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مقدمه

بازخوانى مفاهيم اخالقى و يافتن شيوههاى نيل به آن و حل معضالت اخالقى، نياز فرا زمانى بشر است كه البته نسل كنونى بشر
در اين مقطع از تاريخ حيات خود بدان محتاجتر به نظر مىرسد. در اين ميان كاوش نظرى و عملى در حوزه مفاهيم اخالق اسالمى و
القا و انتقال آن به اليههاى گوناگون جامعه دينى، ضرورتى دو چندان است. آسيبهايى چون: نفوذ مفاهيم اخالق سكوالر، شيوع
نسبى اخالقهاى غربى و وارداتى، تزلزل برخى از ارزشها و بنيانهاى اخالقى جامعه بر اثر نفوذ و هجمه فرهنگى، عدم تبيين علمى
و نظام گونه انديشه فرهنگ اسالمى - كه به كندى سرعت در پاسخ دهى به پرسشهاى امروزين اخالق منجر شده - و نيز ضعف در

ارايه و تبليغ الگوهاى اخالقى موجود، آسيبهايى است كه مىتواند، جامعه دينى ما را با تهديد مواجه نمايد.
يكى از راههاى ميانبر و بسيار اثرگذار، در حل نسبى و فورى بعضى از اين مشكالت حوزه اخالق، تمركز مبلغان دينى در ايام خاص -
خصوصاً ماه مبارك رمضان - در بررسى و ارائه و عرضه اين معارف عميق اسالمى است. رسانه منبر با توجه به جايگاهش، اين
توانمندى را داراست كه به ترميم بخش مهمى از اين آسيبها بپردازد. شناخت و پيگيرى اين موقعيت توسط دفتر تبليغات اسالمى و

اجرايى نمودن آن از طريق اختصاص كتاب رهتوشه ماه مبارك رمضان امسال به حوزه اخالق و معنويت دينى، رويكردى مبارك بود. 
اين مجموعه متشكل از 18 مقاله و چند متن در خصوص مناسبتها و احكام و بر اساس موضوع كلى اخالق و معنويت ارايه گرديده

است.
اما الزم است پيش از مطالعه مقاالت، به برخى از نكات و ويژگىهاى اين مجموعه اشاره شود. 

. اهتمام بر آن بوده كه گزينش موضوعات متناسب نيازهاى جامعه و نيز منبر باشد و همچنين تالش گرديده كه ضمن هماهنگ 1
سازى محتواى و مقاالت ادبيات متن با شرايط منبرهاى عمومى، مباحثى براى مخاطبان خاص، همچون دانشگاهيان و جوانان، نيز
عرضه گردد. اين مهم توسط جمعى از اساتيد دانشگاه و حوزه كه با نيازهاى جامعه و نيز ادبيات روز جامعه آشنا بودهاند، انجام

پذيرفته است.
. غلبه متن محورى بر اساس شرح متون قرآنى و روايى (مقاالتى همچون شرح نامه 31 نهجالبالغه، خطبه شعبانيه، دعاى مكارم 2
االخالق و تفسير سوره لقمان) بوده است و نيز سعى شده است كه به بهره علمى و مستندات مقاالت زياد شود و حجم استفاده

از آيات و روايات عترت طاهره افزونتر باشد.
3. مباحث اخالق در ساحتهاى مختلف مورد توجه قرار گرفته است، چنان كه مقالهاى در اخالق منتظران و مباحث مربوط به مهدويت،
مقالههايى بر اساس اخالق و سيره پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم، اخالق امام على عليه السالم، اخالق امام حسن عليه

السالم، شكل گرفتهاند.
4. مقاله تجربهها و توصيههاى تبليغ و مقاله سيره تبليغى پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم ويژه خود مبلغان محترم مىباشد.

. در تنظيم روضهها، در بخش يادى از محنتهاى اهلبيت عليهم السالم نيز، به جاى واگويى تاريخ، شيوه عملى روضه خوانى مورد 5
توجه قرار گرفته است.

6. دو نمونه از سخنرانىهاى ويژه شبهاى قدر به طور جداگانه از نوار كاست پياده و به همان صورت محاورهاى با اندكى تغييرات، آورده
شده است.

. به خاطر محدويت صفحات، در بعضى از مقاالت، ارائه الگو مد نظر بوده و تنها بخشى از اثر در اين مجموعه چاپ شده و ادامه آنها 7
به ذهن پويا و روح تحقيقگر مبلغان گرامى و يا به شمارههاى ديگرى از ره توشه موكول گرديده است.

در اينجا الزم است از استاد فرهيخته حوزه و دانشگاه، مدير محترم پروژه حجةاالسالم والمسلمين دكتر رضا رمضانى گيالنى«زيد
عزه»، مجموعه محققان و نويسندگانى كه در تدوين اين كتاب همكارى داشتهاند آقايان: اميد پورحسرت، هادى كريمى آرمان، امير
آقاجانلو، سيد محمود رحيميان، غالمرضا شريفى، مرتضى جليلى كه در كليه مراحل تأليف زحمت كشيدهاند و نيز فاضل محترم

جناب مستطاب آقاى حميدرضا ترابى، كه مسئوليت متنى پروژه را عهده دار بودند، تشكر نماييم. 
همچنين از همكارى و تالش آقاى داوود محّمدزاده كه زحمت حروفچينى را بر عهده داشتهاند و نيز ويراستاران محترم آقايان حسين
حبيبى و ميرمسيب و آقاى علىاصغر سنگسرى كه مسئوليت صفحهآرايى كل كتاب را بر عهده داشتهاند، تشكر و تقدير نماييم و نيز
از ديگر عزيزانى كه ما را يارى كردند، آقايان سيد ناصر ميرمحمديان، مجيد دهقان، سيد كامياب هاشمى، حسين پورحسرت و اميرى
سپاسگذارى مىشود. اميد است كه زحمات خالصانه و بىشائبه همگان، مورد قبول خداى متعال قرار گيرد و انشاءاللَّه، همه از دعاى

خير حضرت بقيةاللَّهاالعظم، امام زمان (روحى و ارواحالعالمين لتراب مقدمه الفداء) بهرهمند گرديم.
در پايان از هرگونه كاستى و نارسايى در متن مقاالت پيشاپيش عذرخواهى نموده و خواهشمند است كه با انتقال نظرات، اين

مجموعه را قرين لطف و محبت خود قرار دهيد.
اميد است كه عزيزان مبلغ در مظان استجابت دعا، خصوصاً در شبهاى قدر و حاالت و مقاماتى كه نصيب مىشود، عزيزانى را كه در

اين مجموعه مخلصانه خدمت كردهاند، از دعاى خير فراموش نفرمايند.

دفرت تبليغات اسالمى سازمان تبليغات اسالمى 
حوزه علميه قم
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درباره تبليغ تجربهها و توصيهها 

رضا رمضا� گيال�

آنچه در ذيل آورده شده، تجربيات بيش از 24 سال تبليغ مىباشد. البته بسيارى از روحانيون گرانقدر ممكن است تجربيات بيشترى را
به دست آورده باشند كه مجموعه اين تجربيات مىتواند براى همه و خصوصاً كسانى كه در ابتداى مسير تبليغ دين مىباشند سودمند

باشد.
. آن چه بايد براى مبلغ مهم باشد، تفسير و تبيين قرآن كريم و كالم عترت طاهره (مخصوصاً نهجالبالغه و صحيفه سجاديه) است؛ 1
زيرا سعادت زندگى بشر، مرهون پيروى از آن دو است و جدايى از آنها شقاوت و بدبختى را به دنبال خواهد داشت. بنابراين بايد

سعى كرد كه با آنها انس گرفت تا معلم انس ديگران گرديد.
. اخالص مهمترين اصل براى يك مبلّغ دينى است و آن گوهرى است كه خداى متعال به دوستداران خود عطا فرموده است. برترين 2
رستگارى به واسطه اخالص قابل دسترسى خواهد بود. از اين رو هر چه اخالص بيشتر باشد، پاداش دنيوى و اخروى بيشترى را به

دنبال خواهد داشت.
. تبليغ دين از مهمترين وظايف و تكاليفى است كه بر عهده مبلغان گذاشته شده است. همواره بايد همت كرد تا در اداى اين 3

تكليف بزرگ الهى كوتاهى صورت نپذيرد و به بهترين صورت انجام شود.
. مبلغ بايد خوف و خشيت الهى داشته باشد؛ زيرا در صورتى كه اين ترس و خشيتالهى براىاو حاصل نشده باشد، به مقاممبلّغ از 4

ديدگاهقرآن نائلنشده است.
. مبلغ بايد مراقب باشد و بداند هر چه بر زبان مىآورد، عالوه بر اينكه در پيشگاه قادر متعال مورد بررسى قرار خواهد گرفت، خلق 5

خدا هم براى آن حساب ويژه باز مىكنند. بنابراين بايد سعى كند آن چه را كه مىگويد، خود، عامل آن باشد.
6. مبلغ بايد حق بگويد؛ اگر چه تلخ و سنگين براى خود يا ديگران باشد؛ هر چند در بيان حق بايد با سليقه بود و به بهترين شيوه و در

بهترين زمان آن را ارائه كرد.
7. مبلّغ بايد با اصطالحات روز تا حد عمومى آشنائى الزم را داشته باشد تا در تبيين و توضيح مباحث بيشترين توفيق را داشته باشد.

مانند: اصطالحات جامعهشناسى، روانشناسى، اقتصاد، سياست و آنچه در حوزه دينپژوهى مطرح است.
8. از آيات و روايات استفاده فراوان صورت گيرد كه هم مردم با آنها انس بگيرند و هم اثر وضعى و نورانيت آن بر دلها بر جاى بماند.

. طبيعى است كه يك مبلّغ هر چقدر هم توانا باشد، پاسخ همه سؤاالت را نخواهد دانست. بنابراين بايد درباره آنچه نمىداند، از 9
پرسشگر طلب فرصت نمايد تا پاسخ آن را با مطالعه و يا در ارتباط بامراكز مربوطه به دست آورد لذا به اين دو اصل مهم توّجه داشته

باشيم: آنچه را كه نمىدانيم نگوئيم و نيز آنچه را كه بر آن آگاه نيستيم نفى ننمائيم.
. سخنران سعى كند پيش از شروع هر منبر مطالب را آماده و دسته بندى نمايد. همچنين موضوع بحث را براى خود مشخص 10

كرده و فيش بردارى الزم را انجام دهد.
. بر اين باور باشيم كه هنگام سخنرانى، يكى از مستمعين حضرت ولى عصر(عج) است؛ لذا بايد مراقب آداب سخنورى و منبر 11

باشيم در عين آنكه مطالب بايد از اتقان و استحكام الزم برخوردار باشد.
. براى اينكه مطالب بر مستمعين اثر مطلوب داشته باشد، بايد مباحث براى خود گوينده كامالً هضم شده باشد. در صورتى كه 12

مباحث از مسائل معنوى و قلبى باشد، بايد آن را باور نمود تا تأثيرش را بر مستمعين بگذارد.
13. در صورتى كه با جمعى از مبلّغين به سفر تبليغى رفتهايد، مناسب است مباحث خود را براى ارزيابى ارائه دهيد كه اگر اشكال و

ايرادى وارد باشد، توسط دوستان مرتفع گردد.
. در ميهمانىهايى كه گاهى حاضر مىشويم، خيلى بايد مراقب رفتار و حتّى نحوه خوردن و آشاميدن خود باشيم؛ زيرا اين نشست 14

و برخاستها براى مردم درس و آموزش خواهد بود و مردم خيلى از مسائل را در اين نوع جلسات مىآموزند.
. مردم به واسطه حسن ظنّى كه به مبلغان دارند، به آنان عالقهمند مىشوند و به سخنان آنها با تمام وجود گوش فرا مىدهند. از 15

اين رو سعى كنيم اين حسن ظن و احتمال صدقى را كه به سخنان ما مىدهند، بيشتر تقويت كنيم.
. به قول يكى از اساتيد؛ اثر تبليغ، ابتدا بايد در خودمان ظهور و بروز نمايد در غير اين صورت ممكن است زمينه خسران را براى 16
خود فراهم كرده باشيم. اگر ما از خدا و معاد و قرآن و پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم و امامان معصوم عليهم السالم سخن

مىگوئيم، بايد مفاد و محتوا و مضمون آن را در خود به باور بنشانيم.
17. براى دستيابى به آرامش تبليغى بايد انس خود را با قرآن و روايات بيشتر نمود.

. با اصطالحات سنگين و مغلق و غيرقابل دريافت و فهم با مردم سخن نگوئيم؛ بلكه سعى كنيم عموم مردم را در نظر بگيريم و 18
مطالب را با مبانى محكم و ادبيات عاّمه بيان كنيم. اگر استعداد مردم منطقه در نظر گرفته شود در اين صورت تأثير سخن دلنشينتر و

ماندگار خواهد بود.
«َكلُِّموا النَّاَس َعلى َقْدِر ُعُقولِِهْم».

. از دعاهاى مأثوره بيشتر استفاده كنيم؛ زيرا خواندن دعا و معناى آن تأثير عميقى را بر جانها مىگذارد و روح را صيقل مىدهد و 19
تلطيف مىنمايد.
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20. موعظه، پند و مباحث اخالقى، زبان فطرت است و در جلسات خصوصاً در ماه مبارك رمضان در جاى خود اثر و بازتاب وسيعى را بر
جاى خواهد گذاشت.

«َواَْحِى َقْلبََك بَاْلَموِعظَِة َواَِمْتُه بِالزَّهاَدة و...»(1)
در قرآن كريم به بحث موعظه توّجه ويژهاى شده است؛ به گونهاى كه خدا در مقام موعظه كننده قرار مىگيرد، مىفرمايد:

«ُقْل اِنَّما اَِعُظُكْم بِواِحَدٍة»(2)
و در جاى ديگر مىفرمايد:
«يَِعُظُكم لََعلَُّكم تََذكَُّرون»

. هيچ گاه بيان خوب و يا صداى خوب خود را عامل فخر فروشى بر ديگران قرار ندهيم؛ بلكه همواره اين دو نعمت وسيلهاى براى 21
رسيدن به مقاصد عاليه قرار داده شود.

. بزرگى ما را نصيحت مىكرد و مىفرمود: «وقتى به تبليغ مىرويد، اگر نمىتوانيد دين را تقويت نمائيد، الاقل آن را تضعيف نكنيد». 22
همواره بايد از خدا توفيق طلب نمود تا در تقويت دينش هّمت و تالش كنيم.

23. همواره از بزرگان به بزرگى ياد شود تا براى ديگران درس باشد كه از بزرگانشان به عظمت و بزرگى ياد كنند.
. مردم را بيشتر با امام زمان(عج) و فرهنگ انتظار و فرج آشنا كنيم. براى راه اندازى اين فرهنگ بايد عهد و پيمان نسبت به 24

مسؤوليتها و اطاعت از امام عليه السالم، دغدغه ما باشد.
. به نظر مىرسد هر مبلّغى بايد يك دوره علم تجويد - كه حداكثر در 30 جلسه و بلكه كمتر مىتواند آن را بگذراند - جزو برنامههاى 25
اصلى خود قرار دهد. هنگام تبليغ گاهى امام جماعت مىشود و گاهى بايد در جلسات قرائت قرآن شركت كند و به هيچ وجه صالح
نيست كه اين فن را ندانسته، به قرائت و تالوت اقدام نمايد. مهمترين فايده علم قرائت و تجويد آن است كه كالم الهى را آنگونه كه
شايسته است قرائت نمايد. الزم به يادآورى است، به كارگيرى بخشى از مسائل علم تجويد به فتواى فقهاء واجب و الزم شمرده

شده است.
. هيچ گاه به تعريف و تمجيد ديگران دل نبنديم. اگر سخن حّقى گفته شده، سرزنش ديگران نبايد هيچ تأثيرى بگذارد؛ زيرا عزّت از 26

جانب حقتعالى است و آدمى بايد به آن عزّت ببالد چرا كه ذلت الهى را هيچ كس نمىتواند از بين ببرد.
«اِلِهى اِْن نََصْرتَنِى َفَمْن َذالَّذى يَْخُذُلنِى َواِْن َخَذْلَتنى َفَمْن َذالَّذى يَْنُصُرنى»(3)

. مبلّغى كه با منطقه تبليغى خود ناآشنا است، سعى كند اعتماد مردم را به خود جلب نمايد تا مردم به اين باور برسند كه او 27
براى اصالح امور دينى آنها آمده است و هيچ گاه طمع به مال مردم را در دل خود نپرورانده و اغراض غيرالهى ندارد.

. مبلّغ در اين عصر كه خداى متعال چنين عظمت و شوكتى را به نظام جمهورى اسالمى داده، بايد به دفاع از دستاوردهاى بزرگ 28
انقالب بپردازد و آن را بزرگترين نعمت و هديه الهى بداند. بر همگان الزم است كه قدر و منزلت اين نعمت بزرگ را بدانند تا خداى
متعال در افزايش نعمت بر ما منّت گذارد و اين نظام مقدس را به دولت عدالتگستر حضرت ولى عصر(عج) متصل فرمايد. از اين رو در
وقت مناسب به تبيين و تفسير تئورىهاى نظام مقدس جمهورى اسالمى اقدام نمايد؛ تئورىهايى مانند جمهوريت بر مبناى اسالميت،

كرامت انسان و....
. به نظر مىرسد تالوت روزانه قرآن و تأّمل و تفكّر در آن و نيز استمرار بر خواندن زيارت آل يس و دعاى عهد از كارهاى خوبى است 29

كه انشاءاللَّه بايد خودمان را به انجام آنها عادت دهيم.
. ذكر توّسل، آثار بسيار با بركتى دارد به شرط آنكه روضههاى مستند و با شرائط مناسب مجلس خوانده شود. در صورتى كه حال 30
روضه خواندن نداريد، به عرض يك سالم به ذوات مقدسه اكتفاء كنيد؛ زيرا روضهاى كه شرايط الزم را براى تأثيرگذارى از جانب مبلغ

نداشته باشد اثر خوبى بر مبلغ و مستمع نخواهد گذاشت.
31. مبلّغ بايد سعى كند پيام الهى را كه سنگين است،

«اِنَّا َسُنْلقى َعلَْيَك َقوالً ثَقيالً»(4)
چرا كه ما به زودى سخنى سنگين به تو القا خواهيم كرد.

به دل و جان مستمع وارد نمايد و اين مهمترين وظيفه مبلّغ دينى است:
«َوما َعلَى الرَّسُول ِاِّال البَالغ»(5).

. هر مبلّغى در ايام تبليغ براى خود برنامهاى داشته باشد و از حاالت و وضعيت روحى و معنوى خود غافل نباشد؛ زيرا همواره بايد 32
از افراط و تفريط در همه چيز پرهيز نمود.

. در صورتى كه نيروهاى زبده و آمادهاى در منطقه تبليغى وجود داشته باشند، آنها را تشويق كنيد براى تحصيل علوم دينى به 33
حوزه وارد شوند.

. به روحانيون محلى كه وقت خود را به صورت كامل صرف مسائل منطقه مىكنند و در حقيقت با اين ايثار، جهاد مىكنند و برخى 34
ممكن است تا حدى از مسائل دقيق حوزوى بعيدالعهد باشند، احترام بگذاريم و آنها را آزرده خاطر نكنيم.

. در سخنرانىها سعى شود از اينكه همه مطالب به اسالم نسبت داده شود، پرهيز گردد و در غيرمحكمات از كلماتى چون «به 35
نظر اسالم مطلب اين است» و يا «همه اين مطلب را مىگويند» و «كسى چنين چيزى نگفته است» و يا «اين اشتباه محض است
كه كسى چنين سخنى بگويد» و يا «هر كسى اين حرف را زده اشتباه كرده» احتراز شود؛ زيرا علوم الهى بسيار وسيع، عميق و
دقيق است و نمىتوان هر مطلبى را به اسالم نسبت داد. در منبر بايد از محكمات دينى سخن گفت و از متشابهات پرهيز كرد و در

نظريات اعتدال را رعايت نمود.
36. سعى كنيد به شبهات روز در رابطه با مسائل دينى، تا حدى كه تخصص داريد، با ادبيات عمومى پاسخ الزم بدهيد.
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. بيان سيره معصومين عليهم السالم بايد جزو برنامههاى اصلى در ايام تبليغ باشد. سعى كنيم سيره و سنت پيامبر اعظم صلى 37
هللا عليه وآله وسلم را در بخشهاى مختلف به مردم آموزش دهيم. فراموش نكنيم كه بخش مهمى از مشكالت چه در سطح جامعه

و چه در سطح خانواده با الگو گرفتن از سيره آن بزرگواران به سادگى حل مىشود.
. مبلّغ به مباحثى كه مسلّط نيست نپردازد. خصوصاً در مراكز علمى و دانشگاهى بايد با دقت فراوان سخن گفت و جوانب مطلب 38

و موضوع بحث را به طور كامل مورد ارزيابى قرار داد و حتّى گزينش احاديث و روايات به مقتضاى زمان و مكان صورت گيرد.
. در پاسخ به سؤاالت، سهل انگارى و آسان انديشى نشود. بايد به پرسشهاى جوانان با دقت گوش داد و با دقت به آنها پاسخ 39

داد. حتى براى پاسخ به سؤاالت آنها جلسات اختصاصى قرار داده شود و از آنها دعوت به عمل آيد.
40. در صورتى كه در محل تبليغ، جوانان بيشتر حضور دارند، گروههاى مطالعاتى و كتابخوانى راه اندازى شود و خود مبلّغ هدايت آنها
را عهده دار شود. گروههاى مختلف را با مشخص كردن سرگروه مىتوانيد راه اندازى كنيد كه بسيار مؤثر و مفيد است. كتابهاى
شهيد مطهرىقدس سره بهترين گزينه براى اين كار است؛ به شرط آنكه از كتابهاى آسان شروع شود و براى رفع اشكاالت و پاسخ به

سؤاالت زمانى خاص در نظر گرفته شود.
. بحث دشمنشناسى و مسائل بين المللى اسالم از مسائل مهمى است كه بايد در اين زمان بيشتر از همه به آن توّجه داشت 41

و ديگران را به آن توّجه داد. بايد روشهاى مختلف ورود و نفوذ دشمن را شناخت و در مقابل آنها موضع گرفت.
42. مبلّغ بايد به مسائل فرهنگى توّجه عميق داشته باشد. تصحيح فرهنگِ خانه و خانواده در رأس امور فرهنگى است.

. در صورتى كه توان الزم را در خود مىبينيد، در مّدتى كه در منطقه تبليغى حضور داريد به امر مشاوره بپردازيد. البته همه 43
احتياطهاى الزم بايد مورد توّجه قرار گيرد.

44. هيچگاه نبايد اظهار خستگى كرد و بايد دعوت مردم را براى حضور در مجالس مذهبى و عمومى اجابت كرد.
. اينگونه نباشد كه مبلغ تنها وظيفه تبليغى خود را سخنرانى بداند؛ بلكه بايد از هر ابزار درست و صحيح براى تبليغ دين استفاده 45

كرده و البته بايد شرايط و موقعيت زمانى و مكانى را به طور كامل مورد توّجه قرار داد.
46. رعايت حرمت بزرگان محلّى و خانوادههاى شهدا و ايثارگران و محترمين و ريش سفيدان از ضروريات است.

47. از عوام زدگى و تحت تأثير اشخاص با نفوذ و غيرصالح قرار گرفتن پرهيز گردد.
48. طرح ضرورت رجوع به رساله عمليه و مباحث احكام خصوصاً خمس و زكات و غيره از اهم امور است.

پى نوشت :

1) نهجالبالغه، نامه 31.

2) سبا، 46.

3) دعاى عرفه امام حسين عليه السالم.

4) مزمل، 5.

5) مائده، 99.
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س�ه تبليغى پيامرب صىل الله عليه وآله وسلم؛ الگوى تبليغ موفق

عىل محمدى آشنا�

مقدمه

پژوهشها اين حقيقت را روشن ساخته است كه موفقيت در ابالغ يك پيام، مرهون چهار عامل است:
1. محتواى پيام و قدرت و غناى آن در پاسخگويى به نيازهاى انسان.

2. شخصيت حامل پيام و صالحيت علمى و اخالقى رساننده آن.
3. شيوه تبليغ و كيفيت رساندن آن پيام.

4. ابزار و وسايل ابالغ پيام و استخدام و به كارگيرى مناسب انواع آن.(1)
با عنايت به آنكه دين اسالم از سوى خالق جهان هستى به بشريت ارائه شده و با ويژگىهاى فطرى و نيازهاى غريزى انسان
متناسب و از قدرت و غناى بىبديلى برخوردار است، در تبليغ دين اسالم، عامل نخست وجود دارد، اما بايد سه عامل ديگر را تحقق
بخشيد تا تبليغات دينى با موفقيت مقرون گردد. براى تحقق سه عامل ديگر، بايد با شناخت، معرفت و تأمل در سيره رسول اعظم
صلى هللا عليه وآله وسلم، تالش نمود تا در درجه اول با نزديك ساختن شخصيت خود به آن حضرت، واجد صالحيت علمى و اخالقى
يك مبلّغ شايسته شد. سپس با فراگيرى روش و شناخت ابزارهاى مناسب دوران معاصر نيز در تبليغ دين كامياب شد. افزون بر آن،
به داليل ذيل ضرورى است كه هر مبلّغ اسالمى، در سيره مبارك پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم به كنكاش پرداخته، بويژه

روش و سيره تبليغى آن حضرت را به طور صحيح و دقيق بشناسد و از آن پيروى نمايد:
الف: تبليغ و تبيين آموزههاى دين الهى و رساندن آن به گوش، عقل و قلب مردم، رسالتى پيامبرانه و تالشى پيامبرگونه است؛ زيرا
قبل از بعثت خاتم انبيا حضرت محّمد صلى هللا عليه وآله وسلم وظيفه و مسؤوليت اكثر فرستادگان خداوند، تبليغ و تبيين شريعت و
آموزههاى چهار پيامبر اولوالعزم پيش از خود بود. يعنى اكثر پيامبران، پيامبران تبليغى بودند، اما پيامبر گرامى اسالم كه آخرين
فرستاده الهى در تشريع و تبليغ بود، هم آخرين شريعت الهى را دريافت نمود و هم نبوت تبليغى را به پايان برد. خداوند متعال،
) بر اين اساس ضرورى است مسؤوليت پيامبرانه تبليغ را به انسانهاى وارسته و عالمان فرهيخته و مهّذب امت اسالمى سپرد.(2
مبلّغان دينى با درك واال و خطير بودن اين جايگاه، پيروى از سيره آن حضرت را سرمشق خود قرار دهند تا در ايفاى رسالت خود

توفيق يابند.(3)
ب: ابالغ دعوت الهى و هدايت و رهبرى انسان، كار آسانى نيست كه هر كس با سليقه شخصى خود بدان اقدام كند؛ بلكه به
فراگيرى از معلّمى خبره و برجسته نياز دارد. اندك توجه به اهميت و جايگاه انسان در نظام هستى و استعدادهاى فراوان و ذخاير و
نيروهاى بىشمارى كه در وجود او نهفته است از يك سو و نيازمندى شديد آدمى به رهبرى و هدايت بيرونى براى فعليت يافتن آن
استعدادها و به كارگيرى آن نيروهاى درونى از سوى ديگر و همچنين در نظر گرفتن ظرافت و حساسيت و پيچيدگى روح بشر، اين
حقيقت را براى ما آشكار مىسازد كه بدون شناخت انسان و ظرافتها و پيچيدگىهاى روح او، راه يافتن به عقل و دل و در نتيجه هدايت
نيروهايش ممكن نيست. بدين جهت از آنجا كه پيامبران الهى از جانب آفريدگار انسان برگزيده شدهاند و خداوند آنان را بر استعداد و
) تنها راه موفقيت، پيروى از سيره مبارك پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم و به نياز و كليد رمز نفوذ در انسان واقف ساخته است،(4
كار گرفتن روش و ابزار تبليغى آن حضرت است. آرى ساماندهى يك جامعه نمونه انسانى و جلب همكارى روانهاى بشرى و به
) كه تنها آن را در سيره حركت در آوردن آنها به سوى هدفى مقدس و عالى چون توحيد، مهارت و ظرافت فوقالعادهاى مىطلبد(5

مبارك انبياى الهى به ويژه در سيره رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم مىتوان يافت.
ج: برابر متون متقن تاريخى، تالش تبليغى پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم برترين، و واالترين و موفقترين روش تبليغات دينى
بوده است؛ زيرا در مدت كوتاهى، مناطق مختلف عربستان را درنورديده، كشورهاى همسايه بلكه جهان را فرا گرفت و اينك پس از
گذشت قرنها، زنده، سرافراز و شاداب در مقابل مكاتب و انديشههاى كهن و نوين در عمق و سويداى قلب انسانهاى بسيارى

مىدرخشد. از اين رو بايد از آن تجربه گرانسنگ و موفق درس آموخت و بهره گرفت. به راستى سعدى چه زيبا سروده است:
در اين بحر جز مرد داعى نرفت

گم آن شد كه دنبال راعى نرفت
كسانى كزين راه برگشتهاند
برفتند بسيار و سرگشتهاند
خالف پيمبر كسى ره گزيد

كه هرگز به منزل نخواهد رسيد
مپندار سعدى كه راه صفا

توان رفت جز در پِى مصطفى(6)

د. با عنايت به اينكه تبليغ دين، رسالتى است كه مراتب گوناگون و اليههاى مختلفى دارد و همانند تبليغات مادّى نيست كه صرفاً با
اطالعرسانى و معرفى سامان يابد، بلكه وظيفه اصلى و اساسى يك مبلّغ دينى، باوراندن حقايق، مؤمن نمودن و ايجاد رغبت و
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تمايل نسبت به عمل صالح و به وجود آوردن نفرت از كار زشت در انديشه، عقل، دل و روح مخاطبان است. مسؤوليت او فقط ارائه
اطالعات، سخنرانى و پند و اندرز و موعظه گفتارى نيست؛ زيرا پياِم زبانى، فقط به گوش مىرسد و عقل و قلب و باطن آدميان را
سيراب نمىسازد و آنها را تحت تأثير عميق خود قرار نمىدهد و آموزههاى دينى را در وجود آدميان نهادينه و استوار و ثابت نمىسازد. از
اين رو بايد از رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم شيوه و راه ابالغ به عقل و قلب و باطن انسانها را بياموزيم. با كمال تأسف از
اين زاويه كمتر به سيره مبارك آن حضرت نگريسته شده است. آنچه در پى مىآيد درسها و نكاتى است كه قرآن و روايات از شيوه
تبليغ آن پيامبر رحمت صلى هللا عليه وآله وسلم پيش رو نهاده است. اميد است با به كارگيرى آنها بتوانيم رسالت و مسؤوليت الهى

خود را به بهترين صورت انجام دهيم.

ويژگىهاى اساىس س�ه تبليغى

سيره تبليغى پيامبر داراى ويژگىهاى اساسى و بنيادينى است كه توجه و مد نظر قرار دادن آنها، موفقيتهاى شايانى را در پى دارد.
آن ويژگىها عبارتند از:

1. جايگاه تبليغ

اهميت و جايگاه تبليغ چنان رفيع است كه قرآن كريم مىفرمايد:
«هركس شخصى را احيا (زنده)كند گويا همه مردم را احيا نموده است».(7)

در تفاسير مقصود از احيا، هدايت نمودن گمراهان معرفى شده است. در سيره رسول گرامى اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم نيز
تبليغ از جايگاهى واال و پاداشى عظيم برخوردار است. آن حضرت به هنگام اعزام امام على عليه السالم به يمن به او فرمود:

ْمُس»؛ «لَئِْن يَْهِدىَاللَُّه بَِك َرُجالً واحداً َخيٌر لََك ِمّما طَلََعْت َعلَيِه الشَّ
به خداوند سوگند اگر خداوند به وسيله تو تنها يك نفر را هدايت كند، از هر آنچه خورشيد بر آن مىتابد، براى تو بهتر است.(8)

امام حسن عسكرى عليه السالم افراد جاهلى را كه به امام خود دسترسى ندارند به يتيم تشبيه كرده و از پيامبر صلى هللا عليه
وآله وسلم چنين نقل فرموده است:

هر كس از عالمان شيعه كه به هدايت و ارشاد و تبليغ شريعت ما بپردازد، نزد خداوند در مأل اعلى با ما همنشين است.(9)
معرفت و درك جايگاه پيامبرانه تبليغ، مبلّغ را براى انجام آن مسؤوليت خطير، مهيا مىسازد.

2. انگيزه تبليغ

انگيزه تبليغ نقش بسيار زيادى در موفقيت تبليغ دارد؛ از اين رو تبليغ دين فقط بايد براى قرب و انجام رسالت الهى باشد! انگيزههاى
ديگرى همچون كسب درآمد، به دست آوردن مزد و پاداش، اظهار و نشان دادن زيادى دانش و قدرت حافظه و زيبايى صوت و يا
شهرتجويى و توقع ستايش و تشكر، نه تنها از شخصيت، رشد، تعالى، ارزش و جايگاه مبلّغ مىكاهد، بلكه آثار تبليغ را خنثى نموده يا
كاهش مىدهد؛ لذا قرآن كريم به پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم چنين فرمان مىدهد: بگو من براى انجام رسالت از شما مال و
) و به رسول اعظم نيز ) و گفتار مشترك همه انبياء را نيز همين طور مطرح مىكند(11 ثروت نمىطلبم؛ پاداش من بر خداوند است(10

دستور مىدهد:
«ُقْل ال اَْسَئُلُكْم َعلَيِه اَْجراً»؛(12)

بگو از شما مزدى نمىخواهم.
ابن عباس نزول آيه فوق از سوره شورى را پس از آن دانسته كه انصار با يكديگر به گفت و گو پرداختند كه پيامبر صلى هللا عليه وآله
وسلم همه وقت خويش را براى هدايت ما صرف مىكند و با توجه به عائله و مراجعاتش، وسعت مالى نيز ندارد، پس هر يك از ما
بخش اندك و كوچكى از ثروت خود را به او اختصاص دهيم تا نيازهاى او نيز تأمين شود. پس نزد پيامبر آمدند، همين كه قصد و نيّت
) از سوى ديگر خداوند متعال، معيار فوق را به مردم معرفى فرموده و آنان را در شناخت خود را باز گفتند، آيه فوق نازل گرديد.(13

مبلّغان راستيِن دين، چنين راهنمايى نموده است:
«اِتَّبُِعوا َمْن اليَْسَئُلُكم أَجراً َوُهْم ُمهَتدوَن»؛

از كسى پيروى كنيد كه از شما در برابر تبليغ دين خدا، مزد و پاداش درخواست نمىكند و خود هدايت شده است.(14)
آرى، مبلّغان راستين، آيه كريمه: «َوما ِمْن دابٍَّة فِى األْرضِ اِالّ َعلى اللَِّه ِرْزُقها»؛ هيچ جنبدهاى بر روى زمين نيست، مگر آنكه روزيش
بر خداوند است»(15) را باور دارند و با اعتماد به فيض خداوند بزرگ، تنها به انجام رسالت خود مىانديشند و در تبليغ آموزههاى دين از
هيچ چيز نمىهراسند؛(16) چون ترساندن، كار شيطان است و ترسيدن نشانه دوستى با او(17) و هر كس كه از فقر، حوادث روزگار يا
همنوع خود بترسد، نمىتواند معمار مراكز مذهبى باشد «اِنَّما يَْعُمُر َمساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَوِم االخِر َواَقاَم الصَّلوَة َوآتَى الزَّكاَة
) البته بنابر سيره رسول خدا، صلى هللا عليه وآله وسلم دريافت هديه با حفظ كرامت و استغناء، بدون اشكال َولَْم يَْخَش اّال اللََّه»(18
) مبلّغ بايد همگان را به خداوند و پيمودن راه او دعوت است. افزون بر اين همانگونه كه خداوند فرمان داده؛ «ُاْدُع اِلى َسبيِل َربَِّك»(19
) باشد؛ نه آنكه براى نشان دادن توانايى، اوج علم و دانش، قدرت كند و مانند پيامبر «َو داِعياً اِلى اللَِّه بِاذنِِه َوِسراجاً ُمنيراً»(20

سخنورى و صداى زيباى خود، مردمان را به صورت مستقيم و غيرمستقيم، به صراحت يا اشارت به سوى خود فراخواند.(21)

3. تبليغ با جذابيت اخالقى و روابط صمي�نه
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بدون ترديد يكى از عوامِل گسترش اسالم، شخصيت پر جاذبه، خلق و خوى و طرز رفتار و شيوه دعوت و تبليغ و نوع هدايت و رهبرى
پيامبر گرامى اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم بوده است. قرآن مجيد با اشاره به اين حقيقت، خطاب به آن حضرت مىفرمايد: به
موجب رحمت الهى، نسبت به مردم، اخالق نرم و ماليمى دارى! اگر خشن و تندخو بودى، مردم از اطرافت پراكنده مىشدند!(22) به
) و حتى با دشمنانى چون ابوجهل،(25) خوشرويى و ) مصافحه با مردم(24 سيره اخالقى آن حضرت بنگريد؛ سالم به همگان،(23
مهربانى،(26) چشم فرو بستن بر بدىهاى ديگران،(27) ترك و كنار نهادن مذمت، سرزنش و عدم جستجوى اسرار و عيوب مردم،(28)
)، برقرارى روابط صميمانه با مردم، رعايت احترام و ادب،(32) برخاستن در ) كم توقعى، سادهزيستى،(30) بخشش(31 تواضع،(29
) عدم برخورد تحكمآميز، توجه به مسائل، مشكالت و امور مردم و مشاركت فعاالنه در برطرف كردن آنها، جلو تازهواردان،(33
) سركشى به ) عيادت از بيماران و شركت در تشييع جنازه مردگان،(37 ) بدرقه مسافران،(36 ) به فرمان خداوند،(35 مشورت(34
خانواده شهدا و... چنان شخصيت محبوب و جّذابى از پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم ساخته بود كه هر كس با او معاشرت مىكرد
)، زمينه تبليغ و پذيرش آموزههاى دين را در ). اين جاذبه و محبوبيت كه نتيجه ايمان و عمل صالح بود(39 او را دوست مىداشت(38
). چنان با ياران و مخاطبان خود مردم فراهم مىآورد. آن حضرت در برابر هيچ كس سخنى را بر زبان نياورد كه او را ناپسند آيد(40
صميميت برقرار نموده بود كه اگر سه روز يكى از اصحاب را نمىيافت، در باره او سؤال مىكرد؛ اگر به مسافرت رفته بود، برايش دعا
) آرى او از زيباترين اخالق برخوردار مىكرد؛ اگر در شهر حاضر بود، به ديدارش مىرفت و اگر مريض بود، به عيادتش مىشتافت.(41

بود.(42) به همين جهت خداوند در كتاب جاودان بشريت آن حضرت را چنين ستوده بود:
و به راستى كه تو داراى اخالقى واال هستى.

4. انطباق گفتار و عمل

رفتار و گفتار رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم كامال با يكديگر منطبق و هماهنگ بود؛ يعنى عمل و سخن آن حضرت يكديگر را
تأييد مىكردند و هر دو، نيكىها را به مردم آموزش مىداد. عايشه همسر پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم صفات اخالقى و شخصيت

آن حضرت را دقيقاً تجّسم قرآن و كامال منطبق بر آيات آن معرفى نموده است:
«َكاَن َرسُول اللَِّه ُخْلُقُه الُقرآُن»؛

مگر قرآن نخواندهاى؟ اخالقش، چونان قرآن بود.(43)

5. استقامت و صبورى

پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در برابر موانع و مشكالت، هرگز رنگ محيط به خود نگرفت. از موضع حق عقبنشينى ننمود و طبق
خواسته و هواى اطرافيان عمل نكرد؛ بلكه صبر و استقامت پيشه نمود، همانگونه كه خداوند به او فرمان داده بود.(44) وحى الهى
به او آموخته بود كه در برخى عرصههاى سخت همچون جهاد ممكن است مردم، آن حضرت را همراهى نكنند، ولى او نبايد از تالش
تبليغى خسته شود؛ بلكه بايد خود پيشگام باشد و همچنان ديگران را تشويق نمايد: «الُتَكلَّف اِّال نَْفَسَك َوَحرِّضِ الُمؤِمنِيَن»(45). برابر
نوشته سيرهنگاران، نه تنها سخن و استدالل و تبليغ، بلكه شيوه راه رفتن، طرز حركت و نشست و برخاست آن حضرت نيز نماد
روشنى از استوارى و اراده مصمم وى بود؛ ولى در برابر اذيتهاى بىشمار مخالفان تا آنجا كه امكان داشت از پرخاشگرى، تندخويى و
مقابله به مثل پرهيز نموده، صبر و تحّمل را پيشه مىكردند. در برابر افرادى كه مىگفتند: «اگر تو راست مىگويى، از خدا بخواه تا بر ما

عذاب نازل شود»(46) آن حضرت با صبورى مىفرمودند:
شما از فرستاده خدا مىخواهيد كه شما را هالك و نابود كند اما رسول پروردگار جهانيان به شما مهربانتر از آن است كه چنين كند،

بلكه او حجت و داليل الهى را بر شما اقامه مىكند.(47)
آن حضرت از چنان شرح صدر و قدرت تحّمل شگرفى برخوردار بود كه ناماليمات و سختىهاى فراوان را تحّمل و از برخوردهاى

ناشايست مردِم جاهِل آن دوران، ِشكوه نمىكرد. خداوند مىفرمايد:
اى پيامبر! آيا به تو شرح صدر نداده و سينهات را وسعت نبخشيدهايم؟(48)

6. استفاده از همه فرصتها براى تبليغ

حضرت محّمد صلى هللا عليه وآله وسلم نه تنها فرصتشناس بود و از هر فرصتى براى تبليغ دين خدا استفاده مىنمود و هيچ فرصتى
را براى هدايت مردمان از دست نمىداد، بلكه در صدد ايجاد فرصت بود. توجه به نمونههاى ذيل درس آموز است:

. وقتى با جهادگرانى كه خسته از ميدان نبرد بازگشته بودند، مواجه شد، نخست به آنان مرحبا گفت و تشويق نمود ولى بالفاصله 1
آنان را به جهادى بزرگتر يعنى جهاد با نفس فراخواند.(49)

2. همين كه ديد زنى از اسيران به دنبال فرزند خود مىگردد و تا او را ديد، فرزند خود را سخت در آغوش گرفت و به خود چسبانيد و به
او شير داد، حضرت از فرصت استفاده كرد، رو به اصحاب و حاضران نموده، پرسيد: آيا اين مادر هيچگاه فرزند خود را به آتش فرو
خواهد افكند؟ حاضران پاسخ دادند: قسم به خدا هرگز! فرمود: خداوند نسبت به بندگانش، از اين مادر به فرزندش مهربانتر

است!(50)
3. شخصى در مسجد پس از نماز عشا از ميان صف برخاست و گفت: اى مهاجران و انصار! من مردى غريب و فقيرم؛ اينك در مسجد

رسول خدا از شما مىخواهم تا مرا غذايى دهيد. پيامبر از جا برخاست و فرمود:
اى دوست! از «غربت» سخن مگو كه بند قلبم را گسستى! غريبان چهار گروهند. اصحاب پرسيدند: آن چهار گروه چه كسانى
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هستند؟ فرمود: مسجدى كه اطرافيان در آن نماز نگزارند، قرآنى كه در دست عدهاى باشد كه آن را نخوانند، عالمى كه در ميان
مردم باشد و او را نشناسند و به او مراجعه نكنند و اسيرى كه در سرزمين روم به دست كفار خدانشناس گرفتار شده باشد!

آنگاه فرمود: چه كسى نياز او را برآورده مىكند تا خداوند او را در فردوس اَعلى جاى دهد؟(51)
. آنگاه كه با اصحاب در سفر بود و براى آتش و طبخ غذا نياز به جمعآورى هيزم بود و در بيابان نيز خار قابل اعتناى زيادى وجود 4
نداشت، به امر پيامبر، اصحاب به فعاليت و جستجو پرداختند و باالخره تپهاى از خارهاى كوچك فراهم آوردند. حضرت فرصت را
غنيمت شمرده، فرمودند: شما در ابتدا مىگفتيد اين بيابان خار زيادى ندارد، اما به تدريج از آن خارهاى كوچك و ريز، اين همه هيزم
جمع شد. پس هشدار كه اگر مراقب اعمال و گفتار و كردار خود نباشيم، گناهان كوچك نيز به تدريج جمع شده و در نهايت انبوهى از

معصيت را فراهم مىآورند و شعلههاى آتش را بر او زياد مىكنند.
اين نمونهها نشان مىدهد كه براى بيان و تفهيم مطالب، بايد از هر واژه و حادثه پيرامونى كمك گرفت و از هر فرصتى استفاده كرد تا
مناسب با موقعيت ايجاد شده، بتوان بخشى از معارف دينى را به مردم آموزش داد. آرى در موقعيتها و وقت مناسبت، سخن تأثير
بيشترى مىگذارد. البته رسول خدا افزون بر فرصت شناسى و فرصت سازى، براى اجراى آموزههاى دين و نهادينه ساختن آنها در
جامعه، برنامهريزى اجرايى نيز مىنمود؛ به عنوان نمونه وقتى ديد كه زنان و مردان به هنگام خارج شدن از مسجد با هم اختالط پيدا
مىكنند، فرمود تا دربى را براى زنان اختصاص دهند و همچنين به طور كلى مقرر فرمود: زنان از كنار راه بروند و مردان از ميانه راه.(52)

7. كوشش و دلسوزى

) و در دور ساختن آنها از كارهاى ناپسند، تالش و كوشش بسيار مىنمود(54) و پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در هدايت مردم(53
) و در اين راه رنج مردمان، بر او سخت ) و آنان را توجه مىداد(56 در مورد كوچكترين غفلتى كه از اصحاب سر مىزد، حساس بود(55
) و گمراهى و ايمان نياوردن افراد او را مىآزرد. او چنان براى مردم دلسوزى مىنمود كه خداوند متعال به او گوشزد مىكند كه بود(57

اين مقدار دلسوزى وظيفه تو نيست.
«َفال تَْذَهب نَْفُسَك َعلَيِهم َحَسراتٍ»(58) «لََعلََّك باِخٌع نَْفَسَك أَّاليَُكوُنوا ُمؤمنيَن»(59)

8. گسرتدهسازى محيط تبليغ

پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم همواره در صدد گستردهسازى تبليغ خود بود. به همين جهت به محض تقاضاى زنان، براى آنها
) و خود را به طوايف مختلف عرب عرضه ) آن حضرت در مراسم حج، به تمام قبايل سر مىزد(61 جلسات جداگانهاى تشكيل داد.(60
) و آنان را به توحيد، معاد، ايمان و اخالق فرامىخواند.(63) مىكرد و با سران و متنفذان هر قوم و قبيله به گفت وگو مىپرداخت(62
حضرت براى تبليغ از مكه به طائف سفر كرد و پس از ايجاد تحول در منطقه عربستان، به دعوت سران كشورهاى مختلف پرداخت و بر
) و در گستردهسازى به انس اكتفا ننمود؛ بلكه حتى اساس كريمه: «َوما اَْرَسْلناَك اّال َكافًَّة لِلناسِ»(64) به انذار جهانيان پرداخت(65
) بر اين اساس يك مبلّغ نبايد به مسجد و منبر اكتفا كند؛ بلكه بايد گستره حضور جنيان را به سوى توحيد هدايت و رهبرى نمود.(66
خود را به همه مراكز اجتماعِى محيط تبليغى خود مثل مدارس و... گسترش دهد و با هماهنگى مسؤوالن آن مراكز، به برنامهريزى

مناسب و الزم بپردازد.

9. آسان و كوتاهبودن ¢از و مراسم مذهبى

) كوتاه سخن آن حضرت در اقامه نماز و ايراد سخن رعايت حال مردم را مىنمود و به اختصار ولى جامع و كامل نماز مىخواند.(67
) و در تبيين راز آن مىفرمود: خداوند همان گونه كه مرا به اقامه فرائض و واجبات فراخوانده، مرا به مدارا و نرمى با مردم مىگفت(68
فرمان داده است.(69) رسول اعظم به مبلغان اعزامى نيز همين روش را توصيه مىنمود. سعد بن معاذ مىگويد: به هنگامى كه مرا به

يمن اعزام نمود از ايشان پرسيدم: چگونه با آنان نماز جماعت بگزارم؟ فرمود:
همچون ناتوانترين آنها نماز بگزار و با مؤمنين مهربان باش.(70)

در سفارشات پيامبر به مبلّغان اعزامى، بر اين ويژگى تأكيد بسيار شده است(71) و به امامان جماعتى كه نماز را طوالنى مىكردند،
) با كمال تأسف برخى با طوالنى نمودن نماز و سخنرانى، موجبات فرارى دادن مردم از انتخاب سورههاى كوتاه يادآورى مىشد.(72

مراسم دينى را فراهم مىكنند.

محتواى تبليغ

جوهر و اساس گفتار آن حضرت ابالغ وحى بود و متن اصلى و محتواى تبليغ پيامبر را تالوت آيات الهى قرآن و آموزش حكمت تشكيل
) آياتش را بر آنها مىخواند و آنها را تزكيه مىكند و به آنان كتاب (قرآن) و حكمت مىآموزد. بدين جهت هيچگاه از روى هواى مىداد.(73
)«و هرگز از روى هواى نفس سخن نمىگويد آنچه مىگويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست». و نفس خود سخن نگفت؛(74
هيچگاه به خاطر خوشايند مردم و بر اساس ميل و هوا و هوس ديگران سخنى بر زبان جارى نساخت؛ زيرا خداوند به او گوشزد

نموده بود:
«لَئِِن اتَّبَْعَت اَْهوائَُهم بَْعَد الَّذى جائََك ِمْن اْلِعْلِم ما لََك ِمْن اللَِّه ِمْن َولَّىِ َوال نَصيٍر»(75)

اگر از هوى و هوسهاى آنان پيروى كنى، بعد از آنكه آگاه شدهاى، هيچ سرپرست و ياورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود.
همچنين به او آموخته بود:
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«لَئِْن اَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنَّ َعَمُلَك َولََتُكونَنَّ ِمَن اْلخاِسريَن»(76)
اگر مشرك شوى تمام اعمالت تباه مىشود و از زيانكاران خواهى بود.

اين محتوا را آفريدگارِ انسان براى هدايت انسان به او وحى نموده بود. خداوند در قرآن، قرائت(77)، تالوت(78) و ترتيل(79) قرآن را در
) قرآن بپردازد. ) و ترتيل(82 درجه نخست به خود نسبت مىدهد، آنگاه به پيامبرش نيز دستور مىدهد كه به قرائت(80)، تالوت(81
خوشبختانه هم اكنون اين گنجينه گرانبها يعنى قرآن و سنت و سيره نبوى و علوى در اختيار ماست. بدين سان مبلّغانى كه
مىخواهند رسالت الهى تبليغ را بر اساس سيره نبوى به انجام رسانند، بايد متن اصلى و اساس محتواى تبليغى خود را قرائت،
تالوت، ترتيل و تبيين معارف و پيام قرآن قرار دهند و در درجه بعد، از روايات نبوى و علوى، متون تاريخى و ادبى در فهماندن آيات قرآن

و ابالغ پيام آن استفاده كنند. آرى خداوند كتاب خود را براى تذكّر و حفظ و تعليم و تعلّم، آسان ساخته است:
ْكِر»(83) رنَا الُقْرآَن لِلّذِ «َولََقْد يَسَّ

«ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم»
و مطالب آن را با فطرت بشر هماهنگ قرار داده(84) و مردمان را به سكوت و گوش فرا دادن به هنگام قرائت قرآن فراخوانده:

«َواِذا ُقِرَء الُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه َواَْنِصُتوا»(85)
«هنگامى كه قرآن خوانده مىشود گوش فرا دهيد و خاموش باشيد»

و توجه به قرآن را موجب شهرت، سرافرازى و نامور شدن رسول و امت در ميان جهانيان قرار داده است:
«اِنَُّه لَِذْكٌر لََك َولَِقوِمَك»(86)

«و اين مايه يادآورى (و عظمت) تو و قوم تو است»
بدين جهت يك مبلّغ پيرو سيره نبايد وقت مردم را با امور غيرقرآنى و مطالب غيرمتقن ضايع سازد؛ بلكه بايد در پرتو تعليم و تدريس

كتاب الهى، مربى و تربيت كننده مردم باشد:
ِّيَن بِما ُكْنُتْم ُتَعلِّموَن اْلكِتاَب َوبِما ُكْنُتْم تَْدُرُسوَن».(87) «َولكِْن ُكوُنوا َربَّانِي

«مردمى الهى باشيد، آنگونه كه كتاب خدا را مىآموختيد و درس مىخوانديد»
مبلّغ بايد با استفاده گسترده از قرآن، مردم را با تالوت قران مأنوس و با مفاهيم آن آشنا ساخته، روش تدبّر در قرآن را به آنها

بياموزد:
«اََفاليََتَدبَُّروَن الُقراَن اَْم َعلى ُقُلوبٍ اَْقفاُلها».(88)

آيا آنها در قرآن تدبر نمىكنند، يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟
و راه انجام و تحقق و عمل به آيات قرآن را سهل و آسان معرفى كند و با گزينش آيات كوتاه، آسان و مورد نياز و با تكرار و تبيين
مفاهيم آنها، نهادينه ساختن آيات قرآن در ذهن و قلب مردم و در يك كالم، فرهنگ سازى قرآنى را وظيفه اصلى خود بداند. به نمونه
زيباى ذيل در سيره آن حضرت توجه كنيد: يك نفر از باديهنشينان نزد پيامبر آمد تا كالم الهى وحى و قرآن را بشنود؛ حضرت شروع
كردند براى او سوره زلزال را تالوت فرمودند. همين كه آخرين آيه اين سوره يعنى آيه: «َفَمْن يَْعَمل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيراً يََرُه َوَمْن يَْعَمْل
ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرّاً يََرُه»(89) را كه مسؤوليت آدميان در برابر كوچكترين عمل خود را مطرح مىكند، براى او خواندند، مرد باديهنشين گفت:

مرا همين مقدار كافى است! از جا بلند شد و از نزد پيامبر بيرون رفت. حضرت رو به اصحاب خود نموده، فرمودند:
«اِْنَصَرَف الرَُّجُل َوُهَو َفقيٌه»؛

او در حالى بازگشت كه فقيه شده است.(90)
اين نمونه كه در طول تاريخ نيز نظاير فراوانى دارد، آدمى را در مورد عمق تأثير قرآن، به شگفتى وامىدارد و به ما گوشزد مىكند كه
چگونه فراگيرى و تلّقى پيام يك سوره، مىتواند يك عرب باديهنشين را به فقيهى فرهيخته مبّدل كند! بنابراين با وجود قرآن با اين
محتواى گرانسنگ و با وجود بيان پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم و اهلبيت عليهم السالم در توضيح آن، هرگز مباد كه اساس
مطالب مبلّغان دينى، قصهگويى، داستانپردازى و نقل خواب و خيالهاى بىاساس يا سخنان غيرقرآنى باشد، كه در آن صورت مبلّغان

نيز مصداق اين شكوه و شكايت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در روز قيامت خواهند شد:
«يا َرّبِ اِنَّ َقوِمى اتََّخُذوا َهذا الُقرآَن َمْهُجوراً»(91).

پروردگارا قوم من قرآن را رها كردند.
البته بايد در آموزش معارف قرآن به سه نكته توجه داشت:

1. چون قرآن، قول ثقيل و گفتار گرانسنگ و وزين دارند،(92) بايد در تعليم و آموزش آن از بيان محكم و خدشهناپذير نبوى و علوى بهره
گرفت و از تفسير به رأى و برداشتهاى ذوقى، تحميلى و بدون دليل اجتناب كرد: «َوُقولُوا َقوالً َسديداً»(93) تا آموزههاى قرآن به عقل

و قلب و روح مردم ابالغ شود.
. همانگونه كه سير نزول آيات قرآن و تاريخ و سيره نشان مىدهد، ابتدا رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم، مردم را با مبدأ و 2
معاد آشنا كردند و ايمان به خدا و روز قيامت را در دل آنان مستحكم ساختند و دغدغه مسؤوليت در برابر كل آفرينش و مبدأ هستى
را در جان مردم به وجود آوردند. سپس آنها را با ارزش، جايگاه و كرامت و شرافت ذاتى و شأن واالى انسان در نظام هستى آشنا
) بر اين اساس يك مبلّغ دينى بايد نموده و در درجه سوم احكام عملى و حقوق و مسؤوليتهاى اجتماعى را به آنها آموختند.(94
بكوشد تا با تذكّر و توجه دادن مداوم مردم به مبدأ و معاد، پايههاى ايمان مردم را چنان مستحكم سازد كه خود با اشتياق به عمل
صالح روآورند. سپس چنان عظمت و وااليى شأن انسان را روشن سازد و احساس كرامت و بزرگوارى را در آنها برانگيزد كه روى
آوردن به كارهاى زشت را اليق شخصيت واالى انسانى خود نبينند و آنگاه لزوم عمل به احكام را چنان مطرح سازد كه مردم براى
انجام صحيح تكاليف، خود، مسائل شرعى را بپرسند و بياموزند. آرى همانگونه كه پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در دوران مكه
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بيشتر به تحكيم و تبيين مسائل خداشناسى، معادشناسى و انسانشناسى پرداخت و در ابتدا فكر و عقيده و ايمان و شور و عشق
الهى و معنوى را در انسانها برانگيخت و سپس در دوران مدينه، احكام عملى را به مردم تعليم فرمود، مبلّغان نيز بايد در جامعه و
بويژه در ارتباط با جوانان و نوجوانان، با توجه به آن مراتب و اولويتها، مطالب خود را تنظيم و ارائه كنند؛ زيرا تقويت باور و ايمان، موجب

تهذيب اخالقى و تقواى عملى نيز مىگردد.
. از آنجا كه اسالم يك دين زندگىگرا است، نه زندگى گريز، بايد برانگيختن شور معنوى و آخرتگرايى و توجه به مبدأ و معاد در متن 3
) زيرا در قرآن، راه آخرت از متن زندگى و انجام درست زندگى و در همه عرصههاى همين حيات عادى به مردم تعليم داده شود(95
). به همين جهت اسالم ناب محمدى و علوى، با رهبانيت، زهد منفىگرايانه، وظايف و مسؤوليتهاى فردى و اجتماعى دنيا مىگذرد(96

عرفان و تصوفهاى ساختگى، التقاطى و انحرافى كه از ايفاى وظايف اجتماعى سر باز مىزنند، به شدت مبارزه كرده است.

روش تبليغ

پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم با توجه به مطلب، مخاطب، شرايط و مقتضيات زمان و مكان از شيوههاى مختلف استفاده
مىنمود كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مىگردد:

الف. برانگيخ¬ تفّكر با احتجاج و استدالل

از آنجا كه انسان موجودى است كه كارهاى خود را بر اساس انديشه و تفكّر و انتخاب آگاهانه امور انجام مىدهد؛ بدين جهت در
سيره تبليغى پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم، اهتماِم نخست آن حضرت، متوّجه تغيير و اصالح فكر و انديشه و فرهنگ مردمان بود.
)، بدينسان تمامى دعوتها و تعاليم آن حضرت با استدالل آميخته بود؛ زيرا همانطور كه خداوند به او اين روش را آموخته بود(97
) قرآن كريم يكى از ) همواره با استدالل بليغ همراه خواهد بود.(99 رسالت از سوى خداوندى كه داراى حجت بالغه است،(98
اساسىترين مسؤوليتهاى پيامبر را آزادسازى انسان از بند جهالت علمى و عملى، و باز كردن غل و زنجيرهايى كه بشر بر انديشه و
عمل و در ارتباطات خود بسته، معرفى كرده است(100) در سيره آن حضرت آمده است كه گاه مطلب را به صورت پرسش و چيستان
مطرح مىكرد و چون افراد فكر را براى يافتن پاسخ به كار مىانداختند و زمينه الزم براى دريافت پاسخ فراهم مىشد، پاسخ را ارائه
) به فرموده عالمه طباطبايى، قرآن كريم بيش از ) آن حضرت از دشمنان نيز براى مدعايشان برهان مىطلبيد.(102 مىفرمودند.(101
) مبلّغ پيرو سيره نيز بايد تفكّر برانگيز و حكيمانه سخن بگويد سيصد مرتبه با تعابير مختلف، انسانها را به تفكر فرا خوانده است.(103

و از گفتارهاى صرفاً احساس برانگيز و شعارگونه كمتر استفاده نمايد.

ب. مناظره و بحث و گفت و گوهاى علمى

يكى از روش هاى تبليغ كه موجب شنيده شدن سخن و استدالل صحيح، احقاق حق و ابطال باطل مىگردد، بحث و گفت و گو و
مناظره علمى و صميمانه است. پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم براى روشن شدن حقايق به صورت مكرر با گروههاى مختلف دينى
). آن حضرت از رويارويى با انديشه باطل استقبال و فرهنگى بر اساس فرمان الهى به گفت و گو و جدال احسن مىپرداخت(104
) و از آن خسته نمىشد؛ هر چند مشركان پس از روشن شدن حق نيز متعصبانه آن را نمىپذيرفتند و به بهانه آنكه قلبهاى مىكرد(105
) البته سيره پيامبر در مناظره، آن بود كه با )، به جدال ادامه مىدادند.(108 ) و ما شك داريم(107 ما اينگونه سخنان را نمىفهمد(106
لحنى ماليم، زمانى براهين عقلى ارائه و گاه اعجاز فعلى و حسى اقامه مىنمود و حجت را چنان تمام مىكرد كه مناظرهكنندگان را
به حيرت و بهت دچار مىساخت. لذا چارهاى جز پذيرش نداشتند و گاه تقاضاى مهلت مىنمودند تا به تفكر بپردازند. در سيره در مورد
يكى از مناظرات آن حضرت آمده است: مناظرهكنندگان مبهوت و متحير شدند و گفتند: اى محّمد! به ما مهلت ده تا در آن چه گفتى
) البته بايد توجه داشت كه بينديشيم! پيامبر فرمود: در سخنانم با قلبهاى داراى انصاف بنگريد تا خداوند شما را هدايت كند.(109
روش گفت و گو مخصوص مخالفان و دگرانديشان نيست؛ بلكه گفت و گوهاى صميمانه فردى به ويژه با جوانان و نوجوانان بسيار
ثمربخشتر از برخى جلسات عمومى است. بر اين اساس مبلّغان تالشگر بر مدار سيره نبوى، بايد با به دست آوردن آمادگى و توان
كافى، فرصتشناسى نموده، در صورت مهيّا بودن زمينه، با استفاده از حكمت و برهان يا موعظه و پند و يا جدال احسن ولى همراه با

محبت؛ حّجت را بر افراد تمام كنند.

آموزىش و حضور در آنها و دعا در پايان آن ج. تشكيل مجالس 

پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم گاه با تشكيل جلسات آموزش قرآن به تعليم معارف و احكام مىپرداخت و گاه مردم را به حضور در
) و در هر صورت آن حضرت مجالسش را با دعا پايان مىداد.(111) البته با توجه مجالس ذكر، دعا و نيايش دعوت و تشويق مىكرد(110

به جايگاه و تأثير آموزش، حضور و شركت در جلسات آموزشى را بر مجالس ذكر و عبادت ترجيح مىداد.(112)

بهرهربدارى از آن د. تذكر اياماللَّه و آمادهسازى مردم براى 

) و مناسبتهاى مختلف زمانى براى دعوت مردم به سوى خدا و بندگى او استفاده مىنمود و قبل آن حضرت از موقعيتهاى مكانى(113
از فرا رسيدن آن در موردش سخن مىگفت و مردم را براى استفاده از هر فرصت زمانى و مكانى در جهت بندگى خداوند آماده
مىساخت. به عنوان نمونه در روز نخست سال جديد قمرى، خود دو ركعت نماز خوانده و دعاى خاصى را سه مرتبه قرائت
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) يا قبل از ماه مبارك ) يا آنكه به مناسبت حلول ماه رجب همه مسلمانان را جمع و براى آنها خطابهاى مىخواند(115 مىفرمودند(114
رمضان، فضاى الزم را براى ورود و استقبال از آن ماه عزيز مهيا مىساخت.(116)

آموزش عمىل ه. 

رسول اعظم اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم بسيارى از مسائل به ويژه مناسك، عبادات و احكام را به صورت عملى به مردم
آموزش مىداد و به آنان مىفرمود:

«َصلُّوا َكما َرأَْيُتُمونى ُاَصلّى»(117) «َو ُخُذوا َعنّى َمناِسَكُكم»(118)
آن حضرت به صورت عملى توجه به نماز و اقامه جماعت را به مردم آموخته بود. عايشه همسر آن حضرت مىگويد:

ُثُه َفاِذا َحَضَرتِ الصَّلوُة َفَكاَنَُّه لَْم يَْعِرْفنا َو لَْم نَْعِرْفه» ُثنا َو ُنَحّدِ «كاَن َرُسوُل اللَِّه ُيَحّدِ
رسول خدا همواره با ما سخن مىگفت و ما با او حرف مىزديم، همين كه وقت نماز فرا مىرسيد گويا نه ديگر او ما را مىشناسد و نه ما
) اهتمام به دعا و نيايش و عبادت شبانه، حسن اخالق، نظافت و پاكيزگى و محبت به فرزندان و بسيارى از او را مىشناسيم.(119

امور را مردمان از عمل آن حضرت آموختند. به نمونه ذيل توجه فرماييد:
چون طفل صغيرى را براى دعا يا نامگذارى به حضور پيغمبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم مىآوردند، حضرت براى احترام كسانش او
را در دامن خود مىگذارد. گاهى اتفاق مىافتاد كه طفل در دامن پيغمبر ادرار مىكرد. كسانى كه ناظر بودند به روى كودك صيحه

مىزدند. نبى اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمود:
با تندى از ادرار كودك جلوگيرى نكنيد. طفل را آزاد بگذاريد تا ادرار كند. موقعى كه دعا يا نامگذاريش تمام مىشد، نزديكان طفل، در
نهايت مسرت كودك خود را مىگرفتند زيرا هيچ گونه آزردگى و مالمت خاطر در پيغمبر احساس نمىكردند. موقعى كه آنان مىرفتند،

حضرت لباس خود را تطهير مىفرمود.(120)

و. ارسال مكتوب و نامهنگارى

آن حضرت به ويژه در سالهاى آخرين عمر خويش، با ارسال نامههاى مكتوب به سران و رؤساى كشورها، آنان را به اسالم دعوت
) برخى، نامههاى سياسى آن حضرت را بالغ بر 186 نامه ذكر كردهاند. همچنين گاه با فرستادن نوشتهاى به برخى از مىنمود.(121

اصحاب، آنان را تسلى داده، به صبر دعوت مىكرد!(122)
ز. خطابه، موعظه و تذكر

هر چند پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم بيشتر ساكت بود و جز به هنگام ضرورت سخن نمىگفت(123)، ولى گاه با موعظه و پندى
) و گاه با تذكّر فردى و اجتماعى، به تبليغ مىپرداخت. هنگام سخن، تبّسم بر لبانش نقش مىبست و به آرامى، كوتاه و كوتاه(124
جامع و كافى صحبت مىكرد. سخنش موجب ُانس و اُلفت مردم مىگرديد و آنان را از تفرقه و پراكندهشدن دور مىساخت.(125) آن
حضرت صلى هللا عليه وآله وسلم در نماز جمعه و در فرصتهاى مختلف به مناسبتهاى گوناگون به سخنرانى و خطابه مىپرداخت.

ويژگى خطابههاى آن حضرت چنين بود:
- عالمانه و مؤدبانه: با عنايت به آنكه خداوند به پيامبر عزيزش فرمان داده بود كه: «التَْقُف ما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم»(126) در مواردى كه از
او مطلبى را مىپرسيدند، منتظر وحى الهى مىشد و پس از آن پاسخ مىداد و چون به آن حضرت وحى نموده بود: «ُقْل هِذِه َسبيلى
). از ديدگاه قرآن نسبت دادن مطلبى )، با بصيرت كامل مردم را هدايت مىنمود(128 اَْدُعوا اِلَى اللَِّه َعلى بَصيرٍة أَنَا َو َمِن اتَّبََعنى»(127
به خدا و رسول و دين بدون علم، بدترين ستم و ظلم است؛ «پس چه كسى ظالمتر است از شخصى كه بر خدا افترا مىبندد، تا
) بدين جهت خداوند خطاب به پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد: بگو پروردگارا بر علم و مردم را بدون علم گمراه كند!»(129
) او بسيار مؤدب بود و گفتار خود را با عيبجويى، تفاخر، فحش و ناسزا نمىآلود و از لعن جز در موارد خاصى دانش من بيفزاى.(130

دورى مىجست و در امورى كه به صراحت گفتنش ناپسند بود، با كنايه مطلب خود را بيان مىكرد.(131)
- جامع و متعادل و دور از تكلّف: با عنايت به آنكه انسان موجودى است كهداراى ابعاد و جنبههاى گوناگونى است و سعادت او در
) آموزههاى كتاب الهى و سخنان پرچمدار دعوت به توجه متعادل به همه عرصهها و همه جانبهگرايِى تعادلمدار تأمين مىشود،(132

آن نيز از جامعيت و تعادل برخوردار بود:
«ُاوتِيُت َجواِمَع الَكلِِم»(133)؛ «سيرُتُه القصُد»(134)؛ «كاَن َرُسوُل اللَِّه ُمْعَتِدَل االَْمِر َغْيَر ُمْخَتلٍِف».(135)

بر اين اساس مبلّغ پيرو سيره بايد از پرداختن به يك موضوع يا بزرگ كردن يك بعد و نياز بپرهيزد و در تعليم و تربيت دينى همه جنبهها
را با حفظ مراتب و اولويتها لحاظ كند؛ نه بازگويى مسائل اساسى را ترك كند و نه از اهميت مسائل جزيى بكاهد و نه در هيچ موردى
به افراط و تفريط گرفتار شود. در روايات آمده است كه فقيه كامل كسى است كه نه مردم را از رحمت خداوند نوميد كند و نه آنان را
) آن حضرت از هر گونه تكلّف دورى در برابر مكر الهى، به گونهاى كه در انجام گناه، جسارت يابند، احساس امنيت بخشد.(136

مىجست؛ زيرا خداوند به او فرمان داده بود:
به مؤمنين بگو من براى رسالت، پاداشى نمىخواهم و اهل تكّلف نيستم.(137)

- كوتاه و گويا و به مقدار نياز: هند ابن ابى هاله در پاسخ امام مجتبى، گفتار پيامبر را چنين توصيف مىكند:
«كاَن َرُسوُل اللَِّه.... َوال يََتَكلَُّم فِى َغيِر حاَجٍة.... َويََتَكلَُّم بَِجواِمعِ الَكلِم َفْصالً َوال ُفُضوَل فِيه َوالتَْقصيَر...»(138)

پيامبر بدون اينكه نيازى باشد سخن نمىگفت... اما وقتى سخن مىگفت جامع و كامل و گويا بود. نه زيادى در آن بود و نه از رساندن
مقصود كوتاه بود. از ايشان نقل شده است كه فرمودند:
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اساساً همه ما انبيا داراى سخنان كوتاه هستيم.(139)
او اصحاب خود را نيز چنين تربيت كرده بود؛ روزى عمار ياسر براى مردم به اختصار سخن گفت. به او گفتند: كاش افزونتر مىگفتى!

عمار ياسر گفت: «اََمَرنا َرُسوُل اللَِّه بِاِطالَِة الصَّلوِة َو َقْصِر اْلُخْطبَِة»؛
پيامبر به ما فرمان داده كه نماز خود را كامل بخوانيم ولى به هنگام سخنرانى در جمع، آن را كوتاه ارائه نماييم.

) هنگام سخن - شاداب و همراه با شوخىهاى آموزنده: پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم اساساً چهرهاى متبّسم داشت؛(140
رداء مىگويد: «كاَن َرُسوُل اللَِّه صلى هللا عليه گفتن، لبخند بر لبانش نقش مىبست، حتى در خواب نيز متبّسم به نظر مىرسيد، ابىالدَّ
َم فِى َحديثِه»؛ حضرت رسول هنگامى كه سخن مىگفت، در گفتارش با تبسم و شادابى حرف َث بَِحديٍث تَبَسَّ وآله وسلم اِذا َحدَّ
مىزد.(141) همواره خندهرو بود و با اصحاب و يارانش شوخى مىكرد؛ در سيره آن حضرت آمده است: «كاَن َرُسوُل اللَِّه صلى هللا عليه
ُم اِلى اَْصحابِه» پيامبر همواره مزاح و شوخى مىكرد و با تبسم با اصحاب و يارانش مواجه مىگرديد.(142) البته وآله وسلم يَْمَزُح َوُيبَّسِ
هرگز شوخى ناپسند و خنده بىجا، غفلتآميز و قهقهه از او ديده نشد؛ بلكه آن حضرت در شوخى فقط حقيقت را بيان مىكرد. در
سيره آمده است كه برخى از اصحاب كه از شوخىهاى آن حضرت به شگفت آمده بودند، از آن حضرت پرسيدند: آيا شما با ما
) همچنين در سيره آمده است كه: «ُجلُّ ِضْحكِِه شوخى مىكنيد؟ فرمودند: آرى! ولى جز حق سخن ديگرى بر زبان نمىآورم.(143

ُم»؛ بيشترين خنده او تبسم بود.(144) التَّبَسُّ
- با تفصيل و شمرده و قابل فهم و يادگيرى: پيامبربا تفصيل و به صورت كامال شمرده و بدون عجله و در حد فهم و عقل مردم و بدون
استفاده از كلمات و جمالت نامفهوم با مردم سخن مىگفت. عايشه همسر آن حضرت كه گفتار اصحاب پس از پيامبر را مىشنيد به
ٍِّن َفْصٍل يَْحَفُظُه َمْن َجلََس اِلَْيِه» هرگز پيامبر تند و با آنان مىگفت: «ما كاَن َرُسوُل اللَِّه ُيْسِرُدَكْسرِدُكم َهذا َولكِْن كاَن يََتَكلَُّم بَِكالٍم بَي
عجله مثل شما سخن نمىگفت؛ بلكه او با كالمى آشكار و شمرده حرف مىزد به گونهاى كه هر كس نزد او نشسته بود آن را فرا

مىگرفت و حفظ مىكرد و گاه آن حضرت برخى از مطالب را سه مرتبه تكرار مىنمود تا كامال روشن و فهميده شود.(145)
- قاطع ولى با جذبه، نرمى و ماليمت: با عنايت به آنكه سخنان حضرتش، عين حق و مستند به وحى الهى بود، آن را با قدرت و
قاطعيت و نه با شك و ترديد و تسامح و مسالمت بيان مىكرد؛ بدين رو پيشنهاد قبيله ثقيف مبنى بر مجاز بودن در بت پرستى تا يك
سال را نپذيرفت ولى مطالب، اعتقادات و حقايقِ مستّدل خويش را با زبانى نرم و ماليم و نه با خشونت و تندى و برآشفتگى بيان
مىنمود؛ زيرا خداوند متعال با بيان ماجراى اعزام حضرت موسى عليه السالم و هارون به سوى فرعون و فرمان به كار گرفتن زبان
ماليم در دعوت به سوى بندگى خداوند را به رسول اعظم آموخته بود كه سخن ماليم، باعث تذكّر و خشيت ديگران مىگردد، نه
) افزون بر نرمى، سخنان حضرتش چنان جّذاب بود كه ِّناً لََعلَُّه يََتَذكَُّر اَْو يَْخشى».(146 سخنان تند و پرخاشگرانه: «َفُقوال لَُه َقوالً لَي
اصحاب حضرت را در جاى خود ميخ كوب مىكرد. اسامة بن شريك مىگويد: نزد پيامبر آمدم و اصحاب نزد او به گونهاى مجذوب وى

شده بودند كه گويا بر سر آنان پرندهاى نشسته است.(147)
افزون بر روشهاى فوق، آن حضرت با الهام از قرآن از شيوه پرسش و پاسخ،(148) شيوه مقايسهاى،(149) شيوه معرفى الگو،(150)
) نيز استفاده مىنمود و براى پايدارى دين و وحدت، ساختن مسجد و برقرارى پيوند و برگزارى مسابقه ورزشى با جوايز با ارزش(151

خواندن عقد اخوت را در دستور كار خود داشت.

پى نوشت:

1) يادداشتهاى شهيد مطهرى، ج 2، ص 55.

. «وَلْتَكُْن ِمْنكُْم اُمٌّة يَْدُعوَن اِلَى الَْخيْرِ وَ يَأُْمُروَن ) فَلَوال نََفرَ مِْن كُّلِ فِرقٍَة ِمْنُهْم طائِفٌة لِيَتَفَقَُّهوا فِى الّدِيِن وَ لِيُْنِذُروا قَْومَُهْم اِذا رََجُعوا اِلَيْهِم». توبه، 122 2

بِالْمَْعُروِف وَ...»، آلعمران، 104.

3) يادداشتهاى شهيد مطهرى، ج 2، ص 60-55.

4) امدادهاى غيبى در زندگى بشر، مقاله مديريت و رهبرى در اسالم، ص 118 - 120.

5) همان، ص 20. 

6) سعدى، ديباچه بوستان، ص 4.

7) مائده، 33.

8) بحاراالنوار، ج 32، ص 447، ح 394.

9) االحتجاج، ج 1، ص 15.

10) هود، 29.

11) فرقان، 57؛ شعراء، 109، 127، 145، 164، 180.

12) شورى، 23؛ نيز انعام، 90.

13) ابوالقاسم فرات بن ابراهيم، تفسير فرات كوفى، ص 391.

14) يس، 21.

15) هود، 6.

16) اَلَّذيَن يُبَلُِّغوَن رِساالتِ اللَِّه وَ يَْخَشْونَُه وَ ال يَْخَشوَْن اََحداً اِالّ اللََّه»، احزاب، 39.

يطاُن يَُخوُِّف اَْولِياءَه، فَال تَخافُوُهم»، آل عمران، 175. يْطاُن يَِعُدكُم الفَْقرَ، بقره، 266. اِنَّما ذلِكُم الشَّ 17) اَلشَّ
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18) توبه، 18. 

19) نحل، 125.

20) احزاب، 46.

21) آل عمران، 79.

22) آل عمران، 159.

الِم»، معانىاالخبار، ص 81. 23) يَبُْدُر مَْن لَِقيَُه بِالسَّ

24) بحاراالنوار، ج 73، ص 208.

25) همان، ج 9، ص 86.

26) ديلمى، ارشادالقلوب، ص 155.

) كاَن دائَِم البُْشرِ َسْهَل الُخلْقِ لَيَِّن الْجانِبِ لَيَْس بِفَظٍّ وَ ال صَّخابٍ وَ ال فَحَّاشٍ َو ال َعيّابٍ وَ ال مَّداحٍ يَتَغافَُل َعمّا ال يَْشتَهى فَال يُْؤيَُس ِمْنُه...»؛ بحاراالنوار، ج 27

16، ص152.

28) معانىاالخبار، ص 84 - 82.

29) وَاْخفَْض َجناحَكَ»، شعراء، 215.

30) بحاراالنوار، ج 16، ص 229.

31) همان، ص 231.

32) ما ُرأَِى ُمقَدِّماً رِْجلَُه بين يَدَْى َجليسٍ لَُه قَطُّ»، بحاراالنوار، ج 16، ص 236؛ مكارم، ج 1، ص 22.

33) بحاراالنوار، ج 16، ص 240.

34) شيخ حر عاملى، وساياللشيعه، ج 12، ص 44.

35) وَ شاوِرُْهْم فِى اْالَْمرِ». آل عمران، 159.

36) محمدحسين طباطبايى، سننالنبى، ص 112.

37) كاَن رَُسوُالللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم يَُعوُد الَْمريَض و يَْتبَُع الْجِنازَةِ»، مستدركالوسائل، ج 8، ص 268، ح 3، باب 13.

38) وَ مَْن خالَطَُه فََعرَفَُه اََحبَُّه»، بحاراالنوار، ج 16، ص 231.

39) مريم، 96.

40) وَ كاَن ال يُكَلُِّم اََحداً بَِشْىٍء يَْكرَُهُه»، مكارماالخالق، ج 1، ص 22.
) كاَن رَُسوُل اللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم اِذا فَقََد الرَُّجَل مِْن اِْخوانِِه ثَالثََة اَيَّاٍم، َسأََل َعْنُه فَاِْن كاَن غائِباً دَعا لَُه وَ اِْن كاَن شاهِداً زارَُه وَ اِْن كاَن َمريضاً 41

عادَُه». بحاراالنوار، ج 16، ص 233.

42) كاَن رَُسوُل اللَِّه اَْحَسُن النَّاسِ ُخلُقاً»، صحيح مسلم، ج 4، ص 1805. 

43) مجموعه ورام، ج 2، ص 89، باب العتاب.

44) شورى، 15.

45) نساء، 84.

46) همان، 92.

47) تفسير منسوب به امام عسكرى عليه السالم، ص 508.

48) اَلَْم نَْشرَْح لََك صَْدرَكَ»، انشراح، 1.

49) الجعفريات، ص 78.

50) نهجالحق، ص 374.

51) مستدركالوسائل، ج 7، ص 216.

52) ال يَْنبَغى لِلَْمْرأَِة اَْن تَمْشَِى فى وََسِط الطّريقِ...»، من اليحضرهالفقيه، ج 3، ص 366. 

53) كاَن رَُسوُل اللَِّه يُبالُِغ فِى الُْمجاَهَدة فِى دُعاِء قَْومِهِ»، تفسير ابى السعود، ج 8، ص 45.

54) وَ فِى اِزالَِة اآلثاِم َعْنُهْمُمْجتَِهداً»، بحاراالنوار، ج 9، ص 331.

55) سننالنبى، ص 16.

56) كاَن صلى هللا عليه وآله وسلم اِذا آنََس مِْن اَصْحابِِه ِغْفلًَة اَْو َغرًَّة نادَى فِيهِْم بَصَوْتٍ رَفِيعٍ اَتَْتكُم الَمنيَُّة راتِبًة الزِمًَة اِمَّا بَِشقاوٍَة وَ اِمَّا بَِسعادَةٍ»، مجموعة

ورام، ج 1، ص 280.

57) توبه، 128.

58) فاطر، 8.

59) شعراء، 3.

60) مستدركالوسائل، ج 2، ص 399.

61) بحاراالنوار، ج 35، ص 93.

62) همان، ج 19، ص 5.

63) همان، ج 22، ص 44.

64) سبأ، 28.

65) فرقان، 1. 
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66) الرّحمن، 13؛ اسراء، 88؛ جن، 1. 

67) جامعاألخبار، ص 74.

68) وَ كاَن اَوَْجزَ النَّاسِ كَالماً وَ كاَن مََع االيجازِ يَْجمَُع كُلَّ ما اَرادَ»؛ احياءالعلوم، ج 2، ص 367.

69) اََمرَنى رَبّى بُِمداراِة النَّاسِ، كَما اََمرَنى بِأَداِء الَْفرائِضِ». اصول كافى، ج 2، ص 117، ح 4، باب المداراة.

) فَاِنّى َسأَلُْت رَُسوَل اللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم حيَن وَجََّهنى اِلَى اليَمَِن: كَيَْف اُصلّى بِهِْم؟ فَقاَل: صَّلِ بِهِْم صَالَة اَْضعَِفهِْم وَ كُْن بِالُْمْؤِمنيَن رَِحيماً»؛ 70

وساياللشيعه، ج 8، ص 420، ح11069.

71) كنزالفوائد، ج 1، ص 210.

72) من اليحضرهالفقيه، ج 1، ص 390.

73) جمعه، 12.

74) نجم، 3 و 4.

75) بقره، 120.

76) زمر، 65.

77) قيامت، 17 و 18.

78) بقره، 252.

79) فرقان، 32.

80) قيامت، 18؛ علق، 1.

81) كهف، 25؛ نمل، 91.

82) مزمل، 4. 

83) قمر، 17.

84) روم، 31؛ پس روى خود را متوجه به آئين خالص پروردگار كن اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده.

85) اعراف، 204.

86) زخرف، 44.

87) آل عمران، 79.

88) محمّد، 24.

89) زلزال، 7 و 8.

90) ميزان الحكمه، ج 3، ص 2455؛ رسائل شهيد ثانى، ص 14. 

91) فرقان، 30.

92) مزمل، 5. 

93) احزاب، 70.

94) مجموعه آثار شهيد مطهرى، ج 2، ص 477.

95) مجموعه آثار شهيد مطهرى، ج 2، ص 242.

96) قصص، 77.

97) نحل، 125.

98) فَلِلَِّه الُْحجَُّة البالِغَُة». انعام، 149. 

99) جوادى آملى، تفسير موضوعى، ج 8، ص 61.

100) اعراف، 157.

101) منيةالمريد، ص 198.

102) قُْل هاتُوا بُرْهانَكُم»، بقره، 11.

103) الميزان، ج 4، ص 119، ج 5، ص 273.

104) نحل، 125. 

105) بحاراالنوار، ج 9، ص 269.

106) ُقلُوبُنا فِى اَكِنٍَّة مِمّا تَْدُعونا اِلَيْهِ»، فصلت، 5.

107) وَ انَّا لَفِى َشّكٍ مِمّا تَْدُعونَنا الَيِْه ُمريٌب»، ابراهيم، 9.

108) يُجاِدلُونََك فِى الْحَّقِ بَْعَد ما تَبَيََّن»، انفال، 67.

109) بحاراالنوار، ج 9، ص 259.

110) اعالمالدين، ص 275.

) اِنَّ النَبِى صلى هللا عليه وآله وسلم كاَن اِذا فَرَِغ مِْن َحِديثَِه وَ اَرادَ اَْن يَُقوَم مِْن مَْجلِسِه، يَُقوُل: اللُّهمَّ اْغِفْرلَنا ما اَْخطَْأنا وَما تَعَمَّْدنا َو ما اَْسرَْرنا وَ ما 111

اَْعلَنَّا َو ما اَنَْت اَْعلَُم بِِه ِمنَّا اَنَْت الُْمقَدُِّم وَ اَنَْت الُْمؤَّخُِر ال اِلَه اِالّ اَنَْت». بحاراالنوار، ج2، ص 63، ح 13. 

112) منية المريد، ص 106.

113) مفاهيم التنزيل، ج 3، ص 468.

114) بحاراالنوار، ج 73.
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115) مستدرك الوسائل، ج 17، ص 300. 

116) همان، ص 70.

117) بحاراالنوار، ج 82، ص 279.

118) عوالىاللئالى، ج 1، ص 215، ح 73.

119) المستطرف، ج 1، ص 18؛ بحار، ج 67، ص 400، باب 59.

120) سنن النبى، ص 50.

121) خوارزمى، مناقب، ج 1، ص 79.

122) مسكّن الفواد، ص 117.

123) معانى االخبار، ص 82.

124) اصول كافى، ج 2، ص 304.

125) معانىاالخبار، ص 84.

126) اسراء، 36.

127) يوسف، 108. 

128) تاريخ بيهقى، ج 10، ص 193.

129) انعام، 144.

130) قُْل رَّبِ زِْدنى ِعلْماً»، كهف، 114.

131) وَ يَكَنِّى َعمّا اَضْطَرَُّه الْكَالُم اِلَيِه مِمَّا يَْكرَُه»؛ احياءالعلوم، ج 2، ص 367.

132) وَ كَذلَِك َجَعلْناكُْم اُمًَة وََسطاً»، بقره، 143.

133) ارشاد القلوب، ج 1، ص 12.

134) نهجالبالغه، خطبه 94. 

135) مكارماالخالق، ص 14؛ بحار، ج 16، ص 151. 

136) عوالىاللئالى، ج 4، ص 60.

137) قُْل َمآ أَْسئَلُكُْم َعلَيِْه مِْن أَْجرٍ وََمآ أَنَاْ مَِن الُمتَكَلِِّفيَن»، صاد، 86.

138) بحاراالنوار، ج 16، ص 148، ح 4.

139) ابن ابى الحديد، شرح نهجالبالغه، ج 7، ص 89.

140) سنن النبى، ص 75.

141) بحاراالنوار، ج 16، ص 298.

142) بحاراالنوار، ج 41، ص 147.

143) اِنّى َالَْمزَُح َو ال اَقُوُل االّ حقّاً»، بحاراالنوار، ج 16، ص 298، ح 2.

144) معانىاالخبار، ص 81.

145) صحيح بخارى، ج 1، ص 32. 

146) طه، 44.

147) بحاراالنوار، ج 17، ص 32، ح 14.

148) واقعه، 56؛ يس، 81؛ ملك، 14؛ اسراء، 85.

149) يوسف، 39؛ سجده، 18؛ فاطر، 19.

150) تحريم، 10 و 11.

151) اصول كافى، ج 5، ص 49.
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س�ى گذرا در خطبه شعبانيه پيامرب اعظم صىل الله عليه وآله وسلم(1)

حميدرضا ترا� و سيد محمود رحيميان

ماه رمضان شد مى و ميخانه برافتاد
عيش و طرب و باده به وقت سحر افتاد

حضرت امير عليه السالم نقل فرمودهاند:
در روزى از روزهاى شعبان، رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم اينگونه خطبهاى خواند:

«اَيُّها النَّاس َقْد اَْقبََل اِلَْيُكم...».
اين خطبه به خطبه شعبانيه معروف است كه در اين جا آن را به 26 فراز تقسيم كرده و به شرح مختصرى از آن مىپردازيم.

1. فضيلت ماه رمضان

«أيُّهاالناُس َقْد اْقبََل اِلَْيُكم َشهُراللَِّه بِالبََرَكِة والرَّْحَمِة َوالَمْغِفَرِة َشْهٌر ُهَو ِعْنَد اللَِّه اَْفَضُل الُشُهوِر َواَيّاُمُه اَْفَضُل االَياِم َولَيالِيِه اَْفَضُل اللَيالى
َوساعاُتُه اَْفَضُل الساعاتِ»(2)؛

اى مردم! به درستى كه ماه خدا به بركت و رحمت و آمرزش به شما روى آورده؛ ماهى كه نزد خدا بهترين ماهها و روزهاى آن
بهترين روزها و شبهاى آن بهترين شبها و ساعات آن بهترين ساعتها است.

اشاره: حضرت درابتداى خطبه، به نكتهاى در علت برترى اين ماه شريف اشاره فرموده است. برخى از بركات اين ماه عبارتند از:
1 - مشيت خداى متعال بر اين قرار گرفته كه در ماه رمضان بندگانش را ميهمان خود كند و بدين وسيله آنها را گرامى دارد؛ 2. به آنها
. - رحمت و لطف خاص خود را نصيب آنان كند. 4 - گناهانشان را بيامرزد. در روايات آمده است رزق و روزى و بركت دو چندان دهد؛ 3
وقتى شب اول ماه رمضان فرا مىرسد، خداوند بر هر كس از آفريدگان كه درخواست كند مىآمرزد و شب بعد دو برابر آنها را و شب بعد
دو برابر آنچه را كه تا آن زمان آمرزيده است، تا شب آخر ماه رمضان كه در آن شب دو برابر آنچه در مجموع شبهاى گذشته آمرزيده
است، مىآمرزد.(3) 5 - به عبادت آنها در شبهاو روزهاى ماه رمضان چندين برابر ماههاى ديگر اجر و پاداش مىدهد. در فرازهاى بعدى،

بيشتر به بركات ماه رمضان اشاره خواهد شد.

2. ضيافت الهى

«ُهَو َشهٌر ُدعيُتْم فيه اِلى ِضياَفِة اللَِّه وُجِعْلُتم فيِه ِمْن اَهِل َكراَمِة اللَِّه»؛
و آن ماهى است كه به مهمانى خدا خوانده شده و از جمله گرامى داشته شدگان خداوند محسوب شدهايد.

اشاره: همانگونه كه در ميهمانىهاى دنيوى، امور متعددى مورد توجه ميهمانان دعوت شده قرار مىگيرد كه به آنها آداب ميهمانى
مىگويند، در اين ضيافت الهى نيز بايد به مراعات آداب آن توجه كامل نموده واز بىادبى در برابر آن ميزبان واال مقام احتراز نمود. اولين

شرط ادب در اين ضيافت بزرگ، اطاعت و فرمان بردارى از ميزبان است.

غ�ارادى 3. ثواب بر اع�ل ولو 

«اَْنفاُسُكْم فيِه تَْسبيٌح َونَْوُمُكْم فيِه ِعباَدٌة َوَعَمُلُكْم فيِه َمْقُبوٌل َوُدعاُؤُكْم فيِه ُمسَتجاٌب»؛
نفسهاى شما در اين ماه تسبيح خداوند است و خواب شما در آن عبادت و اعمال شما مورد قبول و دعاى شما مستجاب مىباشد.

اشاره: مالحظه مىشود كه حتى اعمالى چون نفس كشيدن كه امرى اختيارى نيست و يا خوابيدن انسان كه امرى الزم و ضرورى
براى سالمت انسان و غيرقابل ترك است، داراى ثواب بوده و در نامه اعمال حسنه انسان، ثبت مىشود. وقتى عمل غيرارادى و
غيرعبادى عبادت شمرده شود، معلوم است كه عبادتهاى خالصانه چه صورتى دارد. البته همه اين الطاف از باب فضل الهى است،

نه استحقاق بندگان.

4. رشط حضور در ميه�� خدا

هِر ِقىَّ َمْن ُحِرَم ُغْفراَن اللَِّه في هَذا الشَّ «َفاْسَئُلوا اللََّه َربَُّكم بِنِيَّاتٍ صاِدَقٍة َوُقُلوبٍ طاِهَرٍة أْن ُيَوفَِّقُكْم لِصياِمِه َوتِالَوِة كِتابِِه، َفإّن الشَّ
اْلَعظيِم»؛

با نيتهاى صادق و دلهاى پاك از خدا بخواهيد كه شما را در اين ماه به روزه دارى و خواندن قرآن كريم موفق گرداند. به درستى كه
شقى و دور از سعادت، كسى است كه در اين ماه بزرگ از آمرزش الهى محروم بماند.

اشاره: پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم كه خود حريص به هدايت مردم است، اينگونه هشدار مىدهد: بدبخت كسى است كه
اين ماه هم بر او بگذرد و هنوز اصالح نشده و از آلودگىها پاك نشده باشد. در حقيقت اين نتيجه سخنان قبل است؛ به اين معنا كه
اى بندگان خدا! از او توفيق درك روزه و تالوت قرآن و رفتن به ضيافت خداوند را طلب كنيد، كه اگر چنين نكنيد، از قافله عقب مانده و

پشيمانى و شرمندگى برايتان خواهد ماند؛ زيرا بهتر و مستعدتر از اين ماه براى آمرزش و رحمت پروردگار نخواهيد يافت.



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/04.htm[6/15/2021 12:26:01 PM]

5. ياد قيامت

«َوْاذُكرُوا بُِجوِعُكْم َو َعطَِشُكْم فيِه ُجوَع يَوِم اْلِقياَمِة َوَعطََشُه»؛
با گرسنگى و تشنگى خود در اين ماه، گرسنگى و تشنگى روز قيامت را به ياد آوريد.

اشاره: خداوند، مؤمن را براى بهشت آفريده ولى راه وصول به آن را صعب و دشوار قرارداده؛ چنان كه مىفرمايد:
«َو اِْن ِمْنُكْم إالَّ واِرُدها... ُثمَّ ُنَنّجِى...»(4).

حضرت امير عليه السالم در بيان دشوارى روز قيامت مىفرمايند: «قيامت روزى است كه خداوند همه انسانهاى گذشته وآينده رابراى
رسيدگى دقيق حساب و رسيدن به پاداش اعمال گرد آورد. همه فروتنانه به پاخيزند، عرق از سر و رويشان و كنار دهانشان جارى
است و زمين زير پايشان لرزان است. نيكوحالترين آنها كسى است كه جاى گذاشتن دو پايش را پيدا كند يا جايى براى آسوده
ماندن بيابد... زمان بعد از برانگيخته شدن سختتر از قبر است؛ روزى كه در آن كودكان خردسال پير مىشوند و بزرگساالن هوش از
). همچنين پيامبر سرشان مىرود و جنينها سقط مىشوند. هول و هراس آن روز حتى فرشتگان بىگناه را به وحشت مىافكند»(5
) روزى معاذ بن جبل كه از اصحاب رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم بود فرمودند: «در روز قيامت همگان تشنه وارد مىشوند».(6
) سؤال كرد. پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در منزل ابو ايوب انصارى از حضرت در مورد آيه «يَوَم ُيْنَفُخ فِى الصُّوِر َفَتأُتوَن اَْفواجاً»(7

فرمود:
«اى معاذ! امر بزرگى پرسيدى. سپس چشمان مباركش را بست و فرمود: ده طايفه از امت من به صورت پراكنده محشور مىشوند و

خداوند آنها را از ميان مسلمين مشخص مىفرمايد.
صورت برخى از آنها را به شكل ميمون و بعضى ديگر را به صورت خوك تغيير مىدهد؛ عّدهاى از آنها وارونه خواهند بود؛ به گونهاى كه
پا در هوا و صورت بر زمين دارند و با صورتشان روى زمين كشيده مىشوند؛ بعضى نيز با چشم نابينا رفت و آمد مىكنند؛ برخى كر و
گنگ هستند و انديشهاى ندارند؛ بعضى زبانهاى خود را مىجوند و چرك از دهانشان جارى مىشود؛ طورى كه اهل محشر از بوى آن
ناراحت مىشوند؛ عّدهاى دست و پايشان بريده شده است و برخى ديگر بر شاخههايى از آتش آويزانند؛ عدهاى نيز عفونتشان از

مردار گنديدهتر است و بعضى لباسهائى از مس گداخته شده به تن مىكنند كه بر بدنشان مىچسبد.
آنها كه به صورت ميمون درآمدهاند، سخن چينان هستند و آنهايى كه صورت خوك دارند، از كسب حرام تغذيه مىكردند. اما رباخواران
وارونه هستند. دادستانها و قضاتى كه در قضاوتشان ظلم روا داشتهاند، كور محشور مىشوند. مردم مغرور كر و الل هستند.
عالمانى كه به علمشان عمل نكردهاند و قضاتى كه عملشان مخالف گفتارشان است، زبان خود را مىجوند. دست و پا بريدهها
كسانىاند كه همسايگان خود را آزار مىدادند و سعايت كنندگان، آويختگان به شاخههاى آتشند، آنهايى كه مردم از عفونتشان
ناراحتند و از مردار بدترند، كسانىاند كه از شهوتها و لذتهاى حرام كامياب شدند و حقوق الهى را نپرداختند، و آنهايى كه لباسهايشان

از مس گداخته در آتش است، كسانىاند كه اهل كبر و مفاخرت بودهاند».(8)
اميرالمؤمنين مىفرمايد: «روزى پيامبر عليه السالم بر فاطمه زهرا عليها السالم وارد شد و او را غمناك و محزون ديد؛ فرمود: دختركم!
چه چيز تو را اندوهناك ساخته؟ حضرت زهرا فرمود: پدر جان! ياد محشر و عريان بودن مردم در روز قيامت. پيامبر فرمود: عزيزم! روز
قيامت روز سنگينى است ولى به تو خبر بدهم كه... در آن روز از تحت عرش منادى ندا دهد كه اى اهل محشر! چشمان خود را
ببنديد تا فاطمه عليها السالم عبور كند: «ُغضُّوا اَْبصاَرُكم َحتّى تَُجوز فاِطَمُة بِْنُت ُمَحَمٍد» پس كسى از مردان به تو نظرنمىكند جز
ابراهيم و على عليه السالم و... پس منبرى از نور براى تو فراهم مىكنند... و آنقدر از مردم شفاعت مىكنى كه همه خاليق آرزو

مىكنند به گونهاى به تو منسوب باشند: «َفِعنَد ذلَك تََودُّالَخالئُِق أَنَُّهم كاُنوا فاِطِميّيَن»
آن هنگام شيعيان تو و شيعيان على با تو خواهند بود؛ در حالى كه لباس بر تن دارند و در امان هستند و مانند ديگران تشنه

نيستند».(9)

6. ياد فقرا باشيد

ُقوا َعلى ُفَقرائُِكْم َوَمساكينُِكم»؛ «َوتََصدَّ
و بر فقيران و درماندگان خود صدقه بدهيد.

اشاره: در روايات اسالمى بيانات رسا و زيبائى در آداب و فوائد صدقه وجود دارد.
الف - آداب صدقه: از آداب صدقه مىتوان به مواردى از اين قبيل اشاره كرد:

. مخفى بودن صدقه؛ «اِْن ُتبُدوا الَصَدقات...»(10)؛ . نيت، در هر كارى داشتن نيت قربة الىاللَّه مهمترين شرط قبولى عمل است؛ 2 1
. بدون منت بودن، چنان كه قرآن مىفرمايد: اى كسانى كه ايمان آوردهايد بخششهاى خود را با منت و آزار باطل نسازيد؛ همانند 3

كسانى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مىكنند؛ 4. آنچه صدقه مىدهد از محبوبترين چيزها نزد شخص باشد؛
ا ُتِحبُّوَن»(11)؛ «لَْن تَناُلوا البِرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّ

به نيكى نمىرسيد مگر از آنچه كه دوست داريد انفاق كنيد.
ب - فوائد صدقه: صدقه موجب دفع بال مىشود. صدقه از غرق شدن، ديوانگى، سوختگى، مريضى و... جلوگيرى مىكند. صدقه مانع
از مردن سخت و بد مىشود. بيماران خود را به وسيله صدقه مداوا كنيد. رزق و روزى را به وسيله صدقه براى خود كسب كنيد. بهترين

صدقات آن است كه در ماه رمضان داده است.
در احوال آيت اللَّه وحيد بهبهانى قدس سره نقل شده است: همسر ايشان در يكى از روزهاى سرد زمستان جبّهاى(12) براى او
تهيه كرد و آن بزرگوار جبّه را پوشيد. هنگام مغرب كه براى اداى نماز به مسجد مىرفت، يك نفر نزد ايشان آمد و گفت: هوا سرد
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است و كاله ندارم. آن جناب كه ديد چيزى براى انفاق همراه ندارد و از طرفى هم نمىتواند آن بىچاره را در آن سرما به حال خود رها
كند، با وجودى كه هديه همسر براى او بسيار عزيز و محترم و مورد نياز بود، فرمود: چاقو به همراه دارى؟ عرض كرد: بلى. چاقو را

گرفت و آستين جبّه را بريد و به او داد و فرمود: فعالً اين آستين را بر سرت بگذار و امشب را بگذران تا صبح برايت فكرى شود.
امام صادق عليه السالم مىفرمايد: حضرت عيسى عليه السالم بر جمعى گذشتند كه در حال شادى بودند. سبب شادى آنها را
پرسيد. گفتند: ياروح اللَّه! دختر فالنى را امشب براى فالن مرد به عروسى مىبرند. عيسى عليه السالم فرمود: امروز شادى مىكنند
ولى فردا گريان خواهند بود. كسى پرسيد: چرا اى پيغمبر خدا؟ فرمود: چون عروس آنها امشب مىميرد. آنها روز بعد، نزد دختر آمده و
او را سالم يافتند، از اين رو نزد عيسى عليه السالم رفته و گفتند: ياروح اللَّه! آن عروس نمرده است. عيسى عليه السالم فرمود:
اينك مرابه نزد او بريد. آنان با عجله عيسى را بدانجا آوردند. حضرت از زن پرسيد: ديشب چه كار خيرى انجام دادى؟ زن گفت: هر
شب جمعه، سائلى به خانه ما مىآمد و ما خوراك يك هفته او را ميداديم. ديشب هم همان سائل آمد و من و اهل خانه هر يك به
كارى مشغول بوديم و كسى متوجه او نشد. او چند بار فرياد زد و من صداى او را شنيدم و به طور ناشناس برخاستم و به اندازه
معمول هر هفته به او غذا دادم و رفت. حضرت عيسى عليه السالم با شنيدن اين سخن فرمود: اى زن! از جاى خود برخيز. چون
برخاست و بستر را كنار زدند، مار بزرگى نمودار شد كه زير جايگاه او بود و دم خود را به دندان گرفته بود. حضرت عيسى عليه
السالم فرمود: خداوند اين بال را به خاطر عمل خيرى كه انجام دادى از تو دور گردانيد وگرنه مقدر شده بود كه مار تو را نيش بزند و

بميرى!(13)
نقل شده است، پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم گوسفندى ذبح فرمود و آن را به قطعات كوچك و بزرگ تقسيم كرده و به فقراء
و مستمندان دادند. سپس از عايشه سؤال كردند كه چه مقدار از آن گوسفند باقى مانده است؟ پاسخ داد: فقط كتف گوسفند
برايمان باقى مانده است! حضرت فرمود: در حقيقت تنها كتف آن گوسفند از بين رفته و آنچه بين فقيران تقسيم شده برايمان مانده

است.(14) قرآن مجيد مىفرمايد:
و (كار) كسانى كه اموال خود را براى خشنودى خدا و تثبيت (ملكات انسانى) در روح خود انفاق مىكنند، همچون باغى است كه در
نقطه بلندى باشد و بارانهاى درشت به آن برسد (و از هواى آزاد و نور آفتاب به حّد كافى بهره بگيرد) و ميوه خود را دو چندان دهد، و
اگر باران درشتى بر آن نبارد، بارانهاى ريز و شبنم بر آن مىبارد و لذا هميشه شاداب و باطراوت است) و خداوند به آنچه انجام

مىدهيد، بينا است.(15)

7. رعايت اخالق اجت�عى

«َو َوقِّرُوا كِباَرُكْم َواْرَحُموا ِصغاَرُكْم َوِصُلوا اَْرحاَمُكم»؛
بزرگان خود را احترام نموده و بر كودكان خود مهربانى كنيد و با خويشاوندانتان رفت و آمد نمائيد.

اشاره: امام زينالعابدين عليه السالم در رسالة الحقوق مىفرمايد:
حق بزرگتر از تو بر تو اين است كه او را به خاطر سالمندى وى بزرگ دارى و چون در مسلمانى از تو جلوتر است، او را حرمت نهى و
در مخاصمت با او مقابله نكنى و در راه رفتن بر او پيشى نگيرى و از او جلوتر نيفتى و با او جهالت نورزى و اگر بر تو جهالت و نادانى

كنند، به خاطر اسالم و حرمت او، آن را تحمل كنى و او را اكرام نمائى.
همچنين در مورد خردساالن فرموده است: حق كوچكتر بر تو اين است كه در موقع آموختن بر او رحمت آرى و از خطاهاى وى بگذرى

و لغزشهاى او را پردهپوشى كنى. با او مدارا نموده و او را يارى نمائى.(16)

8. كنرتل زبان

«َواْحَفُظوا اَْلِسَنَتُكم»؛
زبانتان را از بيهوده نگاهداريد.

اشاره: براى زبان گناهان بيشمارى برشمردهاند از جمله:
الف. غيبت: در قرآن آمده است كه از غيبت كردن بپرهيزيد كه غيبت در حكم خوردن گوشت بدن برادر مرده مىباشد. حضرت على
عليه السالم فرمود: عاقل كسى است كه زبانش را از غيبت باز دارد. و نيز فرمود: از غيبت دورى كنيد كه غيبت نان خورش اهل

جهنم است.
ب. دروغ: امام باقر عليه السالم فرموده است: خداوند همه بدىها و گناهان را در محلى قرار داده و قفلهائى بر آنها نهاده و كليد آن

قفلها شراب است و دروغ بدتر از شراب مىباشد.(17)
ج. تهمت: امام صادق عليه السالم مىفرمايد: وقتى كسى به برادر مؤمن خود تهمت بزند، ايمان در قلبش آب مىشود، همانگونه كه

نمك در آب ذوب مىشود.(18)
امام كاظم عليه السالم مىفرمايد: بهشت بر سخن چينان حرام مىباشد.(19)

رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: كسى كه پيوسته مردم را مسخره مىكند، به دوزخ مىافكنند، پس ناگهان يكى از
درهاى بهشت به سوى او باز مىشود و او را صدا مىزنند و مىگويند: بيا، بيا. او با زحمت بسيار خود را به آن درب مىرساند، ولى درب

را به روى او مىبندند و درب ديگرى به سوى او باز مىشود و او را به سوى بهشت مىخوانند.
د. سوگند دروغ: سوگند دروغ، گناهى فزونتر از سخن دروغ است.(20)

ه. مجادله: على عليه السالم آن را موجب فساد يقين و ايجاد شك در دين دانستهاند.(21)
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و. شهادت دروغ: رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: مغبوضترين شما نزد من و دورترين شما از من و از خدا، كسى است
كه شهادت دروغ بدهد.(22)

ز. لعن به مسلمان: رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: مؤمن هرگز كسى را لعنت نمىكند.(23)
ح. ناسزا: بهشت بر انسان فّحاش حرام است و فحش دهنده داخل بهشت نمىشود.(24)

ط. وعده دروغ: رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: كسى كه به عهد و وعدهاش وفادار نباشد، دين ندارد.(25)
ى. افشاء سرّ: پيغمبر صلى هللا عليه وآله وسلم فرموده است: سخنانى كه ديگران نزد شما مىگويند، (مىخواهند مخفى بماند)

امانت است؛ در حفظ آن بكوشيد.(26)
ك. غنا: پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: غنا قلب را مىميراند. نفاق آور است و انسان را به ساير محرمات مثل زنا

سوق مىدهد.(27)

9. كنرتل چشم

«َوُغضُّوا عمَّا اليَِحلُّ النَّظَُر اِلَْيِه اَْبصاَرُكْم»؛
و ديدگان خود را از آنچه نگاه كردن بر آن جايز نيست، فرو پوشيد.

اشاره: امام سجاد عليه السالم مىفرمايند: حق چشم بر تو آن است كه آن را از گناه بازدارى كه دريچه قلب تو مىباشد (و ايجاد
انحراف از آن ناحيه بسيار است).

رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم هم فرموده است: زياد به اطراف نگاه نكنيد كه بذر هوى و هوس و غفلت را در انسان
مىپراكند.

و فرمود: وقتى چشم به مناظر شهوتانگيز بيفتد، قلب و فكر انسان نسبت به ديدن عاقبت آن كور مىشود.

10. كنرتل گوش

«َو(غضُّوا) َعمَّا اليَِحلُّ األْستِماُع إلَْيِه أْسماَعُكم»؛
و گوشهايتان را از آنچه شنيدنش روا نيست، فرو بنديد.

اشاره: از مهمترين گناهان گوش، اين دو مورد را بايد نام برد:
الف. غيبت: شنونده غيبت، مانند غيبت كننده، گناه كرده است.

ب. موسيقى حرام: پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: از شنيدن موسيقى حرام پرهيز كنيد كه شنيدن آن در قلب
ايجاد نفاق مىكند.(28)

11. اكرام ايتام

«َوتََحنَُّنوا َعلى أْيتاِم النَّاسِ ُيَتَحنَّْن َعلى أْيتاِمُكْم َو َمْن أكَرَم فيِه يَتيماً أكرَمُه اللَُّه يَْوَم يَْلقاُه»؛
و بر يتيمان مردم مهربانى كنيد تا پس از شما با يتيمانتان مهربانى كنند. و كسى كه در اين ماه يتيمى را گرامى دارد، خداوند در روز

قيامت او را گرامى خواهد داشت.
اشاره: در حديثى فرمود: در بهشت خانهاى است به نام خانه شادى كه فقط كسانى كه در دنيا يتيمان را شاد كرده باشند، داخل

آن مىشوند.
و فرمود: كسى كه سه يتيم را اداره كند و آنها را در جامعه قدر و بها بخشد، مانند كسى است كه شبها به عبادت و روزها به روزه

دارى و جهاد در راه خدا مشغول باشد و در بهشت همنشين من خواهد بود.
در تاريخ آوردهاند كه روزى پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در شاهراه مدينه مىرفت. يتيمى را ديد كه كودكان بر وى جمع شده و او
را خجل و خوار كرده و هر يكى بر وى فخر مىفروشد. يكى مىگفت: مادر من از مادر تو بهتر است و ديگرى مىگفت: من پدر دارم و تو

ندارى! و آن بچه مىگريست و در خاك مىغلطيد.
رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم او را از زمين برداشت و پرسيد: تو كيستى؟ گفت: من پسر رفاعه انصارى هستم. پدرم روز
احد كشته شد. خواهرم و مادرم شوهر كردند و مرا راندند. اكنون من درمانده و بىكس هستم و از همه بدتر اينكه اين بچهها مرا
سرزنش مىكنند. پيغمبر ناراحت شد و گريست و فرمود: من پدر تو و فاطمه خواهر تو است. كودك شاد شد و برخاست و فرياد زد: اى
بچهها! اكنون پدر من از پدر همه شما بهتر است. سپس پيامبر دست او را گرفت و به خانه دخترش فاطمه برد و گفت: اين برادر تو
است. فاطمه جامهاى بر او پوشانيد و سرش را روغن زد و ظرف خرمائى نزدش گذاشت و گفت: غذا بخور. چون رسول خدا از دنيا

رفت، او خاك بر سر خود مىريخت و فرياد مىزد: واى كه امروز من يتيم شدم، و همه مردم از سوز او مىگريستند.(29)

12. توبه

«َوُتوُبوا اِلَى اللَِّه ِمْن ُذُنوبُِكْم»؛
و از گناهانتان به سوى خدا توبه و بازگشت نمائيد.

اشاره: امام على عليه السالم مىفرمايد: كسى كه موفق به توبه شود، از قبولى توبه محروم نخواهد بود.(30) خداوند به پيامبرش
حضرت داوود خطاب كرد: اى داوود! وقتى بنده من گناهى انجام مىدهد و بعد توبه مىكند و به سوى من باز مىگردد، هنگامى كه به
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ياد گناهانش مىافتد و از من خجالت مىكشد، من او را مىآمرزم و فرشتگان موكل بر او را نسبت به گناه او فراموشى عارض مىكنم و
بدىهاى او را به خوبىها تبديل مىكنم.(31)

13. دعا

اعاتِ يَْنُظُر اللَُّه َعزَّ َو َجّل فيها بِاْلَرْحَمِة إلى ِعباِدِه ُيجيُبُهْم إذا ناَجْوُه «َواْرَفُعوا إلَْيِه اَْيِديَُكْم بالدُّعاء فى اَوقاتِ َصالتُِكْم َفإنَّها أْفَضُل السَّ
َوُيلَبّيِهْم إذا نادْوُه َويَْسَتجيُب لَُهْم إذا َدَعْوه»؛

و به وقت نماز دستها را به دعا برداريد، زيرا اين اوقات واالترين ساعاتى است كه خداوند (با عزت و جالل) به لطف و رحمت به سوى
بندگانش نظر مىكند. و چون با او به راز و نياز پردازند، پاسخشان دهد و هنگامى كه او را ندا كنند لبيك گويد و زمانى كه او را بخوانند

اجابتشان كند.
اشاره: رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد: دعا مغز و ريشه و اصل عبادت است. تاكنون احدى كه اهل دعا بوده است

از بين نرفته و هالك نگشته است.(32)
و على عليه السالم فرموده است: دعا كليد نجات و رحمت و رستگارى و چراغ تاريكيها مىباشد و بهترين عملها نزد خداوند، در روى

زمين، دعاست.(33)
و فرمود: وقتى خدا بخواهد دعاى بندهاش را مستجاب كند، او را موفق به دعا كردن مىكند.(34)

رشايط استجابت دعا

الف. معرفت و شناخت: به امام صادق عليه السالم عرض كردند: چرا ما دعا مىكنيم، اما مستجاب نمىشود؟ فرمود: چون كسى را
مىخوانيد كه او را نمىشناسيد (و از خدائى كه كامالً شناختى نسبت به او نداريد حاجت مىخواهيد).(35)

ب. معرفت در عمل: شناخت تنها كافى نيست؛ بلكه بايد در پى معرفت و شناخت، عمل هم باشد.
ج. كسب و خوراك حالل: امام صادق عليه السالم فرمودهاند: دعاى كسى كه از مال حرام و غذاى غيرحالل استفاده مىكند و

حقالناس را مراعات نمىكند، مستجاب نمىشود.(36)
د. قلب شكسته و آماده: فرمود: به هنگامى كه دلهايتان شكسته و محزون است، دعا كنيد.(37)

14. عمل

«ايّها النّاس اِنَّ اْنُفَسُكْم َمْرُهونٌَة باَْعمالُِكْم َفُفكّوها بِاْستِْغفاِرُكْم َوُظُهوُرُكم ثَقيلٌَة ِمْن اَْوزاِرُكْم َفَخّفُفوا َعْنها بُِطوِل ُسُجوِدُكْم»؛
اى مردم! براستى كه جانهاى شما در گرو اعمال شما است، پس با طلب آمرزش الهى آنها را آزاد سازيد و پشت شما از بار

(گناهان) سنگين است، پس با سجدههاى طوالنى آنها را سبك كنيد.
اشاره: امام رضا عليه السالم مىفرمايند: نزديكترين حالت بنده به خداى عزوجّل زمانى است كه در حال سجود است.(38)

15. §از

جِديَن، َواَْن الُيَروَِّعُهْم بِالنّاِر يَْوَم يَُقوُم النّاُس لَِرّبِ الّعالَميَن»؛ َب الُمَصلّيَن واْلسَّ «َواْعلَُموا اَنَّ اللََّه تَعالى َجلَّ ِذْكُرُه اَْقَسَم بِِعزَّتِِه اَْن الُيَعّذِ
و بدانيد خدائى كه او برتر است، به عزت خود سوگند ياد كرده كه نمازگزاران و سجده كنندگان را عذاب نكند و در آن روز كه آدميان در

پيشگاه پروردگار جهانيان مىايستند، ايشان را به آتش نترساند.
اشاره: نماز در روايات از اهميت بسيارى برخوردار است؛ چنانكه مىفرمايند:

. كسى كه نماز را با سرعت بخواند، خداوند به مالئكه مىفرمايد: او را ببينيد كه گمان مىكند انجام امورش به دست ديگران است و 1
گويا نمىداند كه تمام كارها به دست من است و من هستم كه مىتوانم حاجات و خواستههاى او را برآورده كنم.(39)

2. دزدترين مردم كسى است كه از نمازش دزدى كند و از آن كم بگذارد.(40)
3. شفاعت و لطف پيامبر و آل او نصيب كسانى كه نمازشان را سبك بشمارند نخواهند شد.(41)

4. كسى كه نماز را قبول نداشته باشد و بدون عذر نمازش ترك شود، كافر است.(42)
5. فضيلت نماز اول وقت بر نماز آخر وقت، مثل برترى آخرت بر دنيا مىباشد.(43)

. با حالت كسالت و خواب آلوده به نماز نايستيد و اگر به هنگام نماز، خواب بر شما غلبه كرد، نماز را ترك كنيد و بخوابيد و بعداً نماز 6
را با حال خشوع و نشاط به جاى آوريد.(44)

. هنگامى كه بنده مؤمن من به نماز مىايستد، خداوند به او نظر مىكند تا اينكه از نماز فارغ شود، در اين هنگام رحمت خدا از 7
آسمان او را احاطه مىكند و مالئكه اطرافش را مىگيرند و خدا فرشتهاى را بر او مىگمارد كه مىگويد: اى نمازگزار! اگر مىدانستى مورد

توجه چه كسى قرار گرفته و با چه كسى مناجات مىكنى، به ديگرى توجه نمىكردى و هيچ گاه از اين موضع خارج نمىشدى.(45)

16. اطعام

هِر، َكاَن لَُه بِذلَِك ِعْنَداللَِّه ِعتُق رقبٍة وَمغِفرٌة لِما مضى من ُذُنوبِه قيَل يا رسوَل «اَيُّها النّاُس! َمن َفطََّر ِمْنُكْم صائِماً ُمْؤِمناً فِى َهَذا الشَّ
اللَِّه َولَْيَس ُكلُّنا يَْقِدُر َعلى ذلِك! فقال رسول اللََّه صلى هللا عليه وآله وسلم اِتّقوا النّار َولَو بِِشّق تَْمَرٍة، َواتَُّقوا النَّاَر َولَو بَِشْربٍَة ِمْن ماٍء»؛
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اى مردم! هر كس از شما در اين ماه روزهدار مؤمنى را افطار دهد، براى او ثواب آزاد كردن بندهاى و آمرزش گناهان گذشته در نظر
گرفته مىشود. شخصى گفت: اى رسول خدا! همه ما توانائى اين كار (يعنى اطعام كردن) را نداريم. فرمود: خود را از آتش دوزخ

برهانيد؛ اگر چه به افطار دادن نصف دانه خرمائى و يا جرعه آبى باشد.
اشاره: رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودهاند: به كسى كه جان من در دست اوست، ايمان به من ندارد آن كسى كه

سير بخوابد و برادر همسايه مسلمانش گرسنه باشد.(46)
بايد توجه داشت كه اطعام ديگران كه اينقدر به آن اهميت داده شده، اطعام با مال حاللى است كه هم از راه حالل به دست آمده و

هم وجوهات شرعيه آن پرداخت شده باشد.

17. حسن خلق

راِط يَْوَم تَِزلُّ فيِه األْقداُم»؛ ْهِر ُخُلَقُه كان لَُه َجوازاً َعلَى الصِّ َن ِمْنُكْم فى هذاَ الشَّ «أيَُّها النَّاُس! َمْن َحسَّ
اى مردم! هر يك از شما كه اخالقش را در اين ماه نيكو سازد، گذشتن از صراط در قيامت و در روزى كه قدمها بر آن مىلغزد، بر او

آسان شود.
اشاره: پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: چون خداوند ايمان را آفريد، آن را با حسن خلق و سخاوت تقويت كرد، و چون

كفر را آفريد، آن را با اخالق بد و بخل تقويت فرمود.(47)
از حضرت على عليه السالم پرسيدند: چه كسى غم و غصهاش از همه بيشتر و هميشگىتر است؟ حضرت فرمود: كسى كه از

همه بداخالقتر باشد.(48)
روزى شخصى از اهل شام به مدينه آمد و پس از مواجهه با امام حسن عليه السالم شروع به دشنام دادن به ايشان كرد. امام
ساكت ماندند تا او حرفهايش تمام شد. پس به او گفت: ما براى هر نوع خدمت و كمك به تو آماده هستيم. تو غريبى، بيا در خانهام

از تو پذيرايى كنم. مرد شامى كه بسيار منقلب شده بود گفت: آرزو داشتم در آن لحظه زمين مرا مىبلعيد.(49)

18. مدارا با زير دست

ا َملََكْت يَميُنُه، َخفََّف اللَُّه َعلَْيِه ِحسابَُه َوَمْن َكفَّ فيِه َشرَُّه َكفَّ اللَُّه َعْنُه َغَضبَُه يَْوَم يَْلقاُه»؛ ْهِر َعمَّ «َو َمْن َخفََّف فى هذاَ الشَّ
و هر كس در اين ماه بر زير دستان خود آسان گيرد، خداوند نيز حساب اعمالش را آسان خواهد گرفت. و هر كس در اين ماه شرّ خود

را از ديگران بازدارد، خداوند نيز در روز مالقات، غضبش را از او باز خواهد داشت.
اشاره: امام سجاد عليه السالم در رسالة الحقوق زيردستان را به سه دسته تقسيم مىفرمايد: رعيت و توده مردم كه تحت حكومت
رهبران و مسؤوالن هستند؛ دانشآموزان و دانشجويان كه تحت نظر استادان و مربيان مىباشند؛ كارگران و كارمندان كه تحت امر

كارفرمايان و رؤسا هستند.
حقوق گروه اوّل بر مسؤوالن بسيار است؛ از آن جمله اينكه رؤسا و حاكمان و رهبران جامعه بدانند كه اگر آنها نبودند، اصالً رياستى
هم براى ديگران نداشتند، پس بايد مورد رحم و مهربانى قرار گيرند، از آنها حمايت شود (و در رفع مشكالت آنها كوشش بشود). حق
زير دست علمى آن است كه معلم و استاد بداند كه علمى كه خدا به او داده، به جهت استفاده رساندن به آنها مىباشد. اگر اين
كار را دلسوزانه و خوب انجام داد، خداوند نعمتش را بر او افزون مىكند و بهره او از علم و دانش و عزّت را زياد مىگرداند؛ و گرنه خدا
علم را از او مىگيرد و با او با خشونت رفتار مىنمايد. گروه سوم كه كارگران و كارمندان مىباشند نيز حقوقى بر رؤسا و كارفرمايان
دارند؟ بايستى با آنها برخوردى خدا پسندانه شود. هرگونه كه خود زندگى مىكنند، وسائل زندگى آنها را نيز فراهم كنند. بيش از حّد

طاقت آنان را به كار وادار نكنند و آنها را مورد اذيّت و آزار و شكنجه قرار ندهند.(50)

19. صله ارحام

«َو َمْن َوَصَل فيِه َرَحِمُه َوَصلَُه اللَُّه بَِرْحَمتِِه يَْوَم يَْلقاُه؛ َوَمْن َقطََع فيِه َرِحَمُه َقطََع اللَُّه َعْنُه َرْحَمَتُه يَْوَم يَلقاُه»؛
و هر كس در اين ماه با خويشاوندان خود رفت و آمد نموده به آنان بپيوندد، خداوند نيز او را در روز مالقات به رحمت خويش پيوند

دهد، و هر كس در اين ماه رابطه خود را با خويشاوندانش قطع كند، خداوند نيز رحمتش را در روز قيامت از او قطع مىكند.
اشاره: برخى از آثار و فوايد صله رحم كه در روايات آمده، بدين قرار است:

1. عمر را طوالنى مىكند؛ 2. فقر را زائل مىكند؛ 3. رزق را زياد مىكند؛ 4. بالها را دفع مىكند؛ 5. موجب تزكيه و پاكى اعمال مىشود؛ 6.

