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بعونک یا لطیف

»قرآن کریم« وحی نامه جاودان الهی و تنزیلی از رّبُ العالمین است که از ُسویدای حقیقت و معنا بر َسرای 
دنیــا فــرود آمده و از این روســت کــه قرآِن نازل خوانده می شــود. همچنین دانشــوران الهی، »نهــج البالغه« را 
کــه نطــق و تبییــن قرآن نازل و بیان شــده از وجود شــریف امیرالمومنین؟ع؟ اســت »قرآن ناطق« دانســته اند 
و »صحیفــة ســجادیه« را کــه ادعیه صادر از امام ســجاد؟ع؟و »کلمات طیبه« ای اســت که به ســوی او صعود 

ُب...« )فاطر/10( »قرآن صاعد« نامیده اند. ِیّ ِلُم ٱلّطَ
َ
ك

ْ
ْیِه َیْصَعُد ٱل

َ
می کنند؛» ِإل

گردان و راویــان اهل؟مهع؟ با   ایــن دو میــراث گرانقــدر را کــه بیان و تبییــن قرآن و آینه راه مؤمنان اســت شــا
احسـاس مسؤولیتـی ستودنـی، برای نسل های بعد حفظ و صیانت کرده اند تا امروز در این برهوت پریشانی و 

سرگشتگی انسان، مایه انس و معرفت او به خدا و نشانگر سلوک و هدایت انسانی باشد.
نهج البالغه و صحیفه سجادیه با هنر بالغت و زبان فطرت تصویری کامل و دلربا از آدمی ترسیم و تمامی 

مسیر تربیت اسالمی و رّبانی را در خود جمع کرده اند.
ترویــج آموزه هــای تابنــاک قــرآن کریم و ســیره ائمه طاهریــن؟مهع؟ در بین دانشــگاهیان وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی  از جمله مهمترین راهبردهای معاونت فرهنگی دانشجویی است که به منظور تربیت 

گاه و دین مدار از سوی مرکز قرآن و عترت؟مهع؟ وزارت بهداشت دنبال می شود. دانشجویان آ
مجموعه پیش رو به منظور تقویت و تعمیق  منابع بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت؟مهع؟دانشگاهیان 
وزارت بهداشــت و در راســتای تعالــی دانــش و بینش دینی مخاطبان این جشــنواره از مجموعه آثار مؤسســه 

انتشارات دارالعلم تدارک شده است. 
     امید است که بهره گیری از این مجموعه، زمینٔه مناسبی برای الفت با معارف اهل بیت؟مهع؟ و بهره گیری 

در سبک زندگی دانشگاهیان عزیز و اندیشه ورز فراهم آورد.

معاون فرهنگی دانشجویی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پیشگفتار 
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صحیفــه ســجادیه،  یکــی از فاخرتریــن و گران بهاتریــن مجموعه هایــی اســت کــه از خانــدان عصمت و 
طهارت به یادگار مانده اســت. این کتاب شــریف، دربردارنده عالی ترین و عمیق ترین معارف الهی است 

و این قابلیت را دارد که انسان را تا اوج قله انسانیت باال برده و در مقام بندگی پروردگارش فانی نماید.
امید اســت »درســنامه صحیفه ســجادّیه« گام مؤثری برای آشــنایی بیشــتر طالب و دانشجویان مشتاق 

معارف ناب دینی، با این اثر ارزشمند امام سجاد؟ع؟ باشد.

▪  مهم ترین اهداف این درسنامه3  
1. ارائه بخشی از معارف صحیفه سجادیه

2. ایجاد رغبت در صحیفه آموزان برای انس بیشتر
3. آشنایی با شیوه تدّبر  در صحیفه سجادیه

▪  محتوای علمی درسنامه 
1. بهره گیری از شروح و ترجمه های معتبر صحیفه سجادیه

2. استفاده از آثار نویسندگان معتبر دینی
3. استفاده از آیات و روایات و نیز فرازهای دیگر صحیفه در شرح دعاها

▪  ویژ گی های آموزشی درسنامه
2. انسجام مطالب در یک درس 1. انتخاب دعاها بر اساس نیاز و آمادگی  مخاطب  

4. استفاده از داستان 3.  دسته بندی  مطالب    
کید بر مهارت آفرینی و مهارت افزایی 6. تأ 5. استفاده از زبان معیار    

1. دعای 44، بند  1و2.                      2. دعای 47، بند  ۵0.
3. جهت آشنایی بیشتر با »اهداف، محتوا، ویژگی ها و روش های آموزشی« این درسنامه، به مقدمۀ جلد اول آن مراجعه کنید.
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▪ آشنایی اجمالی با بخش ها  و شــیوۀ آمــوزش کـتاب ▪

هر درس  دربردارنده  ده بخش  مختلف با کارکردها و اهداف گوناگون است:
 •   متن عربی: متن  عربی دعا ها در ابتدای هر درس آمده اســت و در میانه شــرح نیز تکرار شــده اســت.  

متن های عربی غالبا مطابق با نسخه مشهور صحیفه است.
روش آموزش: قرائت متن، توســط مربی با ابزارهای کمک آموزشــی صورت می گیرد و در صورت نیاز از 

روش تکرار و همخوانی نیز استفاده می شود. این قرائت یک بار در آغاز درس با هدف آموزش صحیح 
قرائت و یک بار در پایان درس با هدف انس  با متن عربی همراه با توجه به مفاهیم انجام می شود.  

•   ترجمه: در این بخش، افزون بر  ترجمه واژگانی، تالش شده شیوایی ترجمه نیز حفظ شود.
روش آموزش: پیشنهاد می شود بخش ترجمه در دو مرحله ارائه شود: 

 مرحله اول: ترجمه هر بند از متن بدون هیچ توضیحی همراه با قرائت متن عربی.
 مرحله دوم: ترجمه هر بند از متن، با تطبیق معنای واژگان و عبارات با متن عربی و در صورت نیاز 

تذکر برخی از نکات صرفی، نحوی و بالغی.

•   نمایی از دعا : این بخش، با طرح چند پرســش انگیزشــی، ذهن صحیفه آموزان را برای دریافت بهتر 
مطالب آماده می کند.

روش آمــوزش: پیــش از ورود بــه شــرح، ایــن پرســش ها مطــرح می شــوند و بــا توجــه بــه زمــان، بــه 

صحیفه آموزان اجازه داده می شود درباره آنها گفتگو کنند.

•   واژگان مهم: این بخش واژگان عربی مهم هر درس را بدون ترجمه، در یک جدول ارائه می دهد.
روش آموزش: به صحیفه آموزان فرصت داده می شــود با توجه به ترجمه، معنای هر واژه را در جدول 

قرار دهند. در پایان، مربی پاسخ صحیح را همراه با نکات الزم، بیان می کند.

ݢگان: در این بخش، شرحی کوتاه و روان برای برخی از واژگان مهم درس، ارائه شده است. ݢ ݢ ݢ •   شرح واژ
روش آموزش: مربی محترم با اهتمام ویژه به این بخش، ضمن ارائه توضیحات موجود در جدول، به 

تطبیق یافته های این بخش با متن می پردازد. توصیه می شــود مربی محترم، صحیفه آموزاِن آشــنا 
با زبان عربی را، به اســتفاده از لغت نامه »المعجم الوســیط« تشویق کند. در صورت عدم محدودیت 

زمانی، معرفی منابع معتبر لغوی و آموزش شیوه استفاده از آنها نیز در دستور کار قرار می گیرد.

•   شــرح دعا: در این بخش، شــرح مختصری از متن دعا با هدف روشــن شــدن موارد مبهم و مشکل و 
دســت یابی به فهمی نســبتًا عمیق از مقصود امام؟ع؟ ارائه شده است. در میانه شرح معموال دو کادر  
نیز با عناوین »آیینه در آیینه« )اشاره به آیه ها یا دعاهای مرتبط با موضوع درس( و »اشارت و هدایت«  

)نقل روایت یا حکایت مرتبط( نیز  برای تکمیل و ماندگاری بیشتر مطالب آمده است.



9

روش آمــوزش: مربــی محتــرم پــس از توضیح مطالــب هر بخــش، از صحیفه آمــوزان می خواهد رابطه 

مطالب مطرح شده در شرح را با فراز مربوط توضیح دهند تا از این راه آنان را به تدبر در فرازهای دعا 
تشــویق کند. در صورت نیاز و وجود فرصت، تذکر نکات ادبی می تواند به جذابیت و تثبیت مطالب 

آموزشی کمک کند.

واق اندیشه: رسالت اصلی این بخش، طرح و پاسخ به پرسش ها یا شبهاتی است که از برخی فرازها  •   ر
نشأت می گیرند. همچنین گاه به بیان برخی از مطالب عمیق مرتبط با درس نیز می پردازد.

روش آمــوزش: ابتــدا ســؤال مطرح می شــود و صحیفه آمــوزان دیدگاه های خود را مطــرح می کنند و در 

نهایت مربی محترم به جمع بندی و ارائه پاسخ صحیح می پردازد.

•   قرائت و درایت: این بخش که مطالعه آن  آزاد است، در برخی  از درس ها ارائه شده است تا فرازهای 
باقی مانده دعا _ که در متن درس نیامده_  در دسترس صحیفه آموزان قرار بگیرد.

روش آموزش: متن عربی را مربی و سپس صحیفه آموزان قرائت می کنند. سپس مربی محترم ترجمه متن 

را خوانده، توضیحات الزم را بیان می کند.

•   مراجعه و مطالعه: در این بخش منبع یا منابعی برای مطالعه بیشتر و گسترش معلومات درباره یکی 
از موضوعات درس، معرفی شده است.

روش آمــوزش: مربــی محتــرم دو تا ســه مــورد از پژوهش ها را بــه هر صحیفه آمــوز اختصاص می دهد 

و صحیفــه آمــوز گــزارش پژوهــش خــود را در کالس ارائــه می دهــد. شایســته اســت مربــی محتــرم، 
صحیفه آموزان را درباره استفاده از منابع ارائه شده و منابع دیگر راهنمایی کند.

•   پرسش و تمرین: در این بخش، تمرین ها و پرسش هایی طرح شده تا صحیفه آموز با مراجعه به درس 
و پاسخ به آنها، آموخته های خود را در زمینه معنای واژگان، ترجمه عبارت ها و شرح دعا مرور کند. 

روش آموزش: شایســته اســت صحیفه آموزان در خارج از کالس به حل تمرین ها و پاسخ به پرسش ها 

بپردازند و مربی محترم با طرح آنها قبل از ورود به درس جدید، ضمن رفع اشکال و ابهام، زمینه مرور 
آموخته ها را فراهم کند.

تذکر مهم: این درسنامه را به فراخور شرایط و میزان آمادگی مخاطبان، می توان در دو قالب ارائه داد1  : 

دوره عمومی   :   دو جلسه 45 دقیقه ای
دوره ویــــــژه       :   یک جلسه 45 دقیقه ای

برای آشنایی با شیوه توزیع زمان ها برای هر بخش از درس، به مقدمه جلد اول مراجعه فرمایید.

1. مخاطب دورۀ عمومی، صحیفه آموزانی هستند که با زبان عربی آشنا نیستند یا آشنایی کمی دارند و مخاطب دورۀ ویژه، 
صحیفه آموزانی هستند که با زبان عربی آشنایی بیشتری دارند.



درس 17 

ههایانسانّيت
ّ
مکارماألخالق۱:قل

نیایش 20

۱ معبودا، به محّمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما  

كامل ترین درجه ایمان برسان و ایمانم را به 

و یقینم را برترین یقین قرار ده

گردان و  منتهی 

نّیتم را به نیكوترین نّیت ها،

كردارها. كردارم را به نیكوترین  و 

كامل فرما 2 معبودا، با لطف خویش، نّیتم را 

و با آنچه نزد توست، یقینم را درست گردان

و با قدرت خود، آنچه از من تباه گشته، اصالح فرما.

3 معبودا، به محّمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما

و مرا از آنچه دغدغٔه آن مرا مشغول می كند، كفایت كن

و مرا به آنچه فردا درباره آن از من  خواهی پرسید، بگمار

آفریده ای، برایش  مرا  آنچه  برای  را  روزهایم   و سرتاسر 

گیر ... كار   به 

ٍد َو آِلِ  ۱ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

يَماِن  ِ
ْ

َمَل ال
ْ
ك

َ
ْغ بِإِيَماِن أ

َو بَلِّ

َِقنِي  فَْضَل الْ
َ
َو اْجَعْل يَِقيِن أ

َو اْنتَِه 

ْحَسِن انلِّيَّاِت 
َ
 أ

َ
بِنِيَِّت إِل

ْعَماِل 
َ ْ
ْحَسِن ال

َ
 أ

َ
َو بَِعَمِل إِل

2  اللَُّهمَّ َوفِّْر بِلُْطِفَك نِيَِّت 

ْح بَِما ِعنَْدَك يَِقيِن   َو َصحِّ

َو اْستَْصِلْح بُِقْدَرتَِك َما فََسَد ِمنِّ 

ٍد َو آِلِ  3 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

ِفِن َما يَْشَغلُِن اِلْهِتَماُم بِِه 
ْ
َو اك

لُِن َغداً َعنُْه 
َ
ِن بَِما تَْسأ

ْ
َو اْستَْعِمل

 ...ُ
َ

يَّاِم ِفيَما َخلَْقتَِن ل
َ
 أ

ْ
َو اْستَْفِرغ

 

ْفَعاِل
َ ْ
ْخَلِق َو َمرِْضِّ ال

َ ْ
َو اكَن ِمْن ُداعئِِه؟ع؟ ِف َمَكِرِم ال

نیایش امام؟ع؟ برای درخواست خوی های ارزشمند و کارهای پسندیده



  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

واژگانمــهم

ْغ ْکَملَبّلِ
َ
ْفَضلأ

َ
ْراْنَتِهأ َوّفِ

ْح ْکِفِنياْسَتْصِلْحَصّحِ ااِلْهِتَمامَیْشَغُلا

ُلاْسَتْعِمْل
َ
ْغ    َغدًاَتْسأ َخَلْقَتاْسَتْفِر

نـمـاییازدعا

همه ما دوست داریم در زندگی برترین ها را داشته باشیم 
برترین هایی که یك انسان الهی دنبال می کند، کدام اند و راه دستیابی به آن ها چیست؟

چنین انسانی می خواهد اوقات زندگی اش چگونه سپری شود؟

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ْر فراوان و َوّفِ
کامل گردان

ْر« فعِل امر از باب  ماده »و ف ر« به معنای فراوانی و کمال اســت. »َوّفِ
تفعیــل به معنــای فراوان کــردن و کامل نمودن اســت. کلمــه ُوفور در 

فارسی به همان معنای عربی )فراوانی( استفاده می شود.

