
 

 

 

 مدعای روز شش

زَحْزِحْنِّي فِيهِ مِنْ  وَ نَقِمَتِکَتَضْرِبْنِّي بِسِيَاطِ يهِ لِتَعَرُضِ مَعّْصِيَتِکَ وَالَخْذُلْنِّي فِتَاللَهُمَ الَ
 :ّي رَغّْبَةِ الرَاغِّبِينمُنْتَهَوجِّبَاتِ سَخَطِکَ بِمَنِکَ وَاَّيَادِّيکَ ّيَا مُ

خوار مستاز و بته ضترب     ،واسطه ارتکاب عصیانته مرا در اين روز ب !خدايا
بته حتق    .دور گردان ،کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت ،نه قهرتتازيا

 .مشتاقان اشتیاقای منتهای  ،های تو به خلق احسان و نعمت

ترجمةمنظومدعا
 ای ختتدا ای ختتالق طبتت  و متتزاج   

 
 انتدر ايتن مته درد متا را کتن عتالج       

 

 ستتعی متتا را انتتدر او مشتتکور دار   
 

 متتزد متتا را کتتن عطتتا بتتا ابتهتتاج     
 

 ز انتتدر او عصتتیان متتا  هتتم بیتتامر 
 

 ستتراج قبتتر متتا روشتتن بفرمتتا بتتی   
 

 جملتته اعمتتال متتا را کتتن قبتتتول    
 

 نتتاقص و کامتتل بشتترط االمتتتزاج    
 

 کتتتتل آن مقبتتتتول دار، از تفضتتتتل
 

 چتته باشتتد ضتتد امتتوال حتتراج   هر 
 

 چتته حکتتم عتتدل باشتتد مقتضتتی گر
 

 بهتتتتر رد آنچتتتته دارد اعوجتتتتاج   
 

 هم در اين مه عیتب متا پوشتیده دار   
 

 یايتتد اختتتالج تتتا بتته قلتتب کتتس ن  
 

 از غبتتتار لطتتتف مقتتتداری فتتترس 
 

 هتتا چتتون لیتتل داج تتتا بپوشتتد عیتتب 
 

 کتترده متتا را نقتتص ذاتتتی مضتتطرب 
 

 گشتتته باعتتث بهتتر هتتم و انزعتتاج    
 

 تر ز کتتتل ستتتامعینای تتتتو شتتتنوا
 

 کتتن ز متتا يتتا رب تتتو رفتت  احتیتتاج 
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فقرهاولدعا

 :اللَهُمَ الَ تَخْذُلْنِّي فِيهِ لِتَعَرُضِ مَعّْصِيَتِکَ

  .ن گناهان خوار نکنددا انجام ه دلیلرا بم! اياخد

؟چیستگناه

، عصتیان ، خطتا ، بتزه ، جترم ، هايی چتون معصتیت   در زبان فارسی از گناه با واژه
 .ياد شده است...نافرمانی و، خبط

، شتر ، ستیّئه  مثتل بتا تعتابیری    ،ه نتوع و ماهیتت آن  گناه بسته ب ،در فرهنگ قرآن
بتار  )لِمَمَ، (فقر، نیاز، گناه)حَوب، جُرم ،(بار سنگین)وِزر، فجور، خطیئه، فِسق، معصیت
 .فستتتاد کتتتاربرد يافتتتته استتتت    و (هتتتا شکستتتتن وعتتتده )حنتتتث، (ستتتنگین

گريتزی   مطلق نافرمانی و قتانون  ،گیرد اما معنای عامی که همه معانی ياد شده را فرا می
ب ستب  گريتزی  د و قتانون گیتر  می دربراجتماعی را  الهی و، است که انواع قوانین طبیعی

 .می باشد ی يا اخروی و يا هردویوعقوبت دن

:اقسامگناه

 : شوند می به سه دسته تقسیم گناهان
 ؛مانند شرک به خداوند يا غلو درباره امامان: گناهان اعتقادی. 1
 ؛حسادت، غرور، تکبر، ريامانند  :گناهان قلبی. 2
 .قتتتتل، زنتتتا، غیبتتتت، ماننتتتد تهمتتتت : گناهتتتان اعضتتتاء و جتتتوارح  . 3
توجه داشت هر گناهی بته نوبته ختود موجبتات خشتم و کیفتر الهتی را فتراهم          بايد
 .سازد می

 ملکتی در هر شب و روز از جانب خداونتد  » فرمايد باره می در اين امام کاظم
حیوانتات   دلیتل زيترا اگتر بته     ،از نافرمانی خدا باز ايستید !ای بندگان خدا :دهد  ندا می

چنان عذابی برای شما ، دگان پشت خمیده نبودخور چرنده و کودکان شیرخواره و سال
 1.«شديد شد که خُرد و خمیر می ريخته می

                                                 
 .1۸7،  ص 1ج   ؛كافی . 
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 :ب ذلت و خواری انسان در دنیا و آخرتسبگناه 
 1.«قَلّْبِّي بِطَاعَتِکَ وَ التُخْزِنِّي بِمَعّْصِيَتِکَاعْمُرْوَ»خوانیم  می در قرآن

خوار  ،ا معصیت توبدگی خودت آباد کن و کمکم کن قلب من را با بن !ی خداا 
  .و ذلیل و درمانده نشوم

اگر بر فرض هم که در دنیا ختوار و ذلیتل    .کند می گناهان انسان را خوار و ذلیل
 .شود می در آخرت، نشد