اخالق را نيكو مىكند؛ 7. حساب قيامت را آسان مىكند؛ 8. انسان را از ارتكاب گناه باز مىدارد؛ 9. موجب آبادى شهر و ديار مىشود؛ 10.
. طايفه و فاميل انسان را . خير دنيا و آخرت را در پى دارد؛ 13 . سكرات مرگ را آسان مىنمايد؛ 12 مرگ بد را از انسان دور مىكند؛ 11

گسترده مىكند.

20. انجام مستحبات

«َوَمْن تَطَوََّع فيِه بَِصالٍة َكَتَب اللَُّه لَُه بَراَءًة ِمَن النّار»؛
و هر كس در اين ماه، مستحبى مثل نماز استحبابى را بجاى آورد، خداوند دورى او را از آتش دوزخ تضمين مىكند.

اشاره: پيغمبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: براى قلبها روى آوردن (و آمادگى) و روى گرداندن (و بىحالى و كسالت) است.
پس هر زمان خود را آماده ديديد، به انجام مستحبات بپردازيد و هر وقت كه در خود كسالت و سستى احساس كرديد، فقط به انجام
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واجبات اكتفا كنيد.(51)
حضرت فرمود: خداوند مىفرمايد: بنده من براى تقرّب به من و براى اينكه مورد محبت من قرار گيرد، بهتر از انجام واجبات راهى ندارد،
ولى كسى كه عالوه بر واجبات به انجام نوافل و مستحبات نيز روى آورد، آن قدر نزد من محبوب و عزيز مىشود كه من به منزله گوش
او مىشوم كه وسيله شنوائى او است. به منزله چشم و زبانش مىشوم كه بدان وسيله مىبيند و سخن مىگويد. به منزله دست و
پاى او مىشوم كه وسيلهاى براى كار كردن و راه رفتن مىباشد. چنين بندهاى اگر مرا بخواند اجابتش مىكنم. اگر چيزى بخواهد به او

مىدهم.(52)
امير مؤمنان عليه السالم نيز مىفرمايند: آن مستحباتى كه به واجبات ضرر بزند، موجب تقرب انسان به خدا نمىشود.(53)

21. انجام واجبات

ُهوِر»؛ «َوَمْن أدّى فيِه َفْرضاً كاَن لَُه ثَواُب َمْن اَدّى َسْبعيَن َفريَضًة فيما ِسواُه ِمَن الشُّ
و كسى كه در اين ماه عمل واجبى را به جاى آورد، خداوند ثواب هفتاد عمل واجب كه در ماههاى ديگر به جاى مىآورد، به او عطا

كند.
اشاره: امام صادق عليه السالم مىفرمايند: خداوند فرموده است كه هيچ يك از بندگانم را بيشتر از كسى كه واجبات را به جاى آورد

دوست نمىدارم و محبوبترين بندگان در نزد من بندهاى است كه آنچه بر او واجب كردهام به خوبى انجام دهد.(54)

22. اجر صلوات بر پيامرب و آلش

«َوَمْن اَْكَثَر فيِه الصَّالَة َعلَىَّ ثَقَّل اللَُّه ميزانَُه يَْوَم تَِخفُّ اْلَموازيُن»؛
و هر كس در اين ماه بر من (پيامبر) صلوات بسيار فرستد، خداوند در روزى كه موازين اعمال سبك شوند، ميزان عملش را سنگين و

گرانقدر گرداند.
اشاره: رسول خدا فرمود: هر كس نام من نزد او برده شود و (از سر عناد) بر من صلوات نفرستد به دوزخ خواهد رفت و خداوند او را از

رحمتش دور خواهد فرمود.(55) بعضى از مواضع استحباب صلوات اينهاست:
1. در هنگام شنيدن و گفتن و نوشتن نام رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم. 

. عصر پنجشنبه تا مغرب روز جمعه. 6. در ماه . ابتدا و انتهاى دعاها. 5 . در پايان نمازها. 4 . در هنگام داخل شدن به مسجد؛ 3 2
مبارك رمضان. 7. به هنگام بوئيدن گلها و عطرها. 8. بعد از عطسه كردن. 9. در مكانهاى شرافتمند.(56)

قرآن  .23

هوِر»؛ «َوَمْن تَال فيِه آيًَة ِمْن اْلُقرآِن كاَن لَُه ِمثُل اَْجِر َمْن َخَتَم اْلُقراَن فى َغْيِرِه ِمَن الشُّ
و هر كس در اين ماه آيهاى از قرآن تالوت كند، پاداش كسى را دارد كه در ماههاى ديگر ختم قرآن كرده.

اشاره: ماه رمضان بهار قرآن است و قرآن شفاى دردها و سينه هااست. قرآن باب معرفت اللَّه و سخن خدا با خاك نشينان است.
حضرت على عليه السالم مىفرمايند: بهترين ذكرها قرآن است كه موجب شرح صدر و نورانى شدن قلبها مىشود.(57)

24. بهشت و دوزخ

ْهِر ُمَفتََّحٌة َفأسَئُلوا َربَُّكْم أال ُيَغلَِّقها َعْنُكم َواَبواَب النّيراِن ُمَغلََّقٌة فاْسَئُلوا َربَُّكْم أال ُيَفتَِّحها «أيُّها النّاُس! إنَّ أْبواَب الجِنان فى هذاَ الشَّ
ياطيُن َمغلولٌة فاْسَئلُوا َربَُّكْم أَْن الُيَسلِّطَها َعلَْيُكْم»؛ َعلَْيُكْم. َوالشَّ

اى مردم! در اين ماه درهاى بهشت گشوده است، از خدايتان بخواهيد كه آنها را بر شما نبندد. و درهاى دوزخ بسته است، از
پروردگارتان بخواهيد كه آنها را بر شما نگشايد. و در اين ماه شياطين به بند كشيده شدهاند، از پروردگارتان بخواهيد كه آنها را بر

شما مسلط نسازد.

25. پرهيز از حرام؛بهرتين عمل�ه رمضان

هِر؟. َفقاَل يا اَبَا اْلَحَسِن اَفَضُل األْعماِل فى الُم: َفُقْمُت َوُقْلُت يا َرُسوَل اللَِّه ما أْفَضُل األْعماِل فى هذاَ الشَّ «قاَل اَميُر الُمؤِمنيَن َعلَْيِه السَّ
هِر اْلَوَرُع َعْن َمحاِرِم اللَِّه َعزَّ َوَجّل»؛ هذاَ الشَّ

اميرمؤمنان على عليه السالم فرمود: از رسول خدا پرسيدم: اى رسول خدا! برترين اعمال در اين ماه كدام است؟ رسول اكرم صلى
هللا عليه وآله وسلم فرمود: برترين اعمال در اين ماه خوددارى از ارتكاب اعمالى است كه خداوند با عزت و جالل آنها را حرام نموده

است.
اشاره: تقوى داشتن يعنى همانگونه كه انسان به هنگام راه رفتن در بيابان پر از خار و خاشاك با احتياط حركت مىكند، لباس خود را
جمع مىكند و آهسته و با احتياط در بين تيغها و خارها قدم مىنهد تا آسيب نبيند، همانگونه از معاصى و گناهان دورى مىكند و در

زندگى خود با احتياط و دست به عصا باشد. حضرت امير مىفرمايد: تقوى در راس همه ارزشهاى اخالقى است.(58)
خداوند تعالى مىفرمايد: اگر تقواى الهى پيشه كنيد، خداوند به شما فرقان (قدرت تشخيص حق از باطل) و بصيرت مىدهد.(59) و

همچنين مىفرمايد: هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند براى او محل خروجى قرار مىدهد.(60)
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26. پيوند واليت با ماه رمضان

هِر َكاَنِّى بَِك َواَْنَت ُتصلّى لَِربَِّك. َوَقِد انبَعَث «ُثمَّ بَكى! َفقلُت يا َرُسوَل اللَِّه ما ُيبكيَك قال: يا َعلُى! أَبكِى لِما يَسَتحلُّ ِمْنَك فِى هذا الشَّ
اَشَقى االََوليَن َواآلِخريَن َشقيُق عاقِِر ناَقِة ثَُموَد َفَضَربََك َضْربًَة َعلى َقرنَِك َفَخِضَب ِمنها لِْحيََتَك. َفُقلُت: يا َرُسوَل اللَِّه! َوذلك فِى َسالمٍة

ِمن دينى؟ َفقال: فِى سالمٍة ِمن دينَِك»؛
پس آنگاه پيامبر گريست! من گفتم: اى رسول خدا چه چيز موجب گريه شما شد؟ فرمود: اى على، از آنچه در اين ماه بر تو روا
مىدارند مىگريم. گوئى تو را مىبينم كه براى پروردگارت به نماز ايستادهاى. و شقىترين افراد در ميان اولين و آخرين انسانها (از
گذشتگان و آيندگان) و همتاى كسى كه ناقه قوم ثمود را از پاى درآورد، برخاسته و بر فرق تو ضربهاى فرود مىآورد كه محاسنت را به
خون سرت رنگين مىكند. من عرض كردم: اى رسول خدا! آيا در اين حال دينم به سالمت است؟ فرمود: آرى، بر دين خداوند يكتا به

سالمت هستى.
«ُثمَّ قاَل: يا َعلُى! َمْن َقَتلََك َفَقد َقَتلَنى، َوَمن اَْبَغَضَك َفَقد اَْبَغَضنِى َوَمْن َسبََّك َفَقد َسبَّنِى، ِالنََّك ِمنّى َكَنفِسى، ُروُحَك ِمْن ُروِحى َو
ِطيَنُتَك ِمْن ِطيَنتى. اِنَّ اللََّه تَباَرَك َو تَعالى َخلََقنى َو ايّاَك َواصطَفانِى َوايّاَك َواْختاَرنِى لِلنُُّبَوِة َواْختاَرَك لِالماَمِة َوَمْن اْنَكَر اِماَمَتَك َفَقْد اَْنَكَر

نَُبَوتِى»؛
سپس فرمود: اى على! هر كه تو را بكشد، مرا كشته است و هر كه تو را دشمن دارد، مرا دشمن داشته و هر كه تو را دشمنام
گويد، مرا دشنام گفته است. زيرا تو همانند جان من و از من هستى، روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت من است. خداوند

تبارك و تعالى من و تو را آفريد و من و تو را برگزيد، مرا براى نبوت و تو را براى امامت.
و در فرازى ديگر از خطبه چنين فرمود:

«يا َعلى! اَنَت َوصيّى َواَُبو َولِدى َوَزوُج اِبَنتِى َوَخليَفتِى َعلى ُامَّتِى فِى َحياتِى َوبَْعَد َموتى اَْمُرَك اَمِرى َونَهُيَك نَهيِى. ُاقسُم بِالَّذى
ُة اللَِّه َعلى َخلِقه َواَميُنُه َعلى ِسرِّه َوَخليَِفُته َعلى ِعباِده»؛ بََعَثنى بِالُنُبَوِة َوَجَعلَنِى َخْيَر البَريَِّة اِنََّك لَُحجَّ

اى على! تو وصى من و پدر فرزندان من و همسر دخترم و جانشين من بر امتم، به هنگام زندگيم و بعد از درگذشتم هستى. فرمان
تو فرمان من و نهى تو نهى من است. سوگند به آن كسى كه مرا به نبوت مبعوث گردانيد و مرا بهترين انسانها قرار داد، تو حجت

خدا بر خلقش و امين او بر سرّش و خليفه او بر بندگانش هستى.
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9) همان، ج 8، ص 54.

10) بقره، 271.

11) آل عمران، 92.

12) جامه گشاد و بلندى كه روى جامههاى ديگر مىپوشند.

13) بحاراالنوار، ج 4، ص 94، ح 1.

14) مستدرك الوسائل، ج 7، ص 266، ح 14، باب 6049.

15) بقره، 265.

16) امام سجاد عليه السالم، رسالة الحقوق.

17) اصول كافى، ج 2، ص 328، ح 3، باب الكذب.

18) همان، ص 361، ح 1، باب التهمة.

19) بحاراالنوار، ج 72، ص 265، ح 12.

20) اصول كافى، ج 7، ص 435، باب اليمين الكاذبة.

21) غررالحكم، ح 851، باب اللجاج و الجدل.

22) بحاراالنوار، ج 101، ص 310، ح 4.

23) مستدرك الوسائل، ج 9، ص 138، ح 5، باب 138.

24) بحاراالنوار، ج 60، ص 206، ح 39.
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25) همان، ج 69، ص 198، ح 26.

26) همان، ج 72، ص 96، ح20.

27) همان، ج 79، ص 252.

28) كنز العمّال، ش 40667.

29) رشيدالدين ميبدى، تفسير كشفاالسرار.

30) بحاراالنوار، ج 69، ص 410.

31) همان، ج 6، ص 28.

32) ميزان الحكمة، ج 5، ص 245.

33) همان.

34) همان، ج 4، ص 253.

35) ميزان الحكمة، ج 5، ص 252 و 257.

36) همان.

37) همان.

38) همان، 8273.

39) وسائاللشيعه، ج 3، ص 24.

40) بحاراالنوار، ج 84، ص 275.

41) همان، ج 82، ص 236.

42) ميزان الحكمة، ج 5، ص 402.

43) بحاراالنوار، ج 82، ص 359.

44) همان، ج 84، ص 281.

45) اصول كافى، ج 3، ص 264 و 265.

46) بحاراالنوار، ج 74، ص 361 و 369.

47) المحجةالبيضاء، ج 5، ص 90.

48) المستدرك، ج 2، ص 338.

49) المحجةالبيضاء، ج 5، ص93.

50) تحف العقول، 297.

51) فروع كافى، ج 3، ص453.

52) بحاراالنوار، ج 87، ص31.

53) نهجالبالغه، حكمت 39.

54) بحاراالنوار، ج 71، ص 196.

55) ثواب االعمال، ص 461.

56) كبريت احمر، 31.

57) ميزان الحكمة، ج 8، ص 64 و 70.

58) نهجالبالغه، حكمت 410.

59) انفال، 29.

60) طالق، 2.
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فراگ�ى مهارتهاى معنوى در مكتب پيامرب اعظم و اهل بيت عليهم السالم (1)

حميدرضا ترا�

مقدمه

واژه «مهارت» موارد استعمال و كاربرد زيادى در كارهاى روزمره و نيز در علوم و فنون دارد، مثل: مهارت رانندگى، مهارت انجام معامله
و خريد و فروش، مهارت حاضر جوابى و مهارتهايى كه دانشمندان روانشناس بر آنها تأكيد دارند، همچون: مهارت دوستيابى، مهارت

همسردارى، مهارت بچهدارى، مهارت تعليم و تربيت كودك و....
مهارت، يك نوع هنر است و اگر اين هنر در راه تثبيت و تقويت ارزشها به كار گرفته شود، مقدس و نورانى بوده و از فضائل به شمار

خواهد آمد و گرنه ظلمانى و تاريك و نحس است.
اين گفتار براى حل يك معادله در زندگى امروزى، خصوصاً زندگى پسران و دختران جوان است. از يك طرف، زندگى معنوى آرمان
مقدس همه، مخصوصاً جوانان است. كسى كه برخوردار از يك زندگى معنوى است، هيچگاه با بنبست مواجه نخواهد شد و
مشكالت هر چه قدر هم كه بزرگ باشد، او را زمينگير نمىكند. زندگى معنوى سرشار از آرامش و طمأنينه و اميد و نشاط و قدرت
مقابله با مشكالت است؛ يك زندگى مملو از عشق و عاطفه و صفا و پاكى و صداقت و آرمانهاى مقدس. كسى كه برخوردار از چنين
زندگى معنوىاى است در واقع هم اكنون در دنياى زيبايىهاى فطرى و به تعبيرى در بهشتى دنيايى به سر مىبرد و بالطبع بهشت
آخرتى هم قدوم او را انتظار مىكشد. اما از طرف ديگر، تهاجم فكرى و فرهنگى تمدن شيطانى و وجود جاذبههاى گناه در همه
عرصههاى زندگى امروزى، زندگى معنوى انسان را بيش از هر زمان ديگر با مخاطره مواجه كرده است؛ تا آن جا كه متأسفانه
مىبينيم بسيارى از جوانان تاب مقاومت در برابر اين سيل ويران گر را ندارند و به ناچار خود را تسليم امواج شكننده آن مىكنند و در
نتيجه در فضايى تنگ و تاريك و پر از نااميدى و كسالت مرگبار قرار مىگيرند. سقوط در دام انواع گناهان و تن دادن به هر كار زشت و
ناپسند، اضطراب و افسردگى، مواجه شدن با بنبستهاى پى در پى در زندگى، سرگردانى و پريشانى، بيمارىهاى روانى، بر هم
خوردن تعادل و توازن روحى، روى آوردن به مواد افيونى و روان گردان، باال رفتن آمار خشونت و نزاع، افزايش سرسام آور مراجعات به
محاكم قضايى، نرخ طالق، خود كشى و... نشانههايى از انحطاط و شكست در زندگى معنوى است. حاال سؤال اين است: آيا
جوانان ما جبراً محكوم به پذيرش اين شكست هستند يا آنكه راهى مطمئن براى برون رفت از اين دامها وجود دارد؟ در آشفته بازار
اينترنت و ماهواره و كتاب و مجله مبتذل و محيطهاى مختلط از يك سو و نبود تكيه گاه مناسب در خانوادهها و عدم تربيت و پرورش
صحيح در مدارس و دانشگاهها و مراكز آموزش عالى، آيا نقطه اميد و چاره كارى هست؟ به نظر، تالش براى كسب مهارتهاى معنوى

در زندگى چاره كار است.
شايد گفته شود: تنها راه حل اين است كه به تمدن امروزى بگوئيم: مرا به خير تو حاجتى نيست، شرّ مرسان و آنگاه به سوى
غارها فرار كنيم يا به زاوايهاى پناه ببريم، وگرنه محال است كسى از فتنههاى آخر الزمان سالم بماند. ولى مىگوييم: اوال اين كار
مورد تأييد عقل و شرع نيست و ثانياً ممكن و عملى هم نيست و ثالثاً اين عقب نشينى است، چون هر جا بروى همين وضع برقرار
است. بر فرض كه از مردم فرار كنى، ولى از هواى نفس و شيطان درون و در واقع از خودت چگونه فرار خواهى كرد؟ مگر نه اين
است كه در درون همه جوامع، دوستان خدا به بهترين شيوه خداپسندانه زندگى مىكنند و حتى يك ذره آلودگى پيدا نمىكنند؟ پس
مشكل را بايد در همين جا حل كنيم، نه در درون غار و در كنج زاويه. بنابراين تنها راه حل مناسب، همان كسب مهارتهاى الزم براى
شروع يا از سرگيرى يك زندگى معنوى در درون همين جامعه است، چنان كه موالى ما فرمود: «ُكْن فِى النَّاسِ َوالتَُكْن َمَع النَّاسِ». و
) بايد ياد بگيريم چگونه در بحر در جاى ديگر فرمود: «اَْجساُدُهم اَْجساُد بَنى آَدَم َو اَرواُحُهْم... َو ِصْنٌف كالَمالئِكِة فِى ِظّلِ اللَّه...»(1

حوادث شنا كنيم ولى همچون مردان خدا يك ذره تَر نشويم.
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

باللَّه كز آفتاب فلك خوبتر شوى
يكدم غريق بحر خدا شو گمان مبر

كز آب هفت بحر به يك موى، تر شوى

مهارتهاى معنوى چيست؟

همانطور كه از نام آن پيداست، مهارت معنوى مرتبط به جنبه معنوى و ُبعد ملكوتى انسان است و ناظر بر توانمندسازى روحى
اوست. در يك تقسيمبندى كلى شايد بتوان مهارتهاى ممكن براى انسان را در سه گروه قرار داد:

الف. مهارتهايى كه مربوط به تربيت بدن و جسم و قواى ظاهرى اوست، مثل: حس بينايى، المسه، شنوايى و ساير مهارتهاى
ورزشى.

ب. مهارتهايى كه مربوط به فكر، ذهن و قواى باطنى است، مثل: مهارت در حل مسائل علوم و يادگيرى فنون.
ج. مهارتهايى كه مربوط به تربيت و تقويت روح و نفس ناطقه آدمى است و ما از آن به مهارت معنوى ياد مىكنيم. در حقيقت در اين
دسته از مهارتها روح انسان براى رسيدن به كماالت الهى تربيت و تقويت مىشود. كسب اين مهارت عالوه بر آنكه كمك مىكند در اين
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دنيا آنگونه كه برازنده و شايسته انسان است زندگى كنيم و در آرامشى عميق ولى سازنده و پويا به سر بريم، همچنين كمك مىكند
زندگى اُخروى خودمان را هم به بهترين وجه بسازيم؛ زيرا آن بخش از وجود ما كه مسافر سفر دراز و ابدى آخرت است، همان روح
ماست و اگر كسى روح را درست تربيت كند، مركب راهوارى براى آن سراى خود فراهم آورده است؛ مركبى كه چموشى نمىكند و

او را در قعر پرتگاههاى دوزخ نمىافكند.
از ميان مهارتهايى كه امكان كسب آنها براى انسان وجود دارد، تعدادى قابل چشم پوشىاند و حتى براى اينكه به بعضى كارهاى
ديگر بهتر بپردازيم، خوب است از كسب بعضى از مهارتها صرف نظر كنيم. هر عاقلى اين نكته را به سادگى مىفهمد و بدان پايبند
است. به عنوان مثال تقريباً همه مردم به جاى اينكه مهارت نانوايى را ياد بگيرند و خودشان در خانه نان بپزند، ترجيح مىدهند نان را
از مغازه يك نانواى ماهر تهيه كنند. اما بعضى از امور قابل چشمپوشى و واگذارى به غير نيست و هر كس بايد خودش شخصاً مهارت
در آن كار را به دست بياورد تا بتواند در زندگى از آن بهرهمند گردد. در واقع مىتوان به ديگرى گفت: تو براى من نان بپز و من براى تو
لباس مىدوزم، ولى نمىتوان گفت تو به جاى من غذا بخور و من به جاى تو بخوابم. مهارتهاى معنوى نيز چنين است. مهارتهاى
معنوى قابل چشم پوشى نيستند؛ زيرا هيچ كس حق ندارد روح و حقيقت خود را به حال خود بگذارد و در تربيت و تقويت آن سستى
ورزد. نمىتوان گفت تو به جاى من راه صيقل دادن روح را ياد بگير، چون درست مثل اين است كه بگوييم تو به جاى من انسان شدن
را ياد بگير و آدم باش، در حالى كه همه ما مخاطب پيام فطرت و پيغام آسمانى هستيم كه ما را به انسانيت دعوت مىكند؛ دعوتى
كه با ساير واقعيات هستى سازگار است و همه امكانات الزم براى پاسخگويى به آن در عالم درون و بيرون وجودمان فراهم شده

است و كافى است با شناخت درست اين امكانات و ياد گرفتن شيوهها در اين ميدان پر افتخار و زيبا و دلپذير حضور يابيم.
مطايبه: شخص زيركى در پيشگاه خداى بزرگ اين طور مناجات مىكرد و پوزش مىطلبيد: خدايا! هر چه به من ارزانى كرده بودى، ضايع
كردم و تباه ساختم؛ روزى حالل را با حرام و شبهه درآميختم؛ وجهه و آبرويى كه براى من نزد مردم فراهم آورده بودى با خيانت بر باد
دادم؛ روح پاك و دل بىآاليشى كه مرحمت كرده بودى با گناه آلوده و چركين ساختم. من در هيچ موردى امانت دار خوبى نبودم ولى
يك امانت را توانستم سالم نگه دارم و آن امانت عقل بود كه به من كرامت فرمودى و من آن را همچون روز اول دست نخورده به تو

بازمىگردانم. عذرم را بپذير كه آن همه، نتيجه بىبهره ماندن از عقل بود!
ممكن است كسى بگويد دستيابى به معنويت براى عده خاصى است. مگر مىتوان نفس سركش را مهار زد!؟ ما كجا و آن زندگى
نورانى كجا!؟ اين خواب و خيالى بيش نيست! در پاسخ مىگوييم: چيزى كه يك بار اتفاق بيفتد، باز هم مىتواند اتفاق بيفتد. اگر
بعضى توانستهاند به چنين زندگىاى برسند، ديگران هم مىتوانند به شرطى كه از راهش وارد شوند. ورود در عرصه زندگى معنوى نه
ار و ُرفتهگر مىتواند به عالىترين مدارج محال است و نه در انحصار عدهاى خاص. حتى ارتباط چندانى با شغلشان ندارد. يك بنَّا و نجَّ
زندگى معنوى نائل آيد. اين بستگى به خود انسان دارد. خداى متعال همه امكانات هستى را براى رسيدن انسان به سعادت فراهم
كرده و از هيچ چيز فروگذار نكرده است. اين انسان است كه بايد خود را آماده كند و از خود لياقت و ظرفيت نشان بدهد و قلب و جان
را براى كسب فيض مهيا سازد. انسان اگر همت كند مىتواند به مقامات عالى برسد. چون خدا خواسته كه بتواند. نبايد شك كرد كه

اگر اصرار و جديت باشد، هيچ درى به روى انسان بسته نيست:
گفت پيغمبر كه گر كوبى درى
عاقبت زان در برون آيد سرى

) بايد دانست كه خداى بزرگ و حكيم همه چيز را ) َوَمْن طَلََب َشْيئاً نَالَُه اَْو بَْعَضُه».(3 در روايت آمده است: «َمْن طَلََب َوَجدَّ َوِجَد.(2
براى يك زندگى معنوى در اختيار انسان قرار داده. فقط بايد خوب به خود نگاه كند. مبادا در حالى كه آب در يك قدمى است، با جگر

سوخته فرياد عطش سر دهد و يا احياناً آن را از سرگشتگان وادى تيه طلب كنى.
آب در كوزه و ما تشنه لبان مىگرديم
يار در خانه و ما گرد جهان مىگرديم

شكى نيست كه رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم و اهل بيت شريفش عليهم السالم در اوج قلههاى زندگى معنوى قرار
دارند و واالترين الگوهاى علمى و عملى معنويت هستند. پس بايد به زندگى آنها بنگريم تا راه را بياموزيم. البته كماالت آنها ذاتى و
خدادادى بود؛ ولى آنها خود راه رسيدن به اين كماالت را بيان كردهاند و چون معصوم از اشتباه هستند، راه و چاره را دقيق بيان
كردهاند و چون علم غيب داشتند، در طرحهايشان مشكالت امروز را هم ديدهاند. فقط كافى است با همه وجود واليتشان را پذيرفت

و تحت تربيت الهى آنها قرار گرفت.
كليد موفقيت در كسب مهارتهاى معنوى، بعد از طلب توفيق از خالق توانا، تمرينهاى پى در پى و هوشيارى مستمر و غفلتزدايى
ْرُس َحْرٌف َواْلتِّْكراُر اَْلٌف». اثرى كه در تكرار هست، بخصوص در مسائل تربيتى، حقيقتاً بىبديل است؛ چرا كه مكرر است. گفتهاند: «اَْلدَّ

تكرار موجب تثبيت عمل و تبديل آن به ملكات و اوصاف ثابت نفس مىگردد.(4)
) مادر بزرگش از او پرسيد: معناى اندر اين ره حكايت: جوانى اين مصرع از مثنوى را مىخواند: اندر اين راه ترك كن طاق و ُتُرنب...(5
ترك كن طاق و ُتُرنب چيست؟ گفت: شاعر مىخواهد بگويد: اندر اين ره ترك كن طاق ترنب. مادر بزرگ گفت: بارك اللَّه! قدرى بيشتر
توضيح بده. جوان گفت: ببين ننه! مقصود اصلى شاعر اين است كه: اندر اين ره ترك كن طاق و ُتُرنب. مادر بزرگ كه ابروانش را به

عالمت فهميدن مطلب باال مىكشيد، گفت: زنده باشى مادر! آن قدر خوب توضيح مىدهى كه آدم لذت مىبرد!
شايسته است كه در اين جا بخشى از دعاى نماز عيد فطر را ذكر كنيم. دعايى كه لياقت خواندن آن تنها پس از يك ماه خودسازى و
ٍد َواَْن تمرين خويشتندارى و حرمت ماه خدا را نگاه داشتن به دست مىآيد: «و اَْن ُتْدِخلَنى فِى ُكّلِ َخْيٍر اَْدَخْلَت فيِه ُمَحمَّداً َوآَل ُمَحمَّ

ُتْخِرَجنى ِمْن ُكِل ُسوٍء اَْخَرْجَت ِمْنُه ُمَحمَّداً َوآَل ُمَحّمٍد...»
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در اين مختصر، به مدد حضرت حق تعالى بناست با الگوگيرى از ساكنان خانه وحى، تا آن جا كه محدوديت صفحات اجازه دهد،
دست كم تعدادى از مهمترين مهارتهاى الزم براى زندگى معنوى (نظير مهارت ارتقاى انگيزهها، مهارت تشخيص نعمت از نقمت،
مهارت كنار آمدن با قضا و قدر، مهارت انديشه در ملكوت عالم، مهارت كسب خشيت و خوف الهى و توانايى گريه كردن، مهارت
تجديد حضور در پيشگاه الهى) را مرور كنيم و هر مقدار كه باقى ماند به همراه ديگر مهارتهاى معنوى - كه عددشان اندك نيست - در

فرصتى و توفيقى ديگر ارائه خواهد گرديد.

مهارت اول: ارتقاء سطح نيّت

واژهشناىس نيّت  .1

بعضى از اعمال انسان اختيارى و بعضى ديگر غيراختيارىاند. نيت، شالوده و اساس عمل اختيارى و نيز معيار ارزشگذارى اعمال
اختيارى انسان است. لذا فرمودهاند: نيت اساسىترين پايه اخالق است و همه مسائل اخالقى را بايد در پرتو آن بررسى كرد.(6) در
) يعنى پاداش در مقابل خلوص است و عمل به نيت وابسته فرهنگ دينى ما نيت از واژههاى كليدى است؛ زيرا « الَعَمَل اِّال بِنيَِّة»(7
مىباشد. اّما در فلسفههاى غربى جز در بررسىهاى كانت، اين مفهوم مهم اخالقى تقريباً فراموش شده و درباره آن تحقيقى انجام
) انسان ابتدا نسبت به چيزى علم و ) نيت عبارت است از رابطه عمل با روح؛ زيرا عمل ناشى از طلب روح است.(9 نشده است.(8
آگاهى پيدا مىكند، سپس آن را قصد مىكند و در نيت مىگيرد و آنگاه وارد عمل مىشود. با نوعى توسعه معنايى؛ واژه نيت شامل
ُثُكم َحديثاً َفاْحَفُظوُه»؛ سخنى قصدهاى تقديرى و على الفرضى هم مىگردد؛ لذا پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «ُأَحّدِ

با شما مىگويم كه آن را به خاطر بسپاريد. مردم دنيا چهار گونهاند:
- كسانى كه خدا مال و دانش به آنها داده و در مكنت جانب خدا را رعايت مىكنند و از خويشاوندان دستگيرى مىكنند و مىدانند كه

خدا را در مال آنها حقى هست. آنها در برترين جايگاه قرار دارند.
- كسانى كه خداوند به آنها دانش داده و مال نداده، ولى نيت صادقى دارند و گويند اگر مال داشتيم مانند فالنى رفتار مىكرديم. آنها

با نيت خير خويش محشور مىشوند و پاداش و اجر اين دو گروه با هم برابر است.
- كسانى كه خداوند به آنها مال داده، ولى دانش نداده و در مال خود بدون دانش تصرف كنند و جانب خدا را رعايت نمىكنند. خويشان

را دستگيرى نمىكنند و در مال خويش حقى براى خدا قائل نيستند. آنها در خبيثترين منازل جاى دارند.
- آن كسانى كه خدا به آنها نه مال داده و نه دانش و آنها در َوهم خود مىگويند اگر مال داشتيم، مانند آن شخص فاسق رفتار

مىكرديم. آنها هم، پيرو نيت خويش هستند و در ِوزر و نكبت با گروه قبل مساوى مىباشند.(10)

2. چگونگى تأث� نيت

دو سؤال اساسى در اين جا مطرح است:
سؤال اول: اصوالً چگونه نيت صالح موجب كمال و سعادت انسان مىشود و نيت ناپسند سبب انحطاط و شقاوت او مىگردد؟ در پاسخ
به اين سؤال فرمودهاند: وقتى عملى بدون نيت از انسان سر بزند، چون انديشهاى درباره آن به كار نرفته، تأثيرى در كمال روحى او
ندارد و روح همچنان در حالت اوليه به سر مىبرد. اما وقتى كه عملى از روى قصد انجام مىشود، به ناچار بايد تصورى از آن در ذهن
شكل گيرد (صورتهاى علمى) چرا كه قصد و نيت بدون تصور غيرممكن است. اينجاست كه روح با تصور عمل، شكل آن عمل را به
خود مىپذيرد و در درون روح تحولى رخ مىدهد (اتحاد عاقل و معقول؛ آنگونه كه سنگ با كندهكارى حروف، شكل آنها را به خود
مىگيرد). آن عمل چه نيك باشد و چه بد، صورت علمى و تصورى كه از آن در ذهن مىآيد، از حيث اينكه انكشاف و انعكاس آن عمل
خوب يا بد است، موجب هيچگونه نقص يا كمالى در روح نمىشود؛ بلكه علم انسان را زياد مىكند و ازدياد علم تنها اثر آن است. اما
همين صورتهاى علمى از حيث آثارى كه بر آن در خارج مترتب است و به خاطر همان آثار خوب يا بدش مورد توجه و طلب روح قرار
گرفته، اثر ديگرى بر روح انسان مىگذارد كه متناسب با آثار خارجى عمل است. اگر عملى كه روح طلب كرده، در خارج از آن محقق
شود، عمل نيك و كارى الهى و نورانى خواهد بود و اثرى كه از تصور آن در روح پديدار مىشود، نورانى و الهى خواهد بود. اما اگر آن

عمل بد و ظلمانى باشد، اثرى كه از طلب آن بر روح ايجاد مىشود، چيزى جز كدورت و زنگار نخواهد بود.(11)
سؤال دوم: چرا تأثير نيت - چه بد باشد يا خوب - از تأثير خود عمل بيشتر است؟ در پاسخ فرمودهاند: نيت مهمتر از خود عمل است.
چون نيّت، روح را - كه حقيقت آدمى است - تحت تأثير قرار مىدهد؛ در حالى كه عمل تنها روى جسم و بدن اثر مىگذارد و اساساً

چيزى جز نيت نمىتواند سازنده حقيقت برتر انسان (يعنى روحِ او) باشد.(12)
اى برادر تو همه انديشهاى

مابقى تو استخوان و ريشهاى
گر گلست انديشه تو گلشنى

ور بود خارى تو هيمه گلخنى(13)

از مجموع آنچه گفته شد، روشن مىشود كه نه تنها ارزش عمل به نيت است «اِنَّما اَالَْعماُل بِالنِّية»(14) بلكه نيت پاك، خود، باالتر از
) خصوصاً در صورت استمرار اعمال و تداوم نيات؛ زيرا در اين صورت آثار عمل و باالترين عمل است: «اَْفَضُل الَعَمِل النِّيَُّة الصَّاِدَقُة».(15

آن جزء ذات و هويت فرد خواهد گرديد.
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3. تنوعپذيرى نيات و انگيزهها

انسان براى اعمال و رفتار خود انگيزهها و نيات مختلفى دارد و اين دقيقاً همان چيزى است كه توانايى و ظرفيت بالقوه انسان را در
پيمودن درجات و ارزش بخشيدن به عمل باال مىبرد و او را تا سر حد يك موجود بىنهايت متصف به اسماء و صفات الهى رشد مىدهد و
يا هر چه بيشتر در دركات پست فرو مىبرد و موجب تباهى ابدى مىگردد. انگيزهها به رغم تنوع و تعدد در چهار دسته كلى جاى
مىگيرند: انگيزههاى زيستى كه مربوط به ساختار بدن و خلقت انسان مىباشد؛ انگيزههاى اجتماعى؛ انگيزههاى فردى و سليقهاى
هر شخص؛ انگيزههاى متعالى. بعضى براى روشنتر شدن وسعت توانمندى و ظرفيت بالقوه انسان در داشتن نيت و انگيزه، يك مثال
ساده مطرح مىكنند: در رفتارى مانند غذا خوردن ممكن است انگيزههاى گوناگونى در كار باشد: سير شدن و رهايى از ضعف و
مرگ؛ كسب لّذت براى چنين كسى مزه و جذابيت ظاهرى غذا بر خواص و ارزش غذايى آن ترجيح دارد؛ صرفاً با انگيزه عادت؛

همراهى با ديگران و رعايت ادب اجتماعى؛ كسب نيرو براى انجام وظائف خدمت و عبادت.
«َقوِّ َعلى ِخْدَمتَِك َجواِرحى َواْشُدْد َعلَى الَعزيَمِة َجوانِحى».

آنچه كه بيشتر به عمق و وسعت اين توانمندى انسان مىافزايد، قدرت و امكان تأليف انگيزهها و تركيب نيات است؛ زيرا انسان مىتواند
در انجام عمل و بروز رفتار واحد، نيات و انگيزههاى متعددى داشته باشد. برخى براى بيان اين مطلب مثال سادهاى از مسائل
شرعى مطرح مىكنند: كسى كه غسل واجبى بر عهده اوست، مىتواند در عين اينكه آن غسل را انجام مىدهد، غسل مستحبى
ديگرى را هم قصد كند. يعنى با يك عمل واحد خارجى، با استفاده از سيستم تداخل نيات، در زمان مساوى، دهها عمل را انجام
داد. اهميت اين نكته در اين جا نهفته است كه انسان با اين روش مىتواند خود را از محدويتهاى زمان و مكان برهاند و مثال در يك عمر
شصت ساله، عبادت و اعمال خيرى انجام دهد كه به چندين برابر عمرش بالغ مىشود! مهمترين چيزى كه براى رسيدن به اين

توانايى الزم است، توجه است.

4. بهشت و جهنم نيات

از مسلمات آموزههاى پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم آن است كه نيتهاى الهى موجب رشد عمل مىباشد و هر قدر كه نيات
خالصتر باشد، بيشتر به عمل پر و بال مىدهد و آن را در عالم ملكوت باال برده و موجب ارج و قرب صاحبش مىشود. پس در واقع، هيچ
چيز در زندگى انسان و رشد معنوى او به اهميت نيّت نيست؛ زيرا مدار زندگى معنوى بر پايه و اساس نيّت دور مىزند. هم از اين

روست كه بعضى از دانشمندان بهشت نيّات را نسبت به بهشت اعمال، واالتر و برتر دانستهاند:
«نِيَُة الُمؤِمِن اَْبلُغ ِمْن َعَملِِه َو كذلَِك الفاِجَر»،(16) «نِيَُّة الُمؤِمِن اَْبلَُغ ِمْن َعَملِِه»(17) «نِيُّة اْلُمْؤِمِن َخْيٌر ِمْن َعِمله َوَعَمُل الُمنافِقِ َخْيٌر ِمْن

نِيَّتِِه َوُكٌل يَْعَمُل َعلَى نِيَّتِِه َفاِذا َعِمَل الُمْؤِمُن َعَمالً نَاَر فِى َقْلبِِه ُنُوٌر»؛(18)
نيت مؤمن از عمل او بهتر است و عمل منافق از نيت او بهتر است و هر كدام بر نيت خود كار مىكنند و چون مؤمن عملى انجام دهد

در قلب وى نورى روشن شود.
«اَْلنِيَُة الَحَسَنُة ُتْدِخُل صاِحبَها الَجَنَة»؛(19)

«نيت خوب صاحب خويش را به بهشت مىبرد».
بالعكس، نيات بد موجب انحطاط عمل و تشكيل جهنم نيات است. هر قدر كه نيت بدتر باشد، شعلههاى آتش اين جهنم افروختهتر
مىگردد و اگر شخصى در همه كارهايش نيات بد را قصد كند، جهنم نيات از همه طرف او را در بر خواهد گرفت؛ جهنمى كه از درونش

زبانه مىكشد و كسى از بيرون نمىتواند آن را خاموش كند؛ چرا كه منشأ آن افكار و نيات خود اوست.
) در كتب حكما و عرفاى اسالم به مقوله بهشت و جهنم نيات و افكار، عنايت ويژه «ناُر اللَِّه الُموَقَدُة الّتى تَطَّلُِع َعلَى االَْفئَِدِة»(20

شده است.

5. ترسيمى از نيات خوب و بد

در كالم ولى اعظم خدا و لسان غيبى آل اللَّه، امام على عليه السالم سيماى زيباى نيت نيكو اينگونه تجلى يافته است: نكويى
) و دستيابى به اهداف،(25) ) سبب رسيدن به آرزوها(24 ) بهترين اندوخته،(22) عالمت پاكزادگى،(23 نيت، زيبايى درونهاست،(21
) و وسيله استجابت دعا در موقع ) باعث زندگى خوش و جلب دوستى ديگران(28 ) زياد شدن روزى،(27 موجب پاداش اخروى،(26
خطر است، چنان كه اميرمؤمنان عليه السالم فرمود: اگر مردم به هنگامى كه بالها بر آنان فرود مىآيد و نعمتها از ايشان زوال
مىپذيرد، با نيتهاى درست و دلهاى مشتاق به پروردگارشان پناه برند، بىگمان هر گريختهاى را به آنان بازگرداند و هر تباهى و خرابى
) از چهره كريه نيت بد، اينگونه پرده برمىدارد: نيت بد، دردهاى پنهان و نهفته،(30) عالمت شقاوت،(31) را بر ايشان اصالح كند.(29
) محروم ماندن از روزى،(36) ) رفتن بركت،(35 ) ورود در بدىها،(34 ) سبب بازماندن از آرمانها و آرزوها،(33 موجب تباهى اعمال،(32
واقع شدن در بالها و گرفتارىها،(37) ناكار آمدى تدابير،(38) و شادى ديگران از مرگ صاحبش مىباشد.(39) آنچه گذشت، تصويرى بود
حقيقى و برزخى از نيت صالح و نمايى از نيت سوء، به مصداق فرموده رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم كه به پيشگاه ربوبى

عرض كرد:
«َرّبِ اَِرنِى االَشياَء َكما ِهَى»؛

بار خدايا! هر چيز را همانگونه كه هست (با تصوير ملكوتى و برزخىاش) به من بنمايان.
رسول خدا در كالمى كه در واقع جمعبندى اين آموزههاست فرمود:
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) «َولُِكّلِ اْمِرٍء ما «ُيْحَشُر النّاُس َعلى نِيَّاتِِهم»؛ مردم مطابق نيتهاى خود محشور مىشوند، «اِنََّما االَْعماُل بِالنّيّاتِ (َوالَخواتيِم)»،(40
نَوى»؛ همانا كردارها در گرو نيتها و غرض نهايى آنهاست و هر كس هر چه نيت كند براى اوست. اميرالمؤمنين عليه السالم نيز

فرمودند: «ال َعَمَل لَِمْن ال نِيََّة لَه»(41)؛ كسى را كه نيّت نباشد، عمل نباشد و كسى كه دانا نباشد، نيتى براى او نيست.(42)

6. رهيافتهايى از س�ه

در سيره رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم كه مربّى اّمت بود، ارشاد مردم به نيت صالح، فراوان به چشم مىخورد. هنگامى كه
رسول خدا على عليه السالم را به فرماندهى سپاهى روانه جنگى كرد، مردى به برادر خود گفت: با ما در سپاه على به جنگ بيا
شايد غالمى يا چهارپايى يا چيزى به دست بياوريم. (هر كس همراه على عليه السالم به جنگ مىرفت، به پيروزى يقين داشت)

رسول خدا فرمود:
«جز اين نيست كه اعمال به نيتهاست و براى هر كس همان چيزى است كه نيتش را دارد. پس هر كه براى تحصيل آنچه نزد
خداست بجنگد، بىگمان اجرش با خداست و هر كس براى رسيدن به متاع دنيا حتى اگر به نيت عقالى (زانو بند شتر) بجنگد، او را

نصيب و پاداشى جز همان چه برايش جنگيده نيست».(43)
رسول خدا در هنگام بازگشت از جنگ تبوك فرمود: «افرادى در مدينه ماندند و با ما براى جهاد بيرون نيامدند، ولى هيچ دره و وادىاى
را نپيموديم و بر هيچ تپهاى باال نرفتيم و در هيچ سراشيبى قدم نگذاشتيم، مگر اينكه آنها هم با ما بودند. عرض شد: يا رسول اللَّه!
چگونه با ما بودند در حالى كه در مدينه هستند؟ فرمود: با نيتهايشان».(44) در جنگ جمل مردى از سپاهيان على عليه السالم آرزو
مىكرد كه اى كاش برادرش نيز مىبود تا نصرت خدا و پيروزى بر دشمنان را ببيند. امام على عليه السالم به او فرمود: «آيا دل برادرت
با ماست؟ عرض كرد: آرى. فرمود: هر آينه در اين سپاه ما افرادى حضور داشتهاند كه هنوز در پشت پدران و زهدان مادرانند. به زودى
) حبّه ُعَرنى نقل مىكند: امام على عليه السالم بيت روزگار آنان را به جهان هستى آورد و با وجود آنها جبهه ايمان نيرو گيرد».(45
المال بصره را تقسيم كرد و به هر نفر پانصدد درهم داد و خودش نيز مانند بقيه پانصد درهم برداشت. در اين هنگام شخصى كه در
جنگ حضور نداشت، آمد و عرض كرد: اى امير مؤمنان! گرچه جسمم از شما دور بود، اّما دلم با شما بود، چيزى هم به من بده.

حضرت همان پانصد درهمى را كه براى خودش برداشته بود به او داد و از آن غنيمت به خودش چيزى نرسيد.(46)
حكايت: ابواالسود پس از نبردهاى صفين ديد كه على عليه السالم همچون گذشته لب به خنده باز نمىكند. از اين رو خواست از دل
آن حضرت غم و اندوه را بزدايد. عرض كرد: اى اميرمؤمنان! من همواره به نصيحت شما كه مىفرمودى پيش از خانه از همسايه و
پيش از سفر از رفيق سفر جويا شو عمل مىكردم تا آنكه به همسايهاى كه او را صالح مىپنداشتم گرفتار شدم. او هر روز به سويم
سنگ مىانداخت؛ به ناچار خانه را (به قيمت ناچيزى) فروختم و مردم به خاطر اين كار مرا مالمت مىكردند. من نيز در پاسخ به
مالمتهاى آنها گفتم: من خانه را (به اين قيمت ارزان) نفروختم بلكه (در واقع) همسايهام را فروختم! امام عليه السالم با اين مزاح

خنديد و حاضران نيز با وى خنديدند.(47)
) از امام رضا عليه السالم درباره آيه شريفه «ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلى شاكِلَتِِه َفَربُُّكْم اَْعلَُم بَِمْن جناب على بن ابراهيم قمىقدس سره(48
) نقل كرد كه فرمود: مقصود از شاكله همان نيت است. وقتى كه روز قيامت شود، مؤمن در پيشگاه خداوند ُهَو اَْهدى َسبيالً»(49
بايستد و كار حسابرسى او را خود خداوند به عهده گيرد و اعمالش را به او نشان دهد. مؤمن در كار نامه خود مىنگرد و اولين چيزى
كه مىبيند گناهان خود است. با مشاهده آنها رنگش بر مىگردد و بدنش به لرزه مىافتد و در جانش وحشت مىنشيند. سپس
خوبىهايش را مىبيند و از مشاهده آن چشمش روشن و جانش مسرور و روحش شاد مىشود و آن گاه به ثوابى كه خداوند ارزانىاش

فرموده مىنگرد و شادىاش افزون مىشود. سپس خداوند به فرشتگانش مىفرمايد:
«َهُلمُّوا الصُُّحَف الَّتى فِيها االَْعماُل الّتى لَْم يَْعَمُلوها! قاَل َفيَْقَرُؤونَها َفيَُقوُلوَن َوِعزَّتَِك، اِنََّك لََتْعلَُم اَنَّا لَْم نَْعَمْل ِمْنها َشْيئاً! َفيَُقوُل: َصَدْقُتم

نََوْيُتُموها َفَكَتْبناها لَُكْم. ُثمَّ يَثاُبوَن َعلَْيها»(50)
كارنامهاى را بياوريد كه در آن اعمال ناكرده آنهاست. امام صادق عليه السالم فرمود: دوزخيان در حقيقت بدان سبب در آتش جاويدان
مىشوند كه نيت آنها در دنيا اين بود كه اگر در آن جاويدان باشند، براى هميشه خدا را نافرمانى كنند و بهشتيان در حقيقت بدان
سبب در بهشت جاويدان مىمانند كه نيت آنها در اين دنيا اين بوده كه اگر در آن باقى بمانند، براى ابد خدا را اطاعت كنند. پس
جاودانگى هر دو گروه به سبب نيتهاست. سپس اين آيه را تالوت كرد: «ُقْل ُكلُّ يَْعَمُل َعلى شاكِلَتِِه» يعنى بر پايه نيت خود،(51)
همچنين ايشان در پاسخ به سؤال از علّت برترى نيت مؤمن بر عملش فرمود: عمل گاه ممكن است براى ريا و خود نمايى به مخلوق
صورت گيرد، امّا نيت به طور خالص از آن پروردگار جهانيان است. پس خداى متعال براى نيت، آن عطا مىكند كه براى عمل عطا
) و در تعليلى ديگر فرمودهاند: چون گاهى اوقات براى انسان حاالتى مثل بيمارى يا ترس پيش مىآيد و با آنكه نيت انجام نمىكند.(52

كارى را دارد، نمىتواند انجامش دهد، در چنين وقتى است كه نيت مؤمن بهتر از عمل اوست.(53) 
امام موسى بن جعفر عليه السالم مىفرمايند: همچنان كه بدن جز با نفس زنده بقايى ندارد، دين نيز جز با نيت درست بر پا نمىماند

و نيت درست هم جز با عقل و خرد استوار نمىگردد.(54)

7. رسنخهايى براى تفكر بيشرت

) خداوند دوست دارد كه نيت انسان نسبت اى ابوذر! سعى كن در هر كارى نيت پاك داشته باشى؛ حتّى در خوردن و خوابيدن.(55
به مردم زيبا باشد؛ همچنان كه دوست دارد نيت او در اطاعت از وى نيز محكم و خالص باشد.(56) بنده بايد در تمام حركات و سكنات
) چه بسا نيتى كه از عملى خود نيت خالص براى خدا داشته باشد؛ زيرا اگر اين معنا در كار نباشد، در شمار غافالن است،(57
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سودمندتر است.(58)

8. نيات ناپسند

از باب «ُتعَرف اْالَْشياُء بِاِْضداِدها»، الزم است چيزهايى را كه در نقاط خأل فكرى، جاى نيت نيكو را پر مىكند، ولو به نحو گذرا ذكر گردد
و تفصيل مباحث، مجالى ديگر مىطلبد.

الف. شرك بتپرستانه: شايد امروزه كمتر كسانى در دنيا وجود داشته باشند كه در اعمال خود خشنودى بتان خود ساخته را چونان
دوره جاهليت مورد نظر قرار دهند. ولى بشر در دورهاى با اعمال نيك خود به بت و ماه و خورشيد و... تقرب مىجست.

ب. نفاق: مقصود انجام عملى است كه انجام دهنده، هيچ گونه اعتقادى نسبت به درستى و حقانيت آن ندارد. بعضى با انجام
كارهاى نيك به دنبال تظاهر به خوبى و ديندارى هستند و تمام هدفشان اين است كه خودشان را از خوبان نشان دهند، در حالى

كه در دل باورى به آن ندارند.
ج. دنياطلبى: دنيامداران يك فرمول و عقيده مهم دارند كه مىگويد: از همه شيوهها براى مقاصد دنيا و كسب مال و جاه و مقام
استفاده كن، حتّى از طريق انجام كارهاى نيك و جلب توجه ديگران. اين عقيده گاهى حتّى به گذشتن از دنيا براى دنيا مىانجامد؛

يعنى شخص به ظاهر عبادت و زهد پيشه مىكند، تا به مقام و وجاهت و مراد خود برسد.
د. ريا: ريا يعنى انجام عمل براى خشنودى غير خدا. گاهى رياى خالص مد نظر است و گاهى آميزهاى از ياد خدا و ريا. خداى متعال
) من بهترين شريك هستم؛ زيرا سرمايهاى را كه انسان در اختيار دارد - كه همان عمر است - من به مىفرمايد: «اَنَا َخْيُر َشريٍك»؛(59
او دادهام ولى حاصل و نتيجه كارش را اگر خالص براى من انجام داد، من بر مىدارم و از او مىخرم و مابقى را براى خودش باقى
مىگذارم، حتّى اگر مقدارى را براى من و مقدارى را براى غير من انجام داده باشد. رياكار، مفتون يك آفرين، مرحبا، بارك اللَّه و

احسنت ديگران است، لذا چه بسا در شرائطى مخالفت ديگران او را به ترك عمل نيكش وادار كند.
ه. ُسمعه: ممكن است شخصى حين عمل، نيت خوبى داشته باشد، ولى بعد از عمل گرفتار سمعه گردد؛ يعنى از اينكه عملش به

گوش ديگران رسيده، خشنود گردد.
و. فخر فروشى و مباهات: بعضىها هم از انجام كار نيك اين مقصد را مد نظر دارند كه گوى سبقت را از رقبا بربايند و اعمال خود را به
رخ رقيب بكشند. عمل خيرى را انجام مىدهند تا مردم بگويند فالنى بود كه اين كار خير را انجام داد. اينگونه نيات در رقابتهاى فاميلى

و طائفهاى فراوان ديده مىشود.
ز. ُعجب و خود پسندى: بعضىها عمل نيك خود را هر چند اندك باشد، بسيار مىشمارند و در درون خود را به خاطر كارهاى نيكى كه
انجام دادهاند مىستايند. جالب است كه عدهاى از اين افراد عمل نيك فراوان ديگران را ناچيز تلقى مىكنند. مثال: انسان مرفّهى كه
سرمايه فراوان دارد و به خاطر سير كردن شكم يك فقير، خودش را مستحق همه گونه نظر حقتعالى و استجابت دعا مىداند. در

حالى كه عملش با توّجه به ُمكنت و امكانات مادى كه خدا به او داده جز به مقدار بال مگسى به حساب نمىآيد.
ح. غفلت جزيى: اگر غفلت فراگير و كلّى باشد، اساساً اختيارى بودن عمل منتفى مىشود، ولى گاهى گرچه غفلت به نحو كلى
نيست و آن مقدار از توّجه كه موجب اختيارى بودن عمل است وجود دارد، ولى درصد حضور اندك است و نوعى آميختگى بين غفلت
و توّجه به چشم مىخورد. شايد اغلب كارهاى دينى ما خصوصاً عبادات ما كه قصد قربة الى اللَّه در آنها شرط است، داراى همين
ويژگى (آميختگى غفلت و توّجه و ضعف ميزان حضور) باشد. مثل اينكه شخص با قصد قربة الى اللَّه وضو مىسازد و به نماز مىايستد
و به فرض در هر جاى نماز اگر از او بپرسى چه مىكنى؛ به تو پاسخ دهد نماز مىخوانم و اگر دوباره از او بپرسى به چه قصدى نماز
مىخوانى؟ پاسخ دهد براى رضاى خدا و همين مقدار توّجه براى صحت نماز كافى است. اّما همين شخص چه بسا در موقع انجام تك
تك اجزاء نماز توّجه ندارد كه در حضور حضرت حق به نماز ايستاده و با فرمانرواى عالم سخن مىگويد. در حقيقت او از بعضى از مراتب
نيت غافل است. همچون حاجىاى كه به خاطر دستور خدا به زيارت كعبه رفته و همين مقدار نيت موجب صحت حج اوست، ولى
توّجه ندارد كه بايد در آن جا به دنبال صاحب خانه باشد نه صرفاً طواف خانه، مشكلش اين است كه خود را كنار صاحب خانه حاضر

نمىبيند.
كعبه يك سنگ نشانى است كه ره گم نشود

حاجى، احرام دگر بند ببين يار كجاست

توجه: كسى كه فرزندان خود را به نماز دعوت مىكند، با آنكه آنها را به ارزشمندترين اعمال فرا مىخواند، ولى دعوتش زمانى ارزش
دارد كه با نيت الهى باشد، وگرنه يك عمل ارزشى محسوب نمىشود و مأجور نيست و چه بسا مؤثر هم نيفتد. لذا بعضى از

كارشناسان در توصيههاى تربيتى براى آموزش نماز به فرزندان خود يا متربيان ديگر، اين موارد را ياد آور شدهاند:
. براى دعوت كودكان و نوجوانان به نماز در درجه اول به نيت خود توّجه كنيم. ببينيم كه آيا ما فرزند يا دانشآموز خود را براى رضاى 1
خدا به نماز فرا مىخوانيم يا به خاطر چيزهايى ديگر؟ اگر در دعوت خود بيشتر نگران آبروى خود هستيم و فكر مىكنيم اگر فرزندانمان
نماز نخوانند، ديگران در مورد ما چهها خواهند گفت و اگر در دعوت خود، خودمان مطرح هستيم و احساس مىكنيم اگر فرزند يا
دانشآموز ما نماز نخواند، نشانه بىعرضگى ما يا نشانگر بىحرمتى به خواست ماست و «اگر»هاى ديگر، در چنين شرايطى بايد
بدانيم كه نمىتوانيم دعوت كننده خوبى براى نماز باشيم. از يك سو عمل ما متعلق به سطح متعالى از انگيزهها نيست و نمىتواند
قربة الى اللَّه باشد و از سوى ديگر اين احساس به متربى دست مىدهد كه ما او را به خاطر خودمان دعوت به نماز مىكنيم نه براى

رضايت خدا يا به خاطر نفس نماز، يا حتّى به خاطر خود فرزند.
. در دعوت آنان به نماز ضمن اينكه از تشويقهاى مادى و اجتماعى از قبيل خريدن هديه و تشويقهاى كالمى استفاده مىكنيم، بايد 2
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پيوسته به گونهاى عمل كنيم كه او را در سطوح پائين انگيزشى نگه نداريم. بايد او را متوّجه خدا كنيم و بگوئيم كه او نماز را بايد به
گونهاى بجا بياورد كه خدا آن را بپذيرد.

. توصيههاى دينى، از آن جمله توصيه به نماز را به گونهاى به فرزندانمان ارائه كنيم كه نشان دهيم هميشه در محضر خالق 3
عالميم. به همين جهت از تندگويى، پرخاشگرى، عصبيت و بىادبى پرهيز كنيم. انسان وقتى در محضر بزرگى حاضر است، اگر حتّى
از خود آن بزرگ ناراحت شود، سعى مىكند ناراحتى خود را پنهان كند و موجب بىحرمتى نشود.(60) مرحوم نراقى در جامع السعادات
مىنويسد: يكى از بزرگان كه در انجام دستورهاى استحبابى توفيق يافته بود، مدت سى سال تمام در نماز جماعت شركت مىكرد.
در طول اين مدت هميشه منظم و مرتب در صف اول نماز جماعت مىايستاد. از قضا روزى دچار گرفتارى شده نتوانست مانند هميشه
در صف اول نماز جماعت شركت كند، به ناچار در صفهاى ديگر ايستاد و به خواندن نماز پرداخت. مثل اينكه مىخواست علت دير آمدن
را براى آنان بيان كند. موقع شب علت شرمندگى خود از مردم را مورد بررسى و مطالعه قرار داد و متوّجه شد تمام عبادتهايى كه در
مدت سى سال انجام داده، براى خود نمايى بوده و مىخواسته نظم و دقت و اهتمام خود را به رخ ديگران بكشد، نه اينكه به خاطر
خدا در نماز شركت كند. مرحوم حكيم سبزوارى براى عيادت بيمارى مىرفت و عّدهاى هم با او بودند. نزديك منزل بيمار كه رسيد
برگشت و نرفت. اطرافيان پرسيدند چرا تا اين جا آمديد و حاال بر مىگرديد؟ آقا جواب داد: خطورى به قلبم كرد كه بيمار وقتى مرا ببيند
از من خوشش مىآيد و مىگويد سبزوارى چه انسان واال و بزرگى است كه به عيادت من بيمار آمده است. حاال برمىگردم تا هنگامى
) هر كه نيتش خوب باشد توفيق يار او مىشود.(62) در حقيقت كه اخالص اوليه را بيابم و فقط براى خدا به عيادت بيمار بيايم.(61
خداوند يارى خود به بندگانش را به اندازه نيتهاى آنان قرار داده است. پس هر كه نيتش درست باشد يارى خدا به او كامل رسد و هر
) رساترين چيزى كه به وسيله آن كه نيتش كاستى داشته باشد يارى خدا نيز به همان اندازه نقصان نيت، از وى كاسته شود.(63
) گاه پيش مىآيد كه برادر مؤمن رحمت خدا نازل مىشود، آن است كه براى همه مردم رحم و مهربانى در خاطر داشته باشى.(64
حاجتى از او مىخواهد و او چيزى ندارد كه حاجتش را بر آورد، اّما در دلش به آن اهتمام مىورزد و خداى تبارك و تعالى به سبب همين

اهتمام او را به بهشت مىبرد.(65) هر كس به بستر خود رود و نيتش اين باشد كه نماز شب بخواند اّما خوابش ببرد تا صبح ش
ود، آنچه در نيتش بوده براى او نوشته مىشود و خوابش براى او صدقهاى از جانب پروردگارش محاسبه مىشود.(66) بنده در روز نيت
مىكند كه نماز شب بخواند، اّما چشمانش بر او غلبه مىكند و در نتيجه مىخوابد. پس خداوند نمازش را براى او ثبت مىكند و نفس

كشيدنهايش را تسبيح مىنويسد و خوابش را براى او صدقه قرار مىدهد.(67)
گر در طلب گوهر كانى، كانى

ور زنده به بوى وصل جانى، جانى
القصه حديث مطلق از من بشنو
هر چيز كه در جستن آنى، آنى

در ضمير ما نمىگنجد به غير از دوست كس
هر دو عالم را به دشمن ده كه ما را دوست بس

9. گسرته نيات نيكو

در اينجا پرسشهاى زيادى مطرح است؛ از جمله: بهترين نيتهايى كه مىتوانيم در كارهاى نيك داشته باشيم، چيست؟ مراتب و
درجات نيتهاى الهى اولياء خدا در چه حد و حدودى است؟ چگونه از نيتهاى شيطانى و شرك آلود و ريا گونه رهايى يابيم؟ در يك
تقسيم كلى نيات صالح را در سه رده مىتوان جاى داد كه عبارتند از: شوق و طمع به تفضالت الهى، خصوصاً نعمتهاى بهشتى؛

ترس از عقوبت به ويژه عذاب دوزخ؛ كسب رضاى الهى و تحصيل خشنودى حضرت حق: 
«اِنَّ اْلُعباَد ثَالثٌَة َقْوٌم َعبَُدوا اللََّه َعزََّوَجلَّ َخْوفاً َفتِْلَك ِعباَدُة الَعبيِد َوَقْوٌم َعبَُدوا اللََّه تَباَرَك َوتَعالى طَلََب الثَّوابِ َفتِْلَك ِعباَدُة االَُجراِء َوَقوٌم

َعبَُدو اللََّه َعزََّوَجلَّ ُحبّاً َفتِْلَك ِعباَدُة االَْحراِر َو ِهَى اَْفَضُل اْلِعباِدِة»(68)؛
«بندگان (خوب) خدا (كه اعمال شايسته انجام مىدهند) سه دستهاند: گروه اول، آنها كه از ترس، خدا را عبادت مىكنند. اينگونه
پرستش، عبادت بردگان است. گروه ديگر كسانى هستند كه به خاطر اجر و ثواب خدا را مىپرستند. عبادت اينان عبادت مزد بگيران و

نوكران است. گروه سوم خدا را به خاطر محبت مىپرستند و اين عبادت آزادگان است و باالترين عبادت است».
هر كدام از اين مراتب سه گانه، خود مشتمل بر مراحل و مدارجى است. مثالً مرتبه سوم كه مرتبه محبت است، به درجات متعددى
تقسيم مىشود كه ذكر تمامى اين مراتب نيازمند مجال بيشترى است. در مقايسه با اين نيات واالى الهى، نه «انگيزههاى دلسوزانه
و ترّحمآميز» و نه «انگيزههاى خير خواهانه و ناصحانه» و نه حتّى «انگيزههاى وظيفه مدار» همچون انسان دوستى و كمك به هم
نوع، رعايت حقوق بشر، تأمين رفاه مردم، گسترش عدالت اجتماعى و... ديگر چندان فروغى ندارد؛ چرا كه جاى خود را به

انگيزههاى عاشقانه و خالصانه و بىچشم داشت و شكستناپذير مىدهد، و همان نتايج به شكلى بهتر و واالتر حاصل مىشود.
نام احمد نام جمله انبياست

چون كه صد آمد نود هم پيش ماست

كارهاى خوبى را كه با حسن نيت انجام دادهايم با كدام درجه از اين انگيزهها بوده است؟ اينجاست كه چون قلم برسيد سر
) يعنى از حيث نيات كسى به گرد پاى اهلبيت عليهم السالم نمىرسد؛ ِة اََحٌد».(69 بشكست كه «الُيقاُس بِآِل ُمَحمٍَّد من َهذِه االُمَّ
وگرنه از نظر عمل خارجى، عابد و زاهد و تارك دنيا در تاريخ كم نبودند و نيستند. تأكيد مىشود كه باز مدارج برترى وجود دارد كه حتّى
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تصور آن براى عقلهاى آلوده به گناه ناممكن است، چه رسد به اينكه توفيق يابد كه در مرحله تصميمسازى و پيش از اقدام و حين
عمل، چنين نياتى را مدنظر قرار دهد و عملش را در هر مرحله با آنها تطبيق دهد. براى رسيدن به چنين نياتى بايد از خداى بزرگ
طلب توفيق نمود؛ چنان كه امام سجاد عليه السالم در دعاى مكارماالخالق به ما آموخت كه اينگونه در پيشگاه خداى سبحان عرض

حاجت كنيم:
«َواْنَتِه بِنِيَّتِى اِلى اَْحَسِن النِّياتِ َوبَِعَملِى الى اَْحَسِن االَْعماِل اَللَُّهم َوفِّْر بُِلْطِفَك نَيَّتِى»(70)؛

«نيت مرا به نيكوترين نيتها و كردارم را به بهترين كردارها برسان، بارخدايا به لطف خود نيت مرا كامل گردان».

پىنوشت :

1) بحاراالنوار، ج 60، ص 291.

2) ابن ابى الحديد، شرح نهجالبالغه، ج 19،ص 334، در شرح حكمت 386.

3) نهجالبالغه، حكمت 386.

) به نظر مىرسد از نيازمندىهاى ضرورى براى كسب مهارتهاى معنوى، طراحى و ارائه تمرينهاى مختلف است كه بايد توسط دانشمندان اسالمى از متن 4

آموزههاى مكتب اهل بيت عليهم السالم استخراج گردد.

5) يعنى اين اضطراب و تشويش و جنبش را كنار بگذار. (مصراع دوم چنين است: تا قالويزَت نجنبد تو مجنب).

6) سيّد محمّد رضا مدرسى، فلسفه اخالق، ص 229.

7) اصول كافى، ج 1، ص 70، ح 9، باب اخذ بالّسنة.

8) سيّد محمّد رضا مدرسى، فلسفه اخالق، ص 229.

9) همان، ص 237، (به تعبيرى براى انجام يك عمل، روح عامل نرمافزارى است چه اينكه بدن عامل سختافزارى مىباشد).

10) نهج الفصاحة، ش 1216.

11) سيّد محمّد رضا مدرسى، فلسفه اخالق، ص، 233 و 236. (با تصرف).

12) همان، ص 233 و 237. (با تصرف).

13) مثنوى معنوى، دفتر دوم، در گمان بردن كاروان.

14) بحاراالنوار، ج 81، ص 377.

15) نهجالفصاحة، ش 411.

16) بحاراالنوار، ج 67، ص 207، ح 23.

17) نهجالفصاحة، ش 3148.

18) همان، ش 3142.

19) همان، ش 3163.

20) همزه، 6 و 7. 

رائِر». 21) ميزان الحكمة، ش 21004، امام على عليه السالم، «حُْسُن الِنيَِّة، َجماُل السَّ

22) همان، ش 21005، امام على عليه السالم، «اَفْضَُل الذَّخائِرِ، حُْسُن الضَّمائِر».

23) همان، ش 21017، امام عليه السالم، «َجميُل الْمَقْصَِد يُُدلُّ َعلى طَهارَِة المَْؤلِْد».

24) همان، ش 21006، امام على عليه السالم، «َجميُل النِّيَِّة َسبٌَب لِبُلُوغِ اِالُْمنِيَّةِ».

25) همان، ش 21013، امام علىعليه السالم، «بِحُْسِن النّيَّاتِ تُنْجَُح المَطالُِب».

26) همان، ش 21009، امام على عليه السالم، «اِْحساُن النِّيِّة يُوجُِب الَمثُوبََة».

27) همان، ش 21011، امام صادق عليه السالم، «مَْن حَُسنَْت نِيَتُُه زادَ اللَُّه فى رِْزقِهِ».

28) همان، ش 21010، امام على عليه السالم، «مَْن حَُسنَْت نِيَّتُُه كَُثرَْت َمثُوبَتَه وَطابَْت عيَشتُُه وَوََجبَْت مَوَدَّتََه».

29) همان، ش 21027.

30) همان، 21028، امام على عليه السالم، «ُسوُء النّيِة داٌء دَفيٌن».

قاِء فَساُد النيَّةِ». 31) همان، ش 21036، امام على عليه السالم، «مِن الشَّ

32) همان، ش 21030، امام على عليه السالم، «رُبَّ َعمٍَل اَفَْسَدتُْه النيَّةِ».

33) همان، ش 21031، امام على عليه السالم، «مَن أَساَء النيََّة َمنََع االُْمنِيََّة».

34) همان، ش 21034، «مَْن ساَء مَقْصَُده ساَء مَْورِدُه».

35) همان، ش 21035، امام على عليه السالم، «ِعْنَد فَساِد النّيِّة تُْرتَفَُع الْبَرَكَُة».

36) همان، ش 21038، امام صادق عليه السالم، «اِنَّ الُمْؤمَن لَيْنوِى الذَّنَْب فَيُْحرَُم رِْزقَُه».

37) همان، ش 21037، امام على عليه السالم، «اِذا فََسدَْت النِيَُّة وَقَعَْت البَليَُّة».

38) همان، ش 21033، امام على عليه السالم، «مَْن ساَء َعْزُمه رََجَع َعلَيِْه َسْهُمه».

39) نهجالفصاحة، ش 21032، امام على عليه السالم، «مَْن ساَء َعْقُدُه َسرَّ فَْقُدهَ».

40) همان، ش 937.
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41) غررالحكم، مترجم ش 10771.

42) همان، 10772.

43) ميزان الحكمه، ش 20963.

44) همان، ش 20970 و 20971.

45) همان، ش 20972.

46) همان، ش 20973.

47) على امام المتقين عليه السالم، ج 2، ص 375 به نقل از ويژگىهاى اخالقى در شخصيت حضرت على عليه السالم، ص 204.

48) تفسير قمى، ج 2، ص 25.

49) اسراء، 84.

50) بحاراالنوار، ج 67، ص 204، ح 12.

51) مستدرك الوسائل، ج 1، ص 92، ح 6؛ ميزان الحكمه، ش 20951.

52) همان، ش 20994.

53) غررالحكم، 320، باب حسن الضر، ش 20997، عن العالم عليه السالم.

54) همان، ش 21025.

55) ميزان الحكمه، ش 21012، رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم: «يا اَباذَر لِيَكُْن لََك فِى كُّلِ َشْىٍء نِيٌّة صالِحٌة فِى النَْوِم وَ االَكِْل».

56) همان، ش 21012، امام على عليه السالم: «اِنَّ اللََّه ُسبْحانَه يُحِبُّ اَْن تَكُوَن نِيَُّة اِالنْساِن لِلنَّاسِ َجِميلًة كَما يُحِبُّ اَْن تَكُوَن نِيّتُُه فِى طاَعتِِه قَويًَّة َغيْرَ مَْد

ُخولَةٍ».

57) همان، ش 2100، امام صادق عليه السالم: «ال لِلَْعبِْد مِْن خالِصِ النَّيَِة فِى كُّل َحرَكٍة َو ُسكُوٍن ِالنَُّه اِذا لَْم يَكُْن هَذا الْمَْعنى يَكُوُن غافِال».

58) همان، ش 20998، امام على عليه السالم، «رُبَّ نِيٍّة اَنْفَُع مِْن َعمٍَل»، غررالحكم، ح 1591، باب اهميته النيته.

ّ 59) على بن سالم گويد، از امام صادق عليه السالم شنيدم كه فرمود: فان اللَّه عزّوجّل: اَنَا خيُر َشريٍك مَْن اَْشرََك مَعَِى َغيْرى فِى َعمٍَل َعِملَُه، لَْم أَْقبَلُْه اِال

ما كاَن لى خالِصاً، اصول كافى، ج 2، ص 295، ح 9، باب الرّيا.

60) دكتر علىاصغر احمدى، تحول انگيزشى انسان و ارتباط آن با نماز.

61) در محضر استاد حسن زاده آملى، ص 23.

62) ميزان الحكمه، ش 20983، امام على عليه السالم: «مَْن حَُسنَْت نِيَّتُه اَمَدَُّه التُوفِيَق».

63) همان، ش 20985، امام صادق عليه السالم، «اِنَّما قَدَّرَ اللَُّه َعوَْن الِْعباِد َعلى قَْدرِ نيَّاتِهِم فَمَْن صَحَّْت نيَّتُُه ثّم َعوَْن اللَِّه لَه و قَُصرَْت نِيَّتُُه قَُصرَ عنه الْعَوُْن

بِقَْدرِ الّذى قَصَّر».

64) غررالحكم، ش 1034، فِى التَرَُحِم اَبْلَُغ ما تَْستَِدُر بِِه الرحمُة اَْن تُْضِمرَ لجميعِ النَّاسِ الرَّْحمََة.

65) ميزان الحكمه، ش 20979، امام باقر عليه السالم.

66) همان، ش 20977، رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم.

67) همان، ش 20975، امام صادق عليه السالم.

68) اصول كافى، ج 2، ص 84، ح 5، باب العبادة.

69) بحاراالنوار، ج 23، ص 117، ح 32.

70) صحيفه سجاديه، دعاى 20، در مكارم اخالق.
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فراگ�ى مهارتهاى معنوى در مكتب پيامرب اعظم و اهلبيت عليهم السالم(2)

حميدرضا ترا�

درسهايى براى درست ديدن مهارت دوم: 

هر روز وقايع جديد كوچك يا بزرگى در زندگى ما رخ مىدهد كه بعضى از آنها براى ما خوشايند و برخى ديگر ناخوشايند است. همه
اتفاقات خوشايند را مىتوانيم نعمت الهى بناميم. در واقع نعمتها، طيف وسيعى را شامل مىشوند؛ از امكانات بالفعل تا امكانات و
سرمايههاى بالقوهاى كه در اختيار ماست. حتّى موقعيتهاى ويژهاى كه براى بهره مندىهاى خاص به دست مىآوريم، مىتواند يك
نعمت الهى باشد. در برابر نعمت، نقمت قرار دارد. هر كدام از نعمتها و نقمتها چند منشأ مىتواند داشته باشد كه با نظر به اين
مناشى ممكن است آن چه كه به ظاهر نعمت بود در باطن نقمت باشد و بالعكس، يعنى آن چه كه به ظاهر نقمت بود، در واقع
نعمت خدا باشد. پس تشخيص نعمت و نقمت باطنى و تعيين رفتار مناسب در قبال هر كدام، يكى از مهارتهاى معنوى مهم شمرده
مىشود. نظرى بر سنتهاى الهى همچون امتحان و ابتالى مؤمن و عقوبت گناهكار و امال و استدراج اهل معصيت، از يك سو و صبر و

جبران از سوى ديگر راه گشاى كسب اين مهارت خواهد بود انشاء اللَّه.

درباره ابتال و امتحان الهى آموزههاى مكتب   .1

خداوند خواسته است شما را بيازمايد كه كدام يك از شما نيكوترين عمل را انجام مىدهد. پس به اعمال نيكو مبادرت كنيد.(1) خداى
سبحان دنيا را براى آخرت قرار داده و مردم را در دنيا به آزمايش گذاشته تا روشن شود، كدام يك نيكوكارتر است.(2) براى مردم،
گريزى از اين نيست كه خالص شوند و امتحان گردند و تميز يابند و غربال شوند.(3) پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: در
) روزى رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم چنان خنديد كه دندانهاى عقلش هر قضاى خداى عزوجّل، براى مؤمن خيرى است.(4
نمودار شد. سپس فرمود: آيا از من نمىپرسيد كه از چه مىخندم؟ عرض كردند: چرا اى رسول خدا؟ فرمود: از انسان مسلمان در
) شگفتا از مؤمن كه هر قضايى خداوند بر او براند شگفتم كه هر چه خداى عزوجّل براى او حكم و مقدر كند، براى او خوب است.(5
برايش خير است؛ چه خوشايند او باشد يا نباشد. اگر مبتاليش كند، كفاره او باشد و اگر به وى عطا كند و گراميش دارد به او
) خدا براى هر كه نكويى خواهد، ) خداوند بنده مؤمنش را به مرض مبتال مىكند تا همه گناهان او را بريزد.(7 بخشش كرده است.(6
) هيچ كس در دنيا به بليهاى مبتال نشود، مگر در قبال گناهى كه كرده و خدا كريمتر و بزرگتر از آن است كه روز مبتاليش كند.(8
) از جمله سخنان نجواگونه خداوند با موسى بن عمران عليه السالم اين بود: اى موسى! قيامت او را از آن گناه باز خواست كند.(9
هيچ مخلوقى نيافريدم كه نزد من محبوبتر از بنده مؤمنم باشد. او را به بال گرفتار مىسازم، زيرا كه اين برايش بهتر است و من بهتر
مىدانم چه چيز بندهام را مىسازد. پس بايد بر بالى من شكيبا باشد و نعمتهايم را سپاس گزارد و به قضاى من خشنود باشد تا او را

از صديقان بارگاه خود بنويسم.(10) 
مؤمن همواره در معرض خير و خوبى است. اگر بند بندش از هم جدا شود، برايش خير است و اگر بر شرق و غرب عالم حكومت
) بنى اسرائيل نزد حضرت موسى عليه السالم آمدند و از او خواهش كردند تا از خداى عزوجّل بخواهد كند، باز برايش خير است.(11
كه هرگاه باران خواستند، نازل شود و هرگاه اراده كردند، باران بند بيايد؛ موسى عليه السالم از خداى عزوجّل چنين خواست.
خداوند نيز خواسته موسى عليه السالم را اجابت كرد. بنىاسرائيل زمين را كِشتند و جايى را خالى نگذاشتند. سپس هرگاه كه
خواستند باران باريد و هرگاه كه خواستند بند آمد. پس زراعتهايشان چون كوهها و تپهها گشت. وقتى زراعت خويش را درويدند و
خرمنها را كوبيدند، دانهاى نيافتند. پس به نزد موسى عليه السالم شكايت بردند و گفتند: ما از تو خواستيم كه از خداوند بخواهى تا
آسمان بنا به خواست ما ببارد و خدا هم پذيرفت، ولى آن را به زيان ما تبديل كرد! موسى عليه السالم به خداوند عرض كرد: آنها از
من خواستند كه از تو بخواهم هرگاه كه خواستند، آسمان ببارد و هرگاه خواستند، از باريدن باز ايستد و تو خواست ايشان را پذيرفتى
و آن گاه بارش آسمان را به زيان آنها تبديل كردى! خداوند فرمود: اى موسى! مقدر كننده بنىاسرائيل من بودم، اّما آنها به تقدير من
رضايت ندادند و اين را به خواست خودشان واگذاشتم و آن شد كه ديدى.(12) خداوند به حضرت موسى عليه السالم فرمود: آيا بنده
مؤمن من از اينكه دنيا را به رويش بگشايم و اين كار مايه دورى او از من شود، شادمان مىگردد؟ يا از اينكه دنيا را از او بگيرم و در
) اميرالمؤمنين عليه السالم مىفرمايد: «اَْلماُل عاِريٌَة»؛(14) ثروت امانت است. چه نزديك عوض به من نزديك شود، بىتابى مىكند؟(13
) پاداش بزرگ فقط با ابتال و امتحان بزرگ حاصل مىشود و خدا قومى را دوست ندارد، مگر آنكه سنت است تنگدستى به نعمت.(15
) روزگار مؤمن اينگونه است كه چهل شب بر او نمىگذرد مگر اينكه چيز ناراحت كنندهاى برايش ابتال را درباره آنان جارى مىفرمايد.(16
) همانا خداوند هرگاه بندهاى را دوست بدارد، او را در بال و گرفتارى مىپيچاند و ما را و تو را پيش مىآيد كه او را به ياد خدا اندازد.(17
ْنيا َعلى َقْدِر ِدينِِه»(19) ) «اِنَّما ُيْبَتلَى الُمْؤِمُن فِى الدُّ اى ُسدير (يكى از ياران خاص امام) تا در حال امتحان شب و روز بگذرانيم.(18

براى بنده در پيشگاه خداوند منزلتى نيست، مگر
) مؤمن همچون كفه ترازوست؛ آنكه به واسطه يكى از اين دو امر حاصل شده باشد: يا به رفتن مالش يا به باليى در بدنش.(20
) از گريزاندن نعمتها ) فقير خوشنود، از دامهاى شيطان نجات يافته است(22 هرچه بر ايمانش افزوده گردد باليش زيادتر مىشود.(21
) براى خداى سبحان بندگانى است كه آنها را به نعمتها مخصوص دورى نمائيد؛ چون اين طور نيست كه هر گريختهاى بازگردد.(23
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گردانيده. آن نعمتها را مادامى در دست آنها مىگذارد كه بخشش كنند. پس هرگاه از آن روى برگردانند، نعمتها از ايشان گرفته
مىشود و به سوى غير ايشان تحويل مىدهد.(24) خدا هرگز جباران را در هم نشكست، مگر پس از مهلتهاى الزم و نعمتهاى فراوان و
) باالترين مردم از حيث تحّمل بال هرگز استخوان شكسته ملتى را بازسازى نفرمود، مگر پس از آزمايشها و تحمل مشكالت.(25
پيغمبرانند و بعد جانشينان آنها و بعد هر كه نيكوتر است. مؤمن به اندازه كارهاى نيكويش، مبتال مىشود. كسى كه دينش نيكو و
) پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: خداوند عزوجّل فرمود: برخى كردار او درست باشد، بال و امتحان او سخت گردد؛(26
از بندههاى مؤمنم اينگونهاند كه امر دينشان جز به توانگرى و وسعت در زندگى و تندرستى درست نمىشود. من هم آنها را به همان
توانگرى و وسعت در زندگى مىآزمايم. برخى از بندههاى مؤمنم، كه امر دينشان جز با نادارى و مستمندى و بيمارى درست
نمىشود. پس من هم آنها را به ندارى و مستمندى و بيمارى مىآزمايم. من داناترم بدانچه دين بندگان من بدان كامل مىشود.(27)
كسى از شما نگويد: خدايا! از بال به تو پناه مىبرم، زيرا كسى نيست كه مبتال نباشد؛ لكن آنكه مىخواهد به خدا پناه برد، از
آزمايشهاى گمراه كننده، پناه ببرد. همانا خداى سبحان مىفرمايد: بدانيد كه اموال و فرزندان شما فتنه و آزمايش براى شمايند.
معناى اين آيه آن است كه خدا انسانها را با اموال و فرزندانشان مىآزمايد تا آن ناخرسند از خرسند شناخته شود؛ چه بعضى مردم

فرزند پسر را بيش از فرزند دختر مىپسندند و بعضى ديگر فراوانى مال را دوست دارند و از كاهش سرمايه نگرانند.(28)

درباره عقوبت آموزههاى مكتب   .2

)، «نَْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحيُث «َواليَْحَسبَنَّ الَّذيَن َكَفُروا أَنَّما ُنْملِى لَُهْم َخْيٌر ِالَْنُفِسِهْم اِنَّما ُنْملِى لَُهْم لِيَْزداُدوا اِْثَماً َولَُهم عذاٌب ُمهيٌن»(29
) استدراج آن است كه از بنده ) چه بسيار كسانى كه به وسيله نعمت و احسان به تدريج به سوى هالكت روند.(31 اليَْعلَُموَن»(30
) رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم به على عليه گناهى سر زند، ولى براى او نعمتى تازه فراهم آيد، او از استغفار باز ماند.(32
السالم فرمودند: اى على! همانا اين مردم به زودى با اموالشان دچار فتنه و آزمايش مىشوند و در ديندارى بر خدا منت مىگذارند؛ با
اين حال انتظار رحمت از او دارند (در حالى كه بايد منتظر عقوبت باشند).(33) مال بسيار، دلها را فاسد نموده و منشأ گناهان خواهد
) پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: شيطان دامها و حيلههاى مختلفى دارد. از جمله حيلههاى شيطان آن شد.(34
) چگونه شبيخون است كه بندگان از نعمتهاى خدا مغرور شوند و به بخششهاى او تفاخر كنند و به بندگان خدا تكبر ورزند.(35

انتقامهاى خدا تو را بيدار نمىسازد؛ حال آنكه در حقيقت به سبب نافرمانىهاى او در ورطه قهرش افتادهاى!(36)

3. راه تشخيص نعمت از نقمت

) بهترين اموال تو آن است كه موجب حفظ بهترين مال آن است كه موجب شكر و سپاس گشته و پاداش الهى را واجب گرداند.(37
) بهترين مردم كسى است كه حاضر است نعمتها را با شكر ) بدترين مالها آن است كه موجب نكوهش گردد.(39 آبرويت شود.(38
پايدار نموده و از دست رفته آن را با صبر باز گرداند. هرگاه ديدى كه خداى سبحان بر تو با وجود معاصى، نعمتها را پى در پى كرده،
) هرگاه خدايت پىدرپى به تو نعمت داد، از او بترس.(41) زيبايى و زينت نعمت، صلهرحم است(42) (اگر هنگام آن استدراج است.(40
نعمت به صله رحم نپرداختى در نعمت بودن آن شك كن). كمترين چيزى كه براى نعمت دهنده واجب است انجام گيرد، آن است كه
) (پس اگر با نعمت گناه شد، آن نقمت است). خداوند چون خوبى با نعمت او گناه نشود يا در مقابل نعمتش نافرمانى نشود(43
بندهاى را خواهد و آن بنده گناهى مرتكب شود، خدا او را كيفرى دهد و استغفار را در ياد او اندازد. و چون بِد بندهاى را خواهد، او
) (پس نعمتى كه بعد از گناه رسد نقمت گناهى كند و خدا به او نعمتى دهد تا استغفار را از ياد او ببرد و به آن حال ادامه دهد.(44
است و نقمت بعد از گناه نعمت). هر كه نعمتهاى خدا بر او فراوان شود، حاجتهاى مردم به سوى وى بسيار گردد. پس اگر به آن چه
خداى سبحان بر او واجب نموده، قيام كند، موجب دوام و پايندگى آنها خواهد شد و اگر از آنچه خداى سبحان واجب نموده است،

جلوگيرى كند آن را در معرض زوال قرار داده است.(45)

4. مواجهه درست با نعمت، ابتال و عقوبت

در مكتب پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم و اهل بيت عليهم السالم به انسان ياد مىدهند كه در برابر نعمت شاكر باشد و در
ابتالئات، صبر پيشه كند و از جزع و فزع بپرهيزد و پيش از مواجهه باعقوبات و يا به محض ظاهر شدن نشانههاى عقوبت الهى، از راه

خطا و معصيت باز گردد.

برابر نعمتها شكرگزارى در  الف. نحوه 

يكى از نكات مهم درباره نعمتها، نحوه شكرگزارى از آنهاست. اساساً شكرگزارى، كليد افزايش نعمتهاست، تا آن جا كه قرآن كريم
مىفرمايد: «لَئِْن َشَكْرُتم َالَزيَدنَُّكْم».(46) شكرگزارى مراتبى دارد:

- شكر زبانى: مثالً گفتن «ُشْكراً للَِّه َو َحْمداً للَّه» در سجده كه به آن سجده شكر مىگويند. عجبا كه عّدهاى به خطا گمان مىكنند،
همواره بايد در زبان ناسپاس باشند و مدام گاليه كنند تا نعمت زياد شود و به قول خودشان بخت به آنها روى بياورد. آنها در واقع
معتقدند شكرگزارى زبانى باعث بدبختى مىشود. اين عقيده، عقيده باطل ديگرى را به ذهن متبادر مىكند كه مىپندارد: هميشه بايد
نگران بود؛ چرا كه اگر نگران نباشى اتفاق بدى براى تو خواهد افتاد؛ در حالى كه در مكتب اهلبيت عليهم السالم به آرامش و

طمأنينه و اعتماد به خدا فرا خوانده شدهايم.
- شكر قلبى: كسى كه برخوردار از نعمت شده بايد در دل، از آن چه كه خدا به او داده راضى و شادمان و سپاسگزار باشد.
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- شكر عملى: مراد از شكر عملى، استفاده درست از نعمتهاست. بايد از نعمتها در همان راه و جهتى كه خداى متعال مقرر فرموده
استفاده شود. بعضىها به جاى آنكه در مقابل نعمتها شكر عملى بگزارند، دو كار ديگر انجام مىدهند كه يكى از ديگرى بدتر است: از
نعمتها در جهت سخط الهى استفاده مىكنند و خدا را از خود ناخشنود مىكنند؛ نعمتها را مهمل مىگذارند و نه خود از آن استفاده

شايسته مىبرند و نه اجازه مىدهند ديگران از آن بهرهمند شوند.

حكايت

نقل شده است دو تن از شيوخ قبائل خدمت اميرالمؤمنين عليه السالم رسيدند تا بازگشت و پيروزى آن حضرت را به وى شادباش
گويند. امام عليه السالم خواست به آن دو احترام بگذارد. از اين رو براى آنها دو بالش قرار داد. يكى از آن دو بر روى بالش نشست
ولى شخص ديگر از نشستن بر روى بالش امتناع ورزيد و همانند على عليه السالم روى حصير نشست. حضرت رو به آن شخص
كرد و به شوخى با وى گفت: بر روى بالش بنشين كه جز چهارپايان(كه دركى از آداب و روابط محترمانه ندارند) از احترام خوددارى

نمىكند! حاضران همه از اين شوخى خنديدند و مرد بر بالش نشست.(47)

ب. هنگام ابتالئات

نَِى الضُّرُّ َو اَْنَت اَْرَحُم حضرت ايوب عليه السالم وقتى كه مورد ابتال قرار گرفت، به گواهى قرآن خطاب به خدايش گفت: «اَنّى َمسَّ
) او در اين دعا دو جهت را مراعات نمود: اوّل اينكه نگفت خدايا تو مرا به بال انداختى، بلكه گفت: «مرا بيمارى و رنج الرّاِحميَن»(48
سختى رسيده است». دوم اينكه نگفت بر من رحم نما! بلكه خود را در معرض رحمتش قرار داده و گفت: «تو از همه مهربانان عالم
) معاذ، صحابى رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم پسرى داشت كه پيش از او از دنيا رفت. برترى» تا مقام صبر را حفظ كند.(49
پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم نامهاى را به او نوشت: «از محّمد رسول اللَّه به معاذ بن جبل، سالم بر تو! خدايى را
ستايش مىكنم كه جز او خدايى نيست. اّما بعد. خبر بىتابى تو در مصيبت فرزندت كه قضاى الهى بر وى جارى شد به من رسيد. جز
اين نبود كه فرزند تو از موهبتهاى الهى بود كه به امانت به دست تو سپرده بود. خداوند زمانى تو را به او خشنود فرمود و به وقت
معلوم از تو گرفت. همه از خدائيم و به سوى او باز مىگرديم. مبادا بىتابى تو پاداشت را تباه كند... بدان كه بىتابى، مرده را بر

نمىگرداند و َقَدر را دفع نمىكند. شكيبا باش و...» 
روزى اميرالمؤمنين عليه السالم به مسجد مىرفت. مردى را بر در مسجد ديد كه غمگين و سر در گريبان نشسته است. فرمود: تو را
چه مىشود؟ عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! پدر و مادر و برادرم مردهاند و مىترسم دق مرگ شوم. فرمود: بر تو باد به تقوى و صبر.(50)
آزاده در هر حال آزاد است؛ اگر گرفتارى برايش رخ دهد در برابر آن صبر كند و اگر مصائب بر او هجوم آورند او را نشكند؛ گرچه مقهور

بال باشد. دل به صبر دهيد تا اجر بريد.(51) صبر َسِر ايمان است.(52)

ج. هنگام ظاهر شدن عالئم عقوبت

در اين قسمت چند نكته بايد مورد توّجه قرار گيرد: 
- بىشك هر عمل ناصالح و معصيتى عقوبت و پيامدى دارد؛ منتهى عقوبت و تصفيه حساب بعضى از گناهان به آخرت و عالم پس از

مرگ موكول شده و در مورد بعضى ديگر در همين دنيا بروز مىكند. 
- كسى كه عقوبت الهى دامنگيرش شود، آبرويش نزد شاهدان عمل (خدا و رسول و ائمه طاهرين و فرشتگان و شهدا و اولياء خدا)

به مخاطره مىافتد. 
- عقوبتهاى الهى، معموالً براى ظالمان و كافران به تدريج بوده و آن قدر بطئى است كه شايد در كوتاه مدت، قابل مشاهده و
تشخيص نباشد. البته خود اين از مكرهاى الهى در حق ظالمان است (سنت امال و استدراج). ولى عقوبت مؤمنان سريع است و
خيلى زود دامن مؤمن گناهكار را مىگيرد و حكمتش اين است كه مؤمن زود به خود بيايد و برگردد و توبه كند و جبران نمايد.
اميرالمؤمنين عليه السالم هنگام گذر از خرابه مداين فرمود: راستى كه اين مردمان وارث پيشينيان خود بودند و بعد ديگران، وارث آنها
شدند. اين مردم حرامها را حالل كردند و بدين سبب مجازات دامنگيرشان شد. پس حرامها را حالل مشماريد كه مجازاتها بر شما

نيز فرود مىآيد.(53)

حكايت

مؤمنى از يكى از اولياء خدا پرسيد: چرا همين كه نزديك گناه مىشوم، گرفتارى برايم درست مىشود، ولى در مورد كسانى كه
بسيار گناه مىكنند، اينگونه نيست؟ گفت: چون خدا تو را دوست دارد، زود تو را عقوبت مىكند و به زمين مىزند تا منصرف شوى. ولى
چون او را دوست ندارد، با هر گناهى، او را از نردبان، پلهاى باالتر هم مىبرد. بعد وقتى كه به آخرين پله رسيد نردبان را مىكشد و او
را به زمين مىزند و مسلماً در اين صورت خسرانش بيشتر است! فراموش نكن كه حيله برخداوند كارساز نيست؛ هر كه بخواهد با

خدا مكر كند، خداوند مكر بزرگتر با او مىكند. 
كسى كه مىخواهد از يك زندگى معنوى برخوردار باشد، بايد مدام به وقايع مرتبط با خودش نظر كند و آنها را رصد نموده و مراقب
باشد تا ببيند آن چه كه روى مىدهد براى او نعمت است يا نقمت؟ اّما اگر نعمت است، بايد شاكر باشد و اگر نقمت است، بايد در
كارهاى خودش تأمل كند تا بفهمد كجاى كار غلط است و كجاى راه را اشتباه رفته كه خداوند با اين عقوبت، مىخواهد به او بفهماند
كه برگردد و اصالح كند؛ درست مثل هر دستگاه سالمى كه به محض مواجه شدن با اشكال و نقص، هشدار مىدهد؛ يا مثل بدن
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انسان كه به محض وارد شدن ميكروب، دچار بيمارى مىشود يا عالئم ديگرى از خود بروز مىدهد. بر خالف دستگاههاى معيوب و بدن
ناسالم كه از اين سيستم ايمنى محروم هستند، تا آن جا كه ممكن است دستگاه از كار بيفتد، ولى هيچ زنگ خطر يا عالمت

هشدارى تا لحظه آخر ندهد. 
همراه با اصالح اشتباه، انجام اعمال نيك بدون درنگ و اشتباه و نيز دادن صدقه در اين موارد، براى دفع عقوبت، مفيد خواهد بود؛
همان طور كه در دفع بال مؤثر است. اّما اگر دچار اشتباه و خطايى نشده، بداند كه در معرض امتحان يا قضا و قدر قرار گرفته و در هر
حال بايد صابر باشد و با تبعيت از احكام عقل و شرع، با سرپنجه تدبير، درصدد گشودن راه برآيد و در هر حال راضى به رضاى خدا

باشد.

مهارت سوم: كنار آمدن با قضا و قدر

بىشك انسان موجودى مختار است؛ چون خدا خواسته كه انسان مختار باشد و در قرآن كريم از زبان پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله
وسلم و اهل بيتش عليهم السالم هم ما را از مختار بودن با خبر فرموده است. اگر انسان مختار نبود، بىشك فرستادن رسوالن و
كتابهاى آسمانى و دعوت او به سوى خوبىها هم، بىمعنا بود. اّما سخن در اين است كه انسان تا چه اندازه مختار است و چه مقدار
مىتواند از جهان پيرامون خود استفاده كند؟ آيا همه چيز در اختيار انسان است؟ يا آنكه مقدراتى هم از جانب خداى عالم رقم مىخورد
كه در سرنوشت انسان تأثيرگذار است؟ آيا قوانين حاكم بر طبيعت فقط همين هاست كه ما مىشناسيم؟ يا اينكه قوانين فوق و
برترى هم كه شناخته شده نيست، در شرائط خاص، اوضاع را تغيير مىدهد؟ اگر همه چيز در اختيار ما نيست، نسبت به آن مقدار از
امور كه در دست ما نيست يا دور از تدبير ماست، چگونه نگرانى و اضطراب را از خودمان دور كنيم؟ اگر همه امور بر وفق مراد ما
نگشت، چه كنيم؟ پاسخ به اين پرسشها منوط به فهم چند قانون از قوانين محكم الهى است: قانون قضا، قانون قدر و اصل توكل و

اصل تفويض (واگذارى كارها به خداى بزرگ).
رو به رو شدن با قضا و قدر، همچون گشودن بستههايى است كه از سوى محبوبى براى ما فرستاده شده و نمىدانيم در درون آنها
چيست، ولى مىدانيم آن چه ربّالعالمين براى ما فرستاده در نهايت چيزى جز خير و خوبى نيست. با اين ديدگاه، مواجه شدن با قضا
و قدر الهى نه تنها ترسناك و اضطراب آور نيست بلكه مهيج و خوشايند هم هست و اصالً زيبايى يك زندگى معنوى در رو به رو شدن
با همين مجهوالت و پيمودن مسير تا روشن شدن چند و چون قضاياست. در واقع تن دادن به قضا و قدر، پيمودن راههاى ناشناخته
تحت سرپرستى خداى متعال است. امام هادى عليه السالم مىفرمايد: مقدرات چيزهايى را كه به ذهنت خطور نمىكند، نشانت

مىدهد.(54)
قبل از تفصيل بيشتر در كالم، روايتى از پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم كه مبناى مهارت سوم را تشكيل مىدهد، ذكر
مىكنيم: پنج چيز از لوازم ايمان است و هر كس يكى از آنها را نداشته باشد ايمان ندارد. تسليم فرمان خدا و رضا به قضايش و

تفويض كارها به او و توكل به خدا و صبر هنگام صدمه نخستين.(55)

1. واژه شناىس

الف. قضا و قدر: «بگو جز آنچه خدا براى ما مقرر كرده است، هرگز چيزى به ما نمىرسد. او سرپرست ماست و مؤمنان بايد تنها بر او
) َقَدر به معناى اندازه و قضا به معناى حكم است. عالّمه طباطبايىقدس سره مىفرمايد: «تقدير الهى به آن چه كه توكل كنند»؛(56
مقدر شده، قطعيت نمىبخشد و تخلف ناپذير نيست و امكان آن است كه آنچه مقدر شده تحقق نيابد يا خالف آن محقق شود. اّما
) وقتى خداوند چيزى بر بنده خويش حكم كند، تغييرپذير نيست.(58) هرگاه قضا و حكمش رانده شود، ديگر گريزى از آن نيست».(57
) زانوى شتر را ببند و توكل كن. بر اساس اين پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «اِْعِقْلها (َقيِّْدها)(59) َوتََوكَّْل»؛(60
رهنمود رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم دو روايت متفاوت از امام على عليه السالم را مرور مىكنيم سپس با هم مقايسه

مىكنيم:
اميرالمؤمنين عليه السالم از كنار ديوار خميدهاى كه نشسته بود برخاست و به طرف ديوار ديگرى رفت. به آن حضرت عرض شد: اى

امير مؤمنان! آيا از قضاى خدا مىگريزى؟ فرمود: از قضاى خدا به قدر خداى عزو جل مىگريزم.(61)
اميرالمؤمنين عليه السالم پاى ديوار خميدهاى نشسته بود و ميان مردم داورى مىكرد. يكى از حضار گفت: زير اين ديوار منشين كه
شكسته است. اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: اجل آدمى نگهبان اوست. چون حضرت از آن جا برخاست ديوار فرو ريخت. امام

صادق عليه السالم فرمود: اميرالمؤمنين از اينگونه كارها مىكرد و اين از يقين است.(62)
ب. توكل، تفويض، تسليم و رضا: «توكل» آن است كه بنده، خداى بزرگ را وكيل تام خود قرار دهد تا به هر نحو كه مىخواهد در كار او
تصرف نمايد؛ البته نيازى به گفتن نيست كه وكالت امر به خداوند به معناى بيكار نشستن و سستى و تنبلى نيست. «تفويض»
مرتبه بعد از توكل است. بندهاى كه توكل بر خدا كرد، اگر معرفتش بيشتر باشد، وارد مرحله تفويض خواهد شد؛ يعنى ديگر از آن
پس با خيال راحت و به طور كامل كار را به وكيلش (خدا) واگذار مىكند و خودش را به طور كلى بر كنار و غير ذينفع مىبيند. البته اين
منافاتى ندارد كه خودش به عنوان مأمور، از جانب خدا وظائفى بر عهده گيرد. «تسليم» يعنى پذيرش محض هر چيزى كه خداى
سبحان درباره او اراده كند يا از او بخواهد، بدون اينكه مقاومتى از خود نشان دهد. البته تسليم با خمودگى و عدم تحرك و سازندگى
خود و محيط بىارتباط است. «رضا» يعنى خوشنودى به هر آن چه كه خداى متعال براى او مقدر فرموده و رقم زده؛ هر چه كه

مىخواهد باشد. ترديدى نيست كه بين رضا و سكوت در برابر بىعدالتىها تفاوت بسيار زيادى وجود دارد.
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آموزههاى مكتب  .2

پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: تقدير، نظام توحيد است، هر كه خدا را يگانه داند و به تقدير ايمان داشته باشد، به
) خداى متعال كارها را بر آن چه خود مقدر فرموده جارى مىسازد، نه بر آن چه تو از آن دستگيره استوارى چنگ زده است.(63
خوشنود مىشوى.(64) تقديرهاى الهى برخالف تقدير و تدبير مخلوق جارى مىشود.(65) قضا و قدر الهى به اندازه خاص خودش جارى
) وقتى خدا بخواهد قضا و قدر مىشود، برخالف اختيار و تدبير كه اندازه خاصى براى آن نيست و بستگى به تالش انسان دارد.(66
خويش را اجرا كند، عقل صاحب خردان را مىگيرد و قضاى خويش را درباره آنها جارى مىسازد و وقتى فرمان وى انجام گرفت،
) اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: «اِْعلَُموا ِعْلَماً يَقيَناً» به علم يقين بدانيد عقولشان را باز پس مىدهد و پشيمانى رخ مىدهد.(67
كه خداى متعال براى بندهاش، هر قدر هم كه حيلتش شديد و طلبش عظيم و كيد و مكرش قوى باشد، بيش از آن چه كه در ذكر
حكيم «يعنى علم الهى يا لوح محفوظ يا قرآن» معين كرده و مقدر فرموده قرار نداده؛ كما اينكه براى بندهاش در حال ناتوانى و
بيچارگى از رسيدن او به آن چه كه در ذكر حكيم براى او مقرر فرموده، مانعى قرار نداده است. هر كس عارف به اين معنا گردد و
بدان پايبند باشد، راحتترين مردم و برخوردار از منفعت است و هر كس آن را ناديده انگارد يا در آن ترديد كند، قطعاً گرفتارترين مردم و
زيانكار است.(68) اعتماد بر قضا و قدر الهى اطمينان بخشتر است.(69) اعتماد به قضا و قدر، اندوه را از بين مىبرد.(70) تقدير الهى بر
) وقتى كه قدر الهى فرود آيد، چشم كور كسى كه دورى كند نيز غلبه خواهد نمود. هر چيز چارهاى دارد، جز قضا و قدر الهى.(71
) از رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم ) با نيرو و سلطه (زور بازو و گردن كلفتى)، تقديرات الهى دفع نمىشود.(73 مىشود.(72
سوال شد: آيا دعا و تعويذى كه با آن خود را معالجه مىكنيم، تقدير خدا را دفع مىكند؟ حضرت فرمود: آن خود، تقدير خداست.(74)

دارو جزء تقدير است و براى هر كس به هر اندازه كه بخواهد، سودمند مىافتد.(75) 
) در دگرگونىهاى ناشى از قضا و قدر عبرتى براى صاحبان عقل و خرد از عوامل زوال مجد و بزرگى، پيش آمدهاى الهى است.(76
است.(77) خداوند براى هر چيز اندازهاى مقرر فرموده و براى هر اندازهاى مدتى قرار داده است كه از آن تخلف نمىشود.(78) چگونه
) هر كس به قضا و قدر الهى يقين كند، از آن چه بر او فرود آيد پروا به قضا و قدر خداوند خوشنود باشد كسى كه يقين ندارد!(79
) رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «َقَدريه» كه مىگويند ننمايد؛ زيرا مىداند حكمت و مصلحت الهى چنان اقتضاء كرده.(80
) دو گروه از اسالم خوبى و بدى به دست خود ماست، از شفاعت من نصيبى ندارند؛ نه من از آنها هستم و نه آنها از من.(81
بهرهاى ندارند ُمرجئِه و َقَدريه. عرض شد مرجئه كيانند؟ فرمود: كسانى كه مىگويند ايمان، همان گفتار منهاى عمل است. عرض
) قدريه بىچارهاند؛ خواستند خداى عز و جل را شد: قدريه كيستند؟ فرمود: كسانى كه مىگويند شر و بدى، تقدير الهى نيست.(82

به عدل توصيف كنند اّما او را از قدرت و سلطنتش بيرون كردند.(83)
چون روز قيامت شود و خداوند خاليق را گرد آورد از آن چه به آنها سفارش كرده و فرمان داده است باز خواستشان كند و از آن چه
برايشان مقدر و حكم فرموده بود نپرسدشان.(84) «ما ِمْن َقْبضٍ َو ال بَْسٍط اِالَّ َو لِلَِّه فيِه َمِشيٌَّة َو َقضاٌء َو اْبتِالُء»(85) هنگام بازگشت از
صفين پيرمردى از امام على عليه السالم پرسيد: آيا رفتن به جنگ شاميان به قضا و قدر الهى بود؟ حضرت فرمود: سوگند به آنكه
دانه را شكافت و آدميان را آفريد هيچ درّهاى را نپيموديم و بر هيچ تپهاى باال نرفتيم، جز با قضا و قدر. پيرمرد گفت: رنجى كه در اين
راه بردم، به حساب خداست؟ فرمود: بلكه خدا در اين راهى كه رفتيد، بر هر تپهاى كه باال آمديد و از هر شيبى كه فرو رفتيد، اجرى
بزرگ به شما عطا فرمود و شما در هيچ يك از كارهاى خود، نه مجبور بوديد و نه ناچار. پيرمرد عرض كرد: اى اميرمؤمنان! چگونه
مجبور و ناچار نبوديم حال آنكه قضا و قدر ما را پيش مىبرد؟ فرمود: واى بر تو! انگار تو قضا را امرى الزم و قدر را موضوعى حتمى و

گريزناپذير مىدانى (به طورى كه انسان هيچ اختيارى نداشته باشد) اگر چنين بود، نويد و بيم و پاداش و كيفر معنا نداشت.(86)

3. چگونگى مواجهه با قضا و قدر

پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: خداى متعال مىفرمايد: هر كس كه به قضاى من خوشنود نيست و به تقدير من ايمان
) هر چه بر خرد مرد افزوده شود، ايمانش به تقدير قوىتر مىگردد و به دگرگونىها اهميتى ندارد، برود و خداى ديگرى جز من بجويد.(87
) خداى متعال مىفرمايد: هر كه به قضاى من ) قضا جز به دعا دفع نشود و چيزى جز نيكوكارى، عمر را افزون نكند.(89 نمىدهد.(88

رضا ندهد و بر بالى من صبر نكند، خدائى جز من بجويد.(90) 
دعا قضا را بر مىگرداند، هر چند كه محكم شده باشد،(91) سختترين مردم از نظر عذاب در روز قيامت كسى است كه از قضا و تقدير
الهى خشمناك باشد.(92) بدترين كارها راضى نبودن و خشمناك بودن از قضاى الهى است.(93) وقتى كه تقدير حق تعالى فرود آيد،
) تقدير، بر حسابگرى انسان آنگونه چيره است كه تدبير، مايه آفت و گزند و آسيب دورى كردن و چاره انديشى فائدهاى ندارد.(94
) هر كسى كه به حسن انتخاب خدا براى خود تكيه ) كارها رام مقدراتند؛ چندان كه تدبير كنى به مرگ مىانجامد.(96 مىشود.(95
) هر كس كار خود را به خدا واگذارد كند، جز حالتى را كه خدا برايش گزينش كرده است، حال ديگرى براى خويش آرزو نكند.(97
) امام باقر عليه السالم در سفارش به جابربن يزيد جعفى فرمود: باتفويض درست، به آسايش خداوند كار او را به سامان آورد.(98
) كسى كه كار خود را به خدا واگذارد در آسايش جاودان و در زندگى هميشه خوش است و واگذارنده حقيقى دست پيدا كن.(99

كسى است كه از هر هّمت و خواستهاى جز خدا دست شويد؛ همچون اين سخن منظوم امير مؤمنان عليه السالم: 
َرضيُت بِما َقَسَم اللَُّه لِى

َوَفوَّْضُت اَْمِرى اِلى خالِِقى 
لََقْد اَْحَسَن اللَُّه فيما َمضى

َكذلَِك ُيْحِسُن فيما بَِقى(100)
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كسى كه كارش را به خدا واگذارد، شبش را با سالمت از هر گزند و آفتى به روز رساند و روزش را با دينى سالم به شب آورد. پيامبر
اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: اگر شما چنان كه شايسته توكل كردن است به خدا توكل داشتيد، روزى شما را نيز چون
روزى مرغان مىرساند كه به صبح گرسنهاند و به شب سير.(101) هر كه دوست دارد از همه مردم نيرومندتر باشد، بايد به خدا توكل
) خداى عزوجل فرمود: هيچ اهل قريهاى يا باديه نشينى نيست كه مرتكب معصيت من، كه خوش ندارم شده باشند و كند.(102
سپس به طاعت من كه دوست دارم روى آورند؛ مگر اينكه من نيز از عذاب خود براى آنان كه ناخوش دارند، به رحمت خويش كه
) امام على عليه السالم در وصف ) هرگونه كه باشيد همان گونه بر شما حكومت مىشود.(104 دوست مىدارند؛ روى آورم.(103
اصحاب رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: وقتى كه خداوند صداقت و شكيبايى ما را ديد، براى دشمنان خوارى و براى ما
) و بعد از فرو نشاندن غائله خوارج (جنگ نهروان؛ مارقين) به ياران خود فرمود: راستى كه خداوند در حق مدد و پيروزى فرستاد.(105
شما احسان كرد و نيك ياريتان رساند. پس هم اينك بىدرنگ به سوى دشمن خود (شاميان) رهسپار شويد. (آنها بهانه آورده) گفتند:
يا اميرالمؤمنين! شمشيرها كند گشته و تيرهايمان به پايان رسيده و سر نيزه هايمان كند شده است. بنابراين اجازه فرمائيد
) حضرت فرمود: بدانيد كه پس از من، شما همواره گرفتار و مبتال خواهيد بود تا جايى كه (برگرديم) و خود را كامالً آماده كنيم.(106
دوستدار و پيرو من، در ميان مردم زمانه خويش، خوارتر از كنيز زاده خواهد بود. عرض كردند: به چه علت؟ فرمود: به علّت اعمال
خودتان. به علّت اينكه در دين به پستى تن مىدهيد. اگر هر يك از شما، وقتى بيدادگرى پيشوايان ستم، آشكار شود، جانش را به
) خدا دعاى سه كس را نمىپذيرد: مردى كه در خانه پروردگار بفروشد و حق خود را از جهاد بگيرد، هر آينه دين خدا بر پا شود.(107
ويران جاى گيرد و مردى كه كنار راه اقامت گزيند و مردى كه حيوان خود را رها كند و سپس دعا كند كه خدا آن را نگهدارد.(108) امام

عسگرى عليه السالم فرمود: اگر قضاى الهى در كمين است، ديگر ضعف و زبونى براى چيست؟(109)

نكات پايا¥

كسى كه مواجه با امر نامطلوبى مىشود، همزمان با وارسى اعمال خود و تصحيح اشتباهات احتمالى، صورتهايى را براى آن بايد در
نظر بگيرد: اگر از عواقب گناه اوست، از گناه استغفار كند و اگر از مقدرات است و خودش دخالتى در آن نداشته، دعا كند تا شايد
مقدرات عوض شود و اگر قضاى الهى بر آن رانده شده و گريزى از آن نباشد، بر آن صبر پيشه كند و منتظر دو چيز باشد: اوّل، اجر
الهى؛ دوّم، كشف معما و اينكه چرا خداى مهربان چنين تقديرى را براى او رقم زده است؟ و بايد بداند كه در هر حال خداى متعال جز

خير براى مؤمن نمىخواهد.
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85) امام صادق عليه السالم.

86) ميزان الحكمه، ش 16370.

87) همان، ش 16787.

88) همان، ش 16347، امام على عليه السالم.

89) نهج الفصاحه، «ال يَرُدُّ القَضاَء اِالَّ الدُّعاء وَ ال يَزيُد فِى الُعْمرِ اِالّ البِرّ».

90) همان، ش 2067، قال رَُسوُل اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم «مَْن لَْم يَرْضِ بِقَضائى وَ لَْم يَْصبِْر َعلى بَالئى فَلْيَلْتَمِْس رَبَّاً ِسواَى».

91) اَلدَّعاُء يَرُدَّ القَضاء وَ لَْو اُبْرَِم اِبْراماً».

92) غررالحكم، ش 3225، «اََشدُّ النَّاسِ َعذاباً يَْوَم الِقيامَِة الُمتََسخِّطُ لِقَضاِء اللَّهِ».

خَطُ لِلْقَضاءِ». 93) همان، ش 5746، «َشرُّ االُُمورِ السَّ

94) همان، ش 4031.

95) ميزان الحكمه، ش 16354.

96) همان، ش 16355.

97) همان، ش 16243، امام حسن عليه السالم.

98) همان، ش 16244، امام على عليه السالم.

99) همان، ش 16241، «تََخلَّْص اِلى راَحِة النَّفْسِ بِِصحِّة التَْفويضِ».

، خشنودم به آن چه خدا قسمتم كرده و كارم را به آفريدگار مىسپارم. همچنان كه در گذشته خداوند احسان كرد، در ، ص 428 ) بحاراالنوار، ج 34 100

باقى مانده عمرم نيز احسان مىكند.

101) نهج الفصاحه، ش 2310.

102) همان، ش 2819، «مَْن اَحَبَّ اَْن يَكُوَن اَْقوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّْل َعلى اللَّهِ».

103) ميزان الحكمه، ش 16765، پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم.

104) همان، ش 16766، پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم.

105) همان، ش 1769.

106) همان، ش 16771.

107) بحاراالنوار، ج 75، ص 377، «اِذا كان المَقْضِّى كائِناً فالضَرَّاَعُة لِما ذا؟».

بيِل و رَُجٌل اَرَْسَل دابَّتَه ثُمَّ َجعََل يَْدُعو اللََّه اَْن ، «ثَالثٌة ال يُِحبُُّهم رَبَُّك َعزَّوَ جَلَّ: رَجٌَل نَزََل بَيْتاً َخرِباً وَ رَجٌَل نَزََل على طَريقِ السَّ ) نهج الفصاحه، ش 1225 108

يَْحبَِسها...».

109) ميزانالحكمه، ش 16777.
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اخالق و معنويت دينى

سيد شهابالدين حسينى

مقدمه

ماه رمضان ماه تأسيس و تقويت بنيه معنوى يك مسلمان است. معنويت و اخالق از موضوعات بسيار مهم در پژوهشهاى دينى به
شمار مىرود. على الخصوص كه يكى از مهمترين راههاى حفظ جوانان در مقابل تهاجم فرهنگى غرب كه به صورت فيلمها و
برنامههاى ناهنجار اخالقى صورت مىگيرد، رشد معنويت دينى است. در حقيقت معنويت دينى عامل كنترل و تعديل هواهاى نفسانى
و آلودگىها است و مىتواند جان عطشناك انسانهاى دردمند را سيراب و دلهاى شيفتگان عشق و عرفان را صفاى حقيقى داده و

زندگى آشفته و ذهن مضطرب بشر را آرامش بخشد.

تعريف و مفهوم معنويت دينى

مراد از معنويت چيست؟ معنويت دينى يعنى ارزشهاى متعالى و اخالقى كه همه اديان به آن توّجه كردهاند. البته جلوه كامل
معنويت در دين مقدس اسالم مطرح شده است و اساس آن ارزشهاى متعالى، توجه به خدا و قيامت و معاد است. شهيد مطهرى
به اين نكته به درستى توجه كرده كه در اينجا عبارت ايشان را نقل مىكنيم: «مسئله معنويات در زندگى بشر مسئله مهمى است و
اين سؤال مطرح است كه آيا ايمان به امور معنوى منحصراً به ايمان به خدا وابسته است؟ يعنى ايمان به خدا سرسلسله ايمان به
معنويات است؟ يا اينكه مانعى ندارد كه ايمان به خدا در كار نباشد و در عين حال يك سلسله ارزشهاى معنوى بر زندگى بشر

حكمفرما باشد؟(1)» بارى بدون اعتقاد به خدا و معاد نمىشود به ارزشهاى معنوى و متعالى معتقد بود، آن مكتبى كه مىگويد:
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى

يا مىفرمايد:
مواتِ َوما فى االرضِ»(2) َر لَُكْم ما فى السَّ «اَلَْم تََروا أَنَّ اللََّه َسخَّ

آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است مسخر شما كرده است.
) در متن خلقت، هر چيزى براى هدفى آفريده شده است و چنين مكتبى مىتواند انسان را مسؤول بداند. اّما و آيات فراوان ديگر.(3
مكتبى كه همه چيز را عارى از هدف و غايت مىداند چگونه براى بشر تكليف و مسؤوليت خلق مىكند و چگونه از او مىخواهد به خاطر
اين مسؤوليتها و ارزشها و معنويتها، فداكارى كند؟ از اين رو مىتوان گفت: معنويت دينى يعنى معنويت و ارزشهاى متعالى كه دين

توصيه مىكند و به آن تأكيد مىورزد كه در رأس همه آن ارزشها توجه به مبدأ و معاد است.

نياز انسان به معنويت

هيچ جامعهاى نيست كه مسأله معنويت در آن مطرح نباشد و اصوالً جامعه بشرى بدون معنويت قابل بقا نيست.(4) حتّى مكتبها و
پيروان مكاتب مادى اعتراف مىكنند كه جامعه، به نوعى از معنويت نيازمند است. اّما درونمايه معنويتى كه آنها بدان معتقدند، انكار
خدا و الحاد و انكار قيامت و معاد است ولى معنويتى كه دين منادى آن است مىگويد: از راه بندگى است كه انسان آزاد مىشود و اگر
آدمى بنده حقيقى شد - كه اين حقيقت جزو فطرت اوست و پديد آورنده اوست و انسان به او عشق ذاتى دارد - اين امر هيچ
محدوديتى به دنبال ندارد؛ زيرا وابستگى به يك امر محدود است كه آدمى را محدود و كوچك مىكند. وابستگى به نامحدود، عين

وارستگى و عدم محدويت است. به قول حافظ:
غالم همت آنم كه زير چرخ كبود

زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است
مگر تعلقِ خاطر به ماه رخسارى

كه خاطر از همه عالم به مهر او شاد است

اگر انسان هميشه دنبال ماديات برود و براى معنويات وقتى نگذارد، هميشه روح و روان او ناراحت است. «نِهرو»(5) مردى است كه
از سنين جوانى المذهب بوده است. در اواخر عمر تغيير حالى در او پيدا شده بود. خودش مىگويد من، هم در روح خودم و هم در
جهان يك خأل را احساس مىكنم كه هيچ چيز نمىتواند آن را پر كند مگر معنويت و اين اضطرابى كه در جهان پيدا شده است، علتش
اين است كه نيروهاى معنوى جهان تضعيف شدهاند. اين بىتعادلى در جهان از همين است(6) و اين آيه شريفه بسيار گويا است كه
خداى متعال مىفرمايد: «اَلَم أَْعَهْد اِلَْيُكْم يا بَنى آدَم أَْن ال تَْعُبُدوا الَشيطاَن اِنَّه لَُكم َعُدوٌّ ُمبيٌن واَِن اْعُبدونى هذا ِصراطٌ مستقيٌم، َولََقد
أََضلَّ ِمْنُكْم ِجبِّالً كثِيراً أََفلَم تَُكوُنوا تَْعِقلُوَن»؛(7) سخن از يك عهد و پيمان است: اى بنى آدم، اى فرزندان آدم (صحبت يك نفر و دو نفر،
يك ملّت و دو ملت نيست) آيا من با شما پيمان نبستم؟ من و شما قبالً با يكديگر قرارداد و پيمان بستيم كه شيطان را پرستش
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نكنيد و مرا پرستش كنيد. آن راه راست كه شما را به سعادت برساند، اين است. اصوالً از نظر قرآن و دين، معنويت پايه تكامل است.