بگمار،اْسَتْعِمْل
 به کار گیر

ماده »ع م ل« به معنای عمل و کار  است. »اْسَتْعِمْل« فعِل امر از باب 
گر مفعول آن، شیء باشــد، به معنای به کاربردن و  اســتفعال اســت. ا
استفاده کردن است؛ »استعملُت القلَم« یعنی »از قلم استفاده کردم« 
و  اســتخدام کردن  به معنــای  باشــد،  انســان  آن،  مفعــول  گــر  ا و 
به کاری گماشــتن است؛ »اســتعملُت العامَل ِلُصنِع البیِت«؛ یعنی»آن 

کارگر را برای ساختن خانه گماشتم یا استخدام کردم.«

شرحواژگان
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درس رد 
نیایش ین

غ باغ ملکوتم ...    ▪   ▪  مر

خویشـتنم؟!روزها فکر من این است و همه شب سخنم دل  احـوال  از  غافـل  چـرا  کـه 

 به راستی چرا بیشتر ما از حال دلمان غافل شده ایم و به مسائل اساسی زندگی مان نمی اندیشیم؛
چرا با خود نمی گوییم ...

بـــود؟ چـــه  بهـــر  آمدنـــم  آمـــده ام،  کجـــا  وطنـــم؟از  ننمایـــی  آخـــر  مـــی روم  کجـــا  بـــه 

یا چه بوده است مراد وی ازین ساختنم؟!مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا

پاسخ هر یک از ما به این پرسش ها، سعادت را برای ما معنا می کند و راه زندگی را به ما نشان می دهد:
ک بر می گردیم و دیگر هیچ،  ک زاده شده ایم و در نهایت نیز به آغوش خا گر بگوییم از خا • ا
کی و جسمانی  کی بجوییم و بهره مندی از لذت های خا سعادتمان را باید در همین دنیای خا

را آرمانمان قرار دهیم. 
گر بگوییم از آسمان آمده ایم و به آسمان بر می گردیم، داستان تفاوت می کند ...  • اما ا

ک دو ســـه روزی قفسی ساخته اند از بدنممـــرغ بـــاغ ملکوتـــم، نـــی ام از عالـــم خـــا
رخت خود باز  بر آنم که همان جا فکنمجان که از عالم ِعلوی است، یقین می دانم

بی تردید امام سجاد؟ع؟ نگاه دوم را مطابق حقیقت می داند و به همین دلیل سرتاسر نیایش هایش 
کنده از واژه هایی است که تنها هم سوی با این نگاه معنا می شود.  آ

از درگاه الهی طلب می کند، رهاورد نگاه  که ایشان در آغاز نیایش »مکارم األخالق«  خواسته هایی 
عمیق ایشان به خود، هستی و آفریننده هستی است؛ نگاهی که رسیدن به قله سعادت و خوشبختی 

را فقط از راه ایمان و یقین و با توشه نّیت خالص و عمل صالح، دست یافتنی می داند. 
و  برترین  آنها  از  هریک  از  و  می دهد  جهت  امور  این  سوی  به  را  خود  کمال جوی  فطرت  ازاین رو، 

کامل ترینش را از درگاه پرودگارش درخواست می کند.

  ▪  كامل ترین ایمان    ▪
یَماِن ِ

ْ
ْكَمَلال

َ
يأ إیَمانݭݪِ ْغٮݪݪݓِ ِ

ّ
ٍدَوآِلهَوَبل َعلىُمَحّمَ َصّلِ ُهّمَ

ّ
الل

امام سجاد؟ع؟ پس از نثار صلوات بر پیامبر؟ص؟ و خاندان مبارکش، از خدا؟زع؟ می خواهد ایشان را 
به باالترین مراتب ایمان برساند. از همین  جا درمی یابیم ایمان دارای درجات و مراتب است و شایسته 
است انسان مؤمن، به مراتب پایین آن بسنده نکند و از خدا؟زع؟ باالترین مراتب آن را درخواست کند.

شرحدعا
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مکارم األخالق 1
قله های انسانیت

معنای ایمان
»ایمان به یك امر عبارت است از:

•  علم به آن امر 
آن[  قلبی  پذیرش  و  امر  آن  برابر  در  تسلیم شدن  ]یعنی  امر  آن  به  ملتزم شدن  اضافه  به   •

به گونه ای که آثار عملی آن را در پی داشته باشد.« )المیزان، 259/18(
»بنابراین هرکس این حقیقت را دانست که "ال إله إال اهلُل؛ هیچ معبودی جز خدا؟زع؟ نیست" و سپس 
به مقتضای آن - که عبارت است از بندگی و عبادت موّحدانٔه او- ملتزم شد، مؤمن خواهد بود؛ ولی 
که نشان دهنده بندگی است انجام نداد، فقط  گاه شد و هیچ یك از اعمالی را  گر از این حقیقت آ ا

گاه از این حقیقت خواهد بود ولی مؤمن نخواهد بود.« )المیزان، 60/18( عالم و آ
عمل  همراه  به  معرفت  واقعی،  ایمان  طهارت؟مهع؟،  و  عصمت  خاندان  نورانی  روایات  در  ازاین رو، 

دانسته شده است. از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است:

گاهی  ؛ ایمان عبارت است از: معرفت و آ َکانݭِ رݩْ
َ ْ
األ َسانݭِ َو َعَمٌل بݭِ الّلِ اْلَقْلبݭِ َو إْقَراٌر بݭِ َفٌة بݭِ یَماُن َمْعرݭِ

ْ
ال

ح. )نهج البالغة، حکمت 227( قلبی، اقرار زبانی و عمل با اعضا و جوار

مراتب ایمان
گاهی از آن و التزام به آن است؛ از آنجایی که هر دوی این ها  دانستیم ایمان به یك امر، ترکیبی از آ
دارای مراتب و شدت و ضعف هستند، ایمان نیز دارای مراتب و شدت و ضعف است. )المیزان، 259/18(
گاهی انسان بیشتر و التزام او شدیدتر باشد، ایمان او قوی تر خواهد بود و درنتیجه آثار  هراندازه آ

عملی آن نیز بیشتر در او ظهور و بروز پیدا می کند. 
و نشانه های عملی آن سنجیده می شود؛ یعنی  آثار  به  با توجه  ایمان  روایات، همواره درجات  در 
هراندازه که آثار اعتقاد قلبی  بیشتر در اعمال انسانی ظهور و بروز پیدا کند، نشانه این است که آن 

انسان دارای مراتب باالتری از ایمان است. 
از طرف دیگر، از برخی روایات چنین استفاده می شود که هر اندازه انسان خود را به این اعمال بیشتر 

آراسته کند، زمینٔه کامل تر شدن ایمانش نیز بیشتر فراهم می شود. 
بنابراین همان طور که ایمان کامل، باعث ظهور و بروز اعمال نیکو می شود، انجام اعمال نیکو نیز 

زمینه تکامل ایمان را فراهم می کند. 
در این زمینه، روایات فراوانی وجود دارد که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود:

ْحَسُنُکْم ُخُلقًا؛ کامل ترین شما  از  نظر ایمان، خوش اخالق ترین 
َ
ْکَمُلُکْم إیَمانًا أ

َ
•   امیرمؤمنان؟ع؟:  »أ

شماست.«  )عیون أخبار الرضا؟ع؟، 38/2(
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درس رد 
نیایش ین

ِ َفَقِد اْسَتْکَمَل َحِقیَقَة  ݫ ّيُ َسْبَعٌة َمْن ُکّنَ ِفیهݫ •   از سفارشات رسول خدا؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟: »َیا َعلݭݪݭِ
 َغَضَبُه َو 

َ
ِ َو َکّف ݫ اَة َماِلهݫ َ ݧ کݧ

ى زݨݨݨݨݨَ
َ

ّد
َ
َتُه َو أ

َ
ْحَسَن َصال

َ
ْسَبَغ ُوُضوَءُه َو أ

َ
َحٌة َلُه َمْن أ ِة ُمَفّتَ ْبَواُب اْلَجّنَ

َ
یَمانݭِ َو أ ِ

ْ
ال

گر در  ؛  ای علی، هفت ویژگی  است که ا ِ هݫ ّیݭِ ْهلݭِ َبْیِت َنبݭِ
َ
ِصیَحَة أِل ى الّنَ

َ
ّد

َ
ِ َو أ ݫ هݫ َسَجَن ِلَساَنُه َو اْسَتْغَفَر ِلَذْنبݭِ

کسی باشد، کاماًل به حقیقت ایمان دست می یابد و درهای بهشت برای او باز می شوند: 
هر کس وضویش را کامل بگیرد و نمازش را نیکو ادا کند و زکات مالش را پرداخت نماید  و خشمش 
را فرو خورد و زبانش را حفظ کند و برای گناهش طلب آمرزش نماید و خیرخواه اهل بیت پیامبرش 

باشد.« )الفقیه، 359/4(

ینݭِ َو ُحْسُن  ي الّدِ ُه فݭݪِ
ُ

َفّق ٌث الّتَ
َ

ی َیُکوَن ِفیِه ِخَصاٌل َثال یَماِن َحّتَ
ْ

 َیْسَتْکِمُل َعْبٌد َحِقیَقَة ال
َ

•   امام باقر؟ع؟: »ال
اَیا؛ هیچ بنده ای حقیقت ایمان را به صورت کامل درك نمی کند،  زݨݨݨَ ْبُر َعَلی الّرَ ي اْلَمِعیَشِة َو الّصَ ْقِدیرݭِ فݭِ الّتَ
مگر اینکه سه ویژگی در او پدید آید: فهم عمیق از دین، برنامه ریزی نیکو در معیشت و صبر و بردباری 

در برابر مصیبت ها.« )المحاسن، 5/1(

•  حضرت زهرا؟اهس؟ از پدر بزرگوارش؟ص؟ نقل 
ُث ِخَصاٍل َمْن ُکّنَ ِفیِه اْسَتْکَمَل 

َ
می کند: »َثال

یَماِن ِإَذا َرِضَي َلْم ُیْدِخْلُه ِرَضاُه ِفي  ِ
ْ

ِخَصاَل ال
ِمَن  اْلَغَضُب  ُیْخرݭِْجُه  َلْم  ِإَذا َغِضَب  َو  َباِطٍل 

اْلَحّقِ َو ِإَذا َقَدَر َلْم َیَتَعاَط َما َلْیَس َله
گر در کسی باشد، همه    سه ویژگی است که ا
هنگامی  است:  کرده  درك  را  ایمان  مراتب 
سوی  به  را  او  رضایتش  است،  خرسند  که 
نمی دهد؛  سوق  بیهوده  کارهای  و  باطل 

ج نمی کند؛ هنگامی که توانمند  هنگامی که خشمگین است، خشمش او  را  از پیروی حق خار
است به چیزی که متعلق به او نیست دست درازی نمی کند.« )الکافي، 239/2(

تذکر: وقتی باالترین مراتب ایمان را از خدا؟زع؟ درخواست می کنیم، در حقیقت، همٔه این نیکی ها را 
درخواست کرده ایم؛ ازاین رو این خواستٔه کوتاه، یکی از بهترین و جامع ترین دعاهاست. 

  ▪ برترین یقین    ▪
َیِقیِن

ْ
َضَلال

ْ
ف
َ
يأ ِ ینݭݭݫ ِ َواْجَعْلَیقݭݭݫ

در ادامه، امام؟ع؟ از خدا؟زع؟ می خواهد یقین ایشان را، برترین یقین قرار دهد. 

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڄ ڃ  ڃ
که  هستند  کسانی   مؤمنان،  که  نیست  این  جز   
کند،  بیم  احساس  دل ها شان  شود  یاد  خدا   چون 
ایمانشان  بر  شود  خوانده  آنان  بر  او  آیات  چون  و 

بیافزاید، و بر پروردگار خود توّکل می کنند.        
 أنفال: 2

آیینه آیینهدر
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به گفته برخی از شارحان صحیفه، یقین حالتی 
آشکار  انسان  برای  چنان  حقیقت  که  است 
اطمینان  و  آرامش  به  انسان  قلب  که  می شود 
می رسد و هیچ خطور و وسوسه ای نمی تواند آن 
ح مرحوم  را به لرزش در آورد. )رك: آفاق الروح، 1/ 448؛ شر

ح صحیفه )انصاریان(، 216/8(  فلسفی؛ شر

با مراجعه به روایات روشن می شود مرتبه یقین، 
باالتر از مرتبه ایمان است و افراد اندکی هستند که 

به این مرتبه می رسند. 
•   از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

اْلَیِقیَن  ِإّنَ  َو  ِم 
َ

ْسال ِ
ْ

ال ِمَن  ْفَضُل 
َ
أ یَماَن  ِ

ْ
ال ِإّنَ 

َعّزَ ِمَن اْلَیِقینݭِ ؛
َ
یَماِن َو َما ِمْن َشْي ٍء أ ِ

ْ
ْفَضُل ِمَن ال

َ
 أ

ایمان برتر از اسالم است و یقین برتر از ایمان؛ 
و  هیچ چیزی کمیاب تر از یقین وجود ندارد. 
)الکافي، 51/2(

•   از پیامبر؟ص؟ روایت شده است: 

ي اْلَقْلبݭِ  اْلَیِقیُن؛ برترین چیزی  ْلِقَی  فݭݪِ
ُ
َخْیر َما أ

که در قلب افکنده می شود، یقین است. 
)من ال یحضره الفقیه، 402/4(

در  یقین  آثار  برسد،  یقین  مرتبه  به  که  کسی 
سراسر شئون وجودی او آشکار می شود و ظاهر 

و باطن او یکپارچه به نور الهی آراسته می گردد:
و  می شود  تقوا  صفت  به  مزّین  ظاهر:  در   •
از  می کند.  اجرا  مو به مو   را   الهی  دستورات 

امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است: 
ْحَسَن 

َ
یُن َو أ َم اْلَقْلَب اْلَیقݭِ ّنَ َخْیَر َما َلزݭِ

َ
َو اْعَلُموا أ

چیزی  بهترین  که  بدانید  و  َقٰی ؛  الّتُ اْلَیِقینݭِ 
که همراه قلب می شود یقین است و برترین 

یقین، تقواست. )تحف العقول، ص151(

به  النبی  مسجد  در  را  صبح  نــمــاز  خـــدا؟ص؟  رســـول 
که  دیــد  را  جوانی  نماز،  از  پس  کــرد.  برگزار  جماعت 
حالی دگرگون داشت و از شدت خستگی و بی خوابی 
مدام سرش به پایین می افتاد. رنگ چهره اش زرد و 

جسمش الغر و چشمانش گود افتاده بود. 
به  را  شب  چگونه  »فالنی،  فرمود:  او  به  پیامبر؟ص؟ 
پاسخ داد: »ای رسول خدا،  صبح رساندی؟« جوان 

در حال یقین شب را به صبح رساندم.« 
مبارك  رخــســاره  بر  تعجب  آثــار  سخن،  ایــن  گفتن  با 
فرمود:  او  به  بی درنگ  و  شد  آشکار  خــدا؟ص؟  رســول 
»هر یقینی حقیقتی دارد؛ حقیقت یقین تو چیست؟« 
امری  یقین من  رســول خــدا،  »ای  داد:  پاسخ  جــوان 
است که مرا اندوهگین کرده و خواب را از من ربوده و 
مرا در روزهای گرم به روزه داری واداشته است. جان 
من از دنیا و آنچه در آن است، جدا شده  تاجایی که 
گویا به عرش پروردگارم می نگرم که برای حساب روز 
برای  آفریدگان  همه  و  است  شده  داده  قــرار  قیامت 
حساب جمع شده اند و من هم در میان آن ها هستم؛ 
گویا به اهل بهشت می نگرم که غرق در نعمت اند و با 
یک دیگر آشنا می شوند و بر تخت های بهشتی تکیه 
که در آن، عذاب  گویا اهل آتش را می بینم  زده انــد؛ 
که در  گویا نعرٔه آتش را  می کشند و فریاد برمی آورند؛ 