تا خود از روی اختیار عبادت خدا را انجتام دهتد    استآفريده شده انسان مختار 
در  .دهتد  نجتات  ختود را ، خشم و کیفر الهی و دست از معصیت کشیده و از عذاب و
ه متا را بته   خواهیم که ما را از معصیت دور کند و عواملی ک دعا از خدا می فقره از اين

و  خداوند انسان را مختار آفريتده  اگرچهولی  ؛بردارد ناز مقابلما، کشاند سمت گناه می
 توانتد بتا دعتای    متی انستان  اما  ؛برای مبارزه با گناه بسیار مهم استخود انسان تالش 

  .او را به مسیر تقوی و دوری از گناه هدايت کند تابخواهد  وندخالصانه از خدا
، بايتد بتا دعتا و تضترع    ، بر تالش و مبارزه با نفس و جهاد با شیطان افزونپس 

 .است« ترک گناه»در  ،چه هست که هر بخواهیمتوفیق ترک گناه را از خداوند 

 :فرمايد در فرازی از دعای عرفه می حضرت سیدالشهداء

 ،مرا با پرهيزكاري! خّداونّدا  :«ُشْقِنّي بِمَعّْصِيَتِکَ اَسْعِّدْنّي بِتَقْوئِکَ وَ ال وَ...»
  . ...بّدبخت نكن ،معّصيت دليل بهمرا خوشّبخت نما و 

:گناهدردنیااثروضعی

يی هم در دنیتا  ها نکبت، بر عقوبت اخروی افزونگناه داراى آثار وضع  است و 
، چته ختوب و چته بتد    ، امر از مستلمات استت کته کتردار انستان      اين .به دنبال دارد

هاى اله  در نظتام   يک  از حکمت ،به تعبیر ديگر. هايی در همین دنیا هم دارد انعکاس
تفتاوت نیستت و در    آفرينش اين است که نظام هست  نسبت به کردارهتاى انستان بت    

 :فرمايد مجید م قرآن  .دهد واکنش مناسب نشان م  ،برابر نیك و بد اعمال آدم 

                                                 
 .؛ صلوات مرویه از حضرت امام زین العابدینمفاتیح الجنان . 

 .در روز عرفه  حسین دعای امام همان؛ .1
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اگر آدميان   :«اَلْأَرْضوَاِتَقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ اَلسَماءِ آمَنُوا وَ  نَ أَهْلَ اَلْقُرىلَوْ أَوَ»
ها و بركات را از آسمان و زمين براّيشان فرو  اره نعمتوهم، ساختنّد پارساّيى پيشه مى

 . رّيختيم مى
  :فرمايد میو در جای ديگر 

و هر گرفتاري  2:«مَا أَصَابَكُم مِن مُّصِيّبَةٍ فَّبِمَا كَسَّبَتْ أَّيّْدِّيكُمْ وَّيَعْفُو عَن كَّثِير وَ»
اّيّد و بسياري را نيز عفو  اعمالّي است كه انجام داده دليلبه  ،كه به شما رسّد

 .كنّد مّي

 : فرمودند فرمايند که رسول خدا می حضرت امیر

 .تهترّين آّيه در قرآن همين آّيه اسب  :«ّيهخير آّيه فّي كتاب اهلل هذه اآل»

! ای علتی  :«نكبهقددماالبدذنبالو ما من خدش عود ! يا علی» :سپس فرمودند 
بر اثر گناهی است کته از  ، رسد و هر لغزش قدمی میهر خراشی که از چوبی به انسان 

 .او سرزده است

:یدنیايیگناههامكافات

اثترات   ،بستیاری از گناهتان   ،و طبیعتی دارد رابطته تکتوينی    ،مجازاتی که با گناه
 کارهتايی کته مربتوط بته     .وضعی ناگواری در همین جهان برای گناهکار در پتی دارد 

در همین دنیا  غالبا ، خواه نیکی و احسان باشد يا بدی و آزار به مردم، ستمخلوق خدا
کردن با  یمثال بد .بی آنکه چیزی از جزای اخروی آنها کم گردد ،پاداش و کیفری دارد

حتی اگر  .کشتن آنها باشد ،در همین جهان کیفر دارد به ويژه اگر اين بدی، پدر و مادر
 واکتنش باز هم بدی نستبت بته آنهتا بتدون      ،پدر و مادر انسان کافر يا فاسق هم باشند

  .ماند نمی

                                                 
 .67 :اعراف . 
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 ،در مجتالس انتس و عتیش ختود    او  .از پلیتدترين خلفتای عباستی بتود    متوکل 

را کترده و مستخرگی    ی او تقلیتد علتی  هتا  رد و دلقتك کت  را مسخره متی  علی
شتنید   کته  ، زمانیمنتصر فرزندش .کردند کردند و در اشعار خويش به او اهانت می می

 مجتازاتش چیستت؟ او   :از بزرگی پرسید ،دهد را دشنام می پدرش حضرت فاطمه
عمترش کوتتاه خواهتد     ،کس پدرش را بکشدهر !ولی بدان ؛قتلش واجب است: گفت
پتس   .عمترم کوتتاه گتردد    ،در راه اطاعت خداوندتا من باکی ندارم : منتصر گفت .شد

 1.هفت ماه بیشتر زنده نماند، آنپدرش را کشت و پس از 

سعادت دنیتا و آخترت و همچنتین    ، گونه که عبادت و بندگی خدای متعال همان
نیتا و  گناه و معصیت نیز شقاوت و خستران د ، آورد آرامش دل و جان را به ارمغان می

بته بتار    ديگتر  و صتدها پیامتد ناخوشتايند    اضتطراب ، ترس، آخرت و همچنین دلهره
فقتط در آخترت دامنگیتر فترد گناهکتار       ،پیامتدهای شتوم آن   ی کها به گونه .ردآو می
 .نماياند بار آن در دنیا نیز رخ می بلکه آثار زيان ؛گردد مین