اصالت نيازهاى معنوى

اين نكته قابل توجه است كه يك سلسله امور به انسان ارزش مىدهند و اگر اين معانى را از انسان بگيرند، هيچ فرقى با حيوان
نمىكند و آن همان معنويات و ارزشهاى متعالى است؛ يعنى انسانيّت انسان به ساختمان جسمانى او نيست كه دست و پا و ناخن

و چشم و نطق باشد. سعدى همين را به اين بيان گفته است:
تن آدمى شريف است به جان آدميت
نه همين لباس زيباست نشان آدميت

اگر آدمى به چشم است و زبان و گوش و بينى
چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت

آدم بودن به يك سلسله صفات و اخالق و معانى است كه انسان به موجب آنها انسان است و ارزش و شخصيت پيدا مىكند. البته
نبايد انكار نمود كه چنانچه انسان يك سلسله نيازهاى معنوى دارد، نيازهاى مادى هم دارد. اّما بايد ديد كدام يك اصل است؟ بدون
شك معنويات نياز اساسى انسان است. هر چند نيازهاى مادى از نظر زمانى، زودتر جوانه مىزند و خود را نشان مىدهد - چنانچه از
حال كودك پيداست كه از آغاز تولد در جستجوى شير و پستان مادر است - ولى نيازهاى معنوى كه در سرشت انسان نهفته است
به تدريج مىشكفد به طورى كه در سنين رشد و كمال، انسان نيازهاى مادى خويش را فداى نيازهاى معنوى مىكند. به تعبير ديگر،
لذتهاى معنوى در انسان هم اصيل است و هم نيرومندتر از لّذتها و جاذبههاى مادى. هر اندازه انسان آموزش و پرورش انسانى بيابد،
نيازها و لّذتهاى معنوى و باالخره حيات معنوىاش، نيازها و حيات مادىاش را تحت تأثير قرار مىدهد. جامعه هم چنين است؛ يعنى در
جامعههاى بََدوى نيازهاى مادى بيش از نيازهاى معنوى حكومت دارد و هر چه جامعه متكاملتر مىشود نيازهاى معنوى رشد مىكند.
آرى نيازهاى معنوى، اصيل است اما راه شناسايى آن چگونه است؟ در آيات و روايات معصومين عليهم السالم مواردى بيان شده
ماِء َوما بَنيها َواالرضِ َوما طَحيها َونَْفسٍ َوما َسوّيها ْمسِ َوُضحيها َوالَقَمِر اِذا تَليها َوالنَّهاِر اِذا َجلّيها َوالّلَْيِل اِذا يَْغشيها َوالسَّ است. «َوالشَّ
) در اين آيات، ده قسم ذكر شده است. در هيچ جاى قرآن اين تعداد قسم پشت سر هم نيامده است و َفاَْلَهَمها ُفُجوَرها َوتَْقويها»؛(8
اين نشانه اهميت مطلب است؛ قسم به خورشيد و روشنايى خورشيد و... قسم بر نفس انسان و آن اعتدالى كه در نفس انسان
است. خدا به صورت يك الهام فطرى به نفس آدمى كار خوب و بد را الهام نموده است و نياز به معلم نيست. در آيه ديگرى خداوند

مىفرمايد:
«َواَْوَحْينا اِلَيِهْم فِْعَل الَخْيراتِ َواِقاَم الصَّالِة»(9)

به مردم وحى كرديم كار خوب انجام دهيد و نماز به جا آوريد.
يا در ذيل آيه كريمه «تَعاَونُوا َعلى البِرِّ َوالتَّْقوى َوالتَعاَوُنوا َعلى اِالْثِم َوالُعدواِن َواتَُّقوا اللََّه اِنَّ اللََّه َشديُد الِعقاب»(10) حديثى نقل شده
است كه مردى به نام وابصه خدمت رسول مكرم اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم آمد و عرض كرد يا رسول اللَّه! سؤالى دارم.
حضرت قبل از آنكه سؤالش را بپرسد فرمود: آيا مىخواهى راجع به اثم سؤال كنى كه اثم يعنى چه؟ گفت بلى يا رسول اللَّه! فرمود:
كار بد همان است كه دلت قبول نمىكند. خداوند به بشر دلى داده است كه با كارهاى خوب پيوند و با كارهاى بد بيگانگى دارد.
سپس با دو انگشت به سينهاش زد و فرمود: «َو جاَل فِى الَقلِب» از قلب خودت سؤال كن اى وابصه! تقوا و معنويت را از دلت

بخواه.(11) جالاللدين رومى اين حديث را به زيبايى به شعر در آورده است:
گفت پيغمبر كه اِْسَتْفُتوا القلوب
گرچه مفتيتان برون گويد ُخطوب

) راستى به دل اطمينان مىدهد و دروغ در دل شك همچنين رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «َو اِّن الكِْذَب ِريبٌَة»(12
ايجاد مىكند. دل، هر راست را زود مىپذيرد، ولى به حرف دروغ بدون اينكه قرينهاى بر دروغ بودن آن داشته باشد، با ديده ترديد

مىنگرد. به قول مولوى:
در حديث راست، آرام دل است

راستيها دانه و دام دل است

تمام نكته در اين است كه دل و قلب آدمى با راستىها و درستىها و خوبىها و آنچه از جنس خوبىهاست هماهنگ است، اما كژيها و
دروغها و خيانتها و گناهان با روح و جان آدمى كه از جنس ملكوت است، هماهنگ نيست و اگر هم آدمى گرفتار آن شود، بالعرض

است و اصل نيست.

معنويت فردى و اجتعى

معنويت فردى همان اصالح درون است ولى بايد توجه داشت كه معنويت فراگير فقط به اصالح درون محدود نمىشود. دين عالوه بر
اصالح درون و ايجاد يك معنويت شايسته شخصيت انسانى، به بيرون و اصالح ساختار اجتماع انسانى نيز توجه دارد. لذا هنگامى كه

رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم سران كشورها را به اسالم دعوت مىكرد، در نامههايشان اين آيه را مىنوشت:
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«ُقْل يا اَْهَل الكِتابِ تَعالَوا اِلَى َكلَِمٍة َسواٍء بَْيَنَنا َوبَْيَنُكْم اَّال نَْعُبَد اِّال اللََّه َوالُنْشِرَك بِِه َشْيئاً َواليَتَِّخَذ بَعُضنا بَعضاً اَرباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه»(13)
بگو اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است، كه به جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او

قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر را - غير از خداى يگانه - به خدايى نپذيرد.
در اين آيه نكات بسيارى نهفته است كه فقط به سه نكته آن اشاره مىشود: 

. توحيد عملى . توحيد عملى فردى؛ «اَالّ نَعُبَد اِالّ اللَّه َو ال ُنشِرَك به شيئاً»؛ 3 . توحيد نظرى؛ «َكلَِمٍة َسواٍء بَيَننا َو بَيَنُكم»؛ 2 1
اجتماعى «ال يَتَِّخَذ بَعُضنا بَْعضاً اَرباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه» دعوت رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم منحصر به جنبههاى درونى و معنويت
باطنى نيست، بلكه عالوه بر آن جنبههاى اجتماعى نيز مورد توجه است. از اين جهت دستورات و تعاليم پوياى دين، عالوه بر
معنويت فردى به معنويت اجتماعى هم توجه مىنمايد و بلكه بايد گفت: معنويت فردى و اجتماعى جدايى ناپذيرند و دين، مجموعهاى
است از رابطه انسان با خدا و خويشتن و با جامعه و اجتماع. در دستورهاى دينى مربوط به دعا و نيايش (رابطه انسان با خدا است)
تأكيد بسيار شده است كه براى ديگران (پدران، مادران، فرزندان، خواهران، برادران، دوستان، مرزداران و نيروهاى مسلح و...) دعا و
استغفار كنيد، حتى آنان را در دعا كردن بر خودتان مقدم بداريد. يكى از اسبابى كه ممكن است دعا را به اجابت برساند اين است
) بانوى بزرگوار اسالم حضرت زهرا عليها السالم همواره براى ديگران كه پيش از دعا كردن براى خود، براى چهل نفر دعا كنيد.(14
اُر»: اوّل همسايه بعد اهل دعا مىكردند نه براى خود، و چون از ايشان مىپرسيدند كه چرا چنين مىكنيد؟ مىفرمودند: «اَْلجاُر ُثمَّ الدَّ
) عالم بزرگ و محّدث سترگ، شيخ صدوق در كتاب «من اليحضرهالفقيه» از پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم نقل خانه.(15

كرده است كه آن حضرت فرمود:
«َمْن َصلّى بَِقوٍم، فاْختصَّ نَْفَسُه بِالدُّعاِء ُدونَُهم، َفَقد خانَُهم»؛(16)

كسى كه با گروهى نماز بخواند و فقط خود را دعا كند نه آنها را، به آنان خيانت كرده است.
دعا كه رابطه فردى آدمى است با خدا، همه اجتماع را به هم پيوند مىدهد و روحى واحد در پيكره اجتماع مىدمد. اصوالً در روايات و
احاديث به ويژه ادعيه معصومين عليهم السالم معنويت فردى و اجتماعى - كه ساحت دعاها، ساحت مناجات با خدا و راز دل گويى
با خداوند حق تعالى است - ياد آورى شده است. دعاهايى كه به همه افراد تعليم داده مىشود، بر اين اساس است كه عالوه بر

مسائل فردى در مقام خلوت با خداى خويش چنين بينديشد كه ياد همه انسانها و نگران وضع آنان باشند حتى مردگانشان:
روَر! اَللُّهمَّ أَْغِن ُكلَّ َفقيٍر...» «اَللَُّهمَّ أَْدِخْل َعلى اَهِل الُقُبور السُّ

معنويت بدون دين

آيا معنويت منهاى دين قابل پذيرش است؟! متأسفانه يكى از امورى كه امروزه ترويج مىشود مكاتب شبه عرفانى و معنويتهاى
كاذبى است كه شريعت محور و ديندارانه نيست. مكاتب عرفانى گوناگونى در سراسر جهان، به نوعى معرفت درونى و شهودى
تأكيد مىورزند، ولى بايد توجه داشت كه بدون «دين» و بدون برنامه عملى كه از سوى خداوند و به واسطه وحى الهى به انسان
برسد، رسيدن به حقيقت معنويت غيرممكن مىنمايد. اگر بپذيريم كه انسان را خدايى حكيم و آگاه آفريده كه از همه اسرار وجودش
آگاه است، بايد اذعان نمود شريعت الهى بهترين راه شكوفاسازى استعدادهاى نهفته در وجود آدمى است و تنها با عمل به شريعت

مىتوان به عرفان راستين رسيد. شريعت و دين به همه پيامبران رسيده است:
«َشَرَع لَُكْم ِمَن الّديِن ما َوصّى بِِه ُنوحاً َوالَّذى اَوَحينا اليَك َوما َوصَّينا بِِه اِبراهيَم َوُموسى َوعيسى...»(17)

آنچه براى شما تشريع كرد به پيامبرانى چون نوح، ابراهيم، موسى و عيسى نيز سفارش كرديم.
عّالمه سيد حيدر آملى رحمه هللا از بزرگان علماى شيعه، شريعت و حقيقت عرفان را به پوست بادام و روغن بادام تشبيه كرده كه
) لذا اهل معرفت گفتهاند: بدون دين نمىتوان به حقيقت رسيد، زيرا آنجا كه دين و آنچه خدا اگر پوست نباشد مغز فاسد مىشود(18
دستور داده، انجام نشود، به جاى رسيدن به ملكوت اعلى به ملكوت سفلى مىرسند و به جاى مكاشفات رحمانى، اوهام شيطانى
به درون انسان هجوم مىآورد و در توهم سير عرفانى به دام پندارهاى شيطانى فريفته مىشود. در عرفان، ملكوت را دو قسم مىكنند:

«ملكوت عليا» و «ملكوت سفلى».
ممكن است تجردى كه براى انسان حاصل مىشود از طرق نادرست باشد كه اين امر در تضاد با دين و طريق شرعى قرار مىگيرد و
نام آن «رياضات غيرشرعيه» است. چنين شخصى به ملكوت سفلى رسيده است. همان گونه كه خدا صالحان را هدايت مىكند و
تحت واليت و تدبير خود به سوى ملكوت رهنمون مىسازد، شيطان هم براى پيروان خود تدبير مىكند و آنها را به اسفل سافلين كه
غير از جهان مادى است و باطن ملكوت سفلى است هدايت مىكند. پس يكى از كاركردهاى دين در سير باطنى انسان، گرفتار

نشدن به واليت شيطانى است.
بارى همه عرفانهاى معاصر به ويژه هندوئيسم و بوديسم به نحوى به انكار خدا مىرسند. به عنوان مثال، در عرفان «بوديسم»
اساساً اعتقاد به خدا وجود ندارد. محور بوديسم، مردم عرفانى است. مسير اين عرفان از جهل آغاز و به رنج ختم مىشود. به اعتقاد
آنها عارف كسى است كه با تمركز (ِمديتيِشن) و رعايت هشت راه رهايى، حقيقت پوچ آن را كشف كند و به «نيروانا» يا فرا شناخت
برسد و خأل و پوچى را دريابد. در هندوئيسم نيز نظريه «آتمن برهمن» فاصله و تمايز را ميان انسان و خدا نفى مىكند. عرفانهاى
معاصر به ويژه عرفان پست مدرن نيز مدعى است كه بدون اعتقاد به خدا و شريعت مىتوان در درون خود به كاوش نشست و به
) سخن صحيح همان است كه در ابتدا گفته شد. اگر خدا آدمى را آفريد، اين خداى حكيم و عليم نشاط و آرامش معنوى رسيد.(19
شريعت و دين را به انسان داده و دين هم در همه ابعاد زندگى دستورالعمل دارد - نمىشود با وانهادن دين و شريعت به حقيقت

رسيد. نهايت اين عرفانها رسيدن به آرامش ظاهرى است. اّما مگر حقيقت و هدف عالم فقط آرامش است؟!
از آنچه گذشت مىتوان به طور قاطع نتيجه گرفت معنويت بدون دين ممكن نيست. از اين رو استاد مطهرى به صراحت مىگويد:
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«معنويت بدون ايمان به خدا، بدون ايمان به مبدأ و معاد و بدون ايمان به معنويت انسان و اينكه در او پرتوى غيرمادى حاكم و مؤثر
است، اساساً امكانپذير نيست. حتى آن معنويتى كه امروزه مورد قبول اغلب مكاتب است و از آن به «اومانيسم» تعبير مىكنند، بدون
) اخيراً به عرفان توجه پيدا كردهاند از باب پيدا شدن آن عمق و ژرفايى كه اديان به ويژه اسالم پيشنهاد مىكنند محال است».(20
اينكه آن را فرهنگ انسان گرا مىدانند. نمىدانند كه اساس عرفان، خدا آگاهى و تسليم به خدا است. مىخواهند عرفان را از خدا جدا
كنند و عرفان هم باشد. خيلى عجيب است!... عرفان منهاى خدا و مذهب! اين خيلى عجيب است! آينده بشريت چارهاى ندارد جز
تسليم ايمان؛ يعنى خدا آگاهى مقرون به تسليم و خضوع. بحرانهاى حل ناشدنى و مشكالت امروز بشر، بحرانهايى است معنوى و

اخالقى. ريشهاش در كجاست؟ «فقدان ايمان».(21)

بررىس تطبيقى معنويت اسالم و مكاتب ديگر

جوهره معنويت اسالمى، عبوديت و بندگى خداست و تقرب به خدا زمينه را براى خدمت به همنوع و ايثار، فداكارى و نهراسيدن از
مرگ، آماده مىكند و مرگ اوّل لقا و خوشىيك مؤمن واقعى است. عرفانهاى درويشى، خانقاه بازى، صوفىگرى، شارب گذاشتن، مو
نزدن، ترك زناشوئى، گياهخوارى و...در معنويت اسالم نيست. معنويت اسالمى با معنويتهايى كه فرصت طلبان، سوداگران عرصه
فرهنگ از چين، هند، آمريكاى التين و آفريقا وارد مىكنند، فاصله بسيار دارد. معنويت ناب را بايد از سرچشمه زالل قرآن و عترت گرفت
و بر دشت دلهاى شيفتگان معنويت و عشق به جريان انداخت. آرى بايد از سرچشمه سيراب شد نه از كوزه شكستهها. نوع خاصى
از عرفان و معنويت در جامعه ما به شكل كتابهاى تله پاتى، هيپنوتيزم، يوگا، طالعبينى، كفبينى، عرفان سرخپوستى يا فرقه
نيروانى، عرفانهاى هندويى و بودايى و به اصطالح همان عرفانهاى تناسخى ترويج مىشوند. بعضى از اينها به شدت ضد زندگىاند و
حتى خودكشىهاى دسته جمعى را تشويق مىكنند. بعضى هم فرقههاى سياسى هستند و تنها در آمريكا در دهه هشتاد تا امروز
تعداد آنها از 300 به 2000 فرقه رسيده است. اغلب اين فرقهها يا اصالً دينى نيستند و اسم آئين خودشان را «فرادين» گذاشتهاند يا
تلفيقى از چند «پاره سنت» و جنبههايى از اسالم، مسيحيت، آيين يهود، هندوئيسم، سيكيسم و بوديسم هستند. برخى از آنها
فرقههاى مافيايى هستند كه براى بهرهبردارى سياسى و جنسى و فروش كودكان و دختران و پسران تشكيل مىشوند. اينها
عرفانهاى آلوده و نامقدس هستند. اصوالً هدف معنويت دينى براى رسيدن انسان به خدا و اطاعت از دستورات الهى بوده است.
) اما امروزه معنويت در دوران معاصر، ابزارى براى شفابخشى، جادو، پول در عارف از آن نظر موحد است كه تنها خدا را مىخواهد.(22
آوردن و آرامش تبديل شده است و حال كه اينها را با بعضى داروها نيز مىتوان به دست آورد. مؤسسه «شالم» عرفان يهودى را
ترويج مىكند، اين مؤسسه داراى تشكيالتى وسيع است. بعضى از آنها مثل «اوش وساى بابا» هستند كه اعضاى خودشان را مثل
فدائيان اسماعيلى تربيت مىكنند از خانوادههايشان جدا مىكنند و به خانههاى تيمى مىبرند و از آنها اطاعت مطلق و بىچون و چرا را
مىخواهند، حتى با آنها ارتباط جنسى نامشروع داشته يا آنها را به مواد افيونى معتاد مىكنند تا كامالً تابع آنها باشند. از برخى اعضا

پول مىگيرن
د يا از آنها مىخواهند كل اموالشان را به رؤساى فرقه منتقل نمايند. اسناد و اعترافات و خاطرات حيرتآورى از كسانى كه از آنها بريده

و جدا شدهاند منتشر شده است. در اين جا فقط به بعضى از افكار نهايى اين گروهها و فرقهها اشاره مىكنيم: 
. ترويج انديشههاى . ترويج انديشه فردگرايانه (درونگرايى)؛ 3 . ترويج انديشههاى پلوراليستى (تكثرگرايى و همه حّقى)؛ 2 1
. ترويج ) (تحوالت افراطى و هرج و مرج طلبانه)؛ 5 . انديشههاى آنارشيستى(24 ) (آزاد انديشى مطلق)؛ 4 ليبراليستى(23
. تعريفهاى غيرمنطقى از عشق؛(27) 8. ترويج . دعوت به پيشگوئى و جادوگرى؛(26) 7 ) (زنساالرى)؛ 6 انديشههاى فمنيستى(25

موسيقى و مستى و ميخوارگى؛(28) 9. تقديس و پرورش انديشه خودكشى؛ 10. بىهويتى؛ 11. بيان مسائل غيراخالقى.(29)
. در معنويت دينى، انسان ربانى مىشود نه رّب؛ بر خالف در ادامه چند ويژگى عمده معنويت دينى را بايد مورد توجه قرار داد: 1
. در عموم عرفانها فنا مطرح است در حالى كه در معنويت اسالمى چنين نيست و وحدت هم وحدت مرآتى است معنويتهاى ديگر؛ 2
. در معنويت اسالمى رابطه خدا با خلق رابطه تابشى است نه زايشى، بر خالف عرفانهاى ديگر به ويژه نه وحدت سرابى؛ 3
مسيحى كه در آن مسيح پسر خدا است، رابطه توليدى و زايشى است و حال آنكه قرآن فرياد مىزند: «ُقْل ُهَواللَُّه اََحٌد، اللَُّه الصََّمُد،
. راه كمال انسانى و لقاءاللَّه عمل به شريعت و تكاليف الهى است، چون بنده خدا بايد به لَْم يَلِْد َولَْم ُيولَْد َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفَواً اََحد»؛ 4
تكاليف خود عمل نمايد: «ُقْل اِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَّبُِعونى ُيْحبِْبُكُم اللَُّه»(30)؛ بگو اگر خدا را دوست مىداريد، از من پيروى كنيد تا خدا

(نيز) شما را دوست بدارد. و نتيجه عمل به شريعت هم تقويت ايمان است.

راههاى وصول به معنويت دينى

كسب معنويت هم براى خود دستوراتى دارد و با رعايت آن دستورات است كه گلهاى معنويت و اخالق در بوستان جان مىرويد. همان
گونه كه مىدانيم سه عنصر «معرفت»، «محبت»، «اطاعت و عبوديت» در وصول آدميان به معنويت دينى نقش محورى و عمدهاى را
ايفا مىكنند. ترديدى نيست كه معرفت از عوامل مؤثر در رشد معنوى انسان و رسيدن به هدف نهايى؛ يعنى خدايى شدن و توحيد
است. بدون معرفت، شناخت صحيح از هستى و مبدأ و معاد و عالم و آدم دسترسى به توحيد خالص و معنويت دينى غيرممكن
مىنمايد. اين معرفت گرچه در قالب بحثهاى كالمى و فلسفى آن تا حدى كارساز است، اّما آنچه حرف اوّل و آخر را مىزند، احياى
) در واقع استداللهاى فلسفى و فطرت الهى است، همان كه قرآن مقدس مىفرمايد: «فِْطَرَت اللَِّه الّتى َفطََر النّاَس َعلَيها»؛(31
كالمى تنها زمانى كارساز است كه همراه با احياى فطرت آنان باشد و فطرت با محبت آميزش دارد. در بيان برخى از بزرگان آمده
است، راه محبت كوتاهترين راه رسيدن به خداست. در اين مختصر با نظر به اهميت اين سه مسأله (معرفت، محبت، اطاعت) قدرى
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بيشتر به آنها مىپردازيم:

الف. معرفت

ابن سينا در باب معرفت در «االشارات و التنبيهات» مىنويسد: «أََجلُّ ُمْبَتِهجٍ بِشيىء ُهَو االَوَُّل بِذاتِِه ِالَنَّه اََشدُّ االَْشياِء اِْدراكاً ِالََشّدِ
) «خداوند متعال به ذات خودش حّب و ابتهاج بيشترى دارد و به عبارتى خودش را بيشتر از همه موجودات دوست االَْشياِء َكماالً»(32
دارد، چرا؟ چون شناخت بيشترى از كماالت و اوصاف خود دارد. يعنى ابن سينا ريشه محبت را در معرفت مىداند. پس اولين نكته در
پيمودن راه و سلوك معنوى، طريق «معرفت» است. با همه فروعات و شاخ و برگهاى آنكه عبارت است از معرفت نفس، معرفة اللَّه،

معرفت هستى و جهان و... كه حقيقتاً كارگشا است.
«َفَكيَف الطَريُق اِلى ُمواَفَقِة الَحّقِ؟ َفَقاَل: ُمخالََفُة النََّفسِ،

َفقاَل: يا َرسوَل اللَِّه َفَكيَف الطَريُق الى َوصِاللَحّقِ، قال: ِهْجَرة الَنفسِ،
فقال: يا رَسوَل اللَِّه فكيَف الطَريُق اِلى طاَعِة الَحّقِ؟ قال: ِعصياُن النَّفسِ.

فقال: يا رسوَالللَّه َفَكيَف الطَريُق الى ِذْكِر الَحّقِ؟ قال: نِسياُنالَنْفسِ،

َفقال: يا َرسوَالللَّه َفَكيَف الطَريُق اِلى ُقربِ الَحّقِ؟ قال: الَتباُعُد ِمَن الَنفسِ
فقال: يا رسوَالللَِّه َفَكْيَف الطَِريُق اِلى ُانِسالَحّق. قال: الَوْحَشُة ِمَن الَنفسِ،

فقال: يا َرسوَالللَّه َفَكيَف الطريُق اِلى َذلِك قال: اَِإلستِعانَُة بِالَحّقِ َعلَى الَنفسِ».(33)
اى رسول خدا شيوه همراهى با حق چيست؟ فرمود: مخالفت با هواى نفس.

عرض كرد: اى رسول خدا شيوه رسيدن به حق چيست؟ فرمود: وا نهادن نفس.
عرض كرد: راه طاعت حق تعالى چيست؟ فرمود: سرپيچى از هواى نفس.

عرض كرد: راه ياد حق چيست؟ فرمود: فراموشى نفس.
عرض كرد: راه تقرب و نزديكى به حق چيست؟ فرمود: دورى از نفس.

عرض كرد: راه انس با حق تعالى چيست؟ فرمود: بيم از نفس.
عرض كرد: اى رسول خدا! راه دورى از نفس چيست؟ فرمود: يارى خواستن از حق تعالى براى جنگ با نفس.

ب. محبت

«محبت» اكسيرى دگرگون كننده است. محبت مس وجود را طال مىكند، بخيالن را بخشنده مىسازد، ترسوها را شجاع مىكند و
خستگان را نشاط مىبخشد. دست بسته را به كرم مىگشايد، پاى خسته را توان «رفتن» مىبخشد و چشم خواب گرفته را از شب تا
سحر بيدار نگه مىدارد. به قول اهل معرفت؛ محبّت «اكسير اعظم» است و البته اسالم هم «مكتب حّب» و آيين عشق ورزى است.
اگر معرفت پايه محبت باشد، محبوب برتر، محرم راز و انيس دل مىشود و كسى عاشق خدا مىشود كه خدا را بشناسد؛ خوبيها،
احسانها، نوازشها، بزرگوارىها و نعمتهايش را بشناسد، وگرنه از جان بىمعرفت، چه انتظارى براى «عشق خدا» داشتن و محبوب

برين را برگزيدن؟ امام باقر عليه السالم در روايتى فرمودند:
يُن ُهَو الُحبُّ والُحبُّ ُهَو الّديُن»؛ «الّدِ

دين محبت و دوستى است و محبّت و دوستى، دين است».(34)
محبّت، از واژگان بديهى و بىنياز از تعريف است، ولى در توصيف آن مىتوان گفت: در حقيقت حالتى است كه در دل يك موجود ذى
شعور، نسبت به چيزى كه با وجود او ماليمتى و با تمايالت و خواستههاى او تناسبى داشته باشد، پديد مىآيد.(35) لذا محبّت تنها
جايى به وجود مىآيد كه شعور و ادراك باشد و انسان تا چيزى را نشناسد، نمىتواند به آن دلبسته باشد، لذا امام صادق عليه السالم
) ريشه محبّت را بايد در معرفت جست و موضع محبت و جايگاه آن نيز دل آدمى است. بايد هوشيار فرمود: «الُحبُّ َفرُع الَمْعِرَفِة»(36
بود كه اين عضو فاخر يعنى دل كه جايگاه محبت است، به چه چيز تعلق گرفته است. رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود:
، اَنَت َمَع َمْن اَْحبَْبَت» آمده است.(38) باالترين و واالترين ) كه در اين روايات با عنوان «الَمرُء َمع َمْن اََحبَّ 37)«.. «و الَمرُء َمَع َمْن أََحبَّ
) يكى از اهداف بزرگ انبياء و ائمه عليهم السالم اين بود كه محبت، محبت اهل ايمان به خداست. «َوالّذيَن آَمُنوا اََشدُّ ُحبّاً لِلِّه»(39
«نگاه» آدمها به خدا و جهان و خودشان تغيير پيدا كند. آرى بذرى كه در شوره زار نشانده شود، هدر مىرود. شربتى كه در جام آلوده
ريخته شود، تباه مىشود. «دل» نيز يك مزرعه است؛ براى كاشتن «نهال فضيلت» و افشاندن بذر معنويت، جان نيز ظرفى است كه
مىتوان «شراب معرفت» در آن ريخت. آنچه علماى اخالق و اساتيد سلوك به عنوان تخليه و تحليه از آن ياد مىكنند، اشاره به همين
پيرايش دل و جان از رذايل و سپس آرايش آن به فضايل است. مريدى از استاد و شيخ خود پرسيد: آيا استغفار كنم، يا خدا را تسبيح
بگويم؟ گفت: لباسى كه چركين است، احتياجش به صابون بيشتر از عطر و گالب و بوى خوش است! روح و نفس را اوّل بايد از

«موانع معرفت» و صفات ناپسند پيراسته و پاك ساخت تا لياقت آن را يابد كه به فضيلتها آراسته گردد.
آئينه شو، جمال پرى طلعتان طلب

جاروب كن خانه و سپس ميهمان طلب

پس «محبّت»، فرزنِد «معرفت» و شناخت است و محبت بدون معرفت، در تاريكى راه رفتن است و عشق و محبت بدون اطاعت فقط
ادّعا است. بندگان شايسته خدا كسانىاند كه عشق او را بر همه چيز ترجيح مىدهند. امام سجاد عليه السالم مىفرمايند:
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«اِلهى َمْن َذا الّذى ذاَق َحالَوَة َمَحبَّتَِك َفراَم ِمْنَك بََدالً؟»(40)؛
خدايا كيست كه شهد شيرين محبت تو را چشيد و غير تو را به دوستى گرفت؟

محبت الهى داراى شعبههايى است كه از آن جمله اين موارد را مىتوان برشمرد:
. محبّت به رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم و اهل بيت عليهم السالم: محبّت رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم پس از 1
محبت خدا مطرح شده و حتّى مالك دوستى با خدا را اطاعت آن حضرت دانستهاند و محبت به اهل بيت نيز از جايگاه ممتازى
) گوياى اين امر است و در روايات فراوان است كه وقتى آيه «ُقْل الاَسَئُلُكم َعليِه اَجراً اِّال الَمَودََّة فِى برخوردار است. آيه مودّت(41
الُقربى» نازل شد، اصحاب گفتند: يا رسول اللَّه! خويشاوندان شما كه مودت آنان بر ما واجب است، چه كسانى هستند؟ آن حضرت

فرمود: على و فاطمه و دو فرزند آن دو. و اين مطلب باز تكرار شد.(42)
. محبّت به مردم و شفقت بر خلق در سلوك اجتماعى: مسير تربيت نفس و رسيدن به كمال از ميان مردم مىگذرد. اينها نيز 2
بخشى از سلوك معنوى است، به شرط اينكه دوستى با ديگران و مردمان ديگر براى خدا باشد. كسى كه خدا را دوست دارد، بايد
) «دوستى با مردم نيمى از بندگان خدا را نيز دوست داشته باشد. اينكه رسول اكرم فرمود: «التََّودُُّد اِلَى النّاسِ نِصُف الَعقِل»؛(43

عقل است»، قابل دقت است.

ج. طاعت و عبوديّت

محبّت بدون معرفت، همچون در تاريكى راه رفتن است و عشق بىاطاعت و عبوديّت فقط يك ادّعاى پوچ است. اطاعت خدا و بنده خدا
شدن، انسان را از بند همه بندگىها و از بندگى همه بندها مىرهاند. خداپرستى، آزادى بخش است و عبوديت او عين آزادگى است.
به قول خواجه عبداللَّه انصارى: «دل به خلق مبند كه خسته گردى، دل به خدا ببند كه رسته گردى!....» تمام حرف همين است، در

محبت و عشق، وابستگى به خدا و اطاعت او، وارستگى مىآورد و انسان را آزاد مىكند.
آنچه كارساز است، عبوديت و اطاعت است نه عبادت تنها؛ زيرا شيطان هم خدا را عبادت كرد، اّما در برابر خداوند و فرمان الهى
عصيان نمود، آن هم با پشتوانه شش هزار سال عبادت. آنجا كه اطاعت و عبوديت باشد حتماً عبادت هم هست و آن جامعه، جامعه
اسالمى است، امّا هر جا عبادت و نماز و... بود بالضرورة آن جامعه اسالمى نيست و در اين باره شواهد تاريخى فراوانى داريم. بارى

تنها محبت و عشق حقيقى به اطاعت منتهى مىشود. اين حديث بسيار آموزنده است كه:
َق َقولَُه، َومن َرِضَى بَِحبيٍب َرِضَى فِعلَُه، َوَمن َوثَِق بَِحبيٍب اِعَتَمَد «اَوَحى اللَُّه تَعالى اِلى داوَد عليه السالم: يا داود! َمن أََحبَّ َحبِيباً َصدَّ
َعلَيه، َمِن اشتاَق اِلى َحبيٍب َجدَّ فِى الِسيِر اليِه، يا داود! ِذكرى لِلذكِريَِن و َجنّتى لِلُمِطيعيَن َو ُحبّى لِلُمشتاقِيَن َو اَنَا خاَصٌة للُمِحبيَن»؛

(44)
اى داود هر كس دوستدار كسى باشد، گفتار او را تصديق مىكند و حقيقتاً چنين است كه اگر محبت نباشد تصديق نمىكند و انكار

مىكند و از اطاعت سرباز مىزند. پس محبت زمينه اطاعت است.
و نتيجه اطاعت نيز همان چيزى است كه قرآن فرموده:

هداِء َوالصّالِحيَن َوَحُسَن اولئَِك َرفيقاً».(45) يقيَن َوالشُّ ّدِ «َوَمن ُيِطعِ اللََّه والَرسوَل فُاولئَِك َمَع الَِّذيَن اَنَعَم اللَُّه َعلَيِهم ِمن الَنبِيّيَن َوالصِّ
بندگى كن تا كه سلطانت كنند
تن رها كن تا همه جانت كنند

خوى حيوانى سزاوار تو نيست
ترك اين خو كن كه انسانت كنند

همچو سلمان در مسلمانى بكوش
اى مسلمان تا كه سلمانت كنند

از امام صادق عليه السالم پرسيده شد چرا در بين اصحاب ائمه سلمان مقام و منزلت خاص دارد؟ حضرت فرمود: يك علّت آن اين
است كه «ايثاُرُه َهوى اميِرالمؤمنين على َهوى نَْفِسه»(46) هواى نفس خودش را كنار گذاشت و با پيروى از واليت اميرالمؤمنين بنده

خاشع خدا شد.

اخالق و معنويت؛ فلسفه رسالت پيامرب اعظم صىل الله عليه وآله وسلم

به يقين از محورىترين اهداف بعثت و رسالت پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم اخالق و معنويت است. اين نكتهاى است كه
آيات و روايات فراوانى به آن اشاره دارد و سرّ آن نيز روشن است؛ زيرا بدون اخالق و معنويت دينى، نه دين براى مردم مفهومى دارد

و نه دنياى آنها سامان مىيابد؛ همان گونه كه گفتهاند: 
اقوام روزگار به اخالق زندهاند 

قومى كه گشت فاقد اخالق، مردنى است!

سراغ قرآن مىرويم و اين حقيقت را از زبان قرآن مىشنويم كه اخالق و معنويت و پرورش و تزكيه نفوس از رئوس برنامههاى بعثت بوده
است.

. «ُهوالَّذى بََعَث فِى االُميّيَن َرُسوالً منُهم يَْتُلوا َعلَيِهم آياتِِه َوُيَزكِّيِهم َوُيَعلُِّمُهُم الكِتاَب َوالِحكَمَة َواَن كانُوا ِمْن َقبل لَفِى َضالٍل 1



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/07.htm[6/15/2021 12:26:16 PM]

مبيٍن»(47)؛
پروردگارتان كسى است كه در ميان جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها مىخواند و آنها را تزكيه

مىكند و به آنها كتاب و حكمت مىآموزد، هر چند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.
2. «َربَّنا َواْبَعْث فيِهم َرُسوالً ِمْنُهم يَْتُلوا َعلَيِهم آياتَِك َوُيَعلُِّمُهم الكِتاَب َوالِحْكَمَة َوُيَزكّيِهْم اِنََّك أَنَت العزيُز الَحكيُم»(48)؛

پروردگارا در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند و آنها را كتاب و حكمت بياموزد و پاكيزه كند زيرا تو توانا و
حكيمى (و بر اين كار، قادرى).

امام على عليه السالم در خطبه قاصعه وقتى از دوران كودكى خود كه تحت تربيت پيامبر بودند ياد مىكند، از اين تعبير استفاده
) پيغمبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم در هر روز يك مىفرمايد: «يَْرَفُع لِى فِى ُكّلِ يَوٍم ِمْن اَخالقِِه َعلَماً َو يَأُمُرنى بِاالْقتِداِء بِِه»(49
پرچم از اخالق خود را براى من بر مىافراشت و مرا فرمان مىداد تا از اين اخالق الگو بگيرم. يعنى هر روز پيامبر صلى هللا عليه وآله
وسلم يك درس اخالق را به على عليه السالم آموزش مىدادند و اكنون ما چقدر از اين تعبير و ميدانهاى اخالق شناخت داريم؟ و

چقدر براى قرار گرفتن در اين ميدانهاى اخالقى و معنوى كوشش مىنماييم.

اخالق و معنويت؛ عامل رشد و توسعه اجتعى

اخالق و معنويت نه فقط پايه قوام جامعه و عامل حيات آن است، بلكه عامل رشد و بالندگى آن نيز هست. توسعه، مقوله جديدى
است كه از نيمه دوم قرن بيستم مطرح گرديده. توسعه در روزگار گذشته و موج اول (به قول اِلوين تافلر) يك تعريفى داشته و در موج
دوم كه دوره مدرنيته است، ويژگىهاى ديگرى دارد، در موج سوم توسعه، فرامدرن و فرا اطالعات مطرح مىشود و نقش انسان،
خانواده، فرهنگ، اقتصاد و مسؤوليتهاى اجتماعى، فرهنگى هم تغيير مىكند. اّما توسعه و رشد با رويكرد دينى يك ضرورت راهبردى
را در مديريت توسعه مىطلبد و اين امر باعث سالمت، رفاه اجتماعى و جامعه سالم خواهد شد؛ چرا كه توسعه اجتماعى براى
رسيدن به «جامعه سالم» است. لذا توسعه، يك مفهوم چند بعدى است كه جنبه كيفى و كمى دارد و طبيعتاً مفهوم و مقوله «رشد
يافتگى» مالك توسعه محسوب مىشود. اگر توسعه اجتماعى مربوط به جامعه سالم است، جامعه سالم را اسالم و دين به گونهاى
تعريف مىكند و كسانى مانند «اريك فروم» در كتاب «جامعه سالم» به گونهاى ديگرى تعريف مىكند و مىگويد: «انسان قرن بيستم به
نوعى دچار گريز از آزادى شده». سپس كتابى به نام «گريز از آزادى» مىنويسد كه در آن مىخواهد به توسعه برسد ولى به نوعى به
آزادى كاذب، رفاه كاذب، لذت كاذب، و هنجار كاذب دچار مىشود. لذا توسعه اجتماعى يعنى تالش آگاهانه، علمى و همگانى آحاد
جامعه براى تحقق و تثبيت پديده رشد يافتگى در همه ابعاد جامعه. به هر حال، هدف غايى توسعه ما رشد در همه ابعاد جامعه به
ويژه در اخالق و معنويت است. اينكه در جامعه آسيبهاى اجتماعى داريم به دليل عدم توسعه يافتگى باالخص در اخالق و معنويت
است، چون مهمترين هدف نهايى اخالق و معنويت رسيدن به رشد و كمال است گرچه رشد مطلق، افزايش را شامل مىشود و
بيشتر ناظر به جنبههاى كمى است، ولى كمال به جنبههاى معنوى مربوط مىشود. رشد و توسعه اجتماعى با رويكرد دينى در قرآن

كريم به معناى هدايت شدن به راه درست و صحيح آمده است. در سوره مباركه كهف از زبان اصحاب كهف مىخوانيم:
«َربَّنا آتِنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّىْء لَنا ِمْن اَْمِرنا َرَشداً»؛(50)

بارالها! تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتى عطا فرما و براى ما وسيله رشد و هدايت كامل مهيا ساز.
از پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم هم نقل شده است كه مالك اقدام انسان در هر كار و فعاليتى قبل از هر چيز تدبر در عاقبت
آن كار است؛ به طورى كه اگر آن كار موجبات رشد و سعادت او را فراهم مىكند، آن را انجام دهد. روزى مردى نزد پيامبر آمد و گفت:
يا رسول اللَّه! مرا نصيحت كن. پرسيد اگر تو را نصيحت كنم مىپذيرى؟ عرض كرد: بله. دو بار ديگر همان پرسش را تكرار فرمود و چون

هر سه بار پاسخ مثبت شنيد فرمود:
«َفاِنِّى ُاوِصيَك اِذا اَْنَت َهَمْمَت بِاَمٍر َفَتَدبَّْر عاقِبََتُه َفاِْن يَُك ُرْشداً َفاْمِضِه َواِْن يَُك َغيّاً َفاْنَتِه َعْنُه»(51)؛

به تو وصيت مىكنم هر گاه خواستى كارى كنى، به عاقبتش بينديش. اگر موجب رشد است اقدام كن واال از انجام آن خوددارى نما.
على عليه السالم در مورد راه شناخت رشد از غير رشد، روشى را پيشنهاد مىكند و آن مقايسه فرد رشد يافته با فرد رشد نايافته
) جامعه رشد يافته و توسعه يافته با جوامع بحران زده اخالقى و است: «َواعلَُموا اَنَُّكم لَْن تَْعِرُفوا الرُّشَد َحتّى تَْعِرُفوا الّذى تََرَكُه»(52
معنوى را مقايسه كنيد. آن وقت است كه معناى رشد يافتگى مشخص مىشود. در اين جا چند مالك را نام مىبريم و از تفصيل كالم

خوددارى مىكنيم:
1. تعقل: انديشه فراوان در آيات و روايات و ادعيه؛ چرا كه ديندارى و عبادت بدون تعقل ارزشى ندارد.

2. پرورش روح جمعى: چنان كه پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود:
«اَنَسُك النّاسِ ُنُسكاً اَْنَصُحُهم َجيباً َواَسلَُمُهم َقلباً لَِجيمعِ الُمسلِميَن»(53)؛

عابدترين مردم كسى است كه نسبت به همه مسلمين خيرخواه و پاك دامن باشد.
3. قصد قربت: چنان كه اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود:

«اَالَعماُل ثِماُر النيّاتِ»؛
اعمال ميوههاى نيتهاست.(54)

4. مبارزه با هواهاى نفسانى: امام على عليه السالم مىفرمايند:
«َمْن لَْم ُيعِط نَفَسُه َشهَوتَها اَصاَب ُرْشَدُه»(55)؛

كسى كه خواهشهاى نفسانى خويش را بر نياورد؛ به رشد مىرسد.
و در جايى ديگر فرمود:



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/07.htm[6/15/2021 12:26:16 PM]

«الَهوى ُهِوىٌّ اِلى اَْسَفِل سافِليَن»(56)؛
هواى نفس انسان را به پايينترين درجات، سقوط مىدهد.

و در جايى هم فرمود:
«اِنََّك اِْن اَطَْعَت َهواَك اََصمََّك َواَعماَك َواَْفَسَد ُمْنَقلَبََك َوأْوداَك».(57)

هواى نفس، كور و كر مىكند و جامعه را هالك مىسازد.

پى نوشت :

1) مرتضى مطهرى، تكامل اجتماعى انسان، ص 100.

2) لقمان20.

3) ابراهيم 32 و 33؛ نحل 12؛ زحرف 13.

4) مرتضى مطهرى، پيرامون انقالب اسالمى، ص 12 .

5) جواهر لعل نهرو، رهبر سياسى استقالل هندوستان و نزديكترين دوست گاندى، رهبر معنوى استقالل هندوستان است .

6) مرتضى مطهرى، اسالم و مقتضيات زمان، ص 292.

7) يس 60 - 62.

8) شمس، 1 تا 8.

9) انبياء، 73.

. و همواره در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيد و هرگز در راه گناه و تعدى همكارى ننماييد و از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد كه ) مائده، 2 10

مجازات خدا شديد است.

11) بحاراالنوار، ج 17، ص 230، ح 1.

12) همان، ص 214.

13) آل عمران، 64.

14) سفينة البحار، ج 2، ص 447.

15) همان، ص 448 و بحاراالنوار، ج 13، ص 428، ح 23.

16) من اليحضرهالفقيه، ج 1، ص 400، ح 1187؛ وافى، ج 8، ص 1244.

17) شورى، 13.

18) جامع االسرار، منبع االنوار، ص 345.

19) ريلكشن و مدتيشين؛ ترجمه: رضا جماليان.

20) مرتضى مطهرى، پيرامون انقالب اسالمى، ص 179.

21) همان، فلسفه اخالق، ص 247.

22) همان، آشنايى با علوم اسالمى، صص 85 - 92 .

23) اعترافات يك ملك، ص 165.

24) همان، ص 36.

25) همان، صص 101 - 151.

26) كنار رودخانه پيدرا نشستم و گريستم، ص 166.

27) همان، ص 78.

28) همان، صص 50 و 52 و 72.

29) ورونيكا تصميم مىگيرد بميرد، صص 164 - 165.

30) آل عمران، 31.

31) روم، 30.

32) االشارات و التنبيهات، ج 3، ص 359، اشاره 18.

33) بحاراالنوار، ج 67، ص 72، ح 23؛ ميزان الحكمه، ج 6، ص 142.

34) همان، ج 66، ص 238، ح 99؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 285.

35) مصباح يزدى، اخالق در قرآن، ج 1، ص 358.

36) مصباح الشريعه، باب اول، ص 14.

37) اصول كافى، ج 2، ص 126، باب الحب فى اللَّه.

38) همان، ج 8، ص 79 و وصية النبى لعلى عليه السالم؛ ميزان الحكمه، ج 1، ص 520.

39) بقره، 165.

40) مناجات المحبين، مفاتيح الجنان.

41) شورى، 23.
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42) تفسير قرطبى، ح 16، ص 122؛ روح المعانى، ج 25، ص 32.

43) اصول كافى، ج 2، ص 612.

44) بحاراالنوار، ج 74، ص 42.

45) نسا، 69.

46) بحاراالنوار، ج 22، ص 327.

47) جمعه، 2، همين مضمون در آيه 164 آل عمران با تعبير «لَقَْد مَنَّ اللَِّه َعلَى الُْمْؤِمنِين» تكرار شده است.

48) بقره، 129.

49) نهجالبالغه، خطبه قاصعه.

50) كهف، 10.

51) اصول كافى، ج 8، ص 150، ح 130.

52) فيض االسالم، نهجالبالغه، خطبه 147، عظة الناس.

53) اصول كافى، ج 2، ص 163، ح 2، باب االهتمام بامور المسلمين.

54) ُغررالحكم، 1369، 306.

55) وسايل الشيعه، ج 15، ص 250.

56) غررالحكم، ص 306.

57) مستدرك الوسايل، ج 12، ص 114، باب 81.



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/08.htm[6/15/2021 12:26:19 PM]

 

سوره مباركه لق�ن تفس
 اخالقى 19 آيه از 

سيد نارص م
محمديان و حميدرضا ترا�

مقدمه

علّت انتخاب سوره لقمان، بيشتر ُبعد اخالقى آن است كه مناسب با فضاى ماه مبارك رمضان مىباشد. توضيحات ذيل آيات، برگرفته از
تفسير نمونه و به شيوه نقل به مضمون است و از تفسير الميزان در موارد يا نكات خاص يا جايى كه بيان شيواترى داشته استفاده

شده است. نكات نگارنده هم داخل قالب ] [قرار گرفتهاند.

توضيح چند نكته

- هدف اين سوره به طورى كه از آغاز و انجام آن و نيز سياق تمامى . بنابر قول مشهور مفسران، اين سوره در مكه نازل شده 2 1
آيات پيداست، دعوت به توحيد و ايقان و ايمان به معاد و عمل به كليات شرايع دين است؛ 3. مباحث اخالقى ارزشمندى در اين سوره
- از ابتداى سوره پيداست كه درباره بعضى از مشركين، كه مىخواستند با تبليغات دروغ، مساله خدا و دين را از بيان شده است. 4

ياد مردم ببرند.

«بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيم الم»

نكات: 1. حروف مقطعه ابتداى سوره و نيز آيات ابتدايى آن، عظمت و اهميّت قرآن را يادآور مىشود؛ 2. [درباره حروف مقطعه گفتهاند:
ميان عاشق و معشوق رمزى است

چه داند آنكه اشتر مىچراند]
«تِْلَك آياُت اْلكِتابِ اْلَحكِيِم»؛

اين آيات كتاب حكيم است (آياتى پر محتوا و استوار).
. «تلك» در لسان عرب براى اشاره به دور است و اين تعبير كنايه از عظمت و اهميّت آيات مىباشد، گويى در اوج آسمانها و نكات: 1
. «كتاب» را با لفظ «حكيم» توصيف فرموده، و اين داللت بر يكى از اين دو مطلب دارد: الف) در نقطه دور دستى قرار گرفتهاند؛ 3
اينكه هيچ سخن باطل و لهو الحديثى در قرآن كريم وجود ندارد؛ بلكه هيچ نقطه ضعفى در آن نيست تا لهو الحديث بخواهد آن را پر
كند. ب) اينكه قرآن همچون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشى، با هزار زبان سخن مىگويد؛ تعليم مىدهد؛ تشويق مىكند؛

انذار مىنمايد؛ داستانهاى عبرتانگيز دارد و خالصه به تمام معنى داراى حكمت است.
«ُهدًى َو َرْحَمًة لِْلُمْحِسنِيَن»؛

مايه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است.
. اين عبارت، هدف نهايى نزول قرآن را كه مايه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است، بازگو مىكند؛ 2.«هدايت»، در حقيقت نكات: 1
مقدمهاى است براى «رحمت پرورگار»؛ چرا كه انسان نخست در پرتو نور قرآن حقيقت را پيدا مىكند و به آن معتقد مىشود و در عمل
. در اين جا قرآن، مايه هدايت و خود آن را به كار مىبند. و به دنبال آن مشمول رحمت واسعه و نعمتهاى بىپايان پروردگار مىگردد؛ 3
) و در آغاز سوره بقره، مايه هدايت متقين.(2) رحمت محسنين شمرده شده و در آغاز سوره نمل، مايه هدايت و بشارت مؤمنين(1
پس قرآن براى سه گروه هدايت است: متقين، مؤمنين و محسنين. شايد وجه جمع و ارتباطش اين است كه بدون تقوا، روح تسليم
و پذيرش در انسان زنده نمىشود و طبعاً هدايتى در كار نخواهد بود. از مرحله پذيرش حق كه بگذريم، مرحله ايمان فرا مىرسد كه
عالوه بر هدايت، بشارت به نعمتهاى الهى نيز نسبت به آنها وجود دارد. اگر از مرحله تقوى و ايمان فراتر رويم و به مرحله عمل صالح

برسيم، در آنجا رحمت خدا نيز بر هدايت افزوده مىشود.
«الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة َو ُيْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم بِاْآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنوَن»؛

آنها كه نماز را برپا مىدارند، زكات را ادا مىكنند، و به آخرت يقين دارند.
نكات: اين آيه شريفه، محسنين را با سه وصف، توصيف فرموده: الف) پيوند با خالق از طريق نماز؛ ب) پيوند با خلق خدا از طريق

زكات؛ ج) يقين و باور به قيامت (كه انگيزه نيرومندى براى پرهيز از گناه و انجام وظايف است).
«ُاولِئَك َعلى ُهدًى ِمْن َربِِّهْم َو ُاولِئَك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن»؛

آنها بر طريق هدايت پروردگارشان هستند، و آنها رستگارانند.
. جمله «اولئك على...» نشان مىدهد كه هدايت محسنين كه با سه ويژگى نماز، زكات و يقين به معاد از آنها ياد شد، از نكات: 1
. تعبير «على» كه براى استعالء به كار مىرود، اشاره به اين دارد كه هدايت براى آنها چونان طرف پرودگار تضمين شده است؛ 2
. از همين جا تفاوت اين «هدايت» با هدايتى كه در آغاز سوره(3) آمده، مركبى راهوار است و آنها بر اين مركب سوار و مسلطند؛ 3
روشن مىشود؛ چرا كه هدايت نخستين همان آمادگى پذيرش حق است و اين هدايت، دريافت برنامه وصول به مقصد مىباشد؛ 4.
«هم» در «اولئك هم المفلحون» [ضمير فصل و ]مفيد حصر بوده و اشاره به آن دارد كه تنها راه فالح و رستگارى همين راه محسنين

(با سه ويژگى پيش گفته) است، [و كسى كه اين سه ويژگى را ندارد هيچ بهرهاى از هدايت نخواهد داشت.]
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«َو ِمَن النَّاسِ َمْن يَْشَتِرى لَْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اللَِّه بَِغْيِر ِعْلٍم َو يَتَِّخَذها ُهُزواً ُاولِئَك لَُهْم َعذاٌب ُمِهيٌن»؛
بعضى از مردم سخنان باطل و بيهوده خريدارى مىكنند تا مردمان جاهل را گمراه سازند و راه خدا را به تمسخر گيرند، براى آنها عذاب

خوار كننده است.
. لهوالحديث آن سخنى است كه آدمى را از . كلمه «لهو» به معناى هر چيزى است كه آدمى را از امور مهم او باز دارد؛ 2 نكات: 1
حق منصرف نموده و به خود مشغول سازد؛ مانند حكايات خرافى و داستانهايى كه آدمى را به فساد و فجور مىكشاند و يا سرگرمى
. همه آن توصيفهايى كه در آيات نخستين به شعر، موسيقى، مزمار و ساير آالت لهو كه همه اينها مصاديق لهو الحديث هستند؛ 3
براى «كتاب» فرمود، در مقابل «لهو الحديث» است؛ گويى مىخواهد به كسى كه به لهو الحديث گوش فرا مىدهد، بفرمايد: به
. به مقتضاى سياق آيه، مراد از «سبيل اللَّه» قرآن كريم و معارف حقه مستفاد از آن، به حقايق قرآن گوش كن، نه به لهو الحديث؛ 4
. «بَِغيِر علٍم َويتََّخُذها ُهزواً» لهو الحديث و خرافات، چون دست به دست گشته و خصوص داستانهاى انبياء و امم گذشته مىباشد؛ 5
هر كس به ميل خود چيزى از آن كم و زياد كرده است؛ بنابراين در موارد زيادى با داستانهاى حق و صحيح قرآن اختالف دارد و در
نتيجه كسانى كه بدون علم و آگاهى به آنها گوش مىدهند، بنيان معارفشان سست مىشود و در نهايت سبب مىگردد سخن حق را
. «بغير علم» متعلق به كلمه «يضل» است؛ يعنى گمراه شدگان بدون علم [و حجت و دليل موّجه] به لهو نيز به سخره بگيرند؛ 6
. «اولئك لَُهْم َعذاٌب ُمهين» تهديد براى كسانى است كه خريدار لهوالحديث هستند؛ الحديث گوش دادند و در نتيجه گمراه شدند؛ 7
. در اين آيه عذاب را به «مهين» (خوار كننده و اهانت بار) توصيف فرموده و در آيه بعد به «اليم» (دردناك) و اين دو وصف به خاطر آن 8
است كه جريمه بايد همانند جرم باشد. چون آنها نسبت به آيات الهى توهين كردند، خداوند هم براى آنها مجازاتى تعيين كرده كه
. اين آيه يكى از داليل و مستندات تحريم «غنا» قرار گرفته است؛ خصوصاً با توجه به عالوه بر دردناك بودن توهينآميز نيز مىباشد؛ 9
روايات فراوانى كه ذيل آن وارد شده است. البته در حرمت «غنا» چندان اشكالى وجود ندارد، ولى تشخيص موضوع غنا مشكل
است. به طور كلى «غنا» آهنگهايى است كه متناسب با مجالس فسق و فجور و اهل گناه و فساد باشد. به تعبير ديگر، «غنا»
صوتى است كه قواى شهوانى را در انسان تحريك مىنمايد و انسان در آن حال احساس مىكند كه اگر در كنار آن صدا، شراب و فساد
جنسى نيز باشد كامالً مناسب است! آن چه گفته شد، مربوط به «خوانندگى» است؛ اّما استفاده از آالت موسيقى و حرمت آن

بحث ديگرى دارد. 
مفاسد «غنا» عبارتند از: الف) تشويق به فساد اخالق ب) غافل شدن از ياد خدا ج) آثار زيانبار بر اعصاب د) ابزارى در خدمت

استعمار [سلطه فكرى، فرهنگى، سياسى، نظامى آنها].
ْرُه بَِعذابٍ اَلِيٍم»؛ «َو اِذا ُتْتلى َعلَْيِه آياُتنا َولَّى ُمْسَتْكبِراً َكأَْن لَْم يَْسَمْعها َكانَّ فِى ُاُذنَْيِه َوْقراً َفبَّشِ

هنگامى كه آيات ما بر او خوانده مىشود مستكبرانه روى بر مىگرداند، گويى آن را نشنيده، گويى اصالً گوشهايش سنگين است! او
را به عذاب دردناك بشارت ده.

. اين آيه بيانگر عكسالعمل خريداران لهو الحديث در برابر آيات الهى است و در واقع آن را با عكسالعملشان در برابر نكات: 1
لهوالحديث مقايسه مىكند. (نسبت به آن مشتاقند و نسبت به اين بىاعتنا و گردن فراز)؛ 2. «َولّى ُمسَتْكبِراً» اشاره به اين است كه
رويگرداندن آنها از قرآن و سخن حق، تنها به خاطر مزاحمت با منافع دنيوى و هوسها نيست؛ بلكه فراتر از اين، تكبر در برابر خدا و

آيات الهى كه بزرگترين گناه است، نيز در آنها وجود دارد.
«اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّالِحاتِ لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم»؛

كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، باغهاى پرنعمت بهشت از آن آنهاست.
. بعد از آنكه در آيات سابق، خريدار لهوالحديث را انذار فرمود و به عذاب خوار كننده و سپس عذاب دردناك تهديد نمود، در اين نكات: 1
آيه دوباره سخن را به محسنين و مؤمنين مىكشاند و آنان را به بهشت نعيم جاودان خوشدل مىسازد؛ 2. در مورد مستكبران «َعذاٌب»
به صورت مفرد آمده بود، ولى در مورد مؤمنين نيكوكار، «َجنَّاُت» به صورت جمع آمده؛ چرا كه رحمت خدا همواره بر غضبش پيشى
. «نَعيم» كه [صفت مشبهه] از ماده «نعمت» است، معنى گستردهاى دارد كه همه انواع نعمتهاى مادى و معنوى گرفته است؛ 3

را شامل مىشود. (جنات نعيم كه بهشت باغها است، مرتبهاى از مراتب بهشت است و باالترين مرتبه آن بهشت لقا است.)
«خالِِديَن فِيها َوْعَد اللَِّه َحّقاً َو ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحكِيُم»؛

جاودانه در آن خواهند ماند، اين وعده مسلم الهى است و اوست شكستناپذير و دانا.
. گفته شد خريدار لهوالحديث قرآن را اساطير و . اين باغهاى پرنعمت بهشتى، براى آنها جاودانه است (و زوال ندارد)؛ 2 نكات: 1
افسانههاى كهنهاى مانند افسانههاى خودش پنداشته و آن را خوار شمرده است. او به آيات قرآن اعتناست و از پذيرفتنش استنكاف
مىكند و به زعم خودش خداى سبحان را خوار مىكند. در اين آيه، خداى متعال خود را به عزّت مطلق ستوده، تا بفهماند او با خوار

شمردن وى خوار نمىشود و نيز با حكمت مطلق ستوده، تا بفهماند نه هيچ باطلى در سخن اوست و نه هيچ خرافه و مزاحى.
ماِء ماًء َفأَْنبَْتنا فِيها ماواتِ بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونَها َو اَْلقى فِى اْالْرضِ َرواِسَى أْن تَِميَد بُِكْم َو بَثَّ فِيها ِمْن ُكّلِ دابٍَّة َو اَْنَزْلنا ِمَن السَّ «َخلََق السَّ

ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكِريٍم»؛
آسمانها را بدون ستونى كه قابل رؤيت باشد، آفريد و در زمين كوههايى افكند تا شما را به لرزه در نياورد و از هر گونه جنبنده روى

آن منتشر ساخت، و از آسمان آبى نازل كرديم و به وسيله آن در روى زمين انواع گوناگونى از جفتهاى گياهان پر ارزش رويانديم.
نكات: 1. ابتداى آيه به بخشهايى از آفرينش پروردگار اشاره دارد: آسمان [اَْرض (زمين)]؛ َرواِسَى (كوهها)؛ دابَّه (جنبندگان)؛ ماء (آب)
. «بَِغيِر َعَمٍد تََرونَها» اشاره لطيفى است به قانون جاذبه و دافعه عمومى اجسام كه كرات و اجرام آسمانى را و جفتهاى گياهان؛ 2
. اين آيه كه نظائر فراوانى در قرآن دارد نشان مىدهد بسان ستونى بسيار نيرومند اّما نامرئى در جاى خود نگه داشته است؛ 3
كوهها وسيله ثبات زمينند؛ زيرا: (اوالً) ريشههاى آنها به هم پيوسته و همچون زره محكمى، كره زمين را در برابر فشارهايى كه از
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حرارت درونى ناشى مىشود حفظ مىكند. (ثانياً) اگر كوهها نبود، زلزلههاى ويرانگر آن قدر زياد بود كه شايد مجالى به انسان براى
زندگى نمىداد. (ثالثاً) با نبود كوهها، مقاومتى هم در برابر فشار جاذبه ماه و خورشيد نبود و در نتيجه جز و مّد عظيمى در پوسته
خاكى زمين به وجود مىآمد كه بى شباهت به جزر و مّد درياها نبودند. (رابعاً) از اين نظر كه كوهها فشار طوفانها را در هم مىشكنند
و تماس هواى مجاور زمين را به هنگام حركت وضعى زمين به حداقل مىرساند، اگر آنها نبودند، صفحه زمين همچون كويرهاى خشك
؛ َدابٍَّة» اشاره به تنوع حيات و زندگى در . «ِمْن ُكّلِ در تمام طول شب و روز صحنه طوفانهاى مرگبار و بادهاى در هم كوبنده بود؛ 4
چهرههاى مختلف است كه هر كدام براى خود عالمى دارند و مساله حيات را در صدها هزار آئينه منعكس مىسازند؛ جنبندگانى كه
از شدت كوچكى با چشم عادى ديده نمىشوند و سرتاسر محيط ما را پر كردهاند؛ جنبندگان غول پيكرى كه عظمت آنها انسان را در
وحشت فرو مىبرد؛ جنبندگانى به رنگهاى مختلف و چهرههاى كامالً متفاوت مانند آبزيان و هوازيان، پرندگان و خزندگان و حشرات و...؛
ماِء ماًء َفأَْنبَْتنا» اشاره است به نيازمندى همه جنبندگان مخصوصاً انسان به آب و غذا براى ادامه حيات؛ 6. در مورد . «أَْنَزْلنا ِمَن السَّ 5
آفرينش آسمان [و زمين] و كوهها و دابه، افعال به صورت غائب (َخلََق - اَْلقى - بَّث) ذكر شده، ولى وقتى نوبت به مسأله نزول باران
و پرورش گياهان مىرسد، افعال را به صورت متكلم (اَْنَزْلنا - اَْنبَْتنا) بيان فرموده كه شايد براى نشان دادن اهميت دو مورد اخير است؛
. «َفأَْنبَْتنا فِيها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكِريٍم» اشاره دارد به «زوجيت در جهان گياهان» (وجود جنس نر و ماده) و اين نيز از معجزات علمى قرآن 7

است
.

«َهذا َخْلُق اللَِّه َفاُرونِى ما ذا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّالُِموَن فِى َضالٍل ُمبِيٍن»؛
اين آفرينش خداست، اّما به من نشان دهيد معبودان غير او چه چيز را آفريدهاند؟ بلكه ظالمان در گمراهى آشكارند.

. بعد از يادآورى عظمت خداوند در جهان آفرينش و ذكر چهرههاى مختلفى از خلقت، روى سخن را به مشركان [و منكران] نكات: 1
. مسلماً مشركان نمىتوانستند ادعا كنند مخلوقات اين جهان مخلوق بتها هستند؛ بنابراين فرموده و آنها را بازخواست مىفرمايد؛ 2
آنها به توحيد خالقيت معترف بودند. با اين حال چگونه مىتوانستند شرك در عبادت را توجيه كنند؛ چرا كه توحيد خالقيت دليل بر
توحيد ربوبيت [يگانگى مدبّر عالم] و آن هم دليل بر توحيد عبوديت [اينكه فقط خدا شايسته پرستش است] مىباشد. لذا در پايان
. «ظلم» معنى گستردهاى دارد كه شامل قرار دادن هر چيز در غير آيه، عمل آنها منطبق بر ظلم و ضالل شمرده شده است؛ 3
محل خود مىشود و از آنجا كه مشركان عبادت و گاه تدبير جهان را در اختيار بتها مىدانستند، مرتكب بزرگترين ظلم و ضاللت بودند. [به
يك معنا ظلم همان گناه است و گناهكار ظالم است. ظلم در سه حيطه ظلم به خود، ظلم به انسانهاى ديگر و ظلم به خدا
دستهبندى شده است كه البته بايد ظلم به ديگر موجودات غير از انسان و ظلم به امام معصوم را هم به آن افزود]؛ 5. ارتباط «ظلم»
و «ضالل»: هنگامى كه انسان موقعيت موجودات عينى را در جهان نشناسد، يا بشناسد و رعايت نكند و هر چيز را در جاى خويش

نبيند، مسلماً اين ظلم سبب ضاللت و گمراهى او خواهد شد.
«َو لََقْد آتَْينا ُلْقماَن اْلِحْكَمَة اِن اْشُكْر للَِّه َو َمْن يَْشُكْر َفاِنَّما يَْشُكُر لَِنْفِسِه َو َمْن َكَفَر َفاِنَّ اللََّه َغنِىٌّ َحِميٌد»؛

ما به لقمان حكمت داديم كه شكر خدا را بجاى آور، هر كس شكرگزارى كند به سود خويش شكر كرده و آنكه كفران كند، خداوند
بىنياز و ستوده است.

. در آيه مورد بحث و چند آيه بعد از آن، سخن از «لقمان حكيم» و بخشى از اندرزهاى مهم اين مرد الهى در زمينه توحيد و نكات: 1
. درباره اينكه مبارزه با شرك و مسائل مهم اخالقى به ميان آمده كه در قالب اندرزهاى لقمان به فرزندش بيان شده است؛ 2
«لقمان» كه بود و چه ويژگىهايى داشت، در اين جا همين اندازه مىگوئيم كه قرائن و شواهد نشان مىدهد او پيامبر نبود؛ بلكه مردى
بود وارسته و مهّذب كه در ميدان مبارزه با هواى نفس پيروز شده و خداوند نيز چشمههاى علم و حكمت را در قلب او گشوده بود؛
. در عظمت مقام لقمان همين بس كه خداوند اندرزهايش را در كنار سخنان خود قرار داده و در البالى آيات قرآن ذكر فرموده 3 (4)
است. 4- آرى، هنگامى كه قلب انسان بر اثر پاكى و تقوى به نور حكمت روشن گردد، سخنان الهى بر زبانش جارى مىشود و همان
مىگويد كه خدا مىگويد و آنگونه مىانديشد كه خدا مىپسندد! [چنان كه در حديث قدسى مىفرمايد: چشم بندهام مىشوم و گوش او
مىشوم و..و در مراتب باالتر بالعكس مىشود يعنى خدا آن پسندد كه او پسندد، چنان كه در مورد حضرت زهرا فرمود: «اِنَّ اللََّه يَْغِضُب
. «َو لََقْد آتَْينا ُلْقماَن اْلِحْكَمَة»: ما به لقمان حكمت داديم. يعنى اين حرفهاى حكيمانه را ما به لَِغَضِب فاِطَمِة َويَْرضى لِِرضاها»]؛(5) 5
صورت فطرى يا الهامى به او عطا كرديم و به خاطر داشتن آن به شكر پروردگارش پرداخت؛ هدف نعمتهاى الهى و كاربرد آن را
مىدانست و درست آنها را در همان هدفى كه براى آن آفريده شده بودند، به كار مىبست. پس حكمتى كه قرآن از آن سخن مىگويد
و خداوند به لقمان عطا فرموده بود مجموعهاى از معرفت، علم، اخالق پاك، تقوا و نور هدايت است؛ 6. «َغنٌى َحميد»: در مورد افراد
عادى وقتى نعمتى به كسى بخشيده مىشود، طرف مقابل از او تشكر مىكند و شكرگزارى به جا مىآورد؛ به اين معنا كه يا چيزى در
عوض به او مىدهد و يا با ستودن او، مقامش را در انظار مردم باال مىبرد. اّما در مورد خداوند هيچ يك از اين دو معنى صادق نيست. او
از همگان بىنياز و شايسته ستايش همه ستايشگران است؛ فرشتگان حمد او مىگويند؛ تمام ذرات موجودات به تسبيح و حمد او
مشغولند. انسانهاى صالح او را مىستايند و اگر انسانى به زبان قال، كفران كند، كمترين اثرى ندارد؛ زيرا حتّى ذرات وجود خودش به

زبان حال مشغول حمد و ثناى اويند!؛ 7. در اين آيه شريفه، شكر با صيغه 
مضارع (يَْشُكر) آمده است كه نشانه تداوم و استمرار مىباشد، ولى براى ناسپاسى صيغه ماضى (ُكْفر) به كار رفته كه حتّى بر يك
مرتبه نيز صادق است. اين موضوع اشاره به اين دارد كه براى سعادت انسان، كفران حتّى براى يك بار هم ممكن است خطرناك

باشد، ولى يك بار شكرگزارى كافى نيست، بلكه بايد استمرار داشته باشد.
ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم»؛ «َو اِْذ َقاَل ُلْقماُن الْبنِِه َو ُهَو يَِعُظُه يا ُبَنىَّ ال ُتْشِرْك بِاللَِّه اِنَّ الشَّ

به خاطر آور هنگامى را كه لقمان به فرزندش گفت - در حالى كه او را موعظه مىكرد - پسركم! چيزى را شريك خدا قرار مده كه
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شرك ظلم عظيمى است.
. عظمت هر عملى به عظمت اثر آن است و عظمت معصيت به عظمت كسى است كه نافرمانىاش مىشود؛ چون كه نكات: 1
مؤاخذه عظيم نيز عظيم است. بنابراين بزرگترين گناهان و نافرمانىها نافرمانى خداست؛ چون عظمت كبريايى همه از اوست و فوق
هر عظمت و كبريايى است و بزرگترين نافرمانىهاى او اين است كه برايش شريك قائل شوى. در جاى ديگر نيز فرموده است كه خدا
. حكمت جناب لقمان ايجاب مىكند كه قبل از از هر چيز به سراغ اساسىترين مساله عقيدتى هر گناهى را مىبخشد، جز شرك؛ 2
برود و آن مساله «توحيد»[ و نقطه مقابل آن «شرك»] است؛ زيرا هر حركت تخريبى و ضد الهى از شرك سرچشمه مىگيرد. [شرك
اقسامى دارد: شرك خفى (پنهان)، شرك جلى (آشكار)، شرك اعتقادى، شرك اخالقى و شرك عملى. پس غير از بتپرستى،
گونههاى ديگرى هم براى شرك هست؛ مانند: دنيا پرستى، مقام پرستى، هواپرستى، پول پرستى و مانند آن.]؛ 3. [بىشك، لقمان
حكيم با كسان زيادى سخنان حكمتآميز گفته ولى خداى متعال از سخن گفتن او با فرزندش ياد فرموده است و اين بيانگر تأكيد قرآن
بر اولويت تبليغ فضائل براى نزديكان و بستگان مىباشد]؛ 4. [زبان جناب لقمان حكيم در اين نصيحت و نصايح ديگر زبان محبت است و
فرزندش را با همين عنوان محبتآميز «پسركم و عزيزم» مخاطب قرار مىدهد و اين نكته اخالقى و تربيتى عميقى است كه بايد بيشتر
روى آن عنايت شود. انسان بايد هميشه با محبت باشد ولى وقتى كه در مقام ارشاد است، چنين رفتارى ضرورت خاص مىيابد. فقط
عقل مخاطب نيست كه بايد قانع شود، بلكه دل هم بايد قانع شود و دل جز با محبت قانع نمىشود. درباره احترام به اوالد و محبت به
. دليلى كه لقمان حكيم براى نفى شرك اقامه فرمود اين است كه آنها و بوسيدنشان توصيههاى زيادى در دين شده است.]؛ 5

شرك، ظلم عظيم است. [و فطرت سليم، ظلم را نمىپسندد.]
ْنساَن بِوالَِدْيِه َحَملَْتُه ُامُُّه َوْهناً َعلى َوْهٍن َو فِصاُلُه فِى عاَمْيِن أِن اْشُكْر لِى َو لِوالَِدْيَك اِلىَّ اْلَمِصيُر»؛ «َو َوصَّْينا اْالِ

و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش او را با زحمت حمل كرد و بعد از دو سال از شير جدا شد كه شكر من و
والدينت بجاى آور كه بازگشت به سوى من است.

. اين آيه در حقيقت جملههاى معترضهاى است كه در البه الى اندرزهاى لقمان درباره پرهيز از شرك، قرار گرفته و در رعايت نكات: 1
حق والدين مىباشد و از سوى خود حق تعالى بيان شده و سخن لقمان نيست. [وجه ذكر اين جمالت معترضه آن است كه به فرزند
. در اين آيه شريفه به متذكر شود جا دارد پند والدين را خصوصاً در دعوت به توحيد بشنود، چرا كه آنها حق بزرگى بر او دارند.]؛ 2
زحمات فوق العاده مادر اشاره شده است؛ مادران در دوراان باردارى گرفتار وهن و سستى مىشوند؛ چرا كه شيره جان و مغز
استخوانشان را به پرورش جنين خود اختصاص مىدهند و از تمام مواد حياتى وجود خود بهترينش را تقديم او مىدارند؛ 3. اين مطلب
در دوران رضاع و شير دادن نيز دو سال است ادامه مىيابد؛ چرا كه شير، شيره جان مادر است. (البته منظور دوران كامل شيرخوارگى
است)؛ 4. در آغاز درباره هر دو توصيه فرموده ولى به هنگام بيان زحمات، بر زحمات مادر تأكيد مىنمايد تا انسان را متوجه ايثارگرىها و
. «أِن اْشُكْر لِى َو لِوالَدْيَك»: اول شكر مرا به جاى آور كه خالق و منعم اصلى تو هستم و چنين پدر و مادر حق عظيم او سازد؛ 5
مهربانى به تو دادهام و دوم شكر پدر و مادرت را به جاى آور كه واسطه اين فيض و عهده دار انتقال نعمتهاى من به تو هستند؛ 6.
«اِلَىَّ اْلَمِصيُر» بالحنى كه خالى از تهديد و عتاب نيست بيان مىفرمايد كه اگر در اين جا از اداى حقوق حق تعالى و والدين كوتاهى
. در قرآن مجيد، تأكيد بر رعايت حقوق پدر و مادر كراراً آمده، اّما كنيد، در موقفى ديگر تمام اين حقوق مو به مو حساب مىشود؛ 7
سفارش نسبت به فرزندان كمتر ديده مىشود؛ زيرا پدر و مادر به حكم عواطف نيرومندشان كمتر ممكن است فرزندان را به دست
فراموشى بسپارند؛ در حالى كه زياد اتفاق مىافتد كه فرزندان، پدر و مادر را مخصوصاً به هنگام پيرى و از كار افتادگى فراموش كنند.

ْنيا َمْعروفاً َو اتَّبِْع َسبِيَل َمْن أناَب اِلَىَّ ُثمَّ اِلَىَّ «َو اِْن َجاَهداَك َعلى أْن ُتْشِرَك بِى ما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َو َصاِحْبُهما فِى الدُّ
ُِّئُكْم بِما ُكْنُتْم تَْعَمُلوَن»؛ َمْرِجُعُكْم َفُأنَب

و هر گاه آنها تالش كنند كه به من مشرك شوى به چيزى كه از آن آگاهى ندارى، از آنها اطاعت مكن، ولى با آنها در دنيا به طرز
شايستهاى رفتار كن و پيروى از راه كسانى بنما كه به سوى من انابه كنند، سپس بازگشت همه شما به سوى من است و من

شما را از آنچه عمل مىكرديد آگاه مىكنم.
. از آن جا كه ممكن است توصيه به نيكى در مورد پدر و مادر، اين توهم را براى بعضى ايجاد كند كه حتّى در مساله عقائد و نكات: 1
كفر و ايمان، بايد با آنها مماشات كرد، مىفرمايد: هرگز نبايد رابطه انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه او با خدا باشد و هرگز نبايد
. «َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم» اشاره به اين است كه اگر فرضاً دالئل بطالن شرك را عواطف خويشاوندى حاكم بر اعتقاد مكتبى او گردد؛ 2
. باز هم از آنجا كه ممكن است، اين فرمان، اين توهم را به وجود آورد كه در برابر ناديده بگيريم، باز هم دليلى بر اثبات آن نيست؛ 3
پدر و مادر مشرك، بايد شدت عمل و بىحرمتى به خرج داد، بالفاصله اضافه مىكند كه عدم اطاعت آنها در مساله كفر و شرك، دليل بر
قطع رابطه مطلق با آنها نيست؛ بلكه در عين حال از نظر دنيا و زندگى مادى با آنها مهر و محبت و مالطفت كن. اين درست نقطه
»؛ يعنى راه پيامبر و مؤمنان راستين . «اتَّبِْع َسبِيَل َمْن أناَب اِلَىَّ اصلى اعتدال است كه حقوق خدا و پدر و مادر، در آن جمع است؛ 4
. نفى و اثباتهاى پى در پى و امر و نهىها در آيات فوق، براى اين است كه مسلمانان در اينگونه [معناى انابه و توبه تشريح گردد]؛ 5
مسائل كه در بدو نظر تضادى در ميان انجام دو وظيفه الزم تصور مىشود خط اصلى را پيدا كنند و بدون كمترين افراط و تفريط، در
ْنيا» مسير صحيح قرار گيرند [رعايت اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط و خلط بين مسائل از اصلىترين نكات اخالقى است]؛ 6. «فِى الدُّ
چند نكته را در بر دارد: از جمله يكى اينكه تكليف را سبك مىكند و مىفهماند تكليف مذكور (نيكى به پدر و مادر) هر چه هم دشوار
باشد، در چند روزى انگشت شمار و مدتى اندك به دوش شما است. پس تحمل بار خدمت به آنان شما را خيلى به ستوه نياورد.
ديگر اينكه اين كلمه در مقابل جمله «ُثمَّ اِلَىَّ َمْرِجُعُكْم» قرار دارد و در نتيجه سفارش مىشود به اينكه آخرت را در نظر داشته باشند.

ماواتِ أَْو فِى اْالَْرضِ يَْأتِ بِها اللَُّه اِّن اللََّه لَِطيٌفَخبِيٌر»؛ «يا ُبَنىَّ اِنَّها اِْن تَُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن فِى َصْخَرٍة أَْو فِى السَّ
پسرم! اگر به اندازه سنگينى دانه خردلى (عمل نيك يا بد) باشد و در دل سنگى يا در گوشهاى از آسمانها و زمين قرار گيرد خداوند
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آن را (در قيامت براى حساب) مىآورد، خداوند دقيق و آگاه است.
. فصل سابق كالم جناب لقمان حكيم درباره توحيد و نفى شرك بود و اين فصل مربوط به معاد و حساب كشى از اعمال نكات: 1
است؛ ولو اينكه عمل به قدر خردل يا كمتر از آن باشد. «خردل»، گياهى است كه داراى دانههاى سياه بسيار كوچكى مىباشد كه
. توّجه به آگاهى پروردگار از اعمال انسان و محفوظ ماندن همه نيكىها و بديها در كتاب علم در كوچكى و حقارت ضربالمثل است؛ 2
پروردگار و نابود نشدن و [گم نشدن] چيزى در اين عالم هستى، خمير مايه همه اصالحات فردى و اجتماعى است [كسى كه ميل
. «لَِطيٌف َخبِيٌر»؛ چون خدا لطيف است، چيزى در به اصالح و رشد معنوى خود دارد بايد مدام اين معنا را در نظر خود حاضر كند.]؛ 3
اوج آسمانها و جوف زمين و اعماق دريا از علم او پنهان نيست و علم او به تمامى پنهانها احاطه دارد و چون خبير است از كنه

موجودات با خبر است.
«يَا ُبَنىَّ أقِِم الصَّالَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلى َما أصابََك اِنَّ ذلَِك ِمْن َعْزِم اْالُُموِر»؛

پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منكر كن و در برابر مصائبى كه به تو مىرسد با استقامت و شكيبا باش كه اين از
كارهاى مهم و اساسى است.

. [در اين فصل از سخنان جناب لقمان حكيم برنامههاى عملى يك زندگى پاكيزه ارائه شده و روشن است كه نماز در رأس نكات: 1
همه برنامههاى معنوى قرار دارد. ]«پسرم نماز را بر پا دار»؛ چرا كه نماز مهمترين پيوند تو با خالق است. نماز قلب تو را بيدار و روح تو
را مصفى و زندگى تو را روشن مىسازد؛ آثار گناه را از جانت مىشويد؛ نور ايمان را در سراى قلبت پرتو افكن مىدارد و تو را از فحشا و

منكرات باز مىدارد.
[در نهجالبالغه آمده است: كسى كه روزى پنج مرتبه خود را در زالل نور الهى شست و شو دهد اميد مىرود كه ديگر اثرى از كثيفى
و آلودگى در او نماند.]؛ 2. «َوْاُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكرِ» امر به معروف و نهى از منكر مهمترين دستور اجتماعى دين است. [تنها
با اقامه اين دو فريضه است كه مىتوان به سالم سازى محيط اميدوار بود. اگر محيط ناسالم باشد، دودش به چشم همه مىرود.]؛ 3.
«َواْصبِْر َعلى َما أَصابََك» مسلماً كارهاى اجتماعى مخصوصاً در امر به معروف و نهى از منكر مشكالت فراوانى دارد. سود پرستان
سلطه جو و گنهكاران آلوده و خودخواه [و غفلت زدگان ناآگاه] به آسانى تسليم نمىشوند و حتّى در مقام اذيت و آزار و متهم ساختن
آمران به معروف و ناهيان از منكر بر مىآيند. بنابراين بدون صبر، استقامت و شكيبايى هرگز نمىتوان از عهده اين وظائف برآمد. اشاره

به صبر با لفظ «ذلك» اشاره به همين سختى كار است.
َك لِلنَّاسِ َو ال تَْمشِ فِى اْالَْرضِ َمَرحاً اِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختاٍل َفُخوٍر»؛ ْر َخدَّ «َو ال ُتَصّعِ

(پسرم!) با بىاعتنايى از مردم روى مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ متكبر مغرورى را دوست ندارد.
نكات: 1. «ُتَصّعِر» از ماده «صعر» در اصل يك نوع بيمارى است كه شتر دچار آن مىشود و گردن خود را كج مىكند. [حالت كسى كه با
بىاعتنايى رويش را از مردم بر مىگرداند به اين حال مرض آلود شتر تشبيه شده است.]؛ 2. «َمَرْح» به معنى غرور و مستى ناشى از
نعمت است؛ 3. «مختال» از ماده «خيال» و «خيالء» به معنى كسى است كه با يك سلسله تخيالت و پندارها خود را بزرگ مىبيند و
«فخور» از ماده «فخر» به معنى كسى است كه نسبت به ديگران فخر فروشى مىكند. تفاوت «مختال» و «فخور» در اين است كه
. در اين جا سخنان اولى اشاره به تخيالت كبرآلود ذهنى [خود بزرگ بينى ]است و دومى اشاره به اعمال كبرآميز خارجى دارد؛ 4
جناب لقمان حكيم به دو صفت ناپسند كه مايه از هم پاشيدن روابط صميمانه اجتماعى است اشاره دارد: يكى تكبر و بىاعتنايى به

مردم و ديگرى غرور و خودپسندى. البته اين دو از باب مثال است و تمام منشعبات غرور همينگونه است.
«َواْقِصْد فِى َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك اِنَّ اْنَكَر اْالَْصواتِ لََصْوُت اْلَحِميِر»؛

(پسرم!) در راه رفتن اعتدال را رعايت كن، از صداى خود بكاه (و هرگز فرياد مزن) كه زشتترين صداها، صداى خران است.
نكات: 1. در اين قسمت از سخنان جناب لقمان حكيم به دو صفت اخالقى ديگر اشاره شده است: رعايت اعتدال در راه رفتن و توازن
آهنگ صدا. البته باز هم امر به رعايت اعتدال در راه رفتن و متناسب سخن گفتن از باب مثال است و در حقيقت رعايت اعتدال در
. نعرهها و فريادهاى مغرورانه و ابلهانه به صداى زشت و ناراحتكننده حمار تشبيه شده است؛ خصوصاً كه همه امور مطلوب است؛ 2
به گفته بعضى از مفسران صداى حيوانات ديگر غالبا به واسطه نيازى است، اّما اين حيوان گاهى بىجهت و بدون هيچگونه نياز و

بىهيچ مقدمه، وقت و بىوقت فرياد سر مىدهد!

پى نوشت:

1) ُهدًى وَبُشرى لِلْمؤمنيَن، نمل، 2.

2) ُهدًى لِلُْمتقيَن، بقره، 2.

3) ُهدًى وَرَْحمًَة لِلُْمْحِسنيَن.

4) مَْن اَْخلََص الِعبادََة اللَّه أْربَعيَن صَباحاً ظََهرَْت يُنابيَع الِحْكمَِة مِْن قلبَِه لِسانِِة؛ بحاراالنوار، ج 53، ص 326.

5) بحاراالنوار، ج 21، ص 280.
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مكارماالخالق برداشتهايى از دعاى رشيف 

مجيد دهقان

ٍد َو آِل ُمَحمَّد»؛ «اَللَُّهمَّ َصّلِ َعلى ُمَحّمِ
خدايا بر محّمد و آل محّمد درود فرست.

برداشتها: يكى از آداب دعا، شروع و ختم آن با صلوات است.
«ال يَزاُل الدُّعا َمْحُجوبَاً َحتّى ُيَصلّى َعلى محّمٍد وآِل محّمٍد»؛

دعا در حجاب است تا اينكه بر محمد و آل محّمد صلوات فرستاده شود.(1)
«و بَلِّغ بِاِيمانى اَْكَمَل االيِماِن َواْجَعْل يَقينى اَْفَضَل اْليَقين واْنَتِه بِنِيَّتي اِلى اَْحَسِن النّياتِ َوبَِعَملى اِلى اَْحَسِن االعماِل اللُّهمَّ َوفِّر بُِلْطِفَك

ْح بِما ِعْنَدَك يَقينى َواْسَتصلِح بُِقْدَرتَِك ما َفَسَد ِمنّى»؛ نِيَّتى َوَصّحِ
خدايا! ايمانم را به درجه كاملترين ايمان برسان و يقينم را برترين يقين گردان و نيتم را به بهترين نيتها منتهى ساز و كردارم را به
بهترين كردارها تبديل كن. بار خدايا نيتم را به لطف خود كامل و خالص گردان و يقينم را با آنچه نزد توست تصحيح نما و تباهى كارم را

به قدرتت اصالح كن.
. وقتى اخالق انسان به درجه عالى - ايمان، يقين، حسن فعلى و حسن فاعلى از مقدمات اخالق كريمه هستند؛ 2 برداشتها: 1
. انسان ضعيف و خطاكار است. بايد از خدا خواست كه به قدرت خود مىرسد كه ايمان، يقين، نيت و عمل او بهترين باشد؛ 3
- در طلب، بايد هّمت عالى داشت. بايد كاملترين ايمانها، اشتباهى را كه در نيت، يقين و عمل انسان پيدا مىشود اصالح گرداند. 4

بهترين يقينها و نيتها و اعمال را مد نظر قرار داد.
ِهتماُم بِِه َواْسَتْعِمْلنى بِما تَْسَئُلنى َغداً َعْنُه واْسَتْفِرْغ اَيَّامى فيِما َخلَْقَتنى لَُه»؛ «َواْكِفني ما يَْشَغُلنى اْألِ

گره هر كارى كه فكرش مرا به خودش مشغول داشته بگشاى و مرا در كارى قرار ده كه فردا مرا از آن بازپرسى مىكنى و روزگارم را
در آنچه براى آن مرا آفريدهاى، مصروف دار.

- نبايد خود را در بين امورى كه اشتغال آور است گم كرد؛ بلكه بايد از بين امور مختلف آن چيزى را انتخاب كرد كه اوّالً در برداشتها: 1
. كسى كه دانست فردا بازخواست مىشود، امروز قيامت از انسان درباره آن پرسش مىكنند و ثانياً در راستاى هدف خلقت باشد؛ 2
خود را بيهوده نمىگذارد؛ 3. آنكه غايت خلقت خود را فهميد، از لحظه لحظه عمر خود بهره مىگيرد. 4- در برنامه ريزى خود براى زندگى
بايد به دو عامل توّجه شود: نقشى كه قيامت و احوال آن در برنامهريزى من دارد؛ نقشى كه غايت خلقت در برنامه من ايفا مىكند.

برنامهاى كه بدون اين دو عامل تهيه شود، انسان را به سعادت نمىرساند.
«اَْغنِنِى َواَْوِسْع َعلَىَّ فى ِرْزقَِك َوال تَْفتِنِّى بِالنَّظَِر»؛

مرا بىنيازم گردان و روزيت را بر من وسعت ده.
فرازهاى مربوط به «رزق» در دعاى مكارماالخالق به چشم مىخورد:

َعِة وال تَْجَعْل َعْيشي َكّداً َعِة َواْمنِْحني ُحْسَن الدَّ «َواْجَعْل اَْوَسَع ِرْزقَِك َعلَىَّ اِذا َكبِْرُت... َوال اْفَتِقَرنَّ َوِمْن ِعْنِدَك ُوْسعي... َوال تَْفتِنّي بِالسَّ
ْن ِرْزقي ِمَن التَّلَِف َو َوفِّْر َملََكتي بِاْلبََرَكِة فيِه َواَِصْب بى َسبيَل اْلِهدايَِة لِْلبِرِّ فيما ُاْنِفُق ِمْنُه... َواْكِفني َرِف َو َحصِّ َكّداً.. َواْمَنْعني ِمْن السَّ
َمُؤونََة االْكتِسابِ َواْرُزْقني ِمْن َغْيِر اِْحتِسابِ َفال اَْشَتِغَل َعْن ِعباَدتَِك بِالطَّلَِب َوالاَْحَتِمَل اِْصَر تَبِعاتِ اْلَمْكَسِب... ُصن َوْجهي بِاْليَساِر
َوالتَْبَتِذْل جاهي بِاِالْقتاِر َفاَْسَتْرِزَق اَْهَل ِرْزقَِك َواَْسَتعِطَي ِشراَر َخْلِقَك، َفاَْفَتتَِن بَِحْمِد َمْن اَْعطاني َوُاْبَتلى بَِذّمِ َمْن َمَنَعني َواَْنَت ِمْن ُدونِِهْم

َولِىٌّ اِالْعطاِء َواْلَمْنع»؛
و فراخترين روزى را وقت پيرى نصيبم كن... نخواه كه تهيدست گردم در حالى كه فراخى روزى من به دست توست.... به وسعت
روزى آزمايشم مكن و از آسايش در زندگى برخوردارم نما و معيشتم را دشوار مكن... و مرا از اسراف بازدار و روزيم را از تلف شدن
نگاه دار و دارائيم را به وسيله بركت دادن افزون كن و مرا در انفاق از آن مال در امور خير به راه هدايت رهبرى فرما.... و مرا از سختى
و رنج به دست آوردن روزى، كفايت كن و روزيم را از جايى كه گمان نمىبرم عنايت فرما تا در راه به دست آوردن روزى، از بندگيت باز
نمانم و سنگينى عواقب آن را به دوش نكشم.... آبرويم را به توانگرى حفظ كن و منزلتم را به تنگدستى پست مفرما كه از روزى
خوارانت روزى طلبم و از اشرار خلقت عطايى خواهم تا به تعريف از آنكه به من عطا كند، دچار شوم و به سرزنش آنكه از من منع

نمايد مبتال گردم، در حالى كه بخشش و منع عطا به دست توست نه غير تو».
برداشتها: 1. غنا و بىنيازى در روزى، زمينه تكامل اخالقى است؛ زيرا كسى كه روزيش كم است و به ديگران محتاج مىشود در معرض
انحراف بيشترى است و چون به سبب درخواست از ديگران آبرويش خدشه دار مىشود و منزلتش پست مىگردد، ممكن است
دستش به سوى بندگان ناصالح خدا دراز گردد و براى برآورده شدن نياز خود، مجبور به تعريف و تمجيد از آنان گردد و چه بسا از
. آفِت روزى وسيع، چشم برخى هم كه درخواست مىنمايد آنها او را رد كنند و او هم از آنان به بدى ياد كند و بدشان را بگويد؛ 2
. آنكه روزيش وسيع است، با نگاه كردن به زندگى افراد باالتر از خود مورد امتحان قرار مىگيرد. 4- در دوختن به افراد مرفهتر است؛ 3
- كسى كه روزيش را از - انسان در دوران پيرى بيشتر محتاج وسعت رزق است. 6 امور مادى نبايد به افراد باالتر از خود نگاه نمود. 5
- مالى كه بدان بركت داده شود - از اسراف بايد دورى كرد كه يكى ديگر از آفتهاى روزى وسيع است. 8 خدا مىداند فقير نمىگردد. 7
- تالش در كسب روزى نبايد - بايد در انفاق مال دقت نمود تا در راهى صرف شود كه به هدايت نزديكتر است. 10 فراوان مىگردد. 9
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- اصل عبادت است. كسب روزى وسيله و مانع عبادت شود؛ اگر كسب روزى مانع رابطه انسان با خدا گشت، مذموم مىگردد. 11
مقدمه و زمينه است. بايد از خدا خواست كه اين مقدمه از ذى المقدمه بيشتر نگردد و مانع از پرداختن به عبادت نشود. بايد از خدا
خواست روزى را از طريقى آسان و بدون مشكالت و سختى براى انسان فراهم كند تا بتواند عبادتها را به عنوان اصل به نحو احسن
- اگر كسى به انسان عطايى بخشيد بايد دانست كه خود او هم روزى خوار خداست و بايد خدا را سپاس گفت و اگر انجام دهد. 12

كسى عطايى را از انسان منع كرد بايد دانست كه خدا روزى دهنده واقعى است و از او بايد طلب كرد.
«َواَِعزَّنى َوال تَْبَتلِيَنّى بِاْلكِْبِر»؛

ارجمندم ساز و گرفتار كبرم مفرما.
برداشت: آفت عزّت در ميان مردم، كبر است. آنكه معرفت خود را از خدا خواست و از خدا دانست دچار كبر نمىگردد.

«وَعبِّْدنى لََك َوال ُتْفِسْد ِعباَدتى بِاْلُعْجِب»؛
مرا بنده خود ساز و عبادتم را به آلودگى خودپسندى تباه مكن.

برداشت: 1. آفت عبادت، خودپسندى است؛ 2. شيطان از هر راهى انسان را از طريق بندگى خارج مىسازد. حتّى اين راه مىتواند راه
بندگى باشد. پس اگر خدا انسان را متنبه نسازد عبادت هم مىتواند راهزن انسان باشد.

»؛ «َواَِجْر لِلنَّاسِ َعلى يَِدَى اْلَخْيَر َوال تَْمَحْقُه بِالَمّنِ
خير و نيكى را به دست من براى مردم جارى ساز و آن را با منتگذارى تباه مكن.

. خدا باالخره خير خود را به هر وسيلهاى به بندگانش مىرساند؛ زهى سعادت كه انسان واسطه اين خير رسانى شود؛ برداشت: 1
2. آفت كمك رساندن به مردم، منّتگذارى است.

«َوال تَْرَفْعنِى فِى النّاسِ َدَرَجًة إّال َحطَْطَتنى ِعْنَد نَْفسى ِمْثلَها َوال ُتْحِدْث لى َعزّاً ظاِهراً إِّال اَْحَدْثَت لِى ِذلًَّة باِطَنًه ِعْنَد نَْفسى بَِقَدِرها»؛
درجه و مرتبه مرا نزد مردم بلند مگردان، مگر آنكه مرا به همان اندازه نزد خودم پست گردانى و عزتى آشكار برايم ايجاد مكن، مگر

آنكه به همان اندازه در باطنم خاكسار سازى.
. هر قدر كه انسان در بين مردم مشهور شود، بايد به همان اندازه در نفس خود فرو افتاده باشد وگرنه شهرت َوبال و برداشت: 1
. راه اينكه شهرت بين مردم انسان را از طريق الهى منحرف نسازد اين است كه انسان در نفس خود ذليل باشد؛ 3. رهزن مىگردد؛ 2
نه ُكنج خلوت گزيدن نشانه قرب الهى است و نه ورود به عرصههاى اجتماعى بيانگر دورى از خدا مىباشد؛ 4. سالك الى اللَّه از مردم
. سالك الى اللَّه بايد خود را براى گريزان نيست، از خود بيمناك است. از جامعه و مردم فرار نمىكند، بلكه خود را آماده مىكند؛ 5
حالتهاى مختلف آماده سازد و در همه حالتها از طريق بندگى جدا مگردد؛ چه گوشه نشين باشد و چه شهره آفاق؛ 6. مؤمن در بين

مردم عزيز است و در نفس خود ذليل.
يطاِن َفاْقبِْضنى اِلَْيَك َقْبَل اَْن يَْسبَِق َمْقُتَك اِلَىَّ اَْو يَْسَتْحكَِم َغَضُبَك «َوعّمِرنى ما كاَن ُعْمرى بِْذلًَة فى طاَعتَِك َفإذا كاَن ُعْمرى َمْرتَعاً لِلشَّ

»؛ َعلَىَّ
مرا تا وقتى زنده بدار كه عمرم در طاعت تو به كار رود و چون بخواهد عمرم چراگاه شيطان شود، جانم را بستان، قبل از آنكه

دشمنيت به من رو كند يا خشمت بر من غالب گردد.
برداشتها: 1. عمر ارزش ذاتى ندارد؛ بلكه ارزش آن به اين است كه در طاعت خدا صرف شود؛ 2. مؤمن شيفته و دلبسته عمر و جان
. عمرى كه به طاعت نباشد، چراگاه شيطان است؛ هر چه خواهد از آن بردارد و هر خود نيست؛ دلش در گرو طاعت الهى است؛ 3

تصرفى خواهد در آن مىكند و هر زمان كه ميل كند داخل چراگاهش شود.
ْنَتها َوال ُاْكُروَمًة فِيَّ ناقَِصًة اِّال اَْتَمْمَتها»؛ «اَللَُّهَم التََدْع َخْصلًَة ُتعاُب ِمنّى اِّال اَْصلَْحَتها، َوال عائِبًَة ُاَؤنَُّب بِها اِّال َحسَّ

الهى در وجود من خصلتى كه به خاطر آن عيب شوم مگذار؛ مگر آنكه آن را اصالح كنى و مرا با هيچ عيبى كه به خاطر آن سرزنشم
كنند رها مكن؛ مگر آنكه آن را نيكو گردانى و هيچ كرامتى را در من ناقص مگذار؛ مگر آنكه به كمالش رسانى.

. مؤمن از اينكه به خاطر . نبايد با كوچكترين عيب خود مسامحه كرد و تا اصالح كردن همه آنها، نبايد از پاى نشست؛ 2 برداشتها: 1
صفتى كه دارد مورد سرزنش ديگران قرار بگيرد، مىپرهيزد؛ 3. نبايد به ويژگىهاى خوبِ حداقلى اكتفا كرد، بلكه بايد آن را كامل نمود.

«َواْجَعْل لِى يََداً َعلى َمْن ظَلََمنى َولِساناً َعلى َمْن خاَصَمنى»؛
مرا بر كسى كه ستم به من كند چيرگى ده و با آنكه با من مجادله كند زبانم را گويا ساز.

. مؤمن ظلمپذير نيست و در مقابل ظالم مىايستد و در مقابل دشمن با زبان گويا مجادله مىكند؛ 2. مؤمن قوى است، برداشتها: 1
زيرا خداى قوى با اوست؛ 3. ظلمپذيرى، خود از اخالق رذيله است و ظلمستيزى نشانگر كمال اخالقى.

َدنى َوُمتابََعِة َمْن اَْرَشَدنى»؛ «َوفِّْقنى لِطاَعِة َمْن َسدَّ
مرا توفيق ده از آنكه مرا استقامت آموزد فرمان برم و از كسى كه مرا راهنمايى كند پيروى نمايم.

. پذيرش نصيحت ديگران كرامتى اخالقى است و . در برابر موعظه، هدايت و نصيحت ديگران بايد روحيه انقياد داشت؛ 2 برداشتها: 1
. سالك الى اللَّه در طى طريق بندگى نيازمند راهنمايى كسانى است كه استاد راه توفيقى است كه بايد آن را از خدا خواست؛ 3

هستند.
لَِة َوُاخالَِف َمِن نى بِالنُّصحِ، َواَْجِزَى َمْن َهَجَرنى بِاْلبِرِّ َوُاثيَب َمْن َحَرَمنى بِاْلبَْذِل َوُاكافَِى َمْن َقطََعنِى بِالصِّ ْدنِى ِالَْن ُاعاِرَض َمْن َغشَّ «وَسّدِ

يَِّئِة»؛ ْكِر َواَْن اَْشُكَر اْلَحَسَنَة َوُاْغِضَى َعِن السَّ اْغتابَنى اِلى ُحْسِن الّذِ
و مرا به خيرخواهى كسى كه با من نيرنگ كند توفيق ده و آن را كه از من دورى كرده به خوبى پاداش دهم، و به آن كسى كه
محرومم ساخته بخشش كنم و به آنكه از من بريده بپيوندم و بر خالف آنكه از من غيبت كرده از او به نيكويى ياد كنم و خوبى را

سپاسگذارم و بدى را چشم بپوشم.
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برداشت: مؤمن نيرنگ را با خيرخواهى، دورى كردن را با نيكوئى، محروم ساختن را با بخشش، قطع را با رفت و آمد نمودن، غيبت را
با به خوبى ياد كردن، خوبى را با شكر و بدى را با ناديده گرفتن جواب مىدهد.

«َحلِّنى بِحْليَِة الصّالِحيَن َواَْلبِْسنى زيَنَة اْلُمتّقيَن فى بَْسِط الَعْدل َوَكْظِم الَغْيِظ َواِْطفاِء النّائَِرِة َوَضّمِ اَْهِل اْلُفْرَقِة َواِْصالحِ ذاتِ اْلبَيِن َواِْفشاِء
ْبقِ اِلَى اْلَفضيلَِة َوايثاِر التََّفضُِّل َو يَرِة َوُسُكوِن الرّيحِ َوطيِب الُمخالََقِة َواْلسَّ العاِرَفِة َوَسْتِر العائِبَِة َوليِن الَعريَكِة َوَخْفضِ الَجناحِ َوُحْسِن الّسِ

ْفضاِل َعلى َغيِر الُمْسَتِحّقِ َواْلَقْوِل بِاْلَحّقِ َواِْن َعزَّ، َواستِْقالِل الَخْيِر َواِْن َكُثَر ِمْن َقْولى َوفِْعلى»؛ تَْرِك التَّْعييِر َواْألِ
مرا به زيور شايستگان بياراى و زينت اهل تقوا را در اين امور بر من بپوشان. در گستردن عمل، فرو خوردن خشم، خاموش كردن آتش
فتنه، و جمع كردن پراكندگان و اصالح بين مردم و آشكار نمودن كارهاى خوب و پوشاندن عيوب و نرم خوئى و فروتنى، خوشرفتارى و
وقار، حسن معاشرت و سبقت جويى به فضيلت و اختيار كردن تفضل بر ديگران و چشم پوشى از سرزنش ديگران و بخشش رايگان
به غيرمستحق، و گفتن سخن حق هر چند سنگين و گران باشد و ناچيز دانستن نيكى در گفتار و رفتارم هر چند زياد باشد و بسيار

شمردن شر در گفتار و كردارم هر چند اندك باشد.
. چشمها را بايد شست، اگر تقوى را زيبا و زينت نمىبينم اشكال از ديده . زيبايى مؤمن به عمل صالح و تقوى است؛ 2 برداشت: 1
است؛ 3. صفات متقيان: عدلگسترى؛ فرو خوردن خشم؛ خاموش نمودن آتش فتنه در جامعه؛ از بين بردن اختالفها؛ اصالح بين مردم؛
آشكار نمودن خوبىها؛ پوشاندن عيوب؛ نرم خويى؛ فروتنى؛ خوش رفتارى؛ وقار؛ حسن معاشرت؛ سبقت جستن به فضيلت؛ بخشش
به ديگران؛ چشم پوشى از سرزنش ديگران؛ بخشش به ديگران بدون آنكه استحقاقى داشته باشند؛ گفتن حق گرچه سنگين باشد؛
كارهاى خوب را كوچك شمردن، هر چند هم كه زياد باشد؛ كارهاى بد خود را بسيار شمردن هر چند اندك باشد؛ 4.چشمان مؤمن
نسبت به خوبىها دوربين است و نسبت به بدىها نزديك بين. خوبىهاى ديگران را مىبيند نه بدىهاى آنان را؛ بدهىهاى خود را مىبيند نه
خوبىهاى خود را؛ 5. مؤمن فارغ از دغدغههاى اجتماعى نيست. دغدغه عدالت و وحدت دارد و از فتنهها و اختالفها ناراحت مىگردد؛ 6.
. حق با هر منظومه حيات مؤمن گرداگرد حق مىچرخد و اگر نچرخد از هم مىپاشد. بهاى اين حق مدارى هر چه مىخواهد باشد؛ 7
. ديگران از بودن با مؤمن لذت مىبرند و در راحتىاند، چيز ديگر، هر چند هم كه سنگين باشد مقايسه شود، باز هم سنگينتر است؛ 8
. مؤمن ابتدا بخشش مىكند نه در مقابل زيرا او متواضع و خوشرفتار است و اهل بخشش و ناديده گرفتن عيوب ديگران مىباشد؛ 9

بخشش ديگران؛ 10. مؤمن نه تنها اهل انجام كارهاى نيك است، بلكه به سمت آنها سبقت مىجويد.
َوأَْكِمْل ذلَِك لى بَِدواِم الطّاَعِة َوُلُزوِم الَجماَعِة َوَرْفضِ اَْهِل اْلبَِدع َوُمْسَتعِمِل الرَّْاِى اْلُمْخَتِرعِ»؛

و همه اين خصلتها را به وسيله تداوم اطاعت و همراهى با جماعت مسلمانان و فرو گذاشتن اهل بدعت و راى ساختگى در دين
كامل ساز.

. استمرار در اطاعت؛ 2. همراهى باجماعت مسلمانان؛ برداشتها: متقيان براى كامل نمودن صفات خود نيازمند سه چيز هستند: 1
3. دورى از اهل بدعت.

«ال تَْبَتلِيَّنى بِاْلَكَسِل َعْن ِعباَدتَِك َوَالاْلَعمى َعْن َسبِيلَِك َوالبالتَّعرُّضِ لِِخالِف َمَحبَّتَِك َوال ُمجاَمَعِة َمْن تََفرََّق َعْنَك َوالُمفاَرَقِة َمِن اْجَتَمَع
اِلَيَك»؛

مرا در راه عبادت دچار سستى مساز، در تشخيص راهت نابينايم مكن و به ارتكاب خالفمحبتت دچارم مساز، مپسند بر كسى كه از
تو دور است نزديك شوم و از آنكه با تو همراه است جدا گردم.

. مرتكب شدن خالف ميشت . تشخيص ندادن راه؛ 3 . بىنشاطى و كسل بودن در عبادت؛ 2 برداشتها: موانع بندگى عبارتند از: 1
الهى؛ 4. نزديكى به كسانى كه از خدا بريدهاند؛ 5. جدايى از دوستان خدا.

«اَلّلُهمَّ اْجَعْلنى اَُصوُل بَِك ِعْنَد الضَُّروَرِة َواَسَئُلَك ِعْنَد اْلحاَجِة،... َوال تَْفتِنّى بِاِالْْستِعانَِة بَِغيِرَك اِذا اْضُطِرْرُت،... َفاْسَتِحقَّ بِذلَِك ِخْذالنََك
َوَمْنَعَك َواِْعراَضَك»؛

خدايا چنان كن كه با نيروى تو به شدايد حمله كنم و به وقت نياز به گدايى تو آيم... و مرا به كمك خواستن از غير خود هنگاماضطرار
گرفتار مكن... كه به خاطر آن، سزاوار خوارى و منع از رحمت و بىاعتنايى از جانب تو شوم.

. خدا انسان را در هنگام نياز امتحان مىنمايد كه آيا از او . هنگام نياز و حاجت بايد دل به خدا داد و از خدا كمك گرفت؛ 2 برداشتها: 1
. كسى كه هنگام نياز از غير خدا چشمداشت كمكى داشته باشد، مستحق خوارى و محروميت و استعانت مىجويد يا از غير او؛ 3

بىاعتنايى خداست.
ْفعِ َعنّى َوالاَْظلَِمنَّ َواَْنَت اْلقاِدُر َعلَى اْلَقْبضِ ِمنّى»؛ «ال ُاْظلََمنَّ َواَْنَت ُمطيٌق لِلدَّ

مگذار كه بر من ستم شود در حالى كه تو به دفع آن از من توانايى، و اجازه مده كه بر ديگرى ستم كنم در حالى كه تو در جلوگيرى
از من نيرومندى.

برداشت: مؤمن نه ظلم مىپذيرد و نه ظلم مىكند. ظلم نمىپذيرد، چون مىداند خداى قادر با اوست، لذا با دلگرمى به كمك خدا به
مقابله با ظالم مىپردازد و ظلم نمىكند چون مىداند خدا با مظلوم است و در مقابل ظلم او مىايستد.

«و الاَْطَغيَنَّ َوِمْن ِعنِدَك ُوْجدى»؛
و مرا به سركشى مپسند در حالى كه توان و دارايى من از توست. كسى كه توان و دارايى خود را از خدا بداند سركشى نمىكند.

«اَلّلُهمَّ اِلى َمْغِفَرتَِك َوَفْدُت َواِلى َعْفِوَك َقَصْدُت َواِلى تَجاُوِزَك اْشَتْقُت َوبَِفْضلَِك َوثِْقُت َولَْيَس ِعْندى ما ُيوِجُب لى َمْغِفَرتََك َو ال فى َعَملى
ما اَْسَتِحقُّ بِِه َعْفَوَك»؛

الهى به جانب آمرزشت آمدهام و به سوى بخشايشت روى آوردهام و به گذشت تو مشتاقم و به فضلت اعتماد و تكيه دارم و چيزى
نزد من نيست كه مرا در خور آمرزش تو كند و نه كارى كه مستحق بخشايش تو گردم.

. اميد سالك بايد به مغفرت، عفو، گذشت و فضل خدا باشد نه به اعمال و عبادت خود. آنچه را انجام داده است سبب برداشتها: 1
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آمرزش نمىبيند. امام زينالعابدين عليه السالم هم كه باشد باز هم اطمينانش به فضل خداست نه عبادت خود؛ 2. وقتى سالك، خدا
و خود را شناخت، خدا را عظيم بىنهايت يافت و خود را ضعيف و تهى، هميشه خويش را مقصر كم كار مىبيند؛ از همين رو او همواره

مشتاق گذشت الهى است.
«َومالَى بَْعَد اَْن َحَكْمُت َعلى نَْفسى اِّال َفْضُلَك»؛

و بعد از آنكه خود را محكوم نمودم و درباره خودم قضاوت كردم، چيزى در دست نيست به جز فضل تو. 
برداشت: مؤمن وقتى نعمتهاى خدا را و حق عظيم او را با شكر و عبادت خود مقايسه مىكند و آنها را سبك و سنگين مىكند، دستش

خالى مىگردد. در اين حال تنها برگ برندهاش فضل خداست.
«اَْنِطْقنى بِاْلُهدى»؛

زبان مرا به هدايت گويا ساز.
برداشت: زبان مؤمن بايد به هدايت بچرخد و سبب هدايت و يادآورى خدا باشد.

«َوفِّْقنى لِلَّتى ِهَى اَْزكى َواْسَتعِمْلنى بِما ُهَو اَْرضى»؛
و به پاكيزهترين روش توفيق ده و مرا به كارى وادار كه بيش از هر چيز به آن خشنودى.

برداشت: راهها و انتخابهاى مختلفى در پيش روى انسان است؛ ممكن است چند راه خوب و پسنديده باشد. ولى يكى از همه بهتر
و پسنديدهتر باشد. بايد از خدا خواستهميشه بهترين راه را جلوى انسان قرار دهد.

داِد»؛ «َوَمتِّْعني بِاالْقتِصاِد َواْجَعْلنى ِمْن اَْهِل السَّ
مرا از نعمت ميانه روى بهرهمند فرما و از اهل استقامت قرار بده.

برداشت: مؤمن هم اهل ميانه روى است و هم محكمكارى. كارى كه انجام مىدهد از افراط و تفريط به دور است و در آن محكمكارى
مىكند و راه هرگونه عيب و خلل را بر آن مىبندد.

«َفاِنَّ نَْفسى هالَِكٌة اَْو تَْعِصَمها»؛
نفس من در تباهى و هالكت است مگر آنكه تو او را حفظ كنى. 

برداشتها: 1. يا خدا دست انسان را مىگيرد و يا انسان هالك مىگردد. راه سومى نيست؛ 2. كسى كه خدا دست او را نگرفته است،
اينگونه نيست كه بتواند با نيروى عقل خود و مستقالً به يك نجات و فالح نسبى برسد. جدايى از دستگيرى خدا، وادى هالكت

است؛ 3. كسى كه چنين بينشى داشته باشد و خدا را در بين اين دو راهى ببيند، در تمسك به خدا جدىتر و كوشاتر است.
تى اِْن َحِزْنُت َواَْنَت ُمْنَتَجعى اِْن ُحِرْمُت َوبَِك اْستِغاثَتى اِْن ُكِرثُت َوِعْنَدَك ِمما فاَت َخلٌَف َولِما َفَسَد َصالُح»؛ «اَلّلُهمَّ اَْنَت ُعدَّ

خدايا چون اندوهناك شوم، تو دلخوشى منى و چون محروم گردم، تو محل اميد منى؛ و چون غم و غصه و مصيبت بر من هجوم آورد،
پناهم به توست و آنچه از دستم رود تداركش نزد توست و هر چه تباه گردد اصالحش از جانب توست. 

برداشت: حزن و مصيبت و محروميت، تباهى و تلف در دارايى و متعلقات انسان، زندگى بسيارى از مردم را سياه مىكند و آنها را از
طى طريق بندگى باز مىدارد و يا آنها را ناتوان و بىانگيزه مىسازد؛ ولى مؤمن خدا را دارد. در غم، دلخوشىاش به خداست. همه دنيا
را هم از دست بدهد باز هم خدايش هست. اگر محروم شد، اميدش به اوست و با او محروميتى ديگر نيست. اگر چيزى از دست

داد، خدا آن را جبران مىكند و اگر چيزى از او تباه شد، مطمئن است كه خدا بر اصالح آن قادر است.
«َو فيما اَْنَكْرَت تَْغييُر»؛

و هر چه را ناپسند دارى تغييرش به دست توست.
برداشت: مؤمن تالش خود را مىكند تا زندگى او مورد رضاى خدا باشد؛ ولى باز هم امكان دارد جايى از دست او خارج شود و رضاى
الهى را به همراه نداشته باشد. به همين خاطر زندگيش را به خدا مىسپارد و از او مىخواهد كه هر جايى مورد رضاى او نبود تغييرش

دهد.
«َوَوفِّقنى اِذا اْشَتَكلَْت َعلَىَّ االُموُر ِالَْهداها»؛

و چون كارها بر من در هم شود مرا به هدايت آميزترين آنها توفيق ده.
برداشت: گاه مىشود كه امر بر انسان پيچيده مىشود و در انتخاب راه درست درمىماند. در اين هنگام بايد انتخابى را كه به هدايت

نزديكتر است برگزيد كه البته اين انتخاب بدون توفيق الهى ميسر نمىشود.
«َواِذا تَشابََهِت األَْعماُل ِألَْزكاها»؛

و چون كارها در نظرم مشتبه شود، مرا به پاكيزهترين آنها توفيق ده.
برداشت: و زمانى هست كه امور مختلف به خاطر شباهتى كه به هم دارند انسان را در انتخاب دچار سرگردانى مىكنند. در اين

هنگام بايد در بين برنامهها و كارهاى مختلف پاكيزهترين آنها را انتخاب كرد، كارى كه از عيب و بدىها پيراسته است.

پىنوشت:

1) ميزان الحكمه، ج 2، ص 876، ح 5620.
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اخالق منتظران

حرست جواد پور روستايى و اميد پور 

مقدمه

«انتظار» در قاموس اديان واژهاى آشناست؛ اّما در نظام اعتقادى شيعه جلوهاى خاص دارد؛ جلوهاى كه با همه نيرنگها و شبهه
افكنىهاى دشمنان، همچنان شكوه خود را به رخ مىكشد. در اين مقاله پس از طرح فضيلت انتظار در آينه آيات و روايات معصومين،
اشارهاى به معنا و آثار انتظار خواهد شد و با تقديم چند بحث به عنوان مقدمه، محور اصلى مقاله پىگرفته مىشود. منظور از اخالق
منتظران، بيان فضايل معنوى و اخالقى منتظران حقيقى از آيات و روايات است؛ فضايلى كه همه جوامع تشنه آن هستند. هدف از
طرح اين موضوع آن است كه با شناخت صفات منتظران حقيقى بكوشيم تا به اندازه توان، خود را به اين صفات آراسته و به صفت
منتظران حقيقى نزديك كنيم؛ بدان اميد كه با توفيقات الهى و عنايات حضرت ولى عصر(عج) در جمع دوستان، منتظران، ياران و

شهيدان در ركاب حضرت قرار گيريم.

فضيلت انتظار

در روايات زيادى فضيلت انتظار تشريح شده است؛ به عنوان نمونه چند روايت را نقل مىكنيم. پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم
مىفرمايد:

«اَْفَضُل اَْعماِل ُامَّتى اِْنتِظاُر اْلَفَرجِ ِمْن اللَّه َعزَّو َجّل»(1)؛
بهترين اعمال امت من انتظار فرج از خداوند عزوجل است.

«اَْفَضُل اْلِعباَدِة انتظاُر الَفَرجِ»(2)؛
بهترين عبادتها، انتظار فرج است.
امام على عليه السالم مىفرمايد:

«اِْنَتِظُروا الَفَرَج َوال تَيأَُسوا ِمْن َروحِ اللَّه َفاِنَّ اََحبَّ اْالَْعماِل اِلى اللَِّه َعزََّوَجلَّ اِْنتِظاُر اْلَفَرجِ»(3)؛
منتظر فرج باشيد و از روح خدا مأيوس نشويد. پس همانا بهترين اعمال نزد خداوند انتظار فرج است.

امام صادق عليه السالم مىفرمايد:
«اَْلُمْنَتِظُر لِلثّانى َعَشَر ِمْنُهْم كالشاِهِر َسْيَفُه بَيَن يََدى رسوِل اللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم يَُذبُّ َعنُه»(4)؛

كسى كه منتظر دوازدهمين امام از اهل بيت باشد مانند كسى است كه در كنار پيامبر شمشير برگرفته و از او دفاع مىكند.
امام صادق عليه السالم فرمود:

«َمْن ماَت ُمْنَتظراً لِهذا االَْمِر كاَن َكَمْن كاَن َمَع القائِِم فى ُفْسطاِطِه ال بَْل كاَن بَِمَنزلَِة الضَّاِربِ بَْيَن يََدى َرُسوِل اللَّه صلى هللا عليه وآله
يِف»(5)؛ وسلم بالسَّ

بدانيد كسى كه منتظر ظهور حضرت حجت عليه السالم باشد، پاداشش همانند كسى است كه شبها تا صبح عبادت كند و روزها
روزهدار باشد.(6)

و همچنين پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد: «اى على! بدان كه بزرگترين مردم از نظر يقين قومى هستند در آخرالزمان
مىآيند. آنها با هيچ پيامبرى مالقات نداشتهاند و ولىشان از آنها غايب است و به نوشتههايى كه قرآن و احاديث ما است ايمان
) رواياتى كه گذشت و روايات فراوان ديگرى كه درباره فضيلت انتظار نقل شده، انسان را به فكر فرو مىبرد و اين سوال آوردهاند».(7

اساسى مطرح مىشود كه معنى انتظار با اين همه فضيلت چيست؟

معناى انتظار

در مورد انتظار دو برداشت و ديدگاه كلى وجود دارد: ديدگاه مثبت و ديدگاه منفى. ديدگاه منفى از معناى انتظار (انتظار منفى)
ديدگاه كسانى است كه با بدفهمى برخى روايات؛ معناى انحرافى از انتظار برداشت كردهاند. برخى روايات تصريح مىكند كه خداوند
با ظهور مهدى موعود، جهان را پر از عدل و داد مىكند؛ پس از آنكه از ظلم و جور پر شده است. اين عده با توجه به اين دسته روايات،
معتقدند هر گناه، فساد، ظلم، تبعيض، حق كشى و پليدى مقدمه ظهور و تسريع كننده آن است. در نتيجه مدعىاند بهترين شكل
انتظار ترويج و اشاعه فساد و سكوت در برابر ظلم و حق كشى است. الزمه اين برداشت از انتظار، تعطيل شدن حدود و مقررات
اسالمى، حرمت امر به معروف و نهى از منكر و حتى جواز انجام دادن هر گناه و فسادى در عصر غيبت است كه البته اين نتايج با
مسلمات قرآن و روايات در تعارض است. بررسى اخالق منتظران حقيقى در قرآن و روايات هم نشان مىدهد منتظر راستين حضرت
حجت (عج)، معتقد به چنين لوازمى نيست و در عقيده و عمل كامالً متفاوت با اين ديدگاه است. در ديدگاه مثبت از معناى انتظار،
فرد از وضع موجود ناراحت است و ايمان به وضع بهترى دارد كه در حكومت امام عصر(عج) وعده داده شده است؛ لذا مىكوشد خود را
آماده كند تا در برهم زدن وضع موجود و ايجاد تحول و اصالح وعده داده شده، نقش داشته باشد؛ مىكوشد زمينه را براى تحقق وعده
الهى فراهم نمايد و به گونهاى زندگى كند كه منتظر واقعى حكومت عدل جهانى باشد. روشن است انسان ظالم و فاسد، منتظر
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راستيِن حكومت جهانى عدل محور و صالح گستر نخواهد بود. اين برداشت از انتظار، موافق با معناى لغوى انتظار، همگام با ظاهر و
نص آيات و رواياتى است كه اخالق منتظران حقيقى را تشريح مىكند. انتظار مثبت، عامل رخوت و سستى نيست، بلكه عامل تحرك

و پويايى و تالش در جهت حاكميت فرهنگ و ارزشهاى اسالمى است.
انتظار امرى نيست كه با راحتطلبى و آسايش به دست آيد، بلكه امرى است كه با دشواريها همراه است، قرآن كريم مىفرمايد:

«اََحِسَب النَّاُس أَْن ُيْتَرُكوا أَْن يَُقوُلوا آَمنَّا َوُهو الُيْفَتُنون»؛(8)
آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند: «ايمان آورديم»، به حال خود رها مىشوند و آزمايش نخواهند شد؟!