گوشم پیچیده می شنوم.«
ــود: »ایــن  ــرم کـــرد و ف ــاران  ــ ــدا؟ص؟ رو بــه ی ــول خـ  رسـ
نورانی  ایمان،  با  را  قلبش  که خدا؟زع؟  بنده ای است 
کرد و به او فرمود:  کــرده اســت.« سپس رو به جــوان 

»این حالی را که داری حفظ کن.« 
را  دنیا  ایــن  در  مــانــدن  طاقت  دیگر  گویا  کــه  ــوان  ج
کــرد: »ای رسول  نداشت به رســول خــدا؟ص؟ عــرض 
خدا، از خدا بخواه که شهادت در رکاب تو را روزی ام 
کند.« رسول خدا؟ص؟ برایش دعا کرد و طولی نکشید 

که در رکاب رسول خدا؟ص؟ به شهادت رسید. 
الکافي، 53/2

اشارتوهدایت

مکارم األخالق 1
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گذاری امور به خدا؟زع؟،  •  در باطن: به برترین صفات باطنی که عبارت اند از: توکل، رضا، تسلیم و وا
متصف می شود. یکی از یاران امام رضا؟ع؟، از ایشان پرسید: »یقین چیست؟« امام؟ع؟ فرمود: 

ْفِویُض ِإَلی اهلِل؛ توکل بر خدا، تسلیم در برابر  ْسِلیُم هلِل َو الّرَِضا ِبَقَضاِء اهلِل َو الّتَ ُل َعَلی اهلِل َو الّتَ
ُ

َوّک الّتَ
گذاری امور به خدا. )الکافي، 52/2( خدا، خشنودی از قضای الهی و وا

یقین نیز مانند ایمان دارای مراتب است. 
شربتی گوارا را در نظر بگیرید. فردی که آن را ندیده است، توسط شخص راستگویی به وجود آن پی 

می برد؛ فرد دیگرى آن شربت را در لیوان می بیند و فرد سوم، این شربت را می چشد. 
کدام متفاوت است و یقین  در اینجا هر سه نفر به وجود این شربت یقین دارند، اّما نحوه یقین هر 

شخص سوم با یقین دو شخص دیگر قابل مقایسه نیست.

  ▪نیکوترین نّیت   ▪
اتݭِ ّیَ الّنݭݭݭِ ْحَسنݭِ

َ
ىأ

َ
ݭِيِإل ݫ ݫ تݭݭݫ

ّیَ ݭِ ِبنݭݭݫ ِ ݫ َواْنَتهݫ
نّیت عبارت است از قصد انجام یك فعل برای رسیدن به هدفی مشخص. )ریاض السالکین، 280/3(

نّیت در تعالیم اسالمی، اهمیتی بس ویژه دارد تاجایی که ارزش اعمال انسان با نّیت او سنجیده 
می شود. از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

اِت  َو ِلُکّلِ اْمِرٍئ َما َنَوى ؛ اعمال به نّیت ها وابسته است و هر شخص آنچه را  ّیَ ْعَماُل  ِبالّنِ
َ ْ
َما األ ِإّنَ

که نّیت و قصد کرده است، خواهد داشت. )مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص 346(

با توجه به نقش اساسی نّیت در اعمال انسان، امام سجاد؟ع؟ برترین نّیت ها را از خدا؟زع؟ می خواهد. 

حال باید دید که منظور از برترین نّیت ها چیست؟ 

سید علی خان مدنی؟هر؟ می نویسد: »نّیت به اعتبار هدف و غایتی که از انجام فعل در نظر گرفته 
می شود به سه دستٔه زشت، نیکو و نیکوتر تقسیم می شود...:

• نّیت زشت: نّیتی است که هدف آن، امری دنیوی باشد و هیچ امر آخرتی در آن لحاظ نشده 
کاران، منافقان و مانند آنان. باشد؛ مانند نّیت ریا

• نّیت نیكو: نّیتی است که هدف آن امری آخرتی باشد؛ مانند شوق به بهشت و یا ترس از جهنم.
• نّیت نیكوتر: نّیتی است که هدف آن، فقط خدا؟زع؟ باشد؛ به این نّیت، نّیت صادقه می گویند. 
استاد ما شیخ بهائی؟هر؟ می گوید: "منظور از نّیت صادقه این است: قلب در حالی به سوی 
عبادت برانگیخته شود که هیچ چیز جز خدای سبحان مد نظرش نباشد."« )ریاض السالکین، 280/3(
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▪   نیکوترین اعمال   ▪ 

ْعَمالݭِ
َ ْ
ال ْحَسنݭِ

َ
ىأ

َ
يِإل َوِبَعَملݭݭِ

هر عملی از دو بعد تشکیل می شود: یکی کالبد خارجی و دیگری روح آن، که عبارت است از نّیت 
شخص عمل کننده؛ بنابراین عمل نیکو، عملی است که از دو جهت دارای ُحسن و نیکویی باشد:

1. نیکویی از جهت نّیت )ُحسن فاعلی(      2. نیکویی از جهت کالبد و ظاهر خارجی )ُحسن فعلی(

الف( برترین عمل از جهت حسن فاعلی )نّیت شخص(
در فراز پیشین دیدیم که امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ برترین نّیت ها را طلبید و دانستیم برترین نّیت، 

نّیتی است که در آن فقط خدا؟زع؟ مد نظر باشد. 
که تنها انگیزه آن ها از عبادت،  در برخی از روایات، برترین عبادت، عبادت آزادگان دانسته شده 

محّبت الهی است. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

َثٌة َقْوٌم َعَبُدوا اهلَل؟زع؟ َخْوفًا َفِتْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبیدݭِ َو َقْوٌم َعَبُدوا اهلَل َتَباَرَك َو َتَعاَلی َطَلَب 
َ

اَد َثال ِإّنَ اْلُعّبَ
ْفَضُل اْلِعَباَدِة 

َ
ْحَرارݭِ َو ِهَي أ

َ ْ
َجَراِء َو َقْوٌم َعَبُدوا اهلَل؟زع؟ ُحّبًا َلُه َفِتْلَك ِعَباَدُة األ

ُ ْ
َواِب َفِتْلَك ِعَباَدُة األ

َ
الّث

عابدان سه دسته اند: 1. گروهی خدا؟زع؟ را از روی ترس عبادت می کنند که آن، عبادت بردگان 
است؛ 2. گروهی خدا؟زع؟ را برای طلب پاداش عبادت می کنند که آن، عبادت مزدبگیران است؛ 
3. گروهی دیگر خدا؟زع؟ را به خاطر محّبت به او عبادت می کنند که آن، عبادت آزادگان است 

و همین برترین عبادت است. )الکافي، ج2، ص84(

ب( برترین عمل از جهت حسن فعلی )كالبد خارجی فعل(
 نیکوترین عمل از جهت حسن فعلی باید دو ویژگی داشته باشد:

•  نخست: منطبق بر چارچوب های دینی باشد؛           •  دوم: بر کارهای دیگر اولوّیت داشته باشد.

  ▪نیت كامل، یقین درست و عمل صالح   ▪
 نیکوترین نیت، برترین یقین و نیکوترین عمل، تنها زمانی فراهم می شوند که نیت، یقین و عمل، 
  :) ُهّمَ

َّ
حّد نصاب خود را داشته باشند و نقصی در آنها دیده نشود؛ ازاین رو از معبودمان می خواهیم )الل

ݭݭِي( تݫ
ّیَ ْطِفَكنݭݭݪِ

ُ
ِبل ْر ِ

ّ
1. با لطفت نیتم را کامل گردان و نقصی در آن وامگذار )َوف

2. با آنچه نزد توست )مانند: علم و قدرت بی نهایت و مهربانی بی دریغ و نعمت های بی شمار(، 
ݭِي( ݭݫ ینݫ ݭِ ْحِبَماِعْنَدَكَیقݭݫ یقینم را درست گردان و اشکاالت آن را برطرف نما )َوَصّحِ

ي( َسَدِمّنِ
َ
ݭَِكَماف ݫ 3. با قدرتت هر فسادی را که در من پدید آمده، اصالح فرما )َواْسَتْصِلْحِبُقْدَرتݫ

مکارم األخالق 1
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  ▪فرار از مشغولیت های بیهوده   ▪
ياِلْهِتَماُمبݭِه نݭِ

ُ
يَماَیْشَغل ݭِ َواْكِفنݭݫ

باز  کارها  دیگر  از  را  آنان  کاری،  به  مشغول شدن  و  پرداختن  که  این گونه اند  انسان ها  بیشتر 
می دارد؛ ازاین رو هر خردمندی که هدفی را برای زندگی اش در نظر گرفته، آرزو دارد همواره مشغول 

به اموری باشد که در راستا و هم سوی با هدف زندگی اش باشد. 
انسان مؤمن نیز که سعادت و تعالی روح خود را در ذکر و یاد خدا؟زع؟ و انجام اعمال نیکو می داند، آرزو 
دارد همواره زمینه ذکر و یاد خدا؟زع؟ و انجام بهترین اعمال برای او فراهم باشد و از مشغولیت های 
َغْیرݭَِك؛ و ما را با مشغولیت به غیر خودت از  َناَعْنَكبݭِ

ْ
َتْشَغل

َ
فکری و عملی بیهوده به دور باشد: »َول

توجه به خودت باز مدار.« )نیایش 36، بند 4(
از  را  آنان  که  را  اموری  بار  که  بخواهند  پروردگارشان  از  می آموزد  خود  شیعیان  به  سجاد؟ع؟  امام 
کارهای مهمی همچون ذکر و یاد او باز می دارد، از دوش آنها بردارد و خود او، آنها را به عهده بگیرد.

در نیایشی دیگر امام سجاد؟ع؟ اینگونه نجوا می کند:
ِتَك؛و با مشغولیت به دغدغه مندی  ُروِضَكَواْسِتْعَماِلُسّنَ

ُ
ِنيِبالْهِتَماِمَعْنَتَعاُهِدف

ْ
َتْشَغل

َ
َول

و اندوه، مرا از پرداختن به واجباتت و عمل به مستحباتت باز مدار. )نیایش 7، بند 9(

  ▪پرداختن به آنچه فردا مورد پرسش قرار می گیرد   ▪
َعْنه

ً
ىَغدا نݭݭِ

ُ
ل
َ
ىِبَماَتْسأ نݭِ

ْ
ل َواْسَتْعمݭِ

از  فراغت  درخواست  از  بعد  سجاد؟ع؟،  امام 
می خواهد  خدا؟زع؟  از  کم فایده،  و  بیهوده  امور 
توفیق انجام اموری را به ایشان عطا کند که  در 

روز قیامت آنها را مورد پرسش قرار می دهد. 
رعایت  را  الهی  محرمات  و  واجبات  موظفیم  ما 
او  که  راهی  در  را  خدا؟زع؟  نعمت های  و  کنیم 
می پسندد به کار گیریم و در روز قیامت باید بابت 

عیِم( )تکاثر: 8(؛ »سپس در آن روز  از  نعمتی  ّنَ َیْوَمِئٍذ َعِن الّنَ
ُ
ُتْسَئل

َ
این وظیفه، حساب پس دهیم: ) ُثّمَ ل

که در اختیار داشتید، حتمًا سؤال خواهید شد.«
از پیامبر خدا؟ص؟ روایت شده است: 

ْرَبعݭِ ِخَصاٍل؛ در روز قیامت بنده 
َ
َلُه َعْن أ

َ
ی َیْسأ ِ َبْیَن َیَدِي اهلِل؟زع؟ َحّتَ ݫ  َیَزاُل اْلَعْبُد َقاِئمًا َیْوَم اْلِقَیاَمةݫ

َ
ال

در پیشگاه خدا؟زع؟ ایستاده باقی می ماند تا خدا؟زع؟ درباره چهار چیز از او سؤال کند:

پ پ  پ پ
 ڀ ڀ          ڀ ڀ  

 به پروردگارت سوگند، 

بی تردید از همه آنان خواهیم پرسید *
 از آنچه انجام می دادند.

)حجر: 92و93(

آیینه آیینهدر
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ْفَنْیَتُه؛ عمرت را در چه راه صرف کردی؛
َ
1. ُعُمرݭَِك ِفیَما أ

ْبَلْیَتُه؛ بدنت را در چه راهی فرسودی؛
َ
2. َو َجَسِدَك ِفیَما أ

ج کردی؛ ْیَن َوَضْعَتُه؛ مالت را از چه راهی به دست آوردی و کجا خر
َ
ْیَن َکَسْبَتُه َو أ

َ
3. َو َماِلَك ِمْن أ

ْهَل اْلَبْیِت؛ و از محبت ما اهل بیت. )الزهد، ص94(
َ
َنا أ 4. َو َعْن ُحّبِ

  ▪زندگی در راه هدف خلقت   ▪
ه

َ
ىل ْقَتنݭِ

َ
یَماَخل ىفݭݪِ امݭِ ّیَ

َ
ْغأ َواْسَتْفرݭݪِ

در تکمیل دو فراز پیشین، امام؟ع؟ از خدا؟زع؟ می خواهد همه لحظات زندگی مبارکش را صرف 
هدفی کند که برای آن ایشان را آفریده است.