رواياتديدگاهگناهاز پیامدهاوعواقب

تبیین پیامدهای ، توان ابتال به گناه و معصیت را کاهش داد میی که يها يکی از راه
ت ئت کمتتر کستی جر  ، بتا آگتاهی از پیامتدهای شتوم آن     زيرا؛ باشد میگناه و معصیت 

 .دهد ارتکاب آن را به خود می
  :دعانشدناستجابت.1

 :گذارد دعا اثر می نشدن ستجابمدر  گونهگناه به چند 
:اتومناجسلبتوفیقدعا-

آدم گناهى 2:«إِنَ الْعَّبّْدَ لَيُذْنِبُ الذَنْبَ فَيُمْنَعُ بِهِ مِنْ قِيَامِ اللَيْلِ» :عن النّبّي
 .گردد كنّد و در اثر آن از خوانّدن نماز در شب محروم مّي مّي

 :در روايت وارد شده است:ازبینرفتنحالخوشمعنویهنگامدعا-

                                                 
 .«وكل»ماده  ؛سفینه البحار . 

 .۸77،  ص ۸۷ ،  باب ۸2 ج  ؛بحار األنوار. 1
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:«عَنْ قُلُوبِهِمْ عٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِّيإِنَ أَدْنَّي مَا أَنَا صَانِ ...»
اگر عالمّي  1

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

 .شود مّي كه حالوت مناجات با خّدا از او گرفته

کوچتك و  ی هتا  شتدن ذهتن بته خواستته     معطوف :شدنافقفكریمحدود-

 .ی بزرگ و مورد نیازها دن خواستهکر فراموش

کند و اين خود متان    میامید و باور به اجابت را سلب :يأسازاجابتدعا-

  .شود میاستجابت دعا 

آورد و بتا نفترين افتراد     میحق الناس به گردن  ،برخی از گناهان :حقالناس-

  .شود میدعا مستجاب ن، صاحب حق

گونه  شود و اين میين موجب عاق والد برخی از گناهان:باعثعاقوالدين-

  .گردد میفايده  دعا بی

برختی از گناهتان بته ختودی ختود زمینته       :شدنمدتاستجابتطوالنی-

کتردن و نوشتیدن شتراب کته تتا       مثل غیبت ؛برند میاز بین  ها استجابت دعا را تا مدت

 .گذارد میاثر  چهل روز دعای شخص را بی

  :باقرامام 

ّدَ ّيَسْأَلُ اللَهَ الْحَاجَةَ فَيَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضَاؤُهَا إِلَى أَجَلٍ قَرِّيبٍ أَوْ إِلَى إِنَ الْعَّبْ»

 كَ وَ تَعَالَى لِلْمَلَکِ لَاَقْضِ حَاجَتَهُ وَءٍ فَيُذْنِبُ الْعَّبّْدُ ذَنّْباً فَيَقُولُ اللَهُ تَّبَارَ وَقْتٍ بَطِّي

اى از خّداونّد  بنّده  :«لِسَخَطِّي وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّياحْرِمْهُ إِّيَاهَا فَإِنَهُ تَعَرَضَ 

ولى صاحب حاجت  ؛باشّد مّي ّيشّدن و آن حاجت هم روا خواهّد حاجت مّي

زّيرا  ؛كنّد حاجت او را نّده گردد و خّداونّد به فرشته امر مّي گناهى مرتكب مّي

 . او مرتكب گناه شّده و از آن خواسته محروم شّده است
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 :نازچشمخوبانافتاد.2    

شود کته   میگیرد و همین باعث  میمحبتش در دل خوبان جای ن، انسان گناهکار
 .عیتوب ديگتران استت    پترداختن بته   ،يکی از اين گناهان .از دعای آنان محروم گردد

 :فرمايد میامیرالمؤمنین 

القُلُوب»  مَودَّاتِ اهللُ حَرَمهُ العُیوبِ خَفیَّاتِ تَتَبَّعَ  دنّبال هركه :«مَنْ

 .محروم گردانّد ها خّداونّد او را از دوستّي دل، ي عيوب باشّدها پنهانّي

 :بغضاولیاءدين.3

 ،بغتض اولیتای ديتن استت و شتايد از يتك نظتر       ، يکی از آثار وضتعی گناهتان  
ختواری   حترام  .رود میزيرا از واليت خدا به واليت شیطان  ؛ترين اثر گناه باشد مخرب

امتام   .شتود  متی ه دشمنی بتا اولیتای ديتن را موجتب     ترين معاصی است ک يکی از مهم

آنچته کته   »: فرمودنتد ، در روز عاشورا بعد از آنکه شقاوت دشمن را ديدند حسین

هايتتان را از متال    اين است که شتکم  ،آورده شما را به جنگ با فرزند رسول خدا
را  میتتتمظلوو حتتق گتتوش دلتتتان کتتر شتتده و صتتدای  ؛ بنابريتتانايتتد حتترام انباشتتته

 2.«شنويد مین

 :باراننشدنزلانخشكسالیو.4

ب ستتبيکتتی از گناهتتانی کتته  .خشکستتالی استتت، از جملتته آثتتار وضتتعی گنتتاه 

 3.نپرداختن زکات است، شود میباران نشدن  زلان

 :گناهونزولبالومصیبت.5

 ولی موجب نزول بال  ؛به استخود آفت و بال برای مسیر حیات طی ،گناه 
  .شود میمعه هم بر فرد و جا مصیبت و