امام صادق عليه السالم مىفرمايد: «منتظر امر ما، بسان كسى است كه در راه خدا به خون خود غلتيده باشد».(9) دور نماى اخالق
منتظران نگاهى اجمالى به آيات و روايات مربوط به منتظرين امام عصر(عج) و نيز مفهوم دو تركيب «انتظار» و «انقالب عدل گستر
جهانى» نشان مىدهد منتظران راستين دو ويژگى بارز دارند: خودسازى فردى و تعهد اجتماعى، منتظر راستين تالش مىكند خود و
جامعه را از هر حيث، جهت انقالب جهانى آماده كند. او در برابر دين و ارزشهاى اسالمى و انسانى مطيع و متواضع است و مىكوشد
اين روحيه را در جامعه نيز گسترش دهد تا محيط براى ظهور آماده شود. در مقابل ظلم و فساد مىايستد و از سران كفر و تباهى

بيمى ندارد. اگر خودسازى فردى و تعهد اجتماعى در جامعهاى قرين شود؛ بدون شك برترين نوع انتظار تحقق يافته است.

سي�ى منتظران در آيات و روايات

همانطورى كه اشاره شد، در آيات و روايات، ويژگىهايى براى منتظران حقيقى ذكر شده كه برجستهترين آنها در ادامه، با استناد به
آيات و روايات نام برده مىشود:

1. معرفت و محبت امام عصر(عج)
پايه محبت به امام عصر(عج) و اطاعت از او، معرفت و شناخت امام است و كمترين حد شناخت و معرفت به فرموده امام صادق اين
است كه: «بدانى، امام مساوى با پيامبر است، مگر در درجه نبوت، امام وارث پيامبر است و همانا اطاعت از او اطاعت از خدا و
رسول خدا است، پس بايد در هر امرى تسليم او بود و به سخن و فرمان او عمل كرد».(10) در روايت ديگر آمده است: مردم به سه
) از اين رو بايد تكليف مكلّفند: معرفت امامان؛ تسليم در برابر ايشان و واگذارى امور به ايشان در امورى كه اختالف پيش مىآيد.(11
امام را به گونهاى بشناسيم كه اين شناخت سبب در امان ماندن از شبهات ملحدان و مايه نجات ما از اعمال گمراه كننده مدعيان
دروغين و ثبات قدم در محبت و اطاعت امام عصر(عج) گردد. اين امر جز با شناخت صفات و ويژگىهاى او به دست نمىآيد و در اين راه
عالوه بر حركتهاى علمى در حد توان، توفيق الهى و عنايتهاى معصومين، بهترين ياوران راه هستند، در شناخت امام، شناخت
نشانهها و عالئم ظهور هم يكى از فروعات شناخت امام عصر(عج) است. چند روايت كوتاه در مورد اين صفت منتظران آورده مىشود:

1. «ُهْم اَْطَوُع لَُه ِمَن اْالََمِة لَِسيِِّدها»(12)؛
اطاعت آنان از امام، از فرمان بردارى كنيز از مواليش بيشتر است.

تِِهْم»؛(13) 2. «ُطوبى للصّابِريَن فِى َغْيبَتِِه، طوبى لِْلُمقيميَن َعلى محجَّ
خوشا به حال صابران در غيبتش؛ خوشا به حال آنانكه بر راه اهلبيت ثابتقدم مىمانند.

3. «اِّن اللََّه تَباَرَك َوتَعالى اَْعطاُهْم ِمَن الُعُقوِل َواالَْفهاِم َواْلَمْعِرَفِة ما صاَرْت بِِه الَغْيبَُة ِعْنَدُهم بَِمْنِزلَِة الُمشاَهَدة»(14)؛
خداوند تبارك و تعالى آن قدر به آنان عقل و فهم و بينش ارزانى داشته است كه غيبت امام در نزد آنها به مانند مشاهده و ديدار

اوست.
4. هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلى مرده است.(15) 

يار نزديكتر از من به من است
و اين عجبتر كه من از وى دورم

2. آراستگى به فضائل و پ�استگى از رذائل

منتظران واقعى حضرت ولى عصر (عج) همواره اين سخن محبوبشان را در آئينه دل خود جاى دادهاند؛ در آنجا كه مىفرمايد: «پس
هر يك از شما بايد آن چه را كه موجب دوستى ما مىشود پيشه خود سازد و از هر چه موجب خشم و ناخشنودى ما مىگردد، دورى
گزيند، زيرا فرمان ما به يكباره و ناگهانى فرا مىرسد و در آن زمان توبه و بازگشت براى كسى سودى ندارد و پشيمانى از گناه، كسى
). در جاى ديگر امام صادق عليه السالم مىفرمايد: «هر كس دوست مىدارد از ياران حضرت قائم را از كيفر ما نجات نمىبخشد»(16
باشد، بايد منتظر باشد و در اين حال به پرهيزگارى و اخالق نيكو رفتار نمايد، در حالى كه منتظر است. پس چنانچه بميرد و
قائم(عج) بپاخيزد، پاداش او همچون پاداش كسى خواهد بود كه آن حضرت را درك كرده است. پس كوشش كنيد و در انتظار بمانيد.
)؛ موضوع دورى از اعمال زشت و ناپسند و آراسته شدن به فضيلتهاى امام و گوارا باد بر شما اى گروه مشمول رحمت خداوند»(17
پياده شدن عملىآنها در زندگى فردى و اجتماعى به قدرى اهميت دارد كه امام عصر(عج) در توقيعشان به شيخ مفيد مىفرمايد: پس
تنها چيزى كه ما را از (شيعيان) پوشيده مىدارد، همانا چيز ناشايستى است كه از ايشان به ما مىرسد و خوشايند ما نيست و از آن

انتظار نمىرود.(18)
يك چشم زدن غافل از آن شاه نباشيد

شايد كه نگاهى كند آگاه نباشيد
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واليتپذيرى و واليتمدارى  .3

يكى ديگر از خصوصيات اخالقى ياران مهدى (عج) «تقويت و تثبيت» پيوند با امام عصر(عج) و تجديد عهد و پيمان با آن حضرت است،
از اينرو منتظرين واقعى با وجود غيبت ظاهرى آن حجت الهى، هيچ گاه خود را در جامعه بدون مسؤوليت و رها احساس نمىكنند و
همواره براى اجراى اوامر مواليشان درصدد تكرار و تمرين واليت پذيرى مىباشند. تاكيد فراوان برخواندن پارهاى از دعاها، باالخص
دعاى عهد، در واقع بر زبان جارى كردن و مرور عهد و پيمان با آن وجود غائب است. مسلماً با ايجاد فرهنگ واليت پذيرى و
واليتمدارى، جامعه دچار بحران فرهنگى، از خود بيگانگى، ياس، نااميدى، سركوب استعدادها و انحطاط نخواهد شد و با همدلى و
همراهى شيعيان در يارى و نصرت مواليشان، ديرى نخواهد پائيد كه فرج او را درك خواهند كرد؛ همانگونه كه حضرت حجت (عج) در
توقيعشان به شيخ مفيد رحمه هللا فرمودند: «اگر شيعيان ما كه خداوند آنها را در طاعتشان يارى دهد، در وفاى پيمانى كه از ايشان
گرفته شده است، مصمم و يكدل باشند، نعمت لقاى ما از آنان به تأخير نمىافتد و سعادت ديدار ما براى آنها با معرفت كامل و

راستين نسبت به ما تعجيل مىگردد.»(19)

4. اميدوارى شجاعانه براى قيام

از مسائل مهمى كه منتظران مهدى(عج) در عين اميد و انتظار به آينده، آن را به زيور طبع جان و دل خود آراستهاند، كسب شجاعت
الزم براى اين قيام جهانى مىباشد، آنچه در روايات بر آن تأكيد شده است، ظهور و بروز اين شجاعت از متن جان، در مرحله عمل
است كه مهمترين نشانه آن كسب آمادگى رزمى و دفاعى در اين زمينه مىباشد. مرحوم كلينى در اين زمينه روايتى از امام موسى
كاظم عليه السالم نقل كرده است: هر كسى اسبى را به انتظار امر ما نگه دارد و به سبب آن دشمنان ما را خشمگين سازد، در
حالى كه او منسوب به ماست، خداوند روزىاش را فراخ گرداند، به او شرح صدر عطا كند، او را به آرزويش برساند و در رسيدن به

خواستههايش يارى نمايد.(20)
«ُكلُُّهْم ُلُيوٌث َقْد َخَرُجوا ِمْن غاباتِِهْم لَْو اَنَُّهْم َهمُّوا بِاِزالَِة الجِباِل َألَزالوها َعْن َمواِضِعها»(21)؛
همه شيرانى هستند كه از بيشه خارج شدهاند و اگر اراده كنند، كوهها را از جا بر كنند.

«ُجِعلَْت ُقُلوُبُهْم َكُزُبِر اْلَحديد»(22)؛
دلهايشان، چون پارههاى آهن شده است.

«َفاِنَّ الرَُّجَل ِمْنُهْم ُيْعطى ُقوََّة اَربَعيَن َرُجالً»(23)؛
به هر كدامشان، نيروى چهل مرد داده شده است.

5. خدامحورى و بينش عميق دينى

خداشناسى واقعى و شناخت عميق دستورات دينى، پايه و مبناى تمامى حركات و رفتارهاى منتظران واقعى مهدى(عج) است،
اين نگاه باعث مىشود تا شخص منتظر در راه رفتن، نشستن، ديدن، گوش دادن و حتى فكر كردن... اجراى دستورات الهى را به
صورت ملكه درونى لحاظ كرده و رضايت الهى و حجت خدا را بر همه چيز مقدم دارد، خداوند متعال هم با قرار دادن نور علم و حكمت

در دل اين منتظران، بصيرت الزم را براى تفّقه در دين و ايجاد رابطه قلبى بين خدا، امام و منتظر فراهم مىنمايد.
«ِرجاٌل ُمؤِمنوَن َعَرُفوا اللََّه َحقَّ َمْعِرَفتِِه َوُهْم اَْنصاُر اْلَمْهدِى فى آِخِر الزَّماِن»(24)؛

مردانى كه خدا را آنچنان كه بايد شناختهاند، ياوران مهدى(عج) در آخر الزمان هستند.
ُدوا اللََّه، َحقَّ تَْوحيِدِه»(25)؛ «َفُهُم الذيَن َوحَّ

آنها به وحدانيت خداوند، آنچنان كه حق وحدانيت اوست، اعتقاد دارند.
وَن فِى طاَعِة اللَّه»(26)؛ «ُمجِدُّ
در راه اطاعت خدا پر تالشند.

«ُهُم الذيَن قاَل اللَُّه فيِهم... ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه»(27)؛
ياران مهدى كسانى هستند كه خداوند در وصف آنها چنين فرموده: خداوند دوستدار ايشان است و ايشان نيز دوستدار خداوندند.

تو در ميان جمعى و من در تفكرم
كاندر كجا برآيم و پيدا كنم ترا

6. خدمت رسا� به مردم، ساده زيستى و روحيّه ايثار

) منتظران حضرت همان گونه كه امام رضا عليه السالم فرمودهاند: «امام زمان براى مردم از پدر و مادرشان مهربانتر است»؛(28
خدمت به مردم را باالترين عبادت و عامل مهم نزديكى به مواليشان مىدانند. آنها در رسيدگى به محرومان، مظلومان، مستضعفان و
مستمندان و حل مشكالت دوستان و همسايگان، گوى سبقت را از ديگران ربودهاند و در اين راه حاضرند از زندگى، زن و فرزند خود
بگذرند، زيرا با بينش عميق خود، بهترين معامله را، معامله دنيا با آخرت مىدانند و در اين راه به زندگى ساده و بىتكلف قناعت كرده و
به دنبال دنيا نرفتهاند. در روايات آمده است كه امام زمان(عج) نيز در حق خود تعهد مىكند كه همچون عموم مؤمنين باشد (و امتياز
خاصى براى خود قائل نباشد)؛ جامهاى چون جامه آنان بپوشند، مركبى چون مركب آنان سوار شود و آنگونه كه مؤمنين مىخواهند
باشد؛ به كم قانع باشد و براى خود دربان و نگهبان اختيار نكند.(29) از يارانش نيز بيعت مىگيرد كه همچون او باشند و طال و نقرهاى
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) امام صادق عليه السالم در بيان آيه «كسى كه حاصل دنيا را نيندوزند و گندم و جويى ذخيره نكنند و لباس خشن بپوشند.(30
مىطلبد، كمى از آن به او خواهيم داد، اّما در آخرت برايش هيچ بهرهاى نخواهد بود»(31) فرمود: در دولت حق حضرت قائم(عج) هيچ
) آرى ياران مهدى(عج) سختىها را به جان مىخرند و از خوشىها و لذايذ چشم مىپوشند و با دست بهرهاى نخواهد داشت.(32

مهربانشان خوبىها و خوشىها را به ديگران هديه مىدهند تا قلبها را نرم كنند و رهيدگان را به دامان پر از مهر و محبت دين برگردانند.

7. عدالت و عدالتخواهى

«عدالت اخالقى» ملكهاى است كه منتظر واقعى آن را با ايجاد اعتدال قواى نفس و تسلط عقل بر شهوت، غضب و وهم، در درون
خود شكل مىدهد و نتيجه آن نفى و دورى از ظلم و گناه در حوزه ارتباط با خدا، خويشتن و جامعه است. ياران مهدى(عج) با اتصاف
به عدالت درونى و بيرونى، راه قانون پذيرى را در برابر قانون گريزى انتخاب مىنمايند تا از اين طريق يكى از ابعاد اصلى ايجاد حكومت
جهانى كه عدالت مهدوى مىباشد را در درون و بيرون از خود متحقق نمايند. اين عدالت خيزى تا جايى است كه حتى حاضر نمىشود
دانهاى را از دهان مورچهاى بيرون بكشد و از اين جهت تمام موجودات و خاليق در سايه اين عدالت در امنيت به سر مىبرند. امام
حسن عسگرى عليه السالم در دعاى قنوت خود مىفرمايد: «بارالها! به وسيله ايشان (ياران مهدى) تمام افقهاى هستى و تمام

گوشهها و اقطار جهان را پر از عدل و داد و مهربانى و احسان خود بگردان».(33)
«يَْمَالُ االَْرَض قِْسطاً َوَعْدالً َكما ُملَِئْت ُظْلَماً َوجوراً»(34)؛

زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد، همچنان كه پر از ظلم و بيداد شده است.

8. استقامت در انتظار و يق¡ به ظهور

در بعضى از روايات شرط پايدارى بر اعتقاد و يقين به حضرت مهدى در زمان غيبت، «ثبت ايمان در دل» شمرده شده است،
وظيفهاى كه منتظران واقعى آن را به خوبى انجام مىدهند. در همين زمينه امام حسن عسگرى عليه السالم فرمودهاند: «غيبت
مهدى آن قدر طوالنى مىشود كه اكثر معتقدين از اعتقاد خود دست بر مىدارند و باقى نمىماند مگر آن كس كه خداوند واليت ما را از
)؛ آرى منتظران مهدى (عج) از او تعهد گرفته است و در قلبش ايمان را نوشته است و از جانب خود، او را تاييد كرده است»(35
اصحاب پيامبر نيز باالتر هستند، همان گونه كه پيامبر بزرگوار به اصحاب خويش فرمود: «پس از شما مردمانى خواهند آمد، كه به يك
تن از آنان اجر و پاداش پنجاه تن از شما را خواهند داد. گفتند: اى پيامبر خدا! ما در جنگهاى بدر و ُاُحد و حنين با تو بودهايم و درباره
ما برخى از آيات قرآن نازل شده است. فرمود: اگر شما در شرايطى كه آنها قرار مىگيرند، قرار بگيريد، آن تحّمل و شكيبايى كه آنان
) منتظر واقعى، با تكيه بر معرفت و شناخت خود نسبت به امام، او را در غيبت، همچون خورشيد پشت دارند، نخواهيد داشت».(36
ابر دانسته و او را ناظر بر حاالت و نيّات خود مىداند و چيزى را از ديدگان آن حضرت مخفى نمىپندارد، لذا عالوه بر عمل به واجبات و
ترك محرمات، همّت خويش را در فرو نيافتادن در دام غفلت صرف كرده تا رضايت موال و آقايش را كه الزمه انتظار حقيقى است،
پاسخ گفته باشد. امام على عليه السالم درباره حدود آگاهى به احوال مؤمنين فرمودهاند: «هيچ مؤمنى در شرق و غرب زمين از ما
غايب نيست».(37) امام عصر(عج) در بخشى از توقيع شريفشان به شيخ مفيد فرمودند: ما بر آن چه بر شما مىگذرد، احاطه علمى
داريم و هيچ يك از خبرهاى شما از ما پوشيده نيست... ما نسبت به رعايت حال شما اهمال نمىكنيم و ياد كردن شما را فراموش

نمىكنيم.»(38)

9. اخالص

شعار اصلى حركت مؤمنين و منتظران حضرت مهدى (عج) اخالص در حوزه ايمان و عمل است. به راستى ايمانشان عارى از آاليش،
كدورت، تيرگى، ظلم، شرك، ترديد و رياستطلبى مىباشد، «كسانى كه ايمان آورده و ايمانشان را به شرك و ظلم نيالودهاند، آنان را

است ايمنى و ايشان راه يافتگان هستند»(39).
) منتظران مهدى(عج) بىنام و بىنشان؛ همچون آدمهاى عادى در ميان «ُاولئَِك اْلُمْخلَُصوَن َحقاً» آنانند اخالص پيشگان حقيقى.(40
جامعه رفت و آمد دارند و براى خود امتيازى قائل نيستند. دنبال دكان و جلب مشترى نيستند، ولى مشتاقترين بندگان خدا به اويند.

10. تالش، هّمت و سخت كوىش

پركارى و كم توقعى از ديگر ويژگىهاى منتظران و ياران امام مهدى (عج) است.
«مجّدون فى طاعة اللَّه»؛

آنان در طريق عبوديت، سختكوش و پرتالشند.(41)
»؛ «اليَُكفُّوَن ُسُيوَفُهْم َحتّى يَرَضى اللَُّه َعزََّوَجلَّ

ياران قائم، شمشيرهاى خود را بر زمين ننهند تا اينكه خداى عزّ وجّل راضى شود.(42)

11. اهل تهجد و شب زنده دارى

) شبها را با عبادت به صبح مىرسانند و روزها را در دل شب، از خشيت خداوند، نالههايى دارند، مانند نالههاى مادران پسر مرده.(43
) مردان شب زنده دارى كه زمزمه نمازشان، مانند نغمه زنبوران كندو، به گوش مىرسد، شبها را با بيدارى با روزه به پايان مىبرند.(44
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سپرى مىكنند و بر فراز اسبها شب را به صبح مىرسانند.(45)

12. برخاسته از ميان مستضعف¡

«َوُنريُد اَْن نَُمنُّ َعلَى الذيَِن اْسُتْضِعُفوا فِى االِرضِ َونَْجَعلَُهْم اَئَِمًة َونَْجَعلَُهم الوارثيَن» ما مىخواهيم بر آنان كه در زمين خوارشان
شمردهاند، منّت نهيم و آنان را پيشوايان مردم گردانيم و ايشان را وارث زمين كنيم.(46)

13. خرد ورزِى دين مدارانه

از جمله ويژگىهاى حكومت امام مهدى(عج) رشد عقلى مؤمنين در همه زمينههاست - لذا يكى از صفات ياران و منتظران امام
زمان(عج) آن است كه از نظر عقلى رو به رشد هستند؛ چرا كه در روايات آمده است؛ «قِواُم الَْمرِء َعْقلُه، َوالديَن لَِمْن الَعْقَل لَُه»(47)
از نمودهاى بارز اين خرد ورزى دين مدارانه روايتى است كه از امام صادق عليه السالم نقل شده است: راوى مىگويد عدهاى از
شيعيان نزد امام عليه السالم آمدند و عرض كردند ما شيعيان شما هستيم فرمود: آيا شما در ميان قوم اينگونه هستيد كه اگر

شخصى از شما به مال ديگرى نياز داشت از او بردارد؟ عرض كرد خير. فرمود:
«اِنَّ اْلَقْوَم لَْم ُيْعطَوا احالمهم بعُد»؛(48)

هنوز عقل شيعيان ما به رشد واقعى خود نرسيده، كه اگر رسيده بود چنين مىكردند.
سپس فرمود: ياران مهدى چنيناند.

14. شهادتطلبى

ياران مهدى(عج) در راه تحقق آرمانهاى جهانى حضرت مهدى (عج) مشكالت و مصائب فراوانى را به تن مىخرند و با صبر، تواضع و
بردبارى عمل خود را هيچ مىپندارند و به جهت هجوم سختىها و تحّمل مشقتها بر خداوند منت نمىگذارند. به فرموده حضرت امير عليه

السالم:
«لَْم يَُمنُّوا َعلَى اللَِّه بِالصَّْبِر َولَْم يَْسَتْعِظُموا بَْذَل اَْنُفِسِهْم فِى الَحّقِ»؛

قومى كه به جهت صبر و بردبارى بر مشقتها بر خداوند منت نمىگذارند و فداكارى و بذل جانشان را در راه حق عظيم نمىشمارند.(49)
در فرازهاى مختلف از ادعيهى عصر غيبت نيز اين صفت از منتظران امام زمان عليه السالم مورد تأكيد قرار گرفته است. فراموش
نكنيم كه پيروزى همواره در سايه خون، شهادت، تالش و جهاد حاصل مىشود نه در سايه آسايشطلبى و عافيت. لذا در دعاى عهد،
ُد لَُه فِى َصبيَحِة يَوِمى َهذا براى منتظران صاحب االمر اين چنين نجوايى براى هر روز صبحدمان سفارش شده است: «اَلّلُهمَّ اِنّى ُاَجّدِ
ابِقيَن اِلى اِراَدتِِه َوما ِعْشُت ِمْن اَيَّاِمى َعْهَداً َوَعْقَداً َوبَيَعًة لَُه فِى ُعُنقى الاَُحوُل َعْنها َوال اَُزوُل اَبََداً... اَلّلُهمَّ اْجَعلنِى من... َواْلسَّ

َواْلُمْسَتْشَهديَن بَْيَن يََديِه».

حكايات

در مسجد جمكران قم اعمال را به جا آورده و با همسرم مىآمدم. ديدم آقايى نورانى داخل صحن شده و قصد دارند به طرف مسجد
بروند. گفتم: «اين سيد در اين هواى گرم تابستان از راه رسيده تشنه است». ظرف آبى به دست او دادم تا بنوشد؛ پس از آنكه

ظرف آب را پس داد گفتم: «آقا شما دعا كنيد و فرج امام زمان را از خدا بخواهيد تا امر فرجش نزديك گردد».
فرمود: «شيعيان ما به اندازه آب خوردنى، ما را نمىخواهند. اگر بخواهند دعا مىكنند و فرج ما مىرسد».

اين را فرمود و تا نگاه كردم آقا را نديدم. فهميدم وجود اقدس امام زمان(عج) را زيارت كردم و حضرتش امر به دعا نموده است.(50)

* * *

يكى از فضال از قول يكى از افراد مورد وثوق و او از قول آيتاللَّه مجتهدى از علماى تهران برايم چنين نقل كرد: شبى در نجف، بعد از
اتمام نماز جماعت پشت سر آيتاللَّه شهيد مدنى و خلوت شدن مسجد، ناگهان ديدم آقاى مدنى به شدت شروع به گريستن كرد،
چون به من اظهار لطف داشتند، به خودم جرأت دادم و از ايشان علت گريه ناگهانى او را پرسيدم. ايشان فرمودند: بعد از نماز يكى
به من گفت امام زمان(عج) را ديده است كه به او فرمودهاند: ببين اين شيعيان بعد از نماز بالفاصله به سراغ كارهاى خود رفتند و
هيچ كدام براى فرج من دعا نكردند. من هم تا اين را شنيدم به شدت متأثر شدم و گريستم. آقاى مجتهدى مىگفت: بعداً متوجه

شدم امام زمان(عج) اين گاليه را به خود ايشان كرده بود.
سالهاى بسيارى در قنوت سرور عزيزمان حضرت آيت اللَّه بهاءالدينى، آيات نورانى قرآن كريم و دعاهاى مرسوم را مىشنيديم، تا
اينكه ناگهان زمانى متوجه شديم كه نوع كلمات و عبارات ايشان تغيير يافته است. چون دستان خود را مقابل صورت مىگيرند، براى
حضرت مهدى(عج) دعا مىكنند: «اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه فى هذه الساعة و فى كل ساعة، ولياً

وحافظاً و قائداً و ناصراً ودليالً و عيناً حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويال.»
روزى كه در محضر آقا بوديم و فرصت مناسبى فراهم بود: از تغيير رويّه ايشان در اينباره پرسيديم. معظم له به يك جمله بسنده

كردند:
«حضرت پيغام دادند در قنوت به من دعا كنيد.»(51)
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* * *

حاج مال سلطانعلى روضهخوان تبريزى كه از جمله عباد و زهاد دوران خود بود مىگويد: در خواب مشرف به محضر واالى امام

زمان(عج) شدم، عرض كردم موالنا! آن چه در زيارت ناحيه مقدسه ذكر شده است كه مىفرمايد: «َفَالَنُدبَنََّك صباحاً ومساًء وَالَبكينَّ
عليك بََدَل الدموع َدماً» صحيح است؟

فرمودند: بلى. عرض كردم: آن مصيبتى كه به جاى اشك خون گريه مىكنيد كدام است؟ آيا مصيبت علىاكبر عليه السالم است؟
فرمودند: نه! اگر علىاكبر عليه السالم زنده بود او هم در اين مصيبت خون گريه مىكرد. گفتم: آيا مصيبت حضرت عباس عليه السالم
است؟ فرمودند: نه! بلكه اگر حضرت عباس هم در حيات بود او هم در اين مصيبت خون گريه مىكرد. گفتم: البته مصيبت حضرت
سيدالشهداء عليه السالم است؟ فرمودند: نه! حضرت سيدالشهداء عليه السالم هم اگر در حيات بود در اين مصيبت خون گريه

مىكرد. پرسيدم: پس كدام مصيبت است؟ فرمود: آن مصيبت اسيرى زينب عليها السالم است.(52)

* * *

سيد عبدالكريم كفاش، هر هفته حداقل يك بار خدمت امام زمان عليه السالم مىرسيد. خودش مىگفت: آقا از من سؤال كردند، سيد
كريم! اگر هفتهاى يك بار ما را نبينى چهخواهى شد؟ عرض كردم: آقا جان مىميرم. فرمود: هميناستكه ما را مىبينى.(53)

* * *

امروز امير در ميخانه تويى تو
فرياد رس اين دل ديوانه تويى تو

مرغ دل ما را، كه به كس رام نگردد
آرام تويى، دام تويى، دانه تويى تو

* * *

امروز امير االمراء جز تو كسى نيست
بر ناله دل غير تو فرياد رسى نيست

در كعبه و بتخانه و در دير و كليسا
جز نغمه ناقوس تو بانك جرسى نيست

پىنوشت:

1) كمال الدين، ص 644، ح 3. 

2) همان، ص 287، ح 6.

3) خصال شيخ صدوق، ص 616. 

4) كمال الدين، ص 335. 

5) بحاراالنوار، ج 52، ص 146.

6) اصول كافى، ج 2، ص 222.

7) بحاراالنوار، ج 52، ص 308.

8) عنكبوت، 2.

9) بحاراالنوار، ج 52، ص 123.

10) بحاراالنوار، ج 4، ص 54 .

11) وسائاللشيعه، ج 18، ص 45.

12) بحاراالنوار، ج 52، ص 308.

13) همان، ج 36، ص 304، ح 114.

14) كمال الدين، ص 320.

15) وسائاللشيعه، ج 16، ص 246.

16) بحاراالنوار، ج 53، ص 176.

17) الغيبة، ص 200.
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18) بحاراالنوار، ج 53، ص 178.

19) همان، ج 53، ص 177.

20) اصول كافى، ج 6، ص 535.

21) يوم الخالص، ص 224.

22) همان، ص 228.

23) همان.

24) كشف الغمة، ج 2، ص 478.

25) يوم الخالص، ص 234.

26) همان، ص 233.

27) بحاراالنوار، ج 52، ص 370؛ مائده، 54.

28) الزم الناصب، ص 10.

29) منتخب االثر، ص 469.

30) همان، ص 570.

31) شورى، 20.

32) اصول كافى، ج 1، ص 435.

33) صحيفه مهديه، ص 168 و 169.

34) غيبت شيخ طوسى، ص 52.

35) اصول كافى، ج 2، ح 3، ص 133.

36) بحاراالنوار، ج 52، ص 130.

37) معرفت امام عصر، ص 300.

38) احتجاج، ج 2، ص 495.

39) انعام، 82.

40) بحاراالنوار، ج 52، ص 122.

41) يوم الخالص، ص 223.

42) بحاراالنوار، ج 52، ص 327.

43) يوم الخالص، ص 224.

44) همان.

45) بحاراالنوار، ج 52، ص 308.

46) قصص، 5.

47) مستدرك الوسائل، ج 11، ص 208، ح 15، باب 8، و همان، ح 23.

48) اصول كافى، ج 2، باب حق المؤمن على اخيه و اداء حقه، ح 13.

49) يوم الخالص، ص 223؛ نهجالبالغه، خطبه 150.

50) شيفتگان حضرت مهدى (عج)، ج 1، ص 155.

. ظاهراً اين پيام توسط مرحوم حاج شيخ جعفر مجتهدى قدس سره به ايشان داده شده است. ر.ك: در محضر الهوتيان، ص ) آيت بصيرت». ص 107 51

.348

52) اشكهاى امام زمان(عج)، ص 94 به نقل از قطرهاى از دريا، ص 168.

53) ارتباط معنوى با حضرت مهدى(عج)، ص 129.



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/11.htm[6/15/2021 12:26:30 PM]

 

مشق زندگى الهى(1)

به كوشش ام� آقاجانلو

مقدمه

هر كه با پاك دالن صبح و مسايى دارد
دلش از پرتو اسرار صفايى دارد

سيد رضى قدس سره مطالب نهجالبالغه را در سه بخش جمعآورى كرده است: اوّل خطبهها؛ دوّم نامهها؛ سوّم كلمات قصار. در
ميان نامهها، نامه 31 كه حضرت امير عليه السالم به امام حسن عليه السالم نوشتهاند، حاوى مضامين تربيتى اسالمى است به
گونهاى كه مىتوان آن را منشور تربيت اسالمى و مشق زندگى الهى قلمداد كرد. نامه 31 نهجالبالغه، گنجينهاى ارزشمند است كه
در آن پدرى حكيم، همچون على عليه السالم، به فرزندى بصير و صالح، نصايحى مىكند شنيدنى و خواندنى؛ نصايحى كه مىتواند به
زندگى جوان امروز رنگى الهى ببخشد و روان عطشناك او را از معارف زالل و بىانتها سيراب سازد. اين نامه شامل مباحث بسيارى
. مرگ و باطن آن؛ 6. . دنيا و حقيقت آن؛ 5 . گذر زمان؛ 4 . رابطه انسان و زمان؛ 3 . فناپذيرى انسان و جهان؛ 2 است، از جمله: 1
. آرمانها و... كه در اين مقال به بررسى مقدمه نامه و برخى از اين موضوعات مىپردازيم و ادامه مباحث را به خوشبختى؛ 7. تقوى؛ 8

مجالى ديگر موكول مىكنيم.

انسان فا� و جهان مادى

اكِِن َمساكَِن الَموتى، َوالظّاِعِن َعْنها َغداً؛ نيا، السَّ ِمَن الوالِِد الفاِن، الُمِقرِّ لِْلزَّمان، الُمْدبِِر الُعُمِر، الُمْسَتْسلِِم لِلدُّ
از پدرى كه در آستانه فناست و چيرگى زمان را پذيراست، زندگى را پشت سر نهاده، به گردش روزگار گردن نهاده، آرام گيرنده در

سراى مردگان و كوچ كننده فردا از آن است.

محكوم� به فنا و نابودى

ِمَن الوالِِد الفاِن، الُمِقرِّ لِْلزَّماِن، حضرت در ابتداى اين نامه اوصاف طبيعى انسان را ذكر كردهاند و جنبههاى مختلف فناى جهان مادى
را متذكر شدهاند. موجودات مادى محكوم به فناى جسمى اند و اين محكوميت امرى است كه در دنيا تحقق مىپذيرد. همه انسانها
در اين دنيا محكوم قوانين مادىاند و بايد روزى از اين دنيا رخت بربندند و به سراى ديگر بشتابند. زندگى هيچ انسانى در اين دنيا ابدى
نيست؛ حتّى اگر پيامبر اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم و يا وصّى او على بن ابىطالب عليه السالم باشد. دنيا همواره رو به فنا و
در گذر است. تن، راه فرسايش را مىپيمايد و انسان لحظه به لحظه به نقطه آخر نزديكتر مىشود. چنانكه در خطبهاى ديگر چنين

تصوير شده است:
ُفوا تَْلَحُقوا»(3)؛ «فانَّ الغايََة أَماَمُكم َو اِنَّ َورائَُكُم الساَعَة تَْحُدوُكم،(2) تََخفَّ

قيامت پيش روى شما و مرگ در پشت سر، شما را مىراند، سبكبار شويد تا برسيد.

انسان و گذر زمان

الُمْدبِِر الُعُمر زمان بر انسان مىتازد و او را به پايان خود نزديك مىكند. حركت زمان چنان آرام است كه انسان بدون اينكه متوّجه آن
شود به يكباره سالها بر او مىگذرد و ناگهان خود را در دوران پيرى مىبيند. به قول اميرالمؤمنين عليه السالم:

حابِ فاْنَتِهضوا ُفَرَض الخير»(4)؛ «َو الُفْرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ
فرصتها مانند حركت ابرها در حال عبورند؛ پس فرصتهاى نيكو را دريابيد

و مىفرمايد:
«الَزماُن يَُخوُن صاَحبَه»(5)؛

زمان به صاحب خود خيانت مىكند.
عمر آدمى پيوسته رو به زوال مىرود و شمع حياتش ذره ذره آب مىشود و چراغ زندگىاش به افول و خاموشى مىگرايد:

«اِنَّ اِالْنساَن لَِفى ُخْسٍر»(6)؛
همانان آدمى زيانكار است.

حكايت ما حكايت آن يخ فروشى است كه فرياد مىزند: به كسى كه سرمايهاش در حال آب شدن است كمك كنيد. روزى شخصى
نزد حكيمى رفت تا خوابى را كه ديده بود براى او تعريف كند. به حكيم چنين گفت: در خواب شترى عصبانى تعقيبم مىكرد. از دست
شتر فرار كرده و به چاهى پناه بردم. وارد چاه كه شدم، ديدم تمساحى در ته چاه است. من دو ريشه را كه از ديوار چاه بيرون آمده
بود گرفتم تا به ته چاه سقوط نكنم. ناگاه ديدم دو موش، كه يكى سفيد و ديگرى سياه است، مشغول خوردن انتهاى ريشهها
هستند. در اين حال كندوى عسلى توّجه مرا به خود جلب كرد و به دليل عالقه زياد به عسل مشغول خوردن آن شدم. حكيم تأملى
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كرد و در تعبير خواب چنين گفت: آن شتر نشان دهنده عمر گذشته توست كه ديگر راهى بدان ندارى. آن چاه، عالم دنياست كه در
آن اسير شدهاى. آن تمساح نشان دهنده قيامت است كه رسيدن تو به آن نزديك است و آن ريشهها عمر توست كه توسط آن دو
موش سياه و سفيد كه شبانه روز هستند در حال خورده شدن است. با اين حال تو در اين وضعيت نابسامان و بحرانى مشغول

خوردن آن عسل شدى كه نماد لّذتهاى دنياست و تو را به خود مشغول كرده. 
افسوس بر اين عمر گرانمايه كه بگذشت

ما از سر تقصير و خطا در نگذشتيم
پيرى و جوانى چو شب و روز بر آمد

ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم
خرما نتوان خورد از اين خار كه كِشتيم
ديبا نتوان بافت از اين پشم كه ِرشتيم.

در مقابل اين همه سهل انگارىها در قبال عمر، عدهاى بودهاند كه از لحظه لحظه عمرشان بهترين بهرهها را بردهاند. درباره عالّمه
حلى نوشتهاند: طبق محاسبهاى كه از تعداد تأليفات و همچنين روزهاى عمر او كردهاند مىتوان گفت كه او تقريباً هر روز هزار سطر
مىنوشت. همچنين آيتاللَّه بهاءالدينى در مورد شهيد مطهرى مىفرمودند: عنصرى كه در شهيد مطهرى چشمگير بود، خستگى
ناپذيرى ايشان در كار و تقوى بود. شايد بتوان گفت ايشان در 24 ساعت 18 ساعت كار مىكردند. در حديث قدسى آمده است
خداوند به نوح عليه السالم فرمود: اى نوح! در آخرالزمان انسانهايى مىآيند كه عمر آنها 70 يا 80 سال است. نوح عليه السالم عرض

كرد: بارالها! اگر من چنين عمرى داشتم، تمام آن را صرف يك سجده براى تو مىنمودم.
امام راحل قدس سره اُسوه و الگويى بسيار مناسب در استفاده بهينه از عمر مىباشد. به طورى كه آية اللَّه مظاهرى درباره ايشان
مىگويند: من چهارده سال در درس حضرت امام شركت مىكردم. شايد در تمامى اين سالها ايشان چهارده روز تعطيلى و يا چهارده
دقيقه تأخير نداشتند. همچنين نقل شده كه در نجف رفت و آمدحضرت امام، چنان سر ساعت بود كه همسايگان اوقات شب و روز را
از روى آن مىفهميدند. ايشان در كتاب جهاد اكبر خود مىفرمايند: هان اى عزيز! از خواب بيدار شو، از غفلت تنبه پيدا كن و دامن همت
به كمر زن و تا وقت است فرصت را غنيمت بشمار و تا عمر باقى است و قواى تو در تحت تصرف توست، جوانى برقرار است و اخالق
فاسده بر تو غالب نشده و ملكات رذيله بر تو چيره نگرديده، چارهاى كن و دوايى براى رفع اخالق فاسد و قبيح پيدا كن و راهى براى

اطفاء نايره شهوت و غضب پيدا نما(7).

تصويرى از دنيا

نيا دنيا از آن جهت دنيا ناميده شده است كه نسبت به عوالم ديگر مانند عالم عقل و عالم مثال، دنى و پستتر است. اَلُمْسَتسلِِم لِلدُّ
در روايات ما دو تصوير از دنيا ترسيم شده: يكى دنياى مذموم و ديگرى دنيايى پسنديده. اين زشتى و زيبايى بستگى به نوع تعامل و

مواجهه انسان با دنيا دارد:
الف. دنياى مذموم: اگر به دنيا نگاه مستقل شود و دنيا براى دنيا مورد نظر قرار گيرد و انسان غرق در شهوات دنيا و كاالى بىارزش آن
گردد و از ياد خدا غافل شود، چنين دنيايى از نظر دين مذموم و ناپسند است. زندگى دنيا براى آنها كه كفر ورزيدهاند آرايش داده

شده(8) و اين زندگانى دنيا چيزى جز لهو و بازيچه نيست و زندگى حقيقى در آخرت است، اگر مردم بدانند.(9)
چيست دنيا در ره سيل فنا، ويرانهاى 
دل نبندد بر چنين ويرانه، جز ديوانهاى 

ْنيا فى َعينِِه َوَكُبَر َمْوقُِعها فى َقْلبِِه آثََرها َعلَى اللَِّه تَعالى َفاْنَقطََع اليها َوصاَر َعْبداً لَها»(10)؛ «َوَكذلَِك َمْن َعُظَمِت الدُّ
اين چنين است، آن كس كه دنيا در نظرش مهم و جايگاه آن در دلش بزرگ باشد، آن را بر خدا و رضوان او ترجيح مىدهد و بدان روى

مىآورد و بنده و فرمانبر دنيا مىشود.
در چنين نگاهى است كه دنيا در نظر سالكان و ره يافتگان به بارگاه قرب الهى، پست و حقير است و حتّى از عطسه بزى، بىارزشتر
و يا از استخوان خوكى، در دست بيمارى جزامى پستتر جلوه مىكند. وقتى ضرار بن حمزه بر معاويه وارد شد، معاويه از او خواست از
حاالت امام على عليه السالم بگويد. ضرار گفت: على را در حالى ديدم كه شب پردههاى خود را افكنده بود و در محراب ايستاده،

محاسن را به دست گرفته، چون مار گزيده به خود مىپيچيد و محزون مىگريست و مىگفت:
«يا ُدنيا يا ُدنيا، اِلَيِك َعنّى، أَبي تََعرَّْضِت؟ أَْم اِلىَّ تََشوَّْقِت؟ ال حاَن حيُنِك! َهيهاَت ُغرّى َغْيري، الحاجَة لى فيِك، قد طَلَّْقُتِك ثَالثاً الَرْجَعَة

َفِر وعظيِم الَمْورِد»(11)؛ فيها! َفَعْيُشِك َقصيٌر وَخطَُرِك يَسيٌر وأَمُلِك حقيٌر، آِه ِمْن قِلَِّة الزَّاِد َوُطوِل الطَّريقِ َوُبْعِد السَّ
اى دنيا! اى دنيا! از من دور شو، آيا براى من خود نمايى مىكنى؟ يا شيفته من شدهاى؟ تا روزى در دل من جاىگيرى؟ هرگز مباد!
غير مرا بفريب، كه مرا در تو هيچ نيازى نيست. تو را سه طالقه كردهام تا بازگشتى نباشد. دوران زندگانى تو كوتاه، ارزش تو اندك و

آرزوى تو پست است. آه! از توشه اندك و درازى راه و دورى منزل و عظمت روز قيامت. 
همو وقتى كه اوصاف برادر دينى خود را مىگويد، اولين ويژگى برتر او را بىنيازى از دنيا و كوچكى دنيا در چشم او بر مىشمرد.

نيا فى َعْينِِه»(12)؛ «كاَن لِى فِىما َمَضى أَخ ٌ فِى اللَِّه َوكاَن ُيْعِظُمُه فِي عيني ِصَغُر الدُّ
در گذشته برادرى دينى داشتم كه در چشم من بزرگ مقدار بود؛ چون دنيا در چشم او بىارزش مىنمود.

چنين دنيايى است كه بر مردان خدا حرام است:



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/11.htm[6/15/2021 12:26:30 PM]

اَلُدنيا َحراٌم َعلى اَهِل اآلِخَرِة واْألِخَرُة َحراٌم على اَْهِل الُدنيا وُهما معاً حراماِن َعلَى اَْهِل اللَِّه.(13)
اگر آدمى بداند كه چه نعمت هايى در ترك چنين دنيايى براى او لحاظ شده، هيچ وقت به اين متاع قليل اكتفا و قناعت نخواهد كرد.

چه شكرهاست درين شهر كه قانع شدهاند
شاهبازان طريقت به مقام مگسى

ب. دنياى نيكو: اگر به دنيا به چشم ابزارى براى آبادى آخرت نگريسته شود، دنيا نعمتى از نعمتهاى بزرگ خدا و طول عمر از برترين
نعمتها خواهد بود. چنين دنيايى به عنوان يكى از مظاهر تجلى قدرت و علم الهى، مورد مدح قرار گرفته، تحسين شده و تجارتخانه

مؤمن و مزرعه آخرت ناميده شده و ما را به مطالعه آن و تفكر پيرامون آن فرا خواندهاند.
نيا َعلى اآلِخَرِة»(14)؛ «نِْعَم الَعوُن الدُّ

دنيا بهترين يار و ياور آخرت است.

از امام صادق عليه السالم منقول است كه آسايش مؤمن در سه چيز است: خانه وسيعى كه وضع خانوادگى و بدحالى او را از
مردم پنهان دارد و همسر نيكوكارى كه در كار دنيا و آخرت يارش باشد و دختر يا خواهرى كه آنان را به مرگ يا ازدواج از خانه خود
) در روايت ديگرى آوردهاند كه به حضرت على عليه السالم خبر دادند كه شخصى ترك دنيا كرده و رهبانيت اختيار بيرون كند.(15

كرده است. حضرت با او برخورد كردند و به او گفتند:
«يا ُعَدىَّ نَْفِسه لََقِد اْسَتهاَم بَِك الَخبيُث! أَما َرِحْمَت اََهلََك َوَولََدَك؟ أَتَرى اللََّه أحلَّ لََك الطَيِّباتِ َوُهَو يَْكَرُه أن تَأُخَذها؟»(16)؛

اى دشمن جان خويش! شيطان سرگردانت كرد. آيا تو به زن و فرزندانت رحم نمىكنى؟ تو مىپندارى كه خداوند نعمتهاى پاكيزهاش را
حالل كرده اّما دوست ندارد تو از آنها استفاده كنى.

آنجا كه حضرت شنيدند كه مردى دنيا را نكوهش مىكند فرمودند: اى نكوهش كننده دنيا! آيا تو در دنيا جرمى مرتكب شدهاى يا دنيا
به تو ظلمى كرده؟ چه وقت دنيا تو را سرگردان كرد؟ و در چه زمانى تو را فريب داد؟ آيا گورهاى پدرانت كه پوسيدهاند (تو را فريب
)، حضرت در اينجا به نقش انسان ساز تّدبر در حال مردگان اشاره دارند كه گورهايى كه در دنياست، نه تنها شخص را داده)؟(17
نمىفريبد، بلكه او را بيدار مىكند. در ادامه حضرت مىفرمايد: همانا دنيا سراى راستى براى راستگويان و خانه تندرستى براى
دنياشناسان و خانه بىنيازى براى توشه گيران و خانه پند، براى پندآموزان است. دنيا سجده گاه دوستان خدا، نمازگاه فرشتگان

الهى، فرودگاه وحى خدا و جايگاه تجارت دوستان خداست، كه در آن رحمت خدا را به دست آورند و بهشت را سود برند.(18) 
با توّجه و دقت در احاديث مىتوان به اين حقيقت دست يافت كه در آنجا كه صحبت از نكوهش و ذم دنياست، منظور دنياى حرام و
حب دنياست؛ آن دنيايى مذموم است كه در دل انسان جاى محبت الهى را اشغال كند و انسان را به خود بخواند. دنياى مذموم
همان است كه باعث مىشود انسانها به خاطر آن با يكديگر به جنگ بپردازند و يكديگر را فريب دهند. آن دنيايى حرام و مذموم است
كه خود هدف واقع شود، نه پلى براى رسيدن. در جايى كه از دنيا به نيكى ياد مىشود، منظور دنيايى است كه از آن براى رسيدن
به قرب الهى توشه بر مىداريم؛ دنيايى كه تمام آن حتّى رفاه، نعمت، آسايش و... وسيلهاى است براى امرى ديگر، نه اينكه هدف

باشد.(19)
ْنيا داُر َمَمرٍّ ال داُر َمَقرٍّ َوالنّاُس فيها َرُجالِن َرُجٌل باَع فيها نَْفَسُه فأَْوبََقها َوَرُجٌل اِْبَتاَع نَْفَسُه َفأَْعَتَقها»(20)؛ «الدُّ

دنيا سراى عبور است نه مكان استقرار و مردم در آن دو دستهاند: كسى كه نفس خود را در آن فروخت و آن را به هالكت انداخت و
كسى كه نفس خود را خريد و آن را آزاد كرد.

مرگ؛ رحيل همگا�

الّساكِِن َمساكَِن الَمْوتى َوالظّاِعِن عنها َغداً مرگ اين پديده پر رمز و راز، همواره در دل بشر دلهره افكنده؛ چنان كه حتّى بسيارى از
فالسفه و متفكرين مادى دنيا وقتى به مسئله مرگ مىرسند، يا بىمهابا به بيراهه مىروند و يا در قبال آن سكوت مىكنند و يا از آن

صرفاً به آيندهاى تلخ براى انسان ياد مىكنند. 
امّا مرگ در تعاليم قرآن و عترت به خوبى موشكافى و بررسى شده و تمام جنبههاى ماهوى و تربيتى آن مورد بررسى قرار گرفته.
خانهها، كوچهها، شهرها و كشورهاى اين عالم، مسكن انسانهاى پيشينى بوده كه در آن زندگى كردهاند. خاكى كه بر آن قدم
مىگذاريم، بقاياى اجساد گذشتگان است و منازلى كه در آن سكونت داريم، خانههاى كسانى است كه از اين جهان رخت
بربستهاند. آدمى در اين جهان منزلى ابدى ندارد و فردايى دور يا نزديك، مركب مرگ به سراغ او آمده و ناچار به سراى ديگر كوچ
خواهد كرد. توّجه به اين نكات انسان را به اين نتيجه مىرساند كه خود او نيز در اين دنيا مسافرى است كه دير يا زود بايد عزم سفر

كند. به همين جهت امام صادق عليه السالم فرمود:
«َكفى بِاْلَمْوتِ واعظاً»(21)

و حضرت امير بسيار به اصحابشان مىفرمودند:
نيا»(22)؛ ُزوا َرِحَمُكُم اللَُّه َفَقد ُنوِدَى فيُكم بِالرّحيِل َوأقِلُّوا الُعْرَجَة َعلَى الدُّ «تََجهَّ

آماده حركت شويد، خدا شما را بيامرزد، بانگ رحيل زدهاند. وابستگى خود به ماندگارى در دنيا را كم كنيد.
و هنگام باز گشت از جنگ صفين وقتى به قبرستانى رسيدند، مردگان را مخاطب قرار داده و فرمودند:

«يا اَْهَل الّدياِر الُموِحَشِة َوالَمحاّلِ الُمْقِفَرِة، والُقُبوِر الُمْظلَِمِة؛ يا أهَل التُّربَِة، يا أَهَل الُغربَِة، يا أَْهَل الَوْحَدِة، يا أَْهَل الَوْحَشِة، أَْنُتم لنا َفَرطٌ
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وُر َفَقْد ُسكَِنْت، َوأّما االَْزواُج َفَقْد ُنكَِحْت َوأَّما االَمواُل َفَقْد ُقِسَمْت. هذا َخبَُر ما ِعنَدنا َفما َخبُر ما سابٌق َونَْحُن لَُكْم تَبٌَع الِحٌق أّما الدُّ
ِعنَدُكم؟ ُثم اِْلَتَفَت اِلى اَْصحابِِه َفقاَل: أَما لو ُاِذَن لَُهم فِى الَكالِم َألَْخبَُروُكْم أنَّ َخْيَر الزّاِد التّقوى»(23)؛

اى ساكنان خانههاى وحشتزا و محلههاى خالى و گورهاى تاريك، اى خفتگان در خاك، اى غريبان، اى تنها شدگان، اى وحشت
زدگان، شما پيش از ما رفتيد و ما در پى شما روانيم و به شما خواهيم رسيد. اّما خانههايتان! ديگران در آن سكونت گزيدند، و اّما
زنانتان با ديگران ازدواج كردند و اما اموال شما، در ميان ديگران تقسيم، شد اين خبرى است كه ما داريم، حال شما چه خبر داريد.

پس به اصحاب خود رو كرد و فرمود: بدانيد كه اگر اجازه سخن گفتن داشتند، شما را خبر مىدادند كه بهترين توشه تقواست. 
از جمله داستانهاى تكان دهنده در مورد مرگ و ساعت رحيل، حديث سخن گفتن حضرت سلمان با مردگان، در روزهاى آخر عمر
اوست. آمده است كه آن بزرگوار بيمار شد. در حال بيمارى خواست كه وى را به قبرستان ببرند تا با مردگان سخن گويد و ببيند كه
آيا آنان جوابش را مىدهند يا نه، (زيرا رسول خدا سخن گفتن مردگان را با او، نشانه نزديك شدن مرگ وى ذكر كرده بودند). او را به
قبرستان مىبرند و ايشان سالم مىكند و مطالبى را خطاب به مردگان مىگويد. ناگهان از يكى از آنها جواب مىشنود. سلمان از او
مىخواهد كه كيفيت و چگونگى مرگ را براى او شرح دهد. او در جواب مىگويد: آرام باش سلمان! پس به خدا سوگند كه قطعه قطعه
شدن بدن با قيچى و ارّه شدن آن بر من، آسانتر از يك اندوه و ناراحتى، از ناراحتىهاى مرگ بود و اين در حالى است كه من از اهل
خير بودم... پس آنگاه كه اجلم فرا رسيد، شخصى عظيمالجثه و زننده منظر آمد و در برابر من ايستاد، اشاره به چشمم كرد و آن را
نابينا نمود و به گوشم اشاره كرد پس آن را كر نمود. آنگاه به من نزديك شد و شروع به قبض روحم كرد و هر قسمت را كه جذب
مىنمود، چنان بود كه گويا از آسمان به زمين پرتاب مىشدم و همچنان به كار خود ادامه مىداد تا روح به سينه من رسيد، آنگاه چنان
روح را از پيكرم با شدت و سختى جذب كرد كه اگر اين شدت بر كوهها واقع مىشد، ذوب مىگرديد و در نهايت روح مرا به كلى قبض

نمود.(24)
عالم جليل القدر و سالك راه خدا، مرحوم حاج ميزا جواد آقا ملكى تبريزى همين مقدار از روايت را نقل كرده و بعد مىگويد: اى برادر
من! اين روايت كمر مرا شكسته، زيرا اين مرد از اهل ايمان و خير بوده است و زمانى كه وضع او بدين منوال باشد، پس كسى كه

گمان خيرى درباره خود ندارد چه كار كند؟(25)
در جاى ديگر حضرت امير عليه السالم مىفرمايد: آه! زمين چه اجساد عزيز و خوش سيمايى را كه با غذاهاى لذيذ و رنگين زندگى
كردند و در آغوش نعمتها پرورده شدند، به كام خويش فرو برد. آنها كه مىخواستند با شادى، غمها را از دل بيرون كنند و به هنگام
مصيبت، با سرگرمىها، صفاى عيش خود را بر هم نزنند. دنيا به آنها و آنها به دنيا مىخنديدند و در سايه خوش گذرانى غفلت زا بىخبر
بودند كه روزگار با خارهاى مصيبت زا آنها را در هم مىكوبد و مىگذرد. روزگار توانايىشان را گرفت، مرگ از نزديك به آنها نظر دوخت و
غم و اندوهى كه انتظارش را نداشتند آنها را فرا گرفت... يكى مىگفت از اين مرض خالصى نيابد، ديگرى در آروزى شفا يافتن بود و
سومى خاندانش را به شكيبايى در مرگش دعوت مىكرد... در آن حال ناگهان اندوهى سخت به او روى آورد، فهم و دركش را گرفت و
زبانش به خشكى گراييد. چه مطالب مهمى را مىبايست بگويد كه زبانش از گفتن آنها باز ماند... همانا مرگ سختىهايى دارد كه

هراسانگيز و وصف ناشدنى است و برتر از آن است كه عقلهاى اهل دنيا آن را درك كند.(26)

آرزوهاى دراز

ِل ما الُيْدِرُك»؛ انسان مخاطب واالترين دعوت هستى است، ولى در اجابت اين دعوت، با آفات و آسيب هايى «اِلَى الَمولوِد الُمَؤّمِ
مواجه است. در اين قسمت از نامه كه مخاطب آن، همه انسانها هستند به يكى از اين آفات اشاره شده و آن آرزوهاى دراز است.
مال مهدى نراقى در كتاب شريف جامع السعادات، آرزوى دراز را اينگونه تعريف مىكند: آرزوى دراز آن است كه كسى به ماندن و بقا

خود تا مدتى دراز اعتماد داشته باشد و به همه ملحقات بقا از مال، خانه، خانواده و غيره رغبت و تمايل پيدا نمايد.(27)
از نشانههاى طول أمل اين است كه در جوانى به خاطر تندرستى، مرگ را بعيد مىشمرد و خيال مىكند كه تا قبل از ايام پيرى، مرگ

به سراغ او نخواهد آمد. ديگر نشانه آن اين است كه در پى جمع آورى اموال و دارائى هيچ حد يقفى ندارد. اميرالمؤمنين فرمود:
ا اتِّباُع الَهوى َفاِنَّه يَُصدُّ َعِن الَحّقِ َوأَمَّا ُطوُل االََمِل، َفُيْنِسى اآلِخَرَة»(28)؛ «اِنَّما أَخاُف َعلَْيُكْم اِْثَنَتْيِن اِتِّباُع الَهوى َوُطوُل االََمِل، اَمَّ

از دو چيز بر شما بيشتر مىترسم يكى پيروى از هواى نفس و دوم آرزوى دراز. اّما پيروى نمودن از هواى نفس، شما را از حقيقت در
راه راست باز مىدارد و آرزوى دراز باعث مىشود كه حساب و كتاب آخرت را فراموش كنيد.

مسلم است كه آرزوى دراز داشتن، از جهل آدمى و خيالپردازىهاى جاهالنه اوست. آوردهاند كه شير فروشى در بازار مشغول نجوا با
خود بود كه: اين شير را مىفروشم و پول آن را با پولهاى ديگر روى هم مىگذارم تا گوسفندى بخرم. بعد از آن يك ميش مىخرم و از
شيرش استفاده مىكنم و درآمد آن را جمع آورى مىكنم. خالصه بعد از چند سالى كه سرمايه هنگفتى به دست آوردم مىتوانم گله
گاو و گوسفندى داشته باشم. آنوقت حتى مىتوانم دختر حاكم را خواستگارى كنم و اگر روزى دختر حاكم از فرمان من سرپيچى كند
چنان لگدى به او خواهم زد كه دندهاش خرد شود. شير فروش كه در اين خواب و خيال بود، پايش را بلند كرد كه در خيال، لگدى به

دختر حاكم بزند، اما محكم به ظرف شير زد و شير بر زمين ريخت و آرزوهايش نقش بر آب شد.

عالج طول امل

بزرگان علم اخالق راههاى چندى را براى عالج اين رذيله بيان كردهاند؛ از جمله:
الف. ياد مرگ: مقصود اين است كه مرگ خود را به عنوان امرى جدى و واقعيتى اجتنابناپذير در اعماق دل خود در نظر آورد و يقين

كند كه هر ساعتى احتمال وقوع آن هست و توجه كند كه با اين وضعيت كه دارد، اگر مرگ به سراغ او بيايد چه خواهد شد.(29)
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ب. تفكر و تأمل: تفكر در حقارت و بىارزشى دنيا و گرانبهائى آخرت و موازنه و مقايسه آن دو باهم.
انسان مادى، عازم ناكجا آباد

«السالِِك َسبيَل َمْن َقد َهلَك»؛ در اين فراز نكتهاى كه جلب توجه مىكند، مطالعه جوامع گذشته و حال و بررسى علت هالكت آنها
است؛ چرا كه دانستن علت هالكت ساير جوامع، درسى آموزنده براى ما است. صرف نظر از بررسى تاريخى، با نگاه به جهان
معاصر، به وضوح مىتوان نشانههاى هالكت را در برخى جوامع مشاهده كرد. در دنياى شرق و غرب، افرادى با آوردن فلسفههايى
الحادى خواستهاند پا جاى پاى پيامبران الهى بگذارند و به زعم خود تعاليم آنها را كم رنگ جلوه دهند. اينان كه دعوى هدايت بشر به
سوى ترقى را داشتهاند، كسانىاند كه خواسته يا ناخواسته بشريت را به گرداب ظلمت و جهالت انداختهاند و در وادى حيرت و
گمراهى، سرگردان رها كردهاند. روزگارى فلسفه ماركسيستى، ادعاى تغيير جهان و ساختن جامعهاى بر مبناى عدالت داشت.
دين را افيون ملتها مىدانست و يگانه راه سعادت ملّتها را پيروى از دكترين ماركسيسم مىديد. اّما چه شد؟ سالها ملّتهايى را به
گرفتارىهاى متعدد و شيوع فحشا دچار كرد و در مبارزه با دين شكست خورد و هرگز نتوانست چراغ ديانت را حتى در كشورهاى
ماركسيستى، خاموش كند. اكنون هم به قول حضرت امام خمينى قدس سره، - آن پير فرزانه - مىبايست ماركسيسم را در
موزههاى تاريخ سياسى جست وجو كرد. ليبراليسم غربى نيز سرگذشتى مشابه آن دارد. نتايج اين مكاتب دست ساز بشرى

چيزى جز نابودى اخالق و ارزشهاى انسانى نبوده است.
موج وسيع معنويتگرايى و خستگى از وضع موجود و ظهور دوره پست مدرنيسم كه بر مبناى نقد مدرنيسم استوار است، نتيجه
طبيعى كجروى غرب معاصر است. اين بزرگترين عبرتى است كه از مطالعه جوامع بشرى مىتوان گرفت. آنچه كه امروز غرب به عنوان

فرهنگ به ما تحميل مىكند، همان جرثومه متعفنى است كه خود از نكبت آن به تنگ آمده، اما راهى براى خالصى از آن ندارد.
حضرت در اين جا به اين امر اشاره دارد كه انسان بايد آگاه باشد تا سلوك او سلوك اهل هدايت باشد نه سلوك اهل هالكت.

برش، موجودى ضعيف

«َغَرضِ االَسقاِم َو َرهيَنِة االَياِم َو َرِميَِّة الَمصائِبِ»؛ آدمى همواره مقصد و غرض تيرهاى امراض و باليا واقع مىشود. بيماريها سالمت
جسم انسان را مختل مىكنند و به انسان يادآور مىشوند كه او در اين دنيا، روى آرامش و سالمت حقيقى را نخواهد ديد.

«در روايت آمده است كه خداوند مىفرمايد: من چند چيز را در چند جا قرار دادهام، ولى آدمى در جاى ديگر دنبال آن مىگردد. (از
جمله) راحتى و آسايش را در آخرت قرار دادهام، ولى آدمى در دنيا به دنبال آن مىگردد و هيچ وقت هم به طور كامل به آن نخواهد

رسيد.»
در حقيقت، دنيا دار تزاحم است و نمىتوان از همه خوبىها در آن برخوردار شد و از همه آفات در امان ماند. مصائب، حكايتگر صداقت
دنيا هستند؛ چرا كه در اينجاست كه دنيا چهره واقعى خود را مىنماياند. مصائب به انسان نشان مىدهند كه دنيا فقط جلوههاى زيبا و
دلفريب نيست، بلكه روى ديگرى نيز دارد. مصائب مانند تازيانهاى است كه به دانشآموز مىزنند تا او را آگاه كنند كه دنيا عشرتكده

نيست؛ بلكه كالس درس است و محل آموختن معارف و آماده شدن براى سرايى ديگر.
وابستگى به دنيا تا سر حد بندگى

نيا»؛ عبد كيست؟ لفظ عبد به معناى بنده است و بنده به هر انسانى اطالق مىشود كه به نوعى در بند و تحت امر فرد «َو َعْبِد الدُّ
ديگرى باشد. بىگمان مشغوليت به دنيا و ظواهر آن، انسان را از توجه به امور ديگر باز مىدارد. اگر با آن همنشين شوى آنقدر تو را
مجذوب خود مىكند كه از فكر آخرت به در مىآيى. آنكه در طلب دنياست، با دست يافتن به هر يك از لذايد دنيوى، درى تازه از
وابستگى به سويش گشوده مىشود. انسان در اين وابسته شدن هيچ حد پايانى ندارد؛ زيرا او مىخواهد همواره به لذتهاى باالترى
برسد. در نتيجه مرتبه وابستگى او به اين لذائذ بيشتر خواهد شد. به قول امام راحل قدس سره اگر حتى تمام دنيا را به شخصى
دهند و بعد بگويند در كرات ديگر چيزهايى هست، باز احساس ميل بيشتر دارد و خواهد گفت اگر ممكن باشد از آنها هم به من
بدهيد. آنچنان كه در حديث آمده است، دنيا مانند آب درياست كه هر كسى از آن بياشامد، تشنهتر مىشود. اين وابستگى فرد را به
جايى مىرساند كه به نوعى بنده دنيا مىشود و تمام هّم و غم وغايت آمال او دنيا و مظاهر آن است. اين چنين وابستگى به دنيا

پيامدها و عواقبى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مىشود:
الف. از خود بيگانگى: كسى كه دنيا هدف او شد و بنده دنيا گشت، ديگر حقيقت درونى خود را نخواهد يافت. دنيا او را به سرگردانى
و حيرت مىكشاند و گوهر وجود او را در منجالب تباهى غرق مىكند. آنكه از عبوديت خداوند به در آمده، با او بيگانه مىشود و آنكه با
خدا بيگانه شد، خود را فراموش كرده و اسير آفريدههاى او مىشود. او دنيا را بر خدا مقدم مىدارد و بنده او مىشود؛ چنان كه حضرت

امير عليه السالم مىفرمايند:
ْنيا لَِنْفِسَك ثََمناً َومّما لََك ِعنَد اللَِّه ِعَوضاً»(30)؛ «َولَبِْئَس الَمْتَجُر اَْن تََرى الدُّ

چه بد تجارتى است كه دنيا را بهاى جان خود بدانى و با آنچه در نزد خداست معاوضه نمايى.
بال بگشا و صفير از شجر طوبى زن

حيف باشد چو تو مرغى كه اسير قفسى

ب. خودفروشى: مردم در دنيا دو گونهاند: يكى آنكه در دنيا خود را مىخرد و ديگر آنكه در دنيا خود را مىفروشد و به هالكت مىرساند.
ج. دين فروشى: دين خداوند در دست برخى همچون وسيلهاى براى هوسرانى و دنياپرستى است. آن مقدار را كه به كار دنيايشان
بيايد، به كار مىگيرند و باقى دين را با توجيههاى مختلف به گوشهاى مىاندازند. اينان كه دل به لّذتهاى دنيا بستهاند، از ديندارى تنها

تسبيح و مهر و جانماز و يا در مواقع خطر، فرياد و استغاثه و ناله را به ياد دارند. 
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در روايتى آمده كه روزى، عمار ياسر در مقام پاسخ به سخن مغيرة بن شعبه سخنى مىگفت كه اميرالمؤمنين عليه السالم شنيد و
فرمود: عمار! او را به خود واگذار كه از دين، تنها چيزهايى را برگرفته كه او را به دنيا نزديك مىكند. به عمد حقايق را بر خود پوشيده

داشته تا شبهات را بهانه لغزشهاى خود قرار دهد.(31)
د. خيانت: وابستگى به دنيا در دل برخى چنان هوس مىافكند كه حضور در مسؤوليتهاى حكومتى را نيز تحت تأثير خود قرار مىدهد.
اينان از اولين روز حضورشان در هر مسندى به دنبال خيانت و دست اندازى به حقوق ديگرانند. وقتى به حضرت على عليه السالم
پيغام دادند كه فالنى از بيتالمال مسلمين براى خود برداشته و به ديگران بخشيده است، آن حضرت نامهاى به او نوشتند و او را
توبيخ نمودند: با گسستن از دين و قطع رشتههاى ديانت، تنها به خويشاوندان خود رسيدگى مىكنى؟ راستى كه اگر اين گزارش

درست باشد، شتر قبيله تو و ميخ كفش تو در نزد من با ارزشتر است از خود تو.

سرابهاى دنيا
«تاِجِر الُغُرورِ»؛ غرور در لغت به معناى فريب و نيرنگ است. آنكه مورد فريب يا خود پسندى قرار گيرد، مغرور است. غرور عبارت است
از: آرامش يافتن و اطمينان به آنچه موافق هوى و هوس باشد و طبع آدمى به سبب شبهه و خدعه شيطان به آن ميل مىكند؛ مثالً
كسى كه مال حرام را مىگيرد و به مصرف خير مىرساند و مىپندارد كه عمل نيكى كرده؛ حال آنكه اين غرور و فريفتگى محض است.

قرآن انسان را از غرور پرهيز داده. آنجا كه مىفرمايد:
ْنيَا»(32)؛ «َوَاليَُغرَّنَُّكم بِاللَِّه الَغُروُر»(33)؛ «َفَال تَُغرَّنَُّكُم اْلَحيَوُة الدُّ

زندگى دنيا فريبتان ندهد و شيطان شما را به خدا مغرور نسازد.
بازگو كاين همه مغرورى چيست؟

وز ره اهل خرد، دورى چيست؟
گر غرور تو به كاخ است و سراى

خوشى منزل و آرايش و جاى
بين كه آدم، زچنان حور آباد

به يكى وسوسه چون دور افتاد

حارث بن كلده از اطباى حاذق عرب، در سال اول هجرت است. او شخصى بسيار دانا و زيرك بود. حارث روزى مارى را ديد و گفت:
دانشمندى كه به نيروى قلم و قوت نفس، كار ترياق (داروى ضد زهر) مىكند، زهر افعى در او اثر نمىكند. بعد با خود گفت: اگر چنين
است تو نيز كه مرد حكيمى هستى، دست دراز كن و اين مار را بگير. حارث به دنبال آن نخوت و غرور، دست به طرف مار دراز كرد.
مار به او مجال گرفتن نداد و همانجا او را گزيد. او پس از لحظهاى به پشت افتاد و از دنيا رفت. افرادى كه به خاطر غرورشان اين
چنين خود را هالك كردهاند، بسيار زيادند. از جمله آفات غرور اين است كه مانع پندپذيرى انسان مىشود. فريب دنيا، گاه در انسان
كارگر مىافتد. افسون او چشم و گوش آدمى را از كار مىاندازد. در برابر چشمان او پردهاى ضخيم اما زيبا مىافكند. او ديگر نه چيزى
مىبيند و نه مىشنود و نه بوى متعفن دنيا را درك مىكند. غرور، انسان را به جايى مىرساند كه حتّى دعوت انبياء را نيز انكار مىكند و
اين دعوت در او بىاثر خواهد بود. فرعون دچار غرور و فريفتگىجاه خود بود كه آن طور در برابر موسى قد برافراشت و ابوجهل فقط به

خاطر غرور خود بود كه پيامبر اسالم را انكار مىكرد. حضرت على عليه السالم مىفرمايد:
«بَْيَنُكْم َوبَْيَن الَمْوِعظَِة ِحجاٌب ِمَن الِغرَِّة»(34)؛

ميان شما و پندپذيرى پردهاى از غرور و خودخواهى وجود دارد.
غرور با نظر به منشأ آن انواع و اقسامى دارد:

الف. غرور جوانى: جوانى بهترين دوران خودسازى و زمينهسازى براى رسيدن به موفقيتهاى بزرگ در زندگى است. جوان از سالمت
جسمى و نشاط روحى خاصى برخوردار است و در خود توان انجام دادن بسيارى از كارها را به عيان مىبيند. اما همين نعمت بزرگ و
گوهر پر ارزش مىتواند حجابى بر چهره جان انسان شود و موجب غرور و فريفتگى او گردد. او كه در خود توان و نيرو مىبيند، ديگر خود
را نيازمند و محتاج به كسى نمىداند؛ تا جايى كه حتى خود را بىنياز از خداوند و عنايتهاى او مىبيند. از دامن استعانت الهى دست

مىشويد و از اطاعت او سر باز مىزند.
سعدى در گلستان خود، داستانى را از غرور جوانى اينگونه نقل مىكند: جوانى شاگرد كشتىگيرى بود كه او پهلوان شهر بود. روزى
شاگرد با خود گفت: من سالها است شاگرد اين استاد هستم و همه فنون را از او آموختهام. به عالوه من نيروى جوانى دارم و از
نظر جسمى از استاد خود قوىترم. پس حتماً بر استاد پيروز خواهم شد. اين فكر باعث شد كه از پيش استاد خود رفت و شاگردى او
را كنار نهاد. مدتى بعد شاگرد كه مست غرور جوانى بود، در سرش افتاد كه با استاد خود كشتى بگيرد و پشت او را به خاك بمالد و
خود پهلوان شهر شود. استاد را به مبارزه خواند و استاد قبول كرد. روز موعود رسيد و شاگرد در ميدان حاضر شد. استاد نيز آمد و دو
كشتى گير با هم گالويز شدند. پس از چند لحظه استاد به وسيله فنى كه آن را به شاگرد ياد نداده بود، شاگرد را بر زمين زد و فاتح
كشتى شد. شاگرد كه فهميده بود هنوز تجربه استاد بر توان جسمى او مىچربد، به خاطر جسارت خود نادم شد. پيش استاد

بازگشت و شاگردى را ادامه داد. 
ب. غرور رياست و قدرت: از جمله عوامل فريبنده انسان، رياست و قدرت است. اين عامل شايد از همه عوامل ديگر قوىتر و مؤثرتر
باشد. انسانى كه خود را داراى قدرت و رياست مىداند، اگر نفسى مهذب نداشته باشد و اختيار نفس را در دست نگرفته باشد، به
جايى مىرسد كه دم از خدايى مىزند و مردم را به بندگى مىكشاند. آدمى كه به مسؤوليت و قدرتى مىرسد، بايد همواره به ياد
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داشته باشد كه او انسانى ضعيف است كه هر آن احتمال دارد فرشته مرگ به سراغش بيايد.
آوردهاند كه وقتى سلطان محمود، اياز را براى غالمى خود گرفت، عالقه مخصوص اين غالم را نسبت به خود دريافت. لذا او را از
مقربان دربار خود نمود. حسودان نيز ناراحت بودند كه چرا غالمى اينچنين، مقرب درگاه سلطان باشد. روزى به سلطان خبر دادند كه
اياز، گنجينههاى تو را دزديده و در محلى پنهان ساخته است. آن محل، حجرهاى است كه در آن هميشه قفل است و فقط خود اياز،
وقتى مىخواهد آنچه را كه دزديده در آن جا پنهان سازد، مىتواند وارد آنجا شده، اموال دزدى را پنهان نمايد. سلطان باور نمىكرد، ولى
براى اينكه به آنان بفهماند كه اشتباه مىكنند، دستور داد تا مأمورين بروند و در را بشكنند و هر چه يافتند بياورند. وقتى كه مامورين
وارد آن اتاق شدند، ديدند جز يك چاروق، لباس و كفش خاركنى (كه اياز در گذشته مىپوشيده است) و پوستين كهنهاى، چيز ديگرى
در آن جا نيست. حّفارى آوردند و زمين را كندند، اما هر چه حفر كردند چيزى نيافتند. سلطان، اياز را احضار كرد و پرسيد؛ علت اين
كار چيست؟ اياز پاسخ داد: من اول خاركن بودم و حاال كارم به جايى رسيده است كه وزير سلطان شدهام. براى اينكه موقعيت
كنونى، مرا نفريبد، لباس زمان خاركنى را در اين حجره قرار دادهام و هر روز نگاهى به آن مىكنم و به ياد خود مىآورم كه اى اياز! تو
) مىپوشى، گذشته را فراموش نكنى و غرور تو را فرا نگيرد. مبادا همان خاركن هستى و اين لباس توست. حاال كه لباس حضور(35
خيانت و تجاوز كنى. فريفتگى به قدرت و رياست از جهل انسان است؛ زيرا انسان آگاه مىداند كه رياستهاى دنيوى ماندگار نيست و

اگر ماندگار بودند به او نمىرسيد، لذا دلبستن به آنها امرى بيهوده و حماقت آور است.
ج. غرور شهرت: چه بسيار كسانى كه برآورده شدن نيازهاى روحى، براى آنها دام بال است؛ نيازهايى همچون، شهرت و خوش
نامى. اينگونه نكونامىها براى آنها، سبب غلتيدن به گرداب فتنه مىگردد. او كه مشهور گشته و زبانزد عام و خاص شده، غرور شهرت
او را در چنگال خود مىگيرد. او به اين نمىانديشد كه محبوب شدن پيش مردم ارزشى واقعى ندارد. چه بسا افرادى كه يك شبه و به
داليل كوچكى محبوب و مشهور شده و چه بسا افراد مشهورى كه يك شبه به داليل واهى شهرت خود را از دست داده و حتى در

نزد مردم خار و ذليل شدهاند:
در اين درَگْه كه َگْه َگه َكه ُكه و ُكه َكْه شود ناگه

مشو َغرّه به امروزت كه فردا را نهاى آگه
دنيا دار تحول، دگرگونى، تبديل و تغيير است. هر روز به رنگى است و به راحتى نعمتهايى را كه انسان فريفته آنها شده، از دستش
مىگيرد. عاقل آنست كه شكرگزار نعمتهاى الهى باشد و هر چه نعمتهاى الهى فزونى يافت، خود را به او محتاجتر بداند و نسبت به

او شكرگزارتر باشد.

مرگ، مرحلهاى براى وصول

«َغريِم الَمنايا َو اَسيِر الَموت»؛ «غريم» در لغت به معناى بدهكار است و «منايا»، به معناى مرگ، تقدير و سرنوشت مىباشد. دنيا
رفته رفته و پيوسته در حال نيستى و نابودى است و خود بانگ وداع سر داده و شيرينىهايش تلخ و زالل هايش تيره است. سرنوشت
محتوم همه موجودات دنيا مرگ است. البته با نگاه دقيقتر به مرگ درخواهيم يافت كه مرگ نه يك فاجعه تلخ، بلكه يك واقعه نيكو
است. مرگ پلى است براى رسيدن به وصال؛ پردهها را كنار مىزند و چشم آدمى را بر روى حقايق مىگشايد. مرگ آغاز زندگى جديد
اخروى است و شروعى است براى پاداش دادن به مؤمنين و كيفر اعمال منافقين و كافرين. وقتى از امام سجاد عليه السالم
مىپرسند كه مرگ چيست؟ حضرت مىفرمايد: «مردن براى مؤمن مانند در آوردن پيراهن آلوده و جدا كردن قيود و زنجيرهاى سنگين و
به جاى آنها پوشيدن عالىترين و پاكيزهترين لباسها مىباشد. ولى مردن براى كافر همانند درآوردن لباس فاخر و منتقل شدن از
منزلهايى است كه به آنها مأنوس بود و مانند پوشيدن لباسهاى كثيف و خشن و جاى گرفتن در منازل وحشتانگيز است».(36)
برخورد آدمى با مرگ بستگى به اعمال او در اين دنيا دارد. اينكه انسانها از مرگ وحشت دارند، به خاطر اين است كه دنيا را آباد
كرده و سراى آخرت خود را ويران كردهاند و هيچ كس دوست ندارد از يك منزل آباد به سرائى ويران سفر كند. براى برخى لحظات
مرگ به غايت وحشت زا و هولناك است. چنان كه در قرآن مىفرمايد: «و اگر ببينى هنگامى اين، ظالمان در شدايد مرگ فرو رفتهاند و
فرشتگان دستها را گشوده، (به آن مىگويند؛) «جان خود را خارج سازيد! امروز در برابر دروغهايى كه به خدا بستيد و نسبت به آيات

او تكبر ورزيديد، مجازات خوار كنندهاى خواهيد ديد».(37) و در جاى ديگر مىفرمايد:
«َو َجآَءْت َسْكَرُة اْلَمْوتِ بِاْلَحّقِ َذلَِك َما ُكنَت ِمْنُه تَِحيُد»(38)؛

آمد سختىهاى مرگ، كه تقدير حق است. اين همان چيزى است كه از آن گريزان بودى.
روايت شده كه حضرت ابراهيم عليه السالم ملك الموت را به هيئتى كه براى قبض روح فاجر مىآيد، مشاهده نمود. آن پيامبر بزرگوار
با ديدن اين منظره غش كرد و بعد از اينكه به هوش آمد فرمود: اگر انسان گنهكار در هنگام مرگ خود، چيزى جز چهره تو را نبيند
همان براى او كافى است. آرى چه دهشتناك است جان سپردن اهل معصيت، آنهايى كه عمرى را صرف غفلت و عياشى كردهاند،
به هنگام مرگ تازه از خواب بيدار مىشوند كه ديگر سودى ندارد. آوردهاند كه معتصم عباسى، در حال مرگ مىگفت: اگر مىدانستم

كه عمرم اينقدر كوتاه است، انجام نمىدادم آنچه را كه انجام دادم.(39) 
در مقابل اين نوع مرگ، مرگ آسان است كه مخصوص كسانى است كه مورد رحمت الهىاند. چنانكه در قرآن مىفرمايد:

ِّبِيَن يَُقوُلوَن َسلٌَم َعلَْيُكُم»(40)؛ «الَِّذيَن تََتَوفَُّهُم اْلَملئَِكُة طَي
پرهيزكاران كسانى هستند كه فرشتگان جان آنها را در حالى كه پاك و پاكيزهاند مىگيرند و به آنان درود مىفرستند.

و در آيهاى ديگر مىفرمايد:
ْرِضيًَّة»(41)؛ «يَأَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة* اْرِجِعى إلَى َربِِّك َراِضيًَة مَّ

اى انسان صاحب نفس مطمئن، به سوى پروردگارت برگرد در حالى كه خشنود به پاداش و برگزيده نزد خدا مىباشى.
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بر خالف آن گروه تبهكار، اينان با سالم و درود مالئكه جهان را بدرود مىگويند و آرام و مطمئن به جايگاه ابدى خود و در جوار قرب الهى
رهسپار مىشوند.

اين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست
روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم

امام صادق عليه السالم مرگ مؤمن را چنين توصيف مىكند: مرگ براى مؤمن بسان بوئيدن بوى خوشى است كه به خاطر خوشى
) مرگ براى اولياء خدا آنچنان شيرين است كه همواره انتظار آن را آن به خواب سبك مىرود و همه دردها از او رخت بر مىبندد.(42
مىكشند؛ چرا كه وصال محبوب را در آن مىبينند. امام على عليه السالم در وصف متقين مىفرمايند: «لَْوال االََجُل الذى َكَتَب اللَُّه َعلَْيِهْم
لَْم تَسَتِقرَّ أَْرواُحُهْم فى اَجساِدِهم طَْرَفَة َعيٍن».(43) اگر نبود مرگى كه خداوند بر آنان مقدر فرموده روح آنها حتى به اندازه بر هم زدن

چشم در بدنها قرار نمىگرفت.
مرگ اگر مرد است گو سوى من آى

تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ

اولياى خدا نه تنها از مرگ هراسى ندارند، بلكه به استقبال آن مىروند. آنها با مرگ رفيق و مأنوسند و در جوار آن آرام مىگيرند؛ چنان
كه حضرت مىفرمايند:

ْفِل بَِثدّىِ ُاّمِه»(44)؛ «َواللَِّه َالْبُن اَبى طالٍِب آنَُس بِاْلَموتِ ِمْن الطِّ
به خدا سوگند عالقه فرزند ابيطالب به مرگ از عالقه طفل به پستان مادر بيشتر است.

شاگردان مكتب اهل بيت عليهم السالم نيز چنين بودهاند. مرحوم آخوند مال حسين معروف به فاضل اردكانى، از اكابر علماى شيعه
به شمار مىرود كه در سال 1302 ه ق. در كربال از دنيا رفت. مقام علمى ايشان به قدرى بود كه مرحوم شهرستانى وى را حتى بر
شيخ انصارى ترجيح مىداد. مىگويند ايشان هنگام مرگش اطرافيان را از محضر مرخص كرد و به پسرش به نام شيخ محّمد گفت كه
براى من آب بياور. آب مفصلى خورد و كامالً سيراب شد و سپس گفت: سالم اللَّه على الحسين؛ آب خوبى خورديم، مردن خوبى

هم بكنيم و آنگاه رو به قبله دراز كشيد و مرد.
در حاالت جان سپردن مال عباس تربتى گويند هنگام احتضار، چهرهاش به غايت نورانى شده بود. ناگاه تكانى خورد و گفت: سالم
عليكم يا رسول اللَّه! شما به ديدن اين بنده بىمقدار آمديد. پس از آن درست مانند اينكه كسانى يك به يك به ديدنش مىآيند به
حضرت امير و يكايك ائمه تا امام دوازدهم سالم مىكرد و از آمدن آنها اظهار تشكر مىنمود و بعد حالت چهرهاش عادى گشت و جان

به جان آفرين سپرد.
روز مرگم نفسى رخصت ديدار بده

وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

مرگ براى بزرگان و عارفان شيرينتر از عسل است. مخصوصاً اينكه اگر بدانى در لحظه جان سپردن مواليت به ديدارت مىآيد و سر تو
را بر زانوان مبارك خود مىگيرد و تو در دامان او جان خواهى سپرد. مرگ از ديدگاه اولياء خدا مانند يك پرواز است؛ آنهايى كه

همتهايشان بلند است، از مرگ نمىهراسند و اين دنيا برايشان تنگ شده و آرزوى پرواز و لقاء محبوب را دارند.

پى نوشت:

1) برگرفته از كتاب جوانه زندگى و زندگى جوان، اثر استاد رضا رمضانى گيالنى.
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10) نهجالبالغه، خطبه 160.

11) همان، حكمت 77.

12) نهجالبالغه، حكمت 289.

13) عوالى اللئالى، ج 4، ص 119، ح 190.

14) اصول كافى، ج 5، ص 72، ح 8، باب االستعانة بالدنيا على اآلخرة.

15) الخصال، باب الثالث، حديث 206.
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16) نهجالبالغه، خطبه 209.

17) همان، حكمت 131.

18) همان.

19) همان، حكمت 269.

20) نهجالبالغه، حكمت 133.

21) مصباح الشريعه، ص 113، باب 53 فى التفكر. 

22) نهجالبالغه، خطبه 204.

23) نهجالبالغه، حكمت 130.

24) بحاراالنوار، ج 22، ص 375.

25) ميرزا جواد ملكى تبريزى، رسالة لقاءاللَّه، ص 204.

26) نهجالبالغه، خطبه 221.

27) جامع السعادات، ج 3، ص 41.

28) اصول كافى، ج 2، ص 348، ح 3، باب اتباع الهوى.

29) محمد شجاعى، مقاالت، ج 2، ص 204.

30) نهجالبالغه، خطبه 32.

31) نهجالبالغه، حكمت 405.

32) فاطر، 5.

33) لقمان 33.

34) نهجالبالغه، حكمت، 282.

35) لباس فاخر اهل دربار.

36) بحاراالنوار، ج 6، ص115، باب 6 سكرات الموت.

37) انعام، 93.

38) ق، 19.

39) مجموعه ورام، ج 1، ص 282.

40) نحل، 32.

41) فجر، 28 و 27.

42) بحاراالنوار، ج 6، ص 154.

43) نهجالبالغه، خطبه 193.

44) نهجالبالغه، خطبه 5.
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گناه و زندگى (1)
(گناهشناىس) (1)

غالمرضا رشيفى به كوشش 

رضورت بحث گناهشناىس

انسان فطرتاً گناه را مىشناسد و از آن بيزار است. همگان مىدانند كه گناه، حرام و قبيح است خصوصاً آنانى كه اهل مسجد و نمازند
به غضب الهى نسبت به خطاكاران بيشتر واقفند. اگر گاهى فعلى حرام مرتكب مىشوند، از روى غفلت و فراموشى و عوامل ديگر

است، نه از روى نادانى نسبت به خود گناه. بنابراين چه نيازى به طرح اين بحث وجود دارد؟ در پاسخ بايد به اين نكات اشاره كرد:
1. علماى علم اخالق، اولين شرط مبارزه با رذايل اخالقى و گناهان را آشنايى علمى دقيق با آن رذيله عنوان كردهاند.

2. دل آدمى نيازمند موعظه است و تأمل در آيات قرآن كريم و كلمات معصومين عليه السالم به خودى خود موجب غفلتزدايى است.
. عموم مردم و خصوصاً قشر جوان، از گناه، شناخت دقيق و جامع ندارند و اين عدم شناخت خود موجب غلطيدن در ورطه گناه 3

است.
4. شناخت آثار وضعى و باطنى گناه و عواقب دنيوى و اخروى آن، فرد و جامعه را از گناه متنفر مىسازد.

. بررسى زمينههاى بروز گناه و مظاهر و مصاديق آن - خصوصاً مصاديق امروزين - موجب هم انديشى اجتماعى براى از بين بردن و 5
يا الاقل كنترل آن مىشود و اين به تقويت روح تقوا در جامعه كمك بسيار مىنمايد.

. تهاجم فرهنگى دشمنان اسالم، موجب ترويج برخى از مصاديق و شيوههاى گناه جديد در جامعه شده است كه ضرورت بحث را 6
جدىتر مىكند.

گناه معلول جهالت

نكته مهم ديگر كه بايد به آن دقت شود، خود مفهوم و اصل شناخت است. قرآن كريم هنگامى كه از هدف خلقت سخن به ميان
مىآورد، مىفرمايد:

ْنَس اِّال لِيَْعُبُدوَن»(2) ابن عباس اين آيه شريفه را اين طور تفسير كرده: «اى ليعرفون». وجه جمع بين سخن ابن «َوما َخلَْقُت الجِنَّ َواْالِ
عباس با معناى لفظى آيه شريفه، سرّ تالزم علم و عمل است: «العلُم اَماُم العمل».(3)

به يك معنا مىتوان گفت انسان براى دانستن آفريده شده و آدمى به بركت آگاهى و دانايى مقصد را مىشناسد و فراز و فرودهاى
مسير را طى مىكند. بنابراين گناهشناسى يكى از ضرورىترين شناختهاست، زيرا به بركت اين شناخت، گوهر جان آدمى به بار
مىنشيند. اينگونه است كه مجموعهاى از شناخت فضايل و رذايل به عنوان «علم اخالق» مطرح شده است. در مقابل، جهل با
ارتكاب گناه رابطه مستقيم دارد و حتى خود گناه، نيز موجب جهالت و از بين رفتن بصيرت مىشود. عالوه بر آنكه خود جهل موجب

ارتكاب گناه است.
در روايات به اين امر - رابطه جهل و گناه - تاكيد خاصى شده است. با نگاهى به روايات اهل بيت عليهم السالم به روشنى نقش

جهل در فرآيند گناه معلوم مىشود.
). «شناخت، نور دل و وسيله ) و بهترين مطلوب است»(6 ) و دانش، برترين سعادت(5 در روايات مىخوانيم: «علم، راهنما است(4
) و نادانى، مرض و درماندگى ) و ريشه آنها است(9 ) و از طرف ديگر «جهل، معدن همه بدىها(8 دستيابى به عالم قدس است.»(7

است»(10).
بنابراين هر چه از فرد و جامعه، جهالت زدايى شود به همان اندازه مقدمات گناه در جامعه از بين مىرود. اگر تصوير زشت گناه و
عواقب فردى، اجتماعى و دنيوى و اخروى آن به درستى در قالب فيلم و داستان و نمايش و... در جامعه تبليغ شود، ترك گناه آسانتر

مىشود.
حكايت: روزى مرد ثروتمندى سوار بر مركب گرانقيمت خود در مسيرى مىرفت كه مرد فقير پيادهاى را ديد كه در راه مىرود، دلش به
حال او سوخت و او را سوار كرد. در حين حركت، جهالت و غرور مرد ثروتمند گل كرد و به مرد فقير گفت: اگر اندكى از سرگينهاى
احشام كنار جاده را بخورى، مركبم را به تو هديه مىكنم. مرد فقير نيز به سرعت پياده شد و آن مدفوع حيوانى را خورد و بر مركب
نشست. چندى نگذشت كه اين بار حس انتقامگيرى و جهالت مرد فقير گل كرد و به مرد ثروتمند گفت: اگر اين بار تو از مدفوع
احشام بخورى، مركبت را به تو بازمىگردانم. مرد ثروتمند كه باورش نمىشد به آن سادگى مركبش را از دست بدهد. فرصت را مغتنم
شمرد و مقدارى از آنها را خورد و مركبش را پس گرفت. پس از مدتى مرد فقير به ثروتمند گفت: هر دو به خاطر جهل و غرور و

انتقامگيرى از فضله حيوانات خورديم، در صورتى كه هيچ تغيير و منفعتى به حال ما نداشت و هر دو در مقام قبلى خود هستيم.
آرى آدميان نيز اگر در جهالت به سر برند، در اين دنيا با ارتكاب گناه خيرى نصيبشان نمىشود، مگر كثافات و پليدىهاى معصيت و عذاب

ُاخروى.

تعريف گناه
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گناه در لغت فارسى به معناى جرم، بزه، خطا و نافرمانى و در لغت عربى معادل ذنب، اثم، معصيت و سيئه مىباشد و به معناى
نافرمانى و انجام عملى بر خالف قانون الهى است. به عبارت ديگر هر چه كه مخالف كرامت انسانى است و او را از اصلىترين هدف

حيات باز مىدارد، گناه محسوب مىشود.
در قرآن كريم، كلمه اثم 48 مرتبه، سيئه 165 مرتبه، فساد 50 مرتبه، حرام 75 مرتبه، منكر 161 مرتبه و در مجموع الاقل 638 مرتبه
به مفهوم نافرمانى و گناه اشاره شده است كه هر يك از آن لغات و مفاهيم بيانگر نوع خاصى از نافرمانى خداست. تعبيرهاى
گوناگون گناه در قرآن نشان از چهرههاى مختلف گناهان و شكلهاى گوناگون آن است و شگفتتر آنكه همين گناهان مختلف مىتواند به
بدترين حالت ممكن انجام شود كه عقوبت سختترى نيز دربر دارد، مثل آنكه قتلى صورت گيرد ولى به طرز فجيع و يا آنكه سارق پول

ؤى»(11) تعبير مىكند. درمان بيمار فقيرى را بدزدد. قرآن كريم از اين شيوه ارتكاب گناه به «أسُئوا السُّ
برخى از واژگان معادل گناه در قرآن ذيال توضيح داده مىشود:

. ذنب؛ به معنى دنباله است. چون هر عمل خالف يك نوع پيامد و مجازات دنيوى و اخروى را به دنبال دارد از اين رو به گناه، ذنب 1
گفته مىشود. اين واژه 35 مرتبه در قرآن كريم آمده است.

به چشم خويش ديدم درگذرگاه
كه زد بر جان مورى مرغكى راه
هنوز از صيد منقارش نپرداخت
كه مرغ ديگر آمد كار او ساخت
چو بد كردى مباش ايمن زآفات

كه واجب شد طبيعت را مكافات

. فسق: در زبان عربى گفته مىشود: «َفَسقِت الرّطبة» يعنى خرما از غالف خارج شد. فسق به معنى خروج از خط حق و مدار 2
بندگى خداست. گناهكار با ارتكاب گناه، حريم و حصار فرمان الهى را شكسته و در نتيجه بدون حصار و قلعه مىماند و در معرض انواع

آفات شيطان قرار مىگيرد. اين واژه 53 مرتبه در قرآن كريم آمده است.
3. فجور: به معنى دريدگى و پاره شدن پرده حيا و آبروست كه موجب رسوايى فرد فاجر مىگردد.

. لََمْم: به معنى نزديك شدن به گناه است، مانند رانندهاى كه بر اثر غفلت و بىدقتى تا لبه پرتگاه مىرود. البته به معنى اشياء 4
كوچك نيز به كار مىرود و گاهى بر گناهان صغيره نيز اطالق مىشود. اين واژه يك مرتبه در سوره نجم آيه 32 آمده است.

5. ِوْزر: به معنى سنگينى است و بيشتر درباره حمل گناهان ديگران به كار مىرود.

گناه، آهنگ ناموزن در فطرت و طبيعت

نظام هستى يك واحد به هم پيوسته است كه بر آن يك قانون و اراده كلى حاكم است. در اين نظام اندامواره، اجزاى آن با يكديگر
رابطه دارند و بر هم اثر گذاشته و اثر مىپذيرند. از اين رو اخالل و ناهماهنگى در هر جاى اين مجموعه ناهماهنگى با كليت هستى
تلقى شده و موجب اختالل در آن مىگردد. ارتكاب گناه در عالم هستى يك صورت ناموزون و بىتناسب دارد كه بر خالف آن نظم كلى

بوده و شايد آيه كريمه ذيل اشاره به همين معنا دارد:
«ظََهَر اْلَفساُد فِى اْلبَرّ َو اْلبَْحِر بِما َكَسبَْت أْيِدى النَّاسِ لُِيذيَقُهْم بَْعَض الَّذى َعِمُلوا لََعلَُّهْم يَْرِجُعون»(12)؛

به سبب اعمال مردم، فساد در خشكى و دريا آشكار شد تا به آنان جزاى بعضى از كارهايشان را بچشاند، باشد كه باز گردند.
اثر گناه در فطرت نيز همينگونه است؛ برنامهها و تكاليف دينى با ساختار وجودى انسان سازگار و هماهنگ است. چون كه از طريق
وحى، متصل به خالق عالَم هستى است. جان آدمى با آموزهها و احكام و عقايد و اخالق دين كامالً همخوانى و تطابق دارد. اينگونه
است كه عدم پذيرش و اجراى كّل و يا جزيى از آن، كه همان معناى گناه و نافرمانى را دارد، موجب اختالل - خواه به صورت اثر
روحى و يا اثرات جسمى - مىشود. اينگونه است كه كثرت گناه و انجام بعضى از گناهان خاص موجب خشكسالى، فقر و به هم
خوردن هماهنگى طبيعت مىگردد و نيز در خود انسان موجب غم و اندوه مىشود كه حتى خود آدمى از منشأ آن نمىتواند مطلع شود.

گاهى اثرات اين گناه بر فطرت آدمى به گونهاى است كه موجب افسردگى شديد و حتى خودكشى مىگردد.
در بينش قرآنى، چون گناه در جهان مرتبط با شخص گناهكار انجام مىشود، در يك فضا محبوس نمىماند و گسترش يافته و اثرات
گوناگونى حتى در دراز مدت دارد. يكى از ياران امام صادق عليه السالم مىگويد، روزى نزد امام ششم بودم كه فرمودند: هر كس به
كسى ظلم كند، خداوند فردى را به او مسلط مىكند كه نسبت به او يا به فرزندان او همان ظلم و ستم را انجام دهد. من در دل با
خود گفتم: عجبا! پدر ظالم است، ولى فرزند بايد نتيجه ظلم را ببيند. قبل از آنكه من سخن خود را با خود به پايان برسانم،(13)

حضرت فرمودند؛ قرآن مىفرمايد: آنان كه از وضع آينده فرزندان بيمى به دل دارند، بايد از خيانت درباره يتيمان و آزار آنها بترسند.(14)

اقسام گناه

1. گناه كبيره: آن است كه نسبت به گناهان ديگر (گناهان صغيره) قبح بيشترى داشته و در ارتكاب آنها وعده عذاب داده شده است.
هر چند هر گناه، با توّجه به زشتى و شناعتى كه در نافرمانى از معبود وجود دارد، كبيره محسوب مىشود. بزرگترين گناه كبيره شرك

است كه گناهى نابخشودنى است.
«إّن اللََّه ال يَْغِفُر أْن ُيْشَرَك به َو يَْغِفُر ماُدوَن ذلَِك لَِمْن يَشاُء»(15)؛
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قطعاً خدا گناه كسانى را كه به او شرك آوردند نمىآمرزد و گناهان ديگر را براى هر كه بخواهد مىآمرزد.
حضرت امام خمينى قدس سره در تحريرالوسيله در مورد گناهان كبيره چنين نوشتهاند: «گناهان كبيره عبارتند از اينكه: در مورد آنها
(در قرآن يا روايات اسالمى) وعده آتش دوزخ داده شده باشد يا از طرف شرع، با شدت عظيم از آن نهى شده است و يا دليلى
هست كه آن گناه بزرگتر از بعضى از گناهان ديگر مىباشد، يا عقل حكم مىكند كه فالن گناه، گناه كبيره است و يا در ذهن مسلمين

پاى بند به دستورات الهى چنين ثبت شده كه فالن گناه از گناهان بزرگ است.»
برخى از گناهان كبيره عبارتند از: زنا، غيبت، هتك آبروى مؤمن و نااميدى از رحمت خدا، ايمن شدن از مكر خدا، قطع رحم، عقوق پدر

و مادر، شرابخوارى و...
2. گناه معاقب: گناهى است كه مرتكب آن مستحق مجازات حد يا تعزير است، مانند دزدى و رشوه خوارى.

. گناه جوارحى و جوانحى: گناه جوارحى توسط اعضا و جوارح صورت مىگيرد؛ مثل دروغ و غيبت و چشم چرانى. اما گناه جوانحى، 3
در حيطه فكر و قلب است، همانند خطورات باطل و حسد (بدون آنكه نمود خارجى داشته باشد).

4. گناهان فقهى: وقتى است كه احكام فقه زير پا گذاشته شود، مثل خوددارى از پرداخت خمس و ترك نماز.
. گناه ظاهر: آن است كه در مألعام و با تظاهر انجام شود، مثل روزه خوارى و بدحجابى. غيبت متجاهر به فسق و گناه، جايز 5

است.
حكايت: در ايام ماه مبارك رمضان، فردى از كاركنان اداره، وارد اتاق همكارش شد. تا در را باز كرد، ديد كه او ظرف آب را باال برده كه
آب بخورد. همكار روزه خوار كه غافلگير شده بود، اصالً دست پاچه نشد و با صدايى طلبكارانه به همكارش گفت: «بشكن!» طرف
مقابل كه از اين سخن جا خورده بود، با تعجب سؤال كرد؛ «چرا بشكنم؟ چه چيز را بشكنم؟» روزه خوار اين بار با صدايى رساتر
گفت: «بشكن! تهمت بزن و روزهات را بشكن و برو بگو مرا در حال روزه خوارى ديدهاى!!» آرى، عدهاى نيز اينگونه از صحنه تظاهر

به گناه مىگريزند.
. گناه منسى (فراموش شده): گناهانى كه به طور روزمره انجام مىشود، ولى غالباً به فراموشى سپرده مىشود تا روزى كه در 6
پيشگاه عدل الهى، پرونده اعمال گشوده شود. حضرت امير عليه السالم در مناجاتى با پروردگار مىفرمايند: «آه، آه من ذنٍب انا

ناسيها و انت محصيها»؛ «آه آه از گناهى كه من فراموش كردهام و تو آن را به حساب مىآورى».
7. گناه ُمكره: گناهى كه بىاختيار و از سر تهديد و ارعاب انجام شود، مثل اينكه كسى را به زور مجبور به نوشيدن شراب كنند.

حكايت: دزدان، فردى به ظاهر متدين را احاطه كردند و اموالش را ربودند. رئيس دزدان قصد آزار و اذيت فرد به ظاهر متدين را كرد و
گفت: فقط در صورتى زنده مىمانى كه اين جام شراب را تا آخر بنوشى. آن شخص هم كه ديد گناه ُمكره است و ترس جان و صد
البته فرصت مغتنمى است براى نوشيدن شراب! فىالفور جام را گرفت و تا خواست بنوشد، اسبش رم كرد و جام افتاد و شكست و
شراب ريخت. رئيس دزدان گفت: بخت با تو يار بود، چرا كه ديگر شرابى نداريم. او هم گفت: بخت ما را ببين يك بار هم كه خدا حالل

كرد، اسب ما حرام كرد. آرى، گناه مكره بايد واقعاً با اكراه و شرايط خاص باشد تا گناه محسوب نگردد.
. گناه قشرى يا شغلى: گناهى كه در قشر خاصى از جامعه بيشتر به چشم مىخورد و يا متناسب حرفه و مشغله خاصى است. 8

مثل غش در معامله، رشوه گرفتن، فرار از ميدان جنگ.
. گناه دنباله دار: به گناهانى كه حتى با مرگ فرد نيز آثارش وجود دارد و موجب افزايش عذاب گناهكار مىگردد، مثل كتب ضالل و 9

گمراه كننده.
. گناه ُمَسّمات و غيرمسمات: پارهاى از گناهان در كالم خدا و روايات نام گذارى شدهاند و كامالً معلوم هستند، ولى پارهاى از 10
گناهان نام خاصى ندارند. هر چند تحت عنوانهاى كلى نظير ايذاء مؤمن، اكل مال به باطل و عمل لغو و... قرار مىگيرند. بيشتر گناهان
اجتماعى و منكرات در جامعه اسالمى از قسم دوم هستند كه مىتوان آنها را گناهان بىنام خواند. گناهانى چون عدم رعايت وجدان

كارى و انضباط اجتماعى، كه مقام معظم رهبرى به خاطر اهميت آن، سالى را به همين عنوان نامگذارى نمودند.

لذت گناه و لذت ترك گناه

لذت حالتى است كه از ادراك امور خوشايند حاصل مىشود. اصل لذتجويى از گرايشهاى درونى و فطرى انسان است. به همين دليل
سركوب كامل آن نه ممكن است نه مطلوب؛ حكماى اسالمى لذائذ را به دو دسته كلى لذات حسى و لذات عقلى تقسيم كردهاند.
لذايذ حسى، خود دو گونهاند. اول، لذات حسى ظاهرى كه از طريق حواس پنجگانه درك مىشود مانند: ديدن و شنيدن، بوئيدن،
خوردن و لمس كردن. دوم، لذتهاى حسى درونى كه از طريق حواس درونى (وهم و خيال) به دست مىآيد. مانند: اميد، شوق،
تصورات شهوتانگيز غضبآور و دهشتزا. اين لذايذ مربوط به مرحله حيوانى است، يعنى مشترك بين انسان و حيوان است و ويژه
انسانها نيست. لذت ناشى از گناه نيز از قبيل همين لذايذ است. البته در بيان لذتهاى حيوانى، لذايذ حالل نيز وجود دارد مثل لذت

خوردن غذاى حالل و پاك، ديدن همسر و... خصوصاً اگر نيت انجام آن، الهى باشد.
برخى گمان مىكنند كه لذتها منحصر در همين لذتهاى حسى مشترك انسان و حيوان است و لذايذ تصورى عقلى يا وجود ندارند يا در
مقايسه با لذتهاى حسى ناچيزند. البته چنانكه دانشمندان علم روانشناسى نيز گفتهاند، لذايذ معنوى وجود داشته و نيز ميزان
اثرگذارى باالترى از لذايذ جسمى دارند، ولى فقط كسانى مىتوانند به درك آن برسند كه روح و روان را از گناه و رذايل پاك كرده

باشند. اين لذت به لذت ترك گناه تعبير مىشود.
اگر لّذت ترك لذت بدانى

دگر لذت نفس لذت نخوانى
سفرهاى علوى كند مرغ روحت
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گر از چند آزمايش آن را پرانى

تنها راه درك لذايذ معنوى، ترك انس با دنيا و گناه و به جاى آن انس گرفتن با دعا و نماز و كمك به محرومين و مستضعفين است.
بدترين جزا و عذابى كه خداوند براى گناهكار در نظر گرفته محروم شدن از حالوت عبادت است. در حديث قدسى آمده است كه
مردى به نزد موسى بن عمران عليه السالم آمد و گفت: به خدايت بگو من شخص گناهكارى هستم. چرا مرا عذاب نمىكند؟ خداوند
فرمود: اى موسى! به او بگو من بدترين بال را بر سر تو آوردهام و تو را به بدترين عذاب دچار كردهام (و تو نمىدانى) و آن عذاب اين
است كه شيرينى و حالوت ياد و ذكر و مناجات مرا نمىچشى. نظير همين احاديث در داستان پيامبران در خصوص حضرت شعيب

است كه مولوى آن را به نظم درآورده است:
آن يكى مىگفت در عهد شعيب

كه خدا از من بسى ديدست عيب
چند ديد از من گناه و جرمها

وز كرم يزدان نمىگيرد مرا
حق تعالى گفت در گوش شعيب

در جواب او فصيح از راه غيب
چند گيرم و تو بىخبر

در سالسل ماندهاى پا تا به سر

همچنين از امام صادق عليه السالم روايتى نقل شده است كه خالصه روايت را صاحب كتاب «المراقبات» چنين آورده است:
«هنگام نماز به قلبت نگاه كن، اگر شيرينى عبادت را در آن مىيابى و دلت به مناجات با او شاد است، بدان كه در تكبيرت راست
گفتهاى، ولى اگر لذت مناجات را در خود نديدهاى، اين دليل بر آن است كه در تكبيرت دروغ گفتهاى و دليل رانده شدن تو از درگاه

خدا است».
با توجه به مفاد اين حديث هر كس به راحتى مىتواند خود را بسنجد كه آيا به مقام ترك لذت گناه و درك لذت مناجات رسيده است يا

خير؟

مجازاتهاى اخروى گناهان

انسان از وقتى كه سكرات موت او شروع مىشود، منزلگاههاى اخروى اعمال او نيز شروع مىشود و به تناسب عمل خير و شرش
مواجه با مكافات مىگردد. اين منزلگاهها مختصراً بدين شرح است:

1. سفر مرگ: اولين منزل اين سفر، مرگ است و دو عقبه دارد. سكرات موت و عديله.
سكرات موت همان از خود بىخود شدن در لحظات آخر حيات است كه شخص دست و پا مىزند و آرام آرام روح از بدن مفارقت مىكند.

حضرت امير عليه السالم در خطبهاى مفصالً اين حالت را شرح مىدهد.(16)
امام صادق عليه السالم ضمن حديثى به مفضل مىفرمايند:

ُد َعلَْيِه ِعنَد الَموتِ َوما ُهَو اِّال بُِذُنوبِِه(17)»؛ «واِنّه لَُيَشدَّ
«به راستى كه بر انسان به هنگام مرگ، سخت گرفته مىشود و اين نيست مگر به سبب گناهان او».

بدين سان مجازاتهاى اخروى از همان هنگام جان دادن شروع مىشود. البته بعضى از گناهان چنان موجب غضب الهى است كه
حالت احتضار مسلمان را مانند حالت احتضار كفار مىكند.

در روايت آمده است كه حضرت امير عليه السالم چشم درد شديدى داشتند و از شدت ناراحتى فرياد مىزدند. رسول خدا صلى هللا
عليه وآله وسلم به عيادت ايشان آمده و فرمودند: آيا جزع و بى تابى است يا آنكه درد شديد است؟ عرض كردند: يا رسول اللَّه من
هرگز دردى شديدتر از اين نديده بودم. در اين هنگام رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودند: يا على! راستى كه ملك الموت
چون براى قبض روح كفار فرود آيد، سيخى از آتش به همراه دارد كه روح كفار را با آن مىگيرد و از شدت آن، صداى صيحه جهنم بلند
خواهد شد. حضرت چون اين را شنيدند استوار نشستند و عرض كردند: يا رسوالللَّه! اين حديث را بار ديگر براى من بخوان چون كه
اين حديث درد مرا از يادم برد. سپس عرض كردند. آيا كسى از امت شما بدين وسيله قبض روح خواهد شد؟ حضرت رسول صلى هللا

عليه وآله وسلم فرمودند: آرى حاكم ظالم و جائرِ خورنده مال يتيم از راه ظلم و شاهد باطل و دروغ.(18)
2. عديله: «عديله» همان از دست دادن ايمان هنگام مرگ است كه به چند صورت اتفاق مىافتد:

الف: گاهى شخص محتضر ايمانش را كامالً از دست مىدهد. همان گونه كه در روايات آمده است كسى كه زكات مالش را به تمامى
ندهد و كسى كه مستطيع باشد و حج نرود، به دين يهودى يا نصرانى مىميرد.(19)

شهيد دستغيب قدس سره در كتاب داستانهاى شگفت از قول عالم ربانى آيت اللَّه حاج سيد عبدالباقى شيرازى قدس سره نقل
مىكنند: «رفيق مؤمنى داشتم كه مريض شد و به سكرات مرگ افتاد. به عيادتش رفتم و سوره يس و الصافات را تالوت كردم و كلمه
توحيد و واليت را به او تلقين كردم. على رغم آنكه مىتوانست حرف بزند، هر چه اصرار كردم نگفت. پس از اصرار فراوان من ناگاه با
كمال غيظ رو به من كرد و گفت: يهودى، يهودى، يهودى. من بر سر خود زدم و بيرون آمدم. پس از چندى فوت كرد و سپس از حالش

تحقيق كردم و دريافتم كه اين بدبخت چند سالى بوده كه مستطيع گشته ولى بىاعتنا بوده و يهودى از دنيا رفت.»(20)
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ب: گاه فرد محتضر به خاطر كثرت گناه و عدم توبه كارش به جايى مىرسد كه به مقدسات توهين مىكند و يا حتى به خداوند اسائه
ادب مىكند. نقل است كه يكى از شاگردان فضيل عياض در جواب تلقين استاد به او گفت: از اين كلمه ال اله اال اللَّه بىزارم. سپس در
همين حال درگذشت. پس از مرگ، فضيل او را در خواب ديد و علت را جويا شد او گفت: بر اثر سه گناه كه در من ريشه داشت

بدبخت شدم. نمامى كردن، حسادت و شرب خمر.
نيز حضرت امام خمينى قدس سره در كتاب جهاد با نفس مىفرمايند: يكى از بزرگان قزوين نقل مىكرد كه بر بالين مردى كه در حال
احتضار بود، حاضر شدم. در آخرين دقايق زندگى چشم باز كرد و گفت: ظلمى كه خدا به من كرد، به هيچ كس نكرده است. زيرا با

چه خون جگرى اين بچهها را پرورش داده و بزرگ كردهام. اكنون مىخواهد مرا از آنان جدا سازد آيا ظلمى بدتر از اين مىشود؟!
ج: گاهى نيز عادات ناپسند و گناهان خاص - كه يك عمر با آنها زندگى كرده است - شخص محتضر را تهديد مىكند و او را به سوء

عاقبت مىكشاند و او را با آروزى گناه به جهنم مىفرستد.
عالم عارف، حاج ميرزا آقا جواد ملكى تبريزى استاد حضرت امام خمينى قدس سره در كتاب «اسرار الصالة» حكايتى بدين مضمون را
نقل مىفرمايند كه بقالى در حال احتضار در جواب تلقين شهادتين مىگفت: شش و پنج و چهار. هر چه اصرار مىكردند او همين اعداد و
ارقام را كه يك عمر فقط و فقط اينها راگفته بود، تكرار مىكرد. آرى هنگامى كه آدمى فقط به فكر دنيا باشد اينگونه از ياد و ذكر خدا
غافل، مىگردد. همين حكايت مشهور حمام منجاب احوال كسانى است كه عمرى را در آرزوى گناه، حسرت خوردهاند و موقع مرگ

به جاى شهادتين مىگويند: 
«يا ُرّب قائلٍة يوماً 

َوَقْد تََعبَْت اَْيَن الطَّريُق اِلى َحمَّام َمْنجاب» 
كه مضمون شعر و داستان اين است كه: كجاست زنى كه خسته شده بود و راه حمام منجاب را گم كرده بود و نشانى مىپرسيد و
من او را فريب داده به خانه خود بردم، ولى زن چون عفيفه بود، با اظهار رغبت غيرواقعى مرا به دنبال غذا و عطر براى خوشبو شدن

فرستاد و خود را از دام من رهانيد.
يكى گفتا كه تا كى رو سياهى

شهادت ده به توحيد الهى
چو بشنيد اين سخن آن محنت اندوز

كشيد از سينهاش آه جگر سوز
بگفتا فرد بىهمتاست ليلى
چراغ محفل دلهاست ليلى

به حمد اللَّه كه در هنگام مردن
بدين اقرار خواهم جان سپردن

د: از مهمترين عوامل و حاالت عديله عدم شناخت امام است. از شيعه و سنى طبق روايات متواترى نقل شده است كه «َمْن ماَت
َولَْم يَعِرْف اِماَم َزمانِِه ماَت َميَتتاً جاِهلِيَِّة».(21)

. منزل قبر: منزل قبر سه عقبه دارد. وحشت قبر، فشار و ضغطه قبر، سؤال نكير و منكر. عمده عذاب قبر از عدم احتراز از بول و 3
) و نيز از روايت استخفاف به آن يعنى سهل شمردن آن و از سخنچينى و غيبت نمودن و دور شدن مرد از خانواده خود است.(22
سعد بن معاذ استفاده مىشود كه بدخلقى و درشتگويى مرد با اهل خود و نيز يارى نكردن ضعيفان و برآورده نكردن حاجت برادر

مؤمن موجب فشار قبر است.(23)
. منزل برزخ: برزخ، قيامت كوچك است و فاصله بين مرگ تا روز قيامت. در عالم برزخ هنوز پرونده اعمال بسته نشده است. هر 4
كارى كه آدمى حتى پس از مرگ او در دنيا موجب فساد و تباهى شده باشد، اعم از كتاب ضالل، بدعت و روش ناپسند و... موجب
فزونى عذاب در برزخ مىشود. همچنان كه اعمالى چون تربيت فرزند صالح، تالوت قرآن، بر جاى گذاشتن سنت حسنه و.. موجب رفاه

حال در برزخ مىشود.
5. خروج از قبر: در روايت از نبى اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم نقل شده است: «در روز قيامت، خداوند ده گروه از امت اسالم را از
- سخن چينان، كه به شكل ميمون در مىآيند؛ 2- حرام خواران، كه به صفوف مسلمانان جدا مىكند و صورتهاى آنان را تغيير مىدهد: 1
- حاكمان جور، كه نابينا و كور به عرصه محشر مىآيند؛ 5- خود - رباخواران، كه وارونه وارد محشر مىشوند؛ 4 شكل خوك در مىآيند؛ 3
- عالمان بىعمل، كه زبانشان را مىجوند و چرك از دهانشان بيرون مىآيد؛ 7- خواهان و خودپسندان، كه گنگ و كر محشور مىشوند؛ 6
همسايه آزاران، كه با دست و پاى بريده وارد مىشوند؛ 8- سعايت كنندگان، كه به شاخهاى از آتش آويزان گردند؛ 9- شهوتپيشهگان
و كسانى كه خمس و زكات نمىپردازند، كه با بويى بدتر از مردار وارد محشر مىشوند؛ 10- تكبر كنندگان، كه لباسهاى آتشين بر آنها

بپوشانند»(24).
دركات و مواقف جهنم

. شّدت برافروختگى «َسَقر» (يكى از مواقف آن) به . جهنم طبقات هفتگانه دارد و هر طبقهاى، مخصوص عدهاى است؛(25) 2 1
حدى است كه نه چيزى را باقى مىگذارد و نه چيزى را رها مىسازد و پوست تن را به كلّى دگرگون مىكند؛(26) 

. مرتبهاى از آن به نام «ُحطَمه»، از شّدت عظمت، برافروختنش منسوب به خود خداست و آتش آن به گونهاى است كه از دلها سر 3
. در جايگاه بدى از مىزند و مخصوص كسانى است كه ثروت اندوزى مىكنند و ثروت خود را دائم حساب كرده، شادى مىكنند؛(27) 4
. مرتبهاى از آن «لظّى» نام دارد كه براى شقىترين آن، به نام «دارالبوار»، كسانى هستند كه نعمتهاى خدا را كفران كردند؛(28) 5
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) و آن شعلههاى سوزانى است كه دست و پا و پوست صورت را مىكند و مىبرد(30) و به آن «نار كبرى» هم مىگويند؛(31) هاست(29
. قعر عميقى از جهنم «هاويه» نام دارد كه گناهكاران را آنطور كه مادر بچهاش را بغل مىكند، در بر مىگيرد و عذاب مىكند؛(32) 7. 6
) و كسانى است كه )، دشنام دهندگان، سخن چينان(34 «ويل» دره يا چاه يا مرتبهاى از عذاب است كه مخصوص كم فروشان(33
. در جايى از آن به نام «ِسّجِين» پرونده اعمال بدكاران نگهدارى مىشود كه پستترين جايگاه جهنم قلب هاشان سخت است؛(35) 8
. نوعى شكنجه بنام «عذاب الحريق»، مخصوص كسانى است كه مردان و زنان مومن را آزار دادند و توبه نكردند؛(37) است؛(36) 9
. بعد از عذابهاى معمولى جهنم . «عذاب اْلَهون» عذابى است ذلت بار و خار كننده كه براى كافران مستكبر خواهد بود؛(38) 11 10

نوعى شكنجه وجود دارد كه در قرآن از آن به «عذاب غليظ» ياد شده است.(39)
هفت دوزخ چيست؟ اعمال بدت

هشت جنت چيست؟ اعمال خوشت
حشر تو بر صورت اعمال تست

هر چه بينى نيك و بداحوال تست
جمله اخالق و اوصاف اى پسر

هر زمان گردد ُمَمثّل در ُصَور
گاه نارت مىنمايد، گاه نور

گاه دوزخ، گاه جنات است و حور

آثار وضعى گناه

گناه عالوه بر عقوبت اخروى، نكبتهايى هم در دنيا به دنبال دارد. اين امر از مسلمات است كه كردار انسان، چه خوب و چه بد،
انعكاسهايى در همين دنيا هم دارد. خداوند كريم در آيه 29 سوره شورى مىفرمايد: «َوَما اصابَُكم ِمْن ُمصيِيبٍة َفبِما َكَسبَْت اَْيديُكم
َويَْعفوا َعْن َكثير» و هر گرفتارى كه به شما رسد به خاطر اعمالى است كه انجام دادهايد و بسيارى را نيز عفو مىكند. حضرت امير
عليه السالم مىفرمايند كه رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودند: «خيُر آيٍة فى كتاب اللَّه هِذه اآلية»؛ بهترين آيه در قرآن
! ما ِمْن َخْدشِ ُعوٍد والنَْكبَِة َقَدٍم اّال بذنٍب» اى على! هر خراشى كه از چوبى به انسان همين آيه است. سپس فرمودند: «يا علىُّ

مىرسد و هر لغزش قدمى، بر اثر گناهى است كه از او سر زده است(40).
اين جهان كوه است و فعل ما ندا

سوى ما آيد نداها را صدا

البته وجود بال و مصيبت در زندگى مسلمانان، خود يك بركت است و موجب رشد و كمال و پاكى او مىشود و اگر كسى در زندگىاش
از هر گونه شر و مصيبتى در امان باشد بايد از او به خدا پناه برد. 

مقصود در اين جا از آثار وضعى گناه، اثرات عينى و آشكارى است كه معصيت حق تعالى در همين دنيا براى فرد و جامعه در پى دارد.
1. بيم و ترس: اين بيم به صورت وحشت از مرگ و ترس از مخلوقات ديگر بروز مىكند. وحشت از مرگ به خاطر يكى از اين امور است:

- اينكه انس فراوان به شهوات دنيا موجب سخت شدن دل كندن از مقام، ثروت و زن و فرزند مىگردد.
- از آنجا كه دنيا را آباد كرده و با گناه آخرت خود را ويران نموده است، از روز حساب و عذاب آخرت مىترسد.