 اما هدف خدا؟زع؟ از خلقت انسان چیست؟ 
بر اساس براهین عقلی و نقلی، خالق هستی کامل و بی نیاز مطلق است؛ بنابراین هدف او از آفریدن 
بندگانش، رفع نقص و نیاز خود نیست، بلکه جوشش فیض و رحمت بی انتهای او سبب می شود 
آفریدگانی را بیافریند و نیازها و نقایص آنان را برطرف کند تا به سعادت و کمال شایسته خود برسند؛ 

پس هدف خدا؟زع؟ از آفریدن، چیزی جز سعادت و کامیابی آفریدگانش نیست. 
َقُهم ( )هود: 119(؛ »... جز آن کس که مشمول 

َ
َك َو ِلَذِلَك َخل ا َمْن َرِحَم َرّبُ

َّ
در قرآن کریم می خوانیم: )  ِإل

رحمت الهی شود و برای همین ]رحمت[ آنان را آفریده است.«
که به  الهی بیان شده، به خاطر این است  آیه شریفه، هدف نهایی خلقت، رحمت  اینکه در این 

واسطه همین رحمت و هدایت الهی، بندگان به سعادت می رسند. )ر.ك: المیزان، 64/11(
ابوبصیر می گوید: معنای این آیه شریفه را از امام صادق؟ع؟ پرسیدم، ایشان فرمود: 

که  کارهایی انجام دهند  ِ َرْحَمَتُه َفَیْرَحَمُهْم ؛ آنان را آفرید تا  ݫ هݫ ُبوَن بݭِ َیْفَعُلوا َما َیْسَتْوجݭِ لݭݭِ َخَلَقُهْم 
سزاوار رحمت او؟زع؟ شوند و او؟زع؟ آنان را مشمول رحمت خود کند. )علل الشرائع، 13/1( 

که بیانگر هدف خلقت جن و انس است،  کریم نیز  با توجه به این روایت، معنای آیه دیگر قرآن 
ا ِلَیْعُبُدوِن( )ذاریات: 56(؛ »جن و انس را نیافریدم مگر 

َّ
َ إل ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِإْنسݧ

ْ
ِجّنَ َو ال

ْ
ْقُت ال

َ
روشن می شود: ) َو ما َخل

برای اینکه مرا عبادت کنند.« 
با عبادت، انسان سزاوار رحمت الهی  و رسیدن به سعادت و کامیابی می شود. )ر.ك: المیزان، 64/11(

از پروردگارش می خواهد در تمام لحظات زندگی  بنابراین در این فراز امام سجاد؟ع؟ در حقیقت 
ج نشود تا به واسطٔه آن، مشمول رحمت الهی  مشغول عبادت او باشد و لحظه ای از این حال خار

شود و در نتیجه به سعادت ابدی دست یابد که هدف نهایی آفریدگار مهربانش از آفریدن اوست. 
مکارم األخالق 1

قله های انسانیت
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درس رد 
نیایش ین

که در تمام لحظات زندگی  در آخرین فراز، امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ خواست 
مشغول عبادت باشد. آیا این امر سبب اختالل و توقف امور زندگی نمی شود؟! 
چگونه ممکن است انسان در تمام لحظات زندگی اش مشغول عبادت باشد؟!

حقیقت عبادت، امری قلبی است که آثار آن در اعمال انسان آشکار می شود. »حقیقت عبادت 
کساری و بندگی پروردگارش قرار دهد و با تمام وجود  این است که انسان جانش را در مقام خا

به او گرایش داشته باشد.« )المیزان، 18/ 388(
گر کسی در همه لحظات عمرش و در همه حاالت و افعالش این حالت قلبی را داشته باشد،  ا
می توان گفت در همه عمر مشغول عبادت بوده است. شخص با داشتن این حالت قلبی در 
عین اینکه مشغول به انجام کارهای روزانه خود است، در حال عبادت پروردگار نیز خواهد بود 

و روشن است که این هرگز سبب اختالل در امور زندگی نمی شود. 
گر کسی بخواهد در همه لحظات عمرش مشغول عبادت باشد، باید در همه حال به  بنابراین ا

یاد پرودگارش باشد و تمام حرکات و سکناتش را در راستای رضای او قرار دهد�
که انسان  البته این هرگز جای اعمال عبادی خاصی را که در شریعت وارد شده، نمی گیرد؛ چرا
غ کند و با تمام وجود به راز و نیاز با  کارها فار نیاز دارد در ساعاتی از شبانه روز، خود را از همه 
ْن َیُکوَن َزَماُنُکْم 

َ
پروردگارش بپردازد. از امام موسی کاظم؟ع؟ روایت شده است: »اْجَتِهُدوا ِفي أ

ْرَبَع َساَعاٍت؛ بکوشید که زمان هایتان، چهار بخش باشد: 
َ
أ

1. َساَعًة ِلُمَناَجاِة اهلِل؛ بخشی برای مناجات با خدا؟زع؟، 

ْمِر اْلَمَعاِش؛ بخشی برای امر معیشت، 
َ
2. َو َساَعًة أِل

ِذیَن ُیَعّرُِفوَنُکْم ُعُیوَبُکْم َو ُیْخِلُصوَن َلُکْم ِفي اْلَباِطِن؛ 
َ
َقاِت اّل ْخَواِن َو الّثِ ِ

ْ
3. َو َساَعًة ِلُمَعاَشَرِة ال

گاه می کنند  بخشی برای معاشرت با برادران و افراد مورد اعتمادی که شما را از عیوبتان آ
و در دل با شما خالص و یک رنگ هستند، 

ِث َساَعاٍت؛  
َ

ال
َ
اَعِة َتْقِدُروَن َعَلی الّث ٍم َو ِبَهِذِه الّسَ اِتُکْم ِفي َغْیِر ُمَحّرَ

َ
 4. َو َساَعًة َتْخُلوَن ِفیَها ِلَلّذ

و بخشی برای خلوت کردن برای بهره بردن از لذت های غیر حرام؛ با این بخش است که 
توانایی پرداختن به سه بخش دیگر را پیدا می کنید.« )تحف العقول، ص409(

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْرعر ْغَوّفِ ݭݭِ َبّلݭݭݫ

ْکِفَیْشَغلݨُ ا

سی
فار

سی
نیکوترینبرترینکامل ترینمی پرسیفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْح واژگــــــــــــــــان ـَصّحِ ینَكِعْنَدَما بݭِ ِ ݭݭݭݫ ي َیقݫ
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

با توجه به دو مؤلفه ای که در معنای ایمان وجود دارد، مرتبه دار بودِن ایمان را توضیح دهید.  .3
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

هدف خلقت چیست؟ چرا در آیات، هدف خلقت گاه »رحمت« و گاه »عبادت« دانسته شده است؟  .4
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

برترین اعمال چه ویژگی هایی دارند؟  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به فراز پنجم نیایش مکارم االخالق و مطالعه »شــرح و تفســیر دعای مکارم األخالق، 
محمد تقی فلســفی«، بیان کنید امام ســجاد؟ع؟ زندگی را برای چه می خواهد و چرا؟ آیا ممکن 

است مرگ برای انسان از زندگی بهتر باشد؟ چرا؟
مکارم األخالق 1

قله های انسانیت
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3   و بی نیازم كن و روزی ات را بر  من بگستر 

گرفتارم  مكن؛ و به سرخوشی 

و  عّزتم بخش

و به تكّبر مبتالیم مساز؛

و مرا بنده خود كن 

و بندگی ام را با خودبینی  تباه مگردان؛

و برای مردم خیر را به دست من جاری كن

 و آن را با مّنت نهادن از میان مبر؛

ال ببخش و به من خوی های وا

و مرا از فخرفروشی  نگاه دار.

4  معبودا، به محّمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما

و مرا در میان مردم درجه ای فرا مبر

مگر  همانند آن، مرا نزد خودم فرو آورده باشی؛

و برایم عّزتی ظاهری پدید میاور

تی باطنی نزد خودم 
ّ
 مگــر  بــه اندازه آن، برایم ذل

پدید آورده باشی.

َّ ِف ِرْزقَِك وِْسْع َعَ
َ
ْغِنِن َو أ

َ
3 ... َو أ

 َتْفِتنِّ بِابَلَطِر
َ

َو ل

ِن  ِعزَّ
َ
َو أ

ِكْبِ
ْ
 تَبْتَِليَنِّ بِال

َ
َو ل

َو َعبِّْدِن لََك 

ُعْجِب 
ْ
 ُتْفِسْد ِعبَاَدِت بِال

َ
َو ل

َْيَ 
ْ
ْجِر لِلنَّاِس َعَ يَِدَي ال

َ
َو أ

َمنِّ
ْ
 َتْمَحْقُه بِال

َ
َو ل

ْخَلِق
َ ْ
َو َهْب ِل َمَعاِلَ ال

َفْخِر
ْ
َو اْعِصْمِن ِمَن ال

ٍد َو آِلِ 4 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

 تَْرَفْعِن ِف انلَّاِس َدرََجًة 
َ

 َو ل

 َحَطْطتَِن ِعنَْد َنْفِس ِمثْلََها 
َّ

إِل

ِْدْث ِل ِعّزاً َظاِهراً 
ُ

 ت
َ

َو ل

ْحَدثَْت ِل ِذلًَّة بَاِطنًَة ِعنَْد َنْفِس بَِقَدرَِها
َ
 أ

َّ
إِل

مکارماألخالق2:نعمتهاوآفتها



نـمـاییازدعا
همه با فطرت الهی خود، به دنبال کسب کمال و بهره مندی از نعمت های الهی هستیم.

 اما گاه همین نعمت ها  زمینه برخی از صفات ناشایست را برای ما فراهم می کنند؛ 
چگونه می توانیم از این نعمت ها بهره بریم و در عین حال از آفات آن مصون بمانیم؟

واژگانمــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْغِن
َ
ْوِسْع أ

َ
ِعّزَالَبَطرأ

َ
اْلِکْبرأ

 ُتْفِسْد
َ

 َتْمَحْقاْلُعْجبال
َ

اْعِصْمَهْبال

 َتْرَفْعاْلَفْخر
َ

ْحَدْثَتَحَطْطَتال
َ
َقَدرأ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

اْعِصْم
نگاه دار، 

محافظت 
کن

ماده »ع ص م« به معنای محافظت مدافعانه است. »اْعِصْم«،  فعل امر، 
به معنای محافظت از چیزی در برابر چیز دیگر است.  اْعِصْمِني ِمَن 
کن. واژه های عصمت و  الّنار؛ یعنی مرا از آتش نگاه دار و محافظت 

معصوم واژه هایی آشنا از این ماده، برای فارسی زبانان هستند.

ا َتمَحْق
َ
نابود مکن، ل

از میان مبر

مــاده »م ح ق« به معنــای کاســتن تدریجــی یــا دفعــی کــه به نابــودی و 
محوشدن بیانجامد است. در زبان عربی به محو شدن تدریجی قرص 
 َتمَحــْق«، فعــل نهــی اســت. در قــرآن 

َ
مــاه، ُمحــاق گفتــه می شــود. »ال

كاِفریَن(  )آل عمران:141(؛ 
ْ
ذيَن آَمُنوا َو َیْمَحَق ال

َّ
ُه ال َص الّلَ می خوانیم:)َو ِلُیَمّحِ

»و برای اینکه خدا مؤمنان را ]در بوته آزمایش[ بپاالید و کافران را ]رفته 
رفته[ نابود سازد.«

شرحواژگان
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درس رد
نیایش ین

  ▪گالیه ...   ▪
»آهسته می گویم که کسی نشنود... لطفًا شما هم این حرف ها را از من نشنیده بگیرید! 

فقط می خواهم کمی درددل کنم تا کمی  از بار غصه هایم کم شود...
از دست پرودگارم دلگیرم! گویا مرا نمی بیند و صدایم را نمی شنود. هر روز با دستی پر از حاجت و نیاز 

به درگاه او می روم و با دستی خالی بر   می گردم. انگار تصمیم دارد که نیازهای مرا بر نیاورد. 
از او بارها درخواست روزی فراوان کرده ام؛ اما هنوز که هنوز است با سختی روزگار می گذرانم. 

شاید بگویید این خواسته ای مادی است و خدا؟زع؟ به خواسته های مادی توجه چندانی نمی کند؛ 
گیرم قبول! اما من فقط خواسته های مادی به درگاه او نبرده ام. بارها از او خواسته ام اخالقم را نیکو 
کند؛ اما هنوز همان بداخالقی هستم که بوده ام. بارها التماس کرده ام که حالی خوش در عبادت به 
من بدهد؛ اما همچنان عبادت هایم چنگی به دل نمی زند. همواره آرزوی نیکوکاری به مردم را با او 

ح کرده ام؛ اما ... بگذریم، سرتان را درد نیاورم! مطر
اینها را چه می گویید؟ اینها که خواسته های بدی نیستند؟ پس چرا آنها را اجابت نمی کند؟!«

بسیاری از ما، کم و بیش از این گالیه ها داریم. به راستی چرا این خواسته ها برآورده نمی شوند؟ 
بر شما پنهان نیست که اهل دانش به این پرسش گالیه آمیز تاریخی، پاسخ های فراوانی داده اند و 

پنبٔه آن را در مباحث »موانع استجابت دعا« به خوبی زده اند. 
اما در این میان نکته ای هست که شاید کمتر به آن توجه کرده اند: 

را  آنها  ما  که  باشد  این  نمی کند،  برآورده  را  ما  خواسته های  پروردگارمان  که  دالیلی  از  یکی  چه بسا 
ح می کنیم.  بدون توجه به آفاتی که ممکن است برای ما به همراه داشته باشند، مطر

خواسته های  حتی   - ما  خواسته های  از  برخی 
که  معنوی ما - ممکن است آفاتی داشته باشند 
که باید عطایشان را  آن قدر سنگین و مخّرب اند 

به لقایشان بخشید.
آفات  به  کنارخواسته هایمان  در  نیکوست  پس 
کنیم و از  پروردگارمان بخواهیم  آنها نیز  توجه 

که ما را از آفات احتمالی آنها مصون بدارد. 
از  را  مهم  نعمت  چند  که  سجاد؟ع؟  امام  مانند 
از  بی درنگ  و  می کند  درخواست  پروردگارش 

آفات احتمالی آنها به او پناه می برد. 

شرحدعا

پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹٹ 

 ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ 

و بسا چیزی را ناپسند می دارید و آن به سود شماست 
و بسا چیزی را دوست می دارید و آن به زیان شماست

و خدا می داند و شما نمی دانید.
  بقره: 216

آیینه آیینهدر
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مکارم األخالق 2: 
نعمت ها و آفت ها

  ▪نعمت بی نیازی  و وسعت در روزی   ▪
َك ݭِ ْزقݫ يرݭِ فݭݪِ ّيَ

َ
ْوِسْعَعل

َ
يَوأ ݭِ نݭݫ ْغنݭِ

َ
َوأ

در این فراز نورانی، امام سجاد؟ع؟  دو درخواست دارد:

الف( بی نیازی از مردم
َة؛  ِخَرِة اْلَمْغِفَرَة َو اْلَجّنَ

ْ
ي ال َیَة َو فݭݪِ ْنَیا َو اْلَعافݭِ

ُ
ي الّد  از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: »َسُلوا اهلَل اْلِغَنی فݭݪِ

از خدا بی نیازی و عافیت در دنیا، و آمرزش و بهشت در آخرت درخواست کنید.« )الکافي، 71/5( 
نیایش های معصومان؟مهع؟ پر است از درخواست های  روزی بابرکت و گسترده و بی نیازی از مردم� 
راز اهتمام شگفت پیشوایان؟مهع؟ به این امر، زمانی روشن می شود که آفات فراواِن فقر و نیازمندیݭِ 

به مردم را، در نظر بگیریم:

گون را برای انسان های ضعیف االیمان فراهم می کند؛  1. فقر و نیازمندی، زمینه ارتکاب گناهان گونا
دو روایت زیر از پیامبر؟ص؟ گویای این امر است:

ْن  َیُکوَن ُکْفرًا؛ نزدیک است که فقر،  به کفر تبدیل شود. )الکافي، 307/2(
َ
• َکاَد اْلَفْقُر أ

• ِنْعَم اْلَعْوُن َعَلی َتْقَوى اهلِل اْلِغَنٰی؛ بی نیازی چه یاور خوبی برای رعایت تقوای الهی است. )الکافي، 71/5(

2. نیازمندی، باعث می شود دیگران بر انسان نوعی تسلط پیدا کنند و با سلب استقاللش، او را به 
که انسان به او نیازمند است، بی دین  گر شخصی  که می خواهند، بکشانند. روشن است ا آن سو 

باشد، به راحتی می تواند انسان را به کارهایی برخالف رضای خدا؟زع؟، وادارد. 
شاید به خاطر پرهیز از همین تسلط دیگران باشد که امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ چنین درخواست 
ي؛  و مرا از کسی که از من بی نیاز است، بی نیاز کن« )نیایش 47، بند118(؛  َعّنݭِ ّيٌ ْنُهَوَغنݭِ يَعّمَ ِ نݭݫ ْغنݭِ

َ
می کند: »أ

زیرا نیازمندی یک طرفه، تسلط آور است ولی در نیازمندی دو طرفه احتمال این خطر کمتر است. 