                                                 
 .7۷۸ص  ؛غررالحكم.  
 .منفرد على نظرى ؛ به ضمیمه قصه انتقام قصه كربال .1

 . ۷، ص 4ج  ؛اصول كافی. ۸
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 :دکن میقرآن کريم به وضوح به اين ارتباط اشاره 

مّصيّبتّي كه  1 :«ّيَعْفُو عَن كَّثِيرٍ مَا أَصَابَكُم مِن مُّصِيّبَةٍ فَّبِمَا كَسَّبَتْ أَّيّْدِّيكُمْ وَ وَ»

هاّيتان كسب نموده و  به سّبب چيزي است كه دست، به شما رسيّده است

 .گذرد مّي خّداونّد از بسياري از خطاهاي شما در

لَم ّيَكُونُوا ّيَعمَلُون  ثَ العِّبادُ مِنَ الذُنُوبِ ماكُلَما احّدَ»: فرماّيّد مّيامام رضا

 2.«ّيعرِفُون ّيَكُونُوا لَم ما الّبَالء مِنَ اَحّدَثَ لَهُم

مرتکتب چنتین گناهتانی    ، گناهانی انجام دهند کته پتیش از آن   هرگاه بندگان

چنتین بالهتائی را   ، آيد که پتیش از آن  یم ی برای آنها پیشيبالها، شدند مین

  .سراغ نداشتند

 :وفراموشیگناهونسیان.6

البتته فراموشتی مراتبتی از ضتعف قتوه       .شتود  میگناه موجب نسیان و فراموشی 

 .الهتتی دارد یهتتا تنعمتت و فراموشتتیِ هتتا آموختتته تتتا فراموشتتیِ ،حافظتته و ذاکتتره

 .وه يادآوری استضعف ق ،ی الهی برای گناهکارانها يکی از عقوبت

 :فرمايد می امام رضا 

بِهِ»  فَیَنسی الذَّنبَ لَیُذنِبُ العَبدَ إِنَّ لِلخَیراتِ مَمحَقَةٌ فَإِنَّها الذُّنوبَ اِتَّقُوا

عَلِمَهُ قَد کانَ الَّذی چون گناهان باعث از  ؛از گناهان بپرهيزّيّد3:«العِلمَ

شود و آن باعث میاهّي اي مرتكب گن همانا بنّده .شودمیرفتن خيرات  بين

 .فراموش كنّد، را كه قّبال آموخته بودلمّيشود عمی

                                                 
 .۸2 :شوری.  
 .441چاپ قدیم، ص  ؛كافىاصول . 1
 .475، ص ۸ج  ؛میزان الحكمه. ۸
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 :وتاهیعمرک.7

 بنابراين .ترين سرمايه اهل ايمان برای کسب درجات عالیه است عمر بزرگ

 1؛« رَنْ تُطِیلَ عُمُرِى فِت  طَاعَتِتكَ   » :کردند میاولیای الهی همیشه طول عمر طلب 

 ،موجب زيتادی عمتر استت    ،ل صال  مثل صله رحمای از اعما همچنان که پاره

آه و نفرين صتاحبان حتق و    .شوند میبرخی از گناهان نیز موجب کوتاهی عمر 

مقدر : البته اجل بر دو نوع است .مؤثرترين عوامل کاهش عمر است مظلومان از

تتوان آن را   متی است و به هی  وجه ن میاجل مقدر پايان طبیعی عمر آد .و معلق

مرگ زودرس است که با ارتکاب گناهان و يا اعمتال   ،ولی اجل معلق ؛تغییر داد

 .کند صال ، تغییر می

نَعوذُ باهللِ عن الذنوبِ الّتی تُعجّل الفَناءَ و تُقَرّب » :فرمايد می صادقامام 

برممیپناه2:«وَ هیَ قطیعةُ الرَّحمِ و العقوقِ و ترکُ البرِّ اآلجال و تخلیّ الديّار

هاراگناهانیکهمرگ.ناهانیکهمايهتسريعدرنابودیاستبهخداازگ

خانه و نزديكکرده ويران را آزردن،آنگناهان.کندمیها قطعرحم،

 .پدرومادروترکنیكیواحساناست

 :قروگناهف.8

چه فقر مادی و تنگدستی معیشتی و چه  .گناه يکی از عوامل مهم فقر است

هزينه بر استت و   ،ماهیت بعضی از گناهان .روح آدمی دستی فقر معنوی و تهی

گناه نعمتت را از    همچنین اساسا...دادن، قمار و دادن، رشوه مثل ربا ؛بار مالی دارد

 .کند میبرد و رزق و روزی را کم  میکف 

                                                 
 .۸5۷، ص 64ج  ؛بحاراالنوار.  
 .، باب تفسیر الذنوب1، ح 44۷، ص 1ج  ؛اصول كافی. 1
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  :فرماّيّد مّي رسول اكرم

 1:«قَّدْ كَانَ هَنِيئاً لَهُ وَ إِنَ الْعَّبّْدَ لَيُذْنِبُ الذَنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ الرِزْقَ وَ»

  .روزى محروم گرددرزق و شود که انسان از  گناه موجب م 

 :حیرتوسرگردانی.9

که انسان با تفکتر در عظمتت    حیرت مثبت و سازنده: معنا دارد حیرت دو
  :خوانیم میدر دعای شريف ندبه  .گردد میالهی حیران 

گری حیرت منفی که از آثار و عقوبتت  و دي «إِل  مَت  رَحارُ فیكَ يا مَوَالىَ»
افتد و قدرت تشخیص خوب از بد  میغضب الهی است که انسان به سرگردانی 