- كثرت فريفتگى به دنيا باعث شده مرگ را نيستى و نابودى بپندارد و باور خود را به آخرت از دست داده باشد.
ترس از مخلوقات نيز به اين خاطر است كه در اثر گناه از نصرت الهى نااميد است و نيز گناه افق فكر و شعاع روحش را محدود كرده و

به ديگران اميد مىبندد و از ديگران مىهراسد.
يكى از بدترين انواع ترس، ترس از صاحبان قدرت ناحق و اربابان جور و ستم است. امام صادق عليه السالم ضمن اشاره به اين خوف

آن را ناشى از گناه مىداند.(41)
. يأس و نااميدى: اميد حالت روحى است كه از نوعى اطمينان خاطر از دستيابى به هدف حاصل مىشود و موجب با نشاط شدن 2

زندگى مىگردد.
بعضى از بزرگان اميد را به چهار نوع تقسيم كردهاند. رجاء: اميد عقالنى از آن جهت كه همه علل و شرايط رسيدن به هدف، فراهم
شده است؛ امل: برخى از علل و عوامل فراهم شده و بخشى هم با تالش و كوشش فراهم خواهد شد؛ امنيه: به صرف تحقق
پارهاى از مقدمات، اميد به حصول نتيجه بسته و حال آنكه عمالً هم تالش نمىكند؛ حمق: هيچ زمينهاى براى تحقق هدف نباشد و

صرفاً اميد به آرزوها او را دلخوش كرده است.
حكايت: روزى حضرت موسى عليه السالم از خداوند درباره اميد سؤال كرد. خدا به موسى فرمان داد كه به فالن سرزمين برو.
موسى عليه السالم در آن جا پيرمرد فرتوتى را ديد كه در زير آفتاب گرم مشغول زراعت بود. ساعتى كار كرد و ناگهان اندكى ايستاد
و سپس كار را رها كرد و به زير سايه درختى رفت و مشغول استراحت شد. موسى عليه السالم نزد او رفت و از علت رفتارش جويا
شد. پيرمرد گفت: من با اميد به اين كار، از ثمره زراعتم بهرهمند مىشدم. علىرغم سختى و مشقت، كار مىكردم تا زراعتم رونق
بيشتر يابد. در حين كار ناگهان به ذهنم خطور كرد كه آيا تا موقع درو محصول زنده مىمانم؟ نااميد شدم و كار را رها كردم و مشغول

استراحت شدم.
نكته قابل توجه آن است كه انسان گناهكار تا دست از گناه نكشد، نمىتواند به رستگارى و رسيدن به قرب الهى اميد واقعى داشته

باشد و اگر هم اميدوار است، چيزى بيش از امنيه و حمق نخواهد بود.



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/12.htm[6/15/2021 12:26:35 PM]

از جمله گناهانى كه باعث قطع رجاء و اميد حقيقى است، اعتماد مطلق به غير خدا و دروغ پنداشتن و يا جدى نگرفتن وعدههاى
ُنوُب الَّتى تَْقطََع الرَّجاء؛ اَْليَْأُس ِمْن ُرْوحِ اللَّه َوالُقُنوُط ِمْن َرْحَمِة اللَّه الهى است؛ همچنان كه امام سجاد عليه السالم مىفرمايند: «َوالذُّ

والثَِّقُة بَِغْيِر اللَّه َوالتَّكذيُب بَِوْعِد اللَِّه».(42)
. عدم استجابت دعا: دعا مغز و مخ عبادت است. راهى براى برآورده شدن حاجات است. «ُاْدُعونى اَْسَتجِْب لَُكْم»(43) موجب رفع 3
عاِء»(44) و ارزش وجودى انسان را باال مىبرد: «ُقْل ما يَعبَْؤا گرفتارىها و بالهاست؛ اميرالمؤمنين عليه السالم «َوادَفُعوا اَمواَج البَالِء بِالدُّ

بُِكْم َربّى لَوال ُدعاُؤُكْم»(45)
گناه به چند نحو در عدم استجابت دعا اثر مىگذارد:

. سلب توفيق دعا؛ 2. از بين رفتن حال خوش معنوى هنگام دعا؛ 3. محدود شدن افق فكرى و معطوف شدن ذهن به خواستههاى 1
حقير؛ 4. موجب حبس دعا مىشود؛ 5. اميد و باور به اجابت را سلب مىكند و اين خود مانع استجابت دعا مىشود؛ 6. برخى از گناهان
. برخى از گناهان موجب عاق والدين مىشود و حقالناس به گردن مىآورد و با نفرين افراد صاحب حق، دعا مستجاب نمىشود؛ 7
. برخى از گناهان به خودى خود زمينه استجابت دعا را تا مدتها از بين مىبرند، مثل غيبت كردن و اينگونه دعا بىفايده مىگردد؛ 8

نوشيدن شراب كه تا چهل روز دعاى شخص را بىاثر مىگذارد.
. افتادن از چشم خوبان: انسان گناهكار، محبتش در دل خوبان جاى نمىگيرد و همين باعث مىشود كه از دعاى آنان محروم گردد. 4
يكى از اين گناهان جستجوى عيوب ديگران است. اميرالمؤمنين عليه السالم مىفرمايد: «َمْن تََتبََّع َخِفيّاتِ الُعُيوبِ َحَرَمُه اللَّه ُسْبحانَه

َمودَّاتِ الُقُلوبِ»(46)؛ هر كه در جست و جوى پنهانىهاى عيوب باشد، خداوند او را از دوستى دلها محروم گرداند.
. بغض اولياء دين: و رسوايى در تعاليم دينى، سفارش بسيارى به لزوم محبت به اولياء شده است و شايد ِسرَّش اين باشد كه 5
هدايت يافتن جز با پذيرش واليت ممكن نيست و اقل مراتب واليت، محبت است. يكى از آثار وضعى گناهان، بغض اولياى دين است
و شايد از يك نظر مخربترين اثر گناه باشد، زيرا از واليت خدا به واليت شيطان مىرود. حرام خوارى يكى از مهمترين معاصى است كه
دشمنى با اولياى دين را موجب مىشود. لذا امام حسين عليه السالم در روز عاشورا بعد از آنكه شقاوت دشمن را ديدند، فرمودند:
آنچه كه شما را به جنگ با فرزند رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم آورده اين است كه شكمهايتان را از مال حرام انباشتهايد، لذا
گوش دلتان كر شده و صداى مظلوميت و حق را نمىشنويد. عزّت و آبرو براى آدمى از هر چيزى ارزشمندتر است و حيا محصول گران
قيمت اين نگرش است. همين حيا است كه آدمى را در دنيا و آخرت آبرومند مىسازد. اولياء الهى همواره حفظ آبرو در دنيا و آخرت را
از خداوند طلب مىكردند. شيطان با وسوسه آدم درصدد آن است كه حيثيت و آبروى او را در اين دنيا از بين ببرد و انجام گناه در خلوت
كمكم او را بىحيا مىكند تا در آشكار هم مرتكب معاصى شده و آبرو و عرض او از بين برود. «َمْن لَْم ُيَهّذِب نَْفَسه َفَضَحُه ُسوُء

العاَدِة»(47) در روايات نا اميدى از خدا و عيبجويى از برادر مسلمان را از جمله گناهانى كه موجب رسوايى مىشود، ذكر كردهاند.
. خشكسالى و نباريدن باران: از جمله آثار وضعى گناه، خشكسالى است. يكى از گناهانى كه موجب عدم نزول باران مىشود، 6

نپرداختن زكات است.(48)
. نزول بال و آفت: گناه خود آفت و بال براى مسير حيات طيبه است، ولى موجب نزول بال و آفات بر فرد و جامعه هم مىشود. قرآن 7

كريم به وضوح به اين ارتباط اشاره مىكند:
«ما اَصابَُكم ِمْن ُمصيبٍَة َفبِما َكَسبَْت اَيديُكم َويَعُفوا َعْن َكثيٍر»(49).

امام صادق عليه السالم مىفرمايد:
ا اِنَُّه لَيَس ِمْن ِعرقٍ يَْضِرُب َوالنَْكبٍَة َوالُصداعٍ َوال َمَرضٍ اِال بَِذْنٍب»(50)؛ «اَمَّ

بدان كه هيچ رگى زده نمىشود و هيچ پايى به سنگ نمىخورد و درد سر و مرضى پيش نيايد مگر به جهت گناهى كه انسان مرتكب
شده است.

مطابق روايات اگر گناهان جديد در جامعه واقع شود، بال و آفات و گرفتارىهايى كه سابقه نداشته، نازل مىشود.(51) بدين خاطر علت
بيمارىهاى جديد مثل ايدز، جنون گاوى و.. به نوعى اثرات وضعى گناهان نو و جديدى است كه در غرب شيوع يافته.

از جمله ديگر گناهان آفتزا عبارتند از: خوردن مال يتيم، زنا، فرار از جنگ، كمك نكردن به مظلوم، ترك امر به معروف و نهى از منكر و....

. گناه و نسيان: گناه موجب نسيان و فراموشى مىشود. فراموشى عوامل مختلف فيزيولوژيكى و روانى مىتواند داشته باشد. 8
گناهان نيز يكى از عوامل فراموشى به شمار مىروند. البته فراموشى مراتبى از ضعف قوه حافظه و ذاكره تا فراموشى آموختهها و

فراموشى نعم الهى دارد.
نوب فانّها ممحقة يكى از عقوبتهاى الهى براى گناهكاران ضعف قوه ياد آورى است. امام رضا عليه السالم مىفرمايد: «اتَّقوا الذُّ

للخيرات اّن العبد ليذنب الّذنب فينسى به العلم الّذى كان قد َعلِمه»(52)؛
از گناهان بپرهيزيد؛ چون گناهان باعث از بين رفتن خيرات مىشود. همانا بندهاى مرتكب گناهى مىشود و آن باعث مىشود علمى را

كه قبال آموخته بود، فراموش كند.
همچنين امام صادق عليه السالم فرمود:

ابيَِن النِّسياَن»(53)؛ «اِنَّ ِمّما اَعاَن اللَُّه بِِه َعلَى الَكذَّ
از جمله چيزهايى كه خداوند با آن دروغگويان را عقوبت مىكند، فراموشى است.

گناه موجب فراموشى مرگ و قيامت مىشود: «فانساهم لقاء يومهم هذا»
گناه موجب فراموشى گناهان گذشته مىشود: «َفُيَنبُِئُهْم بِما َعِمُلوا اَْحصاُه اللَُّه َونَُسوُه»(54)

گناه موجب فراموشى نعمتهاى الهى مىگردد: «َكذلَِك اَتَْتَك آياُتنا َفَنسيَتها َوَكذلَِك اليَوَم ُتْنسى»(55)
گناه موجب فراموشى خداوند متعال است: «نسوا اللَّه َفَنِسيَُهْم اِنَّ اْلُمنافِقيَن ُهُم اْلفاِسُقوَن»(56)
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. كوتاهى عمر: عمر بزرگترين سرمايه اهل ايمان براى كسب درجات عاليه است. لذا اولياى الهى هميشه طول عمر طلب مىكردند 9
) همچنانكه پارهاى از اعمال صالح مثل صله رحم موجب زيادى عمر است برخى از گناهان نيز «َواَْن ُتطيَل ُعمِرى فِى طاَعتَِك»(57
موجب كوتاهى عمر مىشوند. آه و نفرين صاحبان حق و مظلومان از مؤثرترين عوامل كاهش عمر است. البته اَجل بر دو نوع است:
مقدر و معلق. اجل مقدر پايان طبيعى عمر آدمى است و به هيچ وجه نمىتوان آن را تغيير داد. ولى اجل معلق مرگ زودرس است كه

با ارتكاب گناهان و يا اعمال صالح، تغيير مىكند. امام صادق عليه السالم مىفرمايد:
»(58)؛ ياَر َوِهَى َقِطَعيُة الرَِّحِم َوالُعُقوُق َوتَرُك البِرِّ نوبِ الّتى ُتَعّجُِل الَفناَء وُتَقرَُّب اآلجاَل و ُتْخلِى الّدِ «نَُعوُذ باللَِّه مَن الذُّ

پناه مىبرم به خدا از گناهانى كه مايه تسريع در نابودى است. گناهانى كه مرگها را نزديك كرده و خانهها را ويران مىكند. آن گناهان
قطع رحم، آزردن پدر و مادر و ترك نيكى و احسان است.

قسم دروغ، زنا، كشتن پدر از ديگر گناهانى است كه موجب كوتاهى عمر است. پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد:
ياَر بَالقَِع ِمْن اَْهلِها َوُتوِرُث الَفْقَر فِى الِعَقِب»(59)؛ «اِنَّ اليَميَِن الكاِذبََة تََذُر الّدِ

قسم دروغ خانهها را بىصاحب و بىخانمان مىسازد و موجب فقر فرزندان مىشود.
. فقر و گناه: گناه يكى از عوامل مهم فقر است. چه فقر مادى و تنگدستى معيشتى و چه فقر معنوى و تهى دستى روح آدمى. 10
ماهيت بعضى از گناهان هزينه بر است و بار مالى دارد مثل ربا دادن، رشوه دادن، قمار و... همچنين اساساً گناه نعمت را از كف
) بنده خدا گناه مىبرد و رزق و روزى را كم مىكند. امام باقر عليه السالم مىفرمايد: «اِنَّ الَعْبَد لَُيْذنُِب الّذْنَب َفُيزوى َعْنُه الرِّزُق»(60
مىكند و در نتيجه رزق و روزى از او دور مىشود. حضرت امير عليه السالم مىفرمايد: «ما كاَن قوٌم َقطُّ فِى َغّضِ نِْعَمٍة ِمْن َعيشٍ َفزاَل
َعْنُهْم اِّال بُِذُنوبٍ»(61)؛ هيچ عيش و خوشى از قومى زايل نمىشود، مگر به خاطر گناهان. البته بايد دقّت كرد فقر عوامل ديگرى غير از
گناه نيز دارد. لذا نمىتوان گفت هر كس فقير است، گناهكار است. امام صادق عليه السالم خطاب به يكى از شيعيان كه خود را فقير

معرفى كرده بود، فرمودند: تو فقير نيستى، زيرا محبت ما را دارى و آن گران بهاترين چيز است.
11. حيرت و سرگردانى: حيرت دو معنا دارد: حيرت مثبت و سازنده كه انسان با تفكر در عظمت الهى حيران مىگردد. در دعاى شريف
ندبه مىخوانيم: «اِلى َمتى اَحاُر فيَك يا ُموالى» و ديگرى حيرت منفى كه از آثار و عقوبت غضب الهى است كه انسان به سرگردانى
مىافتد و قدرت تشخيص خوب از بد را ندارد و نظام فكرىاش مختل مىشود. حكايت چهل سال سرگردانى بنى اسرائيل به خاطر
نافرمانى نمونهاى از اين حيرت است. حضرت امير عليه السالم مىفرمايد: «لََقد اسَتهاَم بُِكُم الَخبيُِث»(62) شيطان خبيث شما را به

حيرت مىاندازد.
. ترك امر به معروف و نهى از منكر، امام صادق . تسلط اشرار و ستمگران: برخى از گناهانى كه باعث تسلط اشرار مىشوند: 1 12

عليه السالم مىفرمايند: «التَْتُرُكوا االَمَر بِالَمعروِف َوالَنهِى َعِن الُمْنَكِر َفُيَولّى اللَُّه ُاُموَرُكْم ِشراَرُكْم».(63)
. عدم اطاعت از رهبرى و خيانت به امام. پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: «َولَْم يَتَّبُِعوا االَخياَر ِمْن اَْهِل بَيتى َسلَّطَ 2

اللَُّه َعلَْيِهم ِشراَرهم»(64) اگر از برگزيدههاى اهل بيتم پيروى نكنند، خداوند ناپاكان و اشرار آنها را بر آنها مسلط مىگرداند.
. دورى از علما: رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد: «َسيَأتى َزماٌن َعلَى النَّاسِ يَِفرُّوَن ِمَن اْلُعلَماِء َكما يَِفرُّ اْلَغَنُم ِمَن 3
اْلِذْئِب َفإذا كاَن ذلِْك إْبَتالُهُم اللَُّه بَِثلَثِة أْشْياَء: االوُّل يَْرَفُع اللَُّه اْلبََرَكَة ِمْن أْموالِِهْم َو الثَّانى َسلَّطَ اللَُّه َعليِهم سلطاناً جائراً والثَّالُث
)؛ زمانى بر مردم فرا خواهد رسيد كه از علما فرار كنند، چنانكه گوسفند از گرگ بگريزد. پس خداوند يَْخُرجوَن ِمَن الّدنيا بال ايماٍن»(65
به خاطر اين كارشان آنها را به سه گرفتارى مبتال مىكند: اول اينكه بركت را از مالشان برمىدارد. دوم اينكه سلطان ستمگرى بر آنها

مسلّط مىكند. سوم اينكه بىايمان از دنيا مىروند.
)؛ اگر كه پيمانشكنى بكنند، . پيمان شكنى: امام صادق عليه السالم مىفرمايد: «اِذا نََقُضوا الَعْهَد َسلَّطَ اللَُّه َعلَيِهْم َعُدوَُّهْم»(66 4

خدا دشمنانشان را بر آنها مسلّط مىكند.

پى نوشت:

1) برگرفته از كتاب گناهشناسى اثر استاد رضا رمضانى گيالنى.

2) ذاريات، 56.

3) اشارد القلوب، ج 1، ص 165، باب 49، فى االدب.

4) العلم يهدى، ر.ك. غررالحكم، ج 1، ص 26.

5) العلم اعلى الفوز، ر.ك: همان، ص 29.

6) العلم خير مطلوب، ر.ك: همان، ص 27.

7) المعرفة نورالقلبالمعرفة الفوز بالقدس؛ تصنيف غرر، ص 41.

8) الجهل معدن الشر؛ همان، ص 24.

9) الجهل اصل كل شر؛ غررالحكم، ج 1، ص 29.

10) الجهل داء و عياء؛ همان، ص 29. 

11) روم، 10.

12) روم، 41.

13) اصول كافى، ج 2، ص 334، ح 13، باب الظلم.
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14) نساء، 90.

15) همان، 48.

16) نهجالبالغه، خطبه 108.

17) بحاراالنوار، ج 6، ص 157، ح 15.

18) اصول كافى، ج 3، ص 253، ح 10، النوادر.

19) شيخ عباس قمى، منازل اآلخرة، ص 18.

20) عبدالحسين دستغيب، داستانهاى شگفت، ص 65.

21) بحاراالنوار، ج 32،ص 321، باب 8.

22) شيخ عباس قمى، منازالالخرة، ص 26.

23) اصول كافى، ج 3، ص 236، ح 6، باب المسألة فى القبر.

24) مجمع البيان، ج 10، ص 424 و 423.

25) لَها َسبْعَُة اُبْوابٍ لِكُّلِ بابٍ ِمْنُهْم ُجْزٌء مَقُْسومٌ»، الحجر، آيه 44.

26) َساُْصليِه َسَقرَ َو ما أْدراَك ما َسَقُر ال تُبْقى وَ ال تََذُر لَوَّاَحٌة لِلْبََشرِ» المّدثر، آيه 30 و 26.

27) لَيُْنبَذَنَّ فِى الُْحطَمَِة و ما أْدرَك ماالُحطَمَُة ناُراللَِّه الُْموقََدُة»، الهمزة، آيه 7 و 4.

28) ألَْم تَرَ إلَى الَّذيَن بَدَّلُوا نِْعمََت اللَِّه كُْفراً وَ أَحلُّو دارَالْبَوارِ َجَهنَّم يَْصلَونَها وَ بِئَْس الَْقرارِ» ابراهيم، آيه 29 و 28.

29) فَأنَْذْرتُكُْم ناراً تَلَظَّى ال يَْصلها إالّ األْْشقى»، الليل، آيه 15 و 14.

وى»، المعارج، 15 و 16. 30) كَالّ إنَّها لَظى نَزَّاَعًة لِلشَّ

31) يَتََجنَّبُها األْْشقى الّذى يَْصلَى النَّارَ الُْكبْرى»، االعلى، آيه 12 و 11.

32) فَاُمُُّه هاوِيٌَة َو ما أْدراَك ماِهيَْه...»، القارعه، آيه 10 و 9.

33) وَيٌْل لِلْمُطَّفِفيَن»، المطففين، آيه 1.

34) وَيٌْل لِكُّلِ ُهَمزٍَة لَُمزَةٍ»، الهمزه، آيه 1.

35) فَوَيٌْل لِلْقاِسيَِة ُقلُوبُُهْم مِْن ِذْكرِاللَّهِ»، الزمر، آيه 22.

36) إنَّ كِتاَب الُفجَّارِ لَفى ِسجّيٍن»، المطففين، آيه 7.

37) إنَّ الّذيَن فَتَنُوا الُْمؤِمنيَن وَ الُْمؤِمناتِ ثُمَّ لَْم يَتُوبُوا فَلَُهْم َعذاُب َجَهنََّم و لَهم َعذاُب الَحريقِ»، البروج، آيه 10.

38) فَالْيَْوَم تُْجزَوَْن َعذاَب الُْهوِن بِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن فِى األْرْضِ بَِغيْرِ الْحَّقِ وَ بِما ُكْنتُْم تَفُْسُقوَن»، االحقاف، آيه 20.

39) وَ مِْن وَرائِِه َعذاٌب َغليظٌ»، ابراهيم، آيه 17.

40) اصول كافى، ج 2، ص 269.

41) جهاد النفس، وسايل الشيعه، ص 170، ح 273.

42) بحاراالنوار، ج 70، ص 375، ح 12.

43) مؤمن، 60 .

44) بحاراالنوار،ج 90، ص 301.

45) فرقان، 77.

46) غررالحكم، ص 683.

47) همان، ج 2، ص 719.

48) اصول كافى، ج 4، ص 81.

49) شورى، 29.

50) اصول كافى، ج 2، ص 219، ح 3، باب الذنوب.

51) همان، ج 3، ص 377 .

52) ميزانالحكمة، ج 3، ص 465.

53) اصول كافى، ج 2، ص 341، ح 15، باب الكذب.

54) مجادله، 6.

55) طه، 126.

56) توبه، 67.

57) بحاراالنوار، ج 94، ص 358.

58) اصول كافى، ج2، ص 448، ح 2، باب تفسير الذنوب.

59) بحاراالنوار، ج 101، ص 283، ح 24.

60) اصول كافى، ج 2، ص 270، ح 8، باب الذنوب .

61) نهجالبالغه، خطبه 187.

62) همان، خطبه 133.

63) بحاراالنوار، ج 74، ص 407، ح 36.

64) اصول كافى، ج 2، ص 374، ح 2، فى عقوبات المعاصى.
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65) بحاراالنوار، ج 22، ص 453.

66) اصول كافى، ج 2، ص 374، ح 2، باب عقوبات المعاصى.
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گناه و زندگى (2)
(قلب و گناه) (1)

غالمرضا رشيفى به كوشش 

قلب يا دل چيست؟

مقصود از قلب در آيات و روايات، چيزى غير از گوشت صنوبرى شكلى است كه در قفسه سينه قرار دارد. قلب يا دل امرى مجرد و
مرتبهاى از نفس است كه مركز دريافت الهامات و فهم عواطفى چون عشق، نفرت، شادى و غم است. واضح است كه آدمى مركب
از عنصر جسمانى و عنصر روحانى (يا نفس) است. به اعتبار ديگر نفس را به دو قوه عامله و عالمه تقسيم مىكنند. قوه عامله همان
نيروى نفس است كه در سراسر بدن پراكنده شده و كارها را انجام مىدهد. قواى عالمه يا ادراك نفس تقسيمات زير را شامل
. قوه احساس: شامل حواس ظاهر: المسه، سامعه، باصره، ذائقه، شامه، و حواس باطن: شهوت و غضب و وهم است؛ مىشود. 1
. قوه تخيل: با تركيب كردن مدركات حسى، صورت جديدى به وجود . قوه خيال: محل بايگانى و نگهدارى محسوسات است؛ 3 2
مىآورد؛ 4. قوه عقل: ادراك كليات را بر عهده دارد و شامل عقل عملى و نظرى مىشود؛ 5. قوه قلب كه ادراك امور الهامى و عواطف را

عهده دار است.
نكته مهم آنكه تمامى اين قوا، جلوههاى مختلف نفساند و نفس يك حقيقت است كه مشتمل بر همه اين قواست. لذا قلب هم
مرتبهاى از نفس است. البته قلب از مهمترين شؤون وجودى روح و كانون همه اكتسابات و اعمال نيك و بد انسان است. به همين

خاطر به نفس و روح، قلب هم گفته مىشود.

اهميّت قلب

) به آن اشاره شد، همان دل مواتِ َواالَرضِ»(2 . بعضى از مفسرين، امانت الهى را كه در آيه شريفه «اِنَّا َعَرضنا االَمانََة َعلَى السَّ 1
انسان تفسير مىكنند.

. حضرت امام قدس سره در كتاب شريف آداب الصالة، مقامات اهل سلوك را چهار مقام برشمردهاند: سلوك علمى، حصول ايمان 2
به حقايق علمى، مقام اطمينان و مقام مشاهده. بر اين اساس در اصلىترين مرحله معرفت، تنها ابزارى كه به كار مىآيد، و با آن

مىتوان در عالم معنا و ملكوت عالم سير كرد و به حقايق علوى دست يافت، قلب است.
بعضى از محققيق درباره اهميت قلب چنين گفتهاند: «قلب مايه شرف و فضيلت انسان است كه به سبب آن بر ُمْعظَم مخلوقات
برترى يافته است. به وسيله قلب انسان خدا را مىشناسد و به صفات كمال و جمال او آشنا شود و در آخرت مستعد ثواب و ذخائر
الهى مىگردد. پس در حقيقت، قلب، عالم به خدا، عامل براى خدا، كوشا به سوى خدا و نزديكى جوينده به خداست و اعضا و جوارح
ديگر بدن، پيروان، خدمتگزاران و ابزارى هستند كه قلب آنها را استخدام كرده و كار مىكند. خطاب، سؤال، ثواب و عقاب خدا با قلب

است. پس اگر انسان قلب خود را بشناسد مثل اينكه خود را شناخته، پس در نتيجه خدا را شناخته است».(3)
دال غافل زسبحانى چه حاصل

مطيع نفس شيطانى چه حاصل
بود قدر تو افزون از مالئك

تو قدر خود نمىدانى چه حاصل

. در جايگاه و اهميت قلب همين بس كه «عرش الرحمن» است و جايگاه معرفت الهى. آنگونه كه وقتى از حضرت امير عليه 3
) فقال: الُتْدِرُكُه الُعُيوُن بُِمشاَهَدِة السالم سؤال مىشود آيا پروردگارت را ديدهاى؟ مىفرمايند: «اََفاَْعُبُد ما الأرى! َفقاَل وَكيَف تراُه؟(4
) آيا خدايى را كه نديدهام مىپرستم! سؤال شد: چگونه او را ديدهاى؟ فرمودند: الِعياِن َولكن ُتدِرُكُه الُقلوُب بَِحقائِقِ االيماِن»(5

چشمها او را نمىبيند ولى قلبها با نور ايمان او را مشاهده مىكنند.
جان نامحرم نبيند روى دوست

جز همان جان كامل و از كوى اوست
هر كسى اندازه روشن دلى
غيب را بيند به قدر صيقلى

هر كه صيقل بيش كرد او بيش ديد
بيشتر آيد ورا صورت پديد

برخى از حقايق و ويژگىهاى قلب

درباره قلب الف - آيات الهى 
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. آياتى كه به صفات روحى قلب اشاره دارند. مثل: غلظت «َولَْو ُكْنَت َفظاً َغليظَ الَقلِب»(6)، خضوع «اَْن تَْخَشَع ُقُلوُبهْم»(7)، قساوت 1
«ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم»(8)، اطمينان «َولكِن لِيَْطَمئِن َقْلبِى».(9)

)، وجل «اِذا ُذكَِر اللَُّه َوِجلَْت . آياتى كه حاالت كم ثباتى را براى قلب متذكّر شدهاند، نظير: رعب «َوَقَذَف فِى ُقُلوبِِهم الُرعَب»(10 2
ُقُلوُبُهم».(11) 

. آياتى كه در آنها افعالى به قلب نسبت داده شده است، مثل: اثم «َوَمْن يَْكُتْمها َفاِنَُّه آثٌم َقلُبُه»(12) و كسب «َولكِن ُيؤاِخُذُكْم بِما 3
َكَسبَْت ُقُلوُبُكم».(13)

. آياتى كه برخى از ويژگىهاى ادراكى و شناختى را براى قلب اثبات كردهاند، از قبيل: ريب: «اليَزاُل ُبنياُنُهُم الذى بَنوا َريبًة فى 4
ُقُلوبِِهم»،(14) تفقه: «لَُهم ُقُلوٌب اليَْفَقهوَن بِها»،(15) تعقل: «َفَتكوَن لَُهْم ُقُلوٌب يَْعِقُلوَن بِها».(16)

) اَكِنّة: «َوَجَعْلنا َعلى ُقُلوبِِهم . آياتى كه به گونههايى از خصيصههاى قلب اشاره دارند، نظير: طبع: «طَبََع اللَُّه َعلى ُقُلوبِِهم»،(17 5
اَكِنًَّة اَْن يَْفَقُهوُه»،(18) ِرْين: «َكّال بَْل راَن َعلى ُقُلوبِِهم».(19)

ب - سهولت رهسپارى با قلب به سوى حق

ره سپردن به سوى حق تعالى و سلوك از طريق قلب، بسيار سريعتر و نتيجه بخشتر از اعمالى است كه از طريق جوارح صورت
مىگيرد؛ امام صادق عليه السالم مىفرمايند: «الَقصُد اِلىاللَِّه بالُقلوبِ أَْبلَُغ ِمنالَقصِد اِليِه بِالبََدِن َوَحَركاُت الُقلوبِ أَبلَُغ ِمْن

َحركاتِاالعماِل».(20)
ره سپردن به سوى خدا، با دلها، رسانندهتر است تا ره سپردن به سوى او با بدن و حركتهاى دلها، رسانندهتر به سر منزل مقصود،

از حركتهاى اعمال است.

ظرف حرضت حق ج - قلوب 

مطابق حديث نبوى، خداوند براى خود در روى زمين ظرفهايى دارد كه همانا اين ظرفها، قلوب مىباشند. پيامبر خدا صلى هللا عليه
وآله وسلم فرمود: خداى متعال را در زمين ظرفهايى است و محبوبترين آنها نزد خداى متعال، ظرفى است كه صاف و نازك و سخت
باشد. اين ظرفها همان دلهايند. امّا دل نازك، دلى است كه رقت بارترين دل بر برادران باشد و اما دل سخت، دل آن مردى است كه

حق بگويد و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگرى نهراسد و اما دل صاف، دلى است كه از زنگار گناهان صاف باشد.(21)
ولى اين قلب در حقيقت، يكى بيشتر نيست و آن هم بايد حرم خداوند باشد.

«ما َجَعُل اللَُّه لِرُجٍل ِمْن َقلبَيِن فِى َجْوفِِه»؛
«خداوند براى هيچ كس دو دل در درونش نيافريده».(22)

قااللصادق عليه السالم:
«الَقْلُب َحَرُم اللَِّه َفالُتسكِْن َحَرَم اللَِّه َغْيَر اللَِّه»؛

«قلب حرم خداست، پس در حرم خداوند، غير خدا را ساكن مكن».(23)

بي�رى دل

يكى از حاالت دل، بيمارى و مرض آن است كه آثار بسيار زيانبار دنيوى و عقوبات اخروى را براى فرد و جامعه به دنبال دارد. قرآن كريم
در ضمن اشاره به آيات متعدد به انحراف و بيمارى قلب از واژهها و مفاهيمى چون مرض دل، زيغ، قساوت قلب، ِرين و زنگار، طبع و
مهر نهادن بر قلب، قفل قلب، كورى قلب و مرگ قلب ياد مىكند. اين بيمارىها همانند بيمارىهاى جسم، عالئم و نشانههايى دارند و
نيز البته عوامل و عللى موجب پيدايش اين امراض قلبى مىشوند. اين عوامل انحراف قلب و عالئم آن، به صورت كامل و دقيق، در

آيات و روايات مطرح و بررسى شده است.
نكته مهم آن است كه هر فرد مسلمان وظيفه دارد كه اين علل و نيز نشانههاى امراض قلب را شناخته و با بررسى و محاسبه قلب
و نفس خويش، با مشاهده كوچكترين عالمت بيمارى به درمان آن اقدام نمايد. زيرا اگر با امروز و فردا كردن سستى كنيم، مرض و

بيمارى روحى، مزمن مىشود و به تدريج موجب قساوت و فساد قلب مىگردد تا آن جا كه به مسخ و مرگ قلب آدمى مىانجامد.
نكته مهم ديگر، كه بايد همگان به آن عنايت كنند، تدريجى، نامحسوس و بطئى و مرموزانه بودن انحرافهاى قلبى است؛ چنان كه اگر
اهل دقت و مراقبت از نفس نباشيم، پس از گذشت چندى خود را غرق در رذايل اخالقى مىيابيم. آرى بايد چونان نگهبانى دلسوز بر

سر دروازههاى دل نشست و از آن مراقبت كرد و مواظب ورودىها و خروجىهاى قلب بود و با انحرافهاى قلبى مبارزه كرد.

عاليم بي�رى دل

به تعبير بعضى از حكما؛ از مهمترين نشانههاى بيمارى دل، همانا قوت گرفتن نيروى وهم و ضعيف شدن عقل و قواى عقالنى
مىباشد: به گونهاى كه كم كم كبر، نخوت و خود آرايى و خود نمايى و تعارض در گفتارو بيان در فرد رشد كرده و تشديد مىشود.

. نفاق: يكى از نشانههاى انحراف قلب، دوگانگى در گفتار و كردار يا تعارض بين قلب و عمل است كه از آن به نفاق تعبير مىشود. 1
البته نفاق مراتبى دارد كه از مرتبه ضعيف آنكه همان نفاق در لوازم ايمان است، شروع شده و به نفاق در اصل ايمان منجر مىشود.

نفاق در لوازم ايمان، همانا ضعف ايمان به خداوند تعالى و روز جزاست كه البته در زبان و بيان به دروغ مدعى مىشود كه خداوند را
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دوست دارد و از روز جزا مىترسد، ولى بىباكى او در انجام گناهان، شاهدى بر دروغگويى و نفاق او است: «يَُقوُلوَن بِاَفواِهِهم ما لَْيَس
) «به زبان خود چيزى مىگويند كه در دلهايشان نيست! و خداوند به آنچه كتمان مىكنند، فى ُقُلوبِِهم َواللَُّه اَْعلَُم بِما يَْكُتموَن»؛(24

آگاهتر است».
و از نشانهها و مراتب ديگر نفاق، سستى در انجام واجبات و بىرغبتى و بىميلى در انجام نماز و نيز دوست داشتن ستايش به خوبى
كه در او نيست، مىباشد. «َواذا قاُموا اِلى الصَّالِة قاُموا ُكسالى»؛(25) «َوُيِحبُّوَن اَْن ُيحَمدوا بِما لَْم يَْفَعلوا»؛(26) «دوست دارند در برابر

كارهايى كه انجام ندادهاند مورد ستايش قرار گيرند».
با عدم درمان اين انحرافهاى قلبى كم كم كار به جايى مىرسد كه فرد جايگاه وصف خود را در جنگ بين حق و باطل، گم مىكند و بين

دو گروه سرگردان مىشود: «ُمَذْبَذبيَن بَْيَن ذلَِك الالى هؤالِء والاِلى هؤالِء»(27)
ميان دو گروه سرگردانند؛ نه با آن گروهند نه با اين گروه.

يا گل نورسته شو يا بلبل شوريده حال
يا چراغ خانه يا آتش به جان پروانه باش

يا كه طبل عاشقى يا كوس معشوقى بزن
يا به رندى شهره شو يا در جمال افسانه باش

يا مسلمان باش يا كافر، دورنگى تا به كى
يا مقيم كعبه شو يا ساكن بتخانه باش

با غليظ شدن نفاق، كم كم دوست و ياورانى از دشمنان خدا پيدا مىكند و به خدعه با مؤمنين مىپردازد.
در آن هنگام كه پيامبر عظيم الشأن صلى هللا عليه وآله وسلم براى فتح مكه عازم شدند، دستور فرمود كه خبر به مردم مكه نرسد،
ولى حاطب ابن ابى ملتعه كه فاميل و بستگانى در مكه داشت، نامهاى نوشت تا قريش را از آمدن پيامبر مطلع سازد. نامه را به

دست زنى به نام ساره داد كه به قريش برساند.
ساره نامه را ميان گيسوان خود پنهان كرد و راهى مكه شد. جبرئيل امين عليه السالم خبر جاسوسى حاطب ابن ابى ملتعه را به
رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم رساند. آن رسول گرامى حضرت اميرالمؤمنين على عليه السالم را با جمعى جهت تعقيب او

فرستاد تا نامه را از او گرفته و نزد رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم بياورند. 
زن را در بين راه مكه يافتند. اميرالمؤمنين عليه السالم هر چه به آن زن اصرار فرمود كه نامه را تسليم كند، امتناع كرد. آن حضرت
شمشير را از نيام بركشيد و فرمود اگرنامه را ندهى ترا خواهم كشت. زن چون مىدانست اميرالمؤمنين سخن به حق مىگويد و خالف

آنچه مىگويد، نمىكند، نامه را از ميان گيسوان بيرون آورد و به حضرت داد.
اميرالمؤمنين عليه السالم نامه را در اختيار پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم گذاشت. آنگاه حاطب بن ابى ملتعه را احضار فرمود و به
او گفت: چرا چنين كردى؟ عرض كرد: خواستم حقى بر قريش پيدا كنم كه به رعايت آن، حمايت بازماندگان من كنند. خداوند تبارك و

تعالى اين آيه را نازل فرمود:(28) «التَتَِّخُذوا َعّدوى َوَعدوَُّكْم اَْولياِء»؛(29) «دشمن من و خود را دوست نگيريد».
. عدم تعقل و تدبّر در آيات الهى: «اَفاليََتدبَُّروَن الُقراَن اَْم على ُقُلوبٍ اَقفاُلها»؛(30) «آيا آنها در قرآن تدبّر نمىكنند يا بر دلهايشان قفل 2

نهاده شده است».
) ولى به خاطر پيمان شكنى، آنها را از رحمت خويش دور . پيمان شكنى: «َفبِما نَْقِضِهم ِميثَقُهم لََعنّاُهْم َوَجَعْلنا ُقُلوبَُهْم قسيًَة»(31 3

ساختيم؛ و دلهاى آنان را سخت و سنگين نموديم.
. به بازيچه گرفتن آيات حق و اشتغال به لهو و لعب: «َما يَأتِيِهم ِمن ِذْكٍر ِمن رَّبِِّهم ُمْحَدثٍ اِّال اْسَتَمُعوُه َوُهْم يَْلعُبوَن الِهيًَة 4

ُقُلوُبُهم»(32) هيچ يادآورى تازهاى از طرف پروردگارشان، براى آنها نمىآيد، مگر آنكه با بىتفاوتى به آن گوش مىدهند.
5. طمع به زنان با شنيدن صداى آنان:« ينَِساَء النَّبِّىِ لَْسُتنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّسآِء إِِن اتََّقْيُتنَّ َفَالتَْخَضْعَن بِالَقْوِل َفيَْطَمَع الَِّذى فِى َقْلبِِه َمَرٌض
) اى همسران پيامبر! شما همچون يكى از زنان معمولى نيستيد، اگر تقوا پيشه كنيد؛ پس به گونهاى َوُقْلَن َقْوالً َمْعُروفاً».(33

هوسانگيز سخن نگوييد كه بيماردالن در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد.

عوامل بي�رى دل

برخى از حاالت نفسانى در پيدايش و نيز تشديد بيمارى دل، نقش بسزايى دارند كه از آنها به عنوان منشاء بيمارى قلب ياد مىشود.
برخى از اين عوامل به شرح ذيل مىباشند:

. حقد و حسد: حقد و كينه نسبت به برادران مسلمان - معموالً منجر به حسد نسبت به نعمتهاى الهى كه خداوند به آنان عطا 1
كرده مىشود - يكى از مهمترين عوامل بيمارى دل است.

در تعريف حسد گفتهاند: حالتى است كه وقتى نعمتى را در دست ديگران ببينى غمگين شوى و حتى آرزو كنى كه آن نعمت از او
زايل شود.

همچنين اشاره شده است كه از خشم و عصبانيت، حقد و كينه ورزى برمىخيزد و از حقد، حسد و حسادت به وجود مىآيد. حسد
اولين گناهى است كه در عالم هستى پيدا شد؛ حسادتى كه ابليس بر حضرت آدم برد، و نيز اولين گناهى است كه در روى زمين
صورت گرفت؛ حسادتى كه قابيل بر هابيل كرد. اثر قلبى حسد بسيار عميق و زياد است و قلبى كه در آن حسد باشد، به بيمارى
) «حسادت بدترين مرضها است» و نيز سختى دچار شده است. حضرت امير عليه السالم مىفرمايند: «الَحَسُد َشرُّ االمراضِ»؛(34

فرمودهاند: «الَحَسُد َحْبُس الرّوح»(35) حسادت زندان روح است.
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بمير تا برهى اى حسود كاين رنجى است
كه از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست

نكتهاى كه بايد به آن دقت كرد اين است كه حسود وقتى به عدالت خدا نيز اعتراض كند و در آن ترديد نمايد، در واقع با خداوند و
نعمتهايى كه به ديگر بندگان خود داده است، دشمنى مىكند. رسول خدا مىفرمايند: «اَال ال ُتعاُدوا نَِعَم اللَِّه. قيَل: يا رسول اللَّه، وَمِن

الّذى ُيعاِدى نَِعَم اللَّه؟ قاَل: الّذيَن يَْحُسدوَن النّاَس».(36)
از حضرت رسول صلى هللا عليه وآله وسلم: هان! با نعمتهاى خدا دشمنى نكنيد. عرض شد: اى رسول خدا! چه كسى با نعمتهاى

خدا دشمنى مىكند؟ فرمودند: آنان كه به مردم حسادت مىورزند.
) يا اينكه نسبت به مردم [پيامبر و خاندانش،] خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «اَْم يَْحُسدوَن الناَس َعلى ما اتُهُم اللَُّه من فضلِه».(37

بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشيده، حسد مىورزند؟!
نقل است كه شيطان نزديك اطاق فرعون شد و در زد. فرعون گفت: كيستى؟ شيطان او را دشنام داد كه چگونه ادعاى خدايى دارى
در حالى كه نمىدانى پشت در كيست؟! گفت: وارد شو و از شيطان پرسيد: آيا كسى در روى زمين پيدا مىشود كه از من و تو

شريرتر باشد؟ ابليس گفت: آرى، حسود.
زانكه هر بدبخت خرمن سوخته
ِمِى نخواهد شمع كس افروخته
هين كمالى دست آور تا تو هم

از كمال ديگران نافتى به غم

. هواپرستى: هوى و هوس پرستى دشمن عقل و قلب است و مىتوان گفت كه هوس بزرگترين دشمن دل و جان آدمى است. 2
حضرت امير عليه السالم مىفرمايند: «اَلهوى اَْعظَُم الَعُدوَّيِن»؛(38) هوس بزرگترين دشمن است.

خطر هوى و هوس پرستى از آن جهت است كه قلب آدمى را كور كرده و بصيرت را از او مىگيرد؛ چنانچه حضرت امير عليه السالم
نيا»(39) شما را به دورى گزيدن از هوى مىفرمايند: «ُاوصيُكم بُِمجانَبَِة الَهوى، فإِنَّ الَهوى يَْدعو اِلى الَعمى َوُهَو الّضالُل فى االِخَرِة والدُّ

سفارش مىكنم؛ زيرا هوس به كورى فرا مىخواند و آن باعث گمراهى در آخرت و دنياست.
هواتِ على ُقُلوبُِكم؛ فانَّ بِدايََتها َملََكٌة ونِهايََتها َهلََكٌة»(40) زنهار! از چيره آمدن شهوت بر دلهايتان، زيرا و نيز فرمودند: «اِيّاُكم وَغلَبََة الشَّ

آغاز آن بندگى و انجامشان نابودى است.
آرى، اگر قلبى به خاطر شهوت پرستى، چنان بيمار شده باشد كه فقط با اطفاء شهوات آرام مىگيرد، هرگز به ملكوت آسمان
نمىرسد؛ چنان كه حضرت رسول صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: «َحراٌم على ُكّلِ َقْلٍب ُعزَِّى بالّشَهواتِ أَْن يَُجوَل فى ملكوت

ماواتِ»(41) بر هر دلى كه به شهوات آرام گرفته باشد، حرام است كه در ملكوت آسمانها گردش كند. السَّ
) و از كسانى كه قلبشان را از ياد خدا . غفلت از ياد خداوند: «... َوالُتِطْع َمْن اَْغَفْلنا َقْلبَُه َعْن ِذْكِرنا واتَّبََع َهواُه وكاَن أَْمُرُه ُفُرطاً»(42 3

غافل ساختيم اطاعت مكن! همانها كه از هواى نفس پيروى كردند و كارهايشان افراطى است.
. بدگمانى به اهل حق: «بَْل ظََنْنُتْم اَْن لَّْن يَْنَقلَِب الرَُّسوُل َوالُمْؤِمُنوَن إِلى اَْهليِهْم اَبَداً وُزيَِّن ذلك فى ُقلوبُِكم...»(43) ولى شما گمان 4
كرديد پيامبر و مؤمنان هرگز به خانوادههاى خود باز نخواهند گشت؛ اين (پندار غلط) در دلهاى شما زينت يافته بود و گمان بد كرديد؛

و سرانجام (در دام شيطان افتاديد) و هالك شديد!
. افراط در خوردن و آشاميدن: حضرت امير عليه السالم مىفرمايد: «بپرهيزيد از پرخورى، كه آن سبب قساوت دل و كسل كننده از 5

نماز و خراب كننده بدن است». منظور، پرخورى و زياد آشاميدن هنگام سيرى و سيرابى است.
. پرگويى: سخناگرحرامباشد، مانند:دروغ، غيبت، هر جملهاش موجب قساوت قلب است، ولى اگر سخن حرام نباشد و نيز منفعت 6

دين و دنيا هم در آن نباشد (كالم بىفايده) موجب قساوت قلب مىشود. امام صادق عليه السالم فرمودند:
عيسى عليه السالم مىفرمود زياد سخن نگوييد در غير ذكر خداوند؛ به راستى آنان كه پرگويى مىكنند در غير ذكر خدا، دلهايشان

قساوت دارد، لكن خودشان نمىدانند».(44)

عالئم سالمت قلب

به تعبير عارف حكيم و فرزانه، حضرت امام خمينى قدس سره، قلب سليم، قلبى است كه در آن غير خدا نباشد و از شكوشرك
خالص باشد. اعراض از دنيا كه مورد سفارش بليغ اولياء خدا است، براى آن است كه قلوب از دنيا فارغ شوند و مهياى آخرت - كه به
حقيقت مقام لقاءاللَّه است - شوند؛ بلكه تمام شرايع، اديان، تمام احكام، اخالق، معامالت، بدايات، نهايات و ارتياضات براى حصول

لقاءاللَّه است و آن مقصد اصلى، همه چيزاست و تسليم بهحقيقت كامله،كفيل همه اين معانى مىتواند باشد.(45)
قلب سليم عالئمى دارد كه در قرآن كريم از اين نشانهها تمجيد شده است. نشانههايى چون:

) آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى . خشوع قلبى و تواضع باطنى: «أَلَْم يَْأِن لِلَّذيَن َءاَمُنوْا أَْن تَْخَشَع ُقُلوُبُهم لِِذْكِر اللَِّه...»(46 1
مؤمنان، در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نازل شده است، خاشع گردد.

2. رحمت و رأفت نسبت به ديگران: «َوَجَعْلنا فِى ُقُلوبِ الَِّذيَن اتَّبَُعوُه َرْأَفًة َوَرْحَمًة...»(47) و در دل كسانى كه از او پيروى كردند رافت و
رحمت قرار داديم.

ْيطَِن َولِيَْربِطَ َرُكم بِِه َوُيْذِهَب َعْنُكم ِرْجَز الشَّ َمآِء َمآًء لُِيطَّهِ يُكُم النَُّعاَس أََمَنًة ِمْنُه وُيَنزُِّل َعلَْيُكم ِمَن السَّ . استقامت در راه حق: «إِْذ ُيَغّشِ 3
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) و ياد آوريد هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از سوى خدا بود، شما را فرا گرفت؛ آبى َعلَى ُقُلوبِكم وُيَثبَِّت به اْألَقداَم»(48
از آسمان برايتان فرستاده تا شما را با آن پاك كند و پليدى شيطان را از شما دور سازد و دلهايتان را محكم و گامها را با استوار دارد.

َثانَِى تَْقَشِعُر ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذين يَْخَشوَن . نرم شدن دل هنگام تالوت آيات الهى و ياد خدا: «اللَُّه نَزََّل أَْحَسَن الَحِديِث كِتباً مَُّتشبِهاً مَّ 4
َربَُّهْم ُثمَّ تَليُِن ُجُلوُدُهْم وُقُلْوُبُهم إِلى ِذْكِر اللَِّه...»(49) خداوند بهترين سخن را نازل كرده؛ كتابى كه آياتش هماهنگ است؛ آياتى مكرر
دارد؛ با تكرارى شوقانگيز كه از شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه از پروردگارشان مىترسند مىافتد، سپس برون و درونشان

متوجه ذكر خدا مىشود.
. انس و الفت با قلوب مؤمنين ديگر: «َواْذُكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيُكم إِْذ ُكْنُتم أَْعَدآَء َفأَلََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم َفأَصبَْحُتم بَِنْعَمتِه إِخوناً و...»(50) 5
نعمتهاى خدا را بر خود به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد و او ميان دلهاى شما الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او برادر

شديد.
) اين است «مناسك حج» و هر كسى شعائر . بزرگداشت شعائر الهى: «َذلَِك َوَمن ُيَعظِّم َشعئَِر اللَِّه َفإِنََّها من تَْقَوى اْلُقُلوبِ»(51 6

الهى را بزرگ دارد، اين كار نشانه تقواى دلهاست.

عوامل احياء قلب

) «با ياد خدا قلبها . ذكر الهى: حضرت رسول صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: «بِِذكِر اللَِّه تَحيا الُقلوُب وبِنِسيانِِه َموُتها»؛(52 1
ْكِر استناَرُة الُقُلوبِ»(53) زنده مىگردد و با فراموش شدن ياد خدا دلها مىميرد». حضرت امير عليه السالم نيز مىفرمايند: «ثََمرُة الّذِ
ميوه و نتيجه ذكر خداوند، روشن شدن دلهاست. قلب و دل آدمى براى شكفتن و به ثمر نشستن و زنده شدن نياز به ذكر محبوب

دارد.
حضرت رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم ذكر خدا را درمان دردهاى قلبى دانستهاند. و فرمودهاند: «ِذْكُر اللَِّه ِشفاُء القلوب»؛

(54) «ذكر خداوند شفاى قلبها است».
ذكر حق پاكست، چون پاكى رسيد

رخت بربندد، برون آيد پليد
مىگريزد ضدها از ضدها

شب گريزد چون برافروزد ضيا
آنكه ذاكر نيست او نَْبَود مطيع
عاصى است و َردِّ درگاِه رفيع

واذُكُر اللََّه كثيراً گوش كن
جرعهها از ذكْر َهر َدْم نوش كن

2. خدمات اجتماعى: رسيدگى به برادران دينى و رفع مشكل آنان عامل مهمى در مصفا نمودن دل است. حضرت رسول اعظم صلى
هللا عليه وآله وسلم فرمودند:

ديدم كه بر در ششم بهشت، اين كلمات نوشته شده بود: «ال اله اّال اللَّه، ُمَحّمٌد َرُسوُل اللَّه، علٌى ولِىُّ اللَّه، بياُض القلِب فِى اَْربَعِ
ِخصاٍل، فى ِعيادة الَمريض َواتِّباعِ الَجنائِِز وِشراِء اكفاِن الُموتى وَدْفعِ القرضِ»؛(55)

روشنايى و نورانيت دل در پرتو چهار چيز به دست مىآيد؛ عيادت بيماران، تشيع جنازه مؤمنين، تدارك كفن براى ايشان و اداى قرض
آنها.

. مهر و والى اهل بيت عليهم السالم: مهر و والى پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم و آلش دل را رقيق و مصفا كرده و احيا 3
مىكند؛ همچنان كه رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم به على عليه السالم فرمودند:

«يا َعلىُّ ُحبَُّك تَْقوى َوايماٌن وُبْغُضك ُكفٌر ونفاق»(56).
هر آن كس كه در دلش بغض عليست

ازو خوارتر در جهان گو كه كيست؟
چو باشدترا عقل و تدبير و رأى

به نزد نبى و على گير جاى

. موعظه: يكى از عوامل بسيار اثرگذار بر قلب، موعظه است و البته رساترين موعظه، قرآن كريم است. امام صادق عليه السالم 4
) و خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «يا اَيُّها الناُس َقْدجاَءتُكم َمْوِعظٌَة ِمن َربُِّكم وِشفاٌء لِما فى مىفرمايند: «أَْبلَُغ الموِعظَِة كتاُب اللَِّه»(57
) اى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است و درمانى براى آنچه در الُصُدوِر وُهدًى َوَرْحَمٌة للمؤمنين»(58

سينههاست؛ (درمانى براى دلهاى شما) و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان.
حضرت امير عليه السالم در نامه به فرزند گرامىاش امام حسن عليه السالم توصيه مىفرمايند كه دلت را با اندرز زنده گردان: «اَْحِى

َقْلبََك بالموِعظَِة»(59) و نيز فرمودهاند: «المواِعُظ ِصقاُل النُّفوسِ وَجالُء القلوب»(60) اندرزها صيقلبخش جانها و جال دهنده دلهاست.
اينگونه است كه بزرگان توصيه فرمودهاند كه در مجلس موعظه شركت كنيد و حتى خود ايشان مجلس وعظى مىگرفتند و خود
شركت مىكردند و حتى به واعظ مىگفتند كه در موقع خطاب موعظه مستقيماً به ايشان اشاره كند. البته اهل دل از هر چيز پند و
) مرگ از بهترين موعظه موعظه مىگيرند. امام كاظم عليه السالم مىفرمايند: «ما ِمْن شىٍء تَراُه َعْيُنَك اِّال فيِه َموِعظٌَة»(61
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كنندههاست. پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايند: «َكفى بِالموتِ واعظاً»(62)
) آنها كه در . بر پاداشتن نماز و خشوع در نماز: «الَّذيَن ُهْم فِى َصالتِِهْم خِشُعوَن... َوالَّذين ُهْم َعلى َصلَواتِِهْم ُيحافُِظوَن»(63 5

نمازشان خشوع دارند... و آنها كه برنمازشان مواظبت مىنمايند.
. رعايت حريم مرد و زن نامحرم: «يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َالتَْدُخُلوْا ُبُيوَت النَّبِّىِ إِّآل أَْن ُيْؤَذَن لَُكْم إِلَى طََعاٍم َغْيَر نَِظِريَن ناه َولَكِْن إِذا ُدِعيُتْم 6
َفاْدُخُلوْا َفإِذا طَِعْمُتْم فانَتِشُروا َوَالُمْسَتْئنِِسيَن لَِحِديٍث إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذى النَّبِىَّ َفيَْسَتحيِى ِمْنُكْم َواللَُّه َاليَْسَتحيِى ِمَن الَحّقِ َوإَِذا
َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتعاً َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن َوَرآِء ِحَجابٍ َذلُِكْم أَْطَهُر لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوبِِهنَّ َوَما َكاَن لَُكْم أَْن ُتْؤ ُذوْا َرُسوَل اللَِّه وَآلأَن تَنكُِحوْا أَْزوَجُه ِمْن بَْعِدِه

أَبَداً إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظيماً»(64)
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! در خانههاى پيامبر داخل نشويد مگر به شما، براى صرف غذا اجازه داده شود، در حالى كه (قبل از
موعد نياييد) در انتظار وقت غذا ننشينيد؛ اما هنگامى كه دعوت شديد داخل شويد؛ و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد و (بعد از صرف
غذا) به بحث و صحبت ننشينيد؛ اين عمل پيامبر را ناراحت مىكند. ولى از شما شرم دارد (و چيزى نمىگويد)؛ اما خداوند از (بيان)
حق شرم ندارد. و هنگامى كه چيزى از وسائل زندگى را (به عنوان عاريت) از آنان [= همسران پيامبر] مىخواهيد از پشت پرده
بخواهيد؛ اين كار براى پاكى دلهاى شما و آنها بهتر است و شما حق نداريد رسول خدا را آزار دهيد، و نه هرگز همسران او را بعد از

او به همسرى خود درآوريد كه اين كار نزد خدا بزرگ است.

انعكاس گناه در آينه قلب

تاكنون در سايه قرآن و سنت، معارفى پيرامون قلب بيان گرديد. اينك با جمعبندى مطالب گذشته، به طور جداگانه بعضى از آثار
منفى گناه بر دل و باطن آدمى مختصراً تشريح مىگردد.

. محروميت از دوستى حق تعالى: تلخترين اثر گناه، محروميت از دوستى با خداى مهربان است؛ چون كانون هر محبت و دوستى، 1
دل است و شخص گناهكار، دل را در اثر گناه آلوده كرده و دل آلوده، نمىتواند پذيراى محبت حق تعالى باشد؛ زيرا در واقع او ظرفيت

دوستى با حق تعالى را از دست داده است.
اگر توبه نكند، خدا هم به او نظر محبت نمىكند و هدايت الهى شامل حالش نمىشود و كسى را كه خدا هدايت نكند، چه كسى
هدايتش خواهد كرد؟ محبت خدا با محبت غير خدا جمع نمىشود و انسان هم يك دل بيشتر ندارد. كسى كه خواهان دوستى با حق
تعالى است بايد آن دل را در برابر خدا خالص گرداند و محبت اغيار را بيرون كند. روشن است محبتهايى كه با محبت خدا تعارض

نداشته باشد، مانعى ايجاد نمىكند؛ بلكه اگر در طول محبت خدا باشد، خود محبت الهى محسوب مىگردد.
. تذبذب (تفرقه دل): در فرآيند هر تصميم سازى، تصميمگيرى و اقدام عملى، بايد انسان تكليف خود را روشن كرده باشد؛ به اين 2
معنا كه برنامه كلى و جزيى او ثابت و استوار بوده و خروج از برنامه نداشته باشد. يكى از آثار زيانبخش گناه، تفرقه و چند دستگى
است. كسى كه گرفتار چند دستگى شود، هيچ گاه در امور معنوى و سير و سلوك الى اللَّه كه نيازمند عزم قوى و اراده پوالدين

است، موفق نخواهد شد؛ بلكه همواره با ترديد و دو دلى كارها را به فردا حواله مىكند و سرانجام توفيقى نخواهد يافت.
. عدم حضور قلب در نماز: نماز برترين تجلى بندگى و راز و نياز به درگاه بىنياز است و كسى كه در اين عرصه نتواند حاضر شود، 3
خيرى در او نخواهد بود. از آداب باطنى نماز - كه شرط قبولى آن است - تحصيل حضور قلب مىباشد. حّب دنيا - كه منشأ همه
گناهان است - مهمترين مانع تحصيل حضور قلب است. امام خمينى قدس سره در كتاب «آداب الصالة» در اين باره به تفصيل مطالب
مهمى را مطرح فرموده است. ايشان در آنجا مىنويسد: «... اما مانع حضور قلب در عبادت، تشتّت خاطر و كثرت واردات قلبيه است...
و گاهى تشتت خاطر مانع از حضور قلب (ناشى) از امور باطنه است و آن به طريق كلّى، دو منشأ دارد... يكى هرزه گردى و فرارى
بودن خود طائر خيال... منشأ ديگر، ُحّب دنيا و تعلّق خاطر به حيثيّات دنيوى است تا دل متعلّق به آن و متغّمر در ُحّب آن است، راه

اصالح قلوب منسد و دِر جمله سعادات؛ به روى انسان بسته است...»(65)
4. تأثيرپذيرى از خواطر شيطانى: خواطر، افكارى است كه روى اساس صحيح و بناى محكم برقرار نشده و بدون اراده و اختيار در قلب

منعكس و ظاهر مىگردد. خواطرى كه به قلب انسان وارد مىشود، بر سه قسم است:
1. خواطرى كه لغو، بيهوده و بىفايده است، مانند، افكارى كه برگشت آنها به امور لهو و لغو است.

. خواطرى كه برگشت آنها به ارتكاب امور محرّمه و اعمال منهيّه و برخالف رضاى پروردگار متعال است، مانند: تجاوز به حقوق 2
ديگران، تعدى و ظلم به مردم و اعمال خالف شرع مقدس.

3. خواطرى كه برگشت آنها به آراء و عقايد فاسد و انحرافى است و برخالف معارف حّقه و حقايق الهيّه مىباشد.
خواطر از هر نوعى كه باشد، موجب آلودگى قلب و مانع صفا و طهارت آن و توجه به ذكر و فكر است. نكته مهم و قابل توجه اين
است كه نفى خواطر به يك باره و در يك زمان امكانپذير نيست، بلكه الزم است به تدريج و به كمك ذكر و تفكر صورت پذيرد. هر چه
روح انسان قوت و قدرت و نورانيت پيدا كرد، به همان اندازه مىتواند بر نفى خواطر مسلّط گردد. اهل سلوك، سه طريق براى نفى

خواطر پيشنهاد مىكنند:
1. جريان طبيعى و تمرينات تمركز حواس.

2. تقويت روح از راه ذكر و عبادت، مانند روزه.
. پيشرفت، از راه جذبه كه سالك در اثر ظهور محبت و جذبه، تعلق از غيرمحبوب را قطع كرده، و در همه حال مجذوب او 3

مىشود.(66)
. دريده شدن پردههاى عصمت: انسان به طور فطرى و خدادادى از نوعى مصونيّت، قدرت دفاع و مقاومت در برابر خواستههاى 5
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بىنهايت حيوانى برخوردار است كه در شرايط عادى، مانند سپرى در برابر طغيان و سركشى قواى غريزى او را مصون مىدارد. شرم و
حيا، وجدان اخالقى، انصاف، عاطفه، ترحم، جوانمردى، نوع دوستى، وفا و... از بازدارندههاى قوى در درون انسان است كه در تعديل

شهوات و اميال نفسانى مؤثر مىباشد.
در واقع اين گرايشهاى مقّدس و فطرى خود به خود، آدمى را از انجام بسيارى از مناهى باز مىدارد و به اداى بسيارى از حقوق سوق
مىدهد. لذا گاهى از آنها به «پردههاى عصمت» تعبير مىشود. البته تعدادى از اين پردهها حتى در انسانهاى بىدين نيز وجود دارد،
ولى انسانهاى اهل ايمان و باور، به نسبت درجه ايمانشان از پردههاى عصمت بيشترى بهرهمندند و به راحتى از بسيارى از گناهان
صرف نظر مىكنند؛ گرچه هيچ كس حق ندارد خود را از مكر شيطان و وسوسه نفس ايمن بداند، بلكه همواره بايد به خداى متعال پناه

ببرد.
يكى از آثار سوء گناهان بر قلب و باطن انسان، دريده شدن پردههاى عصمت است؛ چنان كه امام صادق عليه السالم فرمود: «إّن
)؛ خداى تبارك و تعالى چهل پرده بربنده با لِلِّه تَباَرَك َوتَعالى َعلى َعْبِدِه الُمؤِمِن اَربَعيَن ُجنًَّة َفَمتى اَْذنََب َذنباً كبيراً َرَفَع َعْنُه ُجنًَّة»(67

ايمان قرار داده كه هرگاه گناه بزرگ انجام دهد يكى از آن پردهها برداشته مىشود.
گاهى وسوسه نفس و خدعه شيطان ممكن است، اندك اندك همه پردههاى عصمت و پلهاى ارتباط با خداى بزرگ را خراب كند و
هيچ راه بازگشت و توبهاى باقى نگذارد. در اين صورت از انسانيت، هيچ چيزى براى او باقى نمىماند و به دركات انحطاِط عمل سقوط
مىكند. از چنين آدمى، هر كار بدى ممكن است سربزند؛ كشتن كودكان و زنان تا تجاوز به حريمهاى الهى و حتى كشتن امام. از اين

) به گناهكاران نيز سفارش مىنمودند: «إِتَّقِ رو اهل بيت عليهم السالم همواره در كنار توصيه مؤمنين به «إِتَُّقوا اللََّه َحَق ُتقاتِه»(68
) از خدا بترس و قدرى تقوا پيشه كن، گرچه اندك باشد و بين خود و خدا »؛(69 اللََّه بَعَض التُّقى َوإْن َقلَّ َوَدْع بَيَنَك َوبَيَنُه ِسْتراً َواِْن َرقَّ

پردهاى را باقى بگذار گرچه نازك باشد.
امام سجاد عليه السالم گناهانى را كه پردههاى عصمت را مىدرد چنين بر شمردهاند: «نوشيدن شراب، قماربازى، پرداختن به لغو و

بيهوده گويى براى خنداندن نادانها، ذكر عيوب مردم و همنشينى با اهل گناه».(70)
6. قساوت قلب: قرآن كريم و اولياى دين، همواره انسانها را نسبت به آن چه كه موجب انحراف و گمراهىشان مىشود، آگاهى داده و
برحذر داشتهاند. قرآن كريم، انسانهاى سخت دل را مورد تهديد قرار داده، مىفرمايد: «َفَوْيٌل لِْلقاِسيَِة ُقُلوُبِهْم ِمْن ِذْكِر اللَّه»(71) واى بر
بدبختى سخت دالن از خدا بىخبر. در آيه ديگرى مىفرمايد: «ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن بَْعِد ذلَِك َفِهَى َكاْلِحجاَرِة أَْو أََشدُّ َقْسَوًة َوإنَّ ِمَن
قَُّق َفيَْخُرُج ِمْنُه اْلماُء َوإِنَّ ِمْنها لَما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة اللَِّه َوَما اللَُّه بِغافٍِل َعما ُر ِمْنُه األَْنهاُر َوإِنَّ ِمْنها لَما يَشَّ اْلِحجاَرِة لَما يََتَفجَّ
)؛ پس (با آن معجزه بزرگ)، باز چنان سخت دل شديد كه دلهايتان چون سنگ يا سختتر از آن شد. و به درستى كه از تَْعَمُلوَن»(72
برخى از پاره سنگها، نهرها بجوشد و از برخى ديگر بشكافد و باز آبى از آن بيرون آيد و پارهاى از سنگها از ترس خدا فرود آيند. (اى

سنگدالن لجوج! بترسيد كه) خدا از كردار شما غافل نيست.
و در جاى ديگر مىفرمايد: «َولََقْد أَْرَسْلنا إِلى ُأَمٍم ِمْن َقْبلَِك َفأََخْذناُهْم بِاْلبْأساِء َوالضرّاِء لََعلَُّهْم يََتضرَُّعوَن َفلَْوال إِْذ جائَُهْم بَْأُسنا تَضرَُّعوا
)؛ به درستى كه ما فرو فرستاديم به سوى امتهايى كه قبل از تو زندگى ْيطاُن ما كاُنوا يَْعَمُلوَن»(73 َولكِْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُمالشَّ
مىكردند و آنان را به سختىها و گرفتارىهاى گوناگون مبتال نموديم، تا شايد روى تضرع به درگاه ما آورند. پس چرا وقتى عذاب ما را

ديدند، تضرع نكردند؟ ولكن دلهايشان سخت شد و قساوت قلب گرفتند و شيطان عمل زشتشان را برايشان زينت داد.
در روايات وارده از معصومين عليهم السالم نيز، نسبت به خطرات و تهديدات مبتال شدن به قساوت قلب، آگاهى و هشدار داده شده
است. از امام صادق عليه السالم نقل شده است كه فرمودند: «خدا به موسى خطاب كرد و فرمود: اى موسى! در دنيا آرزو و آمال
) اميرالمؤمنين على عليه السالم مىفرمايند: خود را دراز مكن، كه دلت سخت و قسى مىشود و سخت دل، از من دور است».(74

ُنوبِ»(75)؛ «َما َجَفِت الدُّموُع إّال لَِقسوِة الُقلوبِ َوَما َقَسْت القلوُب إّال لَِكثرِة الذُّ
اشكهاى چشم نمىخشكد، مگر به خاطر قساوت و سختى دلها، و دلها قسى نمىگردند، مگر به خاطر گناهان زياد.

. مهر خوردن قلب و مرگ دل (وقف قلب): چنان كه ديديم پارهاى از گناهان، در نهايت، انسان را به مرحلهاى مىرساند كه هيچ 7
اميدى به صالح و رستگارى در او نباشد، گويى براى آتش خلق شده است. از چنين حالتى به مرگ دل يا مهر خوردن دل تعبير

مىشود.
از ديگر آثار گناه بر قلب، مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد:

- تهمت زدن، قلب را تاريك كرده و ايمان را از آن زايل مىكند. امام صادق عليه السالم فرمودند: «إذا اتََّهَم المؤِمُن اخاُه انماَث االيماُن
ِمْن َقلبِه َكما يَْنماُث الِمْلُح فِى الماِء»(76) همين كه مؤمن برادر خود را تهمت زند، ايمانش از دلش زدوده شود(آب مىشود)، چون نمك

در آب.
- اصرار بر گناه موجب وارونه شدن قلب مىگردد: امام باقر عليه السالم فرمودند: «ما ِمْن شىٍء اَْفَسُد لِلقلِب ِمْن َخطيئٍة، إِنَّ القلَب
)؛ چيزى بيشتر از گناه قلب را فاسد نمىكند. قلب مرتكب لَُيواقُِع الخطيئَة َفما تَزاُل بِِه َحتّى تَْغلَِب عليه َفُيَصيَُّر اَْعالُه اَْسَفلَه»(77
گناهى مىشود و بر آن اصرار مىورزد تا آن نگاه بر قلب غالب مىشود پس بااليش به پايين مىگرايد(قرار مىگيرد، يعنى سرنگون و وارونه

شده)، سخن حق و موعظه در آن اثر نمىكند.
- گناه رد حاجت مؤمن، بسان كشتن با جريحهدار كردن دل است: رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودند: «هر گاه شخص
محتاج، حاجتش را نزد كسى كه مىتواند برآورد، فاش سازد و او حاجتش را برآورده نكند، در واقع او را كشته است؛ اما نه با شمشير

و نيزه، بلكه با زخم دل.(78)
- گرفتاران معصيت حب دنيا، قلبى اندوهگين دارند. امام صادق عليه السالم فرمودند: هر كسى دل به دنيا بندد به سه خصلت دل
بسته است: «َهمٌّ اليَْفنى، اندوهى كه پايان ندارد؛ اََمٌل الُيدَرك، آرزويى كه به چنگ نيايد؛ َوَرجاٌء اليَنال، و اميدى كه به آن
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نمىرسد.(79)
- گناه موجب بد دلى و بدگمانى انسانها به يكديگر مىشود. امام صادق عليه السالم فرمودند: «ُاْنُظر َقْلبََك فاذا اَْنَكَر صاِحبََك َفاِنَّ
)؛ به دلت بنگر پس اگر ديدى كه نسبت به رفيقت نگران هستى (و چيزى در دل دارى) بدان كه يكى از شما اََحَدُكما َقداَْحَدَث»(80

كار (گناه) تازهاى كرده است.
- خشمگين شدن، قلب را ويران مىكند. امام صادق عليه السالم مىفرمايند: الَغَضب ُمْمِحَقٌة لِقلِب الَحكيِم»(81)؛ غضب، دل شخص

حكيم را نابود مىكند.
- تعارض بين زبان و قلب موجب خروج از حقيقت اسالم است. امام رضا عليه السالم فرمودند: «لَْيَس الُمْسلُِم َمن اَجاَب بِاللساِن

َوخالَف بالقلِب»(82)؛ كسى كه با زبان اجابت كند ولى با قلب مخالفت كند، مسلمان نيست.
- مخاصمه و ستيزه كردن، موجب مرض دل مىشود. امام صادق عليه السالم فرمودند: «َفاِنَّ المخاَصَمَة ُمْمِرَضٌة لِلَقْلِب»(83)؛ غفلت،
موجب مرگ قلب مىشود و نيز فرمودند: «فيما ناجى اللَُّه بِِه موسى عليه السالم قال: التَْنَسنى َعلى ُكّلِ حاٍل َفاِنَّ نِسيانى ُيميُت

الَقْلَب»(84)؛ مرا در هيچ حال فراموش مكن كه فراموشىام دل را مىميراند.
- نشستن با اهل غفلت و گناه، دل را مىميراند. قال رسول اللَّه عليه السالم: «ثَالثٌَة ُمجالََسُتُهم ُتِميُت الَقلَب؛ الُجُلوُس َمَع اَالْنذاِل

َواْلَحديُث َمَع النِساِء َوالُجُلوُس َمَع االَْغنِياِء»(85)؛

پى نوشت :

1) برگرفته از كتاب گناهشناسى اثر استاد رضا رمضانى گيالنى.

2) احزاب، 72.

3) شرح اصول كافى،ج 9، ص 377.

4) شرح نهجالبالغه، ابن ابى الحديد، ج 10، ص 64، ذيل شرح خطبه.

5) نهجالبالغه، خطبه 179.

6) آل عمران، 159.

7) حديد، 16.

8) بقره، 74.

9) همان، 260.

10) احزاب، 26.

11) انفال، 2.

12) بقره، 283.

13) همان، 225.

14) توبه، 110.

15) اعراف، 179.

16) حج، 46.

17) نحل، 108.

18) انعام، 25.

19) مطففين، 14.

20) ميزان الحكمة، ح 16916.

21) همان، ص 4981.

22) احزاب، 4.

23) بحاراالنوار، ج 67، ص 25، ح 27.

24) آل عمران، 167.

25) نساء، 142.

26) آل عمران، 188.

27) نساء، 143.

28) بحار االنوار، ج 21، ص 136، ح 30.

29) ممتحنه، 1.

30) محمد، 24.

31) مائده، 13.

32) انبياء، 2 و 3.

33) احزاب، 32.

34) غررالحكم، ح 6815، باب الحسدداء .
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35) همان، ح 6790، باب فى ذم الحسد.

36) ميزان الحكمة، ح 3924.

37) نساء، 54.

38) ميزان الحكمة، ح 21370.

39) همان، ح 21402.

40) همان، ح 21410.

41) همان، ح 21473.

42) كهف، 28.

43) فتح، 12.

44) اصول كافى، ج 2، ص 114، ح 11، باب الصمت.

45) شرح حديث جنود عقل و جهل، ص 406.

46) حديد، 16.

47) همان، 27.

48) انفال، 11.

49) زمر، 23.

50) آل عمران، 103.

51) حج، 32.

52) ميزان الحكمة، ح 6410.

53) غررالحكم، ح 3637، باب الذكر نور و هدايه.

54) ميزان الحكمة، ح 6417.

55) سفينة البحار، ج 2، ص 442.

56) بحار االنوار، ج 39، ص 213.

57) امالى صدوق، ج 1، ص 394.

58) يونس، 57.

59) نهجالبالغه، نامه 31.

60) غررالحكم، ح 1354.

61) بحاراالنوار، ج 71، ص 324.

62) تحف العقول، ص 35.

63) مؤمنون، 2 و 9.

64) احزاب، 53.

65) مقاله اولى، فصل 8، ص 51 و 49.

66) ر. ك. رساله لقاء اللَّه در سير و سلوك منسوب به عّالمه بحرالعلوم.

67) بحاراالنوار، ج 70، ص 361، ح 87.

68) تقواى خدا پيشه كنيد آنگونه كه شايسته خدايى خداست، آل عمران، 102.

69) بحار االنوار، ج 75، ص 243.

70) معانى االخبار، ص 270.

71) الزمر، 22.

72) البقره، 74.

73) االنعام، 42 و 43.

74) وسائاللشيعه، باب 75.

75) اصول كافى، ج 2، ص 271؛ تحف العقول، ص 147.

76) اصول كافى، ج 4، ص 148.

77) همان، ج 3، ص 370.

78) همان، ج 4، ص 338.

79) همان، ص 9.

80) همان، ص 469.

81) همانج 3، ص 415.

82) همان، ج 2، ص 504.

83) همان، ج 1، ص 547، ح 25، باب الفىء و االنفال.

84) همان، ج 2، ص 498، ح 11، باب ما يجب من ذكراللَّه.

85) همان، ص 641، ح 8، باب من تكره مجالسته.
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گناه و زندگى (3)
(گناه زدايى) (1)

غالمرضا رشيفى به كوشش 

مقدمه

گناهزدايى يا شيوههاى مبارزه با گناه بر اين اصل استوار است كه آدمى مىتواند خود را اصالح كند و هر چند زير بار گناهان باشد،
مىتواند از اين مهلكه نجات يابد. در غير اين صورت فلسفه بعثت انبياء و واليت حضرات معصومين عليهم السالم، مخدوش مىشود.
آرى هر چند خالصى از زير بار گناهان خصوصاً اگر به صورت ملكه درآمده باشد، بسيار مشكل است، ولى شدنى است، البته با خون

جگر خوردن و سختى و رنج كشيدن:
گويند سنگ لعل شود از مقام صبر
آرى شود وليكن به خون جگر شود

براى گسترش مفهوم تقوا بايد در دو حوزه فرد و جامعه اقدام نمود. بىشك هرچه جامعه عارى از مظاهر فساد و گناه باشد، به
عبارتى جامعه پاك و سالم باشد، زندگى براى آنان كه مىخواهند خود را تزكيه كنند، هموارتر است و به همين ميزان زندگى روزانه در
محيط آلوده به گناهان، سختتر است، ولى شدنى است. در عين حال افرادى كه در اين محيطها، تقوا دارند تقوايشان عميقتر و
درجات ايمانشان بيشتر است. البته هم فاسقان گمراه در جامعهاى كامالً دينى داريم و هم مؤمنان بسيار حقيقى در جامعهاى

كامالً فاسد.
در اين بخش آن دسته امورى را كه فرد به تنهايى مىتواند انجام دهد تا از گناهان دور شود، بررسى مىكنيم و با يادآورى اين نكته كه

نااميدى از رحمت خداوند از بزرگترين گناهان است و همچنين ذكر حديثى از حضرت امير عليه السالم بحث را ادامه مىدهيم.
) لِقوله تعالى «إنّه اليَْيأُس ِمْن َروحِ اللَِّه اّال الَقوُم الكافِرون»(3) حتى براى بدترين فرد اين ِة ِمْن روح اللَِّه»؛(2 «َوالتَيأَسنَّ لَِشرِّ هذِه االُمَّ

امت از رحمت خدا نوميد مشو؛ زيرا كه خداوند متعال فرموده است: «از رحمت خداوند نوميد نشود مگر گروه كافران».

توبه

توبه همان پشيمانى است؛ رسول اللَّه مىفرمايند: «الندم توبة»(4) البته پشيمانى از گناه هميشه با علمى كه آن را به وجود مىآورد
و عزمى كه از آن توبه پديد مىآيد، بايد همراه باشد. توبه يكى از مهمترين راههاى بازگشت از فضاى گناه آلود و مبارزه با گناه است؛
ضمن آنكه عامل تعادل و امنيت روحى و روانى انسان نيز مىباشد. فرد با ارتكاب گناه، امنيت و هماهنگى درونى و فطرى خود را از
دست مىدهد و با توبه كردن آن را دوباره باز مىيابد و اين بار در برخورد با گناهان آگاهانهتر عمل كرده، خويشتن دارىاش بيشتر

مىشود.
) براى هر دردى درمانى است و داروى گناهان استغفار نوبِ اِالستغفاُر»(5 پيامبر گرامى اسالم مىفرمايند: «لُِكّلِ داٍء َدواٌء وَدواُء الذُّ

است. و نيز مىفرمايند: «التائُب ِمَن الّذنِب َكَمْن الَذْنَب لَه»(6) توبه كار از گناه، مثل كسى است كه گناهى نكرده باشد.
البته تائب بايد در هنگام توبه كردن اين نكته را در نظر داشته باشد كه «بدانى در هنگام گناه كردن، از پرده عصمت الهى بيرون

آمدى. پس در آن لحظه مؤمن نبودى؛ بلكه ايمانت از دست رفته بود.»(7)
وجوب توبه فورى است زيرا هم خطر گناه را دفع مىكند و هم حيات اخروى انسان را از تهديد گناهان حفظ مىكند و اين هر دو واجب
فورى است؛ ضمن آنكه بناى توبه بر شناخت ضرر گناهان است و اين شناخت جزو ايمان است و ايمان نيز واجب فورى است و نبايد

آن را تأخير انداخت، چون زمان مرگ در دست ما نيست.
) و همچنين امام باقر عليه السالم در فضيلت توبه همين بس كه خداوند مىفرمايد: «اّن اللََّه ُيحُب الَتوابين وُيِحبُّ الُمتطّهِرين».(8
)؛ سرور و خوشحالى خداوند به مىفرمايند: «اِنَّ اللََّه اََشدُّ َفَرحاً بَِتوبَِة َعْبِدِه ِمْن َرُجٍل اََضلَّ راِحلََتُه َوزاَدُه فِى لَيلَِة ظَْلماَء َفَوَجَدها»(9

سبب توبه بندهاشاز خوشحالى كسى كه توشه گمشده سفر خود را در شب تاريك پيدا مىكند، بيشتر است.

الف. رشايط توبه

. پشيمانى از گناه: پشيمانى واقعى از گناه ضمن آنكه از شرايط توبه است؛ هر چه اين پشيمانى عميقتر باشد، سرمايه بيشترى 1
براى عدم تكرار گناه توسط توبهكار است.

. جبران و تدارك: بستگى به نوع گناه، جبران آن متفاوت است. اگر ترك طاعات و عبادات واجب چون نماز و روزه و... بوده بايد در حد 2
توان خود قضاى آنها را به جاى آورد. اگر گناه از نوع شخصى بوده و حق الناس در آن دخيل نيست مثل شرب خمر و دروغ، بايد
تصميم بگيرد كه هرگز آنها را تكرار نكند. در روايت است كه مردى به رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم عرض كرد: من با زنى
سر و كار داشتم و از او هر لذتى بردم جز مباشرت، حكم خدا دراين باره چيست؟ فرمود: آيا با ما نماز خواندهاى عرض كرد: آرى

خواندهام. فرمود: نيكيها، بديها را محو مىكند.(10)
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اما اگر گناه مربوط به بندگان بوده، اعم از حق مالى، جانى، آبرو، حق حريم - كه از آنها به حقالناس ياد مىشود - بايد متناسب هر
يك از آنها حقوق مردم را جبران كند و در همه اقسام حقالناس تا صاحب حق راضى نشود، خداوند متعال راضى نخواهد شد.

. پيوستگى: پيوستگى، هم در توبه سريع پس از گناه و هم در پيوسته بر حالت توبه باقى ماندن و عدم مراجعت به آن گناه، از 3
شرايط توبه است.

تو كه گويى كه فردا، اين بدان
كه هر روزى كه مىآيد زمان
آن درخت بد جوانتر مىشود

وين كننده پير مضطر مىشود
عمر ضايع، سعى باطل، راه دور

نفس كاهل، دل سيه، جان ناصبور
هين مگو فردا كه فرداها گذشت

تا بكلى نگذرد ايام َكْشت

ب. توبه كنندگان

توبه كنندگان طبق تقسيمبندى صاحب معراجالسعادة چند دستهاند:
1. صاحبان نفس مطمئنه: پس از توبه كردن بر توبه خود تا آخر عمر ثابت مىمانند.

. صاحبان نفس لوامه: از گناهان كبيره توبه مىكنند و اصول طاعت و عبادت را به جا مىآورند اما خالى از گناهان به صورت سهو و 2
غفلت نيستند.

. صاحبان نفس مسوله: توبه مىكنند و مدتى بر توبه خود ثابت اند اما باز شيطان بر آنها غلبه مىكند و مرتكب گناه مىشوند ولى باز 3
با اين وجود مواظبت بر طاعات دارند. اميد نجات بر اين دسته هست.

. صاحبان نفس اماره: اندكى پس از توبه و ثابت بودن بر آن به ُلّجه گناهان فرو مىروند و از ياد توبه و ندامت مطلقاً خارج مىشوند. 4
ايشان شرشان بر خيرشان غالب است و از درجه توبه كنندگان ساقطاند.

اين بحث را با كالمى نورانى از امام راحل قدس سره، برگزيده از كتاب ارزنده چهل حديث به پايان مىبريم: «بهار توبه، ايام جوانى
است كه بار گناهان و كدورت قلبى ناقصتر و شرايط توبه سهلتر و آسانتر است. پس اى عزيز! از مكايد شيطان بترس و در حذر باش و
با خداى خود مكر و حيله مكن كه پنجاه سال يا بيشتر شهوترانى مىكنيم و َدِم مرگ با كلمه استغفار جبران گذشته مىكنم، اينها

خيال خام است.»

مرابطه

مرابطه، حساسترين مسير سالكان الى اللَّه است كه بدون عبور از اين نقطه راه تعالى و تكامل و دفع رذايل و برحذر بودن از قاذورات
گناهان، به بن بست منتهى مىشود. مرابطه در لغت به معنى به يكديگر پيوستن است و اصطالحاً يعنى مراقبت و نگران احوال دل

خود بودن. مرابطه چهار مرحله دارد: مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاقبه

مشارطه الف. 

آن است كه انسان با خود عهد و پيمان بندد كه در انجام تكاليف و اداى وظايف و ايفاى مسؤليتها به هيچ وجه كوتاهى نكرده و از
دستورهاى شرع انور تجاوز نكند. اين عهد و پيمان هر روز صبح تجديد مىشود تا آنگاه كه به صورت ملكه در نفس و روح آدمى، رسوخ
يابد. بهترين ساعات براى مشارطه صبحگاهان پس از اداى فريضه صبح است؛ آنگاه كه دل با صفاتر و حقپذيرتر است. در مقام
مشارطه بايد ياد روزى افتاد كه دستمان از دنيا كوتاه شده و انگشت حسرت به دندان گرفته و مىگوييم: «َربِ ارِجعوِن لََعلّى اَْعَمُل

صالِحاً فِيما تََرْكُت»؛(11) پروردگارا مرا برگردان، شايد بتوانم به تدارك گذشته عملى صالح انجام دهم.

ب. مراقبه

يعنى انسان پس از آنكه با خود عهد و پيمان بست، بايد در تمام اوضاع و احوال مراقب و نگران خويش باشد؛ مبادا بر اثر غفلت و
سهل انگارى، عهدى را كه بسته است، بشكند. حضرت امير عليه السالم مىفرمايند: «يَْنبَِغى ان يكوَن الرُجُل ُمَهيِمناً على نفِسِه،

مراقباً قلبه حافظاً لسانُه»؛(12) سزاوار است كه آدمى نگهبان نفس خود و مراقب دل و نگهدار زبان خويش باشد.
امام صادق عليه السالم فرمودند: «هيچ روزى بر فرزند آدم نيايد جز اينكه آن روز بگويد: اى پسر آدم! من روزى نو هستم و بر تو
گواهم، پس به وسيله من كار نيك كن و در من نيك به جاى آر. تا در روز قيامت به سود تو گواهى دهم؛ چه، ديگر مرا هرگز نخواهى

ديد».(13)
هر چه معرفت ما نسبت به بارى تعالى بيشتر باشد، حضور او و نظارت او بر باطن و ظاهرمان را بيشتر درمىيابيم و مراقبه بيشتر و
عميقترى بر خود مىكنيم. بايد براى هر عمل دو چيز را در نظر داشت: 1 - نيت عمل را بررسى كرد كه آيا الهى است؟ اگر نبود بايد از
انجام آن منصرف شد 2 - هنگام انجام عمل، حق خدا را در آن ادا نمود و نيت خير خود را تا پايان عمل و حتى پس از آن حفظ كند.
مراقبه بايد در ترك گناهان و انجام واجبات باشد و براى درجات باالتر، ترك مكروهات و انجام مستحبات. بىشك براى مراقبه هر چه
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بهتر بايد برنامه عبادى داشت تا با نظم و ترتيب مشخص، به پاكى و صفاى دل و پرهيز از گناهان پرداخت.

ج. محاسبه

محاسبه يعنى حسابرسى و بازنگرى نسبت به گذشته و تعهد نسبت به آينده. اصل محاسبه با توجه و مراعات اصول زير تحقق
مىيابد:

- اصل بقا و ثبت و ضبط اعمال: هر چند كه بسيارى از مردم در اثر غفلت ماهها و سالها به حساب خود نمىرسند، ولى همه اعمال
ما نزد پروردگار ثبت و ضبط شده است. «َواِْن ُكلُّ نَْفسٍ لَّما َعلَيها حافِظٌ»(14) «ما يَْلِفُظ ِمْن قوٍل اّال لََديِه رقيٌب َعتيٌد»(15)

آرى همه اعمال انسان ثبت و ضبط شده و در روز قيامت به او گفته مىشود: كتابت را بخوان! كافى است كه امروز خود حسابگر خود
باشى.(16)

- اصل حسابرسى و مجازات: همه اعمال انسان در روز قيامت محاسبه مىشود و متناسب با آن پاداش و كيفر دريافت مىدارد: «اِْن
) و اگر آنچه را در دل داريد، آشكار سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن ُتْبدوا ما فى اَْنُفِسُكْم اَْو ُتْخُفوُه ُيحاِسْبُكم بِِه اللَُّه»؛(17

محاسبه مىكند.
در احاديث فراوانى به محاسبه نفس اشاره شده و اهميت بسيار زيادى به آن داده شده است. امام كاظم عليه السالم فرمودند:
«لَْيَس ِمنّا َمْن لَْم ُيحاِسْب نَْفَسُه فى ُكّل يَوٍم َفاِْن َعِمَل َحَسناً اِسَتزاَد اللََّه َواِْن َعِمَل َسيّئاً اْسَتْغِفُر اللََّه ِمنه وتَاَب اِلَْيِه»؛(18) از ما
نيست كسى كه هر روز به حساب نفس خود رسيدگى نكند. اگر كار خوبى كرده باشد، از خداوند فزونتر بخواهد و اگر كار بدى كرده

باشد، از خداوند آمرزش بخواهد و به درگاه او توبه كند.
- كيفيت محاسبه نفس: شخصى از اميرالمؤمنين على عليه السالم پرسيد: چگونه انسان خود را محاسبه كند؟ فرمود: وقتى
انسان شب را به روز و روز را به شب مىآورد، شبانگاه بايد به خويش بازگردد و به خود بگويد: امروزت گذشت و ديگر باز نمىگردد و
خداوند از تو پرسش خواهد كرد كه اين روز را چگونه سپرى كردى و چه كارى در آن انجام دادى؟ آيا خدا را ياد كردى؟ آيا حمد و
سپاس او را به جاى آوردى؟ آيا حق برادر مؤمنت را ادا نمودى؟ آيا گرفتارى او را رفع كردى؟ آيا در نبودش از خانواده و فرزندانش
نگهدارى كردى؟ آيا با مايهگذاردن از آبرويت، ديگران را از بدگويى نسبت به برادر مؤمنت بازداشتى؟ آيا مسلمانى را يارى كردى؟
باالخره چه كردى در اين روزى كه گذشت؟ پس تمام اعمال خود را به ياد آورد. اگر كار خيرى از او سر زده، خدا را سپاس گويد و او را
بر اين توفيق تكريم و تعظيم كند و چنانچه در ميان اعمالش به گناهى يا تقصيرى برخورد كند از خدا آمرزش بخواهد و تصميم بگيرد

كه ديگر گرد گناه نگردد و به وسيله تجديد صلوات بر محمد و خاندان پاكش آيينه دل را صفا بخشد و آن را از زنگار گناه بزدايد.(19)

د - معاتبه

هنگامى كه كار محاسبه به پايان رسيد، اگر معلوم شد، گناهى مرتكب شده و در محكمه نفس مقصر شناخته شد، نبايد نفس را
رها كند و بايد او را سرزنش كرده و به انتقاد از او بپردازد. زيرا اگر نفس رها شود و بدون مجازات به حال خود واگذارده شود، جرى
شده و تا مرز هالكت پيش مىرود. بىشك مدارا كردن با دشمن موجب زياده خواهى او مىگردد. از فوايد معاقبه آن است كه انسان به
واعظ درونى خود بها داده و آن را قوى مىكند و اين هشدار دهنده هنگام گناه كردن نيز به يارى او مىشتابد تا عقبههاى گناه را رد
) هر كس از خود بدگويى و ) «َمْن َمَدَح نَْفَسُه َذبََحها»؛(21 كند. حضرت امير عليه السالم مىفرمايند: «َمْن َذمَّ نَْفَسُه اَْصلََحها»(20

انتقاد كند خود را اصالح كرده و هر كس خودستايى نمايد خويش را تباه كرده است.
البته نتيجه ديگر معاتبه، فارغ شدن از عيب جويى و پرداختن و مشغول بودن نفس با عيوب خويش است. در حاالت مرحوم آيت اللَّه
بروجردى نقل شده است كه ايشان هرگاه نسبت به طلبهاى پرخاش مىكردند، عالوه بر آنكه از آن شخص عذرخواهى مىنمودند، نذر
داشتند كه براى جبران اين عمل فرداى آن روز را روزه بگيرند. حضرت على عليه السالم مىفرمايند: «َمْن لَْم يَُسْس نَْفَسُه

اَضاَعها»(22) هر كس نفس خود را سياست و تأديب نكند آن را تباه كرده است.

دعا

خواستن از خدا و مناجات با او، عرض شكوه از نفس، شكايت از شيطان و پناه بردن به خداى متعال از راههاى گناه زدايى است.
تو دعا را سخت گير و مىشخول
تا كه او برهاندت از دست غول

دعا سالح مؤمن است، سالحى كه بايد به جنگ دشمنان درونى و بيرونى برود. روزى پيامبر خدا صلى هللا عليه وآله وسلم
فرمودند: آيا سالحى را به شما نشان دهم كه از دشمنان نجاتتان دهد و روزيتان را زياد كند؟ عرض كردند: آرى يا رسول اللَّه فرمود:

شب و روز پروردگارتان را بخوانيد؛ زيرا كه سالح مؤمن دعاست.(23)

همنشينى با خوبان

همانگونه كه در سفرهاى دنيوى رفيق خوب و يار وفادار نقش حساس و مفيدى دارد، در سير و سلوك و تزكيه نفس نيز رفيق موافق
بسيار ضرورى است. همچنان كه مصاحبت با آدم بيمار موجب سرايت بيمارىهاى مسرى مىشود، مصاحبت و رفاقت با افراد بدكار نيز
موجب انحراف قلب آدمى مىشود، البته اين انتقال بيمارى معنوى به گونهاى صورت مىگيرد كه خود فرد نيز متوجه آن نمىشود حضرت
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امير عليه السالم مىفرمايند: «التَْصَحِب الّشرير َفاِنَّ طَْبَعَك يَْسِرُق ِمْن طَْبِعه َشرّاً واَْنَت التَْعلَُم»(24) با مردم شرير و فاسد رفاقت نكن
كه طبيعت تو به طور ناآگاه بدى را از آنها مىدزدد و تو بىخبرى.

) از رفاقت با آدم يِف الَمسُلوِل يَْحُسُن َمْنظَُرُه ويَْقُبُح اَثَُرُه»(25 رير َفاِنَُّه كالسَّ امام جواد عليه السالم نيزمىفرمايند:«ايّاَك وُمصاَحبََة الشَّ
شرور بپرهيز كه مانند شمشير خوش منظر و بد اثر است.

رفيق آن قدر در صالح و رستگارى و نيز بدبختى و هالكت او اثر دارد كه حضرت امير عليه السالم در حديثى راه شناخت دين و آيين
فرد را، دين و آيين رفيقش مىدانند. «الَمرُء َعلى ديِن َخليِلِه َوَقرينِه»(26)

جعفرى گويد: حضرت ابوالحسن عليه السالم به من فرمود: چرا مىنگرم كه تو نزد عبدالرحمان بن يعقوب هستى؟ در جواب گفتم: او
دايى من است. حضرت فرمود: او درباره خدا سخنان ناهنجار مىگويد و خدا را [به صورت اجسام و اوصاف آن ]وصف مىكند. پس يا با
او همنشين شو و ما را واگذار، يا با ما بنشين و او را ترك كن. عرض كردم: او هر چه مىخواهد بگويد، به من چه زيانى دارد وقتى كه
من نگويم آنچه را كه او مىگويد؟ امام عليه السالم فرمود: آيا [داستان] آن كس را نمىدانى كه خود از ياران موسى عليه السالم بود
و پدرش از ياران فرعون؟ پس هنگامى كه لشكر فرعون به موسى و يارانش رسيدند، آن پسر از موسى جدا شد كه پدرش را پند
دهد و او را به موسى و يارانش ملحق سازد. پدرش به راه خود در لشكر فرعون مىرفت و اين جوان با او [درباره مذهبش] ستيزه
مىكرد، تا اينكه هر دو به كنار دريا رسيدند [و همين كه لشكر فرعون غرق شدند] آن دو نيز با هم غرق شدند. خبر به موسى عليه

السالم رسيد، فرمود: او در رحمت خدا است، ولى چون عذاب نازل گرديد از آنكه نزديك گنهكار است، دفاعى نشود.(27)

ياد معاد

ياد مرگ و حوادث پس از آن از بهترين دواهاى درد گناه و دنيا زدگى است. رفتن به قبرستان در تنهايى و ايام خلوت و ديدن و دراز
كشيدن در قبور خالى، مطالعه آداب كفن و دفن و كتابهايى كه مربوط به معاد و قيامت است، بسيار اثرگذار مىباشد.

َهواتِ في النَّفسِ ويَْقلَُع َمنابَِت الَغفلَِة وُيَقوِّى الَقلَب بَِمواِعِد اللَِّه وُيِرقُّ الطَّبَع امام صادق عليه السالم مىفرمايند: ِذكُر الَموتِ ُيميُت الشَّ
) ياد مرگ، خواهشهاى نفس را مىميراند و رويشگاههاى غفلت را ريشه نيا»؛(28 ُر الدُّ ويَكِسُر اَعالَم الَهوى وُيْطِفئُى ناَر الِحرصِ ويََحقَّ
كن مىكند و دل را با وعدههاى خدا نيرو مىبخشد و طبع را نازك مىسازد و پرچمهاى هوس را درهم مىشكند و آتش آزمندى را

خاموش مىسازد و دنيا را در نظر كوچك مىكند.
ياد مرگ دنيا را در نظر انسان كوچك كرده و رغبت انسان را به آن كم مىكند و چون دنيا رأس هر گناه و لغزشى است، اثرى مستقيم
در دورى از گناه و پرهيز از اشتغال به شهوات دارد. امام على عليه السالم مىفرمايند: «َمْن اَْكَثَر ِمْن ِذكِر الَموتِ َقلَّت فى الّدنيا

َرْغبَُتُه»(29)
امام حسن مجتبى عليه السالم در محلى به نام «أبواء» تنها مشغول نماز بود كه زن زيبارويى وارد شد. هنگامى كه امام عليه
السالم نماز را به پايان رسانيد، فرمود: آيا حاجتى دارى؟ عرض كرد آرى. فرمود: حاجتت چيست؟ عرض كرد برخيز و از من كام بگير!
امام عليه السالم فرمود: «اِلَْيِك َعنّى الُتحِرقينِى بِالنّاِر َونَْفِسِك»؛ زود از من دور شو، من و خود را گرفتار آتش جهنم نكن. او كه
خواست اصرار ورزد، امام عليه السالم گريستند و فرمودند واى بر تو از من دور شو! آن قدر جانكاه گريست كه زن نيز به گريه افتاد. در
اين بين امام حسين عليه السالم وارد شد و ديد آن دو اشك مىريزند او نيز از گريه برادر به گريه افتاد. عدهاى از اصحاب وارد شدند.
آنها نيز از گريه حسنين به گريه افتادند. صداى ناله و اشك بلند بود كه زن فرصت را مناسب ديد و از ميان جمعيت بيرون رفت. امام
حسين عليه السالم تا موقعى كه امام حسن عليه السالم خودشان شرح ندادند، علت واقعه را پرسش نفرمود. تا اينكه اين دو
بزرگوار يك شب در محلى آرميده بودند. ناگاه امام حسن عليه السالم از خواب بيدار شد و شروع به گريه كرد. امام حسن عليه
السالم فرمود: چه خوابى ديدى؟ فرمود: تا زندهام براى كسى نقل نكن. سپس ادامه داد: در عالم رؤيا يوسف عليه السالم را ديدم،
در خواب نيز گريستم. حضرت يوسف در ميان جمعيت رو به من كرد و گفت: اى برادر كه پدر و مادرم فدايت باد، چرا گريه مىكنى؟
گفتم: ياد داستان تو و همسر عزيز مصر (زليخا) و گرفتاريهايت، زندان رفتن و غم فراق پدرت يعقوب افتادم و تعّجب كردم كه اين همه
مشكالت را تحمل كردى. به اين علت اشك ريختم. يوسف گفت: اى حسن بن على! آيا از داستان خود با زن بدوى در محل أبواء

تعجب نمىكنى؟(30)
خواهى كه رسى به كام بردار دو گام

يك گام ز دنيا و دگر گام زكام
نيكو مثلى شنو زپير بسطام

از دانه طمع بُِبر برستى از دام

كرامتمدارى تقويت روحيه عزتطلبى و 

عزت و كرامت، خصلتى فردى يا روحيهاى جمعى است كه صالبت و شكستناپذيرى و مقهور نشدن در برابر سختىها، مشكالت و
عوامل بيرونى ايجاد مىكند و شخص عزتمند در هيچ ُبعدى از ابعاد زندگى تن به خوارى و پستى نمىدهد. البته در برابر انسانهاى
متواضع، تواضع دارند، ولى در مقابل نااهالن متكبرند. كرامت مدارى در انسان، چنان همت را بلند مىكند كه به هيچ مقامى دل
نمىبندد و ُعجب به دارايى و توانمندىها را نشانه دون همتى مىيابد. خداوند كريم در آيه 38 سوره توبه مىفرمايد: «أََرضيُِتْم بِاْلَحيوِة
الّدنيا»؛ «آيا شما به زندگى دنيا راضى شديد؟» يعنى آنكه تو انسان هستى و تمام عالم براى توست تا به ملكوت برسى. با اين

شخصيت بزرگ، آيا به اين دنياى پست راضى مىشوى؟
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يار مفروش به دنيا كه بسى سود نكرد
آنكه يوسف به زر ناسره بفروخته بود

برعكس، انسانهايى كه حرمت و عزت آنها از بين رفته است به هر گناهى تن مىدهند و هر رذيله اخالقى را براى جبران ضعفهاى
روحى و شخصيتى انجام مىدهند. همچنان كه فرعون با پست و خوار كردن قومش آنها را مجبور به اطاعت مىكرده، خداوند كريم در

آيه 54 سوره زخرف مىفرمايد: «َفاْسَتَخفَّ َقوَمُه َفاَطاُعوُه»؛ «(فرعون) قوم خود را سبك شمرد، در نتيجه از او اطاعت كردند».
) نفاق و دو رويى انسان از حضرت امير عليه السالم درباره علت نفاق آدمى مىفرمايد: «نِفاُق المرِء ِمن ُذّلٍ يَجدُه فى نفِسِه»(31

حقارت و ذلتى است كه در وجود خود مىيابد.
با توجه به بررسى هايى كه در مطالب گذشته درباره نفاق شد، تفسير حديث باال بسيار روشن و گوياست. امام هادى عليه

السالم مىفرمايند: «َمْن هانَْت َعلَيِه نَفُسه َفال تَأَمْن َشرُّه»(32) «هر كس نفسش نزد او پست باشد از شر او ايمن مباش».
نكته مهم آن است كه عزت حقيقى مخصوص خداست (مطابق آيه 10 سوره فاطر) و خداوند چون ُمِعزّ و عزت دهنده است، به اولياء

خودش عزت مىدهد. آدمى بايد ضمن طلب عزت حقيقى از بارىتعالى، از راههاى ذيل نيز براى تقويت عزت و كرامت خود اقدام كند.
الف. ارتباط بيشتر با خداوند و رساندن معناى توحيد افعالى به قلب.

ب. كم كردن خواهش و تقاضا از ديگران. آنگونه كه امام رضا عليه السالم مىفرمايد: «اَلَمْسالَُة ِمفتاُح الُبؤسِ»(33)
مردى از اصحاب پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در تنگناى معيشت قرار گرفت. همسرش به او گفت: هنگامى كه نزد رسول خدا
صلى هللا عليه وآله وسلم رفتى، از او درخواست كمك كن. آن مرد به حضور پيامبر رسيد، چون حضرت صلى هللا عليه وآله وسلم او
را ديد، فرمود: هر كس از ما چيزى بخواهد به او عطا مىكنيم و هر كه اظهار بىنيازى كند، خدا او را غنى گرداند. آن مرد با خود گفت:
پيامبر منظورى جز من نداشت. پس به نزد همسرش بازگشت و او را از اين ماجرا آگاه كرد. زن به او گفت: پيامبر خدا بشر است و

ممكن است از وضع تو خبر نداشته باشد پس او را از وضع خود آگاه كن.
رسول خدا چون دوباره او را ديد، فرمود: هر كس از ما چيز بخواهد، به او عطا مىكنيم و هر كه اظهار بىنيازى كند، خدا او را غنى
مىگرداند. تا اينكه اين كار سه بار تكرار شد. آنگاه مرد رفت و تيشهاى به عاريه گرفت و عازم كوه شد و از آن باال رفت و مقدارى هيزم
تهيه كرد، آنها را به بازار آورد و به ازاى نصف مد آرد، فروخت. سپس به خانه بازگشت و آن آرد را پختند و خوردند. فردا نيز به كوه رفت
و از آن باال رفته و مقدارى بيش از روز قبل، هيزم تهيه كرد و سپس آن را فروخت و پيوسته به اين كار ادامه داد و مالى فراهم كرد، تا
آنكه با آن، تيشهاى خريد. سپس مال بيشترى گرد آورد و با آن بچه شتر و غالمى خريد، تا زمانى كه داراييش زياد شد و ثروتمند
گرديد. پس نزد پيامبر آمد و او را از ماجرا خبر داد كه چگونه براى عرض نياز به محضر پيامبر آمده و از آن حضرت چه شنيد. آن گاه
حضرت صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: به تو گفتم كه هر كس از ما چيزى بخواهد به او عطا مىكنيم و اگر بىنيازى ابراز كند، خدا او

را توانگر مىسازد.
پيامر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم خطاب به ابوذر هنگامى كه بهشت را با شرايطى براى او تضمين نمود، فرمودند: به شرط آنكه

چيزى از مردم نخواهى، حتى اگر تازيانهات به زمين افتاد، خودت پياده شو و آن را بردار.(34)

ج. دقت در انجام امور محوله
د. رعايت احرتام ديگران و جلب احرتام آنان

ه. عدم ورود در امورى كه آگاهى و مطالعه كافى در آن به دست نياورده و نيز توانايى انجام آن را ندارد. امام هادى عليه السالم
مىفرمايد: «شايسته نيست براى مؤمن كه خود را خوار كند. سؤال شد چگونه خود را خوار مىكند؟ فرمود: در كارى كه در حد توان او

نيست، پيشقدم مىشود و در نتيجه خود را خوار مىكند.(35)
و. تمرين عملى براى ردّ درخواست كسانى كه به نحوى او را به گناه دعوت مىكنند. 

اين بخش را با حديث زيبايى از حضرت امير عليه السالم پايان مىدهيم: «پيروان من كسانى هستند كه همچون سگان بانگ
برنمىآورند و همچون كالغان طمع نمىورزند و از مردم درخواست حاجت نمىكنند، هر چند كه از گرسنگى جان خود را از دست

بدهند».(36)

توّسل

توسل به معناى اتخاذ وسيله براى نزديك شدن به چيزى است و خداوند كريم توصيه نموده است كه براى سلوك به سمت حضرت
حق و دورى از پليدىها و گناهان و نايل شدن به فضايل اخالقى وسيله بجوييم: «يا اَيُّها الَذيَن اَمنوا اِتّقوا اللََّه َواْبَتُغوا اِلَْيِه الَوسيلَة»؛

(37) اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد؛ و وسيلهاى براى تقرب به او بجوييد!
ابن شهر آشوب از حضرت امير عليه السالم نقل مىكند كه ذيل اين آيه فرمودند: «اَنّا َوسيِلَُتُه»(38) من وسيله خدا هستم. همچنين
حضرت زهرا عليها السالم ضمن خطبه شريفش مىفرمايد: «واْحَمُدوا اللََّه الَذى لَِعظََمتِِه َوُنوِره يَْبَتغى َمْن فِى الَسمواتِ َواالرضِ اِلَْيِه
) حمد كنيد خدايى را كه عظمت و نورش ايجاب مىكند كه اهل آسمانها و زمين (براى نزديك الَوسيلََة ونَحُن َوسيلَُتُه فى َخْلِقِه»(39

گشتن به او) وسيله بجويند؛ و ما وسيله او در ميان خلقش هستيم.
با توسل به اهل بيت عليهم السالم از خداوند براى حل مشكالت معنوى و نيز مادى و غلبه بر آتش شهوت و ترك معاصى يارى

مىجوييم و صد البته اين توسل و اعتقاد به واليت شرط مقبوليت و صحت هر عملى است.
ميّسر گويد: داخل شدم بر امام صادق عليه السالم و گفتم: قربانت شوم! من همسايهاى دارم كه (شبها) به صداى او از خواب بيدار
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مىشوم (مىبينم) يا به تالوت قرآن مشغول است و با تكرار آياتى از كتاب خدا مىنالد و مىگريد؛ و يا در حال دعا و مناجات با پروردگار
است. از ديگران نيز در حال خلوت و آشكارش جويا شدهام مىگويند از تمام گناهان پرهيز مىكند. امام عليه السالم فرمود: اى ميّسر،
آيا از آنچه كه شما بر آن هستيد (واليت اهل بيت) آگاهى دارد، گفتم: خدا مىداند. اين جريان گذشت و سال ديگر كه به حج رفتم به
تفحص از حال آن مرد پرداختم فهميدم كه چيزى از امر «واليت» نمىداند. در محضر امام صادق عليه السالم كه مجدداً سخن از حال
وى به ميان آوردم، بار ديگر آن حضرت سؤال قبل را تكرار فرمود: «يَْعِرُف َشْيئاً ِمّما اَْنَت َعلَْيِه»؟ آيا از آنچه كه تو بر آن هستى چيزى
ُر، أَىُّ اْلبِقاعِ اَعظَُم ُحرَمًة؟» اى ميسر كدام يك از بقعهها (قطعات زمين) از نظر احترام بزرگتر مىشناسد؟ گفتم: خير. فرمود: «يا ُميَّسِ
است؟ گفتم: خدا و رسول خدا و فرزند رسولش داناترند. «اى ميسر! فاصله بين ركن و مقام (در مسجد الحرام) باغى از باغهاى
بهشت است؛ و فاصله بين قبر و منبر (در مسجد النبى صلى هللا عليه وآله وسلم) باغى از باغهاى بهشت است؛ اگر خدا به
بندهاى عمر دهد كه هزار سال ما بين ركن و مقام و قبر و منبر به عبادت وى بپردازد و عاقبت امر نيز مظلومانه (بى هر گونه جرم و
گناه) در بسترش مانند گوسفندى خوشرنگ و زيبا، ذبح و سر بريده شود، در حالى كه عارى از «واليت» ما بوده است، هر آينه بر

خداست كه او را به رو در آتش دوزخ بيفكند.»(40)

تقويت ا�ان به خدا

ايمان به خدا و ياد او در همه حال و اعتقاد به اينكه همه ما در محضر او هستيم، از اساسىترين اهرمهاى بازدارنده از گناهان است.
قدرت ايمان به خدا در كنترل غرايز و ريشه كن كردن گناهان چنان قوى است كه انسان را در خلوت و جلوت، از گناهان باز مىدارد. در
) آيا انسان نمىداند كه خداوند او را مىبيند؟ قرآن 51 آيات و روايات متعددى بر اين امر تأكيد شده است: «اَلَْم يَْعلَْم بِاَّن اللََّه يرى»(41

بار بر بصير و 49 مرتبه بر سميع بودن حق تعالى تأكيد كرده است و اين داللت بر حاضر و ناظر بودن خداوند بر ما دارد.
در مقامى كه كنى قصد گناه

گر كند كودكى از دور نگاه
شرم دارى، زگنه در گذرى
پرده عصمت خود را ندرى
شرم بادت زخداوند جهان
كه بود خالق اسرار نهان

بر تو باشد نظرش گاه به گاه
تو كنى در نظرش قصد گناه

) پرده خويش را نزد خداوندى كه از اسرارتان آگاه حضرت امير عليه السالم فرمود: «والتَهتِكُوا اَْستاَرُكم ِعنَد َمْن يَْعلَُم اَْسراَرُكم»(42
است ندريد.

و نيز امام باقر عليه السالم درباره ياد خدا مىفرمايند: «ياد خدا آن است كه هنگام نزديك شدن به گناه، انسان به ياد خدا بيفتد و
همين او را از گناه بازدارد.»(43)

براى تقويت ايمان به خداوند، امورى چون دادن صدقه پنهانى، انجام عبادات مخفيانه، اداى حقوق الهى مثل خمس و زكات، انجام
امور فقط براى خدا، بسيار اثر گذار است.

مشغول كردن نفس

اگر براى نفس خود برنامهريزى نكنيم و آن را به امور خير مشغول نداريم، قوه موجود در انسان، آن را به حركت درمىآورد و به امورى
مشغول مىكند كه خود مىخواهد كه غالباً غيرالهى و گناه است.

آرى، بايد نفس را چنان مشغول به امور واجب و مستحب و برنامههاى مفيد گوناگون كرد كه فرصت پيدا نكند ما را به وادى گناه
بكشاند. برنامههايى چون تحصيل علم و دانش، مطالعه خاص در حوزه قرآن، نهجالبالغه، احاديث، مشغول شدن به ذكر خدا، يادگيرى

فنون و مهارتهاى الزم، برنامههاى تفريحى و ورزشى سالم در اشتغال نفس بسيار مؤثر است.

¡از

جنبه باز دارندگى نماز از فحشا و منكر يكى از آثار ارزشمند اين فريضه الهى است. «اِنَّ الصَّلَوة تَْنهى َعِن الَفحشاِء َوالُمْنَكِر»(44)
عدهاى از اصحاب خدمت حضرت رسيدند و درباره يكى از مسلمانان كه هميشه پشت سر پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم
نماز مىخواند، ولى مرتكب گناهانى هم مىشد، گفت و گو كردند. حضرت به آنها فرمود؛ نگران نباشيد نمازش او را از گناه باز مىدارد.
) آن حضرت فرمود: «كسى كه از نماز اطاعت نكند، نماز واجب را به جا طولى نكشيد كه آن شخص گناه را ترك كرد و توبه نمود.(45

نياورده است. اطاعت از نماز اين است كه از منكرات و زشتىها دورى كند.»(46)
از ديگر آثار نماز قدرت مقاومت در برابر سختىها و فشارهاى نفسانى و غير آن است. اين رابطه معنوى قدرتى در انسان ايجاد مىكند
ُه الَخْيُر َمُنوَعاً. اّال الُمَصلّيَن الذيَن ُهْم َعلى رُّ َجُزوعاً واذا َمسَّ ُه الشَّ كه او را شكستناپذير مىكند. «اِنَّ اِالنساَن ُخلَِق َهُلوعاً اِذا َمسَّ
) به يقين انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است. هنگامى كه بدى به او مىرسد بىتابى مىكند، و هنگامى َصَالتِهم دائِمُون»(47

كه خوبى به او مىرسد مانع ديگران مىشود (و بخل مىورزد). مگر نماز گزاران، آنها كه نمازها را پيوسته به جا مىآورند.
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آرى نماز و ياد خداوند، تيرگىهايى را كه بر اثر گناه در دل آدمى باقى مىماند و در نتيجه رغبت به كار خير را كاهش و عالقه به گناه را
افزايش مىدهد، از بين مىبرد و اينگونه وجدان مذهبى را پرورش داده و ميل و عالقه به سمت گناه را مىكاهد. حضرت امير عليه
السالم در ضمن خطبهاى درباره نماز مىفرمايند: «نماز گناهان را مانند برگ درخت مىريزد و گردنها را از ريسمان گناه آزاد مىسازد،
پيامبر خدا نماز را به چشمه آب گرم كه بر در خانه شخص باشد و روزى پنج نوبت خود را در آن شست و شو دهد، تشبيه فرمود. آيا

با چنين شست و شويى چيزى از آلودگى بر بدن باقى مىماند؟»
مرا غرض زنماز آن بود كه پنهانى

حديث درد فراق تو با تو بگذارم
وگرنه اين چه نمازى بود كه من با تو
نشسته روى به محراب و دل بيازارم

نماز كن، به صفت چون فرشته ماند و من
هنوز در صفت ديو و دد گرفتارم

كسى كه جامه به سگ برزند نمازى نيست
نماز من به چه ارزد كه در بغل دارم

كاوىش در جان براى درمان

گناهان نوعاً ناشى از بيمارىها و رذايل اخالقى است كه در كنج خانه دل ما جاى گرفتهاند و هرگاه سر برمىآورند به صورتى خاص
چون غيبت، تهمت و يا نگاه حرام بروز مىكند. البته در بررسى ابتدايى، اين آفتهاى چون موريانه را نخواهيم ديد، ولى كمكم با مراقبه

و بررسى دقيقتر و مطالعه دفتر دل خود آنها را مىبينيم.
حكايت نديدن اين آفتها َمَثل همان مردى است كه ميبدى در تفسيرش آورده: «مردى را زنى بود كه در كار عشق وى نيك رفته بود و
آن زن را سپيدى در چشم بود و مرد از فرط محبت از آن عيب بىخبر بود تا روزى كه عشق وى در نقصان درآمد، گفت: اين سپيدى

چشم تو كى پديد آمد؟ زن گفت: آن گه كه كمال عشق تو را نقصان آمد.
آرى اگر ما نيز از شيفتگى بىجا نسبت به نفس خود دست بكشيم، عيوب آن را مىبينيم و پس از ديدن و رصد كردن آنها بايد با
مطالعه نسخههاى شفابخش قرآن و عترت و كتب اخالقى علما، به درمان بيمارىهايى چون كبر و فخر فروشى، عجب، حسادت،

نااميدى از رحمت خدا، بخل، بىغيرتى و حب دنيا برآييم تا ريشه گناهان را به صورت اساسى بخشكانيم.

پىنوشت:

1) برگرفته از كتاب گناهشناسى اثر استاد رضا رمضانى گيالنى.

2) نهجالبالغه، حكمت 377.

3) يوسف، 87.

4) بحاراالنوار، ج 74، ص 159.

5) اصول كافى، ج 2، ص 439.

6) همان، ص 435، ح 10، باب التوبه.

7) منازل السائرين، ص 37.

8) بقره، 222.

9) اصول كافى، ج 2، ص 435.

10) درسنامه علمى اخالق، مركز مديريت حوزههاى علميه خواهران.

11) مؤمنون، 100 و 99.

12) غررالحكم، 10947.

13) ميزان الحكمة، ص 2118.

14) طارق، 4.

15) ق، 18.

16) اسراء، 14.

17) بقره، 284.

18) ميزان الحكمة، ص 2126.

19) بحاراالنوار، ج 67، ص 170.

20) غررالحكم، ح 7058، باب الرضا عن النفس.

21) همان، ح 4834، باب توبيخ النفس.

22) همان، ج، ص 389.

23) ميزان الحكمة، ص 1646.
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24) شرح ابن ابى الحديد، ج 4، ص 538.

25) بحاراالنوار، ج 71، ص 198.

26) اصول كافى، ج 4، ص 83.

27) اصول كافى، ج 4، ص 82.

28) بحاراالنوار، ج 6، ص 133.

29) غررالحكم، 8766.

30) مناقب، ج 4، ص 14.

31) ميزان الحكمة، ج 4.

32) بحاراالنوار، ج 70، ص 360.

33) همان، ج 93، ص 157.

34) ميزان الحكمة، ص 2330.

35) همان، 1872.

36) بحاراالنوار، ج 78، ص 28.

37) مائده، 35.

38) ابن شهر آشوب، مناقب آل ابىطالب، ج 3، ص 75، فى السبل والصراط.

39) شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 211.

40) بحاراالنوار، ج 27، ص 179 و 180، ح 27.

41) علق، 14.

42) نهجالبالغه، خطبه 203.

43) بحاراالنوار، ج 93، ص 379.

44) عنكبوت، 45.

45) بحاراالنوار، ج 82، ص 198.

46) مجمع البيان، ج 8، ص 285.

47) معارج، 19 الى 23.
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س�ه اخالقى امام حسن مجتبى عليه السالم(1)

رضا غيا� كرما	

مقدمه

اخالق به دو معناست:
1. معناى محدود: كه عموم مردم از آن مىفهمند، يعنى خوشرويى و برخورد لطفآميز و يا خشن و قهرآميز.

2. معناى جامع: آنچه كه علما و بزرگان از آن به عنوان ملكات نفسانى ياد مىكنند و درباره آن كتابهاى فراوان نگاشتهاند. روشن است
كه معناى نخست تنها يكى از دهها و صدها مصداق اخالق شايسته و يا ناشايست است و وقتى كه سخن از اخالق به ميان مىآيد،
بويژه در رابطه با بزرگان و خاندان پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم منظور همين معناى دوّم يعنى اخالق به معناى جامع است و
منظور از سيره نيز، همان منش و روش مستمر و دائمى است كه يك انسان به اقتضاى اخالق و ملكات نفسانى خويش در عمل

ظاهر مىسازد و استثنايى و تصنّعى نيست. 
با اين توضيح كوتاه پيرامون سيره و اخالق، به بحث سيره اخالقى امام مجتبى عليه السالم مىپردازيم. بىترديد منشأ اخالق حسنه و
ملكات فاضله امام مجتبى عليه السالم طهارت طينت، و حسن تربيت و نور عقل و ايمان بوده است كه آن حضرت را به عنوان الگوى
فضيلت براى اهل ايمان قرار داده و صد البته تجليّات حضرت حق بر آن بزرگوار زمينه ساز عرشى شدن دل ايشان گرديد. ولى اين
عنايت الهى هرگز به معناى جبر نبوده و مانند همه پيشوايان معصوم عليهم السالم و هر انسان ديگر، در بستر اختيار و اراده خويش،
به مقامات واال دست يافته است و الگويى واال براى افراد بشر گشته تا آنها نيز بتوانند با عبور از همه مشكالت و موانع به قله كمال
دست يابند. با توّجه به آنچه كه گذشت، سيره اخالقى امام حسن مجتبى عليه السالم سرمشق و الگو براى همه نسلها و عصرها
در طول تاريخ و در تمام ابعاد فردى، اجتماعى، خانوادگى و سياسى است. لذا به بيان گوشهاى از سيره اخالقى آن حضرت در رابطه
با: جود و انفاق؛ حلم و بردبارى؛ موعظه و هدايت؛ زهد و وارستگى؛ صبر و مقاومت؛ تواضع و فروتنى؛ شجاعت و دالورى، به اندازه

بضاعت مزجاة خويش مىپردازيم و صفحاتى از تاريخ را ورق زده و از آن درس مىگيريم.