3. نیازمندی باعث نوعی خواری و ذلت برای انسان در برابر غیر خدا؟زع؟ می شود. امام سجاد؟ع؟ در 
ْسَتْرِزَق

َ
ا
َ
ف َتاِر

ْ
ق ِ

ْ
َتْبَتِذْلَجاِهيِبال

َ
َول َیَساِر

ْ
بند 26 همین نیایش به این امر اشاره دارد: »ُصْنَوْجِهيِبال

ِقَك؛چهره ام )آبرویم( را با توانگری حفظ نما و جایگاه اجتماعی ام را با 
ْ
َخل اَر ِشرݦݨَ  ْسَتْعِطيݨݨَ

َ
ا َو ِرْزِقَك ْهَل

َ
أ

تنگ دستی مفرسای! تا مبادا از روزی خوارانت، روزی طلب کنم و از بندگان ناشایسته ات چیزی بخواهم.«
وزی ب( وسعت و بركت در ر

وسعت در روزی مرحله ای فراتر از بی نیازی است؛ یعنی حالتی که انسان نه تنها به دیگران نیازمند 
نیست؛ بلکه از روزی فراوانی بیش از مقدار نیازش برخوردار است. 

آسودگی  هدف،  بلکه  نیست؛  اسراف  و  فخرفروشی  مال اندوزی،  گسترده«،  »روزی  از  هدف  البته 
خاطر از مسائل مالی و همچنین کسب رضای الهی به واسطٔه هزینه کردن اموال در راه خداست� 
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درس رد
نیایش ین

از امام باقر؟ع؟ روایت شده است: 
ْیِهْم َو لا ُهْم َیْحَزُنوَن(  قاَل: 

َ
ِه لا َخْوٌف َعل ْوِلیاَء الّلَ

َ
لا ِإّنَ أ

َ
؟ع؟ ) أ ي کتاِب علّيݭِ بن الُحسینݭِ َوَجْدنا فݭݪِ

 ... ِ وا فراِئَض اهللݫ
ُ

إذا أّد
گاه باشید که اولیای خدا؟زع؟ نه ترسی  که نوشته بود[: "آ در کتاب علی بن الحسین؟ع؟ دیدیم ]
خدا؟ص؟  پیامبر  سنت  به  و  کنند  ادا  را  الهی  واجبات  هنگامی که  می شوند"،  غمگین  نه  و  دارند 
عمل نمایند و از محرمات الهی بپرهیزند و به زیبایی های زودگذر دنیا بی رغبت شوند و به آن چه 
آنان  هدف  و  کنند  کسب  خدا؟زع؟  رضای  برای  را  الهی  کیزه  پا رزق  و  ورزند  رغبت  خداست  نزد 
قرار  آنان  عهده  بر  که  واجبی  حقوق  ادای  برای  را  آن  آنگاه  نباشد؛  اندوزی  مال  و  فخرفروشی 
می گیرد هزینه کنند. آنان هستند که خدا؟زع؟ به آنچه کسب کرده اند برکت داده است و به سبب 

آنچه که برای آخرتشان فرستاده اند، پاداش خواهند گرفت. )تفسیر العیاشی، 124/2( 

  ▪آفت بی نیازی و روزی گسترده   ▪
َظِر( )در نسخه های رایج:ِبالّنَ يِبالَبَطرݭِ َتْفِتّنِ

َ
َول

درخواست  از  پس  بالفاصله  سجاد؟ع؟  امام 
اشاره  آن  آفت  به  گسترده،  روزی  و  نیازی  بی 

می کند و از  پروردگار می خواهد دچار آن نشود. 
»َبَطر«  سجاد؟ع؟  امام  تعبیر  به  بی نیازی  آفت 

انسان  طغیان  باعث  حالت  این  که  ازآنجا  حد.  از  بیش  سرخوشی  و  خوشحالی  به معنای  است 
می شود، به طغیان و سرکشی انسان هنگام بهره مندی از نعمت نیز، »َبَطر« گفته می شود.

از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 
َو  َیْبَطُروا  َو  َیْطَغْوا  ی  َحّتَ اْلَماُل  ِفیِهُم  َیْظَهَر  ْو 

َ
أ ِخَصاٍل...  َث 

َ
َثال َبْعِدي  ِمْن  ِتي  ّمَ

ُ
أ َعَلی  ُف  َتَخّوَ

َ
أ َما  ِإّنَ

ه َداُء َحّقِ
َ
ْعَمِة َو أ َج ِمْنُه ُشْکُر الّنِ ا اْلَماُل َفِإّنَ اْلَمْخَر ّمَ

َ
َج ِمْن َذِلك ... َو أ ُئُکُم اْلَمْخَر َنّبِ

ُ
َسأ

برای امتم پس از خود تنها از سه چیز می هراسم... ]سوم[ مال در میان آنان پدیدار شود تا جایی 
از  راه رهایی  گفت...  را به شما خواهم  از این سه خطر  راه رهایی  کنند.  که طغیان و سرخوشی 

]خطر[ مال، شکر نعمت و ادای حق آن است. )الخصال، 164/1(

  ▪نعمت عّزتمندی   ▪
ِي نݭݭݫ

ِعّزَ
َ
َوأ

خدا؟زع؟ دوست دارد که بندٔه مؤمنش عزیز باشد. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ
و بسا شهرهایی را نابود کردیم که در زندگانی 

خویش سر مستی و سرکشی کردند...
قصص: 58

آیینه آیینهدر
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 َلْم َتْســَمْع ِلَقْوِل اهلِل؟زع؟ :
َ
 َنْفَســُه أ

َ
ْن ُیِذّل

َ
ْض ِإَلْیِه أ َها َو َلْم ُیَفّوِ

َ
ُموَرُه ُکّل

ُ
َض ِإَلــی اْلُمْؤِمــِن أ  ِإّنَ اهلَل؟زع؟ َفــّوَ

یَماِن  ِ
ْ

ُه اهلُل ِبال ّزُ ݭِ ݫ  ُیعݫ
ً

 َیُکوَن َذِلیال
َ

ْن َیُکوَن َعِزیزًا َو ال
َ
ُمْؤِمنيَن( َفاْلُمْؤِمُن َیْنَبِغي أ

ْ
ُة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلل ِعّزَ

ْ
ِه ال ) َو ِلّلَ

گذار کرده اســت ]و بــه او اجــازه داده که خود  ِم؛  خــدا؟زع؟ همــه امــور مؤمــن را به خــود او وا
َ

ْســال ِ
ْ

َو ال
درباره آنها تصمیم بگیرد[ ولی به او اجازه نداده که خود را ذلیل کند؛ آیا به ســخن خدا؟زع؟ گوش 
نداده ای که فرمود: »عزت فقط برای خدا و فرســتاده اش و مؤمنان اســت« ؛ پس مؤمن باید عزیز 

باشد و ذلیل نباشد؛ خدا او را با ایمان و اسالم عزیز می گرداند. )الکافي، 63/5(  
عّزتمندی مؤمن در جامعه، به معنای عّزتمندی ایمان و اسالم است و به او کمک می کند تا بتواند با 
سرافرازی، دینش را در برابر انسان های بی دین حفظ کند و سرسپرده آنان نباشد. در روایتی از امام 

صادق؟ع؟ آمده است: 

ِ َشــْي ٌء؛  ݫ هݫ ِ ݫ  ُیْســَتَقُل  ِمْن ِدینݫ
َ

 ِمْنُه ِباْلَمَعاِوِل َو اْلُمْؤِمَن ال
ُ

َعّزُ ِمَن اْلَجَبِل ِإّنَ اْلَجَبَل ُیْســَتَقّل
َ
ِإّنَ اْلُمْؤِمَن أ

َکند و[ کم کرد، ولی  که می توان با کلنگ از کوه ] مؤمن از کوه عزیزتر ]و مستحکم تر [ است؛ چرا
نمی توان حتی یک ذّره از دین مؤمن کم کرد. )همان( 

  ▪آفت عّزتمندی   ▪
ِكْبِر

ْ
يِبال ِ َیّنݭݭݫ َتْبَتلݭݭِ

َ
َول

عــّزت اجتماعــی هرچند امری پســندیده و ضروری برای انســان مؤمن اســت، ولــی همین می تواند 
زمینه ســاز صفت بســیار ناشایســت »کبر« گردد؛ ازاین رو امام ســجاد؟ع؟ بالفاصله پس از درخواســت 

عّزتمندی، از رذیله  کبر به خدا؟زع؟ پناه می برد. 
در فراز چهارم نیز ایشان بار دیگر به این امر اشاره می کند و از پروردگارش می خواهد که عّزت و جایگاه 
اجتماعی ایشان را باال مبرد مگراینکه پیش از آن، به همان اندازه خاکساری و فروتنی درونی ایشان را 

ً
َظاِهرا

ً
ُتْحِدْثِليِعّزا

َ
َهاَول

َ
َحَطْطَتِنيِعْنَدَنْفِسيِمْثل

َّ
ِإل

ً
اِسَدَرَجة ْعِنيِفيالّنَ

َ
َتْرف

َ
افزایش دهد:»َول

ِعْنَدَنْفِسيِبَقَدِرَها«
ً

َباِطَنة
ً

ة
َّ
يِذل َتلݭݭِ

ْ
ْحَدث

َ
أ

َّ
ِإل

 اما کبر چیست؟ 

»کبر« عبارت است از حالتی که آدمی خود را باالتر از دیگرى ببیند و اعتقاد برترى خود را بر غیر داشته 
باشد. )معراج السعادة، ص288( 

به گفته علمای اخالق، این صفت ناشایست ریشه در ُعجب و خودبینی دارد. امام خمینی؟هر؟ در 
این رابطه می نویسد: »کبر را اسباب بسیارى است که برگشت تمام آنها به این است که انسان در خود 
کمالی توّهم کند که آن باعث ُعجب شود و مخلوط با حب نفس گردیده، حجاب کمال دیگران شده 
ح چهل حدیث، ص 93و92(  ع قلبی یا ظاهرى گردد.«) شر

ُ
 آنها را ناقص تر از خود گمان کند، و این سبب ترّف

مکارم األخالق 2: 
نعمت ها و آفت ها
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درس رد
نیایش ین

بزرگترین اشتباه شخص متکّبر این است که کماالتی را که خدا؟زع؟ به او داده، از خود می داند و همین 
امر در ابتدا سبب خودبینی )ُعجب( و در نهایت سبب خودبرتربینی )کبر( او می شود؛ درحالی که بر 
اساس تعالیم بلند اسالمی و براهین قاطع عقلی، هر کمال و زیبایی که در این جهان وجود دارد، اواًل 

و بالذات متعّلق به خدا؟زع؟ است. در روایتی از امام محّمدباقر؟ع؟ آمده است: 

َداَءُه؛ »بزرگی« ردای خداست و شخص متکّبر برای تصاحب  ُع اهلَل رݭݭِ ُر ُیَنازݭِ َداُء اهلِل َو اْلُمَتَکّبِ اْلِکْبُر رݭݭِ
ردای خدا با او نزاع می کند! )الکافي، 309/2( 

  ▪نعمت بندگی   ▪
َك

َ
يل ْدنݭݭِ َوَعّبِ

درخواست بعدی امام؟ع؟ توفیق عبادت و بندگی خدا؟زع؟ است. »عبادت« به معنای فروتنی و 
خضوع اختیاری در برابر دیگری به هدف تعظیم و بزرگداشت او است. )ریاض السالکین، 296/3( 

هرچند در دین اسالم برای عبادت خدا؟زع؟ اعمال خاص، زیبا و حکیمانه ای مانند: نماز، روزه، حج 
و ... قرار داده شده است که در  اوقات ویژه ای انجام می شوند، ولی بر اساس این تعریف، هر عملی 

که انسان از روی خضوع و فروتنی در برابر خدا؟زع؟ انجام دهد، عبادت به شمار می آید.

  ▪آفت بندگی   ▪

ُعْجبݭِ
ْ
يِبال ُتْفِسْدِعَباَدتݭݭݪِ

َ
َول

از  آن و بالیدن به آن  »ُعجب در عبادت، به معنای بزرگ شمردن عمل صالح، سرخوش شدن 
است و اینکه انسان گمان کند، با عبادتش حّق بندگی خدا؟زع؟ را به جای آورده و هیچ کوتاهی از او 
سر نزده است. این همان ُعجبی است که عبادت را فاسد می کند؛ زیرا حجاب قلب در برابر پروردگار 
است و مانع دیدن منت، نعمت، توفیق و یاری او بر انجام اعمال نیک می شود و راه انسان را برای 

رسیدن به حقیقت توحید و اخالص در بندگی پروردگار می بندد.« )ریاض السالکین، 296/3( 
چگونه آفریده ای می تواند حق عبادت آفریدگارش را به جای آورد در حالی که هستی او یکسره فقر، 

وابستگی و نیازمندی به آفریدگارش است؟! 
در روایتی زیبا از پیامبر خدا؟ص؟ آمده است: 

بندبند  و  هستند  سجده  حال  در  آفریده،  را  آنها  وقتی  از  که  دارد  فرشتگانی  هفتم،  آسمان  در  خدا 
پیکرشان از بیم خدای متعال می لرزد و قطره ای اشک از چشمان آنان نمی چکد، مگراینکه آن قطره 
تبدیل به فرشته  دیگری می شود! ]باوجوداین،[ هنگامی که روز قیامت فرا می رسد، سرهایشان را از 

سجده بر می دارند و می گویند: »چنانکه شایسته تو بود، تو را عبادت نکردیم!« )مجمع البیان، 562/6(
همین سخن را امام سجاد؟ع؟ نیز از زبان فرشتگانی با اوصافی شگفت نقل می کند: 
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ِعَباَدِتَك«؛
َ

ݭَِك:»ُسْبَحاَنَكَماَعَبْدَناَكَحّق ݫ ݫ تݫ یݨݨݨَ َمْعصݭِ ْهلݭِ
َ
ىأ

َ
َعل َمَتْزِفُر ىَجَهّنَ

َ
اَنَظُرواِإل

َ
وَنِإذ

ُ
ِذیَنَیُقول

َّ
 َوال

ک و  و فرشتگانی که وقتی به جهنم می نگرند که بر اهل معصیتت شعله می کشد، می گویند: »پا
منزهی تو، آنگونه که شایسته عبادت توست، تو را عبادت نکردیم!« )نیایش 3، بند 9(

وقتی این فرشتگان با چنان عبادتی نمی توانند حق عبادت خدا؟زع؟ را به جای آورند، تکلیف ما و 
عبادت هایمان روشن است.