حکايتت چهتل ستال سترگردانی      .شتود  متی اش مختتل   را ندارد و نظام فکتری 
  .ای از اين حیرت است نمونه ،نافرمانی دلیلاسرائیل به   بنی

شما  ،شیطان خبیث 2:«خبیثلقد استهام بکم ال» :فرمايد می حضرت امیر
 .اندازد را به حیرت می

 :تسلطاشراروستمگران.11

 : نمونه طوربه . شوند میبرخی از گناهان باعث تسلط اشرار 

 فرمايند می امام صادق .ترک امر به معروف و نهی از منکر: 

  .«لّىعَلَیْكُمْاَشْرارُکُمْفَیُوَ،وَالنَّهْىَعَنِالْمُنْكَرِ،التَتْرُکُوااالَمْرَبِالْمَعْرُوفِ»

  فرمايند می مکرپیامبر ا .از رهبری و خیانت به امامنکردن  اطاعت: 

اللّهوَ» سَلَّطَ بَیتى، مِنأهلِ األخیارَ يَتَّبِعوا شِرارَهُملَم اگر از   :«عَلَیهِم
ا هاي اهل بيتم پيروي نكننّد، خّداونّد ناپاكان و اشرار آنها را بر آنه برگزّيّده
 .گردانّدمیمسلّط 

                                                 
 . همان.  
 .۸۸ خطبه  ؛البالغه نهج. 1
 .۸7، ح 42۸، ص ۸4ج  ؛بحاراالنوار. ۸
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رسوايیدردنیا.11

 : المال آثار خیانت در بیت: نمونه طوربه 

هتا و   در نامه بیست و ششتم، ضتمن بیتان برختی از توصتیه      امام علی
 خیانتت را ايتن  المتال،   برای مأموران مالیاتی، درباره خیانت بته بیتت   ها سفارش

اط با آثتار و پیامتدهای   در ارتبسپس مساوی با خیانت به امت اسالمی دانسته و 
 :فرمايد میالمال  خیانت به بیت

عنها، فقّد أحَلَ  ة و لمْ ّيُنَزَه نَفْسَهُ و دّينَهُانَيَمَنِ استهان باألمانة و رَتَعَ فّي الخِ»
كسّي كه امانت   :«بنفسه الذلَ و الخِزْيَ فّي الّدنيا و هو فّي اآلخرةِ أذلّ و أخزي

و دست به خيانت آلوده كنّد و خود و دّين خوار شمارد را  [المال بيت]الهّي 
درهاي خواري را در دنيا به روي خود گشوده و در  خوّيش را پاك نسازد،

 .دقيامت خوارتر و رسواتر خواهّد بو

ذلتدرپیشگاهالهیوپستیدرآخرت.12      

خواری  المال را از جمله آثار و پیامدهای خیانت در بیت علی حضرت
 .تربوبی و پستی در عالم آخرت دانسته اسدر محضرِ مقامِ 
 :فرمايد درباره عدالت و دادگری می حضرت

لَوْ كَانَ الْمَالُ لِّي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَمَا الْمَالُ مَالُ اللَهِ أَلَا وَ إِنَ إِعْطَاءَ »

عُ صَاحِّبَهُ فِّي الّدُنْيَا وَ ّيَضَعُهُ فِّي الْمَالِ فِّي غَيْرِ حَقِهِ تَّبْذِّيرٌوَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ ّيَرْفَ

از خودم  [المال بيت]اگر اموال   :«الْآخِرَة وَ ّيُكْرِمُهُ فِّي النَاسِ وَ ّيُهِينُهُ عِنّْدَ اللَهِ

تا چه رسّد كه جزء  كردم مّي در ميان مردم تقسيم مساوياي  هبه گون، بود

، استحقاق نّدارنّدبخشيّدن مال به آنان كه ! آگاه باشيّد! اموال خّداست

                                                                                                                 
 .فی عقوبات المعاصی ،1، ح ۸۸4، ص 1ج  ؛اصول كافی.  
 .17 خطبه ؛ نهج البالغه. 1
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ارزش دهنّده آن را ، ممكن است در دنيا[ هرچنّد]، روي و اسراف است زّياده

 ممكن است در ميان مردم[ هرچنّد]و ! پست خواهّد كرد، اما در آخرت ؛باال برد

 .خوار و ذليل است اما در پيشگاه خّدا ؛ش دارنّدا گرامّي

 دردنیااعتمادیبی.13

به بخشداری ، را که از قبیله عبدالقیس بود یپسر جارود عبد، منذَر امام علی
المال خیانت کرد و بتا بتذل و    به بیت او یول ؛منصوب کرد، از کشور اسالمیای  همنطق

ايتن   .المال را غتارت کترد   بیت، حساب و کتاب به دوستان و خويشان بیهای  بخشش

او را ، ضتمن تتوبیخ و عتزل   ، تندای  هآن حضرت در نام .رسد می خبر به امام علی
شتتر  ، درستت باشتد  ، اگر آنچه بته متن گتزارش رستیده    » :فرمايد می و کند می احضار
نته لیاقتت   ، و کسی که همانند تو باشتد  تر است باارزش از تو، ات و بند کفش تو خانه

 1.«دتواند کاری را به انجام رسان می پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه

:هاکنندهنیكینابود،گناه.14

از گناهان   :«تَقُوا الذُنُوبَ فَإِنَهَا مَمْحَقَةٌ لِلْخَيْرَاتِاِ» :فرمودنّد يامّبر اعظمپ

 .برد ها را از بين مّي نيكّي ،دورى كنيّد كه گناه

وسومدعافقرهدوم

      :وَ زَحْزِحْنِّي فِيهِ مِنْ مُوجِّبَاتِ سَخَطِکَ وَ الَ تَضْرِبْنِّي بِسِيَاطِ نَقِمَتِکَ