1. جلوههاى جود و انفاق

ِّبٍَة قبل از ورود به بحث، روايتى در باب انفاق را زينتبخش كالم خود گردانيم كه مىفرمايد: «َمْن واسى اَخاُه بِماٍل اَْو جاٍه اَْو َكلَِمٍة طَي
هداء» هر آن كس با برادر دينى خود با مال يا مقام و يا حرف خوشايندى همدردى كند، ُحِشَر يَْوَم القياَمِة َمَع النّبيّيَن والصّّديقيَن َو الشُّ
در رستاخيز همراه پيامبران و صّديقان و شهيدان برانگيخته خواهد شد. روشن است كه اوّالً؛ انفاق چه جايگاه رفيعى در فرهنگ
دينى ما دارد. ثانياً، تنها انفاق مالى نيست كه مصداق جود و بخشش محسوب مىگردد، بلكه صاحبان مقام و قدرت نيز مىتوانند از
اين فضيلت بزرگ برخوردار باشند و با قلمى يا قدمى از منزلت اجتماعى كه نصيبشان گشته، بهره گرفته و بىچارهاى را نجات دهند
و اگر كسى از مال و مقام محروم است، دست كم مىتواند با لبخندى مهر آميز و سخنى آرامبخش و دعايى خيرخواهانه و رهنمودى
حكيمانه، عقدهاى بگشايد و مشكلى را حّل بنمايد. روح انفاق است كه خانه امام حسن مجتبى عليه السالم را همواره به روى
غريبان و مسافران و رهگذران باز نگه داشته و نام او را در جان و دل آدميان به عنوان كريم اهل بيت عليهم السالم جاودانه به ثبت
رسانيده است و هر خويش و بيگانهاى را بر سر سفره احسان وى نشانده و هر تازه واردى را در كوچههاى مدينه به جستجوى

حسن بن على عليه السالم وا مىدارد.
عظمت را بنگريد: شخصى به محضر مبارك امام حسن مجتبى عليه السالم، آن ولّى بزرگ خدا مىرسد و خواستهاى سنگين را
مطرح مىكند. امام كه موجودى مال خود را با مطلوب او مطابق نمىبيند، چنين لب به عذرخواهى مىگشايد: حق درخواست و وجوب
شناخت حق تو در نظرم بزرگ است، ولى از بخششى كه شايسته آن هستى دستم كوتاه و هر چه كه انفاق بزرگ باشد، در
پيشگاه پروردگار اندك است و ناچيز. اگر آنچه كه در حد امكان ماست بپذيرى و از آنچه كه در حق واجب تو ادا مىكنيم غمگين و آزرده
خاطر نشوى و به آن بسنده كنى، حاجت تو را روا مىكنم. آن شخص كه گويا خود را در مقابل بدهكار و وامدارى شرمنده از تأخير
بدهى خويش مىيابد با يك دنيا احساس شرم به محضر آن كريم عرض مىكند: اى پسر پيامبر! اندك را مىپذيرم و بر آن سپاس
مىگذارم و حتّى اگر چيزى هم مرحمت نكنى عذر شما را مىپذيرم. آنگاه امام عليه السالم به مسؤول امور خويش فرمود: پنجاه هزار
درهم و پانصد دينار كه موجود است بياورد و سپس دو كارگر را براى حمل آن مال سنگين خواست و نيز عباى مبارك خود را به عنوان
مزد آن كارگران اهدا نمود. وقتى كه اطرافيان عرض كردند: ديگر براى ما درهم و دينارى نمانده است فرمود: مىدانم، ولى مىخواهم

نزد خداوند پاداش بزرگى داشته باشم.(2)
در زندگى امام حسن مجتبى عليه السالم از اين صفحات درخشان فراوان است. خود حضرت در سخنى گرانسنگ فرموده است:
) يكى از كنيزان او، دسته گلى را به عنوان هديه به آن ؤاِل»؛ كرم آن است كه قبل از درخواست عطا كنى.(3 «اَْلَكَرُم الَعطيَُّة َقبََل السُّ
حضرت تقديم كرد. حضرت او را در مقابل، آزاد نمود. وقتى كه به آن بزرگوار گفتند: چگونه كنيزى را كه قيمت گزاف دارد در مقابل يك
دسته گل آزاد كردى؟ فرمود: خداى ما، اين چنين ما را تربيت نموده و فرموده است: «َو اِذا ُحيِّيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بِاَْحَسَن ِمْنها اَْو
)؛ هرگاه كه به شما تحيّتى فرستادند شما نيز تحيّتى بهتر يا همانند آن بفرستيد. و من هديهاى را براى اين كنيز بهتر از ُردُّوها».(4
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آزادى او نيافتم.(5) 
امام حسن مجتبى عليه السالم در اعتكاف به سر مىبرد و در حال طواف خانه خدا بود كه ناگهان فردى نزد آن حضرت آمد و عرض
كرد: من بدهكارم و طلبكار مرا تهديد كرده كه اگر قرض او را ادا نكنم آبرويم را خواهد ريخت. حضرت طواف خود را قطع كرد و از مسجد
الحرام خارج شد تا همراه وى به نزد طلبكار برود و براى او مهلت بگيرد. ابن عبّاس كه گمان مىكرد حضرت از ياد اعتكاف خويش غافل
شده، عرض كرد: گويا اعتكاف خود را فراموش كردهاى؟ حضرت فرمود: خير، فراموش نكردهام، ولى به ياد گفته پيامبر صلى هللا
عليه وآله وسلم افتادم كه فرمود: برآوردن حاجت يك مؤمن مانند آن است كه ساليان دراز به عبادت سپرى گردد. بنابراين برآوردن

حاجت او را از اعتكاف و طواف برتر دانستم.(6)
شخصى خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد: اى فرزند اميرمؤمنان! تو را به خدايى كه به شما نعمت فراوان داده، به فرياد من برس
كه دشمنى ستمكار دارم كه نه حرمت پيران را پاس مىدارد و نه به خردى صغيران ترّحم مىكند. حضرت كه تكيه داده بودند با شنيدن
اين سخن برخاسته و نشستند و فرمودند: كيست اين دشمن تا داد تو را از او بگيرم؟ عرض كرد: دشمن من فقر و پريشان حالى
است. حضرت اندكى سر به زير افكند و سپس سربرداشت و به خدمتكار خود فرمود: آنچه مال نزد تو موجود است بياور. او نيز پنج
هزار درهم آورد و به آن مرد داد و امام در پايان فرمود: تو را به خدا سوگند مىدهم كه هرگاه بار ديگر اين دشمن به تو حملهور گرديد و
ستم ورزيد، او را نزد من بياور تا او را از تو دور گردانم.(7) از امام مجتبى عليه السالم پرسيدند: چگونه است كه شما هيچ سائلى را
محروم نمىكنى و دست خالى برنمىگردانى؟ حضرت فرمود: چون من خود سائل خدايم و شرم دارم كه خود سائل باشم و سائلى را
محروم گردانم. خداوند مرا عادت داده كه نعمت خود را بر من ببارد و من نيز خدا را عادت دادهام كه نعمت او را بر ديگران سرازير

گردانم. پس مىترسم كه اگر من عادت خود را ترك كنم خداوند نيز عادت خود را ترك كند.(8)

بردبارى 2. جلوهاى حلم و 

شايسته است كه قبل از اين بحث، گفتار خود را مزّين به كالمى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم بنماييم كه فرمود: «َمْن
)؛ كسى كه خشمى را َكظََم َغْيظاً َو ُهَو يَْقِدُر اَْن ُيْنِفَذُه َدعاُه اللَُّه َعلى ُرُؤوسِ الَخالئِقِ يَْوَم اْلِقياَمِة َحتَّى ُيَخيَِّر ِمْن اَّىِ الُحْوِر شاَء».(9
فرو برد در حالى كه مىتواند آن را به كار ببرد، خداوند او را در قيامت و در حضور همه آفريدگان خطاب مىكند و اختيار انتخاب هر بانوى
زيبا چشمى را به او مىدهد. حلم و بردبارى به معناى تحّمل آزار و اذيّت مردمان به قصد رضاى حق است، نه از سر عجز و ناتوانى.
بارى، اگر اين انسان در حريم الهى و حرمتهاى پروردگار، گستاخى و هتك حرمتى ببيند، غضب مىكند و به دفاع از دين خدا مىپردازد،
وگرنه در مسائل شخصى، تا آنجا كه به خود و حقوق فردى خويش بر مىگردد، عنان اختيار از كف نمىدهد و بردبارانه بر آزار ديگران
حلم مىورزد. شايد بتوان گفت كه در سيره اخالقى و عملى پيشوايان معصوم عموماً و امام مجتبى عليه السالم خصوصاً، حلم و
بردبارى بيشترين جلوه را داشته و دليل آن هم عدم واكنش به برخورد خصمانه شديد دشمنان، از سوى اين بزرگواران بوده است و
اگر بردبارى آن عزيزان خدا نبود، اينك نه از دين خبرى بود و نه از دينداران. حلم و بردبارى امام عليه السالم بود كه گاه دشمنى كينه
توز را كه به قصد كشتن و نابود كردن آمده بود، به دوستى مخلص و هوادارى مؤمن تبديل مىكرد كه جان در راه او مىباخت و از فدائيان

او مىگشت. نگاهى گذرا به تاريخ بيفكنيم: 
شاميان كينهاى ديرينه با خاندان پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم و دودمان على عليه السالم داشتند و به شّدت تحت تأثير تبليغات
مسموم و زهرآلود بنىاميّه قرار گرفته بودند. روزى يكى از همين شاميان كينهتوز با قلبى ماالمال از خشم و آكنده از غيظ وارد مدينه
شد. امام عليه السالم را در كوچهاى از كوچههاى مدينه به همراه جمعى از ياران و اصحاب ديد. آن گاه بىپروا از حشمت امامت و
شكوه واليت، تا مىتوانست به آن حضرت دشنام و ناسزا گفت. امام عليه السالم بىآنكه عكس العملى نشان داده و به گفتههايش
پاسخى بدهد، آرام و باوقار گوش مىداد. پس از آنكه خشم شامى مسافر فرو نشست و از گفتار خسته و درمانده شد، فرمود: اى
شيخ! به گمانم كه در اين سرزمين غريب هستى و دچار اشتباه شدهاى... اينك اگر از ما خواستهاى دارى، اجابت مىكنيم و اگر
رهنمودى بخواهى، راهنمايى مىكنيم. اگر مركبى براى سوار شدن بخواهى، در اختيارت مىگذاريم و اگر گرسنه باشى غذايت
مىدهيم. اگر حاجتى دارى، برآورده مىسازيم و اگر باروبنه خود را نزد ما به امانت بگذارى و مهمان ما شوى از تو پذيرايى مىكنيم و تا
هنگام بازگشت به تو خوش خواهد گذشت، چرا كه هم جاى وسيع و هم امكانات خوب و هم اموال فراوان داريم. آن مرد شامى كه
اين سخنان را از آن امام حليم و مهربان شنيد، تحت تأثير شديد محبّت قرار گرفت و به شّدت گريست و از عمق جان و سويداى دل
) گواهى مىدهم كه تو خليفه خدا در روى زمين گفت: «اَْشَهُد اَنََّك َخلِيَفُة اللَِّه فى اَْرِضِه» «اللَُّه اَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرسالََته»؛(10
هستى و خداوند مىداند كه رسالت و امامت را به چه كسى بدهد. اين را بدان كه تاكنون تو و پدران تو دشمنترين افراد نزد من بوديد
و اكنون محبوبترين خاليق. آنگاه دعوت امام مجتبى عليه السالم را پذيرفت و به خانه حضرت رفت و چند روزى را مهمان ايشان
) وه! چه درس بزرگى كه آن امام معصوم به همه دين داران و روحانيان و انقالبيون مىدهد كه ما براى احياء و زنده ساختن گرديد.(11
دل و روح آدميان رسالت پيدا كردهايم، نه مقابله به مثل و انتقام. و اين سروش آسمانى همواره بايد در گوش جانمان باشد: «َولَْو
) اگر تو آدمى بد اخالق و تندخو بودى، مردمان از دور تو پراكنده مىشدند. نقل شده ُكْنَت َفظّاً َغليظَ الَقْلِب َالْنَفضُّوا ِمْن َحولَِك».(12

است كه حركت بردبارانه يكى از مؤمنان انقالبى در جلسه
محاكمه يكى از تئوريسينهاى بزرگ حزب توده، موجب گرايش او به اسالم و توبه او گرديده است. به اين صورت كه: در اثناى كالم و
سخن، آن ملحد و منكر خدا و پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم، آب دهان به صورت آن مرد خدا مىافكند و او نيز در عين قدرت بر
انتقام، دست بر روى آن آب دهان مىگذارد و با يك دنيا وقار چنين زمزمه مىكند: «َوالكاِظميَن اْلَغيظَ َوالعافِيَن َعِن النَّاسِ َواللَُّه ُيِحبُّ
) امام مجتبى عليه السالم گوسفندى داشتند. يك روز ديدند كه پاى گوسفند شكسته است. به غالم خود فرمود: الُمْحِسنيَن».(13
چه كسى اين كار را كرده است؟ غالم عرض كرد: من اين كار را انجام دادهام. حضرت فرمود: چرا چنين كردى؟ غالم عرض كرد:
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مىخواستم شما را ناراحت و اندوهگين كنم. حضرت تبّسم كرد و فرمود: اينها به خاطر اين است كه تو آزاد نيستى. پس او را آزاد كرد
) شخصى به امام مجتبى عليه السالم عرض كرد: فالنى درباره شما چنين و چنان گفته و به او هديه خوبى نيز عطا فرمود.(14

است. حضرت فرمود: مرا به زحمت انداختى، چون بايد براى او و براى خودم طلب آمرزش و مغفرت نمايم.(15)

3. جلوههاى موعظه و هدايت

وعظ و هدايت و تبيين معارف و احكام يكى از مهمترين وظايف هر پيشواى روحانى و امام و معصومى است كه رسالت سنگين
رهبرى جامعه را به عهده گرفته است. انذار كه هسته مركزى هدايت را تشكيل مىدهد، گاه به عنوان تنها وظيفه پيامبر صلى هللا
) يكى از ابزارهاى ريَن َو ُمنِذريَن»(17 ) و گاه در كنار تبشير «َوما ُنرِسُل الُمْرَسليَن اِالَّ ُمبّشِ عليه وآله وسلم «اِْن اَْنَت اِالّ نَِذيٌر»(16
سودمند براى دستگيرى گم گشتگان و رسانيدن آنان به مقصد و مقصود است و از اين رو موعظه حسنه در كنار حكمت و جدال
احسن به عنوان يكى از وظايف خطير رسالت مطرح شده است. موعظه اگر از دلى سوخته و زبان واعظى متّعظ برخيزد، غوغا مىكند
و دلها را مىلرزاند و اشكها را جارى مىسازد و گاه مانند صحابى ارجمند اميرالمؤمنين عليه السالم يعنى هّمام بن غالب از شدت
اشتياق قالب تهى مىكند. روزى امام حسن عليه السالم از جايى عبور مىفرمود كه چشمش به جوانى افتاد كه خندههاى مستانه و
غافالنه سرمىداد. نزد او رفت و به آرامى فرمود: اى جوان! آيا شنيدهاى كه در روز قيامت همه مردم وارد دوزخ مىشوند؟ جوان گفت:
آرى، شنيدهام و مىدانم. حضرت فرمود: از كجا چنين چيزى را شنيدهاى و مىدانى؟ جوان عرض كرد: از آنجا كه خداوند در قرآن
) هر يك از شما بايد وارد جهنم شويد و اين مىفرمايد: «َو اِْن ِمْنُكْم اِالّ واِرُدها ْكاَن َعلى َربَِّك َحْتماً َمْقِضيّاً ُثمَّ ُنَنّجِى الّذيَن اتََّقوا...»؛(18
امرى قطعى و انجام شدنى است، ولى متقيان را رهانيده و ظالمان را به زانو در آمده در آن باقى خواهيم گذارد. امام عليه السالم
فرمود: آيا تو يقين دارى از افرادى نيستى كه در جهنم باقى مىمانند؟ جوان عرض كرد: چنين اطمينانى ندارم. حضرت فرمود: پس
كسى كه نمىداند بهشتى است يا جهنمى، اينگونه نمىخندد و تمام دهان خود را براى خنده نمىگشايد. آن جوان از اين نصيحت
) مردى به محضر مقّدس حضرت مجتبى عليه السالم مشفقانه امام عليه السالم پند گرفت و ديگر كسى او را در آن حال نديد.(19
شرفياب شد و از گرانى و قحطى شكايت كرد. حضرت فرمود: از گناهانت استغفار كن. شخص ديگرى آمد و از تنگدستى و فقر به
حضرت شكايت كرد. حضرت فرمود: از گناهانت استغفار كن. شخص سوّمى آمد و از نداشتن فرزند شكايت كرد. حضرت فرمود: از

گناهانت استغفار كن. ياران به حضرت عرض كردند: شكايتها و درخواستها مختلف بودند، ول
ى رهنمود شما به همه يكسان بود. حضرت فرمود: اين حقيقت را از پيش خود نگفتم، بلكه از قرآن استفاده كردم كه مىفرمايد:

«اِْسَتْغِفُروا َربَُّكْم»(20) و آنها را راهنمايى كردم كه حّل مشكالت شما به دست توبه و استغفار است.(21) 
جنادة بن ابى اميه مىگويد: در بيمارى امام حسن مجتبى عليه السالم كه به واسطه آن بيمارى ارتحال فرمود، به خدمت ايشان
شرفياب شدم و ديدم كه در مقابل آن حضرت تشتى گذاشته و لختههاى خون از گلوى آن حضرت در آن تشت مىريخت... در اين وقت
نيا َوالَمْوُت يَْطُلُبَك َو ال از حضرت تقاضاى موعظه كردم؛ فرمود: «اِْسَتِعّدِ لَِسَفِرَك َو حصِّل زاَدَك َقْبَل ُحُلوِل اََجلَِك َواْعلَْم اَنََّك تَْطُلُب الدُّ
تَحِمْل َهمَّ يَْوِمَك الّذى لَْم يَْأتِ َعلى يَْوِمَك الّذى اَْنَت فيه َواْعلَْم اَنََّك ال تَْكِسُب ِمَن اْلماِل َشيئاً َفوَق ُقوتَِك اِالّ ُكْنَت خاِزناً لَِغيِرك َواْعلَْم اَنَّ
نيا بَِمْنِزلَِة الميَتِة. ُخْذ ِمْنها ما يَْكفيَك، َفاِْن كاَن ذلَِك َحالالً َقد بَهاتِ ِعتاٌب. َفاَْنِزِل الدُّ فِى َحاللِها ِحساٌب َو فى َحراِمها ِعقاٌب َو فى الشُّ
َزِهدَت فيها َو اِْن كاَن َحراماً لَْم يَُكْن فيِه ِوْزٌر، فأََخْذَت َكما أََخْذَت ِمَن اْلميَتِة، َفاِْن كاَن الِعتاُب فاّن العتاُب يَسيٌر َواْعَمْل لُِدنياَك َكاَنََّك تَعيُش
اَبَداً َواعَمْل ِآلِخَرتَِك َكأَنَّك تَُموُت َغداً َو اِذا اََرْدَت ِعزَّاً بِال َعشيَرٍة َوَهيبًة بِال ُسلطاٍن، َفاْخُرْج ِمْن ُذّلِ َمعِصيِة اللَِّه اِلى ِعزِّ طاَعِة اللَِّه َعزَّ َو

 (22).« َجلَّ
. آمادگى براى سفر مرگ كه مىفرمايد: براى سفِر (آخرت) خويش آماده اين وصيّت و موعظه را در چند بخش مىتوان عنوان كرد: 1
. تعقيب انسان توسط مرگ: و بدان كه تو در طلب دنيا هستى در حالى باش و قبل از فرا رسيدن مرگ خود، زاد و توشه تهيّه كن. 2
. پرهيز از غصّه خوردن براى آينده: و غصّه فردايى را كه هنوز نيامده در اين روزى كه در آن قرار دارى كه مرگ در تعقيب توست. 3
. لزوم زهد نسبت به مال دنيا: و بدان كه تو هر چه بيش از غذاى خود از مال دنيا تهيه كنى، در نخور (توكّل بر خداوند داشته باش) 4
حقيقت نگهبانى براى ديگران (وارثان) مىكنى و بدان كه در حالل آن حساب و در حرام آن عقاب و در شبهه آن سرزنش و عتاب
. تشبيه دنيا به ميته: دنيا را مانند مردارى بدان كه به اندازه نياز و در حد ضرروت بايد از آن بگيرى، پس اگر آن مال دنيا است. 5
(مردار) حالل بوده باشد، كه تو با مصرف اندك نسبت به آن زهد ورزيدهاى و اگر حرام بوده باشد، گناهى به گردن تو نيست. (چرا كه
فرض آن است كه در حّد اضطرار از آن استفاده كردهاى). بنابراين تو مانند كسى هستى كه از مردار در حال اضطرار خوردهاند و اگر
. لزوم نگاه درست به دنيا و آخرت و پرهيز از افراط و تفريط: و براى دنيايت به هم كسى آنها را سرزنش كند، بسيار اندك است. 6
گونهاى كار كن كه گويا همواره زنده هستى، (پس در توليد و كار هيچ گاه توقف نكن) و براى آخرتت به گونهاى كار كن كه گويا فردا
خواهى مرد، (پس در كنار كار دنيا به فكر آخرت نيز باش و خود را همواره آماده رفتن به دار بقا بساز) 7. آثار طاعت و معصيت: و اگر
مىخواهى كه بدون عشيره و قبيله عزيز و بدون سلطنت و حكومت داراى هيبت و شكوه باشى، از ذلّت معصيت خارج شو و به عزّت

طاعت الهى پناه ببر. 
روز عيد فطرى بود كه امام مجتبى عليه السالم به گروهى از جوانان برخورد كه مشغول خنده و بازى بودند. حضرت توقّفى كرد و
چند جملهاى را به عنوان موعظه به آنان فرمود: خداوند ماه مبارك رمضان را ميدان مسابقه براى مردمان قرار داده است و مردم در
حال مسابقه هستند تا با طاعت به رضاى الهى دست يابند. پس گروهى سبقت گرفته و به جايزه دست يافتند و گروهى نيز
كوتاهى كردند و زيان بردند. شگفت و عجب از سرنوشت كسى است كه امروز مىخندد و بازى مىكند در فردايى كه نيكوكاران پاداش

و باطل گرايان زيان مىبينند.(23)
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4. جلوههاى زهد و وارستگى

پيشواى اهل معنى و حقيقت لطيفهاى را اينگونه فرموده: زهد از سه حرف تركيب شده و هر حرف آن به فضيلتى بزرگ اشاره دارد:
«ز» ترك زينت و زيور و ميل به ساده زيستى. «ه» ترك هوى و هوس و روح خدا پرستى. «د» ترك دنيا و متعلّقات آن و دل دادن به
) اين راهنمايى بزرگ در جهت زهدپيشگى از سوى امامى كه خود بزرگترين زاهد عصر خويش بوده، به خوبى سراى جاودانگى.(24
به ما مىفهماند كه نگاه درست به اين فضيلت اخالقى چگونه است و چه مسيرى را بايد پيمود. گروهى گمان مىكنند كه دست
شستن از دنيا و لّذتها و رفتن به كوهها و به سر بردن در غارها و فاصله گرفتن از اجتماع و مسؤوليتهاى اجتماعى به بهانه آلوده بودن
جامعه، نشانه زهد و پارسايى است. اّما نگاه واقع بينانه به حقايق زهد مىفهماند كه انسان مىتواند در عين پذيرش مسؤوليت و
بودن در جامعه، نمونه كامل زهد باشد. سيره امام مجتبى عليه السالم نيز به روشنى نشان مىدهد كه آن بزرگوار با وجود داشتن
زندگى پر از نعمت و مال و مرفه و پوشيدن لباسهاى تميز و زيبا و حضور در جامعه و حتّى در برههاى كوتاه در صحنه سياست و
مديريت نظامى، در اوج قلّه زهد به سر مىبرده است؛ چرا كه منظور از زهد در دو روايت فوق و ساير آموزههاى دينى روشن است.
جلوههاى زهد را مىتوان در عدم وابستگى به دنيا - البته نه به معناى كار نكردن و بيل نزدن و آباد نكردن و برنداشتن بارى - ديد كه
امام مجتبى عليه السالم را وا مىدارد تا در طول عمر خويش سه مرتبه اموال خود را با فقيران تقسيم نمايد.(25) امام مجتبى عليه
السالم سوار بر استرى زيبا بود، شخصى به شّدت ميل داشت كه آن را تصاحب كند. لذا جلو رفت و دستى بر سر و گوش آن اسب
كشيد. امام فرمود: چه منظورى دارى؟ عرض كرد: دوست دارم كه صاحب اين استر باشم. امام بىدرنگ از استر پائين آمد و آن را به

او بخشيد.(26)
روزى امام حسن مجتبى عليه السالم با برادرش امام حسين عليه السالم و فرزندان عباس به باغ يكى از ارادتمندان رفتند و در باغ
گردشى نمودند و در گوشهاى نشستند. امام مجتبى عليه السالم به شخصى به نام ُمْدِرك بن زياد فرمود: اى مدرك! آيا غذا و
خوردنى پيدا نمىشود تا ميل كنيم. ُمدرك فوراً مقدارى نان و سبزى و نمك آورد و حضرت تناول كرد و فرمود: چقدر خوشمزّه و پاكيزه
بود! طولى نكشيد كه غذاى بسيار لذيذ و خوشمزهاى آوردند. امام به مدرك فرمود: تمام غالمان و خدمتگزاران را فرا خوان تا از اين
غذا بخورند. غالمان آمدند و از غذا خوردند، ولى امام خود تناول نفرمود. ُمدرك علّت را پرسيد. حضرت فرمود: آن نان و نمك و سبزى

غذاى محرومان بود و همان غذاى محبوب من مىباشد.(27)

5. جلوههاى صرب و مقاومت

صبر يكى از دو پايه ايمان است و نتيجه تسليم در مقابل قضا و قدر و اراده پروردگار، زيرا نصف ايمان شكر است و نصف آن صبر. پس
اگر آنچه كه از سوى حق مىرسد ناگوار است، بر آن صبر بايد كرد و اگر پسنديده و محبوب است، بر آن شكر بايد نمود. از آن جا كه
صبر گوهر و جوهر عقل است، هر قدر كه عقل كاملتر باشد، صبر نيز افزونتر است و ارزش صبر را مىتوان از قرآن كريم دريابيم كه
پاداش هر چيز به حساب و اندازه است، جز صبر كه پاداش آن بىحساب خواهد بود: «اِنَّما ُيَوَفىَّ الصَّابُِروَن اَْجَرُهم بَِغْيِر ِحسابٍ»(28).
اجر صابران بىحساب پرداخته خواهد شد. صبر در سيره اخالقى امام مجتبى عليه السالم جايگاه ويژهاى دارد. به اندازهاى است كه
صبر را نيز به زانو در آورده است. ناگفته نماند كه صبر از نگاه پيشوايان معصوم عليه السالم هرگز اظهار عجز و ضعف و يا گريز از
صحنه پر ماجراى زندگى نيست، بلكه به معناى ثبات و استقامت و لب به شكايت نگشودن و عاقالنه و مدبّرانه به تحليل حوادث
پرداختن و تسليم اراده حق بودن است. باز هم نظرى به تاريخ پرافتخار زندگى امام مجتبى عليه السالم مىافكنيم: امام مجتبى
عليه السالم دخترى داشت كه در زمان پدر از دنيا رفت. گروهى از ياران براى آن حضرت پيام تسليتى فرستادند. حضرت در پاسخ
آنها چنين نوشت: پس از حمد و ستايش الهى و درود به روان خاتم پيامبران صلى هللا عليه وآله وسلم، نامه شما به من رسيد كه
در مرگ دخترم مرا تسليت و تعزيت گفته بوديد. من پاداش اين حادثه را به حساب خداوند مىگذارم و تسليم قضا و شكيبا و صابر بر
بالى او هستم... وى كنيز مملوك خداوند بود كه راه رفتنى را رفت؛ راهى كه پيشينيان آن را پيمودند و پسينيان نيز آن را خواهند
) آرى نگاه درست به حقايق، اين چنين ايشان را به صبرى شكوهمند وا مىدارد كه در مرگ عزيزترين پيمود. با درود و بدرود.(29

عزيزان خود خم به ابرو نمىآورد و با بىتابى پاداش خود را ضايع نمىسازد.(30)

6. جلوههاى فروتنى و تواضع

- در مقابل آفريدگان خداوند. صورت نخست آن است كه - در مقابل آفريدگار هستى، 2 تواضع در اخالق به دو صورت تحقق مىيابد: 1
انسان فروتنانه اوامر و نواهى پروردگار را پذيرفته و از سركشى و نافرمانى منزّه و دور باشد. صورت دوّم آن است كه انسان حقوق
بندگان را رعايت كند و خود را از آنان برتر و باالتر نبيند؛ نه از آن جهت كه از آنان مىترسد و يا به مال و مقام آنها طمعى دارد، بلكه
چون آنها را مظاهر آثار قدرت الهى مىبيند، در مقابل آنها تواضع كند. در سيره اخالقى امام حسن مجتبى عليه السالم هر دو صورت
تواضع در عالىترين سطح آن وجود داشت. تواضع در مقابل حق او را وامى داشت كه دائم الذكر باشد و هر گاه كه سخن از بهشت و
جهنم و بهشتيان و دوزخيان مطرح مىشد، بگريد و چون مار گزيده به خود بپيچد و اگر ذكرى از مرگ و يادى از قيامت مىشد، گاهى از

شّدت گريه بيهوش گردد و هنگام وضو رنگش متغيّر و اعضاى بدنش به لرزه در آيد.
آرى تواضع او در پيشگاه حق بود كه مىفرمود: «َحقٌّ َعلى ُكّلِ َمْن َوَقَف بَْيَن يََدْى َرّبِ الَعْرشِ اَْن تَْرتَِعَد َمَفاِصُلُه َويَْصَفرَّ لَْوُنُه»(31) سزاوار
است كسى كه در پيشگاه با عظمت پروردگار عرش مىايستد، اركان بدنش به لرزه درآيد و رنگش زرد گردد. تواضع در مقابل حق او را
وا مىداشت كه با پاى پياده و گاه برهنه بيست و پنج مرتبه به حج برود. تواضع در پيشگاه ربوبى او را وامىداشت كه وقتى كه قرآن
مىخواند، در هنگام خواندن «يا اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا» در قرآن «لَبَيَك اللَُّهمَّ لَبَّيْك» بگويد. تواضع و فروتنى بود كه او را وامىداشت كه هنگام
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ورود به مسجد در آستانه در مسجد بايستد و بگويد: «اِلهى َضْيُفَك بِبابَِك، يا ُمْحِسُن َقْد اتاَك الُمِسىُء، َفَتجاَوْز َعْن َقبِيحِ ما ِعنِدى
بََجميِل ما ِعنَدك». خداوند! مهمانت در خانهات ايستاده. اى نيكوكار! تبهكار به سوى تو آمده است. پس از زشتىهاى من كه خبر

دارى، به واسطه زيباييهايت كه من خبر دارم، درگذر.(32)
هر انسانى كه خود در برابر عظمت حق كوچك و ناچيز ببيند، چنين سلوكى دارد و چون معرفت داراى مراتب است، تواضع نيز داراى
مراتب شديد و ضعيف است. بالعكس، كسى كه خود را بزرگ ببيند، هرگز حاضر نيست كه دو گانهاى به پيشگاه يگانه بگذارد و اشك

و ناله و آهى داشته باشد.
جلوههاى تواضع و فروتنى امام مجتبى عليه السالم در برابر بندگان خدا نيز قابل تأّمل است، كه جز از يك انسان كامل، توقع و انتظار

آن نمىرود.
تواضع است نشان رسيدگان به كمال

سواره چون كه به مقصد رسد پياده شود
جمعى از كودكان مشغول غذا خوردن بودند. امام حسن عليه السالم به آنان رسيد. آنها امام را دعوت كردند، حضرت اجابت كرد و
نشست و با آنان غذا خورد و سپس آنها را به منزل خود دعوت نمود و هداياى ارزشمند و قابل توّجهى به آنها عطا كرد و در رابطه با
خود و آنان چنين فرمود: ارزش كار آنها بيشتر از ارزش كار من بود. چرا كه آنان از تمام آنچه كه خود داشتند به من خورانيدند و غير از

آن چيزى نداشتند، ولى ما از آنچه كه داريم به آنها عطا كرديم و غير از آن نيز داريم.(33)
زمانى امام حسن مجتبى عليه السالم در مكانى نشسته بود. وقتى كه خواست برخيزد و برود، فقيرى وارد شد و نشست. حضرت
به وى خوشآمد گفت و سپس چنين فرمود: تو وقتى كه آمدى، من مىخواستم بروم. آيا به من اجازه رفتن مىدهى؟وى عرض كرد:
) بارى، مراعات حق همنشين كه در اسالم بر آن تأكيد شده، از آداب اجتماعى اسالم است و موجب آرى، يابن رسول اللَّه.(34

محبّت و الفت مىگردد و امام به عنوان اسالم مجّسم، آموزههاى دينى را چنين به نمايش مىگذارد.

7. جلوههاى شجاعت و دالورى

شجاعت فضيلتى اخالقى است كه حد وسط بين تهوّر (كارهاى نابخردانه زورمندانه) و ترس است. اگر كسى به چنين فضيلتى
آراسته باشد، مىتواند سعادت دين و دنياى خود را به دست آورد. پيشوايان دين به ويژه امام مجتبى عليه السالم مانند همه فضايل
در اين فضيلت نيز گوى سبقت از همگان ربودهاند. آنان شجاعانى بودند كه خواه در ميدان رزم و نبرد و خواه در عرصه سياست،
چون شير بيشه ميداندار بودند و اگر گاهى شمشير در نيام داشتند، به مقتضاى مصالح جامعه اسالمى بود؛ چنان كه امام مجتبى
عليه السالم با آن همه شجاعت وصفناپذير، ناچار به صلح يعنى بزرگترين نرمش قهرمانانه تاريخ گرديد. ايشان به قول آية اللَّه

جوادى آملى(دامظله) «سوخت و ساخت». 
فرازهاى شكوهمند تاريخى نشانه صّحت اين ادّعاست: در جنگ صّفين، در يكى از روزها حمله عمومى از دو لشكر شام و عراق
صورت گرفته بود. اميرمؤمنان على عليه السالم (فرمانده جنگ) ديد كه فرزندش امام حسن مجتبى عليه السالم با رشادتى خاص
نَى، َفاِنى اَْنَفُس بِهَذيِن (الَحَسَن َو مىخواهد به قلب لشكر شام حمله ببرد. لذا با نگرانى فرياد زد: «اِْملُِكوا َعنّى َهذا اْلُغالَم ال يَُهدُّ
الُحَسْيَن) َعلَى الُموتِ لَِئالَّ يَْنَقِطَع بِِهما نَْسُل َرُسوِل اللَِّه»؛ جلو اين جوان را بگيريد كه با كشته شدنش من از پاى در مىآيم. من از
فرستادن اين دو (حسنين عليهما السالم) به كام مرگ دريغ مىورزم؛ چرا كه با از بين رفتن اين دو، نسل پيامبر صلى هللا عليه وآله
) پس از ارتحال پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم حسن بن على عليه السالم كه نه ساله بود، تا يكماه وسلم قطع خواهد شد.(35
از شّدت حادثه و غم ارتحال پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم و انحراف مسير اّمت، از منزل بيرون نيامده بود، تا اينكه يك روز با
برادرش امام حسين عليه السالم از منزل به سمت مسجد پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم حركت فرمودند و چشمش به منبر
جدش افتاد كه ابوبكر بر فراز آن سخن مىگفت. به شّدت لرزيد و فرياد زد: «اَْنِزل َعن ِمْنبَِر اَبِى»؛ از منبر پدرم پائين بيا. ابوبكر كه در
مقابل اين فرياد حق ناتوان از سخن گفتن شده بود، فقط يك جمله گفت: آرى، اين منبر پدر توست نه پدر من و تو راست مىگويى.
يكى از اصحاب امام حسن عليه السالم را در آغوش گرفت و نوازش كرد. ابوبكر كه گمان مىكرد على عليه السالم فرزندش را به اين
كار واداشته است به ابن عباس گاليه كرد. اّما حضرت على عليه السالم سوگند ياد كرد كه من هرگز حسن عليه السالم را وادار و

تحريك به اين كار نكردهام.(36) 
آرى، منبر كنايه از جايگاه رفيع امامت است، نه قطعهاى چوب كه بر فراز آن سخن گويند و امام حسن عليه السالم در خردسالى نيز
با شجاعت در مقابل دستگاه حاكم، از منبر و محراب پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم كه اغيار بر آن تكيه زده و مردم را از فروغ واليت
محروم كرده بودند، دفاع مىكند. روان شناسان گفتهاند كه انسانهاى بزرگ در كودكى و جوانى نيز آثار بزرگى و عظمت را از خود ظاهر
مىسازند و جاى شگفتى نيست كه يك كودك نه ساله بىواهمه از قدرت حاكمان، بر سر آنان فرياد بزند.(37) در جنگ جمل از هودج
عايشه كه سمبل مقاومت نادانانى بود كه به جنگ با اميرمؤمنان آمده بودند دو گروه متعصّب و شجاع «اَْزد» و «ُضبّه» حفاظت
مىكردند. امير مؤمنان عليه السالم احساس كردند كه تا اين شتر در معركه بر سر پاست، سپاه بصره در مقابل سپاه كوفه مقاومت
خواهد كرد و لذا بايد آن را از پاى درآورد. از اين رو به فرزندش محّمد حنفيّه فرمود: شمشيرت را از غالف بيرون بياور و تا شتر عايشه
را از پاى در نياوردهاى بر نگرد. محّمد حنفيّه جوانى دالور بود، ولى همين كه لشكريان عايشه او را ديدند، باران تير به سويش روانه
كردند. محّمد برگشت، چرا كه مىدانست پيشروى كار بيهودهاى است و نمىتواند لشكر شكنى كند. على عليه السالم به خشم آمد
و با محمّد سخنانى عتابآلود گفت. در اين هنگام امام حسن عليه السالم جلو آمد و داوطلب شد كه شجاعانه اين خدمت را انجام
دهد. امام با اندكى تأّمل به او فرمود: «على سر بسم اللَّه» با ياد خدا حركت كن. امام حسن مجتبى عليه السالم حركت كرد و از
ميان باران تير ازدىها و ضبّىها خود را به هودج عايشه رسانيد و با شمشير و نيزه شتر يعنى سمبل مقاومت را در هم كوبيد و
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برگشت. گويا محّمد حنفيّه احساس خجالت كرده باشد كه على عليه السالم فرمود: اين دو فرزند رسول اللَّه هستند و تو فرزند من
) گويا امام على عليه السالم مىخواهد بفرمايد او فرزند كسى است كه در جبهه نبرد با كّفار از همه كس به دشمن هستى.(38

نزديكتر بود و ما در هنگام شعلهور شدن آتش جنگ پشت سر او پناه مىگرفتيم.

درباره امام حسن مجتبى عليه السالم برگزيده و دانستنىهاى جالب  كل�ت 

از پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم نقل شده است كه فرمود: به حسنم اخالق و هيبت خود را به ميراث دادهام.(39) پيامبر اكرم
صلى هللا عليه وآله وسلم پاسخ برخى از پرسشها را به امام حسن مجتبى عليه السالم واگذار مىفرمود.(40) در مجلسى كه امام
حسن مجتبى عليه السالم حضور داشت، امام حسين عليه السالم به احترام ايشان سكوت مىكرد و سخنى نمىفرمود.(41) پيامبر
صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: اگر قرار بود كه عقل به صورت يك انسان پديدار شود، به صورت حسن عليه السالم آشكار
) حسن بن ) امام حسن مجتبى عليه السالم به احترام پدرش على عليه السالم در حضور وى كم سخن مىگفت.(43 مىشد.(42
على عليه السالم شخصيّتى بزرگوار، بردبار، باوقار، متين، سخّى و بخشنده و مورد ستايش مردم بود.(44) امام حسن عليه السالم
) امام حسن عليه السالم پياده و گاه با پاى برهنه بيست و پنج مرتبه به در هنگام والدت تسبيح و تهليل و قرائت قرآن مىفرمود.(45

خانه خدا مشرّف گرديد.(46)

مرحوم خواجه نص�الدين طوىس بخىش از صلوات 

يِِّد الُمْجَتبى َو اِالماِم الُمرتَجى، ِسْبِط الُمْصطَفى َواْبِن اْلُمرتَضى، َعلَِم الُهدى، اَلعالِِم الرَّفيعِ، «اَللَّهمَّ َصّلِ َو َسلِّم َو ِزد َو باِرْك َعلى السَّ
َنن، ّمِ النَّقيعِ. اَْلَمدُفوِن بِاَرضِ البَقيعِ. اَْلعالِِم بِاْلَفرائِضِ َو السُّ فيعِ، اَْلَمْقُتوُل بِالسَّ فيعِ اْبُن الشَّ ِذى اْلَحَسِب الَمنيعِ َو الَفْضِل اْلَجميعِ، اَلشَّ
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س�ه معنوى و عبادى رسول اعظم صىل الله عليه وآله وسلم

عىل محمدى آشنا�

مقدمه

انديشمندان يكى از گرايشهاى عالى انسانى را نيرو و جاذبه عشق و پرستش معرفى نمودهاند. بر اساس پژوهشها، آدمى از نظر
فطرت، موجودى پرستش كننده و نيايشگر آفريده شده است و بسيارى از استعدادها و توانايىهايش، تنها در سايه عبادت و پرستش،
رشد و شكوفايى مىيابد. از اين رو در همه ملل و اقوام و حتى در ميان انسانهاى بدوى نيز مراسم عبادت و نيايش وجود داشته

است.
نكته قابل توجه و در خور دقت آن است كه همواره بشر در مورد پرستش، با دو پرسش اساسى مواجه بوده است: 1. معبود

حقيقى كيست و به تعبير ديگر چه موجودى شايسته پرستش است؟ 2. عبادت صحيح چگونه و با چه شكلى صورت مىپذيرد؟
شالوده اديان آسمانى، پاسخ صحيح به اين دو پرسش بوده است؛ زيرا پاسخ نادرست به اين دو پرسش اساسى، عامل شكلگيرى
جاهليت كهن و مدرن در سراسر جهان است و رسالت جهانى پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم مبارزه با كژانديشى و كجروى

در اين عرصه بوده است.
اكنون سؤال مهم اين است كه آيا به راستى بشر امروز از لغزشهاى اين عرصه رسته و در پرتو پيشرفت علم و دانش و تكنولوژى، ره

به مقصد برده است؟
براى قضاوت بهتر بايد گذشته را مورد تأمل قرار دهيم و آن را با وضع موجود مقايسه كنيم. امام على عليه السالم مىفرمايند: «مردم
آن روز داراى مذهبهاى گوناگون و بدعتهاى مختلف و طوائف متفرق بودند. گروهى خداوند را به خلقش تشبيه مىكردند و برخى در
) در عصر جاهليت، اگر چه روشنفكران عرب به پرستش ماه و اسم او الحاد مىورزيدند و جمعى به غير او اشاره مىكردند».(1
ستارگان و برخى به عبادت جن، شيطان و فرشتگان روى آورده بودند، زرتشتيان به دو گانه پرستى و مسيحيان به تثليث گرفتار
شده بودند. ولى اكثر ساكنان عربستان بت پرست بودند. آنان هر چند اعتراف داشتند كه آسمان و زمين، آفتاب و ماه و موجودات

ديگر را خداوند بزرگ آفريده است: 
) ولى در عبادت و پرستش دچار انحراف بوده و براى قرب به خداوند بزرگ، ماواتِ َواْالَْرَض لَيَُقوُلنَّ اللَُّه»(2 «َولَئِْن َسأَْلَتُهم َمْن َخلََق السَّ

به بت پرستى مىپرداختند و به صراحت مىگفتند: 
) آنان داراى بتهاى عمومى بودند كه در كنار كعبه چيده شده بود؛ بتهاى قبيلهاى كه مورد «ما نَْعُبُدُهْم اِّال لُِيَقرُِّبونا اِلى اللَِّه ُزْلفى»(3
احترام يك طائفه بود و بتهاى خانگى كه هر شب و روز ميان خانواده پرستش مىشد. به هنگام مسافرت نيز در هر منزلى فرود
مىآمدند، سنگهايى را نصب كرده و مىپرستيدند. «الت» كه مادر خدايان به شمار مىرفت، معبدش نزديك طائف قرار داشت و سنگ
سفيدى بود كه به صورت عام پرستش مىشد. «منات» نيز خداى سرنوشت و پروردگاِر مرگ و اجل بود كه معبدش بين مكه و مدينه

بود.(4)
آنان در آيين مذهبى و نحوه و چگونگى پرستش نيز دچار كجروى شده بودند. براى فرود آمدن باران چوبهايى را به دم گاو بسته و آنها
را آتش مىزدند تا گاو بر اثر سوختگى و اضطراب شبيه رعد و برق آسمان شود! آنها اين عمل را در نزول باران مؤثر مىدانستند!! اگر
مرد بزرگى فوت مىكرد، شترى را در كنار قبر او در ميان گودالى حبس مىكردند و آب و علف به او نمىدادند تا جان سپرد و متوفى روز
رستاخيز بر آن سوار شود و پياده محشور نگردد! به هنگام ورود به روستاها، براى رفع ترس از ديو يا بيمارى وبا، ده بار صداى االغ

سر مىدادند.(5)
افزون بر آنها قربانى نمودن گوسفندان براى بتها، طواف به صورت برهنه، زدن سوت و كف در كنار كعبه به عنوان نماز: 

«َوما كاَن َصالُتُهْم ِعْنَد البَْيِت اِّال ُمكاًء َوتَْصِديًَة»(6) و...
اَشكال انحرافى عبادت در عصر جاهليت بود.

با كمال تأسف در دوران معاصر و جاهليت مدرن نيز افزون بر پرستش الهههاى زنده انسانى، حيوان پرستى، شيطان پرستى، بت
پرستى (در جهان و به ويژه در كشور پهناور هندوستان همچنان رواج دارد)، نژادپرستى، ثروت و علم پرستى، پرستش شهوت،
شهرت و تكنولوژى و... آشكارا به چشم مىخورد. همچنين هم اكنون در شكل و نحوه پرستش و آيينهاى مذهبى، انحرافات شگفت

انگيزى رايج شده است.
اكنون بشريت در عصر توسعه ارتباطات و پيشرفت تكنولوژىهاى پيچيده صنعتى، درِد دورى از خدا و فقدان ارتباط بندگى و بحران
معنويت را بيش از هر زمان ديگر احساس و تجربه نموده، از مكاتب مادى و شعارهاى به ظاهر انسانى، سرخورده شده و با عطشى
وصفناپذير در جستجوى دين ناب الهى است و درمان دردهاى خويش را از آن انتظار دارد. بدون ترديد، تنها دينى مىتواند كوير جان و
روح تشنه بشريت و جهانيان را سيراب سازد كه مالك و الگوى خويش را وحى و سيره حسنه پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم قرار
دهد؛ زيرا خداوند، آن حضرت را الگو معرفى نموده است.(7) امام صادق عليه السالم نيز مىفرمايد: «من نمىپسندم فردى از دنيا برود

در حالى كه سنتى از سنتهاى پيامبر باقى مانده باشد كه او، آن سنت را انجام نداده باشد».(8)
با كمال تأسف، اگر چه از ديرباز در بين مسلمانان توجه به قرآن و سيره معمول بوده است، ولى برگزيدن سيره به عنوان روش
بندگى و شيوه انجام وظيفه و زندگى، با بهانههايى مواجه بوده است. استاد مطهرى در اين باره چنين مىگويد: «ما ظلمى نظير
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ظلمى كه در مورد قرآن كريم كردهايم، در مورد سيره پيغمبر صلى هللا عليه وآله وسلم و ائمه اطهار عليهم السالم كردهايم. وقتى
مىگويند پيامبر چنين بود، مىگوييم او كه پيامبر بود! وقتى مىگويند امام على عليه السالم چنين بود، مىگوييم او كه على بود! تو ما را

با على قياس مىكنى؟ با پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم قياس مىكنى؟ آنها كه ز آب و خاك دگر و شهر و ديار دگرند»
شهيد مطهرى آنگاه با بيان اين نكته كه پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم و ائمه عليهم السالم نيز انسان هستند، مىفرمايد: «ولهذا
) اگر چه نبايد فراموش نمود كه آنها از نظر كمال معنوى از مىتوانند مقتدا باشند. اگر اين جور (بشر) نبودند، امام و پيشوا نبودند.(9

فرشتگان نيز باالتر و واالتر هستند».
در ميان مسائل دينى، امور عبادى و معنوى، از جايگاه خاصى برخوردار بوده و تبعيت از سيره حضرت رسول در اين عرصه ضرورىتر

است؛ از اين رو آن حضرت خود فرمودهاند:
«َصلُّوا َكما رأْيُتُمونى ُاَصلّى»؛ «آنگونه كه من نماز مىگزارم، شما نماز بگزاريد».(10)

«َوُخُذوا َعنّى َمناِسَكُكْم»؛ «مناسك عبادى خويش را از من فرا گيريد».(11)
بدينسان بر عالمان ربانى كه پرچم هدايت مردم را به دوش گرفتهاند، تبعيت از سيره حضرتش ضرورتى صد چندان دارد؛ زيرا از يك
سو كسب معرفت يقينى و تربيت نفس جز با انجام عبادت و احياى ياد خدا در قلب ميسور نيست(12) و از سوى ديگر، انجام صحيح
) به ديگر سخن، برقرارى وظايف اجتماعى در صورتى ميّسر است كه انسان وظيفه بندگى خود را به طور شايسته انجام دهد.(13

ارتباط شايسته انسانى با خود و مردم، منوط به تنظيم رابطه مناسب با خداست.
بدينرو امام على عليه السالم فرمودهاند:

ُبها «َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنّاسِ اِماماً َفْليَْبدْأ بَِتْعليِم نَْفِسِه َقْبَل تَْعليِم َغْيِرِه َوْليَُكْن تْأديُبُه بِسيَرتِِه َقْبَل تَأديبِِه بِلسانِِه َوُمَعلُِّم نَْفِسِه َوُمَؤدِّ
بِِهْم».  اََحقُّ بِاْالْجالِل ِمْن ُمَعلِِّم النّاسِ َوُمؤدِّ

«هر كس خويشتن را پيشواى مردمان قرار مىدهد، بايد سازندگى را قبل از ديگران، از خود آغاز كند و پيش از آنكه از راه زبان به
تربيت ديگران بپردازد، بايد سيره و برخوردش آنان را ادب نمايد. آرى آنكه به تعليم و تأديب خويش مىپردازد، از معلم و ادب كننده

ديگران، به احترام و بزرگداشت سزاوارتر است».(14)
اينك به 14 مورد از امور كلى سيره عبادى و معنوى رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم اشاره مىشود.

1. بندهوار زيس�

پيامبران به ويژه رسول اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم با جاللت قدر، بندهوار مىزيستند و بندگى در همه احوال و افعال و گفتار آنها
) در يكى از روزها زن بدزبانى از كنار رسول خدا عبور كرد. رسول خدا در حال خوردن بودند و در پايين مجلس مشهود بود.(15
نشسته بودند. آن زن گفت: اى محّمد! مانند بندگان غذا مىخورى و چون آنان مىنشينى! حضرت فرمود: آرى، من بندهام و چه كسى

از من بندهتر است؟(16)
از اين رو در راه انجام وظيفه بندگِى خداوند، حتى حيوانات را فراموش نمىكرد. اميرالمؤمنين عليه السالم فرمودند: 

«هنگامى كه پيامبر مشغول وضو گرفتن بود، ناگهان گربه به خانه او پناه برد! پيامبر فهميدند كه گربه تشنه است، ظرف آب را به
سوى گربه آوردند تا گربه از آن بنوشد. پس از آن، پيامبر از باقى مانده آب، وضو گرفتند».(17)

آن حضرت براى خود شأن و منزلت و حقوقى بيش از يك انسان معمولى قائل نبودند. نه تنها آن حضرت بلكه همه پيامبران الهى،
همواره و به شيوههاى مختلف، مردم را فقط به سوى خداوند دعوت مىنمودند و رداى جالل و عظمت را، تنها اليق خداوند مىدانستند.

قرآن كريم يك قاعده كلّى در اين زمينه بيان مىكند: 
«ما كاَن لِبََشٍر اَْن ُيِوتيَُه اللَُّه اْلكِتاَب َواْلُحْكَم َواْلنُُّبوََّة ُثمَّ يَُقوَل لِلنّاسِ ُكوُنوا ِعباداً لى ِمْن ُدوِن اللَّه»؛

«هرگز انسانى كه خداوند به او كتاب، حكمت و نبوت عنايت فرموده، حق ندارد به مردم بگويد بنده من باشيد».(18)

2. خلوت با خويش و گفت گو با خدا

انسان براى اصالح و تهذيب، به دورى گزيدن از غوغاى اجتماع و خلوت كردن با خويش نياز دارد. در سيره پيامبر صلى هللا عليه وآله
وسلم آمده است: 

«كان النّبىُّ صلى هللا عليه وآله وسلم ُيِحبُّ الَخْلَوَة بَِنْفِسِه»؛
«همواره خلوت با خويشتن را دوست مىداشت».(19) 

ماِء»؛  «َو كاَن َكثيراً ما يَْنُظُر الى السَّ
«زياد به آسمان مىنگريست».

3. حمد و ستايش الهى

حمد و ستايش الهى و شكر و سپاس در برابر نعمتهاى بيكرانش، از وظايف انسان و نشانه كمال عقل و معرفت اوست. در سيره
پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم مىخوانيم: 

ُد اللََّه فى ُكّلِ يَْوٍم ثَالثَِمأٍَة وِستّيَن َمرًَّة».  «كاَن َرُسوُل اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم ُيَحّمِ
) آن حضرت به سجده در محضر پروردگار توجه «پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در هر روز 360 مرتبه خداوند را حمد مىكرد».(20
) حضرت صادق عليه السالم مىفرمايند: «شخصى نزد پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم آمد و عرض كرد: گناهانم ويژه داشت.(21
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زياد و عملم ضعيف است. حضرت فرمود: زياد سجده كن كه سجده گناه را مىريزد همچنان كه باد، برگ درختان را مىريزد».(22)

4. استغفار

هر چقدر معرفت انسان به عظمت و بلنداى مقام الوهيت، بيشتر باشد، خويش را در مقام بندگى با تقصير و كوتاهى بيشتر مىنگرد.
به همين جهت در سيره پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم مىخوانيم: 

«كاَن َرُسوُل اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم يَُتوُب اِلَى اللَِّه فى ُكّلِ يَْوٍم َسْبعيَن َمرًَّة ِمْن َغْيِر َذْنٍب». 
«در هر روز هفتاد مرتبه استغفار مىكرد بدون آنكه گناهى مرتكب شده باشد».(23) در برخى روايات آمده است كه آن حضرت هر روز
) پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم نمىنشست و برنمىخاست، نمىآمد و نمىرفت مگر آنكه و شب صد مرتبه استغفار مىكرد.(24
مىفرمود: «منزّه است خداوند و ستايش او راست. از او طلب بخشش مىكنم و به سوى او توبه مىكنم».(25) به عالوه پيامبر از هيچ

جلسهاى بلند نمىشد، مگر آنكه 25 مرتبه استغفار مىكرد هر چند كه آن جلسه كوتاه بود.(26)

5. ذكر و دعا

در سيره پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم توجه و ياد خداوند و دعا نمودن در همه حاالت، برجستگى خاصى دارد. آن حضرت به
) نگاه به آيينه،(31) غذا )، ورود به شهر مقصد،(30 )، سوار شدن بر مركب(29 ) ديدن طلوع آفتاب، سفر(28 هنگام خوابيدن،(27
) لباس پوشيدن و در يك كلمه، در همه شئون و حاالت، به ياد خدا بوده و به خواندن دعاى مناسب و مخصوص آن حالت خوردن،(32
مىپرداخت. آن حضرت در هر جا وارد مىشد، چنان فضاى مجلس را با معنويت نام و ياد خداوند عطرآگين مىنمود كه همگان با مشام
جاِن خويش، آن را استشمام مىنمودند. از پيامبر در مورد اسم اعظم خدا پرسيده شد فرمودند: «همه اسمهاى خدا اعظم است
پس تو قلبت را از هر چه غير خدا است خالى كن و او را به هر اسمى كه مىخواهى بخوان پس در حقيقت براى خدا اسمى غير

اسم ديگر يعنى اسمهاى متفاوت نيست بلكه او با همه اسمائش يگانه خداى غلبه كننده است».(33)
البته دعا نمودن آدابى دارد كه بايد به آنها توجه نمود: پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم به هنگام دعا دستهايش را بلند مىكرد و چون

كسى كه غذا مىخواهد، دعا مىكرد(34) و قبل از دعا مىفرمود: 
«ُسْبحاَن َربَّى االَْعلى الوَّهاب».(35)؛ «پاك و منزه است خداى بلند مرتبه و بخشندهام».

مردى وارد مسجد شد و دو ركعت نماز خواند و از خدا حاجتى درخواست نمود. حضرت فرمود! اين بنده عجله كرد. آنگاه مرد ديگرى
آمد و دو ركعت نماز خواند سپس حمد و ثناى الهى را به جا آورد و بر پيامبر و آل او صلوات فرستاد. حضرت فرمود: هر چه مىخواهى

بخواه كه به تو عطا خواهد شد.(36)

قرآن 6. قرائت 

قرائت قرآن دل را صفا مىبخشد و كدورتها و تيرگىهاى مادى را از قلب آدمى مىزدايد. قرائت قرآن، دل و گوش سپردن به كالم الهى
است. در سيره پيامبر آمده است: 

«كاَن َرُسوُل اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم يَْقُعُد فى اْلِحْجِر َويَْقَرُء اْلُقراَن». 
«پيامبر در ِحجر اسماعيل مىنشست و به تالوت قرآن مىپرداخت».(37)

7. ياد قيامت و مرگ

پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم با ايمان و باور كامل، به ياد مرگ و قيامت و در حالت انتظار برپايى آن بود و در وقت وزيدن بادهاى
زرد و يا سرخ و سياه، رنگش تغيير مىكرد و زرد مىشد تا آنگاه كه قطره بارانى از آسمان مىچكيد، رنگش به حال عادى برمىگشت و
) و به اصحابش زياد سفارش مىكرد ) آن حضرت همواره از شرّ فتنه قبر به خدا پناه مىبرد(39 مىفرمود: رحمت به سوى شما آمد.(38

كه به ياد مرگ باشند كه مرگ در هم كوبنده لذتها و فاصله اندازنده بين شما و شهوات است.(40)
) و گاه در كنار قبر چنان مىگريست كه لباسش تر پيامبر در تشييع جنازه كه انسان را به ياد مرگ و آخرت مىاندازد، حضور مىيافت(41

مىشد و به حاضران مىفرمود: برادران من! براى چنين روزى خودتان را آماده كنيد!(42)
وقتى كه پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم سخنرانى مىكرد و نامى از قيامت مىبرد، صدايش بلند و گونههايش سرخ مىشد؛ گويا از
هجوم يك لشكر بيم مىدهد و مىفرمود: قيامت، صبح و شام با شماست! سپس مىفرمود: «من و قيامت مثل اين دو «انگشت

سبابه» هستيم».(43)

8. طهارت و وضوى دايم

پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم پاك و پاكيزه مىزيست و دستور مىداد كه از ترشح بول و همه نجاسات پرهيز شود.(44) پيامبر صلى
هللا عليه وآله وسلم نه تنها خود همواره با طهارت بود و حتى براى خوردن غذا يا خواب وضو مىگرفت، بلكه به ديگران نيز آن را
) سلمان فارسى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم روايت نموده كه ايشان فرمودند: «كسى كه با سفارش مىفرمود.(45
) شخصى به طهارت و وضو بخوابد، همانند كسى است كه شب را تا به صبح در حال عبادت، شب زندهدارى كرده باشد».(46
پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم از كمى رزق شكايت كرد. حضرت فرمود: «هميشه با طهارت باش كه روزى تو افزون مىگردد. آن
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شخص همين كار را كرد و رزقش زياد گرديد».(47)

9. اقامه �از

پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم آن قدر نماز مىگزارد كه پاهاى مباركش متورّم مىگرديد و مىفرمود: آيا بنده شكرگزار خدا نباشم؟(48)
) ايشان به اقامه نماز شب و نماز جمعه اهتمام داشت. آداب آن حضرت دو برابر نمازهاى واجب، نماز مستحبى اقامه مىكرد.(49

اقامه نماز آن حضرت چنين بود:
) مىفرمود: «دو ركعت نماز با مسواك از 70 الف. مسواك: پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم براى هر نماز يك بار مسواك مىزد.(50

ركعت نماز بدون مسواك بهتر است».(51)
ب. طهارت، آراستگى و استفاده از عطر و مشك: پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم به تزيين خويش به ويژه هنگام حضور در مسجد
) لباس سفيد مىپوشيد و از رنگ تيره مگر در سه ) محاسن خود را رنگ مىكرد،(53 توّجه داشت؛ خود را با روغن، تزيين مىنمود،(52

چيز (كفش، عمامه و كساء) كراهت داشت.(54) خويش را با مشك و عطر خوشبو مىساخت.(55)
ج. اقامه نماز در ابتداى وقت فضيلت: حضور منظّم و برگزارى نماز در اول وقت، سنت و نشانه رعايت ادبِ نماز است. پيامبر صلى هللا

عليه وآله وسلم مىفرمود: «بهترين عمل نزد خدا، اقامه نماز در اول وقت است».(56)
د. اقامه نماز در مسجد و توجه و دعا هنگام ورود به آن: سيره مبارك پيامبر آن بود كه همواره نماز را در مسجد اقامه مىكرد و همگان
به ويژه همسايگان را براى حضور در مسجد ترغيب مىنمود و با صراحت اعالم مىفرمود: براى كسى كه بدون عذر در مسجد با
) اين تأكيد در حضور يافتن در نماز جماعت صبح و عشا بيشتر بود(58) و به گونهاى بود مسلمانان نماز نمىخواند، نمازى نيست.(57
كه امام صادق عليه السالم مىفرمايد: پيامبر تصميم گرفت خانههاى كسانى را كه در منزل نماز مىخوانند و به نماز جماعت حاضر
نمىشوند، با هيزم آتش بزند. مردى نابينا آمد و عرض كرد: من نابينايم و چه بسا صداى اذان را مىشنوم ولى كسى نيست كه مرا به
مسجد راهنمايى كند تا با شما نماز بخوانم. پيامبر فرمود: بين مسجد و خانهات يك ريسمان بكش و دست خود را به آن بگير و به
) آن حضرت به اصحاب مىفرمود: «به همسرانتان نيز اجازه بدهيد تا به مسجد بروند».(60) هر گاه داخل نماز جماعت حاضر شو.(59

مسجد مىشد مىفرمود: 
«اَللُّهمَّ اْفَتْح لى اَْبواَب َرْحَمتِك»؛(61) «خدايا درهاى رحمت خود را بر من بگشا».

) امام على عليه السالم ه. اذان و اقامه: پيامبر زودتر به مسجد مىآمد و به محض دخول وقت، به بالل مىگفت: ما را راحت نما.(62
) براى پيامبر اذان مىفرمايد: پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم وقتى كه وارد مسجد مىشد، مىنشست تا بالل اذان بگويد.(63

مىگفتند، ولى اقامه را خودش مىگفت.(64)
و. منظم ساختن صفوف نماز جماعت: ابن مسعود مىگويد: «پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در نماز با دست خود، شانههايمان را
مىگرفت و مىفرمود: صفوف خود را منظم كنيد و پيش و پس نايستيد كه دلهايتان اختالف پيدا مىكند».(65) نيز مىفرمود: «وقتى براى

اقامه نماز جماعت برمىخيزيد، صفهايتان را منظم نماييد و جاهاى خالى را ُپر كنيد».(66)
ز. دعاى استفتاح و استعاذه قبل از آغاز حمد: پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در آغاز نماز پس از تكبيرةاالحرام و قبل از قرائت سوره

حمد مىفرمود: 
ماواتِ واْالَرَض َحنيفاً َوما اَنَا ِمَن اْلُمْشِركيَن اِنَّ َصالتى َوُنُسكى َوَمْحياَى َوَمماتى للَِّه َرّبِ اْلعالَميَن ْهُت َوْجهى لِلَّذى َفطََر السَّ «َوجَّ
ْيطاِن الَشريَك لَُه َوبِذلَِك ُاِمْرُت َواَنَا ِمَن اْلُمْسلِميَن»(67) سپس قبل از قرائت سوره حمد استعاذه نموده، مىفرمود: «اَُعوُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّ

الرَّجيِم»(68)
ح. گفتن بسمله با صداى بلند: پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم «بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيِم» را بلند ادا نموده در توضيح علت آن

فرمود: «جبرئيل وقتى نماز را به من تعليم مىنمود «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» را قرائت كرد و آن را با صداى بلند ادا نمود».(69)
ط. قرائت سورههاى مختلف در نماز: پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در نمازهاى گوناگون پس از حمد، سورههاى مختلفى را قرائت
مىفرمود؛ صبح سورههاى نبأ و غاشيه و قيامت و امثال اين سورهها، در نماز ظهر سورههاى شمس و غاشيه و مانند اين سورهها،

در نماز مغرب توحيد و نصر و زلزال و در نماز عشا مانند ظهر و عصر و مغرب عمل مىكرد.(70)
پيامبر در نماز جمعه سورههاى جمعه و اعلى يا منافقون(71) و در نماز صبح روز جمعه الم تنزيل و تبارك را مىخواند.(72) پيامبر سوره

حمد و سورههاى فوق را با صدايى بلند، زيبا(73) و آيه، آيه مىخواند.(74)
ى. قنوت در نماز: قنوت، سنت پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم بود. زراره مىگويد: به حضرت امام باقر عليه السالم عرض
كردم: شخصى قنوت نماز را فراموش كرده و در ميان راه يادش آمد. حضرت فرمود: به سمت قبله رو كند و آن را بخواند. سپس

فرمود: «من دوست ندارم كسى از سنت پيامبر رو بگرداند يا آن را ترك كند».(75)
ك. سه تكبير بعد از هر نماز: مفضل بن عمر مىگويد: به حضرت صادق عليه السالم عرض كردم: چرا نمازگزار پس از نماز سه بار تكبير
مىگويد و دستهاى خود را باال مىآورد؟ حضرت فرمود: «چون پيامبر وقتى كه مكه فتح شد، نماز ظهر را با اصحاب خود نزد حجراالسود

خواند و وقتى سالم داد، دستهايش را باال برد و سه مرتبه تكبير گفت و چنين فرمود»: 
«ال اله اال اللَّه وحَده وحَده وحَده اَْنَجَز َوعَده َونََصَر عبدُه واََعزَّ ُجنَدُه وَغلََب وحَدُه َفلَُه الُملُك ولَُه الَحمُد ُيحيى وُيميُت و ُهو َعلى كّل
شىٍء قديٌر». سپس رو به اصحاب كرد و فرمود: «اين تكبير را پس از هر نماز واجب فرو نگذاريد و هر كس كه پس از نماز چنين كند و

اين ذكر را بگويد، مثل آن است كه وظيفه خود را در رابطه با شكر الهى در مورد تقويت اسالم و لشكرش به جا آورده است».(76)
ل. خواندن تعقيبات بعد از نماز: انس بن مالك مىگويد؛ پيامبر پس از نماز دعا مىخواند و مىگفت: خدايا من از علمى كه سودمند و
قلبى كه خاشع نيست و نفسى كه سير و دعايى كه مستجاب نمىشود، به تو پناه مىبرم. خداوندا! از اين چهار امر به تو پناه
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مىبرم(77).
م. آرامش هنگام نماز: پيامبر فرمود: بدترين دزدى آن است كه انسان از نماز خود بدزدد. على عليه السالم عرض كرد: چگونه از نماز

مىتوان دزديد؟ فرمود: كسى كه ركوع و سجود نمازش را كامل به جا نمىآورد، دزد نماز است و نزد خدا نابود مىباشد.(78) و فرمود: 
«ِمْن تَماِم الصَّلوِة ُسُكوُن اْالَْطراِف»؛ «يكى از نشانههاى كامل بودن نماز، آرامش اعضا و جوارح است».(79)

ن. پرهيز از طوالنى شدن نماز: سيره پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در اقامه نماز جماعت آن بود كه در عين آرامش، كمال و
صّحت، حال ضعيفترين مأمومين را رعايت مىكرد. اَنَس در اين باره مىگويد: 

«ما َصلَّْيُت َوراَء اِماٍم َقطُّ اََخفَّ َصالتاً َوالاَتَمَّ ِمَن النَّبى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوالِِه»؛ «هيچ گاه پشت سر هيچ امامى نماز نگذاردم كه نمازش
از پيامبر كوتاهتر و كاملتر باشد».(80) پيامبر وقتى كه در نماز صداى طفلى را مىشنيد، نماز را كوتاه مىخواند تا مادر به سوى بچهاش

برود.(81)
) امام على عليه السالم مىفرمايد: روزى پيامبر س. حضور قلب: «برگزارى نماز براى احياى ذكر و ياد خدا در قلب آدمى است».(82

مردى را ديد كه در نماز با ريش خود بازى مىكرد، فرمود: 
«اِنَُّه لَْو َخَشَع َقْلُبُه لََخَشَعْت َجواِرُحُه» «اگر قلبش خاشع مىبود، اعضا و جوارح او نيز خشوع مىداشت.(83)

به چپ و راست نگريستن و به غير خدا التفات و توجه نمودن در نماز نيز ناپسند است. پيامبر مىفرمايد: 
«ال تَْلَتِفُتوا فى َصالتُِكْم َفاِنَُّه الَصالَة لُِمْلَتِفتٍ»؛ «مبادا در نماز به راست و چپ يا به اشيا يا افراد ديگر التفات كنيد؛ زيرا نماز كسى كه

به غير خدا التفات مىكند، نماز نيست».(84) در روايات ديگر نيز پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد: 
«َمْن َعَرَف َمْن َعلى يَمينِِه َوِشمالِِه ُمَتَعّمِداً فِى الصّالِة َفالَصالَة لَُه»؛ «هر كس در نماز، شخصى را كه سمت راست يا چپ اوست از

روى عمد بنگرد و بشناسد پس نمازش كامل نيست».(85)
ع. اقامه نماز به صورت وداع گونه: اقامه نماز به گونهاى كه گويا آخرين نماز است، از سنتهاى پيامبر است. مردى از پيامبر صلى هللا
عليه وآله وسلم درخواست نمود، اى پيامبر خدا! به من نكتهاى بياموز ولى مختصر بگوى. فرمود: «هر گاه براى نماز برخاستى، به
) روزى پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم داخل مسجد شد، انس بن مالك را ديد صورتى نماز بگزار كه گويا با نماز وداع مىكنى».(86
كه نماز مىخواند و به اطراف نگاه مىكرد، فرمود: «اى انس، نماز را مانند كسى بخوان كه قصد خداحافظى دارد و ديگر نماز نخواهد
خواند. نگاهت را به موضع سجدهات بيانداز به گونهاى كه افراد راست و چپ را نبينى و نشناسى و بدان كه تو در پيشگاه كسى

هستى كه تو را مىبيند و تو او را نمىبينى».(87)
ف. بينى را به خاك گذاشتن: اين كار عالمت خضوع و مستحّب است. پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم روزى مردى را ديد كه فقط به

پيشانى سجده مىنمود به او فرمود: 
«َضْع اَْنَفَك يَْسُجُد َمَعَك»؛ «بگذار بينى تو هم با تو سجده كند».(88)

ض. پرهيز از خميازه و ُچرت: خميازه كشيدن عالمت سستى و خواب آلودگى نشانه عدم حضور قلب است؛ بنابراين بايد در نماز از
آن پرهيز نمود. پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد: 

َة الَتثاُؤبِ فِى الصّالِة َفاِنَّها َعوَُّة الَشْيطاِن»؛ «از دهان دره نمودن در نماز بپرهيزيد كه كار شيطان است».(89) وقتى از «اِيّاُكْم َوِشدَّ
امام صادق عليه السالم سؤال شد: مفهوم آيه شريفه 

«َوالتَْقَرُبوا الصَّالَة َواَْنُتْم ُسكارى»؛ «به نماز نزديك نشويد در حالى كه مست هستيد»(90)، چيست؟ فرمودند: مراد مستى و بىحالى
ناشى از خواب است.(91)

ق. چشم را نبستن: ادب حضور در پيشگاه خداوند، اقتضا مىكند آدمى با چشم باز ولى با خشوع تاّم، در محضر ربوبى حاضر شود.
پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم مىفرمايد: «آنگاه كه يكى از شما براى نماز برمىخيزد، چشمش را نبندد».(92)

ر. بعد از نماز رو به مردم نمودن: پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم وقتى نماز را تمام مىكرد، صورتش را به سوى مردم
برمىگرداند و رو به روى مردم مىنشست.(93)

10. شب زندهدارى و اقامه نماز شب
پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم به اقامه نماز شب اهميت بسيار مىدادند؛ زيرا خداوند به او چنين فرمان داده بود: 

ْد بِِه نافِلًَة لََك َعسى اَْن يَْبَعَثَك َربَُّك َمقاماً َمْحُموداً»؛ «و پاسى از شب را بيدار و متهّجد باش و نافله شب را بر پا «َوِمَن اللّْيِل َفَتَهجَّ
) اين دستور الهى، در سوره مزّمل با تفصيل بيشترى مورد دار؛ باشد كه خداوند تو را به مقام محمود (شفاعت) مبعوث گرداند».(94
تأكيد قرار گرفته است. امام باقر و امام صادقعليهما السالم در مورد كيفيت نماز شب آن حضرت مىفرمايند: «پيامبر صلى هللا عليه
وآله وسلم در شب، سه مرتبه از خواب برمىخاست ابتدا به افقهاى آسمان نگاه مىكرد و پنج آيه آخر سوره آل عمران را تالوت
) آن حضرت اصحاب را نيز براى انجام نماز شب تشويق مىكردند؛ اَنَس بن مالك مىفرمود و سپس نماز شب را اقامه مىفرمود».(95

مىگويد: از پيامبر شنيدم كه مىفرمود: «دو ركعت نماز در دل شب، نزد من از دنيا و آنچه در آن است محبوبتر است».(96)

11. اهت�م به �از جمعه

حضرت امام صادق عليه السالم از پدرانش نقل مىفرمايد: بيابان گردى به نام قليب نزد پيامبر آمد و عرض كرد: من براى حج آماده
شدم، ولى قادر به انجام حج نشدم. حضرت فرمود: «به نماز جمعه برو كه حج فقيران است».(97)

روزه و عبادت ماه رمضان  .12
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يكى از عوامل مهم خودسازى، روزه گرفتن است. روزه، هيجانات شهوانى را كنترل و زمينه رشد و تعالى معنوى را در انسان افزايش
) در سيره پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم چنين مىخوانيم: مىدهد. به همين جهت در تمام اديان الهى روزه تشريع شده است.(98

ْثَنْيَن َواْلَخميس» «پيامبر همواره روزهاى دوشنبه و پنج شنبه را روزه مىگرفت.(99) «كاَن َرُسوُل اللَِّه يَُصوُم اْالِ
پيامبر دو ماه شعبان و رمضان را روزه مىگرفت و آن دو را به هم متصل مىساخت، ولى ديگران را از اين كار نهى مىكرد و مىفرمود:
) البته بايد توجه داشت كه حقيقت روزه با پرهيز از گناهان حاصل «اينها دو ماه خدايند و كفاره گناهان قبل و بعد خود هستند».(100
مىشود؛ پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در خطبهاى فرمود: «كسى كه روزه ماه مبارك رمضان را بگيرد و براى رضا و تقرّب به خدا
سكوت كند و گوش و چشم و زبان و دامن و اعضاى خود را از دروغ و غيبت و گناه حفظ كند، زانوانش، زانوى حضرت ابراهيم عليه

السالم را لمس كند».(101)
روزى از روزها پيامبر شنيد كه زنى به كنيز خود فحش و ناسزا مىدهد در حالى كه روزه بود! پيامبر آن زن را احضار كرد و برايش غذا
آورد و فرمود: بخور! زن گفت: من روزهام! فرمود: تو چگونه روزهاى در حالى كه به كنيزت ناسزا گفتى؟ روزه فقط نخوردن و

نياشاميدن نيست.(102) 
) آنگاه اسيران را آزاد كرده و به هر فقير و سائلى چيزى زمانى كه ماه رمضان فرا مىرسيد، نخست پيامبر دعا مىكرد،(103

مىبخشيد.(104) در طول ماه رمضان بر نماز خود مىافزود(105) و هنگام افطار دعا نموده، مىفرمود: 
«اللُهمَّ لََك ُصمنا وَعلى ِرْزقَِك اَْفطَرنا َفَتَقبَّْلُه ِمنّا...»؛ «خدايا براى تو روزه گرفتيم و با رزق تو افطار كرديم، پس از ما بپذير». تشنگى
تمام شد و عروق و رگها تر شدند و اجر و پاداش باقى ماند.(106) به احياى شب قدرش فوق العاده اهتمام داشت و در شب بيست
) و در مورد خوابيدن يا غفلت در شب قدر هشدار و سوم ماه مبارك رمضان آب به صورت خانوادهاش مىپاشيد تا بيدار بمانند(107

مىداد(108) و در پايان ماه با آن وداع مىنمود.(109)

13. اعتكاف

اعتكاف كه به معناى اقامت در مسجد و فاصله گرفتن از تمام اشتغاالت دنيوى و فارغ ساختن خويشتن براى عبادت است، در سيره
پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم جايگاه مهمى دارد كه بايد پيروى از آن احيا شود: 

«كاَن َرُسوُل اللَِّه صلى هللا عليه وآله وسلم اِذا كاَن اْلَعْشُر االَواِخُر اِْعَتَكَف فِى اْلَمسجِِد»؛ پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم دهه آخر
) حضرت امام صادق عليه السالم مىفرمايد: «وقتى دهه آخر ماه مبارك رمضان فرا ماه رمضان را در مسجد اعتكاف مىكرد.(110
مىرسيد، پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم كمر همت را براى عبادت مىبست و از زنان كنارهگيرى مىكرد و شب را براى عبادت و احيا

قرار مىداد».(111)

14. انفاق

يكى از عبادات مهمى كه نقش بسيار زيادى در تعالى و رشد اخالقى و توجه دادن آدميان به آخرت دارد، انفاق و اطعام است. پيامبر
صلى هللا عليه وآله وسلم گوسفندى را در خانه عايشه ذبح كردند. فقراى مدينه آگاه و مطلع شدند، خدمت ايشان رسيدند و
خواستند كه سهمى، از آن براى ايشان قرار دهند؟ پيامبر هم به هر كدام قسمتى از قربانى مىدادند، شب هنگام پيامبر از عايشه
پرسيدند: چه مقدار از گوسفند باقى مانده است؟ عايشه گفت: فقط گردن گوسفند باقى است! فرمود: بگو همهاش باقى است،
) پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم همواره به ديگران نيز مىفرمود: «يكى از سببهاى بخشش الهى، اطعام ديگران مگر گردنش.(112

است».(113) 
اميد است خداوند ما را به پيروى از سيره مبارك آن حضرت موفق گرداند.

پىنوشت :

1) نهجالبالغه، خطبه 1.

2) لقمان، 25؛ زمر، 38؛ عنكبوت، 61.

3) زمر، 3.

4) جعفر سبحانى، فرازهايى از تاريخ پيامبر اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم، ص 17.

5) همان، ص 23 - 21.

6) انفال، 35.

7) احزاب، 21.

8) مكارم االخالق، ج 1، ص 41.

9) شهيد مطهرى، سيرى در سيره نبوى، ص 35.

10) بحاراالنوار، ج 85، ص 279.

11) عوالى اللئالى، ج 1، ص 215، ح 73.

12) حجر، 99. 

13) مجموعه ورام، ج 6، ص 64.
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14) نهجالبالغه، صبحى صالح، ص 480.

15) ابن شاذان القمى، االيضاح، ص 214.

16) اصول كافى، ج 6، ص 271، ح 2، باب االكل متكئاً.

17) نوادر راوندى، ص 39.

18) آل عمران، 79.

19) بحاراالنوار، ج 16، ص 41.

20) همان، ج 84، ص 10، ح 19.

21) نهج الحق، ص 431 .

22) امالى صدوق، ص 499.

23) بحاراالنوار، ج 16، ص 283، ح 132؛ اصول كافى، ج 2، ص 450، ح 1.

24) اصول كافى، ج 2، ص 450، ح 2.

25) بحاراالنوار، ج 21، ص 100، باب 26، فتح مكّه.

26) همان، ج 90، ص 281، ح 22.

27) اصول كافى، ج 2، ص 536.

28) عوالى اللئالى، ج 1، ص 145.

29) تفسير قمى، ج 2، ص 281.

30) من اليحضره الفقيه، ج 2، ص 298.

31) مستدرك الوسائل، ج 1، ص 444.

32) وسائاللشيعه، ج 24، ص 355 .

33) بحاراالنوار، ج 90، ص 322.

34) امالى شيخ طوسى، ص 585.

35) شرح نهجالبالغه، ج 6، ص 197.

36) اصول كافى، ج 2، ص 485.

37) بحاراالنوار، ج 9، ص 245.

38) فقيه، ج 1، ص 547.

39) دعوات، ص 253.

40) وسائاللشيعه، ج 2، ص 437.

41) مستدرك الوسائل، ج 8، ص 268.

42) روضة الواعظين، ج 2، ص 494.

43) المحجةالبيضاء، ج 8، ص 251؛ بحاراالنوار، ج 16، ص 256.

44) مستدرك الوسائل، ج 1، ص 269.

45) وسائاللشيعه، ج 24، ص 337.

46) همان، ج 1، ص 300.

47) مستدرك الوسائل، ج 1، ص 300.

48) بحاراالنوار، ج 70، ص 69.

49) اصول كافى، ج 3، ص 443.

50) وسائاللشيعه، ج 2، ص 20.

51) السنن الكبرى، ج 1، ص 62.

52) بحاراالنوار، ج 76، ص 91.

53) همان، ص 103.

54) همان، ج 16، ص 449.

55) همان، ص 248.

56) عوالى اللئالى، ج 2، ص 213.

57) وسايل الشيعة، ج 8، ص 293.

58) تهذيب االحكام، ج 3، ص 25.

59) همان، ص 266.

60) مستدرك الوسائل، ج 3، ص 446.

61) بحاراالنوار، ج 84، ص 26.

62) مفتاح الفالح، ص 182.

63) تهذيب االنوار، ج 2، ص 281.

64) عوالى اللئالى، ج 1، ص 330.
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65) مجموعه ورام، ج 2، ص 266.

66) وسائاللشيعه، ج 8، ص 423.

67) صحيح مسلم، ج 1، ص 534.

68) بحاراالنوار، ج 82، ص 5؛ وسائاللشيعه، ج 6، ص 135.

69) كنزالعمال، ج 7، ص 441.

70) تهذيب االحكام، ج 2، ص 95.

71) بحاراالنوار، ج 89، ص 311.

72) همان، ص 365.

73) همان، ص 326.

74) وسائاللشيعه، ج 6، ص 208.

75) اصول كافى، ج 3، ص 340.

76) مستدرك الوسايل، ج 5، ص 51.

77) مصباح كفعمى، ص 33، فصل 8، در تعقيب نماز عصر؛ بحاراالنوار، ج 2، ص 63.

78) جامع األخبار، ص 74.

79) جامع الصغير، ج 2، ص 543.

80) صحيح بخارى، ج 1، ص 173.

81) بحاراالنوار، ج 85، ص 41.

82) طه، 14.

83) ارشاد القلوب، ص 115.

84) مجمع الزوائد، ج 2، ص 233؛ بحاراالنوار، ج 18، ص 211.

85) عوالى اللئالى، ج 1، ص 326.

86) ُسنن ابن ماجه، ج 2، ص 131.

87) دعائم االسالم، ج 1، ص 157.

88) السنن الكبرى، ج 2، ص 150.

89) دعائم االسالم، ج 1، ص 174.

90) توبه، 54.

91) اصول كافى، ج 3، ص 371، ح 15، باب بناء المساجد.

، امام صادق عليه السالم فرمود: از اميرالمؤمنين عليه السالم كه پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم نهى 92) تهذيب االحكام، ج 2، ص 314، ح 136

فرمود...

93) صحيح بخارى، ج 1، ص 205.

94) اسراء، 79.

95) بحاراالنوار، ج 79، ص 329.

96) وسايل الشيعة، ج 8، ص 156.

97) تهذيب االحكام، ج 3، ص 236.

98) بقره، 183.

99) مصباح كفعمى، ص 515.

100) اصول كافى، ج 4، ص 92.

101) وسايل الشيعة، ج 10، ص 164.

102) اصول كافى، ج 4، ص 87.

103) همان، ص 70.

104) امالى صدوق، مجلس چهاردهم، ص 58.

105) تهذيب االحكام، ج 3، ص 60.

106) همان، ج 4، ص 199.

107) مستدرك الوسائل، ج 7، ص 473، نيز فضائل االشهر الثالثة، ص 137.

108) همان، ج 7، ص 469.

109) اقبال االعمال، ص 243.

110) بحاراالنوار، ج 16، ص 273، ح 202.

111) همان، ص 155.

112) مستدرك الوسائل، ج 7، ص 266، ح 14، باب 49.

113) اصول كافى، ج 4، ص 52.
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تفس� پنج رابطه در كالم پيامرب اعظم صىل الله عليه وآله وسلم

رضا رمضا� گيال�

قال رسوالللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم
«ُبنَِى االسالُم َعلى َخْمًس، َعلَى الصَّلوِة َوالصَّْوِم َوالزَّكوِة َواْلَحّجِ َوالِواليَِة، َولَْم ُيناَد بِشىٍء َكماُنوِدَى بِالِواليَِة، الِواليَُة اَْفَضُل ِالَنَّها
) و فى نقٍل آخر:... َفلَو اَنَّ أحداً صاَم نَهاَرُه َو قاَم لَْيلَُه َو ماَت بَِغْيِر واليٍَة الُيقبَُل لَه صوم و 1)« ليُل َعلَْيِهنَّ ِمْفتاُحُهنَّ والوالى ُهَو الدَّ

الصالة».(2)

مقدمه

در اين حديث شريف پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم به امورى كه اسالم بر آن بنا نهاده شده اشاره نمودند بررسى اين
حديث شريف با زواياى مختلف ما را به اين مهم رهنمون مىسازد كه اين امور پنجگانه ما را به توسعه در روابط انسانى فرا مىخواند.
روابطى كه در زندگى و حيات انسان معنا و مفهوم خاصى دارد و باعث رشد، تعالى و ترقى انسان مىشود. آدمى وقتى جايگاه و
موقعيت خود را به درستى بشناسد و خود را باور نمايد كه در يك نظام معنادار جايگاه ويژه دارد، به تصحيح اين روابط همت مىگمارد.

آدمى در اين دنيا با امورى مختلف مواجه است. با اشخاص گوناگون با جهانبينىهاى متفاوت و نيز با اشياء و بلكه با انواع ديگر
حيوانات مواجه مىباشد. انسان بايد در نسبت سنجى خود با آنها شناخت الزم را پيدا كند. باالخره او خود را در دنياى وسيع با همه
امكانات مشاهده مىكند؛ چرا كه بسيارى و بلكه همه آنچه در اين دنيا آفريده شده در خدمت و اختيار انسان قرار دارد. اّما چگونه
مىتواند از آن همه بهرهمند شود؟ اين پرسش مهّمى است كه بايد پاسخ آن را به دست آورد. - انسان با خود و افراد و اشخاص ديگر
كه از نژادهاى مختلف مىباشند مواجه است. چه مبانىاى را بايد در اصل و روابط با آنها مورد توّجه قرار دهد؟ راههاى اين ارتباط چگونه
مىتواند باشد؟ آيا با همه مىتوان به صورت يكسان برخورد نمود و رابطه داشت؟ يا اينكه تفاوت به حسب انديشهها و فكرها و
عملكردها وجود دارد و بايد هم وجود داشته باشد؟ آيا نوع برخورد در برابر منكر و مشرك با مؤمن و معتقد، عالم و دانا با جاهل و
نادان و صادق با كاذب يكسان است؟ بىشك جامعيت اين بحث همه زمينهها را در برمىگيرد و دامنهاش بسيار گسترده است. لذا
مباحث مهمى كه در موضوع رابطهها بايد مورد توجه قرار گيرد چگونگى برقرارى اين رابطهها است؛ توجه به اين حديث شريف
مىتواند ابعادى از مباحث رابطهها در حوزه انسان را روشن سازند؛ چرا كه در اين حديث شريف به شيوه ذكر مصداق اعلى و بارز فرد،

ضرورىترين رابطههاى حوزه انسان مورد توجه قرار گرفته است. اين رابطهها عبارتند از:
1. رابطه با خدا كه مصداق بارزش نماز است.
2. رابطه با خود كه مصداق بارزش روزه است.

3. رابطه با همنوع خود كه زكات و ساير پرداختهاى مالى شرعى نشانهاى از آن است.
4. رابطه بين المللى كه حج نماد آن مىباشد.

5. رابطه والئى. 
در اين مقال بر آنيم كه به لطف حق تعالى شمهاى از معارف و آموزهاى دينى را در خصوص هر يك از اين پنج رابطه به طور مختصر

بيان كنيم. و اللَّه هو الموفق المعين.

رابطه با خدا

در اين سخن بلند مرتبه از پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم اولين چيزى كه از اركان پنجگانه اسالم شمرده شده نماز است.
در حقيقت، نماز سنبل و نماد رابطه با خدا و مصداق اعالى چنين رابطهاى است. لذا سر رشته كالم را از اصل رابطه با خدا شروع

كنيم.

رضورت و فوايد رابطه با خدا

رابطه با خدا از حاجتهاى صادق و ضرورى در حيات بشرى است. اين نوع رابطه فوائد زيادى براى آدمى به دنبال دارد، بلكه اساسا
زندگى انسان را معنادار مىنمايد.

سؤال نخست آن است كه چرا اين رابطه براى بشر ضرورى است؟ در اين باره چند جهت را مىتوان يادآورى نمود:

الف. براى رسيدن به آرامش

آدمى در اين دنياى پر از حوادث تلخ و شيرين، زشت و زيبا، عدالت و بىعدالتى و مانند آن، گاهى دچار ترديد و حيرت مىشود و براى
برون رفت از آن نياز به تكيه گاه و ملجأ و مأمن دارد تا به او تكيه نمايد و خود را به آرامش و اعتماد الزم برساند. بىشك تنها حقيقتى

كه مىتواند اين آرامش را به انسان بدهد رابطه با خداى متعال است. قرآن كريم مىفرمايد:
) يعنى اين نام و ياد خداست كه دلها و قلبها را به آرامش و اطمينان مىرساند و موجب تقويت دل «اَال بِِذكِر اللَِّه تَْطَمئِنُّ الُقُلوُب»(3
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مىشود و او به واسطه اين ارتباط است كه رواِن با ثبات پيدا مىكند، زيرا آدمى كه موجود متحرك است اگر مقصد اصلى خود را به ياد
نياورد، براى او آرامش به دست نخواهد آمد.

ب. براى مهار رسكىش انسان

آدمى گاهى در وضعيتى قرار مىگيرد كه براى خود بيش از جايگاهى كه دارد حساب باز مىكند و درصدد است كه با هر كس و چيزى
مقابله و معارضه نمايد و اين باعث روحيه استعال و بلند مرتبگى براى او مىشود و او را سركش بار مىآورد، چه اينكه قرآن كريم
مىفرمايد: «اِّن اِالْنساَن لَيَْطغى اَْن َرآُه اْسَتْغنى»؛(4) اين روحيه سركش بايد مهار شود و تنها راه مهار آن برقرارى ارتباط با خدا است،
زيرا انسان وقتى خود را با آن وجود ازلى مقايسه مىنمايد - گرچه به نظر دقيق عقلى و شهودى چنين مقايسهاى صحيح نيست -
خود را مخلوق، كوچك، نيازمند و.. مىبيند و همواره خود را مواجه با خداى على اعلى و عالم، حّى و قادر مشاهده مىنمايد. همين
مواجهه براى او يك نوع خضوع و خشوع پديد مىآورد و او را در مقابل خداوندى كه داراى صفات جالل و جمال است سرافكنده مىكند و

روح سركشى را در آدمى مهار مىنمايد.

ج. براى نزدي� به خداى متعال

انسان با توجه به استعدادها و حقايق نهفته، گمشدهاى را در خود احساس مىكند و لذا به هر كمالى كه برسد كمالى برتر در
نظرش از دور جلوه مىكند و به اين ترتيب همواره در تالش و حركت و كوشش است تا اينكه خود را به كامل مطلق نزديك نمايد. لذا
براى وصول به چنين قربى معنوى كه ماهيتى روحانى و نفسانى دارد، به نماز، دعا، نجوى و مانند آنها روى مىآورد تا بتواند به كامل

مطلق تقرب پيدا كند.

د. پشتوانه ارزشها

بىشك رابطه با خداى عالم بهترين و مهمترين و الزمترين پشتوانه براى وصول به شخصيت اخالقى و ارزشى مىشود. اگر خدا در
زندگى انسان نمىبود ارزشها نابود مىشد و بشر به هيچ چيز پايبند نبود. اين خداست كه عامل و مسبب ارزشها در جوامع بشرى
است. از اين رو رابطه با خداى متعال هم در دفع رذائل و زشتىها و هم در جلب فضيلتها و زيبايىهاى اخالقى اصلىترين نقش را ايفا

مىكند. براى رعايت اختصار به همين مقدار بسنده مىكنيم.

£از مهمرتين مصداق تحقق رابطه با خدا

مطابق اين حديث شريف، اولين ركنى كه اسالم بر آن بنا نهاده شده نماز است و نماز مهمترين مصداق تحقق رابطه با خداست. با
توجه به چند نكته اين معنا روشنتر مىشود.

1. £از؛ عبوديت خداى متعال

نماز بارزترين مصداق بندگى و عبوديت و تشكر و قدردانى از نعمتهاى بيكران خداى متعال است. خداى متعال كه حكيم است اين
همه استعدادها و امكانات را بى جهت در اختيار انسان قرار نداده، بلكه غرضى بر آن مترتب فرموده كه به خود مخلوق بر مىگردد.

از جمله مقاصد و اغراضى كه خداى متعال براى خلقت آنان تقدير فرموده، رساندن او به مقام عبوديت است، زيرا كه مىفرمايد: «ما
) جّن و انس را خلق نكردم، مگر براى اينكه بندگى كنند. هم از اين روست كه دعوت به پرستش َخلَْقُت الجِنَّ َواِالْنَس اِّال لِيَْعُبُدون»(5
ٍة َرُسوالً اَْن اِْعُبُدوا اللََّه َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت»(6)؛ و اين خداى متعال مهمترين دعوت همه انبياى الهى بوده است «َولََقْد بََعْثنا فِى ُكّلِ ُامَّ
هم بسيار روشن است كه خداى متعال نيازى به عبادت هيچ موجودى - و از جمله انسان - ندارد. «َفاِنَّ اللََّه َغنىٌّ َعْنُكم»(7) بلكه
اين انسان است كه به واسطه عبادت، توفيق مىيابد همواره به عظمت الهى توجه داشته باشد و آن را به ياد آورد و نعمتهايش را
يادآور گردد و نيز فقر و وابستگى خود را به آن وجود غنى بالذات مورد توجه قرار دهد و در پى اين ياد و توجه مستمر، خويشتن را از
فنا برهاند و به دار بقا برسد و باقى بماند و خود را به كمال مطلوب برساند. البته عبادت، مصداق انحصارى ندارد بلكه تفكر(8)، كسب
) و... همه و همه مىتواند مصداقى از عبادت باشد، مشروط به آنكه مضافاً الى اللَّه انجام گيرد. در و كار(9)، طلب دانش و معرفت(10
حوزه بندگى و عبوديت، آنچه مهم است عبادت عالمانه و عاشقانه و خالصانه است كه با خضوع نسبت به پروردگار همراه باشد. اما

نماز سنبل و مثال عبوديت بقيه كارهاست:
خوشا آنان كه اللَّه يارشان بى

كه حمد و قل هو اللَّه كارشان بى
خوشا آنان كه دائم در نمازند
بهشت جاودان بازارشان بى

2. £از در آينه وحى

مهمترين تشبيهات و تعابيرى كه درباره نماز در روايات مىبينيم به اين قرار است: عمود دين (11)، قوام دين (12)، بهترين عمل(13)،
) بنابراين اقامه نماز جزء )، وسيله نزديك شدن به خدا.(18 ستون خيمه(14)، سيماى مكتب(15)، پيمان الهى(16)، كليد بهشت(17
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مهمترين برنامه انبيا و اولياى الهى بوده است، چنان كه حضرت عيسى عليه السالم در گهواره اين مهم را يادآور مىشود «اَْوصانِى
) و حضرت ابراهيم عليه السالم وقتى كه همسر و كودك خويش را در بيابانهاى داغ و خالى از بِالصَّلوِة َوالزَّكوِة ما ُدْمُت َحيّاً»(19

سكنه مكّه بىهيچ آب و گياهى مسكن داد چنين آرزو كرد: خدايا... تا نماز به پا دارند، «ربَّنا اِنِّى اَْسَكْنُت ِمْن ُذرّيَتي بِواٍد َغيِر ذى َزْرعٍ
). به همين منوال، امامان معصوم عليهم السالم نيز نسبت به نماز، عنايت خاصى داشتند ِعْنَد بَيتَِك الُمَحرَِّم َربَّنا لُِيقيُموا الصَّلوَة»(20
تا آنجا كه در هنگام نماز از حالت معنوى خاصى بهرهمند بودند و حتّى رنگ صورتشان تغيير مىكرد از آن طرف كسانى كه به اين
فريضه الهى توجه نمىكنند و آن را به جا نمىآورند عواقب بدى در انتظار آنهاست، بلكه حتّى سبك شمردن نماز هم باعث مىشود كه
از رحمت الهى و شناخت اهل بيت عليهم السالم محروم گردند. در بعضى روايات كسى كه نماز را سبك شمرده و حق الهى را به
) و بيان شده كه اگر كسى با سبك شمردن درستى به جا نياورد و از حق نماز كم بگذارد، به عنوان دزد و سارق معرّفى شده(21
نماز اين حق الهى را ضايع نمايد قطعاً نسبت به غير نماز و در حق مردم تضييع بيشترى روا خواهد داشت.(22) به عبارت ديگر كسى

كه نمازش به راه نيست از او توقع خير نمىرود.

3. £از و آثار آن

نماز هم براى سالمت جسم و هم براى سالمت روح است، زيرا سالمت روح و روان انسان در جسم آدميان تأثيرگذار است، براى
اينكه نمازگزار وقتى به آرامش روحى و درونى نائل مىشود مىتواند قواى جسمانى خود را كنترل كند و اين كنترل و اعتدال باعث
مىشود كه در مسائل مادى مانند خوردن، آشاميدن، خوابيدن و شهوترانى افراط و تفريط نكند و عدم افراط و تفريط به سالمت جسم
كمك خواهد نمود. آثار و فوائد روحى نماز هم بسيار فراوان است. در روايات براى بيان اثر روحى نماز تعابيرى از اين دست به كار رفته
)، سبب آمرزش )، قدرتى براى مبارزه با شيطان(25 )، موجب خشوع و خضوع(24 است: معراج مؤمن، دور كننده از كبر(23
گناهان(26)، كليد حل مشكالت(27)، عامل ياد خدا(28)، وسيله تقرب و نزديكى به خداى سبحان(29). به عالوه، نماز جلوى آسيبها

و آفتها و تهديدهاى مربوط به انسان را مىگيرد، به اين صورت كه:
- گاهى از همان ابتدا از ورود آسيبها جلوگيرى مىكند: «اِنَّ الصَّلوَة تَْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َوالُمْنَكِر».(30)

- گاهى نيز آفتى را كه به صفحه دل راه پيدا كرده درمان مىنمايد؛ چنانكه در روايتى آمده، نماز آن آتش افروختهاى را كه انسان براى
خود فراهم ساخته خاموش مىكند. در روايت ديگرى آمده: نماز كدورتهاى روح را با پنج بار شست و شوى روزانه پاك مىسازد(31). و
به خاطر اين آثار جامع و كامل است كه پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودند: «منزلت نماز براى دين، منزلت سر براى

بدن است»(32) و حضرت على عليه السالم در بيانى فرمودند: «هر چيزى چهرهاى دارد و چهره دين شما نماز است.»(33)

رابطه با خود

در اين روايت مباركه روزه دومين ركن اسالم دانسته شده است، در حالى كه ترديد نداريم روزه يك مجموعه مركب از كّف نفس و
خويش دارى در برابر هواهاى نفسانى وجّد و جهد در كسب رضايت الهى بوده و بهترين راهكار و مصداق تحقق رابطه با خود است.

الف. معناى رابطه با خود

رابطه باخود يعنى شناخت حقايق نهفته خويشتن و سر و سامان دادن به آنها. اگر آدمى به مجموعه استعداد و دارايى وجودى خود
پى ببرد و آنها را با هم پيوند دهد به بسيارى از حقايق خواهد رسيد. آدمى با رسيدن به چنين رابطهاى آفرينشگر زيبايىهاى اخالقى
مىشود و به خود واقعى خواهد رسيد و تصويرى روشن از خود حقيقىاش به دست مىآورد. آنگاه اين رابطه، زمينه بسيارى از رابطهها
در حيات انسانى را فراهم مىسازد. با چنين رابطهاى واقعيات فطرى بر طبيعت، حاكميت پيدا خواهد نمود و به استقامت فكرى و

سالمت روانى خواهد رسيد.

ب. آثار و فوايد رابطه با خود

1. آثار فردى: انسان وقتى رابطه ميان روح و بدن را خوب تشخيص داد بىشك با قوانين مربوط به اين دو نيز آشنا خواهد گشت. در اين
صورت در بعد جسمى هيچگاه درصدد نخواهد بود كه به جسم خود ضرر رساند و نسبت به آن افراط و تفريط كند، زيرا آن را امانتى
ارزشمند مىداند كه بايد در حفظ آن كوشا باشد. و در بعد روحى به خوديابى خواهد رسيد و هويت و شخصيت واقعى خود را به
دست خواهد آورد و به آن احترام خواهد گذاشت و بر اساس عزّت انسانى و حكمت الهى به زندگى شوق و ذوق خواهد داد و حيات
معقول كه همان حيات طيبه است را درك خواهد نمود و به واسطه آن به آزادى معنوى كه رهايى از قيد و بندهاى درونى است
دست پيدا خواهد نمود و درصدد اصالح نفس و حاالت نفسانى برخواهد آمد. از اين طريق است كه او مالك هوا و هوس و تمايالت

نفسانىاش خواهد گشت و اين نوع مالكيت بر نفس است كه انسان را از دنياى تخيل پراكنده و از زندان توهم نجات مىدهد.
. آثار اجتماعى: گستردگى معنايى درون آدمى، او را به توسعه معنايى در بيرون از وجودش خواهد رساند و خواه ناخواه آثار آن در 2
جامعه بروز و ظهور خواهد نمود. از جمله: امنيت پايدار و ذهنى و روانى، تقويت حس مسؤوليتپذيرى، عدالتورزى، اصالحگرى، ايثار و

فداكارى، وحدت و يكپارچگى.

ج. زيانهاى قطع رابطه با خود



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/17.htm[6/15/2021 12:27:02 PM]

اگر آدمى با خود بيگانه شود و به تصحيح رابطه با خود نپردازد تصوير او از حقيقت خود يك تصوير پندارى و غيرواقعى خواهد بود و اين
پندار نادرست او را به حاجات كاذب و غيرواقعى هدايت خواهد نمود و از مسير اصلى منحرف خواهد ساخت. در چنين فضاى فكرى،
ذهنيت او يك ذهنيت مشوش و مضطرب خواهد گشت و هيچ نوع استقامت فكرى در اختيار نخواهد داشت. افراط و تفريط در همه

زمينهها نشانهاى از اين رويكرد است.

د. روزه؛ راهى براى ايجاد رابطه با خود

از جمله برنامههاى مهمى كه مىتواند در ايجاد رابطه درست با خود مؤثر باشد روزه است. روزه برنامهاى الهى است كه خداى متعال
براى رسيدن به جايگاه رفيع براى انسانها قرار داده است، چه اينكه قرآن كريم مىفرمايد: «ُكتَِب َعلَْيُكُم الِّصياُم َكما ُكتَِب َعلَى الَّذيَن
) كه اگر آدمى به تقواى الهى نائل شود زمينه بهره ورى از آموزشهاى ربّانى را پيدا خواهد نمود و راه و ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن»(34

مقصد زندگى را به درستى خواهد شناخت و دچار اضطراب و اضطرار نخواهد گشت. 
در برخى روايات آمده است كه پاداش روزه دار را خداى متعال مىدهد و بلكه خود او پاداش شخص روزه دار است «الصَُّوُم لى َواَنَا
ُاْجزى َعلَْيه»(35) در روايتى آمده كه اگر يك روز روزه مستحبى بگيرد اگر تمام زمين را پر از طال كنند، پاداشش داده نشود تا اينكه روز
قيامت ثواب و پاداشى به او داده شود و آنچنان جايگاه بلندى براى آن ذكر شده كه خداى متعال و فرشتگان الهى براى روزه داران

دعا مىكنند و از برخى روايات استفاده مىشود كه همتايى براى آن نيست.(36)
) آوردهاند كه پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم هرگاه با برخى مفّسران ذيل آيه شريفه «َواْسَتعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّلوِة»(37
) و از جمله خوشحالى ) حال و هواى روزهدار همواره عبادت است(39 مشكلى مواجه مىشدند از نماز و روزه مدد مىگرفتند.(38
). حتّى خداى متعال بوى دهان روزهدار را معطرتر از روزهدار يكى در وقت افطار و ديگرى هنگام مالقات با خداى عزوجّل است(40
) و آدمى با خود انس بگيرد و فرصتى براى ) و اين برنامه الهى باعث مىشود كه شيطان از آدمى دور شود(42 بوى مشك مىداند(41

شناخت به دست آورد.
. روزه واقعى و مراتب سهگانه روزهداران: نخوردن و نياشاميدن و پرهيز از مفطرات ديگرى كه در كتب فقهى ذكر شده براى صحت 1
روزه الزم است. اما براى مقبوليت روزه بايد بيشتر همت كند تا بتواند از آثار واقعى روزه برخوردار گردد. براى اين منظور بايد تمام
) و ذهن و فكر خود را آباد كند و اعضا و جوارح خود را به امساك و خوددارى وادار كند؛ از سخن بيهوده و نادرست پرهيز نمايد(43
سامان دهد. اما باز اين هدف پايانى نيست و اهداف بلندترى پيش روست. هدف واالتر، رسيدن به يك نظام روحى است كه از هر
چه غير خدا است اجتناب نمايد و غير خدا را در حريم دل راه ندهد: «الَقْلُب َحَرُم اللَِّه َفال ُتْسكِْن َحَرَم اللَِّه َغْيَر اللَِّه»(44) البته باز هم
اين مقام واال مقول به تشكيك است و هر كسى به اندازه دريافت خود از معرفت الهى مىتواند به اين كيمياى ربّانى دست يابد. روزه

امام معصوم عليهم السالم برترين روزهاى است كه در عالم، امكان حصول دارد.
) زمينه روحى و معنوى و . فلسفه روزه: روزه مهمترين بازدارنده طغيان شهوت و هوسرانى و كنترل كننده هوا و هوس است(45 2
روانى را براى شكوفايى استعدادهاى سرشار و حقايق نهفته خويش فراهم مىسازد. مهار نفس سبب شكوفايى جنود عقل
مىشود. و تقويت جنود عقل باعث مىشود منطقه درون و دل انسان يك منطقه ممنوعه براى شيطان و وسوسههاى او گردد و براى
افكار عرشى منطقه امن گردد. حضرت على عليه السالم در بيانى به آرامش به دست آمده از روزه و حج اشاره نموده و فرموده:
«الصّياُم َوالَحجُّ تَْسكيُن اْلُقُلوبِ»(46) قصه و تمام قصه در اين است كه آدمى بايد با روزهدارى و خويشتندارى كمى از لذتهاى زودگذر

و ناپدار، دل بكند، تا آنگاه به لذت واقعى و ناپايدار، متصل گردد.
اگر لذت، ترك لذت بدانى

دگر لذت نفس، لذت نخوانى
هزاران دِر خلق، بر خود ببندى
گرت باز باشد، درى آسمانى

سفرهاى ِعْلوى كند، مرغ جانت
گر از چنبر آز، بازش پرانى.

ياُم...لََعلَُّكْم 3 - آثار روزه: مهمترين اثر روزه آن طور كه از قرآن كريم استفاده مىشود تقوا است: «يا اَيَُّها الَّذيَِن آَمُنوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ
) منتهى در طول تقوى فوائد و بركات ديگرى هم حاصل مىشود، چنانكه پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودند: تَتَُّقون»(47

«هر مؤمنى كه براى رضاى خدا در ماه مبارك رمضان روزه بگيرد، خداوند هفت چيز به او ارزانى مىكند.
- آنچه را كه از حرام بر بدن او روييده است، ذوب مىكند.

- به رحمت خدا مىرسد.
- كفاره گناه پدرش آدم را مىپردازد.
- سكرات مرگ بر او آسان مىشود.

- از گرسنگى و تشنگى روز قيامت در امان مىماند.
- خداوند او را از آتش جهنم مىرهاند.

- او را از نعمتهاى بهشت بهرهمند مىسازد».(48)

رابطه انسان با همنوع خود
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پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم در اين روايت مباركه زكات را دومين پايه دين برشمردهاند، زكات كه در دو دسته كلى زكات
واجب و زكات مستحب قرار گرفته شامل همه پرداختهاى شرعى مىباشد، حتى آن چيزى كه امروزه اصطالحاً ماليات ناميده مىشود.

زكات با اين معناى عام و گستردهاش را بايد نماد رابطه با همنوع بدانيم.

الف. عوامل زندگى اجت±عى

رابطه انسان با همنوع در بستر زندگى اجتماعى معنا پيدا مىكند. گرايش به زندگى اجتماعى عوامل گوناگونى دارد كه آنها را مىتوان
به چند دسته كلى تقسيم نمود: دسته اوّل؛ مربوط به عوامل غريزىاند، مانند غريزه جنسى، زيرا هر فردى به لحاظ وجودى و تكوينى
در سن خاصى به جنس مخالف متمايل مىشود لذا سعى مىكند به او نزديك شود و با او ارتباط برقرار نمايد و با او معاشرت داشته
باشد و به نوعى زندگىاش را به زندگى او پيوند دهد. اين پيوند، خانواده را به وجود مىآورد و خانواده هسته اوليه و رشد بر اساس

زندگى اجتماعى را تشكيل مىدهد.
دسته دوّم؛ از اين عوامل مربوط به حوزه عاطفه بشرى است؛ چرا كه حس ديگر خواهى در نهان و نهاد آنها به وديعه گذاشته شد تا

با همديگر پيوند عاطفى برقرار كنند.
دسته سوّم؛ مربوط به جنبه عقالنى مىباشد، زيرا انسان با عقل خويش به چنين ادراكى مىرسد كه هيچگاه به تنهايى قادر نخواهد

بود نيازمندىهاى زندگى خويش را تأمين سازد.

ب. دعوت به تصحيح رابطه با همنوع

تأكيد بر همدلى، همكارى و تقويت روحيه تعاون و كمك به يكديگر جزء برنامههاى اصلى اسالم است. اسالم هيچگاه اجازه خشونت،
خونريزى و جنگ را به انسان نمىدهد، مگر در صورتى كه كرامت و عزت و رستگارى انسان مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد و
انسانهاى بىگناهى زير سلطه اجانب و بيگانگان و كفر ستيزان قرار گيرند كه در اين صورت براى دفاع از كيان انسان جهاد واجب
دانسته شده تا ظلمى بر مظلومى صورت نپذيرد. رابطه انسانها و جوامع انسانى با يكديگر زمانى سامان صحيح مىپذيرد كه آدميان

خود را از يك چشمه فياض مطلق بدانند و همواره آن مقصد را هدف نهايى خود قرار دهند و جايگاه واحد خود را فراموش نكنند.
آيا زمان آن نرسيده است كه جامعه به اصطالح متمدن امروز با ياد آن وجود ازلى و خداى عزيز آرامش پذيرد و خود را به آرامش ابدى
برساند؟ و بر جنگها و جدالها و خون ريزىها پايان دهد؟ «اَلَْم يَأِن لِلَّذيَن آَمُنوا اَْن تَْخَشَع ُقُلوُبُهْم لِِذْكِر اللَِّه..»(49) رابطهها در خانواده كه
زيباترين كانون در نظام جمعى است مىتواند نمونهاى از اين تجلى رحمانى باشد. اگر اين بينش در زوجيتى حكمفرما شود آيا

اختالفى ميان زن و شوهر پيدا خواهد شد؟

ج. زكات؛ £اد رابطه با همنوع

. زكات، نشانه همدلى و همبستگى: از جمله برنامههاى الهى براى تقويت و تثبيت رابطه ميان آدميان خصوصاً رابطه مالى زكات 1
است. البته در اين مختصر بنا نداريم مباحث فقهى و اقتصادى مربوط به زكات و طى موارد مصرف آن را مورد بررسى علمى قرار دهيم
بلكه فقط از اين منظر زكات مورد نظر است كه چرا به عنوان ركن دينى دانسته شده و چرا اين همه اهتمام و توّجه به مسئله زكات
شد تا آنجا كه در قرآن و روايات همواره در كنار نماز قرار گرفته است. جالب است كه حتى در زمان انبياء پيشين نيز بخاطر آثار و فوائد
فراوانى كه بر زكات مترتب بوده، اين فريضه و برنامه الهى در رديف برنامههاى اصلى بوده. لذا وقتى كه حضرت عيسى عليه السالم
) و حضرت موسى عليه السالم خطاب به بنى اسرائيل فرمود: «اَْقيُموا در گهواره به سخن آمد، گفت: «اَْوصانى باِلصَّلوِة َوالزَّكوِة»(50
الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَة»(51) و درباره حضرت اسماعيل آمده است: «كاَن يَْأُمُر اَْهلَُه بِالصَّلوِة َوالزَّكوِة»(52) بلكه قرآن در وصف همه پيامبران
چنين مىفرمايد: «َوَجَعْلناُهْم اَئَِمًة يَْهُدوَن بِاَْمِرنا َواَْوَحْينا اِلَْيِهم فِْعَل اْلَخْيراتِ َواِقاَم الصَّلوِة َواِيتاَء الزَّكوِة»(53) كما اينكه از آيه «َوما ُاِمُرو اِّال

لِيَْعُبُدوا اللََّه... َوُيْؤُتوا الزَّكوَة َوذلَِك ديُِن الَقيَِّمِة»(54) به دست مىآيد كه در تمام اديان آسمانى قرين و همتاى نماز، زكات است.
. آثار پرداخت زكات: براى زكات بالمعنى االعم كه شامل همه پرداختهاى مالى شرعى است آثار و فوائدى فراوانى برشمرده شده 2
است. از يك جهت فلسفه تشريع زكات پاك كردن مال و در پى آن تطهير جسم و جان و ظاهر و باطن انسان است. و از نگاه ديگر
زكات به عنوان يك منبع مالى بيشتر بايد براى معلولين، بيمارىهاى خاص، در راه ماندگان، جوانانى كه هزينه ازدواج ندارند،
مستضعفين و غيره صرف شود تا بسيارى از مشكالت از اين طريق حل شود. موارد مصرف زكات طبق آيه 60 سوره توبه 8 چيز
. براى آزاد سازى بردگان؛ 6. . براى جذب قلوب؛ 5 . جمع آورى كنندگان زكات؛ 4 . مساكين؛ 3 . فقراء؛ 2 شمرده شده است: 1
بدهكارانى كه توان پرداخت بدهى خود را ندارند؛ 7. در راه خدا يعنى هر كار خداپسندانه؛ 8. ابنالسبيل و درماندگان در راه. با دقت در
مواردى كه زكات در آن مصرف و هزينه مىشود اين مهم به دست مىآيد كه انسان بايد با همنوع خود ارتباط داشته باشد. حتّى براى
حل مشكالت معيشتى و اقتصادى آنها احساس تعهد و مسؤوليت نمايد و نبايد به خود اجازه دهد كه هر چه را كه در اختيار دارد فقط

به خود اختصاص دهد.
3. آداب پرداخت زكات: احكام نورانى اسالم آن قدر دقيق و لطيف است كه در نحوه پرداخت دستور مىدهد كه ادب پرداخت اين فريضه
) در روايت مىفرمايد: «هر كس زكات خود را مورد توّجه داشته باشند؛ زيرا در حقيقت اين خداوند است كه زكات را دريافت مىكند.(55
) اگر پرداخت زكات با رضايت را عاشقانه و با طيب خاطر بدهد در برابر هر دانه گندم و جو و.. قصرى در بهشت دريافت مىكند»(56
) امام صادق عليه السالم به يكى از قلبى نباشد، گرفتار پشيمانى طوالنى و از دست دادن پاداش و انحراف عمل خواهد شد.(57
يارانش كه زكات را در منزل به فقرا پرداخت مىكرد فرمود: «اين كار تو سبب ذلّت فقراء مىشود و هر كسى دوست خدا را ذليل كند
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). حتّى در روايت آمده است كه اگر گيرنده زكات از كلمه زكات رنج مىبرد، زكات به او گويا در كمين جنگ با او نشسته است»(58
) در صورتى كه احساس مىكند به جاى پرداخت پولى بدهيد ولى نگوئيد كه اين زكات است و هيچگاه مؤمن فقير را ذليل نكنيد.(59
) تا حرمت او حفظ شود. در صورتى كه به فقرا براى آنان لباس و جنس ديگرى خريدارى كند مىتواند چنين كارى را انجام دهد(60
شخصى از گرفتن زكات احساس شرمندگى مىكند مستحب است كه هنگام پرداخت در قلب نيت زكات كنند ولى در عمل آن را به
) پس از پرداخت زكات نيز نبايد منت و آزار نمايد، زيرا آن سبب بطالن پاداش مىشود(62) و در صورتى عنوان هديه قلمداد نمايد.(61
كه انسان به اين باور برسد كه فقير مأمور الهى است براى اينكه مال ما را پاك نمايد تا ما بتوانيم از بقيه اموال استفاده كنيم بىشك
با او برخورد كريمانه خواهد نمود. اسالم احترام گذاشتن به فقرا و مستمندان را به قدرى مهم دانسته كه پيامبر اكرم صلى هللا عليه
) انسان معتقد وقتى وظيفه خود را در وآله وسلم رسماً عذرخواهى كرد از كسانى كه زكات به آنها به خاطر كمى نرسيده بود.(63
اين واجب و فريضه الهى انجام داده همواره بايد از خداى متعال تشكر كند و شكرگزارى نمايد، زيرا توانسته است اين مسؤوليت و
تعهد خود را به درستى انجام دهد. بىشك اين همه توّجه به زكات در متن دين اسالم و سخنان پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله
وسلم و اهل بيت طاهرينش بخاطر اهتمام و توّجهى است كه انسانها بايد نسبت به همديگر داشته باشند و اين خود زمينهاى براى

تقويت و تثبيت روابط انسانها مىباشد.

بزرگ بينامللىل مسل±نان د. حّج؛ اجت±ع 

حّج اعالم رسمى عبوديت و بندگى موحدان مسلمان به جوامع بشرى است و بهترين ميعادگاه معارفه ملتهاى اسالمى مىباشد. در
كنگره عظيم حج، مسلمانان سراسر جهان توان فكرى و قواى انسانى خود را مورد ارزيابى و بررسى قرار مىدهند و به همه نشان
مىدهند. در حقيقت حج نوعى بسيج عمومى و مانور سراسرى قدرت مسلمين در سايه عبوديت حقتعالى است و وسيلهاى براى
) و به عنوان پرچم اسالم معرفى شده است.(65) استوارى مسلمانان مىباشد. در واقع حّج ركنى از اركان اسالم دانسته شده(64
) و در صورتى كه از توان مالى و زيرا تا وقتى كه كعبه پا برجاست و مردم دور آن طواف مىكنند دين و مكتب هم پابرجاست(66
) اگر حج ترك شود قهر الهى جسمى و فكرى برخوردار باشد نبايد آن را ترك نمايند، زيرا باعث هالك و نابودى مسلمانان مىشود(67

بر مردم نازل مىشود.(68)
. جنبه عبادى حّج: با تأمل و دقت در مناسك حّج اين نكته به دست مىآيد كه زيارت بيت اللَّه الحرام بايد زمينه رشد معنوى و ارتقاء 1
روحى انسان را فراهم سازد. شخص زائر بايد قدم به قدم در مسير انجام مناسك جهات عبادى را مورد توّجه قرار دهد. او بايد از
وقتى كه لباس احرام را به تن مىكند، اين باور را در خود تقويت نمايد كه در حقيقت لباس طاعت و بندگى را به تن كرده و با انجام اين
فريضه الهى درصدد است گناه را كه لباس ذلّت و خوارى است از خود دور سازد. خداوند مىتوانست كعبه را در جاى ديگرى كه خوش
آب و هوا باشد قرار دهد ولى وجود كعبه در آن سرزمين گرم و كوهستانى و دور از دريا و جنگل و سرسبزى، وسيله آزمايش مردم
) اين مكان جايگاه زندگى و عبادت و دعوت انبياى خدا و قبله گاه است تا مدعيان دروغين ايمان از مؤمنان خالص شناخته شوند.(69
) سفر حج را بايد سفرى الهى و معنوى دانست. انسان نمازگزاران قرار داده شده است. كه نتيجه اين عبادت آرامش دلهاست(70
زائر هنگام رمى جمرات، در واقع شياطين جن و انس را سنگباران مىنمايد تا با خداى خود عهد و پيمان بندد كه بر بندگى او ثابت قدم
باشد. انسان با حضورش در آن مكان مقدس درصدد بر مىآيد كه از گناهانش توبه كند و بر اين باور است كه توبهاش پذيرفته خواهد
) مهمترين نكتهاى كه زائر بايد بدان توّجه داشته باشد قصد قربت است او بايد اين اعمال را براى خدا انجام دهد تا از آثارش شد.(71
بهرهمند شود، آثارى چون تقويت دين خود، تجديد عهد و پيمان با پروردگار متعال، غفران الهى، تكميل ايمان، قبولى توبه، استجابت
دعا و... اگر اين سفر براى تخليه از رذايل و زشتىها و آراستن به فضائل نباشد، هيچگاه به عنوان حج مقبول و يك زائر واقعى دانسته
نخواهد شد. لذا بزرگترين آسيب اين سفر الهى اين است كه اين سفر براى تفريح يا تجارت و يا خودنمائى و كسب عنوان و اعتبار
) پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم در آخرين سفر حّج خود كه در واقع آخرين سال عمر آن وجود نازنين بوده خبرى را باشد.(72
براى برخى از مسافران آينده اين سفر داده است و فرمود: «زمانى مردم به خاطر انگيزههاى ديگر به حّج مىروند، ثروتمندان براى
تفريح، مردم عادى و متوسط براى تجارت و فقراء پولى را با زحمت جمع مىكنند و براى خودنمائى به حّج مىروند». وقتى برخى مانند
سلمان اين خبر تلخ را شنيدند تعجب كردند ولى هر جملهاى كه باعث تعجب جناب سلمان مىشد پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله
وسلم مىفرمود: «سوگند به خدائى كه جان من در دست اوست. اين حوادث در آينده رخ خواهد داد».(73) در روايت است كسى كه

در حّج هدفى جز خدا نداشته باشد و در فكر ديدن و شنيدن و ستايش مردم نباشد حتماً خداوند او را خواهد بخشيد.
. جنبه سياسى حّج: بسيار بودهاند كسانى كه سير و سلوك مقامات معنوى داشته باشند بدون آنكه حضور مستمرى در حج 2
داشته باشند و چهبسا فقط يك بار به حّج مشرف شده باشند، شايد برخى يكبار هم بخاطر عدم استطاعت نصيب آنها نشد. لذا به
نظر مىرسد كه اين فريضه الهى فلسفه ديگرى غير از ابعاد معنوى هم داشته باشد. و آن ُبعد سياسى حّج است كه به تعبير امام
راحل (قدس سره) بيشتر از بعد عبادى است. البته همين بعد سياسى هم از منظر دينى عالوه بر جنبه سياسى بودنش جنبه
عبادى و معنوى دارد و در واقع نوعى ظهور و بروز يافتههاى معنوى است. در حّج ابراهيمى بايد ضمن آنكه بت نفس را مىشكنيم و با
هوا و هوس مبارزه مىكنيم و مسير زندگى خود را الهى و ربّانى قرار مىدهيم بايد بت بيرون را هم شكست و با آن مبارزه كرد. مگر
حضرت ابراهيم خليل الرحمن عليه السالم براى رسيدن به مقام امامت و رهبرى جامعه امتحانات و آزمايشهاى دشوارى را نداد و
پيروز نشد؟ مگر ابراهيم عليه السالم آن گاه كه او را داخل منجنيق گذاشته و در آتش افكندند حاجت خود را فقط به خداى عزّ و جل
ابراز و اظهار نكرد و از ابراز حاجت به ديگران حتّى به فرشته امين وحى جبرائيل خوددارى ننمود؟ مگر همو نبود كه در انجام مأموريت
الهى نسبت به ذبح اسماعيل لحظهاى ترديد نكرد؟ و مگر او نبود كه در هشتم ذىالحجه در روز ترويه به انديشيدن نسبت به اداى
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تكليف الهى سپرى كرد و روز نهم ذىالحجة حوزه معرفت خود را توسعه داد و در روز دهم به قربان گاه عشق رهسپار شد و اسماعيل
را در مسلخ عشق برد؟ مگر او نبود كه چنان فرزندى تربيت كرد كه وقتى درباره ذبح با خود او مشورت نمود، او نيز چون در مكتب
توحيد اين معلم بزرگ درس آموخته بود به پدر عرض كرد «يا اَبَِت ْافَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتجُِدنى اِْنشاَءاللَُّه ِمَن الصَّابِريَِن»(74). آرى! ابراهيم

عليه السالم بعد از امتحانات دشوار به سمت امامت دست يافت و به مقام خلّت و دوستى خدا برگزيده شد «اِنِّى جاِعُلَك لِْلنَّاسِ
). امّا حضور او در مبارزه در ميدان جهاد اكبر خالصه نشد بلكه در ميدان جهاد اصغر نيز حضور يافت. آيا يادآورى اين اِماماً»(75
خاطرهها و اين رخدادهاى تاريخى نبايد براى مسلمانان درس باشد و آنان را به معناى وسيع آنچه كه گذشت رهنمون سازد؟ آيا اين

حضور گسترده به غير از جنبه معنوى و عبوديت معناى ديگرى را نبايد داشته باشد؟ آيا اين حضور ميل
يونى نبايد به سامان دادن وضعيت مسلمانان در جهان اسالم كمك كند و آنان را به تكليف و مسؤوليت الهى در عرصه اجتماعى فرا
خواند؟ آيا رمى جمرات نبايد فضاى مبارزه با شيطان برونى و درونى را در زائر تداعى كند؟ بلى حّج يك سفر الهى و معنوى است اّما
سفرى كه بايد موضع خود را در مقابل باطل هم روشن سازد. با انقالب شكوهمند اسالمى و تفسيرى كه امام راحل قدس سره و
پس از آن شاگرد خلفش حضرت آيةاللَّه خامنهاى «مدظلهالعالى» از حّج ابراهيمى ارائه دادند تا حدى از مهجوريت حج در ميان
حجاج كم شده است ولى با اين حال بايد بيشتر درباره آن كار كرد و اين فرهنگ الهى در ميان مسلمانان ديگر كشورها نيز بار ديگر
احياء و زنده شود و دشمنان اسالم و آنان كه درصدد از بين بردن اين اسالم و منكوب كردن مسلمانان هستند، آن ايام را ايام ترس و
وحشت و هراس خود بدانند. اين رابطه بين المللى در بخشهاى مختلف از جمله فرهنگى، سياسى، اجتماعى، تربيتى بايد تأثيرگذار

باشد و همواره بايد اتحاد جماهير مسلمين را با رهبرى واحد در ميان مسلمانان تقويت نمود.