البته انسان در مقام عمل باید نهایت تالش خود را انجام دهد و ذّره ای کم نگذارد. در روایتی امام 
موسی کاظم؟ع؟ به فرزند خود چنین سفارش فرموده است: 

 ُیْعَبُد َحّقَ 
َ

ي ِعَباَدِة اهلِل؟زع؟ َو َطاَعِتِه َفِإّنَ اهلَل ال ْقِصیرݭِ فݭِ  ُتْخرݭَِجّنَ َنْفَسَك ِمَن َحّدِ الّتَ
َ

َیا ُبَنّيَ َعَلْیَك ِباْلِجّدِ ال
ِعَباَدِته؛ فرزندم، سعی و کوشش را بر خودت واجب ساز و هرگز خود را از حد کوتاهی در عبادت و طاعت 

خدا؟زع؟ بیرون مپندار؛ زیرا خدا هرگز آن گونه که شایستٔه اوست، عبادت نمی شود. )الکافي، 72/2(

از  و 13  امام سجاد؟ع؟ در بندهای 12  که  را  کافی است نکاتی  گرفتار عجب نشویم،  اینکه  برای 
امام سجاد؟ع؟ به  نیایش سی وهفتم بیان فرموده، همواره در نظر داشته باشیم. در آن دو بند، 
راه طاعت و عبادت خدا؟زع؟ بر می داریم، به توفیق اوست و  که در  که هر قدمی  یادمان می آورد 
گر خدا؟زع؟ بخواهد  نیروی آن را از رزق و روزی او و اسبابی که او فراهم آورده، به دست می آوریم و ا

هنگام دادن پاداش، همه اینها را حساب کند نتیجه اش این می شود:
َیاِدیَك

َ
ْغَرىِمْنأ َجَزاًءِللّصُ ِ ݫ ݫ یهݫ ِةَماَسَعىفݪݪِ

َ
ُهَوُجْمل

َ
َهَبِبَجِمیِعَماَكَدَحل

َ
ذ

َ
ل ِ ݫ ݫ هݫ ِلَكبݭِ

َ
َتذ

ْ
َعل

َ
ْوف

َ
َول

!َمَتى!
َ

َواِبَك؟!ل
َ
ِمْنث

ً
َشْیئا

ُ
َمَتىَكاَنَیْسَتِحّق

َ
ِنَعِمَكف َبْیَنَیَدْیَكِبَساِئِر

ً
َبِقَيَرِهینا

َ
َوِمَنِنَكَول

که او برایش  گر با او )بنده مطیعت( چنین معامله می کردى، این حساب کشی همٔه آنچه را  و ا
زحمت کشیده وکل آنچه را که در راه آن کوشیده، به عنوان جزاى کوچك ترین لطف و بخشش 
ِکی  گرو سایر نعمت هایت بر جاى می ماند. پس  از میان می ُبرد، و خودش در پیشگاه تو در  تو 

چنین بندهاىمستحق ثوابی از سوى توست؟! هرگز! هیچ گاه! )نیایش 37، بند 13(

  ▪نعمت نیکوكاری   ▪
َخْیَر

ْ
َيال ݭِ ݫ ىَیدݫ

َ
َعل اسݭِ لّنَ لݭِ ْجرݭِ

َ
َوأ

امام سجاد؟ع؟ در این فراز از خدا؟زع؟ می خواهد که خیر مردم را به دست ایشان پیوسته جاری کند 
یعنی همواره ایشان را واسطٔه رساندن خیر به مردم قرار دهد. در حدیثی قدسی آمده است: 

ْجَرْیُتُه 
َ
ِحّبُ َفُطوَبی ِلَمْن أ

ُ
ْجَرْیُتُه َعَلی َیَدْي َمْن أ

َ
َنا َخَلْقُت اْلَخْلَق َو َخَلْقُت اْلَخْیَر َو أ

َ
 أ

َّ
 ِإَلَه ِإال

َ
َنا اهلُل ال

َ
أ

َعَلی َیَدْیه؛  من اهلل هستم که جز من معبودی نیست، من آفریدگانم را آفریدم و خیر را نیز آفریدم 
و آن را به دســت کســانی که دوستشــان دارم جاری کردم؛ پس خوشــا به حال آن کس که خیر را 

به دست او جاری کردم. )المحاسن، ص283(
مکارم األخالق 2: 
نعمت ها و آفت ها
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درس رد
نیایش ین

که موجب سعادت دنیوی و اخروی مردم می شوند، می توان از مصادیق خیر به  کارهایی را   انواع 
گسترش دین داری و پیاده سازی آن در جامعه، آموزش تعالیم اسالمی  به  آورد. تالش برای  شمار 
مردم، دستگیری از  نیازمندان، کمک به سالمندان و ضعیفان، ایجاد اشتغال و زمینٔه کسب روزی 
حالل برای جوانان، ساخت مسجد، مدرسه و بیمارستان و هزاران مورد دیگر از خیراتی هستند که بر 

اساس این روایت، خدا؟زع؟ آنها را به دست بندگانی که دوستشان دارد جاری می کند.

  ▪آفت نیکوكاری   ▪

َمّنݭݭِ
ْ
ال َتْمَحْقُهبݭِ

َ
َول

خ کشیدن و طلبکارانه  منت گذاردن یعنی به ر
نیک  کار  پاداش  و  ارزش  نه تنها  برخوردکردن، 
به  که  آزاری  خاطر  به  بلکه  می برد،  میان  از  را 

دیگری می رساند، گناه نیز به حساب می آید.
 از این روست که قرآن کریم می فرماید:

ُه َغِنّيٌ َحلیٌم ( )بقره: 263( ذًى َو الّلَ
َ
وٌف َو َمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َیْتَبُعها أ  َمْعُر

ٌ
) َقْول

از  بهتر  آنان[  تندزبانی  ]از  گذشت  و  نیازمندان[  درخواست  ردکردن  ]هنگام  خوش  »سخنی 
صدقه ای است که در پی آن، دل آزردنی باشد. و خدا بی نیاز و بردبار است.«

  ▪نعمت بهره مندی از صفات واالی اخالقی   ▪

قݭِ
َ

ْخل
َ ْ
ال يݨݨَ يَمَعالݪݭِ َوَهْبلݭݭِ

خواسته بعدی امام سجاد؟ع؟ از پروردگار، صفات واالی اخالقی است. ُخلق نیکو، حالت نفسانی 
پایداری است که باعث می شود انجام کار نیک و پرهیز از کار زشت برای انسان آسان شود.  

در روایات، مصادیق فراوانی برای مکارم و معالی اخالق بیان شده است که در ادامه به چند روایت 
از امام صادق؟ع؟ اشاره می شود )معاني األخبار، ص191(:

کن؛  گاه  کرد: ای فرزند رسول خدا؟ص؟، مرا از »مکارم اخالق« آ •    شخصی نزد ایشان آمد و عرض 
ْن َظَلَمَك َو ِصَلُة َمْن َقَطَعَك َو إْعَطاُء َمْن َحَرَمَك َو َقْوُل اْلَحّقِ َو َلْو َعَلی َنْفِسك ؛  ایشان فرمود: »اْلَعْفُو َعّمَ
کرده، بخشش به  که با تو قطع رابطه  کسی  کرده، برقراری ارتباط با  که به تو ظلم  کسی  گذشت از 

کسی که بخشش را از تو دریغ داشته و گفتن سخن حق هرچند به ضرر تو تمام شود.«

؛  آیا نمی خواهی برایت از مکارم  قݭِ
َ

ْخال
َ ْ
َمَکارݭِمݭِ األ بݭِ ُثَك  َحّدِ

ُ
أ  

َ
 ال

َ
ایشان به یکی از یاران خود فرمود: »أ     •

اخالق سخن بگویم؟« عرض کرد: »آری«؛ فرمود: 

ۅ ۉ ۉ
 ې ې  ې ې ى 

  ای کسانی که ایمان آورده اید، 
صدقه های خود را با مّنت و آزار تباه مکنید.

بقره :264

آیینه آیینهدر
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َو   ِ َماِلهݫ َخاُه ِفي 
َ
أ ُجِل  الّرَ ُمَؤاَساُة  َو  اِس  الّنَ َعِن  ْفُح  الّصَ

شریک کردن  مردم؛  از  پوشی  چشم  َکِثیرًا؛  اهلِل  ِذْکُر 
برادر دینی در اموال و فراوان به یاد خدا بودن.

ِبَمَکارݭِمݭِ  َرُسوَل اهلِل؟ص؟  َتَعاَلی َخّصَ  َو  َتَباَرَك  اهلَل  ِإّنَ    •
ِفیُکْم  َکاَنْت  َفإْن   ْنُفَسُکْم 

َ
أ َفاْمَتِحُنوا  ِق 

َ
ْخال

َ ْ
األ

اَدِة ِمْنَها َ یݨݧ َفاْحَمُدوا اهلَل؟زع؟ َو اْرَغُبوا إَلْیِه ِفي الّزݭِ
به  را  رسول اهلل؟ص؟  تبارک و تعالی،  خداوند  همانا 
مکارم اخالق ویژگی بخشید؛ پس خود را بیازمایید؛ 
گر آنها در شما وجود داشت، حمد خدا؟زع؟ را به جای  ا

آورید و از او بخواهید که بیشتر به شما عطا کند. 

سپس حضرت به ده ویژگی اشاره فرمود: 
ُحْسَن  َو  الّرَِضا  َو  ْکَر 

ُ
الّش َو  ْبَر  الّصَ َو  اْلَقَناَعَة  َو  اْلَیِقیَن 

َجاَعَة َو اْلُمُروَءَة
َ

َخاَء َو اْلَغْیَرَة َو الّش اْلُخُلِق َو الّسَ
خلق،  حسن  رضا،  شکر،  صبر،  قناعت،  یقین، 

سخاوت، غیرت، شجاعت و جوانمردی.

  ▪آفت بهره مندی از صفات واالی اخالقی   ▪
َفْخِر

ْ
َواْعِصْمِنيِمَنال

که  مردم،  به  مباهات  و  فخرفروشی  اسالم،  »در 
ناشی از خودبزرگ بینی و تکبر است، ممنوع شناخته 
غیر  و  موهوم  امری  افتخار،  پایگاه  خواه  است؛  شده 
واقعی باشد مانند دارابودن مال یا داشتن آباء و عشیره 
فخرفروشی،  و  مباهات  منشأ  خواه  بزرگ،  و  متعّین 

کمال واقعی باشد مانند علم، تقوا و مکارم اخالق.
مفاخره و مباهات به مردم به هر انگیزه و از هر منشئی 
باشد، دو زیان بزرگ اخالقی دارد: از طرفی وسیله ابراز 
کبر و خودبزرگ بینِی فخرکننده است و از طرف دیگر 
موجب تحقیر مردم و کوچک شمردن آنان است و این 

هر دو، در تعالیم اسالم ممنوع است.«
ح و تفسیر دعای مکارم األخالق، 89/1( )شر

احمــد بــن محّمــد بــن ابــی نصــر الَبَزنطــّی، یکــی از 
امــام  اصحــاب  از  و  راویــان  و  فقیهــان  بزرگتریــن 
رضا؟ع؟ اســت. داســتان جالب او را با امام رضا؟ع؟ 

از زبان خود او بشنویم: 
امــام رضا؟ع؟ برای من اســتری فرســتاد. مــن بر آن 
ســوار شــدم و نزد آن حضرت رفتم و تا پاسی از شب 
نــزد آن حضــرت مانــدم. زمانــی کــه گفت وگویمــان 
تمــام شــد و امــام؟ع؟ می خواســت برخیــزد، به من 
فرمود: »به نظر می رســد امشــب نمی توانی به شــهر 
کــردم: »بلــه فدایــت شــوم.«  گــردی«. عــرض  بــاز 
فرمــود: »پس امشــب را نــزد ما بمان و فــردا در امان 
خــدا؟زع؟ حرکــت کــن.« عرض کــردم: »همیــن کار را 
می کنــم فدایــت شــوم.« ســپس حضــرت بــه خادم 
و  کــن  پهــن  برایــش  را  »رختخوابــم  فرمــود:  خــود 
همــان ملحفــه ای را کــه در آن می خوابم بــر روی او 
بیانداز و بالشــم را زیر سرش قرار ده.« با خود گفتم: 
»افتخــاری که امشــب نصیب من شــد، نصیب چه 
کس دیگری شده است؟! خدا به من جایگاهی نزد 
خــود داده و افتخاری نصیبم کرده که به هیچ یک 
از اصحابمان نداده اســت؛ آن حضرت اســتر خود را 
برایم فرســتاد و بر آن ســوار شــدم و رختخواب خود 
را برایــم پهــن کرد و شــب را در ملحفــه او گذراندم و 
از بالشــش اســتفاده کردم؛ هیچ یــک از اصحاب ما 

چنین افتخاری نصیبش نشده است!« 
زمانــی کــه در دل ایــن ســخنان را می گفتــم، هنــوز 
گهــان رو بــه  حضــرت در کنــار مــن نشســته بــود؛ نا
مــن کــرد و فرمــود: »ای احمــد، امیرمؤمنــان؟ع؟ در 
بیمــاری صعصة بن صوحان به عیادتــش رفت و او 
بــا همین امر بــه مردم فخــر فروخت! مبادا نفســت 
تــو را به ســوی فخرفروشــی بکشــاند؛ بــرای خدا؟زع؟ 
فروتنی کن!« ایشان این را فرمود و با تکیه بر دست 

مبارکش از نزد من برخاست.
عیون أخبارالرضا؟ع؟، 212/2

اشارتوهدایت

مکارم األخالق 2: 
نعمت ها و آفت ها
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کساری، آری!« »خودبینی و خودبرتربینی، نه! تواضع و خا
این، یکی از پیام های روشن فرازهای نورانی این درس بود. این درست، اما 
»اعتماد به نفس« که بسیاری از موفقیت ها در گرو آن است، چه می شود؟! مگر 
می شود ما خود را نبینیم یا کوچک ببینیم و در عین حال »اعتماد به نفس« 

هم داشته باشیم؟! اساسًا »اعتماد به نفس« در تعالیم دینی جایگاهی دارد؟

آن چه در خودبینی و خودبرتربینی نکوهیده است، پندار باطلی است که در آن دو نهفته است؛ 
پندار اینکه داشته های انسان از خود اوست؛ به بیان دیگر، نگاه استقاللی به داشته های خود 

و بریده دیدن آنها از آفریدگار خود. 
بنابراین نفی خودبینی و خودبرتربینی در تعالیم اسالمی، به معنای مستقل ندیدن داشته های 
که  خود است، نه ندیدن آنها؛ بلکه بر پایه آموزه های اسالمی، انسان باید باور داشته باشد 
پروردگار هستی، او را آفریده و امکانات الزم درونی و بیرونی را برای رشد و کمالش در اختیار او 
َقُه ُثّمَ َهدٰى ( )طه:50( « و او می تواند با تکیه بر 

ْ
ْعطٰى  ُكّلَ َشْي ٍء َخل

َ
ذي أ

َّ
َنا ال قرار داده است: ) َرّبُ

دارایی های خدادادی اش در راه سعادت و بهروزی قدم بر دارد و تا قله انسانیت پیش برود. 
و  امکانات  همه  و  او  هستی  اصل  حقیقِی  مالک  که  می داند  مسیر  این  تمام  در  او  البته 
توانایی های او، آفریدگار و پروردگار اوست؛ ازاین رو همواره به او دل می بندد و امور خود را به 

او می سپارد و او را تدبیرکننده امور خود می داند. 
کامل را می برد، هرگز  گاه است و از آنها بهره  چنین انسانی در عین اینکه از داشته های خود آ
دچار خودبینی و خودبرتربینی نمی شود، چون اساسًا خود را در برابر خدا؟زع؟، مالک و دارای 

چیزی نمی بیند. 
گر اعتماد به نفس به معنای خودباوری  و تکیه بر داشته های  از این بیان روشن می شود که ا
و  رشد  برای  ضروری  و  الزم  امری  بلکه  نیست،  نکوهیده ای  امر  تنها  نه  باشد،  خدادادی 
گر به معنای نگاه استقاللی به داشته های خود باشد، امری مردود و  تعالی انسان است. ولی ا

غیر قابل پذیرش است. )ر.ک: فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره 15؛ محّمدتقی فّعالی(

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْغِنعر

َ
ْجِرأ

َ
 َتْمَحْقأ

َ
 َتْفِتنال

َ
ال

سی
فار

سی
فرا  مبرپدید  میاورخودپسندیسرخوشیفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

 ُتْفِسْد واژگــــــــــــــــان
َ

اْلُعْجِب ِبـيِعَباَدةال
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

گواری را که  فقر می تواند به همراه داشته باشد، چیست؟ سه پیامد نا  .3
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.     »ُعجب« چیست و چه زیانی می تواند برای ما داشته باشد؟ 
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

با توجه به روایتی از امام باقر؟ع؟، هدف از بهره مندی از روزی فراوان و گسترده چیست؟  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به کتاب » چهل حدیث امام خمینی؟هر؟، ص79«، ریشه ها، مفاسد و راه های درمان 
صفت ناپسند »کبر« را در یک نوشته کوتاه بیان کنید.