 .کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان ،ب تازيانه قهرتو به ضر

که آن هم بر اثر اشاره شده  الهینه قهر و غضب تازيابه کیفر و  ،دعا دومفقره  در
ختواهیم از   از ختدا متی   ،دعتا فقره سوم  درو گیرد  صورت می گناه و معصیت  ارتکاب
 .و غضبش ما را دور سازد خشم

                                                 
 .۸77، ص ۸۷ ، باب ۸2 ج ؛بحار األنوار . 
 .همان .1
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غضبخداوندخشمو

بته   ؛سخن از غضب و سخط اله  به میان آمده استت  ،سیارى از آيات قرآندر ب
بلکته   ؛اسرائیل که در آيات زيادى اشاره به غضب اله  نسبت بته آنهتا   درباره بن  ويژه

از ستوى   ،در ستوره حمتد  تا آنجا که مغضوب علیهم  .غضب بعد از غضب آمده است
بلکته در عصتر و    ؛تنهتا در گذشتته  اسرائیل که نه  کاران بن اهبه گن ،جمع  از مفسران

مفستران غضتب    .تفسیر شتده استت  ، اند زمان ما نیز چهره تاريخ بشريت را سیاه کرده
 .اند اله  را به معن  کیفر عادالنه او در مورد گنهکاران در دنیا و آخرت تفسیر کرده

اللّّمهُ   غَضَّمبَ »: فرمودحضرت ند چیست؟ سؤال شد غضب خداو از امام باقر
 .عقاب و کیفر او است، منظور از غضب خداوند متعال 1:«قابُهُتَعالى عِ

:خداغضبخوفوخشیتاز

 چنتتین، در قتترآن دربتتاره چهتتارمین ويژگتتی بنتتدگان ختتاص و ممتتتاز خداونتتد
 :خوانیم می

نَهَا إِ*  وَالَذِّينَ ّيَقُولُونَ رَبَنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا» 
 2«مُقَامًا سَاءتْ مُسْتَقَرًا وَ

عتذاب   !پروردگتارا  :گويند می رحمان کسانی هستند که بندگان ممتاز خداوند
 دوزخ قطعتا   .برطرف گردان که عذابش سخت و پردوام استت  دوزخ را از ما

 .محلی برای اقامت است جايگاه وبدترين 

يعنتی   ؛ز الهتی اشتاره کترده   ندگان ممتابه چهارمین ويژگی ب ،خداوند در اين آيه
 آنهتا از کیفتر نافرمتانی ختدا بته شتدت       ،تتر  به عبارت روشن خوف و خشیت از خدا

به معنی اطاعت از فرمان  ،و انجام گناه اعتقاد راسخ دارند که نافرمانی خدا ترسند و می
 .شد دوزخ خواهد بهو دخول  شیطان است و چنین کاری موجب عذاب الهی

                                                 
 .7۷، ص 4ج  مان؛ه. 
 .77ـ  75: فرقان. 1
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:گناههرمیبرایترکخوف،ا

اهرمی درونی برای ترک  از اين رو .خوف به معنی ترس و وحشت درونی است
، جريمته ، دادگتاه ، قتانون  مثال خوف و ترس از ؛شود می گونه جرم محسوبگناه و هر

تا مبادا گرفتتار   شود که انسان مرتکب جرم نشود می زندان و تعزيرات حکومتی باعث
 .اين کیفرها گردد

ه معنی خوف بلکه ب ؛به معنی ترس از ذات پاک او نیست ،بنابراين خوف از خدا
 با عتدل الهتی حاصتل    ،مقايسه اعمال خود اين خوف نیز از .ستاز قانون و عدالت او

گناه و تترک   بيك ناراحتی درونی از مجازاتی است که بازتا ،بنابراين خوف ؛شود می
 .باشد می اطاعت خدا

 :خوفوترکگناه

علتت  : روزی شخصی از او پرستید  .عطر و نظیف بودهمیشه م، سیرين ابن محمد
 .قصه من عجیب است: سیرين گفت چیست؟ ابن ،دهی می اينکه تو همیشه بوی خوش

 .آن شخص او را قسم داد که داستان خود را برايم تعريف کن
 .بتزازی بتود  ام  سیما بتودم و حرفته   بسیار خوش ،من در جوانی: سیرين گفت ابن

چتون   .پارچته خريدنتد   ینیزکی به مغازه من آمدند و مقتدار روزی خانمی به همراه ک
 .همراه ما بیا تا قیمت آن را به تو پرداخت کنیم: گفتند، قیمتش مشخص شد

آنهتا بته    .در مغازه را بستم و همراه ايشان راه افتادم تا به جلو خانه آنان رستیدم 
 شه کنیزش همراهبدون اينک ،بعد از مدتی زن .درون خانه رفتند و من پشت در ماندم

و  هتا  ديدم که از فترش ای  هخان، شدم چون داخل .منزل دعوت کرد مرا به داخل ،باشد
او را در اوج زيبتايی  ! مرا بنشتاند و چتادر از ستر برداشتت    ، ظروف عالی آراسته شده

در کنار من نشست و با ظرافتت و نتاز و    .خود را به انواع جواهرات آراسته بود؛ ديدم
  .با من به سخن گفتن پرداخت ،طبعی عشوه و خوش