رابطه وال¸

در آخر اين حديث شريف پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم واليت را به عنوان ركن پنجم اسالم معرفى نموده و در ذيل آن
توضيحى فرموداند كه بسيار مهم است و آن اينكه: موضوع واليت مهمترين دعوت اسالم است تا حدى كه اگر كسى در طول سال
(به غير از روزهاى حرام) روزه بگيرد و هر سال به حّج رود و هر شب احياء كند و اعمال خير انجام دهد ولى واليت را نپذيرفته باشد
هيچ يك از اعمال او پذيرفته نخواهد شد. اين توضيح براى هيچكدام از اركان چهار گانه پيشين نيامده، لذا بالطبع اين سؤال را در

ذهن پديد مىآورد كه واليت چگونه مىشود كه اين همه اهميت دارد؟ براى روشن شدن مطلب بايد به چند نكته توّجه شود.

الف. دو حّجت و راهن± براى انسان

خداى متعال براى هدايت بهرهورى از امكانات و استعدادها دو حجت را براى بشر قرار داد: 1- عقل 2- راهنمايان بشر (انبياء و ائمه).
عقل آن حّجت و راهنماى باطنى و درونى است كه مىتواند در بخشهاى گوناگون مسير زندگى انسان را روشن سازد و خطوط كلى
زندگى انسان را تا حد زيادى مشخص نمايد. اثبات وجود حق تعالى و عالم آخرت و معاد و نيز نياز به راهنماى بيرونى در طول زندگى

انسان از احكامى است كه عقل بر آنها فتوا مىدهد.

ب. رضورت راهن±ى ب�و�

يكى از احكام عقل، نيازمندى انسان به راهنماى بيرونى است. آدمى در زندگى خود با مسائل گوناگونى مواجه مىشود: از جمله در
مسائل فكرى و عقيدتى، اخالقى و اجتماعى و نيز در حوزه عمل مواجه با چالشهايى مىگردد و چون عقل در خصوص مسائل جزيى
يا ورود نمىكند و يا توان پاسخ گوئى دقيق و شفاف را ندارد، بالضرورة در اين مسائل نيازمند راهنمايان و هدايتگرايان بيرونى هستيم
كه مشكالت در بين راه را براى او مرتفع سازند. در خطبه اول نهجالبالغه مىفرمايد: خداى متعال پيامبران خود را پى در پى با تناسب
خواستهها و زمينههاى آنان براى هدايت بشر فرستاد تا اينكه امورى چند را براى آنان روشن سازند. از جمله وفادارى به پيمان فطرت
را از آنان درخواست نمايند و نعمتهاى فراموش شده را به ياد آنها آوردند. با ابالغ احكام الهى، حجت را بر آنها تمام نمايند و
توانمندىهاى پنهان شده عقلها را آشكار سازند و نشانههاى قدرت خدا را به آنان بشناسانند.(76) لذا اگر پيامبران الهى در طول تاريخ
حضور نمىداشتند بشر هيچگاه با مقصد خود به نحو مطلوب آشنا نمىگشت و بالطبع هيچگاه به مقصد واصل نمىشد. لذا خداى متعال
بر تمامى بشر منّت نهاده و براى هدايت و روشنگرى آنها انبياء خود را فرستاده و آنها نيز با تمام رنجها، تلخىها و سختىها و بىمهرىها،
رسالت و مسؤوليت الهى خود را به بهترين صورت انجام دادند. آموزههاى انبياء در بخشهاى مختلف زندگى براى انسان راهگشا بوده
و راه و مقصد حيات انسان در آن به دست مىآيد خصوصاً در موضوعات و مسائل جزيى كه چه بسا در سير و سلوك مقامات معنوى
ممكن است تأثير عميق را بر جاى گذارد از خوردن و آشاميدن و خوابيدن و مسائل جزيى و فردى زندگى گرفته تا تشكيل خانواده و
مالك و معيارهاى گزينش و اهداف تشكيل و چگونگى اداره آن نبايد اين مسائل را ساده انگاشت و گذرا از آن گذر نمود بلكه بايد با

دقت و تعمق اين مسئله را پى گرفت و در زندگى خود آن را تجربه كرد.
به واقع اگر اين تعلميات و آموزهها نمىبود، آيا آدمى مىتوانست فكر توحيدى ناب و اخالق و صفات برگزيده انسان و اعمال و رفتار
مناسب با شأن انسان را با عقل خود جستجو نمايد؟ آيا مىتوانست پاسخ سؤاالت روز مره زندگى خود و نيز پرسشهاى فراگير و عام
مربوط به هر انسانى را به درستى دريافت نمايد؟ آيا اين همه مكتبهاى بشرى الحدوث در طول تاريخ در زمينههاى مختلف فكرى،
روانى، عقيدتى، اخالق و عملى حتّى در دوران پست مدرنيته توانستهاند پاسخگوى نيازها و خواستههاى واقعى بشر باشد؟ چرا
اين همه تغيير و تحوّل در اين رويكردها و نظريهها روز به روز افزايش پيدا مىكند بدون آنكه عموم بشر بتواند از هدايت آنها بهرهمند
شود؟ آيا مىتوان بر آموزههاى آنها اعتماد نمود و با اطمينان و آرامش خاطر آن مسيرى را كه آنها تعيين كردهاند، دنبال نمود و خود را
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به مقصد مطلوب و نهائى رساند؟ چه كسى مىتواند چنين ضمانت اجرائى را بدهد؟
بعيد به نظر مىرسد كه كسى جرأت چنين جسارتى را به خود بدهد و يافته و بافتههاى خود را به عنوان كتاب زندگى بشر بداند، و در
صورت چنين ادعائى بايد در بعضى از خصوصيات چنين مدعى ترديد نمود. لذا ضرورت آموزهها و تعليمات انبياء الهى در حوزههاى
تعليم، تربيت براى حيات و زندگى بشر ضروريست و بدون برنامهاى كه از وحى نشأت گرفته ممكن نيست به زندگى سعادتمندانه

در دنيا و آخرت نائل شويم.

ج. هدايت بعد از پيامرب اعظم صىل الله عليه وآله وسلم

از توضيحات گذشته دانسته شد كه واليت رشته ارتباط بين زمين و آسمان است و هدايتهاى ولى به عنوان راهنماى بيرونى و
تضمين كننده موضوع صحيح در هيچ زمانى از زمانها تعطيل بردار و انفصالپذير نيست. در واقع با نظر به مفهوم واليت، ضرورت
استمرار آن معلوم مىشود. ما معتقديم خداى متعال نقش هدايتگرى خود را پس از پيامبر اعظم صلى هللا عليه وآله وسلم به اولياء
خاصش از اهل بيت و عترت كه از ويژگىهاى خاص خود برخوردارند عنايت فرمود. آن بزرگواران در ويژگىهاى عصمت، علم لدنى، چون
انبياء الهىاند. گرچه آنها از وحى برخوردار نيستند ولى همواره الهام الهى نصيب آنها مىشود و از مقام امامت و رهبرى اّمت و هدايت
و راهنمايى انسان در همه عرصههاى حيات برخوردارند. مسؤوليتهايى كه بر عهده آنها گذاشته شده چند چيز است: 1- پاسدارى از
) واليت و امامت هم باطنى است و هم ظاهرى. در - سرپرستى جامعه.(77 - تربيت نفوس 4 - تبيين احكام دينى 3 حدود الهى 2
امامت ظاهرى بيعت مردم شرط تحقق آن است. از اينرو عّدهاى از امامان معصوم عليهم السالم به خاطر شرائط ويژهاى كه داشتند

از چنين سرپرستى برخوردار نبودند ولى امامت باطنى و هدايت عامه مردم را يكى پس از ديگرى عهده دار بودند.

د. معرفت واليت

در واقع مراد از واليت در حديث مورد بحث، پذيرفتن سرپرستى و رهبرى و هدايتگرى آن بزرگواران (واليت تشريعى) است؛ زيرا اگر
مسلمانى درصدد است كه دين خدا را به درستى بفهمد بايد از طريق اهل بيت عليهم السالم به آن برسد، زيرا آنان مفسران واقعى
كتاب خدا هستند و بهترين و جامعترين و كاملترين تفسير از طريق آنها به دست مىآيد و آنچه را كه تاكنون در باب تفسير از جانب
عالمان بزرگ دينى نوشته شد، به ادعاى خود آنها تفسير كامل قرآن كريم نيست بلكه وجهى از وجوه قرآن و آن هم در بعدى از ابعاد
مورد نظر آنها بوده است. كسى تاكنون ادّعا نكرده و در آينده نيز نمىتواند ادّعا كند كه به تمام معانى و حقايق قرآنى دسترسى پيدا
كرده و هيچ امر مجهولى در آيات وجود ندارد و آخرين تفسير همان است كه من نوشتهام. روشن است كه چنين ادّعايى مستدل و
مبرهن نيست. هدايت امام معصوم عليهم السالم دامنه بسيار گستردهاى دارد، زيرا حوزههايى مانند حوزه معرفت دينى، عقائد،
احكام و اخالق و سياست را در بر مىگيرد. از اينرو در روايت وارد شده كه امام عليه السالم فرمود به واسطه ما بشر به حوزه معرفت
حقتعالى و توحيد و بندگى صحيح راه پيدا مىكند و بدون وجود و حضور و فكر و انديشه ما بشر به معناى واقعى به حوزه معرفت و
) اگر مسلمان و مؤمنى مىخواهد به معرفت «ال اله االّ اللَّه» به معناى درست كلمه برسد. بايد از توحيد و بندگى راه پيدا نمىكند.(78
اين طريق استفاده و بهرهمند شود و لذا امام رضا عليه السالم در حديث معروف به سلسلةالذهب به اين نكته و لطيفه مهم اشاره
نمودند و فرمودند: خداى تعالى فرموده است: «ال اِلَه اِّال اللَُّه ِحْصنِى َفَمْن َدَخَل ِحْصنِى اَِمَن ِمْن َعذابى بُِشرِطها َواَنَا ِمْن

ُشُروِطها»(79)

پذيرش اع±ل پذيرش واليت رشط  ه. 

اوالً: در باب نماز، روزه، زكات، و حّج كه نمونههاى مهم احكام نورانى اسالم است و به عنوان ركن در اين حديث شريف معرفى شد
بايد از معارف امام عليه السالم بهرهمند شويم و به همين جهت است كه ما در اين امور تابع و مقلد فقهائى هستيم كه با مكتب و
مشرب اهل بيت عليهم السالم احكام الهى را استنباط مىكنند. البته ممكن است هر آنچه را كه فقهاى عظام استنباط كردند،
مطابق با واقع و حكم واقعى نباشد، ولى همين كه روشى را سير نمودهاند كه به امضاى اهل بيت عليهم السالم رسيده، براى ما
حّجت خواهد بود و آن بزرگواران هم در اين صورت از پاداش الهى بهرهمند خواهند شد. البته اين بخش معارف نه فقط احكام فقهى

بلكه عقائد و اخالق و سياسات و غيره را نيز در برمىگيرد كه بايد از آنها بهرهمند شد.
ثانياً: قبولى عبادات و اعمال نيز به واسطه پذيرش سرپرستى و واليت امام عليه السالم مىباشد. اگر چنين مودّت و محبتى كه مورد
تصريح قرآن كريم است وجود نداشته باشد نماز، روزه، و ديگر اعمال پذيرفته نخواهد شد و اين مطلبى است كه عالمان بزرگ اهل

سنت نيز آن را به واسطه روايات پذيرفتهاند.

پىنوشت:

1) وسائاللشيعه، ج 1، ص 267.

2) اين روايت با الفاظ مختلف به صورت متواتر معنوى وارد شده است.

3) رعد، 28.

4) علق، 6 و 7.
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5) ذاريات، 56.

6) نحل، 36.

7) زمر، 7.

8) قال اباالحسن الرضا عليه السالم: «لَيَست الِعبادَُة كَْثرََة الصَّلوة وَ الصَّوم اِنّما الِعبادَُة التَفَُكُر فِى اَمرِ اللَّهِ»، ميزان الحكمه، ج 7، ص 542.

9) قاَل رَُسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم: «الِعبادة َسبُْعوَن ُجزًء اَفْضَلُها طَلَُب الَحالِل»، وسائل، ج 12، ص 21، ح 21877.

10) محجة البيضاء، ج 1، ص 19. 

11) مستدرك الوسائل، ج 1، ص 176.

12) دعائم االسالم، ج 1، ص 133.

13) جامع احاديث الشيعه، ج 4، ص 5.

14) فروع كافى، ج 3، ص 246.

15) همان، ج 1، ص 270.

16) كنزالعمال، ج 7، ص 279.

17) نهج الفصاحه، جمله 1588.

18) فروع كافى، ج 1، ص 265.

19) مريم، 31.

20) ابراهيم، 37.

21) قاَل َعلٌِى عليه السالم: «اِنَّ اَْسرََق النَّاسِ مَْن َسرََق صَلوتَُه»، بحاراالنوار، ج 81، ص 242، ح 27.

22) قاَل َعلٌِى عليه السالم: «َو اْعلَْم اَّن مَْن ضَيََّع الصَّلوَة فَُهوَ لَِغيْرِها اَْضيَُع»، بحاراالنوار، ج 80، ص 23، ح 44.

23) نهجالبالغه، حكمت 252.

24) وَ اِنَّها لَكَبِيرٌَة اِالَّ َعلَى الْخاِشعيَن»، بقره، 45.

يْطاِن»، نماز كوبنده شيطان است، غررالحكم، ح 3342، باب الصالة و اهميتها. 25) قاَل َعلٌِى عليه السالم: «الصَلوُة حِصُْن الرَحمِن وَ مَْدَحرٌَة الشَّ

يئاتِ»، هود، 114، قرآن پس از دستور به نماز، اين بخش از آيه را ذكر مىكند. 26) اّن الحََسنَاتِ يُْذِهبَْن السَّ

27) وَاْستَِعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ»، بقره، 45.

28) اَقِِم الصَّلوِة لِِذكرِى»، طه، 14.

29) الصَّلوُة ُقرباُن كُّلِ تقَى»، اصول كافى، ج 3، ص 215، ح 6، باب فضل الصلوة.

30) عنكبوت، 45.

31) شرح نهجالبالغه ابن ابى الحديد، ج 20، ص 313.

32) كنز العمال، ج 7، ص 300.

33) لِكُّلِ َشىٍء وَْجٌه وَوَْجُه دينِكُم الصلوُة»، دعائم االسالم، ج 1، ص 227؛ بحاراالنوار، ج 79، ص 237.

34) بقره، 183.

35) بحاراالنوار، ج 65، ص 388، ح 6.

36) َعلَيَْك بِالصَّوِم فَاِنَُّه ال ِعْدَل لَُه»، كنزالعمال، ج 8، ح 23608.

37) بقره، 45.

38) مجمع البيان، ذيل آيه شريفه؛ تفسير صافى، ج 1، ص 126.

39) اصول كافى، ج 4، ص 64؛ بحاراالنوار، ج 93، ص 274.

40) همان، ص 251.

41) وسائاللشيعه، كتاب الصوم.

42) همان، ابواب الصوم المندوب، باب 1، ح 2.

43) وسائاللشيعه، كتاب الصوم، ابواب آداب الصالح، باب 11، ح 2.

44) بحاراالنوار، ج 67، ص 25.

45) وسائاللشيعه، كتاب الصوم، باب 1، ابواب وجوب الصوم، ح 3؛ علل الشرايع، باب 108.

46) بحاراالنوار، ج 75، ص 182، ح 8.

47) بقره، 183.

48) علل الشرايع، ص 379، باب 109.

49) حديد، 16.

50) مريم، 31 .

51) بقره، 43.

52) مريم، 55.

53) انبياء، 73.

54) بينه، 5.

55) يَْقبَُل التَّْوبََة َعن ِعباِدِه وَيَأُْخُذ الصََّدقاتِ»، توبه، 104 .
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56) جامعاالحاديث، ج 9، ص 32.

57) همان، ص 34.

58) همان، ص 351.

59) همان، ص 351.

60) وسايل، ج 6، ص 115.

61) امام خمينى قدس سره، تحرير الوسيله، ج 1، ص 391.

62) بقره، 264.

63) جامع االحاديث، ج 9، ص 312.

64) وسائاللشيعه، ج 1، ص 7.

65) همان، ج 8، ص 10.

66) همان، ص 14.

67) ال تَْترُكُوا حَجَّ بَيْتِ رَبِّكُْم فَتَْهلِكُوا»، وسائاللشيعه، ج 8، ص 13، ح 14146.

68) لَْو تَرََك النّاُس الحَجَّ لما نُوِظروا العَذاُب»، وسائاللشيعه، ج 8، ص 13.

69) بحاراالنوار، ج 99، ص 29، امام صادق عليه السالم.

70) همان، ج 75، ص 183.

71) همان، ج 74، ص 4.

72) الميزان، ج 5، ص 434.

73) همان.

74) صافات، 102. 

75) بقره، 124.

) فَبَعََث فيهِْم رُُسلَُه وَواتَرَ اِلَيْهِْم اَنْبِياءَُه لِيَْستَاُْدوُهْم ميثاَق فِطْرَتِِه، وَيَُذكِّروُهْم َمنْسِىَّ نِْعَمتِِه وَيَْحتَجُّوا َعلَيْهِْم بِالتَّبْلِيغِ وَيثيُروا لَُهْم دَفائَِن الُعُقوِل وَيُُروُهْم 76

آياتِ المَْقِدرَةِ». نهجالبالغه، خطبه اول، اختياراالنبياء.

77) شيخ مفيد، اوائل المقاالت، ص 9.

78) بِنا ُعرَِف اللَُّه وَبِنا ُعبَِد اللَُّه نَْحُن االدِالُء َعلَى اللَِّه وَلَْوالنا ما ُعبَِد اللَُّه»؛ بحاراالنوار، ج 26، ص 260، ح 39.

79) بحاراالنوار، ج 49، ص 123، ح 4.



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/18.htm[6/15/2021 12:27:05 PM]

 

شب قدر (1) (1)

درباره قدر قطعاً بحثهاى فراوانى شده است. برخى ممكن است 20 سال يا 30 سال در جلسات شبهاى قدر حضور داشتهاند و نكات
بسيارى را در اين زمينه شنيدهاند. حرفهاى زيادى هم در اين زمينه گفته شده، اما خيلى چيزها است كه گفته نشده. شب قدر،

شب تقدير مقدرات است. فرمودهاند در شب نوزدهم مقدرات يك سال اندازهگيرى مىشود.
در شب بيست و يكم تحكيم مىشود و در شب بيست و سوم امضاء مىشود. شب قدر، شب محاسبه است، شب مشارطه است؛
يعنى اينكه انسان با خداى خودش شرط كند. شب مراقبت است. براى بعضىها شب عتاب است، شب معاقبه است. براى بعضىها
شب قدر شب تخليه است؛ يعنى اينكه انسان رذايل را از خودش دور كند. شب تحليه است يعنى آراستن به زيبائىها و خوبىها.
يعنى انسان بخواهد خوب شود و بخواهد آشتى كند. شب قدر، شب آشتى است، شب توبه است. شب صيقل دادن دل و جان
است، شب تعّقل است، شب تفكر است، شب بصيرت است، شب معرفت است، شب تخليه است، شب شهود است، شب
دعاى انسان كامل است، شب ولى خدا است. ولى خدا در اين شب دعا مىكند و ما بايد از دعاى ولى خدا استفاده كنيم. بايد كارى
كنيم كه در گوشه قلب آن آقاى بزرگوار (امام زمان عليه السالم) جا بگيريم و از دعايش بهرهمند شويم. شب قدر، شب انس است،
شب ارتباط است، شب وصال و اتصال است. آنهايى كه بيشتر مىفهمند و درك مىكنند مىگويند: شب عشق است و عشق بازى،
شب محبت است؛ شب اظهار محبت به خداست، شب ارتباط ميان خالق و مخلوق است. شب دريدن پردههاى ظلمانى و حتى
نورانى بين عبد و خداست؛ ديگر هيچ پردهاى نيست؛ مستقيم با او حرف مىزند؛ مستقيم از او جواب مىگيرد، «َواِذا َسأَلََك ِعبادى

اعِ اِذا َدعاِن َفاليَْسَتجيُبوا لِى َوْلُيؤِمنوْا بى»(2) تمام پردهها پاره مىشود و فاصلهها از بين مىرود. َعنِّى َفإنِّى َقريٌب ُاجيُب َدعوَة الدَّ
از خلقت آدم، شب قدر شروع شده است. همان است كه پيامبر فرمود: «تا يوم القيامه شب قدر هست». همه شب قدر دارند؛ در
همه اديان يكى يا دو شب براى شب دعا و ارتباط قرار داده شده است. آنهايى كه دنبال معنويت هستند وقتى و فرصتى را براى
اين كار قرار دادهاند. بعضىها كل ماه مبارك را بيدارى مىكشند تا شب قدر را درك كنند حتى اگر انسان دعا را به حالت چرت و

خميازه، بخواند. خداوند خريدار آن هم هست. جناب موسى مدتى روزه گرفته بود و مناجات نمىكرد.
خداوند فرمود: اى موسى چرا چند روزى با من حرف نمىزنى؟ عرض كرد: روزه مىگيرم دهنم بو مىگيرد، خجالت مىكشم و حيا مىكنم.
فرمود: من بوى دهن تو را و بوى دهن روزه دار را بر بهترين عطرها ترجيح مىدهم و آن را خوشبوتر از همه مىدانم؛ تو با من حرف بزن
و كارى نداشته باش كه دهنت بو مىدهد. او خريدار بوى دهن آدم روزه دار هم هست. خريدار خوابش، نفسش، چشمانش، زبانش و

قلبش هم هست. خدا خريدار سراسر وجودش است، مىفرمايد: همه چيزش را من مىخرم و من خودم خريدارش هستم.
به امام باقر عليه السالم عرض كردند كه شما شب قدر را تشخيص مىدهيد؟ فرمود: چه طور نمىشناسيم؟ شبى است كه همه
فرشتهها اطراف ما به پرواز درمىآيند. كل شب قدر يك امر دائمى است و همه هم دارند. منتهى بعضىها در شب قدر در خواب
هستند و بعضىها هم با يك نيتى در همين مجالس سطح شهر مىنشينند و دنبال يك چيزى هستند. يك كسى مريضى دارد، يك
كسى حاجتى دارد، يك كسى مىگويد به ما گفتهاند شب قدر امام دعا مىكند و انسان با دعاى آقا مىتواند خيلى پيش برود. با هر
وضعيتى مىآيد. يكى هيجده روز ماه مبارك را روزه مىگيرد و شب نوزدهم كه مىشود گرچه نتوانسته در اين هيجده روز خود را مهيا
كند ولى بهانه مىگيرد و پيش طبيب مىآيد ما بيماريم و طبيب هم خدا است. به خدا مىگويد از من نپرس كه چرا خودت را مريض
كردى؟ بيمارم، مريضم، قلب خوشى ندارم، چشم پاكى ندارم، زبان خوبى هم ندارم، با زبانم دل خيلىها را رنجاندم، با چشمم
چيزهاى بد ديدم، حرفهاى بد شنيدم، كارهاى بد كردهام، از من نپرس چرا خودت را مريض كردى؛ مريضم. تعبير اميرالمؤمنين را
امشب مىخوانيم: خدايا تو طبيبى و من مريضم؛ همين و بس. «َموالَى يا َموالى اَْنَت الُمعافى َواَنَا الُمبَتلى َوَهْل يَْرَحُم الُمبتلى اّال

الُمعافى»
حق هم همين است. ما بيمار هستيم و به در خانه طبيب آمدهايم. عرض مىكنيم: فرمودهاى و حرف خودت است كه اگر كسى با
من حرف بزند و اين اسمها را به زبان بياورد، من به او جواب مىدهم. خودت فرمودى اگر كسى بگويد «يا رب»، تو مىگويى «جانم» و
خودت با او حرف مىزنى. «ما حاَجُتك» مىگويى، «لَبَّيك» مىگويى، «َسْعَديك» مىگويى. خيلى عظيم و عزيز است. فكر نكنيد و دنبال

نباشيد كه ما ديگر خسته شديم. يكسال بعد معلوم نيست چه برايمان مىنويسند.
لذا انسان بايد قدر و ارزش اين ساعتها را بداند. چرا در زندگى خيلى پيشرفت نيست؟ ممكن است كسى پيشرفت مادى داشته
باشد ولى چرا هر چه كار مىكند جلو نمىرود! چرا زندگى شيرينتر نمىشود! صفا ندارد؟ چرا گاهى انحراف فكرى و عقيدتى است؛
انحراف اخالقى است؛ خستگى است؟ چرا گاهى آن شوق و ذوق در زندگيش نيست؟ در خانه اختالف هست؛ بچه با پدر، پدر با
بچه، مادر با بچه و بالعكس؛ آن ادبِ الزم نيست! خيلىها بخشى از درد دلشان همين است. پدر مىآيد مىگويد بچهام اين طور است؛
گاهى بچه مىآيد و مىگويد پدرم اين طور است؛ گاهى زن مىگويد شوهرم اين طور است و هر كسى به نوعى مشكلى دارد.
مشكالت خانوادگى، اجتماعى، مشكالت جهانى، مشكالت فردى و خيلى بالها كه ما به آن مبتال هستيم. گاهى از مواقع گناه
جديد و بالى جديد، بيمارى جديد را به دنبال دارد. در گذشته خيلى از اين مشكالت نبود، خيلى از اين سرطانها نبود. به همين خاطر
از نكتههاى مهمى كه در شب قدر تأكيد شده، مسئله استغفار است، طلب آمرزش. بايد بگوئيم خدايا ما را ببخش، غلط كرديم،

ندانستيم و نادان بوديم، جاهل بوديم. بنابراين بايد اين فرصت را قدر دانست.
مىخواهم عرض كنم، بيائيم ارزيابى كنيم كه چه قدر ناكامىها، زشتىها، دل شكستنها، حرفهاى زشت، نگاههاى بد وشنيدنىهاى بد
در پرونده سال گذشته داريم. اين دستها چه قدر كارهاى ناشايست انجام داده است. يك وقتى اين دست به سر يتيمى كشيده
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مىشود بر سر مظلوم و فقير كشيده مىشود و يك وقتى اين دست به سوى گناه حركت مىكند. پا هم همين طور است.
روى همينها فكر كنيد؛ بهترين كار اين است كه روى اين مسائل فكر كنيد و امشب سامان دهيد. با استغفار و با جّديت. جديت هم
اين است كه در اين ميدان خوب وارد شويم. يعنى بنايمان اين است كه خوب وارد شويم و وقتى قرآن را بر سر مىگذاريم تعهد
درستى داشته باشيم و خوب قول بدهيم خيلى از مواقع در زندگى مىبينيم كه طرف قول مىدهد ولى زير قولش مىزند و قولش را
مىشكند. بيائيد قرآن را به دست بگيريم و به قرآن قول بدهيم. به اين كتاب آسمانى كه خودش ما را شفاعت مىكند قول بدهيم.
بيائيد به امام زمان قول بدهيم كه از دعاى او استفاده كنيم و بهرهمند شويم. امشب شب استغفار است؛ استغفار براى همه
است. انبياء هم استغفار مىكنند، البته نه براى گناهانشان، آنها براى هدايت قومشان استغفار مىكنند. آنها براى اينكه چرا اينها اهل
مناجات و دعا نيستند؛ چرا نسبت به خودشان فكر نمىكنند و خودشان را سامان نمىدهند؛ آنها نسبت به اين چيزها استغفار مىكنند.
انبياى الهى استغفار دارند، اولياى الهى استغفار دارند، امام زمان هم امشب «اَْسَتْغِفُر اللََّه َواَُتوُب اِلَْيِه» مىگويند. همه اين را

مىگويند.
خدايا از تمام حاالتم استغفار مىكنم. در روايت هست كه پيامبر روزى 70 بار استغفار مىكرد و اين مسئله خيلى هم جدى است.
بعضىها تصريح مىكنند كه اگر كسى مىخواهد وضعيت خودش را سر و سامان دهد، بايد استغفار كند. ازاين طرف استغفار است، از
آن طرف خداوند بخشش را بر خودش واجب كرده است. مگر مىشود يك كسى بيابد بگويد من اشتباه كردم و خدا نبخشد و دست رد

به سينهاش بزند؟ مىبخشد و خوب هم مىبخشد و محبوب خودش هم قرار مىدهد.
خود قرآن مىگويد: «اِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابيَن»؛ يعنى خدا محب است و توبه كننده محبوب خداست. بيا با ما حرف بزن، كنار ما بنشين،
همنشين ما و همدم ما باش. خيلى حرف عجيبى است. براى كسى اين طور حساب باز نكردند. حاال كه اين حساب براى ما باز

شده است بايد قدردان باشيم.
روايت مىفرمايد گناه قلب را فاسد مىكند. ابابصير از امام صادق عليه السالم نقل مىكند كه فرمود: اگر كسى گناهى مرتكب شود،
«َخَرَج فى َقْلبِِه ُنْقطَُة َسْودا» يك لكه سياهى مىآيد كنار اين قلب پاك و قشنگ و زيبا؛ اگر بگويد خدايا اشتباه كردم ديگر محو مىشود.
خدا مىفرمايد من آن گناه را محو مىكنم و به هيچ كس هم مربوط نيست. بنده من بوده و حاال اشتباهى كرده و شيطان او را گول زده
ولى توبه كرده است. در ادامه روايت مىفرمايد: ولى اگر اين نقطه سياه بزرگ شود و قلب كامالً سياه شود ديگر راه رستگارى را بر
خودش مىبندد. يكى از آن پيامدها اين است كه انسان از خيلى چيزها محروم مىشود؛ حتى از مسائل مادى. از عبادت محروم

مىشود، از دعا، از شب قدر، از مناجات، از حرف زدن با خدا محروم مىشود. قلبش قسى مىشود و دلش مىميرد.
و مهمترين پيامد گناه اين است كه انسان را قسى مىكند و ارتباط را قطع مىكند؛ راه ارتباط را مىبندد. نعمت را به نقمت تبديل مىكند.
گناه يك نوع ساختار شكنى است؛ گناه در حقيقت قانون شكنى است؛ شكستن قانون خدا است؛ بىاعتنايى به خدا است؛
بىاعتنايى به انبياى الهى است؛ بىمهرى به خداست؛ به جنگ خدا رفتن است. لذا گناه راه ارتباط با خدا را مىبندد. انسان به جايى
مىرسد كه ديگر نمىتواند بگويد يا اللَّه، نمىتواند بگويد يا رب. حاال ما اين توفيق را داريم؛ يعنى راه باز است! خدا به ما اجازه داد و
اجازهاش هم خاص است؛ خيلى خاص است؛ به گونهاى كه به ما اجازه داد به او بگوئيم «تو». شما االن به سراغ استاندار،
فرماندار، وزير يا وكيل، برويد و به آنها بگوئيد «تو»، مىگويند چقدر بىادب هستى؟ «تو» يعنى چه؟ بگو «شما»! ولى خدا به ما گفته
به من بگوئيد «تو»؛ به خودت هم بگو «من». اين مناجات همين را مىگويد «انت، انت، انا، انا» تو، من، تا اين حد. يعنى ارتباط با خدا
مىشود ارتباط من - توئى. خدايا! يعنى نوبت ما هم مىشود كه بتوانيم آن لذت مناجات و حرف زدن با تو را بچشيم؟ يكى از آن شب

قدرهايى كه تعريف شده است را درك كنيم؟
گفتهاند يكى تمام ماه را، يكى تمام سال را بيدارى مىكشيد، فقط براى اينكه بتواند جواب بگيرد. شما هر جا كه براى مالقات برويد
برايتان وقت تعيين مىكنند. اين جا مىگويد خودت بيا من براى تو وقت تعيين نمىكنم. هر وقتى كه تو مىخواهى بيا. ببينيد چقدر قشنگ
است. خودت وقت تعيين كن؛ هر وقت دلت گرفت، هر وقت در خواب گريه كردى و بلند شدى؛ كسانى اين طور بودند. مرحوم ميرزا
جواد آقا تبريزى از خواب بلند مىشد، به سجده مىرفت و مىگفت خدايا مرا از خواب بيدار كردى، ممنونم. مىدانم مرا بيدار كردى كه با
تو حرف بزنم. بعد بيرون مىآمد آسمان را نگاه مىكرد، ستارهها را نگاه مىكرد، و گريه مىكرد و مىگفت ممنونم. كم پيش مىآيد كه آدم
پيش بزرگى برود و او در آغوشش بگيرد. او مىگويد من در آغوشت مىگيرم. اصالً همنشين خودم باش. كم پيش مىآيد كه آدم پيش

يك بزرگى برود و آن بزرگ هميشه از او ياد كند.
مىگويد من هميشه از تو ياد مىكنم. پيغام مىدهم، برويد بگوئيد اين آقا بيايد؛ «اَنَا ذاكُِر َمْن َذَكَرنى» او را در آغوش مىگيرم. همه را
بسيج مىكنم تا از او دفاع كنند؛ كسى حق ندارد بنده مرا اذيت كند. كدام بنده؟ آن بندهاى كه توبه كار است، ممنونيم؛ بيماريم،
چشم پاك نداريم، گوش پاك نداريم، زبان پاك نداريم. جنس ما همين است. امشب هم چيز ديگرى برايت نياورديم. با كوله بار گناه
آمدهايم. اگر بيرونمان كنى آبرويمان مىرود. عمرى است كه براى اولياى تو اشك مىريزيم. اگر بيرونمان كنى دشمنان تو شاد

مىشوند؛ دشمنان پيغمبرت شاد مىشوند. تو هيچ وقت دوست ندارى دشمنان پيغمبرت شاد شوند.

پىنوشت:

1) برگرفته از مجموعه سخنرانى استاد رضا رمضانى گيالنى.

2) بقره، 186.
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شب قدر (2) (1)

انشاء اللَّه كه همه شما و ما از اين شبهائى كه بر ما گذشت بهرهمند شده باشيم. خداوند بزرگ را سپاس مىگوييم كه توانستيم
اين دعوت را لبيك بگوييم و به ضيافت اللَّه مشرف شويم. خداوند را سپاس مىگوييم كه توفيق داد دو شب از شبهائى كه احتمال

شب قدر داده مىشود را هر كس در حد ظرفيت خود درك كند.
به لحاظ فكرى و نيز از نظر اخالقى حتماً بايد زمينه را فراهم كرد كه از اين شب بزرگ استفاده كنيم. قرآن تصريح مىكند و مىفرمايد
شما چه مىدانيد كه شب قدر چيست؟ «َوما اَْدراَك ما لَْيلَُة اْلَقْدرِ...» باالتر از هزار ماه يعنى بيش از هشتاد سال است. يك شب
بيش از هشتاد سال است. چه قدر عزيز است. چه فرصت طالئى براى انسان پيش آمده كه بايد آن را مغتنم بداند و از آن استفاده

بكند؛ از تمام لحظات و ثانيههايش. شب قدر، شب فاطمه است و در روايت است كه «الليلَُة فاِطَمه َواْلَقْدر اللَّه َفَمْن َعَرَف فاِطَمَة َحقَّ
َمْعِرَفَتها َفَقْد اَْدَرَك ليلَة القدِر». اگر كسى حق فاطمه را بشناسد، شب قدر را خواهد شناخت.(2)

صديقه طاهره چطور زمينه را براى خودش فراهم كرد كه بتواند از اين شب قدر استفاده كند؟ انسان بايد فاطمى باشد تا بتواند از
اين شب قدر استفاده كند و بهرهمند شود. او مادر يازده امام است؛ يازده قرآن ناطق. آنچنان غرق محبت خداست كه وقتى پيغمبر
اكرم به فاطمه عليها السالم مىفرمايد: دخترم جبرائيل نازل شده است، چه مىخواهى كه من براى تو از خداوند بگيريم، گفت: پدر
جان! من غرق ذكر خدا هستم. دلم مملو از محبت خداست و توجه به غير خدا ندارم. سراسر وجودم خدايى شده است؛ چشمم،
زبانم، عقلم و تمام هستىام خدايى شده است. در روايت است كه فاطمه عليها السالم وارد بهشت مىشود و همه نگاه مىكنند تا
فاطمه اجازه ورود به بهشت را به ديگران بدهد.در روايت آمده است كه على عليه السالم «َقسيُم الَجنَِّة َوالنّاِر» است. پيغمبر به

على نگاه مىكند و على به فاطمه نگاه مىكند.
فاطمه بايد براى هر كس كه مىخواهد به بهشت وارد شود، به نحوى امضا كند. ما بايد امشب امضا بگيريم. امشب خيلى كار داريم.
به همين جهت است كه بايد قدر امشب را دانست. وقتى كه مناجات مىكند، عرش به لرزه درمىآيد. نمىشود فاطمه دعا كند و دعا

مستجاب نشود.
گاهى اميرالمؤمنين عليه السالم مانع دعاى خانم مىشود. آنجايى كه مىخواست با حال پريشان كنار قبر پيغمبر برود و كسانى را كه
در حق اميرالمؤمنين عليه السالم بىمهرى و كم لطفى كردند نفرين كند، وقتى حركت مىكند زمين مدينه به لرزه درمىآيد.
اميرالمؤمنين به سلمان مىگويد برو به فاطمه بگو نفرين نكند. مىآيد و به فاطمه عرض مىكند: كه خانم نفرين نكنيد. گفت: آقايم و
مواليم را اذيت مىكنند و مىزنند، چه طور نفرين نكنم. گفت: خود آقا فرمود كه نفرين نكنيد. فرمود: اگر آقا فرمودهاند به روى چشم،
من كنيز آقا هستم. امشب خيلى كار داريم. هيچ كس نبود و در تاريخ هم سراغ نداريم كسى به در خانه فاطمه رفته باشد و دست
خالى برگردد. حتى گاهى پيغمبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم كه چيزى نداشت به مسكين بدهد، مىفرمود او را در خانه فاطمه
ببريد و كسى نبود كه از در خانه فاطمه دست خالى برگردد. اگر چيزى نداشت، آن پوستينى را كه بچهها روى آن مىنشينند،
مىدهد. اگر چيزى نداشت، النگوى دختر عمويش را كه به او هديه دادهاند، مىدهد. شب قدر، شب فاطمه است و االن ما به دعاى
خانم نفس مىكشيم. اين اجازه به همه ما داده شده است. اين موقع شب كجا و اين همه جوان كجا؟ در اين شبها با لباس سياه در
اين مجالس بنشينند و حرفهاى دلشان را بزنند. خيلى شب بزرگى است. بدانيد كه اين اشكها خريدار دارد و خريدارش هم
خداست. چشم و گوش و زبان و هر چه هست خريدار دارد. به خدا بگوييد: خدايا! خودت فرمودى بياييد ما هم آمديم. ما همه چيز را
به كنارى گذاشتيم و آمديم. خودت ما را دعوت كردى و ما هم اجابت كرديم؛ حاال تو هم اجابت كن. يكى از مديران كاروان كه سى
سال حاجيان را به مكه مىبرد، مىگفت يك سفر جوانى در كاروان ما بود كه حال و هواى خوشى داشت. تازه به راه آمده بود. وقتى
رفتيم مدينه، صبحها اول وقت به زيارت قبور ائمه بقيع مىرفت و خيلى گريه مىكرد. براى رفتن به مسجد شجره آماده شديم و گفتيم
بايد قبل از رفتن به مسجد غسل بكنيد و لباس احرام را به تن كنيد. به مسجد شجره كه رفتيم روحانى كاروان مىگفت قبل از اينكه
لبيك بگوئيد نيت كنيد. بدانيد كه بهترين وقت براى آشتى با خداست. خوشا به حال كسى كه انس دارد. اگر كسى شب نوزدهم
آشتى كرد خوشا به حالش اما اگر نشد، امشب آشتى كند. به خدا هم بگوئيد خدايا آمديم آشتى كنيم، ما را هم به خانهات راه
بده. روحانى كاروان گفت: همه بگوئيد لبيك الّلهم لبيك. اين جوان كه خيلى دلش شكسته بود، آقا لبيك يعنى چه؟ معنى اين عبارت
چيست؟ روحانى گفت: معنايش اين است كه آمدم و دعوت تو را اجابت كردم. آن جوان وقتى اين را شنيد، شروع كرد به گريه كردن
و اشك ريختن و مىگفت: خدا! آمدم مرا راه بده. آنقدر گريه كرد كه همانجا مرد. غسلش دادند و در حياط مسجد شجره دفنش كردند.
امشب هم شب بيست و يكم ماه مبارك است. به خدا بگوئيد تو را به عظمت على، به مناجات على، به اشكهاى على به اشكهاى
فاطمه قسم مىدهيم. فاطمه اشكهاى خاصى دارد. يكى از آن اشكها زمانى بود كه به على پيغام مىدهد كه بيايد. وقتى كنار هم
نشستند شروع كردند به گريه كردن. مظلوم كنار مظلومه نشسته است. شروع كردند به گريه كردن و اشك ريختن. فاطمه عليها
السالم گفت: على جان! احوال عجيبى است. پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم را به خواب مىبينم. چند وصيت دارم كه مىخواهم به
شما بگويم و شما هم گوش كنيد. على جان! من تا به حال از تو نافرمانى نكردهام. هر كارى كه بود انجام دادم؛ يعنى مىخواست
بگويد از من راضى هستى يا نه؟ اين اشكها خيلى ارزش دارد. امشب خيلى عزيز است و همين قدر هم بدانيد كه خداوند خريدار
شماست. خواهشى كه دارم اين است كه امشب همديگر را نگاه نكنيد. هر كسى امشب خودش را نگاه كند و ببيند چه چيزى
آورده است. چه چيزى براى خدا آورده است. بعضىها انحراف و گناه آوردهاند. اخالق بد آوردهاند. هر كسى چيزى مىآورد و يك كسى
هم يك دل شكسته مىآورد. اشك مىريزد و گريه مىكند و مىگويد به اين اشكها ما را ببخش و راه بده. خدايا اين تنها اميد ما است، ما
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غير اينجا جايى را نداريم و دلمان را به اينجا خوش كردهايم.
شخصى مشكالت زيادى داشت. پيش امام هادى عليه السالم آمد و گفت: آقا من خيلى مشكل دارم. فرمود: زياد استغفار كن.
ُنوَب الَّتى تَْحبُِس الدُّعا» فقط از عرض كنيم كه خدايا امشب از آنهايى نباشيم كه راه دعا بر ما بسته شده است. «اَلّلُهمَّ اْغِفْرلَِى الذُّ
خدا بخواهيد كه ما از اينها نباشيم. اگر از اينها باشيم بىچارهايم. ديگر چيزى برايمان باقى نمىماند. خودمان هستيم و خداى
خودمان. اگر مشكلى ايجاد شد اين مشكل را با استغفار حل كنيم. انسان مىتواند مشكل را با استغفار حل كند. يك روحانيتى
مىآيد، عشقى، معنويتى، اتصالى مىآيد كه انسان مىتواند با اين ارتباط و اتصال خودش را به حق متصل كند و با خدا راحت حرف بزند.
شما خيلى چيزهارا ارزيابى كردهايد. امشب ببينيد دل، دل زنده است يا دل مرده. خوش به حال اين دل زندهاى كه واقعاً عاشقانه

اشك مىريزند. وقتى ابىعبداللَّه دعاى عرفه مىخواند، سه، چهار ساعت ايستاده و اشك از چشمانش سرازير مىشود و گريه مىكنند.

پىنوشت:

1) برگرفته از مجموعه سخنرانى استاد رضا رمضانى گيالنى.

2) بحاراالنوار، ج 43، ص 65، ح 58.
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مناسبتها(1)

ام�املؤمن� عليه السالم خصوصيات اخالقى 

خوش اخالقى

الف) عن رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم: «علٌى.. أَْحَسُن النّاسِ ُخلقاً»؛ پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم در توصيف
اميرالمؤمنين عليه السالم فرمودند: على خوش خلقترين مردم است.(2)

ب) قال على عليه السالم: «ُحْسُن الُخْلقِ َرْأُس ُكّلِ برٍّ» على عليه السالم فرمودند: خوش اخالقى ريشه هر كار نيكى است.(3)
حكايت: روايت شده كه على عليه السالم يكى از خدمتكارانش را صدا زد، ولى او پاسخ نداد، چندين بار ديگر صدا زد، ولى پاسخ
نداد. مردى وارد شد و گفت: اى اميرمؤمنان، او دم در ايستاده است و صدايت را مىشنود، ولى پاسخت را نمىگويد. وقتى خادم نزد
ايشان آمد و فرمود: صدايم را نمىشنيدى؟ گفت: مىشنيدم، فرمود: پس چرا پاسخم را نمىدادى؟ گفت: خود را از مجازات در امان

مىدانستم.(4) على عليه السالم فرمود: سپاس خدايى را كه مرا از جمله كسانى قرار داد كه بندگانش از او در امانند.

چهره تبسم و بشاشت 

م. در كتاب كامل التاريخ در توصيف اميرالمؤمنين عليه السالم وارد شده است كه: او الف) كاَن ِمْن أَْحَسِن النّاسِ َوْجهاً... َكثيَر التَّبَسُّ
) ب) قاَل َعلٌِى عليه السالم: «بِْشُرَك يَُدلُّ على َكَرِم نَْفِسك» گشاده روئى خوش چهرهترين افراد بود... و بسيار تبّسم مىكرد(5
) قال على عليه السالم: «البَشاَشُة ِحبالَُة الَمَودَِّة» گشاده روئى دام دوستى داللت بر كرامت و بلندى مرتبه ذات تو دارد.(6

است.(7)
حكايت: در شرح نهجالبالغه آمده است: على عليه السالم در نرم خوئى، گشادهروئى، بشاشت و خندهروئى ضرب المثل بود؛ به
گونهاى كه دشمنانش آن را ابزار سرزنش او قرار داده بودند. عمر و عاص هم در اين باره به مردم شام مىگفت: او (على عليه
السالم) بسيار شوخ طبع است. اميرالمؤمنين عليه السالم در جواب عمرو و عاص فرمود: شگفتا از پسر نابغه! در بين شاميان اين
پندار را به وجودمى آورد كه من بسيار شوخ طبع هستم و مردى بازيگرم كه بازى مىكنم و به اين كارها مىپردازم. اّما صعصعة بن
صوحان و ديگر ياران و پيراونش گفتهاند او در بين ما مانند يكى از ما بود، نرم خو، پرتواضع و آسانگير و در عين حال، هيبتى از او در

دل داشتيم چون هيبتى كه اسير در زنجير كشيده شده، از جالد باالى سر خود دارد.(8)

بردبارترين مردم

الف) عن رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم: «علٌى.. أَْحلَُم النّاسِ ِحْلماً»؛ على بردبارترين مردم است.(9)
ب) قاَل َعلٌِى عليه السالم: «َوَجْدُت الِحْلَم واالحتماَل اَْنَصُر لِى ِمْن ُشْجعاِن الرّجال»؛ من بردبارى و تحمل(بى ادبىهاى مردم) را

يارىكنندهتر از مردان شجاع(كه مرا يارى مىكنند) يافتهام.(10)
در شرح نهجالبالغه آمده است: امام على عليه السالم بردبارترين مردم در مقابل خطا و پر گذشتترين آنان در مقابل بدكردارىها بود.
درستى گفتار ما در جريان جنگ جمل روشن شد. امام على عليه السالم در اين جنگ بر مروان بن حكم كه دشمنترين مردم و كينه
توزترين مردم با او بود، دست يافت و از او در گذشت. عبداللَّه بن زبير، در بين مردم آشكارا على را بد مىگفت و در جنگ بصره
سخنرانى كرد و گفت: على بن ابىطالب، آن شخص رذل و پست، به سويمان مىآيد؛ على عليه السالم در جنگ جمل بر او دست
يافت و او را اسير كرد، امّا از وى درگذشت و فرمود: برو، ديگر تو را نبينم و جز اين چيزى نگفت. پس از جنگ جمل هم در مكّه به

سعيد بن عاص - كه دشمن او بود - دست يافت، از او روى برگرداند و چيزى به او نگفت.

ك�ل اخالص

الف) قال على عليه السالم: «َمْن لَْم يَْصَحِب االْخالُص َعَملَُه لَْم ُيْقبَُل» كسى كه عملش همراه با اخالص نباشد، از او پذيرفته
نمىشود.(11) قال على عليه السالم: «َمْع اِالْخالصِ ُتْرَفُع اْألَْعماُل» با اخالص اعمال باال برده مىشود.(12)

ب) روايت شده كه على عليه السالم در جنگ خندق عمرو بن عبدود (پهلوان بزرگ عرب) را بر زمين افكند و آن گاه بر سينهاش
نشست تا سرش را قطع كند. آن نامرد آب دهان بر صورت وى افكند. على عليه السالم برخاست و رهايش كرد. وقتى از او درباره
چرايى برخاستن و ترك كشتن او پرسيدند، فرمود: هنگاميكه او آب دهان بر صورتم افكند، خشمگين شدم. ترسيدم كه اگر او را

بكشم، خشم و غيظ من در كشتن او نقش داشته باشد و دوست نداشتم كه او را جز براى خداى متعال بكشم.(13)

از خودگذشتگى (با جان و مال)

يثاِر َعلى نَْفِسك ُتْملُِك الرِّقاَب» بوسيله ايثار، )؛ نهايت خوبىها ايثار است؛ «باْإلِ الف) قال على عليه السالم: «غايَُة اْلَمكارِم االيثاُر»(14
مردم را تحت فرمان خود در مىآوردى.(15)
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حكايت اول: چون پيامبر خدا تصميم به هجرت گرفت، على بن ابىطالب عليه السالم را در مكّه براى اداى دينها و پس دادن امانتهايى
كه نزدش بود، به جا گذاشت و در شبى كه به طرف غار حرا حركت كرد، در حالى كه مشركان، اطراف خانه را گرفته بودند، به او
دستور داد تا در بسترش بخوابد و به او فرمود: جامه سبزم را به خودت بپيچ و به خواست خداوند متعال، هيچ آسيبى به تو نخواهد
رسيد و او چنين كرد. خداوند متعال به جبرئيل و ميكائيل عليهم السالم وحى كرد: من بين شما پيمان برادرى بستم و عمر يكى از
شما را از عمر ديگرى طوالنىتر قرار دادم. كدام يك از شما ديگرى را براى زندگى ترجيح مىدهد؟ هر دو زنده بودن را برگزيدند. خداوند
به آن دو وحى كرد: آيا شما مثل على بن ابىطالب نيستيد؟ بين او و بين محّمد، پيامبرم، پيمان برادرى بستم و على، در جاى او
خوابيد و جانش را فداى او كرد و زندگى را براى او خواست. به زمين فرود آئيد و او را از شرّ دشمنانش محفوظ داريد. هر دو فرود
آمدند، جبرئيل عليه السالم باالى سر على عليه السالم بود و ميكائيل عليه السالم زير پايش و جبرئيل فرياد مىزد: «بَّخٍ، بَّخٍ، َمْن
) آفرين، آفرين به فردى چون تو اى على بن ابىطالب كه خداوند به تو بر ِمْثُلَك يَا ْبَن ابىطالٍب ُيباِهي اللَُّه َعزََّوجلَّ بَِك الَمالئِكَة»(16
فرشتگانش مباهات مىكند! خداوند به پيامبرش - به هنگامى كه به سوى مدينه مىرفت - درباره على عليه السالم اين آيه را فرو
) و از ميان مردم، كسى هست كه جان خود را براى طلب خشنودى فرستاد: «َوِمَن النّاس َمْن يَشرى نَْفَسُه اْبتِغاَء َمْرضاتِ اللَّه»(17

خدا مىفروشد.
حكايت دوم: (ايثار مالى) در كتاب مجمعالبيان از ابوطفيل نقل شده است: على عليه السالم لباسى خريد و از آن خوشش آمد. آن
را صدقه داد و گفت: از رسول خدا شنيدم كه مىفرمود: آنكه ديگرى را بر خويش مقّدم دارد، خداوند او را در روز قيامت، به بهشت
پيش مىدارد، و هر كس چيزى را دوست بدارد و آن را براى خداوند قرار دهد، خداوند متعال در روز قيامت مىگويد: بندگان در كارهاى

شايستهاى كه در بين آنان رايج است، پاداش مىدهند و من هم امروز، بهشت را پاداش تو مىسازم.(18)

بخشندگى

الف) عن رسول اللَّه صلى هللا عليه وآله وسلم:
)؛ على عليه السالم در اسالم آوردن، پيشتازترين مردم و در بخشش، دست و «َعلٌِى... أَقَدم ُامَّتى ِسلماً وأْسَمُحُهم َكّفاًه»(19

دلبازترين آنان است.
ب) قال على عليه السالم:

«َخْيُرالَكَرِم ُجوٌد بِال طَلَِب ُمكافاٍة»(20)؛ بهترين كرم، بخششى است كه بدون انتظار تالفى و پاداش باشد.
حكايت: در سنن اسرار قطعمى - به نقل از ابوسعيد: در تشييع جنازهاى كه پيامبر خدا شركت كرده بودند، حضور يافتم. هنگامى
كه جنازه را بر زمين گذاشتند، پيامبر خدا پرسيد: آيا بدهىاى بر عهده اوست؟ گفتند: آرى. از او روى تافت و فرمود: بر دوستتان نماز
بگذاريد. هنگامى كه على عليه السالم چنين ديد، در پى پيامبر خدا رفت و گفت: اى پيامبر خدا! او از بدهىهايش رها گشت و من،
ضامن بدهىهاى اويم. پيامبر بازگشت و بر او نماز گزارد و آنگاه به على عليه السالم فرمود: اى على! خدا تو را جزاى خير دهد!
خداوند در روز قيامت از گروهاى تو بگذرد، چنانكه تو ذّمه برادر مسلمانت را از رهن، رها كردى. هيچ بندهاى بدهى برادر دينى خود را

نمىدهد، جز آنكه در روز قيامت، خداوند، گرِو او را مىگشايد.(21)

فروتنى با وجود بزرگى

الف) قال على عليه السالم: «اِتَِّضْع تَْرتَِفْع»(22)؛ فروتن باش تا بلند مرتبه گردى.
خوانِِه، َفُهو ِعَنَد اللَِّه من الصّّديقيَن َوِمْن شيَعة علّىِ بِن ابىِطالٍب عليه السالم ْنيا ِالِ ب) امام عسگرى عليه السالم: «َمْن تَواَضَع فِى الدُّ

َحّقاً»(23)؛
هر كس براى برادرانش در دنيا فروتنى كند، در نزد خدا از گروه صديقان و از جمله پيروان واقعى على بن ابىطالب عليه السالم خواهد
بود و در ادامه فرمودند: بر امير مؤمنان، دو برادر دينى (پدر و پسر) وارد شدند، پيش پايشان برخاست، احترامشان كرد، آنها را در
صدر مجلس نشاند و خود رو به رويشان نشست، آنگاه دستور غذا داد و غذا آوردند و از آن خوردند. سپس قنبر، طشت و آفتابهاى
چوبى و حولهاى براى خشك كردن آورد و خواست كه بر روى دست مرد، آب بريزد. اميرمؤمنان برخاست و ظرف آب را گرفت تا روى
دست مرد بريزد. آن مرد، خود را به خاك افكند و گفت: اى امير مؤمنان! خداوند مرا در حالى كه تو بر دستم آب مىريزى بنگرد؟ فرمود:
بنشين و دستت را بشوى. خداوند تو را مىبيند، در حالى كه برادر تو كه امتيازى بر تو ندارد و بر تو برترى ندارد، دارد به تو خدمت
مىكند و با اين كار، ده برابر خدمت اهل دنيا را در بهشت مىجويد و به همين نسبت، در دارايىهايش در بهشت. مرد نشست، على
عليه السالم به وى فرمود: تو را به حق بزرگ من - كه تو آن را مىشناسى و حرمت مىنهى - و به تواضع تو براى خداوند كه خداوند
بدان جزايت دهد - بگذار من در خدمتى كه به تو شرافت مىدهد، اقدام كنم. تو را به خدا سوگند، دستت را چنان مطمئن بشوى كه
اگر قنبر آب بر دستت مىريخت، مىشستى. و مرد چنين كرد. پس از آنكه از شستن دست فارغ شد، ظرف آب را به محّمد بن حنفيه
داد و فرمود: پسرم! اگر اين پسر، بدون همراهى پدرش مىآمد، من خودم آب بر دستش مىريختم، ولى خداوند روا نمىدارد كه هر گاه
پدر و پسر در يك جا گرد آمدند، بينشان تساوى برقرار شود. پدر بر دست پدر، آب ريخت و پسر بايد بر دست پسر آب بريزد، پس

محّمد بن حنفيه آب بر دست پسر ريخت.(24)

اهت�م به �از اّول وقت

الف) قال على عليه السالم: «ُاوصيُِكم بِالصَّلوِة َوِحْفِظها فإِنَّها َخيُر الَعَمِل َوهي َعُموُد دينُِكم» شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش
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مىكنم. همانا نماز بهترين عمل و ستون خيمه دين شماست.(25)
حكايت: على عليه السالم در يكى از روزهاى جنگ صفين مشغول مبارزه و قتال دشمنان بود و در اين حال بين دو سپاه، مراقب
خورشيد بود. ابن عباس گفت: اى امير مؤمنان! اين كار چيست؟ فرمود: منتظر زوال خورشيدم تا نماز به جاى آوريم. ابن عباس
گفت: آيا اكنون وقت نماز است؟! جنگ، فرصتى براى نماز باقى نگذاشته است. فرمود: براى چه با آنان مىجنگيم؟ براى نماز با آنان

مىجنگيم.(26)

حضور قلب در �از

) براى بنده آن مقدار از نمازش مورد قبول واقع الف) قال على عليه السالم: «َواِنَّما لِْلَعْبِد ِمْن َصالتِِه ما اَْقبََل َعليه ِمنها بَِقلبِِه»(27
مىشود كه در آن حضور قلب داشته باشد.(28)

حكايت: به نقل از ابن عباس: دو ناقه (ماده شتر) چاق و بزرگ به پيامبر خدا هديه شد. حضرت به اصحاب فرمود: آيا بين شما كسى
هست كه دو ركعت نماز با قيام، ركوع، سجود، وضو و فروتنى آن به جاى آورد و در آن به چيزى از دنيا همت نورزد و دلش به فكر دنيا
نيفتد تا يكى از اين دو ناقه را به او هديه بدهم؟ اين كالم را دوباره و سه باره فرمود و هيچ كدام از يارانش پاسخ نداند. اميرالمومينين
عليه السالم برخاست و گفت: من، اى پيامبر خدا! دو ركعت نماز به جا مىآورم و تكبيرةاالحرام مىگويم و تا آن هنگام كه سالم بدهم،
به ياد چيزى از دنيا نخواهم افتاد. فرمود: اى على! درود خدا بر تو باد، بخوان. اميرمؤمنان تكبير گفت و وارد نماز شد. هنگامى كه
سالم داد، جبرئيل بر پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم فرود آمد و گفت: اى محّمد! خداوند به تو سالم مىرساند و مىگويد: يكى از
دوناقه را به او بده. پيامبر خدا فرمود: من با او شرط كردم كه دو ركعت نماز بگذارد و در آن، به ياد چيزى از دنيا نيفتد تا يكى از دو
ناقه را به وى بدهم و او در تشهد نشست و پيش خود فكر كرد كه كدام يك از آن دو را بگيرد. جبرئيل عليه السالم گفت: اى محّمد!
خداوند به تو سالم مىرساند و مىگويد: او انديشيد كه كدام يك رابگيرد كه چاقتر و بزرگتر باشد و آن را نحر (قربانى) كند و در راه خدا

آن را صدقه بدهد. بنابراين تفكر او براى خداوند بود، نه براى خودش و يا دنيا. پيامبر خدا گريست و هر دو ناقه را به وى داد.

ام�املؤمن� عليه السالم زندگا� 

. از والدت تا بعثت پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم؛ 2. از زندگى امام على عليه السالم را مىتوان به پنج دوره تقسيم كرد: 1
. از رحلت پيامبر . از هجرت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم تا رحلت ايشان؛ 4 بعثت تا هجرت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم؛ 3

صلى هللا عليه وآله وسلم تا آغاز خالفت ظاهرى امام؛ 5. دوران خالفت تا شهادت امام على عليه السالم.
در ذيل مختصراً حوادثى كه در اين پنج دوره متفاوت روى داده و نقش امام در آنها را ذكر مىكنيم:

الف) دوره اوّل: والدت تا بعثت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم
. بعد از آنكه مكّه را قحطى فرا گرفت، به خاطر كمك به ابوطالب تكفل على عليه السالم را بر . مدت اين دوران ده سال مىباشد؛ 2 1
. پيامبر قبل از بعثت سالى يك ماه در غار حرا به عبادت مىپرداخت كه على عليه السالم همراه عهده گرفت و تربيت او را پذيرفت؛ 3
ايشان بود. امام صادق عليه السالم در اين باره فرمودهاند: على عليه السالم پيش از رسالت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم،

همراه آن حضرت نور نبوت را مىديد و صداى فرشتهها را مىشنيد.
ب) دوره دوم: دوران بعثت تا هجرت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم

. حامى و جانشين پيامبر بود و در دعوت . اولين مردى كه مسلمان شد، ايشان بود؛ 3 . مدت اين دوران سيزده سال است؛ 2 1
عشيرتين به نداى پيامبر براى جانشينى لبيك گفت؛ 4. در سال 13 بعثت در هنگام هجرت پيامبر به مدينه، در بستر ايشان خوابيد و

دشمن را فريب داد.
ج) دوره سوم: دوران هجرت تا وفات پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم

. برادرى پيامبر، پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم پس از ورود به مدينه، مسلمانان را با توّجه به تناسب ايمان دو به دو برادر ساخت 1
و على عليه السالم را برادر خود خواند.

2. جبهههاى جنگ، در اين دوران، پيامبر 27 غزوه داشت كه على عليه السالم در 26 غزوه (به جز تبوك) شركت داشت.
. قرائت سوره برائت براى مشركان: پيامبر براى اتمام حّجت با مشركان، پس از فتح مكّه و در دوران حّج، ابوبكر را براى قرائت سوره 3
توبه و اعالن اتمام حجت پيامبر به مكّه فرستاد. وحى نازل شد: اين پيام را يا خود پيامبر و يا كسى كه از اوست به مردم برساند و
غير از اين دو، كسى براى اين كار صالحيت ندارد. لذا حضرت امير عليه السالم نامه را در وسط راه از ابوبكر گرفت و آن را براى مردم

قرائت نمود.
د) دوره چهارم: دوران وفات پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم تا خالفت ظاهرى امام

فعاليتهاى اميرالمؤمنين عليه السالم پس از غصب مقام خالفت از ايشان، در دوران خلفا به شرح ذيل مىباشد: 1. تفسير قرآن و حل
. پاسخ به پرسشهاى دانشمندان ملل جهان باالخص مشكالت بسيارى از آيات و تربيت مفسران بزرگى چون عبداللَّه بن عباس؛ 2
. تربيت و پرورش گروهى كه ضمير پاك و روح . بيان حكم شرعى و رويدادهاى نوظهور اسالم؛ 4 دانشمندان يهودى و مسيحى؛ 3
. كار و كوشش براى تأمين زندگى بسيارى از بينوايان با آباد كردن زمين و حفر قنات؛ 6. مشاوره آماده براى سير و سلوك داشتند؛ 5

سياسى با دستگاه خالفت.
ه) دوره پنجم: دوران خالفت امام تا شهادت

در اين دوران امام با سه گروه به نبرد پرداختند:
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. نبرد با ناكثين (پيمان شكنان): طلحه و زبير خواستار حكومت بصره و كوفه بودند كه امام با آنها مخالفت كرد. آنها مخفيانه به مكه 1
رفتند و با بيت المال غارت شده، سپاهى تشكيل دادند و به بصره حمله كردند. امام در سال 36 هجرى در بيرون بصره با آنها طى

جنگ جمل مبارزه كرد و آنها را شكست داد.
. نبرد با قاسطين (لشكر شام و معاويه): امام پس از خالفت، معاويه را از حكومت شام بر كنار كرد. در سال 32 هجرى در صفين با 2
يكديگر مبارزه كردند. معاويه كه شكست را نزديك مىديد، حيله كرد و با قضيه حكميت پيش آمد كه لشكر امام، با توسل به زور،

ابوموسى را به عنوان َحَكم از طرف امام معرفى كردند.
. نبرد با مارقين (خوارج): خوارج كه از فريب معاويه آگاه شدند، امام را مقصر دانستند. در نهروان خيمه زدند و با امام به مخالفت 3
پرداختند. امام در سال 39 هجرى با آنان به مبارزه پرداخت و آنها را نيز شكست داد. امام پس از چهار سال و چند ماه حكومت در 19
رمضان سال 40 هجرى به دست ابن ملجم مرادى در مسجد كوفه به شهادت رسيد؛ در حالى كه در تدارك لشكر، براى بازگشت به

صحنه صفين و جنگ با شاميان بود.

وفات حرضت خديجه عليها السالم

يكى از درخشانترين چهرههاى تاريخ اسالم خديجه كبرى عليها السالم است كه به حق مظهر مقاومت و تجلى ايمان مىباشد. هم
او بود كه در اولين ساعات بعثت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم به او ايمان آورد و تا آخرين لحظات عمر بر اين هدف پاى فشرد و

استقامت ورزيد. در اين مورد به بيان چند حديث در وصف اين بانوى بزرگ مىپردازيم:
) روايت شده است وقتى رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم فرمودند: «مريم، آسيه، خديجه و فاطمه برترين زنان بهشتند».(29
رسول اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم در بستر احتضار بود، فاطمه زهرا عليها السالم درباره جايگاه آن حضرت در قيامت سؤاالتى
پرسيد. از آن جمله پرسيد: در آن روز مادرم خديجه كبرى كجاست؟ رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم در جواب فرمودند: خديجه

در قصرى است كه چهار درب به سوى بهشت دارد.(30)
عايشه مىگويد: رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم از خانه بيرون نمىآمد، مگر اينكه خديجه عليها السالم را ياد مىكرد و برايش

استغفار مىنمود. روزى از او ياد كرد و من حسد بردم و گفتم: او پيرزنى بيش نبود، خدا بهتر از او را در عوض به شما داده است!
پيامبر خشمگين شد و فرمود: نه، به خدا قسم كه بهتر از او به من نداده است؛ خديجه! و ديگر كجاست مثل خديجه؟ او به من
ايمان آورد آن هنگام كه مردم مرا انكار كردند، او مرا تصديق كرد آن گاه كه مردم مرا تكذيب مىكردند. او با مال خود مرا يارى كرد و
خداوند از ميان همسران فقط از خديجه به من فرزند داد. لذا مىگويند: هر وقت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم نام خديجه را

مىشنيد، گريه مىكرد.(31)

عيد فطر

همانگونه كه عارف وارسته ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى درباره عيد فطر آورده است: «عيد فطر روزى است كه خداوند آن را از ميان
ديگر روزها برگزيده است و مخصوص هديه شدن و جايزه دادن به بندگان خويش ساخته است. روزى است كه بندگان چشم اميد به
درگاه او دوختهاند و از خطاهاى خويش پوزش مىخواهند. خداوند در اين روز به آنها اجازه داده است تا نيازهاى خويش را به نزد او
آورند و آرزوهاى خويش را از او بخواهند و نيز به آنان وعده و مژده داده است كه هر نيازى به او آرند، برآورد و بيش از آنچه چشم

دارندبه آنان ببخشد».
اميرمؤمنان در عيد فطر خطبهاى خواندهاند كه در آن مؤمنان را بشارت و اهل باطل را بيم دادهاند: «اى مردم! اين روز شما روزى
است كه نيكوكاران در آن پاداش مىگيرند و زيانكاران و تبهكاران در آن مأيوس و نااميد مىگردند و اين شباهت زيادى به روز قيامت دارد.
پس با خروج از منازل و رهسپارى به سوى جايگاه نماز عيد، خروجتان از قبر و رفتنتان را به سوى پروردگار به ياد آوريد و با ايستادن در
جايگاه نماز، ايستادن در برابر پروردگارتان را ياد كنيد وبا بازگشت به سوى منازل خود، بازگشتتان به سوى منازلتان در بهشت برين را
متذكر شويد. اى بندگان خدا! كمترين چيزى كه به زنان و مردان روزه دار داده مىشود، اين است كه فرشتهاى در آخرين روز ماه
رمضان به آنان ندا مىدهد و مىگويد: هان! بشارتتان باد، اى بندگان خدا كه گناهان گذشتهتان آمرزيده شد! پس به فكر آينده خويش

باشيد كه چگونه بقيه ايّام را بگذرانيد».(32)
حضرت رسول صلى هللا عليه وآله وسلم درباره زينتهاى روز عيد فرمودهاند: «عيد فطر و قربان را با گفتن ال اِلَه اِّال اللَّه، اَللَُّه اَكبُر،

اَْلَحْمُدللَِّه وُسبحاَن اللَِّه زينت بخشيد».(33)
از سخنان معصومين چنين استفاده مىشود كه روز عيد فطر، روز گرفتن مزد است و لذا در اين روز مستحب است كه انسان بسيار

دعا كند و به ياد خدا باشد و روز خود را به بطالت و تنبلى نگذراند و خير دنيا و آخرت را بطلبد.

هفته اطعام و اكرام ايتام

امام صادق عليه السالم: يكى از موجبات آمرزش، اطعام گرسنگان است.
امام على عليه السالم مىفرمايند: آنچه مىخورى، از دست مىرود و آنچه مىخورانى فراوان و پربركت شود.

امام صادق عليه السالم نيز مىفرمايند: هر كه مسلمانى را غذا دهد تا سير شود، از پاداش آخرت او جز پروردگار جهانيان هيچ كس
ديگرى، حتى فرشته مقرّب و پيامبر مرسل خبر ندارد.

امام سجاد عليه السالم: هر كه شب را با شكم سير بگذراند و در كنارش مؤمنى گرسنه باشد، خداى تعالى مىفرمايد: فرشتگان
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من! شما را بر اين بنده گواه مىگيرم كه من به او دستور دادم و او نافرمانيم كرد و از خبر من فرمان نبرد؛ پس او را به كارش
واگذاشتيم. به عزت و جاللم سوگند كه هرگز او را نيامرزم.(34)

پىنوشت:

1) به كوشش اميد پورحسرت و مرتضى جليلى و سيد محمود رحيميان.

2) مناقب على بن ابىطالب، ج 151، ص 188.

3) غررالحكم، 4857.

4) الفخرى، 19.

5) الكامل فى التاريخ، ج 2، ص 440.

6) غررالحكم، 4453.

7) همان، 1075.

8) شرح نهجالبالغه، ج 1، ص 25.

9) بحاراالنوار، ج 37، ص 92، ح 55.

10) غررالحكم، 6468، باب بعض آثار الحلم.

11) همان، 2916، باب االخالص.

12) همان، ح 2912، باب االخالص.

13) الفخرى، 43؛ احقاق الحق، ج 18، ص 147.

14) غررالحكم، ح 1971، فصل 6، فى االيثار.

15) همان، ح 3163، فصل 6، فى االرشاد.

16) بحاراالنوار، ج 19، ص 39.

17) بقره، 207.

18) مجمعالبيان، ج 2، ص 792.

19) بحاراالنوار، ج 38، ص 90، ح 1.

20) غررالحكم، ح 8896، باب افضالالحسان.

21) السنن الكبرى، ج 6، ص 121، ح 11399.

22) غررالحكم، ح 5160، باب بعض آثار التواضع.

23) بحاراالنوار، ج 41، ص 55، ح 5.

24) احتجاج، ج 2، ص 518، ح 340.

25) بحاراالنوار، ج 82، ص 209.

26) ارشاد القلوب، 217.

27) بحاراالنوار، ج 81، ص 239، ح 21.

28) همان، ج 84، ص 239.

29) خصال شيخ صدوق، باب اربعة؛ بحار االنوار، ج 8، ص 178، ح 133.

30) بحاراالنوار، ج 22، ص 510.

31) سفينة البحار، ج 1، ص 380 و 381.

32) ميزان الحكمة، ص 4202.

33) ميزان الحكمة، ج 7، ص 131 و 132.

34) همان، ج 7، ص 3293 و 3294؛ نيز ر.ك آيات الدهر، 8 و 9؛ البلد، 14 و 16؛ الحاقه، 36 و 33؛ المدثر، 44؛ الفجر، 18، الماعون 7 2 و 3، مراجعه كنند.
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خاورميانه جديد» لبنان رسآغاز «طرح 

مقدمه

بعد از حمله گسترده ارتش اسرائيل به لبنان و فلسطين، اين سؤال براى همگان بوجود آمد كه چرا اسرائيل، با وجود هزينههاى
فراوان، به اقدام نظامى فوق دست زد؟ آيا آرامش نسبى موجود در كشورهاى منطقه و اطراف اسرائيل، تحقق اهداف اسرائيل را
آسانتر نمىكرد و آمريكا را به اهداف خود نزديكتر نمىنمود؟ آيا اسارت دو نظامى اسرائيلى كه مىتوانست به راحتى با اسراى لبنانى
مبادله شوند، عملياتى چنين گسترده را مىطلبيد؟ آيا مىتوان حزب اللَّه را عامل جنگ دانست؟ در تحليل ذيل سعى شده است با
تبيين سياستهاى راهبردى جديد آمريكا و اسرائيل، در تبديل طرح «خاورميانه بزرگ» به «خاورميانه جديد»، هدف اصلى حمالت

گسترده و جديد اسرائيل به كشورهاى منطقه، مثل لبنان و فلسطين بيان گردد.
سخنان كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا، در مورد تحوالت هولناك در منطقه، بويژه لبنان، تحت عنوان «درد زايمان خاورميانه
جديد»! بسيار قابل تأمل است. «خاورميانه جديد» واژه و عنوان جديدى است كه در واقع از يكسو ناظر بر طرح قديمى و شكست
خورده «خاورميانه بزرگ» است، طرحى كه در بين نئو محافظه كاران، پس از انتخابات 2000 در آمريكا، در تعيين اهداف راهبردى و

نظم هژمونيك و برترى جهانى اياالت متحده نقش اوّل را ايفا مىنمود.

بزرگ خاورميانه  طرح 

در اين طرح، تشكيل خاورميانه بزرگ (كه در برگيرنده آسياى ميانه، جنوب غربى آسيا و شمال آفريقا) مورد توجه بوده و اين امر
سيطره كامل بر خاورميانه كوچك (عراق، افغانستان، لبنان، سوريه...) و تبديل اين كشورها به يك پادگان نظامى را مىطلبيد. پس
براى رسيدن به خاورميانه بزرگ بايد از خاورميانه كوچك بهره جست و در اين راه ساقط كردن دولتهاى مستقل و همراه كردن آنها از
طريق قدرت سختافزارى (جنگ و عمليات نظامى)، كوتاهترين راه براى استراتژيستهاى كم صبر آمريكا و هم پيمانان او به شمار
مىرفت. پروژه خاورميانه بزرگ عالوه بر اصل تشكيل و اجرايى شدن، اهداف ديگرى را نيز براى آمريكا و اسرائيل به همراه داشته

است كه عبارتند از:

مورد نياز آمريكا در دهههاى آينده الف. تأم� منابع نفت 

آمريكا روزانه 21 ميليون بشكه نفت مصرف مىكند كه 14 ميليون بشكه آن را وارد و هفت ميليون بشكه ديگر را در داخل توليد مىنمايد
و چنانچه با همين روند به مصرف ادامه دهد در كمتر از ده سال و با پايان ذخائر نفتى خود (كه 21 ميليارد بشكه بر آورد شده) دچار

مشكل خواهد شد.
بنابراين، مسأله تأمين انرژى مورد نياز در دهه آينده، به عنوان يكى از مهمترين فاكتورهاى تهديد كننده امنيت ملى آمريكا و برترى
جهانى آن بشمار مىرود. در همين راستا بسيارى از كارشناسان، بحران انرژى در اين كشور را مترادف با تجزيه اياالت متحده ارزيابى

مىكنند.

ب. كنرتل رشيان نفت به عنوان اهرمى براى مهار اروپا و رشق آسيا

كشورهاى اروپايى و شرق آسيا نيز در اين دهه مانند آمريكا به نفت بعنوان استراتژيكترين منبع انرژى نياز خواهند داشت و كشورى
كه كنترل شريان نفت را در اختيار داشته باشد، از نظر سياسى نيز در موضع باالترى قرار خواهد گرفت.

ج. حفظ امنيت ارسائيل

تأمين امنيت اسرائيل به عنوان مهمترين متحد آمريكا، همواره مورد توجه سردمداران كاخ سفيد و از راهبردهاى اساسى آنها در
سياست خارجى بشمار مىآيد. از اينرو در ساخت خاورميانه بزرگ نيز، گسترش حوزه امنيتى اسرائيل از راهبردهاى اساسى

محسوب مىگردد.

د. ترويج دمكراسىهاى كنرتل شده

با تمام شدن تاريخ مصرف «استفاده از دولتهاى دست نشانده و مستبد»، آمريكا درصدد بود با ترويج دمكراسى كنترل شده، زمينه
را براى روى كار آوردن دولتهايى با گرايش به غرب (اسالمگرايان معتدل) فراهم نمايد، تا ضمن مقابله با موج اسالمگرايى و مهار

امواج مردمى معترض به حكومتهاى دست نشانده، سيطره خود را بر كشورهاى منطقه افزايش دهد.

برترى �د� ه. زمينه سازى براى 

خاورميانه بزرگ مورد نظر آمريكا، محل تالقى پنج تمدن از هفت تمدن مورد اشاره هانتينگتون است. هر چند بر اساس نظر وى مرز
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تمدنها، نقاط جنگ خيز آينده محسوب مىگردد، اما اين منطقه مىتواند خاستگاه اتحاد آتى بر ضد تمدن غرب نيز باشد. لذا آمريكا
سعى داشت با حضور در مرزهاى اين پنج تمدن، ضمن كنترل آنها و جلوگيرى از تشكيل بلوك تمدنى در برابر غرب، شرايط مناسب را

براى پيروزى غرب در جنگ آينده كه به گفته هانتينگتون جنگ تمدنها خواهد بود، فراهم نمايد.

پروسه ملت سازى و . 

پطروس غالى دبير كل سابق سازمان ملل معتقد است در دهههاى اول هزاره سوم، تعداد كشورهاى جهان از مرز عدد 200 خواهد
گذشت و در اين سالها جهان شاهد فعال شدن گسل قوميتها و در نهايت ظهور و بروز دولتهاى جديد خواهد بود. آمريكا با استفاده از
تعدد قوميتهاى خاورميانه، برنامه ريزى گستردهاى را براى تحريك قوميتها، تجزيه كشورها و تغيير جغرافياى سياسى در خاورميانه،
بر اساس منافع ملى كاخ سفيد انجام داده است. در اين راستا نشريه نيروهاى مسلح آمريكا در مقالهاى به قلم پيترز (سرتيپ دوم
بازنشسته ارتش آمريكا) خواستار ايجاد تغييراتى در نقشه خاورميانه شده كه در آن، كشور مستقل كردستان بخشهايى از ايران،
عراق، تركيه و سوريه را به خود اختصاص مىدهد. پيترز معتقد است چنين كشورى، آمريكايىترين كشور در گستره بين بلغارستان تا

ژاپن خواهد بود.
وى همچنين پيشنهاد كرده است يك واتيكان اسالمى در مكه يا مدينه تأسيس شود. در اين نقشه، عراق به سه كشور (كردستان،
يك كشور عربى شيعه و يك كشور سنى) تجزيه شده و ايران نيز بخش قابل توجهى از گستره خود را به كشورهاى جديد موسوم به

كردستان، آذربايجان متحد، كشور شيعه عرب و بلوچستان آزاد واگذار مىكند.

ز . مقابله و مهار اسالمگرايى

صدور انقالب اسالمى، سبب گسترش موج اسالم گرايى و بيدارى اسالمى در جهان بويژه خاورميانه گرديد. از اينرو نومحافظه كاران
آمريكا در راهبرد خاورميانهاى خود سعى كردند با ايجاد سلطه نظامى و تسلط فيزيكى بر خاورميانه قديم، عالوه بر مقابله با موج

فزاينده اسالم گرايى در اين منطقه، اين امواج را در بخشهاى پيرامونى خاورميانه قديم مهار نمايد.

ح . فرهنگ سازى

ترويج فرهنگ و هنجارهاى مورد نظر غرب با بهرهگيرى از ساز و كارهاى تربيتى، آموزشى و استفاده از ابزار رسانهها، بخش پايانى و
نرمافزارى طرح خاورميانه بزرگ و از ديگر راهبردهاى خاورميانهاى آمريكا محسوب مىگردد. نومحافظه كاران بر اين انديشه بودند كه با
تحقق اين فاز، عمالً مانعترين تمدن (تمدن اسالمى) در برابر تمدن غرب را استحاله كرده و در هنجارها و تمدن غرب هضم و هدم

مىكنند.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه تبيين طرح خاورميانهاى آمريكا عالوه بر تأمين اهداف موضوف، آموزههاى مسيحيت
صهيونيسم را نيز در منطقه عملياتى مىكرد. مسيحيان صهيونيست، ديپلماسى نظامى گرايانه كاخ سفيد را به ديپلماسى الهى و

رسالت الهى آمريكا براى مبارزه با شرارت تعبير مىكنند.
در واقع به يك معنا، خاورميانه بزرگ طرحى است كه البى صهيونيسم براساس سناريوى به اصطالح دينى ساخته و سر هم بندى

كرده است تا از اين طريق منافع آمريكا و اسرائيل در منطقه به همراه امنيت كشور اسرائيل حفظ و تأمين شود.

بزرگ» شكست طرح «خاورميانه 

با موضوعيت يافتن تروريسم و القاعده، پس از حوادث يازدهم سپتامبر، فرصت بسيار مغتنمى از جهت بين المللى فراهم شد كه
سردمداران كاخ سفيد و البى صهيونيزم بتوانند، تسخير خاورميانه قديم را براى رسيدن به «خاورميانه بزرگ» در دايره طرح ريزى و
اقدامات خود قرار دهند، تهاجم نظامى به افغانستان و عراق و سرنگونى دولتهاى دست نشانده طالبان و صدام، آغاز مرحله اول طرح
خاورميانه بزرگ، يعنى دولت سازى در منطقه خاورميانه قديم را معنا مىبخشيد، اما پروژه دولت سازى نه تنها به شكست انجاميد،
بلكه فرصتى براى اسالم گرايان فراهم شد، تا با استفاده از آن، به صورت دموكراتيك از نردبان قدرت باال بروند، پيروزى حزب اللَّه در
انتخابات پارلمانى لبنان و مشاركت در دولت، پيروزى حماس در فلسطين، پيروزى مجاهدين افغانى در مجلس قانون گذارى و پيروزى
ائتالف يكپارچه در عراق و روى كار آمدن دولت اسالمى همه و همه نشانههاى شكست طرح خاورميانه بزرگ و نويد «تشكيل

خاورميانه اسالمى» بود.

خاورميانه اسالمى

با پيروزىهاى مكرر دولتهاى اسالمى، صورت بندى جديد در منطقه تحت عنوان «خاورميانه اسالمى» شكل يافت، خاورميانهاى كه
ويژگىهاى آن كامالً با منافع آمريكا و غرب در تضاد بود.

بنگاههاى تبليغاتى غرب در ابتدا سعى كردند با مترادف قرار دادن خاورميانه اسالمى با هالل شيعى (ايران، عراق، سوريه و لبنان)
مانع از رشد و رويكرد ساير ملتهاى مسلمان و دينى منطقه به آن شوند. اما پيروزى حماس در فلسطين و اخوان المسلمين در مصر،
نظام سلطه را در مقابل جريان قوى اسالم گرا قرار داد، و اين دولتهاى اسالمى و مستقل، نسخه كنترل شده دموكراسى غربى را
بى خاصيت نمودند. كاهش مقبوليت دولت آمريكا و معرفى آن به عنوان يك نظام سلطه جو و غارتگر منطقه، نفوذ بيشتر ايران در
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كشورهاى منطقه به عنوان كشور امالقراء، تبديل اسرائيل به يك رژيم جعلى و فاقد مشروطيت، وجود اهرم فشار نفت، وجود ذخاير
انرژى جهان، فراگير بودن دين مقدس اسالم، جمعيت قابل توجه، «خاورميانه اسالمى» را به يكى از بازيگران اصلى و بسيار متأثر در

صحنه بينالمللى تبديل نموده است.

خاورميانه جديد

طرح «خاورميانه جديد» مدل تعديل شده طرح «خاورميانه بزرگ» است، كه نقطه مقابل خاورميانه اسالمى است.
طرح «خاورميانه جديد» حول رژيم اشغالگر قدس، بعنوان مهمترين شريك استراتژيك آمريكا خواهد بود و تضمين امنيت رژيم و نابودى
تمام سالحهايى كه مىتوانند اراضى اشغالى را مورد هدف قرار دهند، بعنوان اولين هدف شناخته شده است، بخصوص اين كه به
رسميت شناخته شدن اين رژيم، توسط اجراى «نقشه راه» كه تضمين كننده اين رژيم است مجدداً مورد اهتمام آمريكا و هم

پيمانانش است.
به همين منظور آمريكا و غرب، تمام تالش خود را براى سقوط دولتهاى حماس فراهم كرد، در حوزه لبنان نيز خلع سالح و به انزوا
كشيدن حزباللَّه در صحنه سياسى در دستور كار قرار گرفت، فاز اجرايى دستيابى به اين هدف، باترور رفيق حريرى - كه طرح اصلى
آن توسط موساد و آمريكا برنامه ريزى شده بود - آغاز گشت، آمريكا تالش كرد كه از يك طرف با متهم كردن سوريه به دست داشتن
در اين ترور، ارتش اين كشور را وادار به عقب نشينى از خاك لبنان نمايد، از طرف ديگر با اين ادعا كه حزب اللَّه وابسته به سوريه
است، موضع اين گروه را در لبنان تضعيف و با استفاده از نفوذ خود در برخى از گروههاى مخالف حزب اللَّه و فعال كردن گسلهاى
سياسى و فرقهاى در لبنان، طرح انقالب مخملى در اين كشور را با برگزارى تظاهرات عليه اين جنبش و مطالبه خلع سالح آن، به
اجرا درآورد، اما اين ترفندها هم مؤثر واقع نشد و حتى در جبهه سوريه و عراق هم طرحهاى آن در اختالفات فرقهاى بين شيعه و

سنى با شكست مواجه شد.

زمزمههاى جنگ عليه لبنان

در جلسهاى كه با حضور سران رژيم صهيونيستى در كاخ سفيد برگزار شد، سناريوى جنگ در خاورميانه (لبنان، سوريه،
فلسطين...) تهيه گرديد، پس از جلسه مذكور، آمريكا، نشست چند جانبهاى را در يكى از كشورهاى عربى با برخى از سران دست
نشانده برگزار كرد تا با استفاده از نگرانى اين كشورها، از رشد خاورميانه اسالمى و تقويت جبهه ايران و شيعيان در منطقه و لزوم
برقرارى توازن و تقويت جبهه كشورهاى همسو آمريكا (اردن، مصر، عربستان و...)، موافقت آنها را جهت برخورد با حماس، حزب اللَّه
و سوريه جلب نمود. مرحله اول اين سناريو شامل حمله به غزه با هدف سرنگونى دولت حماس، دستگيرى و سركوب انقالبيون و
مهار انتفاضه فلسطين بود كه اين مرحله توسط رژيم صهيونيستى با بهانه اسارت سرباز اسرائيلى انجام پذيرفت و بيش از 60 نفر از

نمايندگان مجلس فلسطين كه وابسته به حماس بودند، ربوده شدند.
مرحله دوم اين سناريو، تهاجم به لبنان و اشغال جنوب اين كشور تا حد فاصل رودخانه ليطانى به منظور مرعوب نمودن دولت لبنان،
فعال كردن گسلهاى سياسى - فرقهاى عليه حزب اللَّه و بهرهگيرى از افكار عمومى، براى خلع سالح اين حزب به شمار مىآمد كه

اين امر هم با تجاوز اسرائيل به مرز لبنان و بهانه اسير شدن دو نظامى بدست رزمندگان حزب اللَّه، صورت گرفت.
اهداف جزئىتر تاكتيكى و راهبردى و سياسى رژيم صهيونيستى از جنگ عليه فلسطين و لبنان پس از دو عمليات «اوهام برباد رفته»

و «وعده صادق» را مىتوان در چند نكته خالصه كرد:
- سرپوش گذاشتن بر شكست امنيتى و نظامى از طريق عمليات گسترده و بسيج مجدد توده صهيونيستها و جلب حمايت آنها و

بازگرداندن اعتبار از دست رفته ارتش اسرائيل به آن و تأكيد بر اين نكته كه صهيونيستها ابتكار عمل را در دست دارند.
- فرسوده كردن مقاومت فلسطين و لبنان در ابعاد مادى و انسانى و تضعيف بنيه نظامى و لجستيكى مقاومت حزب اللَّه.

- نابودى درآمدهاى ملتهاى فلسطين و لبنان و توانايىها و امكانات اين دو سرزمين و مؤسسات زيربنايى آنها، جهت پيچيده كردن وضع
داخلى و تشديد اختالفات ميان گروههاى سياسى متخاصم در داخل فلسطين و لبنان، با زير فشار گذاشتن مردم در ابعاد اقتصادى و

معيشتى و انزواى داخلى مقاومت و مجازات حاميان مردمى مقاومت و هواداران آن.
- تحميل طرحهاى سياسى و نظامى و امنيتى و حتى اقتصادى و اجتماعى تازه براى تغيير وضع موجود و با ترسيم نقشه سياسى
از طريق اسقاط كابينه فلسطين به رهبرى جنبش حماس و تحميل وضعيت جديد نظامى بر مرزهاى شمالى فلسطين اشغالى و

تحريك جامعه جهانى به اجراى قطعنامه 1559 كه در آن بر تسريع خلع سالح مقاومت تأكيد شده است.
- آزادى نظاميان اسير صهيونيستى از دست مقاومت، بدون پرداختن هزينه سياسى كه مىتواند محبوبيت مقاومت را افزايش دهد و

آن را به استمرار انجام چنين عملياتى تشويق كند.
- ضربه زدن به حلقه قدرتمند زنجيره جبهه پايدارى (متشكل از ايران، سوريه، لبنان، حزب اللَّه) و افزايش فشارها بر سوريه و لبنان و

ايران، جهت جلوگيرى از ادامه حمايت آنها از مقاومت.
بر همين اساس، شبهه مطرح شده از سوى بعضى از كشورهاى عربى و تبليغات غرب، مبنى بر ماجراجويى حزب اللَّه جهت آغاز
جنگ بىمعنا است، زيرا طرح از پيش تعيين شده آمريكا و متحدان، براى حمله به لبنان كامالً مشخص است، از طرف ديگر عدم
حمايت كشورهاى عربى و سكوت مرگبار اين كشورها در جنگ اسرائيل با حزب اللَّه و كشتار وحشيانه مردم لبنان، به خوبى نشان

مىدهد كه اين جنگ با هماهنگى كشورهاى عربى! صورت پذيرفته است.
البته طرح خاورميانه جديد، مرحله سوم و چهارمى را هم در پى داشت كه در آن پس از موفقيت در حمله به فلسطين و لبنان، اين
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توانايى به نظام سلطه بخشيده مىشد كه سومين مرحله را نيز با هدف تغيير رفتار سوريه جهت به رسميت شناختن اسرائيل و در
صورت نياز تغيير ساختار آن كشور را عملياتى نمايد، در مرحله چهارم صحنه عراق مورد توجه قرار مىگرفت، بدين ترتيب كه پس از
حذف زرقاوى و رشد فزاينده اقدامات تروريستى، با استفاده از تركيب جديد و افراطىتر از القاعده و با ناكارآمد نشان دادن دولت
اسالمى، مقدمات الزم جهت سرنگونى دولت ائتالفى فراهم مىگردد. اما هيچ كدام از اين مراحل به سرانجام نرسيده و خيال خام
طرح جديد خاورميانه آمريكا و اسرائيل، با مقاومت حزب اللَّه لبنان به رهبرى سيد حسن نصراللَّه، چون نوزادى مرده متولد گرديد.
آرى! مقاومت حزب اللَّه ارتش شكستناپذير اسرائيل را - كه ششمين ارتش جهان از جهت تجهيزات مىباشد - با ضربات سختى

متوقف نمود و همه كارشناسان نظامى جهان و دولتها، اعراب و حتى اسرائيلىها متعجب و شرمنده ساخت.

پ£وزى حزب اللَّه جنگ نابرابر، 

سيد حسن نصراللَّه در پيام خود در آغاز جنگ چنين گفت: 
«از حاال به بعد شما جنگى تمام عيار خواستيد، پس اين هم جنگ تمام عيار شما؛ اين را خواستيد. حكومت شما خواست قواعد
بازى تغيير كند. بنابراين، قواعد بازى تغيير مىكند. شما نمىدانيد امروز با چه كسى مىجنگيد. شما با فرزندان محّمد صلى هللا عليه
وآله وسلم، على، حسن و حسين عليهم السالم و با اهل بيت رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم و اصحاب او وارد جنگ
شدهايد. شما با قومى مىجنگيد كه ايمانى فراتر و برتر از همه انسانهاى اين كره خاكى دارد. شما خواستار جنگى تمام عيار با
قومى شديد كه به تاريخ و فرهنگ خود افتخار مىكند و قدرت مادى، امكانات، مهارت، خرد، آرامش، عزم، ثبات و شجاعت دارد، به

اميد و يارى خدا! روزهاى آينده را ميان ما و شما خواهيم ديد».
با وجود گذشت بيش از يك ماه از جنگ ارتش رژيم صهيونيستى عليه مردم لبنان و مقاومت حزب اللَّه، در حاليكه ارتش اين رژيم،
پيشرفتهترين امكانات را از نظر هوايى، زمينى و دريايى در اختيار داشت و حتى هم پيمان او، آمريكا جديدترين هواپيماى خود (اف
) را به همراه بمبها و موشكهاى هدايت شونده در اختيار اين رژيم قرار داد، اما مقاومت، هوشيارى و دفاع محكم حزب اللَّه لبنان، 22
مشت آهنين ارتش اسرائيل را ذوب كرد. انهدام يك ناو و يك ناوچه و 2 كشتى تندرو و پيشرفته اين رژيم، از دست دادن بيش از 80
تانك ميركاواى پيشرفته و مجهز، از بين رفتن تعداد زيادى از كماندوهاى ويژه دولت اسرائيل به نام كورانى، شليك بيش از 3000
موشك از سوى حزب اللَّه به شهرهاى مختلف اين رژيم تا عمق 75 كيلومترى (كه در تاريخ اسرائيل بى سابقه است، اعراب
نتوانستند در جنگ 6 روزه حتى يك موشك به خاك اسرائيل شليك نمايند) كه مناطق اقتصادى و توريستى اسرائيل را فلج كرد و
تلفات سنگينى را به همراه داشت، شكست پىدرپى نيروى زمينى اسرائيل و هلى بردهاى آنها به همراه تلفات نظامى فراوان ارتش
اسرائيل، در جبهه هوايى هم با وجود ادعاهاى رژيم صهيونيستى، مبنى بر بمباران مواضع حزب اللَّه، عمالً آسيب جدى به توانايى
سايت موشكى حزب اللَّه در هدف قرار دادن اسرائيل بوجود نيامد، همه اين موارد نشان دهنده خرد شدن استخوانهاى نظامى
اسرائيل در زير پاهاى رزمندگان حزب اللَّه است. به طول كلى به نظر مىرسد تهاجم كالسيك ارتش اسرائيل به لبنان، تنها باعث
تقويت و پيروزى حزب اللَّه شده است و اگر استراتژيستهاى ارتش اسرائيل بخواهند به راهبرد جنگى خود ادامه داده و به آتش بس
ملتزم نشوند به دام نبرد با حزب اللَّه خواهند افتاد، كه اين امر تنها هزينه اقتصادى و سياسى به اسرائيل تحميل خواهد كرد.
واقعيت آن است كه با تخريب زير بناهاى لبنان، به اقتصاد اسرائيل هم ضربات سنگينى وارد شده است، كاهش درآمد هفتگى 2
ميليارد دالرى توليدات ساالنه اسرائيل كه 125 ميليارد دالر مىباشد يكى از اين موارد مىباشد. اين رقم چندين برابر خسارت وارد شده
به لبنان است و اين شكاف ميان خسارت طرفين، فشار را بر اسرائيل براى متوقف كردن يورشهاى آنها افزايش مىدهد تا اين مسأله

به تشديد بحران در تآلويو نينجامد.

برابر حزب اللَّه علل ناتوا� ارتش ارسائيل در 

1. سردرگمى استراتژى ارتش اسرائيل: جنگى كه گمان مىشد در يك هفته و با بمباران هوايى لبنان كه از لحاظ اقليمى در شرايطى
مشابه جنگ افغانستان بود، به سود اسرائيل پايان يابد. با عدم تمركز آرايش نظامى حزب اللَّه و فقدان پايگاههاى نظامى متمركز،
كاركرد حمالت هوايى و آتش توپخانه زمينى و دريايى اسرائيل را خنثى كرد. اين ارتش حجم گسترده حمالت را در حد كشتار غير

نظاميان تقليل داد و باعث شد تا افكار عمومى و فضاى بينالمللى را عليه تل آويو تغيير دهد.
. شكل يافتن ساختارى حزب اللَّه در قالب يك ارتش سازمان يافته چريكى و هوشيار و پيشرفته: در جنگها، زمين نقش تعيين 2
كنندهاى دارد و از مهمترين عوامل شروع و ادامه جنگ كالسيك است، اما در اين جنگ مسأله زمينگيرى به نقطه ضعفى فراگير، در
فرآيند حمله اسرائيل تبديل شده، چرا كه اسرائيل بارها و بارها با اشغال و تصاحب زمينهاى لبنان، هزينههاى زيادى را پرداخت كرده

است. از سوى ديگر حضور اسرائيل در خاك لبنان، بهترين فرصت براى حزب اللَّه به شمار مىرود، زيرا: 
الف. مشروعيت ادامه مقاومت اسالمى و حضور مقتدرانه اين تشكل در لبنان افزايش يافته. 

ب. مخالفان در انفعال قرار مىگيرند.
ج. هدف آسان و قابل دسترسى، براى عمليات حزب اللَّه فراهم مىشود.

د. كاهش فشار داخلى بر خلع سالح حزب اللَّه توسط گروههاى وابسته داخلى بعد از ترور رفيق حريرى و قطعنامه 1559 سازمان
ملل.

ه. كاهش فشارهاى بينالمللى مبنى بر خلع سالح حزب اللَّه لبنان توسط قطعنامه سازمان ملل.
. عدم آسيبپذيرى يكسان طرفين در برابر تلفات انسانى و نظامى: تفكر استشهادى حاكم بر حزب اللَّه، شهادت نيروهاى اين 3
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تشكل را به عامل تقويت كننده و برانگيزاننده در نبرد تبديل مىكند و شمار بيشمارى از مردم را به آنها پيوند مىدهد، اما در آنسوى
ديگر و در جبهه مقابل، ارتش اسرائيل به شدت در برابر تلفات انسانى آسيبپذير است و افزايش آن موجب تضعيف روحيه و فشار

افكار عمومى اسرائيل و خوددارى سربازان اين ارتش از حضور در جبهه مىگردد.

مورد تهاجم رژيم صهيونيستى به لبنان رهنمودهاى مقام معظم رهربى در 

- امروز دفاع از حزب اللَّه لبنان، بر همه جامعه اسالمى واجب است.
- گرگِ درنده وحشِى آدمخوار صهيونيست به جان مردم لبنان افتاده است؛ از «حزب اللَّه»، مجاهد فى سبيل اللَّه، تودهنى مىخورد؛

ولى بر روى سر كودك مسلمان در «قانا» و در بقيه نقاط لبنان بمب مىريزد.
- اين قضيهاى كه براى لبنان و به طور خاص براى شيعيان آن پيش آوردهاند، براى همه ملتها و كشورها و فرق اسالمى ممكن است

پيش بيايد؛ نمىشود به قدرتها چشم دوخت. امت اسالمى بايد بتواند از خودش دفاع كند؛ بايد بتواند موجوديت خود را حفظ كند.
- سم مهلك دنياى اسالم تفرقه است. اين تفرقه، ملتها را از هم جدا مىكند؛ دلها را از هم جدا مىكند.

- هم ُسنىها بدانند، هم شيعهها بدانند؛ همه، در ايران و در دنياى اسالم، اين را بدانند كه اختالف شيعه و سنى يكى از ابزارها و
چماقهاى دشمن عليه امت اسالمى است.

- بارها ديده شده است، امروز هم مكرراً ديده مىشود، كه قدرتهاى مستكبر عالم، آن وقتى كه پاى مسلمانها در ميان است، چشم
بر روى هر جنايتى كه عليه مسلمانها شود، مىبندند.