مکارم األخالق 2: 
نعمت ها و آفت ها
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درس 19

نیایش 20

۱0 معبودا، به محّمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما   

و مرا به زیور صالحان بیارای 

و زینت پرهیزكاران را بر من بپوشان در:

گسترش عدالت 

و فروخوردن خشم 

و خاموش كردن آتش فتنه 

كنارهم آوردن از هم بریدگان  و 

و آشتی دادن مردم 

و آشكار و پخش كردن نیكی ها 

و پوشاندن ناپسندها

و نرم خویی 

كساری و فروتنی و خا

و خوش رفتاری

و بردباری و وقار 

و خوش خویی ...

  

ٍد َو آِلِ ۱0 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

اِلِنَي يَِة الصَّ
ْ
ل َو َحلِِّن ِبِ

ُمتَِّقنَي ِف
ْ
ِبْسِن ِزينََة ال

ْ
ل
َ
َو أ

َعْدِل
ْ
بَْسِط ال

َو َكْظِم الَغيِْظ

َو إِْطَفاِء انلَّائَِرِة

ُفْرقَِة
ْ
ْهِل ال

َ
َو َضمِّ أ

َنْيِ َو إِْصَلِح َذاِت ابلْ

َعاِرفَِة
ْ
َو إِفَْشاِء ال

َعائِبَِة
ْ
َو َسْتِ ال

َعِريَكِة 
ْ
َو ِلنِي ال

َنَاِح 
ْ
َو َخْفِض ال

َيِة  َو ُحْسِن السِّ

يِح  َو ُسُكوِن الرِّ

ُمَخالََقِة 
ْ
َو ِطيِب ال

مکارماألخالق3:آراستگیصالحانه۱



نـمـاییازدعا
آیا فراتر از زیبایی های ظاهری، زیبایی های دیگری هم وجود دارد؟

 آنها چیستند، چرا زیبا هستند و چگونه می توان خود را به آنها آراست؟

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

واژگانمــهم

ْلِبْسِحْلَیةَحّلِ
َ
َکْظمَبْسطأ

ِإْفَشاءَضّمَِسْتراْلَعاِرَفةِإْطَفاء

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

َیِة
ْ
زیورِحل

ماده »ح ل ی« به معنای زیوری است که شیء را زیبا می کند یا به زیبایی 
 
ً
ْحما

َ
وا ِمْنُه ل

ُ
ُكل

ْ
َبْحَر ِلَتأ

ْ
َر ال

َ
ذي َسّخ

َّ
آن می افزاید. در قرآن می خوانیم: )َو ُهَو ال

َبُسوَنها( )نحل:14(؛ »و اوست که دریا را رام کرد 
ْ
َیًة َتل

ْ
ا َو َتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحل َطِرّیً

تا از آن گوشت تروتازه بخورید و از آن زیوری بیرون آورید که می پوشید.«

ِزیَنَة
زیبایی 
نمایان؛

زیور

ماده »زی ن« به معنای زیبایی و نکویی نمایان یک شــیء اســت؛ چه از 
خود شــیء و جزئی از آن باشــد و چه به واســطه زیوری خارجی. در قرآن 
)اعــراف:31(؛ »ای  َمْسِجٍد(  ِعْنَد ُكّلِ  ْم 

ُ
زیَنَتك ُخُذوا  آَدَم  َبني   )یا  می خوانیــم: 

فرزندان آدم، زیورهای خود را در مقام هر عبادت به خود برگیرید.«

ْظِم
َ
فرو خوردنك

ماده »ک ظ م« به معنای حبس و نگهداری امری مانند غم، خشــم و ... 
در درون و جلوگیــری از آشــکار شــدن آن و بــه عبــارت روان تر فروخوردن 
احساســات درونی اســت. »َکْظم« مصدر فعل َکَظَم َیکِظُم است. در قرآن 
ُحْزِن َفُهَو َكِظیٌم ( )یوسف:84(؛ »و ]یعقوب[ 

ْ
ْت َعْیناُه ِمَن ال

َ
می خوانیم: )َو اْبَيّض

در حالی که اندوه خود را فرو می خورد، چشمانش از اندوه سپید شد.«

شرحواژگان
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  ▪إّن اهلَل جمیٌل و ُیحّبُ الجماَل   ▪
»خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.« )الکافي، 438/6( 

عشق  زیبایی  به  که  آنجا  تا  است  سرشته  زیبایی  به  گرایش  با  نیز  را  آفریدگانش  ما  وجود  او 
با  بپوشیم؛  خوش رنگ  و  کیزه  پا لباس های  باشیم؛  زیبا  نیز  خودمان  داریم  دوست  و  می ورزیم 

گون بیاراییم. عطرهای دل انگیز خود را خوشبو کنیم و سر تا پایمان را با زیورهای گونا
سرمان  بر  دیگر  بالیی  می توانند  اما  بگیرند،  ما  از  نمی توانند  را  فطری  گرایش  این  اصِل  بنابراین 
بیاورند: »می توانند ما را به برخی از زیبایی ها مشغول کنند و از توجه به زیبایی های واالتر باز دارند؛
و  بیاندیشیم  ظاهری  و  مادی  آراستگی های  و  زیبایی ها  به  فقط  که  کنند  کاری  ما  با  می توانند 

زیبایی ها وآراستگی های واالی معنوی را از یاد ببریم.« 
امام سجاد؟ع؟ در این فراز از دعای مکارم األخالق پاره ای از زیباترین زیبایی ها و کماالت اخالقی و 
معنوی انسان را به تصویر می کشد و به ما می آموزد که با عشق به زیبایی و آراستگی، از پروردگارمان 

بخواهیم وجود ما را به این زیور ها و زینت ها بیاراید.

  ▪زیور صالحان و زینت متقیان   ▪
یَن قݭݭِ

ُمّتَ
ْ
ال

ݑَ یَنهݧ يزݭِ ْسنݭݭِ بݭِ
ْ
ل
َ
اِلِحیَنَوأ الّصَ ِ ݫ َیةݫ

ْ
ِحل يبݭِ ݭِ نݫ ݪݭِ

ّ
َوَحل ِ ݫ ٍدَوآِلهݫ ىُمَحّمَ

َ
َعل َصّلݭِ ُهّمَ

َّ
الل

پس از زمزمه ذکر شریف صلوات، از معبودمان می خواهیم ما را با زیور صالحان بیاراید و زینت 
پرهیزکاران را بر انداممان کند. پس سزاوار است با صالحان و متقیان بیشتر آشنا شویم:

1. صالحان
یعنی انسان های نیک و شایسته. 

از ذکر  انبیاء پس  از روشن ترین مصادیق صالحان بوده اند. در سوره مبارکه  پیامبران الهی؟مهع؟ 
اِلحيَن(  )أنبیاء: 86(؛ »و آنان  ُهْم ِمَن الّصَ

َ
ناُهْم في  َرْحَمِتنا ِإّن

ْ
ْدَخل

َ
تعدادی از آنان خدا؟زع؟ می فرماید: )  َو أ

را در رحمت خویش وارد کردیم؛ زیرا که آنان از صالحان بودند.« 
البته از منظر قرآن، این ویژگی تنها مخصوص پیامبران؟مهع؟ نیست، بلکه پیروانشان نیز می توانند به 
آن آراسته شوند؛ به عنوان نمونه، برخی از اهل کتاب از جمله صالحان معرفی شده اند. )آل عمران:114( 
آنان  )بحاراألنوار، 349/90(، دوست داشتن  از صالحان  یادکردن  به  را  نیز پیروان خود  اهل بیت؟مهع؟ 
)مکارم األخالق، ص456(، هم نشینی با آنان )الکافی، 20/1( و سرانجام آراستگی به آداب و صفات شایسته 

آنان فراخوانده اند:
یَن؛ از آداب صالحان پیروی کنید.«  )الکافي، 17/8(  حݭِ الݭِ

آَدابݭِ الّصَ ُبوا بݭِ
َ

ّد
َ
امام سجاد؟ع؟ می فرماید: »َتأ

شرحدعا
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مکارم األخالق 3: 
آراستگی صالحانه 1

به  صادق؟ع؟  امام  از   نامه ای  در  همچنین 
شیعیان آمده است: 

ْم  ِ ِتهݫ ینݨَ ْم َو َسکݭِ ݭِ اِلِحیَن َو َوَقارݭِهݫ ُهَدى الّصَ َعَلْیُکْم بݭِ
ِعِهْم َو َوَرِعِهْم َعْن َمَحارݭِمݭِ اهلِل 

ُ
ْم َو َتَخّش َو ِحْلِمهݭِ

ي اْلَعَملݭِ  َهاِدِهْم هلِِل فݭݪِ ْم َو اْجتݭݪِ هݭِ ْم َو َوَفائݪݪِ هݭِ َو ِصْدقݭِ
ُکْم ِإْن َلْم َتْفَعُلوا َذِلَك َلْم ُتْنَزُلوا ِعْنَد  ِ َفِإّنَ َطاَعِتهݫ بݭِ

اِلِحیَن َقْبَلُکم َلَة الّصَ ُکْم َمْنزݭِ ݭِ ّ بݧ رݨَ
بر شما الزم است ]آراستگی به[ هدایت صالحان 
و سنگینی، آرامش، بردباری، خشوع، پرهیز از 
و  وفاداری  آنان  و  راست گویی   الهی،  محرمات 
تالش آنان در راه خدا برای عمل به دستورات 
گر چنین نکنید نزد پروردگارتان در  که ا او؛ چرا
شما  از  پیش  که  صالحی  انسان های  جایگاه 

بوده اند، قرار نخواهید گرفت. )الکافي، 13/8( 
قرآن کریم راه ملحق شدن به صالحان را، اطاعت از خدا؟زع؟ و پیامبرش؟ص؟ می داند: 

َهَداِء َو 
ُ

یِقيَن َو الّش ّدِ َن َو الّصِ ِبّيِ َن الّنَ یِهم ّمِ
َ
ُه َعل ْنَعَم الّلَ

َ
ِذيَن أ

َّ
ئَك َمَع ال

َ
ْول

ُ
 َفأ

َ
ُسول َه َو الّرَ ) َو َمن ُیِطِع الّلَ

ئَك َرِفیًقا ( )نساء: 69(
َ
ْول

ُ
اِلِحيَن َو َحُسَن أ الّصَ

2. متقیان 
یعنی پرهیزکاران و دوری کنندگان از آنچه خشم و عذاب الهی را به همراه دارد. 

ْقوى  ذِلَك َخْيٌر ذِلَك ِمْن آیاِت   َو ِلباُس الّتَ
ً
ْم َو ريشا

ُ
 ُیواري َسْوآِتك

ً
ْم ِلباسا

ُ
ْیك

َ
نا َعل

ْ
ْنَزل

َ
) یا َبني  آَدَم َقْد أ

وَن  ( )أعراف: 26( ُر
َ

ّك
َ

ُهْم َیّذ
َّ
َعل

َ
ِه ل الّلَ

»ای فرزندان آدم، همانا بر شما لباسی فرود آوردیم که شرمگاهتان را می پوشاند و مایه زینت 
است و لباس تقوا البته بهتر است. این از نشانه های خداست؛ شاید متذکر شوید.«

که ویژه صالحان و  یَن« اشاره به زیور و زینتی دارند  قݭݭِ
ُمّتَ

ْ
ال 

ݑَ یَنهݧ اِلِحیَن« و »زݭِ الّصَ  ِ ݫ َیةݫ
ْ
نکته: دو تعبیر »ِحل

متقیان است؛ یعنی زیور و زینتی که به واسطه صالح و تقوای آنان برایشان حاصل شده است. 
این زیور و زینت می تواند خود صالح و تقوایی باشد که به عنوان دو صفت معنوی وجود آنان را آراسته 
است و می تواند آثار بیرونی به ویژه آثار اجتماعی صالح و تقوای آنان باشد که در فراز بعدی به آنها 

اشاره می شود.

ھ ھے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
 ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ ۈ*ٴۇ

 ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ 
ۉ ې ې   ې  ې ى 

ى ائ ائ
گروهی مستقیم  کتاب  از اهل  آنها یکسان نیستند؛   
تالوت  شب  اوقات  در  را  خدا  آیات  که  معتدل اند  و 
واپسین  روز  و  خدا  به   * می گزارند  سجده  و  می کنند 
کار  از  و  می دهند  فرمان  نیک  کار  به  و  دارند  ایمان 

زشت باز می دارند و در کارهای نیک می شتابند 
و آنان از شایستگان اند. 