آن زن به من  ،بعد از صرف غذا .طولی نکشید که غذايی مفصل و لذيذ آماده شد
قصتد متن از آوردن تتو بته      .من پارچه و قماش زياد دارمکه بینی  می !ای جوان: گفت
 .خواهم با تو همبستر شوم و کام دل برآورم می چیز ديگری است و من ،جااين
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 .نفس اماره بته ستوی او میتل کترد     ؛ی او را ديدمها و دلبری ها چون عشوه بازی
امتا  » :دتتالوت کتر  اين آيته را   ،از سوره النازعات شخصیناگاه الهامی به من رسید که 

به ، ی نفس باز دارداکس بترسد از مقام پروردگار خود و نفس خود را از پیروی هوهر
  1.«درستی که منزل و آرامگاه او بهشت خواهد بود

عزم خود را جزم نمودم که دامن خود را به اين گنتاه  ، قتی به ياد اين آيه افتادمو

چون آن  .من به او توجه نکردم، آمدهرچه آن زن با من به دست بازی در .آلوده نسازم

مرا محکتم بتا    و به کنیزان خود گفت تا چوب زياد آوردند، زن مرا مايل به خود نديد

يتا تتو را بته     ،کنتی  می يا مراد مرا حاصل: د و گفتزن خطاب به من کر .طناب بستند

 .مرتکب اين عمل زشت نخواهم شد، کنیام  ذره اگر ذره: به او گفتم .رسانم می هالکت

بايتد  : بتا ختود گفتتم    .به طوری که خون از بدنم جاری شد ؛بسیار زدند ،مرا با چوب

 .به کار بندم تا رهايی يابمای  هنقش

 ،شتدن  بعتد از آزاد  .دستت و پتايم را بتاز کردنتد     .مراضتی شتد   !مرا نزنید: گفتم

ی هتا  جا تمام لباسرفتم در آن .محل قضای حاجت کجاست؟ راهنمايی کردند: پرسیدم

چون آن زن با کنیتزان   .ی نجس بیرون آمدمها خود را آلوده به نجاست کردم و با لباس

 و بته آنتان   دادم متی  آلود خود را به آنتان نشتان   من دست نجاست، به طرف من آمدند

 .کردند می پاشیدم و آنها فرار می

چتون بته در خانته     .فرصت را غنیمت شمردم و بته طترف بیترون شتتافتم     پس

به لطف پروردگار گشوده شتد   ،وقتی دست به قفل زدم .در را قفل کرده بودند ،رسیدم

ی ختود را  هتا  لبتاس ، و من از خانه بیرون آمدم و خود را به کنار جتوی آب رستانیدم  

 .و غسل کردم شسته

ید ديدم که شخصی پیدا شد و لباس زيبايی برای من آورد و بر تنم پوشان! ناگهان

تو بر نفس خويش چیتره گشتتی و    !ای مرد با تقوا»و بوی خوش به من مالید و گفت 

ايتن   .از روز جزا ترسیدی و خالف فرمان الهی انجام ندادی و نهی او را نهتی دانستتی  

                                                 
 . 4 ـ 42 :نازعات . 
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دل فتارغ دار کته ايتن     .ان تو و ما تو را از آن ختالص کترديم  بود برای امتحای  هوسیل

پتس از آن   ؛«هرگز از تو زايل نخواهتد شتد   ،لباس تو هرگز چرکین و اين بوی خوش

در  ،و خداوند مهربان و رئتوف  روز تا اآلن بوی خوش از بدنم برطرف نگرديده است

ن پاک عطا فرمود علم تعبیر خواب را به اين جوا ،کران خودش بیپرتو لطف و محبت 

 .کرد نمیکسی مثل او تعبیر خواب  ،و در زمان او

فقرهچهارمدعا

 :ّي رَغّْبَةِ الرَاغِّبِينبِمَنِکَ وَ أَّيَادِّيکَ ّيَا مُنْتَهَ

 .مشتاقان اشتیاق ای منتهای ،های تو به خلق به حق احسان و نعمت

 .خشبخششت بر من بب با منت و ،آنچه را امروز از تو خواستم !خدايا
ی هتا  نعمتت  و زيتادی در حتق بنتدگان ختود داشتته     ی ها خداوند متعال احسان

 عرضته  ستجاد امتام   ،حضرت سیدالساجدينتا جايی که  فراوانی به آنها داده است
  :دارند می

ثَناَئِکَ  اِحّْصاَءِ عَنْ اَعْجَزَنى اَذْهَلَنى عَنْ اِقامَةِ شُكْرِكَ تَتابُعُ طَوْلِکَ وَ اِلهى»
اَعْيانى عَنْ نَشْرِ  عَواَئِّدِكَ وَ تَرادُفُ شَغَلَنى عَنْ ذِكْرِ مَحامِّدِكَ ضْلِکَ وَفَيْضُ فَ

قابَلَها بِالتَقّْصيرِ  بِسُّبُوغِ النَعْماَءِ وَ اعْتَرَفَ هذا مَقامُ مَنِ اَّيادّيکَ وَ عَوارِفِکَ تَوالى
 1:«....الرَحيمُ الرَؤُفُ اَنْتَ التَضْييعِ وَ بِاالِْهْمالِ وَ نَفْسِهِ شَهِّدَ عَلى وَ

شکرگزاری غافل کترد و   همرا از ادای وظیف ،پی تو در های پی نعمت !خداوندا
عتاجز گردانیتد و عطتای     تمرا از حمد و ستايشت  ،دريای فضل و کرامت تو

هتای   مرا از ذکتر محامتد اوصتاف جمالتت بازداشتته و مرحمتت       ،ات پیوسته
 ...هايت ناتوان ساخته است مرا از نشر و بیان نیکويی ،ات متوالی

 ،و کسانی را که رو بته تتو آرنتد    !تو بسیار با ررفت و مهربان و با کرم و احسانی
دور از درگتاه کرمتت نختواهی     ،محروم نکرده و احدی را که به تتو چشتم امیتد دارد   