منابع و مآخذ

1. سايت باشگاه انديشه
2. سايت قدسنا

3. سايت خبرگزارى فارس
4. سايت مؤسسه مطالعات و تحقيقات انديشهسازان نور

5. سايت همشهرى ديپلماتيك
6. سايت جمعيت دفاع از ملت فلسطين

7. سايت رصد
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يادى از محنتهاى اهل بيت عليهم السالم(1)

روضه پيامرب اكرم صىل الله عليه وآله وسلم

الُم َعلَْيَك يا َرُسوَل اللَّه، يا َخير َخلق اللَّه، يا َسيدنا َو َموالنا». ابن بابويه از ابن عباس نقل مىكند: وقتى پيغمبر صلى هللا عليه «اَلسَّ
وآله وسلم در بستر بيمارى افتاده بود بعضى از اصحاب گرد پيغمبر بودند. به بالل فرمودند: مردم را خبر كنيد در مسجد جمع بشوند.
وقتى مردم جمع شدند پيغمبر به مسجد تشريف آوردند، باالى منبر رفتند. فرمودند: اى گروه اصحاب، من چگونه پيغمبرى براى شما
بودم؟ آيا در ميان شما به همراهتان به جهاد نيامدم؟ آيا براى هدايت شما آن همه زحمت نكشيدم؟ آيا دندان نيش مرا نشكستيد؟
آيا پيشانى مرا خاك آلود نكرديد؟ آيا از نادانان قوم خود متحمل سختىها نشدم؟ آيابه خاطر ايثار بر اّمت، از گرسنگى سنگ بر شكم
)؛ «هيچ پيامبرى مثل من اذيت نشد» (همين طور كه پيغمبر حرف ) در جايى هم فرمود: «ما ُاوذى نَبٌى ِمثَل ما ُاوذيُت»(3 نبستم؟(2
مىزد صداى گريه مردم بلند بود. جاهاى مختلف بارها فرموده بود: مردم، من از شما اجر و مزد رسالت نمىخواهم ولى فقط يك تقاضا

دارم آن هم اين است كه از قرآن و اهل بيت من جدا نشويد تا دوباره گرفتار گمراهى نشويد)
اى به دوشت غم امت همه دم در همه حال

برده بر شانه خود كوه غم و درد و مالل
امت اجر تو عطا كرد به قرآن و به آل
ُحرمت هر دو كنار َحَرمت شد پامال

بر لب خلق هنوز از غم تو زمزمه بود
اولين اجر رسالت زدن فاطمه بود

روضه امام عىل عليه السالم

الف. (شب 19 ماه مبارك رمضان): «َصلَّى اللَُّه َعلَْيَك يا اَميَرالُمؤِمنيَن َوَسيََّدالَوصييَّن َوخيََرَة َرّبِ العالَميَن». از ام كلثوم نقل شده: وقتى
شب نوزدهم ماه رمضان رسيد، پدرم به خانه آمد، مشغول نماز شد. براى افطار دو قرص نان جو، كاسهاى از شير و مقدارى نمك
حاضر كردم. نماز تمام شد به سفره كه نگاه كردند اشك از چشمان مبارك جارى شد. فرمود: دخترم! آيا تا حاال ديدى كه پدرت دو
خورش بر سر سفرهاش باشد؟ مگر نمىدانى كه من از رسول خدا پيروى مىكنم. به خدا، تا يكى از اين دو نوع غذا را بر ندارى افطار
نمىكنم. امكلثوم مىگويد: خواستم نمك را بردارم، حضرت نگذاشت؛ كاسه شير را از سفره برداشتم، حضرت مقدار كمى از نان جو با
نمك را ميل فرمود.نقل شده كه آن شب، حضرت، زياد از منزل بيرون مىآمد و داخل مىشد،به آسمان نگاه مىكرد، سوره يس را تالوت
) مىفرمود: به خدا قسم كه دروغ نمىگويم، آن كسى هم كه به من خبر مىفرمود، مدام زمزمه داشت: «اِنَّا للَِّه َو اِنَّا اِلَيِه راِجُعون»(4
داد دروغ نگفته، امشب آن شبى است كه به من وعده شهادت دادند. وقتى هم كه ابن ملجم با ضربه خود سر مباركش را شكافت

در حال سجده بود، فرمود:
«بِْسِم اللَِّه َوبِاللَِّه َوَعلى ِملَِة َرُسوِل اللَِّه، ُفزُت َو رّبِ اْلَكْعبَِة»: منادى ميان آسمان و زمين ندا داد:

َمْت َواللَِّه اَركاُن الُهدى، ُقتَِل َعلِىٌّ الُمرتَضى...» به خدا سوگند كه اركان هدايت درهم شكست. على مرتضى شهيد شد.(5) «تََهدَّ
خوب شد تيغ تو بشكافت سرم را دشمن

هم تو بر آرزوى خويش رسيدى هم من
آمدى دير چرا چشم به راهت بودم

از همان شب كه تن فاطمهام گشت كفن
در همان لحظه كه شمشير تو باال مىرفت

نشنيدى به جنان فاطمه مىگفت نزن

ب. (شب 21 ماه رمضان): شيخ مفيد رحمه هللا روايت كرده: وقتى ابن ملجم را دستگير كردند، ام كلثوم به آن ملعون گفت: اى
دشمن خدا، اميرالمؤمنين را با شمشير زدى ولى اميدوارم پدرم از اين ضربت شفا پيدا كند، تو هم رو سياه بشوى. ابنملجم گفت:
كارى كردهام كه ديگر اميدى به شفاى على نيست. شمشير را با هزار درهم خريدم هزار درهم ديگر دادم آن را به زهر آب
دادند.امشب با شمشير زهرآلودى به على ضربت زدم كه اگر زهرش را ميان اهل زمين قسمت كنند همه هالك مىشوند. شب
بيست و يكم رسيد همه فرزندان و اهل بيت را جمع كردند، يكى يكى با همه وداع كرد. اثر زهر بر بدن مبارك ظاهر شده بود. هر چه
خوردنى و آشاميدنى آوردند ميل نفرمود، لبها به ذكر خدا مشغول بود. عرق مانند مرواريد از پيشانى مبارك حضرت مىريخت، همين
طور كه عرقها را پاك مىكرد مىفرمود: از رسول خدا شنيدم كه وقت وفات مؤمن پيشانيش مانند مرواريد عرق مىكند. به فرزندان
فرمود: امشب شب آخر عمر من است، همه شما را به خدا سپردم. امام حسن كه بغض گلويش را فشار مىداد فرمود:يا
اميرالمؤمنين! چرا اينگونه سخن مىگوئيد. ما از خدا نااميد نيستيم. فرمود: حسنم! پيامبر را در خواب ديدم، از آزارهاى امت به او

شكايت كردم فرمودند يا على، بعد سه شب تو ميهمان من هستى. اكنون سه شب گذشته است.(6)
مرغ جان پر زند از پيكر روحانى موال
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عرق مرگ نشسته است به پيشانى موال
مسجد و منبر و محراب بناليد خدا را

كه زخون شسته شده صورت نورانى موال
سفرههاى تهى و گريه اطفاِل خرابه

همه هستند گواه شب مهمانى موال

ج. (شب 23 ماه رمضان): محّمد حنفيه روايت مىكند: وقتى برادرانم مشغول غسل اميرالمؤمنين شدند، امام حسين آب مىريخت و
امام حسن غسل مىداد، احتياج نداشتند كسى جسد حضرت را برگرداند، بدن مبارك هنگام غسل خود به خود از اين سو به آن سو
مىشد،بويى خوشتر از ُمشك و عنبر از پيكر آقايم استشمام مىشد. اميرالمومنين عليه السالم را در 5 جامه كفن كردند، در تابوت
نهادند. به سفارش اميرالمؤمنين، حسنين دنبال تابوت رو برداشتند، جلوى آن را جبرئيل و ميكائيل حمل مىكردند. محّمد حنفيه
مىگويد: به خدا قسم ديدم جنازه حضرت به هر در و ديوار و عمارت و درختى كه مىگذرد آنها خم مىشدند. تابوت رفت و رفت تا به
موضع قبر رسيدند، جنازه را بر زمين نهادند و بر آن نماز خواندند، وقتى خواستند زمين را بكنند ناگهان قبر ساخته شدهاى ظاهر
شد، تختهاى در زمين قبر بود كه بر آن نوشته بود اين آن چيزى است كه نوح پيغمبر براى بنده شايسته طاهر و مطهر از قبل آماده

كرده.(7)
گرچه در خاك نهان شد بدن خسته تو

كعبه خلق بود خانه در بسته تو
شمعسان سوختى و آب شدى، دم نزدى

كه جهان سوخته از گريه آهسته تو
خلق يك لحظه ز درد دلت آگاه نشد

بىصدا بود زبس گريه پيوسته تو
چه به زهرا گذرد گر بگذارد به جنان

دست بشكسته به پيشانى بشكسته تو

روضه حرضت زهرا عليها السالم

الف. «اَلَسالُم َعلَْيِك يا فاِطَمُة الَزهراء اَيَُّتها الِصديَقُة الَشهيدَه». بعد از آنكه حضرت زهرا از ورود ُعّمال غاصبان به درون خانه براى بردن
على براى بيعت ممانعت كرد، گزارش واقعه به خليفه دوم رسيد، به اطرافيانش دستور داد هيزم خشك جمع كنيد. هيزمها را دور
خانه على قرار دادند. درون خانه، على و فاطمه و حسنين عليهما السالم بودند. او نعره زد: على! به خدا قسم اگر براى بيعت با
خليفه از خانه بيرون نيايى خانه ات را به آتش مىكشم. فاطمه از پشت در جواب داد: «ما لَنا َولََك» «ما را با تو چه كار». مگر از خدا
نمىترسى كه مىخواهى به خانهام وارد شوى. باالخره نا مردها درِ خانه را به آتش كشيدند. فاطمه پشت در بود. دِر نيم سوخته را
هل داد، به زور وارد خانه شد. همين طور كه خانم فرياد مىزد: «يا اَبَتاه يا َرُسوَل اللَِّه» ببين بعد از تو با ما چه دارند مىكنند شمشير را
با غالف بلند كرد به پهلوى بانو زد. بعضى هم گفتند تازيانه را بلند كرد و به بازوى فاطمه زد. در اين هنگام على از جا َجست، گوشه
لباسش را گرفت،او را به زمين كوبيد،بينى و گردنش را به خاك ماليد، مىخواست او را بكشد كه سفارش رسول خدا به صبر را به ياد

آورد:(8)
شيطان به بيت وحى تعالى چه مىكند

آتش به گرد خانه موال چه مىكند؟
از باغ خلد دود چرا مىشود بلند

بر روى حور سيلى اعدا چه مىكند؟
گيرم رواست سوختن خانه، ميخ در
در سينه شكسته زهرا چه مىكند؟

ب. اسماء بنت عميس روايت مىكند: هنگامى كه لحظه وفات حضرت زهرا فرا رسيد لباسش را به روى خود كشيد، فرمود: اسماء!
لحظهاى صبر كن، بعد مرا صدا بزن. اگر جواب دادم زندهام و گرنه بدان كه نزد پدرم شتافتهام. راوى مىگويد: اسماء چند لحظهاى
منتظر شد. سپس بانو را صدا زد اّما از خانم جواب نشنيد. صدا زد يا بنت محّمد المصطفى، پاسخ نيامد، صدا كرد: «يا بِْنَت اَْكَرِم َمْن
َحَملَْتُه النِساُء...» باز پاسخى نيامد. پوشش چهره او را كنار زد. ديد جان در پيكر زهرا نيست. صداى شيون اسماء بلند شد. وقتى
حسن و حسين او را ديدند، فرمودند: اَْيَن امُّنا؟ اسماء مادر ما كجاست؟ پاسخى نداد. وارد خانه شدند ديدند مادر آرام و بىحركت
خوابيده. حسين عليه السالم مادر را تكان داد. ديد مادر تكان نمىخورد. فرمود: «يا اَخاُه آَجَرَك اللَُّه فِى الوالِِدة». به روى مادر افتاد
َع َقلبى َفأَُموت» اسماء گفت: فرزندان رسول خدا! پاهاى او را مىبوسيد و مىفرمود: «يا ُاماه اَنَا اِبُنِك الحسين َكلِّمينى َقْبَل اَْن يََتَصدَّ
برخيزيد برويد به پدرتان على خبر بدهيد. هر دو مضطرب از خانه بيرون آمدند ناله كنان مىگفتند: يا محمداه، يا احمداه. به على خبر
دادند. موال در مسجد بود. وقتى خبر را شنيد از هوش رفت. آب بر او پاشيدند. وقتى به هوش آمد به سر و سينه مىزد و مىفرمود:

ٍد ُكْنُت بِِك اَتََعزّى َففيَم الَعزاُء ِمْن بَعِدِك»؛ «بَِمِن الَعزاُء يا بِْنَت ُمَحمَّ
«بعد از تو از چه كسى دلدارى بجويم؟ با تو دلم آرام مىگرفت».(9)
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پرستوى مهاجرم چرا ز النه مىروى
اگر زالنه مىروى چرا شبانه مىروى

قرار من، اميد دل، على ُبَود ز تو خجل
كه با كبودى بدن زتازيانه مىروى

چهار طفل خون جگر زنند در غمت به سر
تو بر زيارت پدر چه عاشقانه مىروى

اال به رخ نشانهات مگر شكسته شانهات
كه موى زيَنبين(10) خود نكرده شانه مىروى 

ج. شام شهادت حضرت زهرا: در خانه حضرت، نالههاى جان سوزى بر پا بود. فرزندان فاطمه آستين لباسشان را در دهانشان
گذاشته به دستور على بىصدا و به آرامى گريه مىكردند. فضه مىگويد: موقع غسل دادن شد، على عليه السالم دستور داد پردهاى
كشيدند من و اسماء آب مىآورديم. آقا هم بدن را غسل مىداد. زمزمهاى هم بر لب داشت. بعد از آنكه بدن فاطمهاش را كفن نمود،
به يتيمانش كه مثل جوجه مىلرزيدند نگاه كرد، فرمود: يتيمان فاطمه! بياييد با مادرتان خداحافظى كنيد. حسين عليه السالم خود را
روى سينه مادر انداخته و ناله مىزد. اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: به خدا قسم ديدم كفن، خود به خود باز شد، دستهاى فاطمه
از البه الى كفن بيرون آمد، يتيمانش را در آغوش گرفت. آن قدر صحنه جانسوز بود كه ناگهان صدايى ميان زمين و آسمان بلند شد:يا

على! مالئك طاقت ديدن اين منظره را ندارند، يتيمان را بردار.(11)

روضه امام حسن مجتبى عليه السالم

«السالم عليك يا ابا محمد يا حسُن بن على يابَن رسول اللَّه يا حجَةاللَّه على خلقه». مرحوم شيخ مفيد در امالى و سيد مرتضى در
عيونالمعجزات از ابن عباس نقل مىكنند: (بعد از آنكه امام حسن مجتبى مسموم شدند) امام حسين عليه السالم بر بالين امام
مجتبى عليه السالم حاضر شد و پرسيد: برادر جان حالت چطور است؟ امام مجتبى عليه السالم جواب داد: خودم را در آخرين
) وقتى ساعات آخر شهادت فرا روزهاى دنيا و در اولين روزهاى آخرت مىبينم. بعد فرمود: «َرأيُت يا اَخى َكبِدى فِي الطَْشِت».(12
رسيد چهره مباركش سبز شد. امام حسين عليه السالم خطاب به برادر عرض كردند: برادر جان چرا رنگ چهرهات سبز شده؟
فرمود: رسول خدا به من خبر داد در شب معراج هنگامى كه وارد بهشت گرديدم و از منازل مؤمنين عبور كردم دو قصر بلند در كنار
هم ديدم كه از هر جهت مثل هم بودند و فقط از جهت رنگ تفاوت داشتند. يكى از آنها از ِزبَرجد سبز و ديگرى ياقوت سرخ بود. به
جبرئيل گفتم صاحب اين قصرها كيست؟ جبرئيل جواب داد: يكى از آنها متعلق به فرزندت حسن و ديگرى متعلق به فرزندت حسين
است. رسول خدا فرمود: پرسيدم چرا رنگ آنها يكسان نيست؟ جبرئيل پاسخ داد: اما سبز بودن قصر حسن به خاطر اين است كه او
با سم به شهادت مىرسد و هنگام شهادتش رنگ او سبز خواهد گرديد و سرخى قصر حسين بدان جهت است كه او را مىكشند و

چهره مباركش را با خون رنگين مىسازند.(13)
عزيز فاطمه فرزند مصطفى حسنم

امام عالمم اما غريب در وطنم
پس از على، كه كس مثل او ستم نكشيد

ستم كشيدهترين رهبر زمانه منم
هزار بحر غم و غصه داشتم در دل

كه گشت خون و برون ريخت آخر از دهنم
كجا روم به كه گويم كه يار در خانه
فكنده شعله زهر جفا به جان و تنم

روضه امام حس� عليه السالم

الف. (قتلگاه): «السالم عليك يا ابا عبد اللَّه، السالم عليك و على االرواح التى حلت بِفنائك عليك منى سالم اللَّه ابدا ما بقيت و بقى
الليل و النهار..». در آخرين مبارزه ابى عبداللَّه عليه السالم لشكر دشمن از هر طرف امام را تيرباران مىكرد. به روايت امام باقر عليه
السالم بيشتر از 320 جراحت بر بدن ابى عبداللَّه وارد شد. در اين هنگام حضرت از زيادى زخمها و كثرت تشنگى و ضعف و خستگى
براى استراحت لحظهاى توقف فرمود. ناگاه خائنى سنگى به طرف آن حضرت پرتاب كرد، پيشانى آن حضرت را شكست. خون از
پيشانى به روى صورت مبارك جارى شد. حضرت پيراهن خود را باال آورد تا چشم و چهره خود را از خون پاك كند، ناگهان تيرى سه
شعبه كه نوك آن زهر آلود بود بر سينه مبارك حضرت زدند كه از پشت بيرون آمد. ابى عبد اللَّه فرمود «بِْسِم اللَِّه َوبِاللَِّه َو َعلى ِملَِّة
َرُسوِل اللَّه» بعد دست بردند تير را بيرون كشيدند. از جاى تير، خون فوران مىزد. حضرت دست به زير آن جراحت بردند و وقتى پر از
خون شد آن را به طرف آسمان پرتاب كردند. قطرهاى از خون به زمين بازنگشت. بار ديگر مشت خود را از خون پر فرمود و سر و

صورت و محاسن مباركش را به خون خضاب فرمود.(14)
جبين خويش سپر كرد پيش سنگ عدو

نمود نيت و آن گه زخون گرفت وضو
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به پيش تير به قصد نماز قامت بست
دو لب گشود به تكبير و شد سراپا هو

قيام طى شد و باال گرفت پيراهن
در آن ميانه عيان شد سفيدى دل او

به ناگه از طرف خصم تير زهر آلود
رسيد بر بدن و سر كشيد از آن سو

) وقتى صداى ب. (ذو الجناح): در زيارت ناحيه مقدسه مىفرمايد: «َواَْسَرَع َفَرُسَك شاِرداً اِلى ِخياِمَك قاصداً ُمَحْمِحماً باكياً».(15
ذوالجناح از نزديكى حرم به گوش رسيد، اول از همه سكينه به طرف بيرون دويد.ديد ذو الجناح به طرف خيمه ها مىآيد؛ اّما چه ذو
الجناحى؛يالها غرق به خون؛ زين واژگون؛ بدن پر از تير و نيزه. وقتى سكينه اسب را به آن حال ديد شيون كشيد: «َفَواللَِّه لََقْد ُقتَِل
اَبى الُحَسيْن»؛ (به خدا پدر مظلومم را كشتند). اين موقع بود كه همه اهل حرم از خيمهها بيرون دويدند، دور ذوالجناح را گرفتند. هر

كس با زبان حال از او سؤالى داشت.
همه از خيمه هابيرون دويدند

ولى ساالر زينب را نديدند
يكى گويد فرس باباى ما كو

يكى گويد فرس موالى ما كو

ج. سر امام: از معصوم روايت شده است كه: چون سر مطهر حضرت امام حسين عليه السالم را آوردند. يزيد مجلس شراب ترتيب
داد. با نزديكان خود شراب مىخورد و با آنها شطرنج بازى مىكرد و به ياران خود شراب مىداد و مىگفت: بيائيد كه اين شراب مباركست
كه سر دشمن ما نزد ما گذاشته شده است و دلشاد و خرم گرديدهام، كفر مىگفت و به امام و پدر و جد بزرگوارش دشنام مىداد. هر
بار كه در قمار بر حريف خود غالب مىشد، سه پياله شراب مىخورد و ته مانده آن را نزديك تشتى كه سر مقدس امام در آن گذاشته
شده بود مىريخت. يك بار هم چوب خيزرانى طلبيد و به دست گرفت و به دندانهاى مبارك حضرت مىكوفت. اينجا بود كه ناله زينب

كبرى بلند شد.(16)
زينب بگفت با دل افگار اى يزيد
ما را از اين زياده ميازار اى يزيد

بزم قمار و مجلس عام و بساط خمر
اينجا كجا و عترت اطهار اى يزيد

اندر ميان تشت طال جاى دادهاى
رأس حسين با لب ُدر بار اى يزيد
بگذار جام باده و بردار چوب كين

از بوسه گاه احمد مختار اى يزيد

د. (ورود اسراء به شام): چون كاروان اسرا به نزديك دمشق رسيد، دختر على ابن ابىطالب عليه السالم به شمر ملعون فرمود: اينجا
شهر شام است، دو خواهش از تو دارم يكى اينكه ما را از دروازهاى وارد كنيد كه مردم كمتر ما را تماشا كنند. دوم اينكه سرهاى
شهدا را از محملهاى ما دور كنيد. سرها را از جلوى كاروان حركت بدهيد تا نگاه مردم به سرها باشد، كمتر به ما نگاه كنند. اّما شمر
ملعون كه مايه شقاوت است وقتى خواهش زينب را فهميد، دستور داد سرهاى شهدا را كه بر نيزه كرده بودند، در كنار محملها قرار
دادند، بعد هم دستور داد كاروان را از دروازه شامات كه شلوغترين ورودى شام بود وارد كردند. لذابعدها وقتى از امام سجاد عليه

السالم پرسيدند در ماجراى اسارت كجا بيشتر از همه جا به شما سخت گذشت؟ سه بار فرمود: الشام الشام الشام.(17)
شام شهر محنت و رنج و بال

شام يعنى سختتر از كربال
شام يعنى ظلم و جور بىحساب
اهل بيت عصمت و بزم و شراب

روضه امام سجاد عليه السالم

«السالم عليك يا على بن الحسين سيد الساجدين و قرة عين الناظرين. يابن رسول اللَّه». منهال مىگويد: در قصه اسارت اهل بيت
داخل بازار شام آمدم، ديدم آقا زين العابدين عليه السالم ميان بازار ايستاده، غمزده، زنجيرى به گردن، با حالت ضعف و بىتابى.
مىگويد: نگاه كردم، ديدم پاهاى مباركش مثل دو چوب خشكيده شده: «وِرجالُهما َكاَنَُّهما َقَصبَتان». خون از ساق پاها مىريزد. جلو
آمدم عرض سالم كردم. گفتم آقا جان! حالتان چطور است؟ فرمود: منهال! چطور باشد حال كسى كه اسير يزيد باشد؟ همين قدر
بدان از روزى كه پدرم را كشتند، ديگر اين زن و بچه غذاى سير نخوردند، روى خوش نديدند. گفتم آقا جان، چرا از خرابه بيرون آمدى؟
فرمود: منهال! آفتاب در خرابه به زنجير گردنم تابيده، زنجير را داغ كرده، گردنم را مىسوزاند. منهال مىگويد: من حرف مىزدم، يك وقت

بىبى زينب عليها السالم از خرابه بيرون آمد، صدا زد، يادگار برادرم برگرد، مىترسم االن با تازيانه بيايند باز هم آزارت دهند.(18)
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هر چه مىخواهيد ظلم افزون كنيد
هر چه مىخواهيد قلبم خون كنيد

ظلم بر من بيشتر ز اينها كنيد
ليك دست عمهام را وا كنيد

عمهام چون مادرم زهرا شده
پشتش از بار مصيبت تا شده

روضه امام باقر عليه السالم

بعد از آنكه هشام، امام را به شام طلبيد، معجزاتى از امام ظاهر شد هشام تصميم گرفت امام را به مدينه برگرداند. ملعون جلوتر از
امام پيكى فرستاد، در شهرهاى مسير حركت امام اعالم كنند دو پسر جادوگر ابوتراب كه به شام رفته بودند مسيحى شدند، هر
كسى با آنها خريد و فروش يا مصافحه كند خونش حالل است. در شهر مديَن بعد از آنكه پيك هشام دستورالعمل را ابالغ كرد مردم
شهر تا امام باقر و امام صادق عليهم السالم را ديدند درهاى خانهها را بر روى آنها بستند، از درون خانهها و پشت بامها دشنام
مىدادند، به على و آل على عليه السالم ناسزا مىگفتند. هر چه همراهان امام عليه السالم مردم را نصيحت مىكردند گوش نمىدادند.
امام باقر عليه السالم فرمود: ما اين طور كه به شما گفتهاند نيستيم. شما كه با يهود و نصارى معامله مىكنيد چرا با ما اينگونه رفتار
مىكنيد؟ گفتند: شما از يهود و مسيحى بدتريد. امام صادق عليه السالم مىفرمايد: هر چه پدرم نصيحت فرمود گوش نمىدادند، تا
اينكه پدرم بر باالى كوهى كه نزديك شهر بود رفت، رو به سوى شهر ايستاد، انگشتان مبارك را بر گوشها گذاشت، آياتى از قرآن را
كه خداوند در قصه شعيب نازل كرده - و داستان نزول عذاب بر آنها را بازگو مىكرد - تالوت فرمود تا اينكه به اين آيه رسيد: «بَِقيَُة اللَِّه
) بعد فرمود: مردم، به خدا سوگند ما بقيه خدا بر روى زمين هستيم. ناگهان باد سياهى وزيدن گرفت َخْيٌر لَُكم اِْن ُكْنُتْم ُمؤِمنيَن»(19
كه از صداى مهيبش مردم شهر كه از سر بامها امام را نگاه مىكردند به وحشت افتادند. پيرمردى فرياد زد، از خدا بترسيد، اين مرد در
مكانى ايستاده كه شعيب هنگام نفرين قومش آنجا ايستاده بود. به خدا قسم اگر درها را بروى او نگشائيد همان عذاب بر شما هم
نازل مىشود. مردم شهر ترسيدند، درهاى منازل را به روى ما باز كردند. اين خبر كه به هشام رسيد، براى والى مدينه نوشت: امام

باقر عليه السالم را با زهر به شهادت برساند.(20)
كسى كه بود شكافنده تمام علوم

هزار حيف كه از زهر كينه شد مسموم
به غربت على و خاندان او سوگند

امام ما ز جهان رفت با دلى مغموم
تمام قصه مظلومىاش بخاك بقيع
ُبَود ز غربت قبرش براى ما معلوم

روضه امام صادق عليه السالم

منصور دوانيقى براى فرماندار مكه و مدينه پيام داد، خانه جعفر بن محّمد (امام صادق عليه السالم) را بسوزان، او اين دستور را اجرا
كرد و خانهى امام صادق عليه السالم را سوزانيد كه آتش آن تا به راهرو خانه سرايت كرد، امام صادق عليه السالم بيرون آمد و
ميان آتش گام برمىداشت و مىفرمود: «اَنَا ابُن ابراهيم خليل اللَّه».(21) شبى ديگر به دستور منصور امام عليه السالم را در نيمههاى
شب با سر برهنه و بدون عمامه به حضورش آوردند، منصور با كمال جسارت و خشونت به امام توهين كرد. شمشير خود را از غالف
بيرون كشيد، تا امام را به شهادت برساند اّما ناگهان رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم را در برابر خود ديده، شمشير را در غالف
خود گذاشت، سه بار اين كار را انجام داد، اّما هر بار پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم را در مقابل خود ديد. سرانجام از قتل امام عليه
السالم منصرف گرديد. عرض مىكنيم يا رسول اللَّه! كربال نبوديد، آن قدر شمشير و تير و نيزه به بدن فرزندت زدند كه ديگر بدن پاره

پاره شد.
تنها نشد ز زهر ستم آب، پيكرت

يك عمر ريخت آتشِ اندوه بر سرت
آن شب كه شعله گشت زكاشانهات بلند

ياد آمد از شكستن پهلوى مادرت
بردند دست بسته تو را چون على، ولى

سيلى نخورد پشت دِر خانه همسرت

روضه حرضت موىس بن جعفر عليه السالم

«يا ابا الحسن يا موسى بن جعفر ايها الكاظم يابن رسول اللَّه». در زيارت آقا موسى بن جعفر عليه السالم اين طور وارد شده:
«السالُم َعلَى الُمَعّذبِ فى َقْعِر الّسجون و ُظلَِم الَمطامير». يك ظلمتى است كه «َمْطمُوره» است. مطموره گودال نمور و نمناك را
مىگويند. به خاطر شط بزرگى كه در بغداد هست اگر هر جاى زمين بغداد را دو متر حفر كنى به آب مىرسى. بنابراين همين قدر كه
داخل زير زمين دو پلهاى هم كه زندانى باشى آنجا مطموره است، خيس است. آن وقت آقا در يك جايى زندانى بود كه هم تاريك
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بود و هم مرطوب، غل و زنجير هم داشت، فلذا معذب بود، خيلى هم معذب بود. «ال اله اال اللَّه»، آقا موسى بن جعفر عليه السالم
آن قدر در زندان آزار ديده بود كه مثل على بن ابى طالب عليه السالم در اواخر عمرش مىفرمود: «اَللُّهم اِنّى َملَْلُتُهم و َملّونى» خدايا
من از اين نامردمان سيرم، آنها هم از من خسته شدند. مرا از اين مردم بگير. يك روزى هم رسيد كه چهار نفر بدن مطهر و مقدس

موسى بن جعفر را با يك وضع خالف ادب و احترام آوردند در حالى كه فرياد مىزدند: «هذا اِماُم الرّافَِضه».(22)
روضه امام رضا عليه السالم

ُق»: اباصلت مىگويد: وقتى امام مىخواست وارد «َصلَّى اللَُّه َعلَْيَك يا اَبالَحَسن َصلَّى اللَُّه َعلى روِحَك َوبََدنَِك َصبَْرَت َوأَْنَت الصّاِدُق الُمَصدَّ
كاخ مأمون بشود به من فرمود: هنگام خروج اگر عبا بر سر كشيده بودم به من نزديك نشو، با من حرف نزن. اباصلت مىگويد: امام وارد
خانه مأمون شد. جلوى مأمون ظرفى پر از ميوه بود. او خوشهى انگورى كه به زهر آلوده بود به امام تعارف كرد، خودش هم چند دانه
از انگورهاى سالم آن را براى رد گم كردن خورد. امام از خوردن آن انگورها پرهيز كرد، اما مأمون با تحكّم امام را مجبور كرد چند دانه از
آن انگورها را بخورد. ناگهان حال آقا دگرگون شد و باقى خوشه را به زمين افكند. متغير االحوال از آن مجلس بيرون آمد. مأمون گفت:
يابن عم به كجا مىروى؟ فرمود: به آن جا كه مرا فرستادى. ديدم امام رضا روى مبارك پوشيده از خانه مأمون بيرون آمد، به فرموده آقا
با ايشان صحبت نكردم، تا به داخل خانه تشريف آوردند. فرمود: در منزل را ببند، رنجور و ناالن بر زانويش تكيه زد. ناگاه جوان خوش
رويى را در داخل منزل ديدم، شبيهترين مردم به امام رضا عليه السالم بود. به سوى او رفتم، با تعجب پرسيدم: از كدام راه داخل
شدى؟ من كه درها را بسته بودم. فرمود: آن قادرى كه مرا از مدينه به يك لحظه به طوس آورد، از درهاى بسته مرا داخل ساخت.
پرسيدم تو كيستى؟ فرمود: منم حجت خدا بر تو. من محمد بن على (امام جواد) هستم. براى وداع با پدرم آمدهام. به خدمت امام
رضا رسيد. امام رضا تا پسرش راديد از جا بلند شد، فرزندش را در آغوش كشيد. اما اى محبان اهل بيت در كربال قضيه طور ديگرى
بود. اينجا پسر باالى سر پدر آمد اما در كربال ديدند پدر باالى نعش پاره پاره فرزندش آمد و فرمود، على جان بعد از تو خاك بر سر

دنيا.(23)
بيا بيا كه بناليم در عزاى غريب

بيا بيا كه بخوانيم ما رثاى غريب
بيا غريب نوازى كنيم با اشكى

كه نيست جز غم و اندوه آشناى غريب
هر آنكه درد غريبى كشيده در دوران

بگو بيا و ببين حالت رضاى غريب
به مثل مار گزيده به خويش مىپيچيد

فضاى حجره پر از سوز و نالههاى غريب

روضه امام جواد عليه السالم

الُم َعلَْيَك يا َسفيَر اللَِّه»(24): چون امام الُم َعلَيَك يا نَجِىَّ اللَّه اَلسَّ الُم َعلَْيَك يا اَباَجْعَفر ُمَحمَّد بَن َعلى التَّقى اَِالماُم الَوفِى اَلسَّ «اَلسَّ
جواد عليه السالم وارد بغداد شد، معتصم از انحراف ام فضل از امام مطلع شد او را طلبيد و به قتل آن حضرت راضى كرد. زهرى براى
او فرستاد كه در غذاى آن حضرت بريزد. ام فضل انگور رازقى را زهرآلود كرد و به نزد امام آورد. هنگامى كه حضرت از آن انگورها ميل
فرمودند، اثر زهر در بدن مباركش ظاهر شد. ام فضل از كرده خود پشيمان شد، گريه و زارى كرد، حضرت فرمود: حاال كه مرا كشتى
گريه و زارى مىكنى؟ به خدا سوگند به باليى مبتال مىشوى كه مرهمپذير نيست. نوشتهاند كه ام فضل به بيمارى مبتال شد كه هر

چه مال دنيا داشت صرف كرد اما سودى نبخشيد.(25)
من از دوران طفلى تا جوانى خون دل خوردم

كه از هر ناله مىجوشد هزاران درد پنهانم
تمام عمر با تنهايى و غربت گرفتم خو

ولى وقت شهادت مادرم زهراست مهمانم
شريك زندگى گرديده قاتل، خانهام مقتل

انيسم اشك چشم و حجره در بسته زندانم

روضه امام هادى عليه السالم

): در نزد متوكل خليفه عباسى از امام الُم َعلَْيَك يا َسلِيَل االَخياِر»(26 الُم َعلَْيَك يا َزيَن االبراِر اَلسَّ الُم َعلَْيَك يا ُنوَر االَنواِر اَلسَّ «اَلسَّ
بدگويى كردند و به امام تهمت زدند كه در حال جمع آورى اسلحه است تا بر ضد حكومت تو قيام كند. متوكل گروهى از غالمان ترك
را براى دستگيرى امام عازم كرد. آنها شب هنگام به منزل امام حمله كردند و درون خانه ريختند و هر چه جستجو كردند اسلحهاى
پيدا نكردند، امام را درون حجرهاى دربسته يافتند كه بر روى زمين خالى نشسته و در حال عبادت خداوند بودند. امام را با همان وضع
نزد متوكل بردند، متوكل در مجلس شراب و عيش و نوش بود. گستاخانه امام را نزد خود نشاند و به امام عليه السالم شراب تعارف
كرد. امام فرمود: واللَّه شراب هرگز داخل گوشت و خون من نشده، آن گاه براى اينكه به امام بىادبى و توهين كرده باشد به امام
گفت: شعر بخوان. امام فرمود اهل شعر نيستم، گفت از اين يكى، ديگر چارهاى ندارى: حضرت اشعارى را كه مشتمل بر بىوفايى
دنيا و مرگ سالطين و ذلت و خوارى ايشان پس از مرگ بود قرائت نمودند. متوكل از شنيدن اين اشعار گريست به اندازهاى كه اشك
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) حرف ما به امام هادى عليه السالم اين است كه آقا شما را وارد چشمش،صورت نحسش را تر كرد و حاضرين نيز گريستند.(27
مجلس شراب كردند، روزى هم سر بريده جد عزيزتان حسين عليه السالم را وارد مجلس كردند، چنان با چوب خيزران بر لب و دندان

او زدند كه ناله زينب بلند شد:
به زور خواند به بزم شراب حجت حق را
نكرد شرم و حيا از خداى حضرت هادى

گهى به بزم شراب و گهى به مجلس دشمن
چگونه اشك نريزم براى حضرت هادى

روضه امام حسن عسكرى عليه السالم

): ابوسهل مىگويد: در روزهاى الُم َعلَْيَك يا ُرَكَن اْلُمْؤِمنيَن»(28 الُم َعلَْيَك يا اِماَم الفائِزيَن اَلسَّ الُم َعلَْيَك يا ِعْصَمَة الُمتَِّقين اَلسَّ «اَلسَّ
آخرى كه امام حسن عسكرى عليه السالم در اثر مسموميت در بستر شهادت افتاده بود به عيادت ايشان مشرف شدم. آقا به
خادمشان فرمودند: براى من مقدارى جوشانده بياوريد. مادر امام زمان عليه السالم آن جوشانده را به خدمت امام آوردند و به دست
مبارك ايشان دادند، آن قدر ضعف بر آقا چيره شده بود كه نتوانستند جوشانده را ميل بفرمايند. به خادمشان فرمودند: داخل آن اطاق
شو، كودكى را در حال سجده مىبينى، او را به نزد من بياور - غالم مىگويد: داخل اطاق شدم، ناگهان ديدم كودكى سر به سجده
گذاشته و انگشت سبّابه خود را رو به آسمان بلند كرده، عرضه داشتم: سيد و آقاى من شما را مىخواهند. آقازاده نزد امام آمدند.
ابوسهل مىگويد: چون آن كودك به خدمت امام رسيد سالم كرد، نگاه كردم ديدم عجب جمالى، چنان نورى از روى مباركش مىتابيد،
همين كه امام نظرش به آن كودك افتاد گريستند و فرمودند: «يا َسيَِد اَِهل بَيتِه، اِسِقنِى الماَء َفاِنّى ذاِهٌب اِلَى َربِّى»، آقا زاده

جوشانده را نزديك لبهاى امام آورد و سيرشان فرمودند.(29)
مهدى اى روشنى ديده كجايى پسرم

اى به درياى الهى تو يگانه گهرم
تو بيا در برم اين لحظه آخر بنشين
تا كه از زهر جفا پاره ببينى جگرم

آتش معتمد آنگونه زده شعله به جان
كه زسوز شرر و سوختنش باخبرم

روضه حرضت خديجه عليها السالم

خديجه دانشمند و ثروتمند مدت پانزده سال با پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم زندگى كرد، در جهت حفاظت و حمايت و دفاع از
وجود مقدس آن حضرت همه دارايى و توان خويش را به كار گرفت تا رسول گرامى اسالم بهتر بتواند مكتب آسمانى خويش را براى
بشريت عرضه نمايد، اين بانوى بزرگ اسالم، همه ثروت بىنظير خويش را در جهت تقويت اسالم به مصرف رسانيد و حتى در
روزهايى كه دوران نقاهت و بيمارى خويش را مىگذرانيد برابر آزار و كارشكنى و محاصرهى اقتصادى از سوى دشمنان پيامبر صلى
هللا عليه وآله وسلم در حالى كه فاطمه كوچك در كنارش اشك مىريخت گاهى با رنج و مضايقه مالى به سر مىبرد. مقام معنوى اين
بانو تا آنجا اوج گرفت كه جبرئيل به پيغمبر صلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: سالم خداوند را به خديجه ابالغ كن. اين بانوى بزرگ در
شصت و پنج سالگى در خانه خود نزديك مسجد الحرام ديده از دنيا فرو بست. وفات خديجه كه سه روز بعد از وفات ابوطالب رخ داد
آن قدر دردناك بود كه پيامبر آن سال را عامالحزن ناميدند. پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم هرگاه نام خديجه برده مىشد از او به
نيكى ياد مىكردند و مىفرمودند: خديجه عليها السالم هنگامى به من ايمان آورد كه همه مردم كافر بودند، وقتى نبوت مرا تصديق كرد

كه ديگران مرا تكذيب كردند.(30)
در روز بىكسى، اى يار و ياورم

از پيش من روى، مظلوم همسرم
بعد از تو فاطمه، بگرفته زمزمه
با داغ تو رسد، عمرم به خاتمه

اى هم نواى من، درد آشناى من
بس غصه خوردهاى، گشتى فداى من

سرمايهات همه، دادى به راه من
در بىپناهىام، بودى پناه من

روضه حرضت عباس عليه السالم

الُم َعلَْيَك اَيُّها الَعبُد الصَّالُِح المطيُع للَِّه َولَِرُسولِِه َو ِالَميِرالُمؤِمنيَن َوالَحَسِن َوالُحَسيِن َصلَواُت اللَِّه َعلَيِهم َو َسلَّم». «اَلسَّ
الف. قمر بنى هاشم، حضرت ابوالفضل عليه السالم ماند تا تمام هاشميان رفتند و شهيد شدند. حاال چرا امام، ابوالفضل را نگه
داشته است، به علت اينكه زن و بچهها آرام باشند. بچهها مىگويند هر چه كه بشود عباس زنده است. مرد توانا زنده است. اما يك
وقت رسيد كه عباس آمد و گفت: «َقْد ضاَق َصْدرى» دلم تنگ شده است. به من هم اجازه بده بروم. آقا فرمود: عباس جان، پس به
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عنوان تهيهى آب براى لب تشنگان برو، آمد َمشك را برداشت، بچهها را بغل كرد نوازش كرد تا بنشينند و آرام باشند و گفت: برايتان
آب مىآورم، همه نشستند. طبق يك نقل حضرت سكينه روايت فرمود: «َخَرَج الُحَسيُن َوالَعباُس بَْيَن يََديِه» ابى عبداللَّه و عباس دو
تايى با هم به ميدان رفتند. مدتى طول كشيد، خبرى نشد. اهل حرم از بس چشم انتظار مانده بودند،از نگرانى نتوانستند آرام
بگيرند، از خيمهها درآمدند، آمدند جلوى درب خيمه، صف بستند، همين طور نگاه مىكنند. يك وقت ديدند آقا ابى عبداللَّه از دور نمايان
شد ولى تنها آمده، پاى پياده آمده، با وضع غيرعادى آمده، عنان اسب را در دست گرفته آمد، دلهاى همه لرزيد اما نمىخواهند باور
كنند عباس كشته شده، نه! عباس زنده است. آقا امام حسين به خيمهها رسيده. كسى به خود جرأت نمىدهد از عباس سؤال كند.
باالخره سكينه از صف بيرون آمد، رفت جلو و خيلى مؤدب گفت: «أبتاه! َهْل لََك ِعلٌم بَِعّمَِى العباس» بابا آيا از عمويم عباس خبرى

دارى؟ آقا صدا زد؛ سكينه! عمويت را كشتند.(31)
تا تو بودى خيمهها آرام بود
دشمنم در كربال ناكام بود

تا تو بودى چهرهاى نيلى نبود
دستها آماده سيلى نبود

ب. بعد از آنكه ياران و اهل بيت يك يك به شهادت رسيدند، حضرت عباس عليه السالم كه طاقت تحمل تنهايى برادر را نداشت از
ايشان رخصت ميدان گرفت، امام عليه السالم با شنيدن اين سخنان گريست و فرمود: تو صاحب لواى منى، اگر تو بروى ديگر كسى
را ندارم. حضرت عباس عليه السالم عرض كرد: سينهام تنگ شده و از زندگى دنيا سيرم. حضرت فرمود: پس ابتدا براى اين كودكان
مقدارى آب بياور... حضرت عباس عليه السالم مشكى بر دوش گذاشت و عازم شريعه شد. چهار هزار نفر از شريعه محافظت
مىكردند، حضرت عباس عليه السالم به آنها حمله كرد و طبق روايتى 80 نفر از آنها را به هالكت رساند و وارد شريعه شد. خواست
كمى آب بنوشد، به ياد لب عطشان امام و اهل حرم افتاد، آب را از كف ريخت، مشك را پر آب نمود و به سمت خيمهها حركت كرد.
لشكر دشمن او را احاطه كردند و از هر سو به او حمله ور شدند. عدهاى كه پشت نخلها كمين كرده بودند بيرون آمدند، نانجيبى با
ضربت شمشير دست راست عباس را قطع كرد. سقا َمشك آب را با دست چپش گرفت. نامرد ديگرى ضربتى هم به دست چپ او
زد و آن را قطع كرد. سقا َمشك را به دندان گرفت.تمام فكر و ذكرش رساندن آب به حرم بود. هنوز اميد داشت بتواند آب را برساند.
اما ناگاه تيرى به مشك خورد و آب بر زمين ريخت و تير ديگرى به سينهاش نشست و از اسب افتاد. اين جا بود كه فرياد زد! «يا أَخا
اَْدِرْك أَخاك»، امام كه صداى برادر را شنيد شتابان خود را به او رسانيد، ديد تن برادر پاره پاره كنار فرات افتاده است، گريست و فرمود:

«اَالُن اِْنَكَسَر ظَْهرى َو َقلَّْت ِحيلَتى».(32)
ُحلّهام احرام خون، تلبيهام زمزمه

زمزم من تشنگى، كعبه من علقمه
العطش كودكان قلب مرا پاره كرد

ورنه زشمشيرها نيست مرا واهمه
كاش هماندم كه تير، آمد و بر مشك خورد

تيغ اجل داده بود عمر مرا خاتمه

روضه حرضت علىاكرب عليه السالم

سؤالى كه مطرح است اين است كه چرا آقا ابى عبداللَّه نعش على اكبرش را خودش به عقب نياورد؟ آخر نعش شهداى ديگر را
خودشان مىآوردند. گفتهاند آقا از همان وسط ميدان رو كرد به طرف خيام و فرمود: «يا َفَتيان بَنى هاِشم اِْحِملوا اَخاُكم اِلَى
الُفْسطاِط» يعنى اى جوانان بنى هاشمى بياييد نعش على اكبر را به خيمه ببريد. چرا خودش نبرد؟ يك عده شايد فكر كنند چون پدر
است باالخره عاطفه پدرى است و عالقه پدر به پسر مانع مىشده. در ضمن، خودش هم كه ناتوان و فرسوده و داغديده است.
بنابراين حضرت چنين كرد. اما فكر نمىكنم اين طور باشد چون اوالً حسين قوىتر از اين حرفهاست. حسين آنچنان شخصيتى نيست
كه مرگ پسر و برادر و اصحاب او را از پاى درآورد. هرگز. او يك انسان قوى است دليل بر اينكه انسان قوى است آن است كه: با تمام
حوادث يك ذره منطقش را از دست نداده. در مورد بدن على اكبر روايت شده: «َفَقطَّعُوه بُِسُيوفِهم إِرباً إِرباً». يعنى بدن على اكبر را
تكه تكه كرده بودند آقا ديد اگر بخواهد يك نفرى بدن را بياورد ممكن است اعضاى بدن جدا شود. اهانت به بدن شود. لذا فرمود: «يا
فتيان بنى هاشم...» اى جوانان بنى هاشم بيائيد و كمك كنيد. يكى بازو را بگيرد يكى پهلو را بگيرد يكى سر را بگيرد تا بدن على

اكبر را به خيمهها ببريم.(33)
اى پيكر تو چون جگر پاره پارهام

تا كى زنى به دل زسكوتت شرارهام
با آنكه سينهام شده مجروح داغ تو

لبخند قاتلت زده زخم دوبارهام
يك آسمان ستاره زچشمم به خاك ريخت

ديدم چو پاره شده ماه پارهام
من چاره ساز درد همه عالمم ولى 

بااوفتادن تو ز كف رفته چارهام
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روضه حرضت علىاصغر عليه السالم

ابوِمخَنف در مقتل مىنويسد: امام عليه السالم در ميان بانوان رو به خواهرش نمود و فرمود: خواهر پسر شير خوارهام را به تو
مىسپارم. عرضه داشت: جان برادر، اگر ممكن است از اين گروه برايش كمى آب بطلبيد تا از تشنگى نميرد. فرمود: طفل شيرخوارم
را بياور. طفل شش ماهه را آوردند و به دست امام سپردند. امام سوار شدند و طفل را زير عبا گرفتند كه مبادا حرارت و سوزش
آفتاب عطش و التهابش را زياد كند. حضرت جلوى صف دشمن قرار گرفت. راوى گفت: چون امام آن روز از اول طلوع آفتاب تا آن وقت
مكرر به خيمه مىرفتند و هر دفعه چيزى براى اتمام حجت به ميدان مىآوردند، اين بار هم لشكر كوفه با خودشان گفتند: اين بار پسر
پيغمبر با خود چه آورده؟ اّما يك دفعه ديدند دست از عبا بيرون آورده قنداقه شير خوار را بلند كرد. آن قدر كه همه لشكر بچه را
ديدند. بعد با صداى بلند فرمودند: «اَما تََرْونَُه َكْيَف يََتلَظّى َعْطشاناً»؛ آيا نمىبينيد كه اين طفل از تشنگى چگونه مثل ماهى لبانش از
تشنگى مىجنبد؟ «َفاْسُقوُه َشْربًَه ِمَن الماء». (بعضى گفتهاند: سپاه دشمن متاثر شده بود. عمر سعد ديد سپاه دارد از هم مىپاشد.
به حرمله دستور تير اندازى داد.) ناگهان تيرى بر گلوى شيرخوار خورد. ابومخنف مىنويسد: «َفُذبَِح الِطْفُل ِمَن االُُذِن الى االُُذن». آن تير
) خدايا تو گواه باش كه اين قوم از زير اين گوش تا زير آن گوش على اصغر را دريد. امام خون طفل را مىگرفت و به هوا مىپاشيد.(34

گويا قسم خوردهاند يك نفر از ذريه پيغمبر را باقى نگذارند. «ُثمَّ َرَجع بالطَّفل مذبوحاً وَدُمُه يَْجرى َعلى َصْدرالحسين».

پىنوشت:

1) به كوشش مرتضى جليلى.

2) منتهى االمال.

3) بحاراالنوار، ج 39، ص 55.

4) بقره، 156.

5) منتهى االمال و بحاراالنوار، ج 42، ص 280 و ص 284.

6) منتهى االمال.

7) همان.

8) بيت االحزان و بحاراالنوار، ج 43، ص 197، ح 29.

9) بيت االحزان، شيخ عباس قمى؛ بحاراالنوار، ج 43، ص 186 و ص 214.

10) حضرت زينب و امكلثوم عليهما السالم.

11) جالءالعيون و بحاراالنوار.

12) در اين عبارت لختههاى خون به جگر تشبيه شده است.

13) بحاراالنوار، ج 44، ص 151، ح 22.

14) منتهى االمال.

15) بحاراالنوار، ج 98، ص 239.

16) منتهى االمال.

17) همان.

18) مقتل فلسفى.

19) هود، 86 .

20) منتهى االمال.

21) اصول كافى، ج 1، ص 473، ح 2، باب مولد ابى عبداللَّه.

22) مقتل فلسفى.

23) منتهى االمال.

24) از مفاتيح الجنان، زيارت نامه امام جواد عليه السالم.

25) منتهى االمال.

26) از مفاتيح الجنان، زيارت نامه امام هادى عليه السالم.

27) منتهى االمال.

28) مفاتيح، زيارت نامه.

29) منتهى االمال و غيبت شيخ طوسى، ص 273، فصل 3.

30) وقايع رمضان، احمد صادقى اردستانى.

31) مقتل فلسفى.

32) منتهى االمال.

33) لهوف؛ مقتل فلسفى.

34) منتهى االمال، در بيان شهادت طفل شيرخوار .
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گزيدهاى از احكام رشعى(1)

احكام شرعيه ذيل از منابع مختلف از جمله كتاب توضيحالمسائل مراجع (كه مشتمل بر فتاواى سيزده تن از مراجع معظّم تقليد) و
استفتاء از دفاتر ايشان جمعآورى شده است. در تنظيم اين بخش سعى بر آن بوده احكام مبتالبه و مستحدثه آورده شود.

الزم به ذكر است به علت تكرار نام مراجع بزرگوار، از ذكر عناوين خوددارى شده است.

بخش اول: مسائل تقليد

الف - انتخاب مرجع تقليد

1. كسانى كه مجتهد نيستند و نمىتوانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد اعلم تقليد نمايند. (فتواى اتفاقى)
. اگر چند مجتهد واجد شرايط باشند و شناخت اعلم از ميان آنها مشكل باشد (يعنى بداند از نظر علم مساوى نيستند، بلكه يكى 2
اعلم است، ولى نمىتواند از طرق شرعى بفهمد اعلم كدام است) بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلميتش دارد. (فتواى

اتفاقى)
3. اگر چند مجتهد واجد شرايط باشند كه از نظر علم مساويند، از هر كدام مىتواند تقليد كند. (فتواى اتفاقى)

. مكلفى كه مدتى اعمالش را بدون تقليد انجام داده، اگر اعمالش موافق احتياط يا مطابق با واقع يا موافق با نظر مجتهدى باشد 4
كه وظيفه دارد از او تقليد كند، اعمالش محكوم به صحت است. (فتواى اتفاقى)

ب - عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

1. بعد از اينكه انسان به فتواى يك مجتهد عمل كرد، اگر بفهمد مجتهد ديگرى اعلم است، بايد به اعلم رجوع كند. (فتواى اتفاقى)
. (در صورت تساوى دو مجتهد) عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر جايز نيست، على االحوط. (چون احتياط واجب است 2

مىتوان در اين مساله به مجتهد ديگرى(فاالعلم) كه عدول را جايز مىداند. مراجعه كرد.) (رهبرى و مكارم)
. در صورت تساوى دو مجتهد زنده، عدول از يكى به ديگرى در جميع مسائل يا بعض مسائل كه ارتباطى با هم ندارند. جايز است. 3

(بهجت و فاضل)

بخش دوم: طهارات

الف - جنابت و حيض

1. محاسبه سن تكليف پسران و دختران: 15 سال قمرى برابر است با 14 سال و 6 ماه و 17 روز شمسى. 9 سال قمرى برابر است
با 8 سال و 8 ماه و 23 روز شمسى. 

2. خواندن چهار سوره بر زن حائض و (مرد و زن) جنب حرام است: حم سجده، نجم، اقرأ، الم تنزيل.
. اگر شخص جنب در شب ماه رمضان مىداند كه براى غسل، قبل از اذان صبح بيدار نمىشود، نبايد بخوابد و اگر بخوابد و بيدار 3

نشود، روزهاش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مىشود.
4. زنهاى سيده در 60 سالگى و غير سيده در 50 سالگى يائسه مىشوند. (امام، رهبرى، فاضل، بهجت و زنجانى)

سيستانى: همه زنان در 60 سالگى. مكارم: همه در 50 سالگى. تبريزى: سيده از 50 تا 60 سالگى، در ايام عادت يا ديدن نشانه
حيض احتياط كند (يعنى بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند؛ مثالً وارد مسجد نشود، ولى به قصد احتياط روزه بگيرد و

نمازش را به قصد احتياط بخواند).

ب - غسل و وضو

. اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد. ولى اگر ناخن را بگيرد بايد براى وضو چرك را برطرف كند و نيز اگر ناخن بيشتر از 1
معمول بلندباشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايد.

2. اگر در بين غسل حدث اصغر از او سربزند مثالً بول كند غسل باطل نمىشود.
غسل را تمام كند و وضو هم بگيرد.(زنجانى، رهبرى، سيستانى، اراكى، گلپايگانى، فاضل و صافى) 

غسل را از سر بگيرد و وضو هم بگيرد.(خويى، بهجت، مكارم و تبريزى)
. اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، معصيت كرده، ولى نمازش با تيمم صحيح است. (لذا اگر كسى در ماه رمضان تا 3

نزديك اذان صبح به عمد غسل جنابت نكند؛ مىتواند با تيمم وارد روزه شود، گرچه معصيت كرده است).
. در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب، مرتبه دوّم جايز (آقاى بهجت و برخى ديگر مستحب دانستهاند) و مرتبه سوم و 4
بيشتر حرام است. اگر با يك مشت آب به قصد وضو تمام اعضا شسته شود، مرتبه اوّل حساب مىگردد، چه يك مرتبه شستن را
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قصد كند يا نكند (ولى تا وقتى كه قصد وضو و شستن صورت را مثالً نكند شستن اوّل محقق نمىشود؛ پس مىتواند چند مرتبه صورت
را بشويد و در آخرين مرتبه كه آب مىريزد قصد شستن وضو نمايد). اينها مربوط به شستن دفعه اوّل است، ولى در مورد شستن

دفعه دوّم بعضى (همچون آقاى سيستانى)، بيش از يكبار آب ريختن را جايز نمىدانند. 
5. اگر پيش از اذان وضو بگيرد:

- در صورتى كه به نيت مطلق طهارت و قربت و امثال آن باشد، هر چه قدر هم كه به نماز باقى مانده باشد، با آن وضو مىتواند نماز
بخواند.

- و در صورتى كه با قصد مهيا شدن براى نماز مثالً ظهر باشد، به شرطى كه نزديك وقت اذان باشد مىتواند با آن نماز بخواند. (پس
بهترين كار اين است كه هميشه وضو را به قصد طهارت بگيريم، نه به قصد خصوص نماز يا قرآن خواندن يا كار ديگر) 

6. تيمم به ديوار گلى صحيح است و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك به زمين يا خاك نمناك تيمم نكند.

ج - تطه� اشياء

. تطهير زمين با آب لوله كشى: ابتدا عين نجس را اگر خود به خود زائل نشده، بر طرف كند و سپس با شيلنگ به همه جاى آن آب 1
بريزد.

با آب پارچ: زمين سنگ فرش و آجر فرش و به طور كلّى زمين سختى كه آب در آن فرو نمىرود با آب قليل پاك مىگردد به شرطى كه
آب جارى شود و آبى كه روى آن ريختهاند، از سوراخى بيرون رود. اّما اگر آب بيرون نرود، جايى كه آبها جمع مىشود، نجس مىماند. 

. خونى كه در تخم مرغ مىباشد نجس نيست، ولى به احتياط واجب بايد از خوردن آن اجتناب كند و اگر خون را با زرده تخم مرغ به 2
هم بزنند و از بين برود، خوردن زرده هم مانعى ندارد. (امام)
محكوم به طهارت است ولى خوردن آن حرام است.(رهبرى)
به احتياط واجب نجس و خوردن آن نيز حرام است.(مكارم) 
احتياط مستحب اجتناب از آن است.(فاضل و سيستانى) 

به احتياط واجب، بايد اجتناب كرد، ولى اگر خون در زرده باشد، سفيده پاك است و اگر در سفيده باشد، زرده پاك است.(بهجت)
به احتياط واجب بايد اجتناب كرد. اگر خون در زرده باشد تا پوست نازك روى آن پاره نشده، سفيده پاك است.(خويى، گلپايگانى،

اراكى، صافى، تبريزى و زنجانى)
3. اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مىخورد يا با لباس نجس نماز مىخواند، الزم نيست به او بگويد.

. اگر جايى از خانه يا فرش نجس باشد و كسى وارد خانهاش شود و لباس يا بدن ميهمان با رطوبت به جاى نجس برسد، الزم 4
نيست به او بگويد.(امام، فاضل و صافى) 

احتياط واجب آن است كه به ميهمان بگويد.(اراكى، گلپايگانى و مكارم)
آقايان بهجت، خويى، تبريزى، سيستانى و زنجانى تحت شرايطى اعالم را الزم مىدانند (مراجعه شود)

. اگر صاحبخانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، بايد به ميهمانها بگويد (سيستانى: به شرطى كه احتمال ترتيب اثر 5
بدهد)، اما اگر ميهمان بفهمد، الزم نيست به ديگران خبر دهد، مگر اينكه به واسطه نگفتن، خود هم نجس شود كه در اين صورت

بعد از غذا بايد به آنها بگويد.

بخش سوم: عبادات

الف - �از

. اگر انسان كلمهاى را صحيح بداند و در نماز همانطور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده الزم نيست دوباره نماز بخواند و يا اگر وقت 1
گذشته قضا نمايد. (امام، رهبرى، خويى، تبريزى، سيستانى، فاضل، زنجانى و مكارم) 

بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا كند. (اراكى، گلپايگانى و صافى) (آقاى نورى احتياط واجب دارد و در رساله آيت اللَّه بهجت
نيامده.)

. كسى كه چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمىداند، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافى است. (مساله اتفاقى است. اما 2
اگر تعداد نمازهاى قضا شده را مىدانسته و فراموش كرده، مساله اختالفى است.) 

. در نماز، زن بايد تمام بدن و سر و موى خود را بپوشاند، ولى پوشاندن گردى صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا الزم نيست. در 3
حضور نامحرم پاها را نيز بايد بپوشاند. (امام، رهبرى، فاضل، مكارم، سيستانى و نورى)

خويى، تبريزى، زنجانى و بهجت پوشاندن كف پا را احتياط مستحب مىدانند.
. نماز ميّت را مىتوان به جماعت خواند، ولى هر كس بايد خودش تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواند: بعد از تكبير اوّل: «أْشَهُد أْن ال 4
اِلَه اِالَّ اللَّه َو أنَّ ُمَحمَّداً َرسوُل اللَِّه»، بعد از تكبير دوّم: صلوات، بعد از تكبير سوّم: طلب مغفرت براى مومنين و مومنات، بعد از تكبير

چهارم: طلب مغفرت براى اين ميت، بعد از تكبير پنجم از نماز خارج شود.

ب - وطن و �از مسافر

. محلى را كه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار كرده، وطن اوست، چه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد يا 1
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خودش آنجا را براى زندگى اختيار كرده باشد. (الزم نيست در آنجا ملك داشته باشد، بلكه همين كه از نظر عرف بگويند آنجا وطن
اوست، كفايت مىكند).

. جايى كه محل زندگى انسان است؛ مثل كارمندى كه دو سال براى ماموريت به شهرى رفته و همچون كسى كه وطن دائمى 2
اوست در آنجا زندگى مىكند يعنى اگر مسافرتى براى او پيش آيد دوباره به همانجا بر مىگردد به طورى كه وقتى در آنجاست به او
مسافر نمىگويند، آن محل در حكم وطن اوست (لذا اگر حتى يك ساعت در آنجا توقف كند نمازش تمام است.) (مكارم، زنجانى،

سيستانى، خويى، تبريزى، گلپايگانى، صافى و نورى)
اّما طبق فرمايش امام، رهبرى و آقاى فاضل وطن او حساب نمىشود و آقاى اراكى احتياط دارد (يعنى هم شكسته بخواند و هم

تمام) 
3. نماز كسى كه بين وطن و محل ديگر رفت و آمد دارد: 

به نظر امام، نماز راننده و خدمه كشتى كه شغلشان سفر است، تمام است و ديگران، حتى اگر مدام رفت و آمد كنند، در حكم
مسافرند، مگر آنكه قصد دهه كنند. اّما به نظر بقيه مراجع، نماز بعضى از اقشار كه بين وطن و محل ديگر رفت و آمد مىكنند تحت

شرايطى تمام است:
كسى كه هر ماه حد اقل ده روز به آنجا مىرود. (خويى)

هفتهاى حداقل يكبار، به آنجا سفر كند؛ مثل رفتن براى تجارت و تدريس.(تبريزى)
كسى كه در سفر، تجارت يا تدريس مىكند يا به جهت تفريح مثالً زياد سفر كند.(زنجانى و فاضل)

كسى كه سه روز در هفته در مسافرت باشد، هر چند براى تفريح يا سياحت.(سيستانى) 
كسى كه هر ده روز حد اقل يك بار سفر كند.(اراكى)

كسى كه مسافرت مقدمه شغل اوست مانند معلم و كارمند و كارگرى كه همه روز براى انجام كار رفت و آمد مىكند.(مكارم)
كسانى كه براى تحصيل علم سفر مىكنند (دانشجويان)نمازشان شكسته است، ولى كسى كه براى كار آزاد يا ادارى هر ده روز

حداقل يكبار رفت و آمد نمايد از سفر دوم به بعد تمام است.(رهبرى)

روزه ج - 

1. بو كردن گياهان معطر، براى روزهدار، مكروه است. ولى عطر زدن مستحب است، حتّى گالب زدن.
. كسى كه به واسطه پيرى، نمىتواند روزه بگيرد يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست. ولى در صورت دوم، بايد براى هر 2

روز، يك مد طعام به فقير بدهد.
3. حكم دختران جوانى كه تازه به سن بلوغ رسيدهاند و روزه بر آنها مشقت دارد چيست؟ 

رهبرى: روزه بر آنها واجب است و ترك آن به مجرد بعضى عذرها جايز نيست؛ ولى اگر در طول روز، روزه ضرر بزند يا موجب حرجى بر
آنها شود، افطار در اين هنگام جايز است. 

. بنا بر احتياط واجب، روزه دار بايد از استعمال آمپولى كه به جاى غذا به كار مىرود خوددارى كند، ولى آمپول بىحسى و آمپولى كه 4
به جاى دوا است، اشكال ندارد. (امام، رهبرى، زنجانى، فاضل، بهجت) 

تزريق هيچ نوع از آمپولها روزه را باطل نمىكند. ولى احتياط مستحب در ترك است.(اراكى، گلپايگانى، صافى، خويى، تبريزى،
سيستانى و نورى)

5. حكم اسپرى، براى روزهدار مبتال به تنگى نفس: 
اگر مادهاى كه از طريق دهان وارد ريه مىشود، فقط هوا باشد به روزه ضرر ندارد. اّما اگر هواى تحت فشار، دارويى همراه داشته
باشد، هر چند به شكل پودر يا غبار باشد و داخل حلق گردد، صحت روزه به آن اشكال دارد و اگر روزه گرفتن بدون آن دارو ممكن

نباشد، مگر با تحمل مشقت و دشوارى زياد، در اين صورت استفاده از آن جايز است.(رهبرى)
اسپرى كه براى تنگى نفس استعمال مىشود، اگر دارو را فقط وارد ريه كند روزه را باطل نمىكند.(سيستانى)

د - خمس

. خمس هديه: اگر از غير كسب، مالى به دست آورد، مثالً چيزى به او ببخشند، واجب نيست خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط 1
مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد. (امام، رهبرى)

اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.(اراكى، خويى، گلپايگانى، تبريزى، سيستانى و صافى)
اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط واجب، بايد خمس آن را بدهد.(فاضل، بهجت، زنجانى و مكارم)

2. پولى كه نزد صاحبخانه به عنوان رهن و وديعه مىباشد:
خمس ندارد، البته تا زمانى كه براى رهن به آن احتياج باشد.(رهبرى و مكارم)

. پول پس انداز شده از درآمد و حقوق، با گذشت سال خمسى، خمس دارد، مگر اينكه براى تأمين هزينههاى ضرورى زندگى، 3
مورد نياز باشد و در آينده نزديك (مثالً تا دو سه ماه بعد از سال خمسى) صرف در مؤونه (مخارج زندگى) شود.(رهبرى) 

. اگر مالى را كه قرض دادهايم از درآمد كسب و حقوق بوده و سر سال خمسى قابل وصول نباشد، فعالً خمس آن بر شما واجب 4
نيست، بلكه هنگامى واجب مىشود كه آن را دريافت كنيد.(رهبرى)
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چهارم: معامالت بخش 

1. كار مزد بانكها

كارمزد اگر واقعاً مزد باشد - نه صرف تغيير اسم - اشكال ندارد.(رهبرى و مكارم)
گرفتن كارمزد جايز نيست و كارمندى كه كارش در رابطه با قرض ربوى نيست، مىتواند از حقوق صندوق استفاده كند.(سيستانى)

سپردهگذارى 2. گرف¦ وام به رشط 

اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد
از آن مدت، وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادِن صندوق، مشروط به اين شرط باشد كه او قبالً مبلغى را در صندوق گذاشته

باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض، نسبت به هر دو طرف، صحيح مىباشد.(رهبرى)
سپردن مبلغ ياد شده، به شرط اينكه صندوق قرض بدهد، جايز نيست و على أى حال، گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه، بعد از

آن اشكال ندارد.(سيستانى)
در صورتى كه سپرده براى اعطاى تسهيالت به ديگران باشد، اشكالى ندارد.(مكارم)

بهره بان§ 3. وام گرف¦ از بانك با 

به طور كلى معامالت بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مىدهند،
اشكال ندارد. قرض ربوى از نظر تكليفى، حرام است. ولى از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مىشود و

جايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مىخرد، تصرف نمايد.(رهبرى)
حرام است، ولى اگر بانك دولتى يا مشترك باشد، مىتوانيد با عنوان مال مجهول المالك، برداريد و سپس آن را قرض از سوى معظم

له حساب كنيد و ايشان اين وكالت را به همه مؤمنين دادهاند.(سيستانى)
چنانچه عقود شرعى - آنگونه كه در آئين نامه بانكها آمده - رعايت شود، مانعى ندارد.(مكارم)

بخش پنجم: احكام آرايش و نگاه و موسيقى

1. تراشيدن ريش و باقى گذاش¦ موهاى چانه:

تراشيدن مقدارى از ريش، حكم تراشيدن تمام آن را دارد.(رهبرى)
بنابر احتياط، ريش تراشى حرام است و تراشيدن موهاى صورت

كه بر روى دو فك روييده، مشمول حكم ريش تراشى است؛ اّما تراشيدن موى
گونهها، اشكال ندارد.(سيستانى)

ريش پرفسورى كافى است.(مكارم)

صورت بند انداخته شده براى خا�ها: 2. پوشاندن 

در صورتى كه عرفاً زينت باشد، پوشيدن آن از نامحرم، واجب است.(اراكى، خامنهاى و فاضل)
اگر اصالح صورت به گونهاى باشد كه حتى در پيرزنها نيز متعارف است، پوشيدن آن از نامحرم واجب نيست.(تبريزى)

بلى، زينت محسوب است و بايد از نامحرم بپوشاند.(بهجت و گلپايگانى)
الزم نيست صورت خود را از نامحرم بپوشاند مگر اينكه منشأ مفسده خاصى گردد.(مكارم)

ازدواج، براى يادگارى و وفادارى به شوهر: 3. استفاده از حلقه ساده 

به دست كردن هر گونه حلقهاى زينت محسوب مىشود و پوشاندن آن از نامحرم واجب است.(امام، اراكى و گلپايگانى)
اگر عرفاً زينت محسوب مىشود، بايد از نگاه نامحرم پوشيده باشد. اّما چنانچه از آنهايى است كه چشمگيرنيست و صدق زينت

نمىكند اشكال ندارد.(رهبرى و فاضل)
اگر مهيج و محرك باشد، بايد بپوشاند و در غير اين صورت احتياط است.(بهجت)

پوشاندن انگشترى كه به طور متعارف، زنان به دست مىكنند، از نامحرم واجب نيست.(تبريزى)
پوشانيدن آن و همچنين النگو، از نامحرم، الزم نيست.(سيستانى)

به دست كردن حلقه و انگشتر، مانعى ندارد.(مكارم)

4. هنگام صحبت، نگاه كردن به موى بانوا¶ كه حجاب كامل را از روى عادت، رعايت �ىكنند و نهى از منكر آنها تأث�ى ندارد، بدون قصد لذت چه
دارد؟ حكمى 



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/23.htm[6/15/2021 12:27:17 PM]

در فرض سؤال مانعى ندارد.(مكارم)

دارد؟ ورزىش كه از تلويزيون پخش مىشود، در حاىل كه مردان پوشش كاىف را ندارند، چه حكمى  5. نگاه كردن خا�ها به فيلمهاى 

در صورتى كه خطر به مفسده افتادن نباشد و بدون قصد لذت، اشكال ندارد.(امام، تبريزى، فاضل و مكارم)
اگر به صورت مستقيم از تلويزيون پخش مىشود، بنابر احتياط واجب نگاه نكند و اگر به صورت غيرمستقيم پخش مىشود، در صورتى

كه به قصد لذت نگاه كنند و يا موجب ريبه و فساد باشد و يا خوف فتنه وجود داشته باشد، حرام است.(رهبرى)
اگر مشتمل بر حرام و مفسده نباشد، مانعى ندارد؛ اّما در ورزشهايى مثل فوتبال، كشتى و شنا اجتناب شود.(بهجت)

ارشاد هستند و پخش موسيقى از صدا و سي½: مورد تأييد وزات  نوارهاى موسيقى كه  عرضه فيلمها و  6. توزيع و 

اگر فيلمها يا نوارها به نظر مكلف، از نظر عرف، مشتمل بر غنا يا موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، توزيع
و عرضه آنها و همچنين ديدن و گوش دادن به آنها براى او جايز نيست و مجرد تأييد بعضى از ادارات مربوطه، تا زمانى كه نظر مكلف،

در تشخيص موضوع، با نظر كنندگان مخالف است، دليل شرعى براى جواز محسوب نمىشود.(رهبرى)
نگاه كردن به آن حكم نگاه به عكس را دارد.(اراكى، فاضل، گلپايگانى)

ماهواره: 7. استفاده از 

دستگاه آنتن ماهواره از اين جهت كه صرفاً وسيلهاى براى دريافت برنامههاى تلويزيونى است كه هم برنامههاى حالل دارد و هم
برنامههاى حرام، حكم آالت مشترك را دارد؛ لذا خريد و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى
استفادههاى حالل، جايز است. ولى چون اين وسيله براى كسى كه آن را در اختيار دارد، زمينه دريافت برنامههاى حرام را كامال
فراهم مىكند و گاهى نگهدارى آن، مفاسد ديگرى را نيز در بردارد، خريد و نگهدارى آن جايز نيست، مگر براى كسى كه به خودش
مطمئن است كه استفاده حرام از آن نمىكند و بر تهيه و نگهدارى آن در خانهاش مفسدهاى هم مترتب نمىشود. لكن اگر قانونى در

اين مورد وجود داشته باشد، بايد مراعات گردد. (رهبرى)
با توجه به اينكه برنامه هاى ماهواره، غالباً برنامههاى فاسد يا آميخته با فساد است، استفاده از آن جايز نيست.(مكارم)

خريد و فروش و استفاده از برنامههاى حالل آن مانعى ندارد، البته اگر شخص به خودش يا خانوادهاش مطمئن نيست و احتمال
مىدهد كه از برنامههاى حرام استفاده بشود، تهيه و نگهدارى آن جايز نيست.(سيستانى)

8. كىس كه هيچ نوع آهنگى براى او ايجاد تحريك نكند:

مالك در حرمت موسيقى، مطرب بودن يا نبودن آن از جهت عرف است، خواه شخص تحريك بشود يا نشود.(امام، رهبرى، اراكى،
تبريزى، فاضل و مكارم)

موسيقى و آهنگى كه با آالت موسيقى نواخته شود، مطلقاً اشكال دارد.(بهجت)
موسيقى مناسب با مجالس خوشگذرانى و لهو و لعب حرام است، خواه شخص تحريك بشود يا نشود.(تبريزى و سيستانى)

9. شكس¦ قفل ىس دى يا كپى رايت:

الزم است كه در نسخه بردارى و تكثير سى دى، حقوق صاحبانش از طريق كسب اجازه از آنان، رعايت شود و خريد آن خالى از
اشكال نيست و رعايت مقررات و قوانين مربوط به آن الزم مىباشد.(رهبرى)

شكستن قفل سى دى، و رايت آن (نسخههاى اصلى) در صورتى كه توليد كننده آن راضى نباشد، جايز نيست. حتى رايت كردن از
روى سى دىهاى قفل شكسته نيز جايز نيست. اما استفاده از سى دىهاى قفل شكسته يا رايت شده كه ديگران قفل آن را

شكسته و رايت كردهاند و يا در بازار فروخته مىشود اشكالى ندارد و فرقى بين سى دىهاى خارجى و داخلى وجود ندارد.(فاضل)
اين كار جز با رضايت صاحبان آن جايز نيست مگر اينكه از كفار حربى باشند.(مكارم)

10. تقليد از مدهاى غرÂ در كوتاه كردن مو:

معيارهاى حرمت در اين موارد، شبيه شدن به دشمنان اسالم و ترويج فرهنگ آنهاست و اين موضوع با توجه به كشورها، زمانها و
اشخاص مختلف، فرق مىكند و اين امر مختص به غرب هم نمىباشد.(رهبرى)

11. سؤال: نظر حضرتعالى در مورد آرايشهاى تازه متداول شده، بين پسران و مردها از قبيل برداشتن ابرو چيست؟
رهبرى: اگر خود را مثل زنها قرار دهد، جايز نيست.

12. ج½ع با همرس از دبر:

كراهت شديد دارد و در صورت عدم رضايت حرام است. (مكارم)

13. ديدن فيلمهاى زناشويى براى زن و شوهر:



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/23.htm[6/15/2021 12:27:17 PM]

ديدن اينگونه از فيلمها كه هميشه با نگاه شهوت برانگيز همراه است، جايز نيست.(رهبرى)

بخورد؛ 3. 14. محرم شدن به سبب رضاع رشايطى دارد از جمله: 1. ش� را از پستان Åكد؛ 2. پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به طور كامل ش� س� 
دو سال بچه Çام نشده باشد.

پىنوشت:

1) به كوشش هادى كريمى آرمان، حميدرضا ترابى و حيدر باجالنى.
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم

مسابقه(1)

به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جاى
خداوند روزى ده رهنماى

خدمت دوستان عزيزم سالم عرض مىكنم و آرزوى موفقيت را براى همه شما دارم. برنامه امروز را با يك مسابقه شروع مىكنم. 
دوستان آماده هستيد؟

سه نفر از دوستان جلو بيايند. هر سؤالى كه مطرح مىكنم سه گزينه براى آن در نظر گرفته شده است كه تنها يك گزينه صحيح
است. سه مكان را در نظر مىگيرم، طرف راست، طرف چپ و وسط. هر كس كه به نظر او گزينه «الف» صحيح است در طرف راست
و هر كس كه به نظر او گزينه «ب» صحيح است در وسط و هر كس كه به نظر او گزينه «ج» صحيح است در طرف چپ قرار گيرد. هر

كس كه اشتباه كند از دور مسابقه خارج مىشود. آمادهايد؟....

صورت است؟ روزه گرف� ماه مبارك رمضان به چه  1. «نيت» در 

الف: بايد هر شب ماه رمضان با زبان، نيت روزه كند. 
ب: بايد در شب اول ماه رمضان با زبان،نيت روزه يك ماه را بكند.

ج: همين قدر كه براى انجام فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه را باطل مىكند، انجام ندهد كافى است.
- احسنت، گزينه ج صحيح است.

روزه را باطل �ىكند؟ مورد زير  2. كدام 

الف: نوشيدن يك ليوان آب. 
ب: فرو بردن آب دهان.

ج: فرو بردن خلط سينه در صورتى كه داخل فضاى دهان شود.
- آفرين، گزينه ب صحيح است.

روزه را باطل مىكند؟ مورد زير  3. كدام 

الف: استفاده از عطر يا ادكلن.
ب: گوش دادن به موسيقى.

ج: استفراغ عمدى.
بله، گزينه ج صحيح است.

دارد؟ روزه او چه حكمى  4. در صور� كه دكرت، آمپوىل را جهت درمان تجويز و بي�ر از آن استفاده كند 

الف: روزه او صحيح است.
ب: روزه او باطل است.

ج: بايد قضاى روزه را گرفت.
- آفرين، گزينه الف صحيح است. (تنها آمپول تقويتى است كه روزه را باطل مىكند.)

روزه باطل مىشود؟ 5. در كدام يك از حالتهاى زير 

الف: در روز ماه رمضان سر را زير دوش حمام گرفتن.
ب: شنا كردن در استخر و رفتن قسمتى از سر در زير آب.

ج: فرو بردن تمام سر در آب حوض.
- آفرين، گزينه ج صحيح است. بله، تنها فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل مىكند، ولى قسمتى از سر اگر زير آب برود و يا زير

دوش رفتن روزه را باطل نمىكند.

دارد؟ روزه خود را بخورد چه حكمى  6. دانشآموزى كه به جهت ضعف و يا امتحان 



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/02/24.htm[6/15/2021 12:27:19 PM]

الف: اشكالى ندارد.
ب: روزهاش باطل مىشود.

ج: روزهاش صحيح است، ولى بايد توبه كند.
- احسنت، گزينه ب صحيح است.

روزه را باطل �ىكند؟ مورد  7. كدام 

الف: كسى كه از روى فراموشى آب، يا غذا بخورد.
ب: رساندن غبار غليظ به حلق.

ج: دروغ بستن به خدا و پيامبر و امامان.
- آفرين، گزينه الف صحيح است. 

* خوب، مسابقه ما به پايان رسيد. دوستان برنده را با ذكر يك صلوات تشويق مىكنيم.
همان طور كه مىدانيم ماه مبارك رمضان، ماه خدا و بهار قرآن است. خواب مؤمن در اين ماه عبادت و نفسهاى او تسبيح است و

شيطان در غل و زنجير است. مؤمنان بايد به فرمان خدا در اين ماه روزه بگيرند.
به نظر شما يك روزهدار نمونه(2) چه ويژگىهايى را بايد دارا باشد؟

- يكى از ويژگىهايى كه شخص روزهدار نمونه بايد دارا باشد اين است كه با گرسنگى و تشنگى در اين ماه به ياد گرسنگى و
تشنگى روز قيامت افتد(3).

- يكى ديگر از ويژگىهاى روزهدار نمونه اين است كه همان طور كه از خوردن غذا پرهيز مىكند، همچنين چشم و گوش و زبان خويش
را از گناه حفظ كند(4).

روزى پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم به جابربن عبدهللا انصارى رو كرد و گفت: «اى جابر! در اين ماه رمضان هر كس روز را روزه
بگيرد و قسمتى از شب را به عبادت بگذراند و شكم و زبانش را از گناه حفظ كند، خداوند گناهان او را مىآمرزد.» جابر به رسول خدا

عرض كرد: «يا رسول هللا! چه حديث خوبى فرمودى.»
پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «چه شروط سختى را بيان كردم.»

خوب، يكى ديگر از ويژگىهاى روزهدار نمونه، قرائت قرآن است كه قرائت هر آيه از قرآن، ثواب ختم قرآن را در ماههاى ديگر دارد.
مورد بعدى صدقه است كه پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم به آن سفارش نموده است.

مورد بعدى افطارى دادن به فرد روزهدار است. 
عدهاى به رسول خداصلى هللا عليه وآله وسلم عرض كردند كه ما ثروت و پول زيادنداريم تا بتوانيم افطارى دهيم. چه كنيم؟ 

حضرتصلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «با افطارى دادن به مؤمن روزهدار، خود را از آتش جهنم نجات دهيد اگر چه به نصفهاى از
خرما، يا به جرعهاى از آب باشد.»

يكى ديگر از ويژگىهاى روزهدار نمونه احترام به بزرگترها به ويژه پيران و سالخوردگان، يا پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و ...
مىباشد.

يكى ديگر از ويژگىهاى روزهدار نمونه عبادت بيشتر است. يعنى كارهاى خوب او مثل قرآن خواندن، دعا كردن و ... بيشتر شود. 
هنگامى كه ماه مبارك رمضان فرا مىرسيد، رنگ صورت شريف رسول خداصلى هللا عليه وآله وسلم تغيير مىكرد. نمازهايش را زياد

مىنمود و هنگام دعا و نيايش بسيار زارى و تضرع مىكرد(5).

دارد؟ روزه چه فايدههايى 

براى آشنايى با اين فايدهها، به سراغ يك جدول مىرويم. با حل آن و به دست آوردن رمز و پيامش با برخى از اين فايدهها آشنا
مىشويم.

1. از كسانى كه روزه گرفتن بر آنها واجب نيست. پير (21 ، 20 و 2)
2. در نماز عيد فطر 9 بار آن را انجام مىدهيم. قنوت (4 ، 6 ، 7 و 25)

3. اگر روزهدار از ....... بترسد كه بميرد مىتواند آب بنوشد.
تشنگى (1 ، 30 ، 15 ، 9 و10)

4. هنوز گمراه نشده است. گمرا (29 ، 8 و 24)(6)
5. پيامبرى، پيغام رسان. رسالت (32 ، 3 ، 5 ، 16 و 27)

6. دينى كه پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله وسلم براى مردم آورد. اسالم(12، 13 ، 17 ، 19 و 22)
7. به فرموده پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم گمشده مؤمن است. دانش (26 ، 23 ، 15 و 11)

8. گلى خوشبو به رنگ سفيد. ياس (28 ، 31 و 18)
9. حرف دهم الفباى فارسى. د (14)

براى به دست آوردن پيام جدول، حرف اول «ت» را نوشته و 3 تا 3 تا بشماريد. 
بلى، فايدههاى روزه عبارتند از:

تقوى
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سالمتى
فايده روزه آرامش دل

ياد گرسنگان
سپر آتش

در پايان قسمتى از دعايى را كه بعد از هر نماز واجب مستحب است خوانده شود با هم مىخوانيم: اللهم ادخل على اهل القبور
السرور

اللهم اغن كل فقير
اللهم اشبع كل جائع...

پىنوشت:

1) علىرضا خضرى فرد.

2) مربى در اين قسمت كلمات مورد نظر را بر روى تخته نوشته و يا با كارت به دانشآموزان نشان مىدهد.

3) امالى شيخ صدوق، ص 84، ح 4. خطبه شعبانيه حضرت رسول اكرمصلى هللا عليه وآله وسلم.

4) وسائل الشيعه، كتاب الصوم، ب 11، ح 2.

5) سنن النبى، باب روزه، ح 750.

6) دو حرف «را» در خانه 24 نوشته مىشود.
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم

گلباران(1)

با سالم و به اميد قبولى عبادتهاى شما در ماه مبارك رمضان. 
همانطور كه مىدانيد در روز پانزدهم اين ماه تولد معصوم چهارم مىباشد. 

آيا كسى مىتواند نام او را بگويد؟ بله، امام حسن عليه السالم
به همين مناسبت برنامهاى را براى تولد اين امام بزرگوار در نظر گرفتهايم تا با يارى شما روزهداران آن را اجرا نماييم. 

در شروع نام سه معصوم را مىبرم تا شما آن را به ذهن بسپاريد. 
پيامبر اكرم صلى هللا عليه وآله وسلم على عليه السالم فاطمه زهرا عليها السالم

به نظر شما بعد از تولد امام حسن عليه السالم كدام يك از اين معصومان نام مبارك حضرت را برگزيد؟(2)
پاسخ سؤال در داستان تولد امام حسن عليه السالم مىباشد.

در ميان زنان بنىهاشم شور و غوغايى به پا مىباشد. دختر رسول خدا در انتظار فرزندى است. زنها تك و توكى در حال گفتوگو
مىباشند و چند تايى هم در همان اتاقى كه فاطمه خوابيده است ماندهاند. 

راستى فرزند فاطمه چه هنگامى به دنيا مىآيد؟ همه منتظر تولد فرزند فاطمه عليها السالم هستند. نسيمى كه خنك است و
طراوت خاصى دارد بر شهر مدينه وزيدن گرفته است. 

ناگهان صداى كودكى همه را متوجه اتاق فاطمه عليها السالم مىنمايد. زنى با شوق مىگويد به رسول خداصلى هللا عليه وآله وسلم
و على عليه السالم خبر دهيد. 

على عليه السالم به اتاقى كه فاطمه عليها السالم در آن است، وارد مىشود.

- كجاست كودك دلبندم؟

نوزاد را به نزد پدر مىآورند و على عليه السالم نوزاد را در آغوش مىگيرد. نگاه شاِد پدر بر چهره نوزاد داخل پارچه دوخته مىشود. 
على عليه السالم نوزاد رامىبوسد. آنگاه چشم بر همسر خويش مىدوزد.

- دوست دارى او را چه بناميم؟

على عليه السالم نگاهى به صورت نوزاد مىاندازد و در پاسخ فاطمه عليها السالم مىفرمايد:
«مىدانى كه در چنين كار مهمى، هرگز بر رسول خداصلى هللا عليه وآله وسلم پيشى نخواهم گرفت.» 
فاطمه عليها السالم ديگر بار لب مىگشايد: «پس منتظر آمدن پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم مىمانيم.»

هنوز لحظاتى از گفتوگوى على عليه السالم و فاطمه عليها السالم نگذشته بود كه پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم وارد شد. نوزاد
به همراه تبريك حاضران در آغوش رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم قرار مىگيرد. 

پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم نگاهى به صورت نوزاد مىاندازد. سپس رو به على عليه السالم مىكند و سؤال مىكند: «آيا او را
نامگذارى كردهايد؟»

- يا رسول اللهصلى هللا عليه وآله وسلم! من در نامگذارى او بر شما سبقت نمىگيرم.
پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم نوزاد را در آغوش مىچسباند و نگاهى به سوى آسمان مىاندازد و مىفرمايد: «من هم در نامگذارى بر

خدا سبقت نمىگيرم.»
بعد از دقايقى رسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم به حاضران در مجلس مىفرمايد: «خداوند اين نوزاد را حسن ناميد و ما نيز همين

نام را بر او مىنهيم.» 
سپس نوزاد را باالى دست مىبرد. ابتدا بر گوش راستش اذان و سپس در گوش چپش اقامه مىگويد.(3)

در اين قسمت با خواندن چند بيت شعر به مناسبت تولد امام حسن عليه السالم برنامه را ادامه مىدهم.
چون نور جمال مجتبى پيدا شد

بر روى جهان درى ز رحمت وا شد
شد بيت على منور از چهره او
مسرور دل محمد و زهرا شد

حال كه با داستانى از تولد امام حسن عليه السالم آشنا شديد، بهتر است از مهمترين بخش زندگى امامعليه السالم، يعنى
رفتارهاى او درس بگيريم كه موجب هدايت و سعادت انسانها مىشود.

امام عليه السالم در جريانى سخنى دارد كه من آن را روى كارتى نوشتهام. شما بايد اين جمله امام حسن عليه السالم را بدون
نقطه روى تخته بنويسيد.
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جد من به من دستور داد كه همسايه را تكريم كنم.
حاال چه كسى مىتواند با ده شماره حاضران، جمله روى كارت را بدون نقطه براى ما بنويسد. اگر شركت كننده در مدت شمارش،

نقطه بگذارد، يا مدت شمارش تمام شود، از دور مسابقه خارج مىشود(4).
بد نيست كه به حكايتى در باره همين سخن امام حسن عليه السالم گوش كنيد. 

امام عليه السالم همسايهاى يهودى داشت كه ديوار خانهاش خراب شده بود و آبهاى كثيف منزلش به منزل امامعليه السالم ريخته
بود. امام حسن عليه السالم چيزى به او نفرمود تا اين كه روزى همسر مرد يهودى به منزل امامعليه السالم آمد و از ماجرا با خبر
شد. به شوهرش خبر داد. مرد يهودى جهت عذرخواهى به نزد امام عليه السالم آمد. امام حسن عليه السالم فرمود: «جد من به

من دستور داد كه همسايه را تكريم كنم.» به جهت برخورد نيكو، مرد يهودى مسلمان شد.(5)
در اين قسمت به كمك يك جدول رمزدار با رفتار ديگرى از امام حسن عليه السالم آشنا مىشويم.

 

1. به معناى روشنايى و نام سورهاى در قرآن. نور (4، 10 و14)
2. يكى از القاب پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله وسلم و قلب قرآن مىباشد. يس (6 و7)

3. نام پيامبرى از اوالد نوحعليه السالم يا پيامبر قوم عاد. هود (3، 2 و15)
4. نام سورهاى از قرآن به نام انجير. تين (12، 19 و13)

. از فروع دين است كه چهارحرفى مىباشد و به معناى قسمتى از مال است كه در راه خدا پرداخت مىشود. زكات (11، 5، 16 و 5
(20

6. به معناى جامه يا عبا كه امام حسن عليه السالم يكى از آن اصحاب است.
كسا (8، 18 و 21)

7. ديگ بى سر. يگ (9 و 17)
8. سر چاه است، ولى در حروف عربى نيست. چ (1)

بعد از تكميل شدن جدول به سراغ عددى مىرويم كه هم ارتباط با امام حسن عليه السالم دارد و هم رمز جدول براى به دست
آوردن پيام است. 

عدد مورد نظر ما آن است كه اگر با صفر همراه شود همه آن را دوست دارند.
بله، عدد دو مىباشد. 

شما حرف خانه اول را بنويسيد. سپس دو خانه، دو خانه بشماريد تا به پيام جدول برسيد.

چه كسى زندگى او نيكوتر است؟

راستى از شما مىپرسم كه چه كسى زندگى او نيكوتر است؟
جوابهاى خوبى داديد، ولى ببينيم امام حسن عليه السالم در جواب كسى كه اين سؤال را پرسيد چه فرمود: 

امامعليه السالم فرمود: «كسى كه مردم را در زندگى خود شريك نمايد».(6)
شريك نمودن در زندگى يعنى چه؟ 

يعنى در خوشىها و در اموال، مردم را شريك خود بدانيم، همان طور كه امام حسن عليه السالم مردم را در مال و طعام خود شريك
قرار مىداد. 

حاال به حكايت زير خوب گوش دهيد.
روزى امام حسن عليه السالم بر بچههايى گذشت كه مشغول بازى بودند. جلوى آنها مقدارى نان بود كه از آن مىخوردند. بچهها با
ديدن امام حسن عليه السالم او را به خوردن از آن نان دعوت كردند. امامعليه السالم هم پذيرفت. سپس آنان را به منزل خود دعوت
كرد و پذيرايى خوبى از آنان نمود و لباسهايى هم به آنان داد. سپس فرمود: «باز برترى با بچهها است، چون آنها جز نانى كه به من

دادند چيزى ديگرى در بساط نداشتند، ولى ما بيش از آنچه كه به آنان خورانديم، داريم.»(7)
در انتها برنامه را با يك شعر ميالد و دعا به پايان مىبرم.

زهراى اطهر، چشم تو روشن
در ماه رحمت، بادا مبارك

حسن به دنيا آمد، ماهى فروزان آمد 
گلى ز گلها آمد. حسن خوش آمد(2)

شهر مدينه، گشته چراغان
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در مقدم گل آينه باران
حسن به دنيا آمد، ماهى فروزان آمد
گلى ز گلها آمد، حسن خوش آمد(2)

لبخند شادى، بر روى لبها 
از ميالد او شاد است طاها

حسن به دنيا آمد، ماهى فروزان آمد 
گلى ز گلها آمد، حسن خوش آمد(2)

اول پسر هست، از بهر موال، 
اول پسر هست، از بهر زهرا

حسن به دنيا آمد، ماهى فروزان آمد 
گلى ز گلها آمد، حسن خوش آمد(2)

خدايا! همه ما را از ياران واقعى امام حسن عليه السالم قرار بده.

پىنوشت:

1) غالمرضا محسنى.

2) جواب خداوند متعال است.

3) محمدباقر مجلسى، بحاراالنوار، ج 43، ص 238. داستان برگرفته از كتاب قهرمان دو ميدان، رضا شيرازى، پيام آزادى، چ 1، 1371، ص 15.

) طريقه شمارش حاضران: يك و يك و يك، دو و دو و دو، ... تا ده، وقتى به عدد ده رسيدند، گفته مىشود: ده و ده و ده، وقت شما تمام شد. توجه شود 4

كه كارت در اختيار شركت كننده قرار مىگيرد تا از روى آن جمله را بدون نقطه بنويسد.

5) محمد دشتى، فرهنگ سخنان امام حسنعليه السالم، محدث، قم، 1382، چ1، ص201، احقاق الحق، ج11، ص 122.

، مسند امام مجتبى عليه ، ص 226 ؛ تاريخ يعقوبى، ح 2 ، ص 499 ) محمد دشتى، فرهنگ سخنان امام حسين عليه السالم، محدث، قم، 1382، چ 1 6

السالم، ص 727، ح 88.

7) نهجالبالغه، شرح ابن ابىالحديد، ح 11، ص 198.
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم

ماه باران دعا(1)

با سالم خدمت شما دوستان گرامى. اميدوارم كه حال همگى شما خوب باشد. سالم و تندرست باشيد و توفيق اعمال و عبادات
ماه رمضان را به دست آوريد. اكنون به قطعه شعرى كه براى شما مىخوانم، توجه كنيد:

ماه باران دعا
بر سكوت لبها

رويش غنچه نور
در كوير شبها

ماه دلهاى سبك 
جسمهاى دل پاك

روحهاى خوشبو
چشمهاى نمناك

چيدن سفره شكر
موقع افطارى

سحرى خوردن از
سفره بيدارى

ماه بيدار شدن
يا عبادت كردن 
رنج را فهميدن

شكر نعمت كردن

ماه كمتر خوردن 
بيشتر كوشيدن

صبح را حس كردن
نور را نوشيدن

ماه شفاف شدن
ماه نور و باران

رستن و باليدن
در بهار رمضان(2)

حاال برنامه را با مسابقهاى از شعرى كه خوانده شد و با مطالبى كه گفته مىشود، ادامه مىدهم. خوب توجه كنيد تا به سؤالهايى
كه پرسيده مىشود، پاسخ صحيح بدهيد. 

حضرت ابوطالب هر سال با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان به مستمندان طعام مىداد و از مردم به طور شايستهاى پذيرايى مىكرد.
پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم هم مردم را قبل از فرا رسيدن اين ماه جمع مىكرد و براى آنان صحبت مىنمود. از بركات و فوايد اين
ماه مطالبى بيان مىكرد و آنها را براى بهره بردن از معنويات ماه رمضان آماده مىنمود. از جمله مردم را به درخواست از خدا ودعا

ونيايش تشويق مىكرد و مىفرمود كه بيشتر به دعا روى آورند و دستهاى خود را به دعا بلند سازند.(3)
پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم در اين ماه مبارك عبادتهاى ويژهاى را انجام مىداد. در دهه پايانى ماه رمضان عبادتهاى مخصوصى را
عالوه بر عبادتهاى معمولى انجام مىداد. در مسجد چادرى مىزد. بستر خواب را به طور كامل جمع مىكرد و شبها را به شبزندهدارى و

احيا مىگذراند.(4)
پيامبر گرامى اسالم صلى هللا عليه وآله وسلم در شب هفدهم ماه رمضان سفرى را آغاز كرد كه تا آن زمان، هيچكس نتوانسته بود

آن سفر آسمانى را انجام دهد. 
هنگامى كه به مدينه هجرت كرد، اولين كارى كه انجام داد ساخت مسجدى بود تا مردم در آن به دعا و نيايش به درگاه پروردگار
بپردازند. آن حضرتصلى هللا عليه وآله وسلم مأموريت داشت تا مردم را از جهل و نادانى برهاند و بدعتهايى را كه به نام دين در بين

مردم رواج يافته بود، از بين ببرد.(5)
ماه فرو ماند از جمال محمدصلى هللا عليه وآله وسلم

سرو نباشد به اعتدال محمدصلى هللا عليه وآله وسلم
قدر فلك را كمال و منزلتى نيست
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در نظر قدر با كمال محمدصلى هللا عليه وآله وسلم(6)
حاال نوبت به پرسيدن سؤالها مىرسد.

1. بهار قرآن چه ماهى است؟ ماه رمضان
2. قبل از اسالم چه كسى به مستمندان در ماه رمضان رسيدگى مىكرد؟

حضرت ابوطالب، عموى پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم
3. پيامبر اسالمصلى هللا عليه وآله وسلم در چه شبى از ماه رمضان به معراج سفر كرد؟

شب هفدهم ماه رمضان
4. در دهه پايانى ماه رمضان، پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم در مسجد چه كار خاصى انجام مىداد؟

احيا و شب زندهدارى
5. مهمترين كارى كه پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم در ماه رمضان به انجام آن سفارش كرد، چه بود؟ دعا و نيايش

آيا راهى براى رسيدن به نتيجه دلخواه در دعاهايى كه مىخوانيم وجود دارد؟ 
اين سؤالى است كه از امام صادق عليه السالم هم شده است. حضرت در جواب اين سؤال فرمود: راه دعا اين است كه: 

براى آشنا شدن با اين راهها به كارتهايى(7) كه نشان مىدهم، دقت كنيد: 
امام صادق عليه السالم فرمود: «پيش از دعا حمد و ستايش خدا كنى، يعنى بگويى 

الحمدہلل و نعمتهايى را كه خدا به تو بخشيده است به يادآورى. سپس شكر و سپاس خدا را به جا آورى، يعنى بگويى شكراً ہلل آن
گاه بر پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم و آل او صلوات فرستى، يعنى بگويى: اللهم صل على محمد و آل محمد

سپس گناهان خود را به يادآورى و از كيفر آن به خدا پناه ببرى و توبه نمايى و بگويى: «استغفرهللا ربى و اتوب اليه»(8)، آرى، اين
است راه و روش دعا كردن.

حاال كه با برخى از آداب دعا آشنا شديم، تالش كنيم آنها را رعايت كنيم تا خدا دعاهاى ما را جواب دهد و حاجتهاى ما را روا نمايد. 
اما در دعاهاى خود از خدا بخواهيم كه:

خدايا! من از تمام خوبىها آنچه را كه مىدانم و آنچه را كه نمىدانم از تو مىخواهم.
خدايا! من از تمام بدىها آنچه را كه مىدانم و آنچه را كه نمىدانم به تو پناه مىبرم.

) ما هم در ماه مبارك رمضان دستها را به اين دعايى است كه پيامبر اسالمصلى هللا عليه وآله وسلم از خدا درخواست مىنمود.(9
دعا برمىداريم و همين دعا را از درگاه الهى درخواست مىكنيم. 

اكنون به اين تساوى كه مىنويسم توجه كنيد: 1 = 1
آيا مىدانيد گاهى يك مساوى يك نيست، بلكه 1000 = 1 است. چگونه؟

اين تساوى در ماه رمضان اتفاق مىافتد. اما چگونه؟

چه كىس مىتواند پاسخ دهد؟

بله، اين اتفاق در شب قدر مىافتد. يعنى: ليلةالقدر
خداوند مىفرمايد: كه ليلة القدر خير من الف شهر(10)، يعنى شب قدر بهتر از هزار ماه (عادى) است، كه قرآن در آن شب نازل شده

است و حوادث مهم هر سال در چنين شبى تعيين مىگردد. شب قدر، شب سرنوشت و تقدير انسان است.
از زمان حضرت پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم چنين رسم بوده است كه اين شب را تا سپيده دم بيدار مىماندند و احيا مىگرفتند و

به آداب مخصوص آن از نماز و دعا و استغفار و... مشغول مىشدند.
چه بسا اتفاق مىافتاد كه پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم افرادى را كه به خواب رفته بودند، بيدار مىنمود و براى بيدار شدن آنها به
صورت آنان آب مىپاشيد و از آنها مىخواست كه در چنين شب عزيزى خواب نباشند و بيدار باشند. آن حضرتصلى هللا عليه وآله وسلم

تمام افراد خانواده خود را بيدار مىكرد. 
حضرت فاطمهعليها السالم هم نمىگذاشت هيچ يك از افراد خانواده در شب قدر خواب باشند. براى اين كه آنان در اين شب بيدار
باشند،از قبل آنها را آماده مىنمود. چگونه؟ بله، در هنگام افطار غذاى كمى تهيه مىكرد و از آنها مىخواست كه روز را خوب استراحت

كنند و بخوابند تا در شب بتوانند بيدار باشند و خوابشان نبرد و بتوانند شب قدر را احيا بدارند. حضرت فاطمهعليها السالم مىفرمود:
«محروم كسى است كه از خير شب قدر محروم باشد.»(11)

حاال به يك تساوى ديگر كه مىنويسم توجه كنيد: 6666 = 1
چه كسى مىتواند رابطه اين تساوى را با ماه رمضان و قرآن بگويد؟

يك راهنمايى مىكنم: اين تساوى مربوط به قرائت قرآن در ماه رمضان است.
بله، در ماه رمضان قرائت يك آيه از قرآن، مانند قرائت 6666 آيه است كه ثواب يك ختم قرآن را دارد.(12)

حاال با يك مسابقه حضورى به ارتباط اين تساوى 1000=100 با شبهاى قدر آشنا مىشويم.(13)
در اين مسابقه دو گروه 2نفره شركت دارند. به هر گروه چهار كارت داده مىشود. روى هر كارت يك شماره از 1 تا 8 است. هر گروه در

هر نوبت مىتواند يك شماره را انتخاب كند و به سؤال آن كه در پشت كارت نوشته شده است، پاسخ دهد.(14)

سؤالها:
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1. اسمى از نامهاى خداوند كه به معنى پناهگاه و جاى پناه بردن است و در آن حروف ج، ا، م، ل آمده است. ملجأ
2. بسيار مهربان. رئوف

3. پديد آورنده، آشكار كننده.(اسم فاعل َكَشف) كاشف
4. آفريننده و خالق. (اسم فاعل َصَنَع) صانع

5. ضد محال، امكان دهنده،آسان كننده. ممكن
6. آماده براى قبول - امرى يا حالتى - قبول كننده، پذيرنده. قابل

7. مهربان و بخشاينده. رحيم
8. برطرف كننده، گشايش دهنده،از بين برنده،اسم فاعل«َفَرج» فارج

حاال كه با معنا و مفهوم اين اسامى خداوند آشنا شديد، بگوييد چطور ممكن است 1000 = 100 باشد؟
بله، غير از اين هشت اسم، 992 اسم ديگر هم از اسامى خداوند هست كه با كمى دقت مىتوان با آنها آشنا شد و در شبهاى قدر

خداوند را با آن نامها خواند. نامهايى كه پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم توسط جبرئيل با اين نامها آشنا شد.(15)
چه كسى مىتواند پيام اين اسامى را بگويد؟

): اگر حرف سوم هر يك از اين اسمها را كنار هم قرار دهيم، نام دعايى كه داراى صد فصل است و در هر فصل ده يك راهنمايى(16
اسم خدا آمده است و با اين اعداد 1000=100 ارتباط دارد به دست مىآيد. بله، دعاى جوشن كبير

) بخواند و شما در آخر آن بگوييد: «سبحانك يا ال اله اال انت الغوث از گروه برنده مىخواهم كه فصل اول اين دعا را از كتاب مفاتيح(17
الغوث خلصنا من النار يا رب.» 

اين دعا ويژه شبهاى قدر است كه بيشتر در مساجد به طور دستهجمعى خوانده مىشود و بعد از آن مراسم قرآن بر سر گذاشتن
شروع مىشود.

در پايان دعايى را كه خيلى به آن در شبهاى قدر سفارش شده است با هم مىخوانيم.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه فى هذه الساعة
وفى كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليالً وعيناً

حتى تسكنه ارضك طوعاً وتمتعه فيها طويالً

آمين يا رب العالمين

پىنوشت:

1) محمدرضا عابدى.

2) وحيد نيكخواه آزاد، سروش نوجوان، شماره 95، بهمن 1374.

3) خطبه شعبانيه، امالى، شيخالصدوق، بابويه قمى، ج 4، ص84.

4) مفاتيحالجنان، شيخ عباس قمى، اعمال مخصوص شب بيست و سوم ماه رمضان.

5) نهجالبالغه، صبحىالصالح، خ 161.

6) سعدى، كليات سعدى، به كوشش مظاهر مصفا، نشر كانون معرفت، تهران، ص 694.

7) مربى از قبل كارتهاى مورد نظر را تهيه نمايد تا در هنگام اجراى برنامه از آنها استفاده كند.

8) اصول كافى، كلينى، ج2، باب الثناء قبل الدعا...، ص 486.

9) كنزالعمال، عالءالدين متّقى، ج2، بيروت، چ1، 1397ق، ص178.

10) قدر، 3.

11) مفاتيحالجنان، شيخ عباس قمى، اعمال شب بيست و سوم ماه رمضان.

12) بحاراالنوار، مجلسى، ج 93، ص 341، باب وجوب صوم شهر رمضان و فضله، قال على بن موسىالرضا عليه السالم: «من قرأ فى شهر رمضان آية من

كتاب اللَّه عزوجل كان كمن ختم القرآن فى غيره من الشهور...»

13) مربى مىتواند از برنده مسابقه در ابتداى جلسه استفاده كند، يا افراد جديدى را انتخاب كند.

) اگر گروه مزبور پاسخ صحيح را نگفتند از گروه بعدى پرسيده مىشود. در صورت عدم جواب از سوى گروهها مربى از حاضران سئوال بپرسد و با 14

راهنمايى كه صورت مىگيرد پاسخ را در تابلو به ترتيب شماره بنويسد.

تذكر: پاسخ هر سئوال فقط از نامهاى خداوند است.

15) البلداالمين، حارث همدانى كفعمى، دعاى جوشن كبير.

) مربى در هنگام اجراى مسابقه تالش كند امتياز هر گروه را ثبت كند و آنها را به عنوان گروه برنده معرفى كند و از آنها تشكر نمايد. در صورت امكان با 16

هديهاى هر چند كوچك از آنان تقدير شود. همچنين از آنها بخواهد كه در ادامه برنامه هم شركت كنند.

17) مربى از قبل مفاتيح را آماده كند.
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم

اول� مؤمن(1)

با سالم به شما دانشآموزان روزهدار و آشناى با قرآن!
برنامه را با جدول قرآنى چنين شروع مىكنيم. شما قرآنها را بگشاييد. حاال با توجه به فهرست سورههاى قرآن در باره اسامى
سورههاى قرآن سؤال مىپرسم. پاسخها را داخل تصوير قرآن مىنويسم. پس از آن بايد پيامى كه داخل آن است و به صورت رمزى

نوشته شده است را به دست آوريد. آماده هستيد. پس به سؤالها خوب گوش كنيد.

1. سورهاى به نام حشرهاى كه سستترين خانهها را مىسازد. عنكبوت 
2. سورهاى به نام زمين لرزه. زلزله 

3. سورهاى به نام فلزى معروف. حديد 
4. سورهاى به نام زيانكارى و افسوس و پشيمانى كه يكى از نامهاى روز قيامت هم هست. (اول آن ت و آخرش ن است.) تغابن 

5. سورهاى به نام عيبجويى و سخنچينى. همزه 
6. سورهاى سه حرفى به نام پيروزى. فتح 

7. هفتمين سوره قرآن. اعراف 
8. پنجاه و يكمين سوره به نام بادهايى كه پراكنده كننده هستند. ذاريات 

9. دومين سوره در جزء سىام قرآن به معنى فرشتگانى كه مأمور گرفتن جان انسانها هستند. (با حرف «ن» شروع مىشود.) نازعات 
10. شصتمين سوره قرآن به نام زن امتحان شده. ممتحنه 

11. سورهاى به نام حرام گردانيدن كار يا چيزى. تحريم 
12. اولين سوره جزء 28 كه در هر آيه آن نام هللا تكرار شده است. (به معنى جدال كردن نيز مىباشد.) مجادله 

13. سورهاى در جزء 29 كه جمع معراج مىباشد. معارج 
با تشكر از شما كه نام سورههاى قرآن را گفتيد. حاال نوبت به اين رسيد كه پيام آن را هم به دست آوريد. به اين راهنمايى، خوب
توجه كنيد. اگر حرف اول پاسخ يك و حرف دوم از رديف دوم و حرف سوم از رديف بعدى و باالخره حرف چهارم پاسخ سؤال چهارم را

كنار هم قرار دهيد و به همين صورت دوباره از رديف پنجم شروع به حركت كنيد، پيام هم به دست مىآيد. 
احسنت به اين دوست خوب شما كه پيام را به دست آورد:

«على عليه السالم بهترين مردم»
بهترين به عربى چه مىشود؟ خير

من هم مردم را براى شما به عربى ترجمه مىكنم. البريه
اگر اين دو كلمه را كنار نام علىعليه السالم قرار دهيم اين جمله به دست مىآيد: «على خيرالبريه»

چه كسى اين سخن را در فضيلت حضرت على عليه السالم فرموده است؟
به اين ماجرا خوب گوش كنيد: 

جابربن عبدهللا انصارى كه يكى از اصحاب و ياران پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله وسلم است مىگويد: روزى در مكه كنار پيامبرصلى
هللا عليه وآله وسلم نشسته بوديم كه على عليه السالم هم به جمع ما پيوست. پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «برادرم
مىآيد.» سپس رسول خداصلى هللا عليه وآله وسلم رو به كعبه كرد و فرمود: «قسم به خدايى كه جانم در دست اوست، همانا اين

شخص و شيعيانش رستگاران در روز قيامت هستند.»سپس علىعليه السالم را اينگونه معرفى كردند: همانا او....
به اين 6 «ُكم»(2) كه مىنويسم، دقت كنيم.

ُكم
ُكم
ُكم
ُكم
ُكم
ُكم

امام علىعليه السالم در چند سالگى، ايمان آورد؟ 10 سالگى 
آيا از مردان كسى قبل از او به پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم ايمان آورده بود؟ خير 

پس امام علىعليه السالم اولين شخص است كه به پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم ايمان آورد. بنابراين «كم» اول به اين صورت
خواهد شد: «اولكم ايمانا معى»

وفادارترين به عربى چه مىشود؟ اوفى 
جمله دوم به اين صورت است كه او وفادارترين شما به پيمان خداوند است: «اوفا كم بعهد اللَّه»
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يكى ديگر از خصوصيات امام علىعليه السالم اين است كه هميشه در اجراى دستورات خداوند استوارترين افراد بود. لذا پيامبرصلى
هللا عليه وآله وسلم فرمود: «اقومكم بامرهللا»

آن چيزى كه موجب دشمنى بسيارى از سوء استفادهكنندگان از بيتالمال و مخالفت طلحه و زبير با امام علىعليه السالم شد اين
بود كه حضرتعليه السالم در ميان مردم به چه رفتار مىكرد؟ عدالت

براى همين پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «اعدلكم فى الرعيه»
چون امام علىعليه السالم امكانات بيتالمال را بين مردم به صورت مساوات تقسيم مىكرد پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم در باره او

فرمود: «اقسمكم بالسويه»
باالخره چون عظمت و بزرگى او در نزد خداوند از همه باالتر بود، اين چنين پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم او را توصيف كرد:

«اعظمكم عنداللَّه مزيه»
جابر مىگويد كه پس از آن اين آيه قرآن نازل شد: 

«ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خيرالبريه»
پس از آن هر گاه على عليه السالم به جمع اصحاب پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم وارد مىشد، اصحاب مىگفتند: «خيرالبريه»

آمد.(3)
آيا در قرآن نامى از على عليه السالم ذكر شده است؟ خير

در قرآن نامى از ايشان نيامده است، اما در بسيارى از موارد در باره ايشان آيهاى نازل شده است. مانند همين آيه 7 سوره بينه و يا
سوره انسان كه در باره بخشش امام على عليه السالم و خانوادهاش كه به مسكين و يتيم و اسير كمك كردند و بسيارى از آيات

ديگر قرآن.
درباره عدالت على عليه السالم خوب است به اين خطبهاى كه امام عليه السالم در هنگام زمامدارى در شهر كوفه ايراد كرده

است، توجه كنيد كه توسط يكى از دوستانتان قرائت مىشود:(4)
سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روى خارهاى َسعدان به سر ببرم و يا با ُغل و زنجير به اين سو و آن سو كشيده شوم، خوشتر
دارم تا خدا و پيامبرش را در روز قيامت، در حالى مالقات كنم كه به بعضى از بندگان ستم كرده و چيزى از اموال عمومى را غصب
كرده باشم. چگونه بر كسى براى نفس خويش ستم كنم كه به سوى كهنگى و پوسيده شدن پيش مىرود ودرخاك، زمانى طوالنى

اقامت مىكند؟ 
به خدا سوگند! برادرم عقيل را ديدم كه به شدت تهيدست شده بود و از من درخواست مىكرد تا يكَمن از گندمهاى بيتالمال را به او
ببخشم. كودكانش را ديدم كه از گرسنگى داراى موهاى ژوليده و رنگشان تيره شده است، گويا با نيل، رنگ شده بودند. پى در پى
مرا ديدار و درخواست خود را تكرار مىكرد. چون به گفتههاى او گوش دادم، پنداشت كه دين خود را به او واگذار مىكنم و به دلخواه او

رفتار و از راه و رسم عادالنه خود دست برمىدارم.
روزى آهنى را در آتش گداختم و به جسمش نزديك كردم تا او را بيازمايم. پس همانند بيمار از درد فرياد زد و نزديك بود از حرارت آن
بسوزد. به او گفتم: «اى عقيل! گريه كنندگان بر تو بگريند. از حرارت آهنى مىنالى كه انسانى به بازيچه آن را گرم ساخته است، اما
مرا به آتش دوزخى مىخوانى كه خداى جبارش با خشم خود، آن را گداخته است، تواز حرارت ناچيز مىنالى، ولى من از حرارت آتش

الهى ننالم ؟»(5)
با تشكر از ايشان كه خيلى گرم و با حرارت ترجمه اين خطبه را براى ما خواند. 

من هم آخرين قسمت از خطبه پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله وسلم در باره ماه مبارك رمضان را براى شما نقل مىكنم. 
اى مردم! درهاى بهشت در اين ماه گشوده است. پس از خدا بخواهيد كه آن را بر روى شما نبندد. درهاى جهنم بر روى شما
بسته است. پس از خدا بخواهيد كه آن را بر روى شما نگشايد. شيطان هم در غل و زنجير است. پس از خدا بخواهيد كه او را بر

شما مسلط نگرداند.
اميرالمؤمنينعليه السالم در اين هنگام از پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم پرسيد: «اى رسول خدا! برترين و با فضيلتترين كارها در اين

ماه چيست؟» 
حضرتصلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «برترين كار دورى از گناه مىباشد.» سپس ايشان گريستند. پرسيدم: «اى رسول خدا! چه
چيز موجب گريه شما شد؟» فرمود: «اى على! گريه من براى تو مىباشد كه در اين ماه خون تو را مباح مىشمرند. گويا مىبينم تو را

كه مشغول نمازهستى و شقىترين افراد بر فرق تو ضربهاى مىزند كه با آن محاسن تو به خون سرت رنگين مىشود.»
علىعليه السالم گويد: از پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم پرسيدم: «آيا در آن هنگام دين من به سالمت است؟» پيامبرصلى هللا

عليه وآله وسلم فرمود: «آرى، تو در سالمت از دينت هستى.»(6)
على عليه السالم همواره به ياد اين وعده پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم بود تا در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان توسط شقىترين

و بدبختترين افراد، يعنى ابن ملجم فرق مباركش شكافته شد و به شهادت رسيد. 
شما با زدن بر سينه در شهادت اين امام مظلوم همنواى با پيامبر و ملكوتيان شويد. 

ناله كن اى دل به عزاى على
گريه كن اى ديده براى على

كعبه ز كف داده چو مولود خويش
گشته سيهپوش عزاى على
عمر على، عمره مقبوله بود
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هر قدمش سعى و صفاى على
ديده زمزم، كه پر از اشك شد

ياد كند زمزمههاى على
تيغ شهادت سر او را شكافت

كوفه بود، كوه مناى على
منبر و محراب كشد انتظار

تا كه زند بوسه به پاى على
ماه دگر در دل شب نشنود
صوت مناجات و دعاى على

آه كه محروم شد امشب دگر
چشم يتيمان ز لقاى على
مانده تهى سفره بيچارگان

منتظر نان و غذاى على
واى امير دو سرا كشته شد

خانه غم گشته سراى على(7)
واى على كشته شد، شير خدا كشته شد

پى نوشت:

1) حسين حقيقت.

2) مربى شش كُم را به صورت عمودى زير هم مىنويسد و با توضيحات كافى، آن را كامل مىكند.

3) تفسير البرهان، ج 5، ص 721، ح 9.

4) مربى جهت خواندن متن از قبل با يكى از دانشآموزان هماهنگى نمايد.

5) نهج البالغه، خطبه 224، ترجمه محمد دشتى، ص 327.

6) محمد باقر مجلسى، بحاراالنوار، ج96، ح25، ص 356.

7) حبيب چايچيان (حسان)، اى اشكها بريزيد.
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم

باغهاى نخل و زيتون(1)

با سالم خدمت شما دوستان عزيز و گرامى! الحمدہلل توفيق آن را داشتهايد كه عبادتهاى مخصوص اين ماه را انجام بدهيد. 
آيا مىتوانيد حدس بزنيد اين «عالمتهايى»كه در تابلو مىنويسم چيست؟(2)

حدس اين كلمه مشكل است. براى اين كه بتوانيد پاسخ دهيد به داستانى كه برايتان از قرآن تعريف مىكنم.(3) خوب گوش كنيد. در
پايان اگر حدس زديد، بگوييد.

از آغاز فرمانروايى، هوشمندى و لياقت خود را نشان داد. همه آماده مبارزه با دشمن بودند. او فرمان داد تنها كسانى لباس رزم
بپوشند و در سپاه او اسم بنويسند كه به هيچ چيزى دل نبندند. هر كس كه كار دارد و معاملهاى نيمه كاره دارد و منتظر انجام آن

است و هر كس كه در فكر سود و زيان است، نيايد.
به فرمان او، مردم آماده جنگ شدند و به سوى دشمن حركت كردند. گروه كمى با او همراه بودند. وقتى به كنار سپاه كفر رسيدند،
فرماندهاى را ديدند كه بسيار قوى بنيه و ظالم بود. بر فيلى بزرگ سوار شده بود و در جلو لشكرش حركت مىكرد. سپاه او هيچ

وحشتى نكردند و گفتند: «خدا با كسانى است كه در برابر سختىها مقاومت مىكنند و صبر دارند.» 
) عده آنان خيلى از كافران كمتر بود واز طرفى اين عده مىگفتند: «ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القومالكافرين»(4

تجهيزات آنها هم ضعيفتر از آنها بود. 
روزى كه نبرد آغاز شد، به رسم آن زمان، فرمانده كافران خود تنها به ميدان آمد و مبارز طلبيد.هر كس براى نبرد به ميدان رفت،
برنگشت. دمى چند، سكوت بر ميدان حاكم شد. صداى نعره فرمانده كافران مىآمد كه مبارز مىطلبيد. در سپاه ايمان حركتى
مشاهده نشد. ناگهان در قسمتى از سپاه حركتى ديده شد. گويى براى كسى راه باز مىكردند. نوجوانى خود را به فرمانده سپاه

ايمان رسانيد و اجازه رفتن به ميدان را خواست. او خود را معرفى كرد و گفت: «بگذاريد من نيز به جنگ با او بروم!»
فرمانده گفت: «تو با اين سن كم، شهيد مىشوى!»

رزمنده جوان گفت: «من آماده هستم. در چنين جنگى، آدمى با پشتوانه ايمان خود مىجنگد. عالوه بر ايمان، من روش و فن خاصى
در جنگ دارم كه به يارى خدا پيروز ميدان خواهم شد.»

احترام فرمانده نسبت به شهامت و پاكى و صداقت اين نوجوان برانگيخته شد. در حالى كه با لبخندى تشويق آميز، او راتحسين
مىكرد، گفت كه تو نوجوان شايستهاى هستى و اميدوارم كه پيروز شوى.

فرمانده كافران متكبرانه رو به رزمنده نوجوان كرد و گفت: «پسرجان! مىدانى چه مىكنى و به جنگ چه كسى آمدهاى؟ حيف است
كه كشته شوى! برگرد.»

رزمنده نوجوان گفت: «من با ايمان خود مىجنگم. اكنون خواهى ديد كه چگونه دمار از روزگار تو درخواهم آورد.»
آيا كسى نام فرمانده سپاه ايمان را مىتواند حدس بزند؟

چه كسى مىتواند نام رزمنده نوجوان را بگويد؟ 
يك راهنمايى مىكنم. در داستان گفتيم كه رزمنده نوجوان گفت كه من روش و فن مخصوصى دارم كه به وسيله آن مىتوانم پيروز

شوم. 
نام آن وسيله را با سؤالهايى كه مىپرسم به دست آوريد:

سؤالها:

1. نام اولين سوره قرآن. فاتحه
2. نام حكيمى كه به فرزندش اندرز مىداد. لقمان

3. نام سوره پيامبران. انبياء
4. دشمن عرب. خصم

5. نام آخرين سوره قرآن. ناس
اگر حرف اول جوابها را در كنار هم قرار دهيد، نام آن وسيله ساده به دست مىآيد. چه كسى مىتواند بگويد؟ بله، فالخن

رزمنده نوجوان سنگى درشت در ميان فالخن گذاشت و گونه راست فرمانده سپاه دشمن را نشانه گرفت. طناب فالخن را در
دستهاى خود چرخاند و چون سنگ به اندازه كافى، نيروى گريز از مركز را پيدا كرد، فالخن را آزاد كرد. سنگ به صورت پرغرور فرمانده
سپاه دشمن اصابت كرد و غرق در خون شد. هنوز به خود نيامده بود كه سنگ دوم با شدت هر چه تمامتر، به گونه چپ او خورد. با

اصابت سنگ سوم به سر او، ديگر نتوانست خود را كنترل كند و به زمين سقوط كرد. 
صداى هلهله و شادى از سپاه ايمان برخاست. لشكر كفر آشفته و سراسيمه متفرق شدند و پا به فرار گذاشتند. لشكريان اندك

سپاه ايمان به دنبال رزمنده نوجوان به تعقيب سپاه كفر پرداختند و سرزمينهاى غصب شده خود را از آنها پس گرفتند.
حاال چه كسى مىتواند نام فرمانده سپاه ايمان را از روى اين عالمت(5) بگويد؟
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آفرين، طالوت است.
سپاه ايمان با فرمانده با لياقت خود «طالوت» با سپاه كافران به فرماندهى «جالوت» ستمگر مبارزه كرد و پيروز شد. 

اما رزمنده نوجوان پس از اين دالورى، مقامى باال پيدا كرد و طالوت دختر خود را به همسرى او درآورد و او را جانشين خود كرد. اين
رزمنده نوجوان با ايمان پس از طالوت به حكومت رسيد و به پيامبرى خدا منصوب گشت و عدالت و امنيت را در مدت فرمانروايى خود

برقرار كرد.(6)
آيا مىتوانيد نام او را بگوييد؟ حضرت داوود عليه السالم

اكنون آن سنگها، سالهاست كه در سرزمين اشغال شده دوباره در فالخنها به سوى سپاه كفر پرتاب مىشود. اميد است بار ديگر
سپاه ايمان پيروز گردد.

اما چگونه؟ 
) قرار دهيد تا با يكى از از راههاى آزادى آشنا شما حروفى را كه در اين سنگها نوشته شده است به ترتيب شماره داخل طرح(7
شويم. دو گروه دو نفره با شركت در اين يك مسابقه به رقابت مىپردازند. گروه اول حروف را در طرف سمت راست و گروه دوم حروف

مربوط به خود را در طرف سمت چپ طرح بنويسند.
هر گروه زودتر به پيام جدول رسيد، برنده اعالم مىشود.

گروه برنده گروهى است كه زودتر حروف را جايگزين كند و به پيام مورد نظر برسد. هر دو گروه با هم حروفى را كه داخل سنگها آمده
است طبق شماره آن در داخل طرح قدس قرار بدهد. حاال كه تمام حروف جايگزين شد، پيام را ابتدا گروه دوم بخواند.

گروه دوم! آيا پيام خود را مىتوانيد بخوانيد؟ 
يك راهنمايى مىكنم. شما بايد حروف جدول را به ترتيب در كنار هم قرار دهيد. آفرين، حاال پيام خود را بخوانيد و آن را بنويسيد:

«الزم است در ميان مسلمانان احيا شود.»
آنچه كه بايد در ميان مسلمانان احيا شود و به صورت زنده درآيد، چيست؟ 

اگر گروه اول هم پيام خود را در كنار طرح بنويسند معلوم مىشود. يك راهنمايى مىكنم. شما بايد حروف جدول را از انتها به ابتدا
دركنار هم قرار دهيد. آفرين! بله، «جمعه آخر ماه مبارك رمضان روز قدس است.»

براى اين كه جمله به طور كامل به دست آيد. جمله زير طرح را هم اضافه كنيد.(8)
حاال گروه برنده جمله را به طور كامل بخواند و بگويد از كيست؟ 

آفرين! «جمعه آخر ماه مبارك رمضان، روز قدس است... الزم است در ميان مسلمانان احيا شود و مبدا بيدارى و هشيارى آنان
باشد.»(9)

اين كالم از رهبر فقيد انقالب اسالمى، حضرت امام خمينىقدس سره مىباشد. 
اميدوارم با شركت باشكوه خودتان به همراه دوستان و اعضاى خانوادهاتان در روز جهانى قدس، گامى در جهت پيروزى مردم
مسلمان و مظلوم فلسطين برداريد و با شعارهاى كوبنده و انقالبى خود نابودى دشمنان اسالم و قرآن به ويژه رژيم متجاوز اسراييل و

حامى اصلىاش رژيم استكبارى امريكا را رقم زنيد. 
در پايان توجه شما را به شعر زيبايى با نام «جوانى از فلسطينم» جلب مىكنم.(10)

جوا� از فلسطينم(11)

زبانم از فلسطين، قصههاى تلخ و شيرين، باز مىگويد.
و من آن قصه پردازم،

كه با رنج دو ميليون كودك و پيرو جوان رانده از ميهن
شريك دردم و همراز و دمسازم

من از خاك فلسطينم
من از «غزه»، من از «حيفا» من از «قدس»م

ز«رام هللا» خونينم
ز« نابلس» ، «نهر اردن»، «اورشليم» و «الخليل» و «ديرياسين»م

نهالى ريشه در خونم
جوانم، از غرور و شور سرشارم

مسلمانم، جوانى از ديار آتش و خونم
ديارى شعلهخيز و قهرمان پرور

ديارى سنگ سنگش ُرسته و روييده اندر خون
ديارى برگ برگ باغهاى نخل و زيتونش

كتاب انتقام و كين.
جوانى از فلسطينم

ستيز و رزم در راه خداوندست آيينم
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درون سينهام آتشفشان كينه و خشم است
هميشه بسترم شنزار و سنگستان خاك ميهنم بوده است.

چه شبهايى كه در مهتاب ميهن داخل سنگر
نهادم جاى بالشها سالحم را به بالينم

نماز عشق مىخوانم
نمازى ركعتش كوتاه، وردش خون

اذانم بانگ شليكم
كه از گلدسته سنگر

سكوت خسته وهمآور شب را به آتش مىزند برهم
ركوعم انحناى قامتم در پشت سنگرها

سجودم سينهخيز سينه كوه است
سالم آخرم در اين نماز خون

تن سوراخ سوراخ و كثيف چند صهيونيست در ميدان
جوانى از فلسطينم

جوانى از.... «فلسطين»م

پىنوشت:

1) محمدرضا عابدى.

2) مربى عزيز توجه داشته باشد تا اين درس قبل از فرارسيدن روز «جهانى قدس» 28/7/1385 اجرا شود.

3) بقره، 247.

4) بقره، 250.

5) مربى اشاره به عالمتى كه در ابتداى درس روى تابلو نوشته است، مىنمايد و آن را كامل مىكند.

6) داستان پيامبران، على موسوى گرمارودى، انتشارات قربانى، ج1، چاپ چهارم، 1374.

7) مربى در ضمن صحبت نموده، طرح مورد نظر را با دقت در تابلو رسم مىكند.

8) مربى در زير طرح، هنگام رسم جدول مورد نظر، اين جمله را «و مبدأ بيدارى و هوشيارى آنان باشد» اضافه نمايد.

9) صحيفه نور، ج 15، ص 75.

10) مربى مىتواند از قبل با يكى از دانشآموزان هماهنگ نموده تاشعر را به صورت دكلمه اجرا نمايد و يا خود شعر را براى بچهها بخواند.

11) جواد محدثى، روايت انقالب 2، چاپ دوم، 1376، نشر تربيت، ص 231.
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پ�وزى(1) جشن 

به نام خداى مهربان و با سالم بر شما دانشآموزان روزهدار!
خبر، خبر، خبرخبر، يك خبر مهم!

توجه، توجه، ...
آيا مىتوانيد شما خبرى را كه مىخوانم بگوييد مربوط به چه واقعه مهمى است؟(2)

ابتدا خوب گوش كنيد. در پايان خبر اگر جواب صحيح را حدس زديد، بگوييد. 
اين خبر مربوط به يك مسابقه ساليانه است كه امسال هم برگزار مىشود. در اين مسابقه گروهى مدالهاى طال كسب مىكنند و به
گردن مىآويزند. گروهى هم در سكوهاى بعدى مىايستند و براى كسب مدال طال با تجربياتى كه امسال اندوختهاند خود را براى سال

بعد آماده مىنمايند تا به باالترين مدال خود را برسانند.
در اين ميدان مسابقه، فقط شيطان است كه تالش مىكند تا با وسوسههاى خود گروه بيشترى را به مرحله شكست نزديك سازد. 

مرحله نهايى اين مسابقه به مدت يك ماه برگزار مىگردد. در طول اين يك ماه كه مسابقه پنهانى است، هر كس مواردى را كه از او
خواسته شده است اطاعت كند و آن را به طور كامل انجام دهد امتياز مىگيرد. داور نيز در دفترچه، امتيازات او را ضبط و ثبت مىنمايد تا

در نهايت، مجموع امتيازها را اعالم نمايد. 
در مرحله نهايى گروهى به خط پايان مىرسند و برنده مىشوند و عدهاى هم در مرز نايب قهرمانى قرار مىگيرند و بعضىها هم از دور

مسابقه خارج مىشوند. 
چه كسى اسم ميدان مسابقه را مىداند؟ 

بله، ميدان ماه مبارك رمضان
خط پايان اين مسابقه چه نام دارد؟ 

آفرين، يك راهنمايى مىكنم: به اين عدد توجه كنيد.
خط پايان مسابقه با اين عدد ربط دارد. كم كم اين اعداد را كامل مىكنم. هر كس متوجه شد، بگويد.

آفرين، عيد فطر

پيشاپيش فرا رسيدن اين عيد را به شما تبريك مىگويم.
همانطور كه در خط پايانى برندگان تشويق مىشوند و جايزه مىگيرند در روز عيد فطر نيز كسانى كه در ميدان مسابقه رمضان برنده

شدهاند، يعنى عبادت خدا(روزه) و اطاعت را خوب به جا آوردهاند، تشويق مىشوند و جايزه مىگيرند. 
روز عيد فطر، روز جايزه است. بشتابيد به سوى جايزههايتان.(3)

چه كسى دوست دارد جايزه بگيرد؟ انشاءاللَّه همه شما از برندگان مسابقه ماه رمضان هستيد. 
حاال جايزه آنها چيست؟(4)

امام على عليه السالم فرمود: «كمترين جايزهاى كه به آنها داده مىشود اين است:(5)
بخشيده شدن گناهان

پس چرا اين روز،روز عيد است؟ 
اين روز در واقع عيد آمرزش گناهان، قبول شدن روزهها و موفق شدن در مسابقه رمضان است. 

بچهها! در هر عيدى جشن مىگيرند و همه جا را چراغانى و تزيين مىكنند. 
تزيين جشن عيد فطر چطورى است؟

براى تزيين اين جشن، پيامبر عزيز ما 4 راه را بيان كردهاند. در حقيقت چهار دسته گل به ما دادهاند تا با آنها اين جشن را تزيين
كنيم. 

پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم فرمود: «روز عيد فطر خود را با......... تزيين كنيد.»(6)
تهليل، يعنى الالهاالهللا گفتن 

تكبير، يعنى هللا اكبر گفتن
تحميد، يعنى الحمد ہلل گفتن

تقديس، يعنى سبحاناہلل گفتن
حاال اين ذكرها را با هم تكرار مىكنيم تا جشنمان زيبا شود.

الاله االهللا، هللا اكبر، الحمدہلل، سبحان هللا
پيامبرصلى هللا عليه وآله وسلم خودشان هم هر وقتى از خانه به طرف نماز عيد فطر به راه مىافتادند، بلند بلند تكبير مىگفتند.(7)

پس شما هم بلند تكبير بگوييد.(8) هللا اكبر، هللا اكبر، ... 
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نماز عيد درس خواندن ذكر گفتن زيارت امام حسين عليه السالم
سوره قدر با وضو بودن غسل فاتحه خواندن

دعاى ندبه توبه كردن كمك كردن شاد كردن ديگران
افطار با تربتامام حسين عليه السالم زكات فطره تهليل نماز قضا

صلوات فرستادن وجوب نماز عيد درزمان امام زمان(عج) بازديد كردن روزه گرفتن

خوب، يك مسابقه داريم كه شركت كنندگان آن پنج نفر هستند. اين مسابقه دو مرحله دارد. 
مرحله اول:

شركت كنندگان مسابقه از بين خانههاى جدول، بايد كارهاى روز عيد را جدا كنند و بگويند. بعد از آن بايد يك كلمه ديگر كه مربوط به
آن است را از بين خانهها پيدا كنند. شركت كنندهها بايد مواظب باشند كارهايى كه مخصوص اين روز نيست را انتخاب نكنند و ربط

بين كلمهها را به راحتى پيدا كنند.(9) هر نفر 20 ثانيه فرصت دارد.(10)

مرحله دوم:(11)

پرسشهاى بله، نخير ( از هر كدام 2 سؤال)
1. آيا عيد فطر مخصوص مسلمانها است؟ بله

2. آيا روزه عيد فطر مكروه است؟ خير
3. آيا زكات فطره را مىتوان خرج بيماران كرد؟ بله

4. آيا نماز عيد فطر، مثل نماز جمعه خطبه دارد؟ بله
5. آيا نماز عيد فطر، مثل نماز آيات است؟ خير

6. آيا كسى كه روزه نگرفته است بايد زكات بدهد؟ بله
7. آيا درباره زكات فطره در قرآن آيهاى آمده است؟ بله 

8. آيا نماز عيد را بعد از ظهر مىخوانند؟ خير
9. آيا پول غذا را هم مىتوان به فقير داد؟ بله

10. آيا عيد فطر در ماه شوال است؟ بله

حاال دو سؤال از بچهها:

1. از بين كارهاى روز عيد، يكى واجب است و بقيه مستحب. آن يك كدام است؟
بله، زكات فطره به همه غير از فقرا واجب است حتى بچه يك روزه را هم بايد حساب كنند.

2. به نظر شما چرا بايد روز عيد اعمال عيد را انجام دهيم؟
بله، براى اين كه اين عيد معنوى است و خدا مىخواهد كه با اعمال خود ارزش آن را حفظ كنيم. 

خوب ببينيم كه كداميك از شركت كنندگان برنده شدند تا جايزه او را بدهيم. 
در پايان مقدارى از دعاى قنوت نماز عيد فطر را با هم مىخوانيم:

اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود و الجبروت
و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى والمفغره...

خدايا! هر خيرى به پيامبر عزيز ما صلى هللا عليه وآله وسلم در اين روز عطا كردهاى به ما هم عطا فرما.
خدايا! هر شرى كه از پيامبر عزيز ماصلى هللا عليه وآله وسلم در اين روز دور كردهاى از ما هم دور فرما.

آمين ربالعالمين

پىنوشت:

1) عبداللَّه عمادى.

2) مربى عزيز توجه داشته باشد كه اين درس تا قبل از فرا رسيدن «عيد سعيد فطر» اجرا شود.

3) كنزالعمال، ج 8، ص 590.

4) مربى اجازه دهد بچهها مواردى را بگويند.

؛ مربى روى كارت «بخشيده شدن» و پشت كارت «گناهان» را مىنويسد و در هنگام اجرا از آن استفاده ) محمدى رىشهرى، ميزانالحكمه، ج 4، ص 326 5

مىكند.

6) كنزالعمال، به نقل از عطر رمضان، محمود اكبرى، انتشارات پيام دبير، 1381، ص 133، مربى طرح را در تابلو رسم كند و توضيح را در ادامه بياورد. چهار
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حرف «ت» نشانگر اول چهار كلمه «تهليل»، «تكبير»، «تحميد» و «تقديس» مىباشد.

7) عالمه مجلسى، بحاراالنوار، ج 91، ص 188.

8) مربى همانطور كه ذكرها را با بچهها مىگويد، اين جدول را بكشد.

) كلمههاى مربوط به هم: (نماز عيد و غسل) (ذكر گفتن و تهليل) (زيارت و افطار...) (كمك كردن و زكات فطره) (دعاى ندبه و وجوب نماز...) (شاد كردن 9

ديگران و بازديد كردن) بقيه كلمهها اضافى است.

) بچهها، در اين 20 ثانيه فرصت داده شده به شركت كننده در مسابقه، از شماره 20 تا به يك به طور معكوس مىشمارند و وقتى به شماره يك 10

رسيدند، وقت مسابقه دهنده تمام مىشود.

نماز عيد به سپاس از نعمت روزه گرفتن مىباشد. چه كسانى تا حاال خواندهاند؟ بله! دو ركعت با نُه قنوت كه دعاى مخصوصى دارد. مستحب است قبل

از نماز عيد غسل صورت گيرد و نماز زير آسمان خوانده شود. پيامبر عزيز ما هر وقت براى نماز عيد از خانه خارج مىشد، مىفرمود: «دوست دارم كه

جلوى افقها و كهكشانهاى آسمان باشم.» كافى، ج 3، ص 460.

يك روز كه پيامبر و مسلمانان براى نماز به بيابان رفته بودند، مسلمانان معجزهاى به اين صورت ديدند كه ابرى در آسمان باالى سر پيامبر صلى هللا عليه

وآله وسلم سايه افكنده بود و او را از آفتاب محافظت مىكرد. بعدها آن مكان معروف به مسجد غمامه شد. يعنى تكه ابر. حكايتهاى شنيدنى، محمد

محمدى اشتهاردى، ج 5، ص 30.

زكات فطره يعنى به ازاى هر عضو خانواده سه كيلو غذا در راه خدا به فقرا بدهند كه موجب قبولى روزه و حفظ و تندرستى افراد تا سال آينده مىشود.

11) مربى امتياز شركت كنندگان را در هر مرحله ثبت مىكند تا در پايان گروه برنده را با تعداد امتياز آنها معرفى نمايد.
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