                                                 
 .مُناجاتُ الشّاكِرینبخشی از .  
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 هبته عرصت   ،افکنند و طالبان عطتا  همه به ساحت قدس تو بار ،ای که امیدواران .فرمود
نومیتدی   هبرمگردان و جام با ناامیدی رو ،امیدهايی که به تو داريم !امت کنندعنايتت اق
 .مپوشان

؟خداوندچهکسانیرادوستدارد
را  هتا کته آن  نتام بترده  به طور صتري   را گروهاي  ، خداوند متعال در قرآن کريم

 :از جمله 1.دوست دارد
  .هيزگاران را دوست داردخّداونّد، پر  :«فَإِنَ اللَهَ ّيُحِبُ الْمُتَقِينَ» *
  .نيكوكاران را دوست دارد ونّد،و خّدا  :«وَ اللَهُ ّيُحِبُ الْمُحْسِنِينَ» *
  .صابران را دوست دارد ،و خّداونّد  :«وَ اللَهُ ّيُحِبُ الّصَابِرِّينَ» *
     .دارد كننّدگان را دوست مى توكل ،خّداونّد  :«إِنَ اللَهَ ّيُحِبُ الْمُتَوَكِلينَ» *
    .پيشگان را دوست دارد عّدالتونّد، خّدا  :«إِنَ اللَهَ ّيُحِبُ الْمُقْسِطينَ» * 
     .پاكيزگان را دوست دارد ،و خّداونّد  :«وَ اللَهُ ّيُحِبُ الْمُطَهِرّينَ» * 
خّداونّد كسانّي را دوست   :«سَّبيلِهِ صَفًا  إِنَ اللَهَ ّيُحِبُ الَذّينَ ّيُقاتِلُونَ فّي» *
  .كننّد رد كه در راه او پيكار مّيدا مّي
 .كننّدگان را دوست دارد خّداونّد، توبه  :«إِنَ اللَهَ ّيُحِبُ التَوَابِينَ» *

یدوستیخداهانشانه
 : چندين نشانه وجود دارد تا انسان بداند پروردگارش دوستش دارد

  :توفیقدينداری.1

                                                 
 .1ج  ؛تفسیر نمونه: ک.ربراى آگاهى بیشتر  . 
 .  ۸7 :آل عمران .1
 .۸4  :همان .۸

 .47 : همان .4
 .56  :همان .5
 .41 :مائده .7
 .2۷  :توبه .۸
 .4 :صف. ۷
 .111: بقره .6
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امتا ديتن را    ؛هتد د می در حديث آمده است که خداوند دنیا را به همه
  .دهد می داران خودش فقط به دوست

:عبادتزمینهشدنآماده.2

، اى را دوستت داشتته باشتد    وقت خداوند بنده هر»: فرمايد می عل حضرت 
 .«گرداند میاو  دارى را محبوبِ و امانت کند میکردن را الهام  به او عبادت

بترى   فرمتان ، دوست داشته باشد اى را هر وقت خداوند بنده»: فرمايد می امام صادق
 .«کند میداشتن را به او عطا  فهم در دين و عفت، کند و گرايش به قناعت میرا به او الهام 

:شدنگناهبربندهسنگین.3
ه انجام گناه بت  گران کرده است و ،ای که او را دوست دارد بنده خداوند گناه را بر

  .شود نمیمهیا  او راحتی برای
:خداوندمحبوبهایباانسانهمنشینی.4

کته   يتابی  می، یمرا بجوياگر  !من هبند»: فرمايد می است که خداونددر حديث قدسی 
 .«ای همه چیز را از دست داده ،و اگر مرا از دست بدهیای  ههمه چیز را يافت ،اگر مرا يافتی

:بهيادخدابودنکثرت.5     

ام را  اگر بنّده  :«تُ لَهُ فى ذلکَ وأنا اُحّبُّهُرأّيتَ عَّبّدى ّيُكّثِرُ ذِكْرى فأنا أذِنْ»
ام و او را دوست  اى به او داده بّبينى كه زّياد به ّياد من است، خودم چنين اجازه

 .دارم مى
:آرامشدرونىوشكیبايى.6

ا اى ر كه خّداونّد بنّده  مّيهنگا  :«عَّبّْدا زَّيَّنَهُ بِالسَّكينَةِ وَ الْحِلْمِ   اِذا اَحَبَّ اللّه»
 .آراّيّد دوست بّدارد، او را با زّيور آرامش و شكيّباّيى مى

:قلبىپاکواخالقىمتعادل.7      

  .«خُلْقاً قَوِّيماً إذا أحَبَّ اهللُ عَّبّْداً رَزَقَهُ قَلّْباً سَلِيماً و»

                                                 
 .۸7 ۸، ح 11۸، ص 1ج  ؛میزان الحكمه . 
 .  42 ۸، ح 114ص  همان؛ .1

 .45 ۸  ح همان؛ .۸
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جايگاهش پیش خواهد بداند  میهرکس که : فرمايد می امام صادق 
بايد ببیند که  ،اندازه دوست دارد خداوند چگونه است و خداوند او را چه

 .جايگاه خداوند پیش او چگونه است و او خداوند را چه اندازه دوست دارد
بته  ! یم ختدايا ينمتا  میاز اين رو در فقره آخر دعای اين روز، از خداوند مسئلت 

ای و با توجه بته رغبتتی کته نستبت بته       هايی که به بندگانت عطا نموده حق آن نعمت
 .ی، حوائجی که در اين روز از تو مسئلت نمودم را به اجابت برسانبندگانت دار
 