آل عمران: 113و114

آیینه آیینهدر
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درس رد
نیایش ین

  ▪جلوه های اجتماعی صالحان و متقیان   ▪
رفتار شایسته صالحان و عملکرد پرهیزکارانه متقیان، همچون زیوری بر اندام آنان جلوه نمایی 
می کند تاجایی که انسان های ژرف نگر و زیبا بین از  تماشای آنها لذت می برند و آرزوی آراسته شدن 

به آنها را در دل می پرورند. این جلوه ها عبارت اند از:

) َعْدلݭِ
ْ
1. عدالت گستری )َبْسِطال

جایگاه  در  چیز  هر  قرارگرفتن  یعنی  »عدل« 
بسیار  معنایی  عدل،  بنابراین  خود؛  شایسته 
و  فردی  جنبه های  همٔه  که  دارد  گسترده 

اجتماعی انسان را پوشش می دهد. 
اما با توجه به سیاق، ظاهرا آنچه که در اینجا 
مقصود امام؟ع؟ است، عدل اجتماعی است و 
آن به این است که انسان در ارتباط با دیگران 
چنانکه  آنان  با  و  کند  رعایت  را  آنان  حقوق 

شایسته اند برخورد کند.
« می تواند یکی از دو امر زیر یا هردوی آنها باشد: َعْدلݭِ

ْ
ال ݭِ ݫ مقصود از »َبْسطݫ

• انسان بکوشد عدالت را در همه شئون زندگی خود به ویژه شئون اجتماعی آن گسترش دهد 
به گونه ای که در همٔه رفتارها و گفتارهایش با بندگان خدا؟زع؟، عدالت سرلوحه او باشد.

گسترش دهد. این امر می تواند از  • انسان بکوشد عدالت را در میان سایر افراد جامعه نیز 
طریق فرهنگ سازی و گسترش روحیه ایمان و تقوا و امر به معروف و نهی از منکر در میان 
مردم، وضع قوانین عادالنه و نظارت های دقیق و پیوسته و ... صورت بگیرد که همه اینها 
به نحو شایسته امکان پذیر نیست مگر به واسطه حکومتی اسالمی؛ بنابراین تالش برای 

« است. َعْدلݭِ
ْ
برپایی و حفظ حکومت اسالمی یکی از مصادیق روشن »َبْسِطال

که  که پایبندی به آن مشکل است نیکوتر است؛ مانند جایی  عدل همیشه نیکوست، اما آنجا 
منافع انسان در خطر باشد و انسان بتواند با ظلم به دیگران، منافع خود را تأمین کند. 

معصومان؟مهع؟ در چنین شرایطی، پیروان خود را به انصاف و خیرخواهی برای دیگران تشویق 
کرده اند و از آنان خواسته اند  آنچه را برای خود می خواهند برای دیگران نیز بخواهند. 

از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

چ چ چ ڇ    ڇ 
ڇ ڇ ڍ

 ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈ
 ڈ ژ ژ

همانــا خــدا بــه عــدل، نیکــوکارى و بخشــش بــه 
و  زشــت  کار  از  و  فرمــان می دهــد  خویشــاوندان 
ناپســند و ســتم بــاز مــی دارد؛ اندرزتــان می دهــد، 

باشد که پند گیرید. 
نحل: 90

آیینه آیینهدر
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اِس َما َیْرَضی ِلَنْفِسِه َو َکِرَه َلُهْم َما َیْکَرُه ِلَنْفِسه اِس َمْن َرِضَي ِللّنَ ْعَدُل الّنَ
َ
أ

عادل ترین مردم کسی است که برای مردم چیزی را بپسندد که برای خود می پسندد و از چیزی 
کراهت داشته باشد که برای خود کراهت دارد. )معاني األخبار، ص195(

وبردن خشم )َكْظِمالَغْیِظ( 2. فر

همه ما هنگام دیدن ظلم و بی عدالتی در حق 
خود یا دیگران، دچار دگرگونی درونی و خشم 
که هر لحظه ممکن است به  شدید می شویم 
کار بیانجامد.  اقدام عملی ما علیه شخص خطا
روشن است که در حالت خشم، از حالت عادی 
آن چنان که  نمی توانیم  و  می شویم  ج  خار
پیرامونمان  امور  و  بریم  بهره  عقلمان  از  باید 
دلیل  همین   به  کنیم؛  تحلیل  به درستی  را 
معمواًل تصمیمات و اقدامات ما در این حالت، 

به پشیمانی ختم می شود. 
اسالم  دین  امری،  چنین  از  پیش گیری  برای 
شدید  خشم  حالت  در  می کند  توصیه  ما  به 

خشم خود را فرو بریم و ازدست زدن به هر اقدامی خودداری کنیم.  
کید و تشویق فراوان قرار گرفته  فروبردن خشم، از صفات واالی اخالقی است و در روایات، مورد تأ

است. روایت شده امام سجاد؟ع؟ می فرمود: 

َها َصاِحَبَها َکاِفي بݭِ
ُ
 أ

َ
َحّبَ ِإَلّيَ ِمْن ُجْرَعِة َغْیٍظ ال

َ
ْعُت ُجْرَعًة أ َما َتَجّرَ

هیچ جرعه ای فرو نبرده ام که برایم دوست داشتنی تر ]و گواراتر[ از فروبردن خشمی باشد که به 
واسطه آن از مجازات طرف مقابل خودداری کنم. )الکافي، 109/2(

 همچنین از فرزند گرامی  ایشان امام محّمد باقر؟ع؟ نقل شده که فرمود: 

ْمنًا َو إیَمانًا َیْوَم اْلِقَیاَمة
َ
ِ َحَشا اهلُل َقْلَبُه أ ݫ ُر َعَلی ِإْمَضاِئهݫ َمْن َکَظَم َغْیظًا َو ُهَو َیْقدݭِ

که می تواند به آن ترتیب اثر بدهد، فرو برد، خدا در روز قیامت دلش را از  که خشمی را  کسی 
امنیت و ایمان، سرشار می کند. )الکافي، 110/2(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  
پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ       ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ 
و بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگار خود، و بهشتی 
کــه پهنایش ]به پهنای[ آســمان ها و زمین اســت ]و[ 

براى پرهیزگاران آماده شده است*
همانان که در آسایش و سختی انفاق می کنند؛

 و خشم خود را فرو می برند؛ و از مردم در می گذرند؛ 
و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 

آل عمران:133و134 

آیینه آیینهدر
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درس رد
نیایش ین

) ِ َرةݫ ائݭݪِ
ونشاندن آتش دشمنی ها و كینه ها )ِإْطَفاِءالّنَ 3. فر

کنترل می کند، بلکه نگران آتش خشم و  مؤمن حقیقی و خداجو نه تنها به هنگام خشم، خود را 
کینه دیگر افراد جامعه نیز هست. 

فتنه  به  و هرلحظه ممکن است  فروزان شده  کینه ها  و  آتش دشمنی ها  که می بیند  او هنگامی 
و  را خاموش  این آتش خانمان برانداز  تا  با جدیت می کوشد  بیانجامد،  و مصیبتی جبران ناپذیر 

طرف های درگیر را به آرامش دعوت کند. 
که به خاطر رسیدن به منافع  این اخالق الهی دقیقًا بر خالف اخالق شیطانی دنیاپرستانی است 
خود، دائمًا آتش کینه و دشمنی را در میان گروه های مختلف روشن نگه می دارند تا خود بتوانند 
از آب گل آلود ماهی بگیرند. مانند قدرت هایی شیطانی همچون آمریکا و انگلیس که دائمًا برای 
کینه و دشمنی را میان مذاهب مختلف  حفظ منافعشان با تبلیغات و هزینه های فراوان، آتش 

اسالمی روشن نگه می دارند و به آن دامن می زنند.

ِة(
َ
ُفْرق

ْ
ال ْهلݭِ

َ
أ 4. پيوند دادن از هم بریدگان)َضّمِ

یکدیگر  از  گروه ها  یا  افراد  دوری  و  جداشدن  باعث  بدگمانی ها  گاه  و  بدرفتاری ها  دل خوری ها، 
پشتیبان  و  مرتبط  دوست،  باید  و  دارند  فراوانی  مشترک  وجوه  که  گروه هایی  و  افراد  می شود؛ 

یکدیگر باشند. 
پایه های  و  تلخ می شود  افراد جامعه  کام  زندگی به  گیر شود،  فرا و  یابد  ادامه  این جدایی ها  گر  ا
که بر روابط دوستانه اعضای آن استوار است- سست و متزلزل می شود و جامعه رو به  جامعه - 

کارآمدی و افول می گذارد.  نا
و  افراد پیش می آید، احساس خطر می کنند  که میان  تفرقه ای  کوچکترین  از  مؤمنان خردمند، 
می کوشند با یادآوری نقاط مشترک، نزدیکاِن از هم بریده را به هم برسانند و به این جدایی شوم 

و نامیمون پایان دهند. 
که به فرموده  تفرقه و جدایی، به ویژه در میان جوامع اسالمی، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ چرا
همچون  که  است  اسالمی  جوامع  همه  میان  مشترک  نقطه ای  خدا؟زع؟  به  ایمان  کریم،  قرآن 
گسترده شده است و افراد باید با چنگ زدن به آن، نگذارند اختالفات و  ریسمانی در میان آنان 

دل خوری ها به جدایی و تفرقه آنها از یکدیگر بیانجامد:

ُقوا (  )آل عمران: 103(  َو لا َتَفّرَ
ً
ِه َجمیعا )  َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل الّلَ

»و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید.«
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) نݭِ ْ َبیݧ
ْ
ال اتݭِ

َ
ذ حݭِ

َ
5. آشتی دادن دیگران )ِإْصل

پیچیده  به قدری  درگیری ها  و  اختالفات  گاه 
می شود که از سویی هیچ یک از طرفین درگیر 
کوتاه نمی آیند و از سویی هیچ  از موضع خود 

راه حلی برای رفع اختالف پیدا نمی کنند. 
در چنین شرایطی مؤمنان صالح و پرهیزکار به 
گون  میدان می آیند و با ارائه راه حل های گونا

می کوشند مشکل را برطرف کنند. 
این  تا  اموال خود هزینه می کنند  از  گاه  حتی 

درگیری ها به صلح و آشتی تبدیل شوند. 
از  یکی  به  صادق؟ع؟  امام  که  شده  روایت 

ل فرمود: 
َ

اصحاب خود به نام ُمَفّض
ْیَت َبْیَن اْثَنْینݭِ ِمْن ِشیَعِتَنا ُمَناَزَعًة َفاْفَتِدَها 

َ
ِإَذا َرأ

گر میان دو تن از شیعیان ما درگیری  ي؛  ا ِمْن َمالݭݭݭِ
کردی، از اموال من هزینه  و اختالف مشاهده 

کن ]و به آن درگیری پایان ده.[ )الکافي، 209/2(
همچنین از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:
اسݭِ ِإَذا َتَفاَسُدوا  ٌح َبْیَن الّنَ

َ
َها اهلُل ِإْصال َصَدَقٌة ُیِحّبُ

که خدا  ِإَذا َتَباَعُدوا؛ صدقه ای  َبْیَنُهْم  َو َتَقاُرٌب 
است  مردم  میان  اصالح  دارد،  دوست  را  آن 
نزدیک  و  می شود  خراب  روابطشان  که  آنگاه 
کردن آنان به یکدیگر است آنگاه که از هم دور 

می شوند. )الکافي، 209/2(
از پیامبر خدا؟ص؟ نیز روایت شده است: 

َو  ِة 
َ

ال الّصَ ِة  َعاّمَ ِمْن  ْفَضُل 
َ
أ اْلَبْیِن  َذاِت  ُح 

َ
ِإْصال

ْومِ ؛ اصالح روابط میان مردم، از نماز و روزٔه  الّصَ
یک سال برتر است. 

)ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص148(

ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ
 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

پــس از خدا پروا دارید و با یکدیگر ســازش نمایید، 

گر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید.  و ا
انفال: 1 

آیینه آیینهدر

به فضل الهی ارثی نصیبمان شده بود، ولی درگیری 
میــان مــن و یکــی از نزدیکانــم، شــیرینی آن را بــه 
کاممان تلخ کــرده بود. روزی اختالفمــان آن قدر باال 
گرفت که عنان از دســت دادیم و در مقابل مردم به 
دعوا و مشــاجره پرداختیم. در همین حال مفّضل از 
راه رسید. مقداری ایستاد و هنگامی که دانست این 
مشــاجره تمام شــدنی نیســت و هیچ یک از دوطرف 
کوتاه نمی آیند، از ما خواســت که بــه منزل او برویم. 
ما هم قبول کردیم و به منزل او رفتیم. مفّضل پس 
از بررســی اختالفمــان بــا پرداخــت چهارصــد درهم، 
مشــکلمان را حــل کــرد و مــا نیز پــس از دادن رســید 
به یکدیگر، با هم آشــتی کردیم. هرچند مشــکلمان 
حل شده بود ولی همچنان از کار مفضل در شگفت 
بودیــم و می خواســتیم بدانیــم کــه چــرا بــرای رفــع 
اختالف ما چنین هزینه ای را متحمل شده است. او 
که متوجه شــگفت  زدگی ما شــده بود، لبخندی زد و 
گفت: »ایــن را از اموال خــودم پرداخت نکردم. امام 
صادق؟ع؟ به من دســتور داده بــود هنگامی که دو 
نفر از اصحابمان درگیر می شوند، میان آنان را اصالح 
کنم و از مال ایشــان هزینــه نمایم. آری، پولی که به 
شما دادم از اموال سرورمان امام صادق؟ع؟ بود!«  

الکافي، 209/2

اشارتوهدایت

مکارم األخالق 3: 
آراستگی صالحانه 1
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درس رد
نیایش ین

) ةݭِ
َ
َعاِرف

ْ
َشاِءال

ْ
6.  آشكار و پخش كردن نیكی ها)ِإف

صالحان و پرهیزکاران خوبی ها و کماالت دیگران را بازگو می کنند و نمی گذارند حس حسادت و یا 
برتری طلبی بر آنان غلبه کند و مانع آشکارکردن نیکی های دیگران شود. 

آشکارکردن نیکی های افراد سبب می شود:

گاه شوند و از یکدیگر بهره  برند.  •  اعضای جامعه از استعدادها و کماالت یکدیگر آ

کم شدن شایسته ساالری، جامعه  •  شایستگان شناخته شوند و در رأس امور قرار گیرند و با حا
به سوی رشد و سعادت پیش رود.

•  شایستگان دل گرم شوند و بیشتر احساس شایستگی کنند و انگیزه بیشتری برای حرکت در 
مسیر استعدادها و خدمت به جامعه پیدا کنند.

) ِ ݫ ݑݫ ݧ هݧ ݨݨݨَ ݓݨݧ ٮݫ َعائݪݪِ
ْ
ال 7. عیب پوشی)َسْترݭِ

گاهی از  انسان صالح و پرهیزکار، هیچ گاه به تجسس نمی پردازد و در پی کشف عیوب دیگران و آ
کاستی های جسمی، اخالقی و رفتاری آنان بر نمی آید. 

گاه می شود. در این صورت، می کوشد آن عیوب  اما به هرحال گاه ناخواسته از عیوب اطرافیانش آ
پنهان را بپوشاند و همچنان پنهان نگه دارد. 

آشکارشدن عیوب پنهان انسان، باعث می شود:

•  آبرویش برود و عزتش لکه دار شود و در فشار شدید روحی قرار گیرد.
•  از چشم اطرافیانش بیافتد و موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهد. این امر هم برای خود 

گوار است و هم سبب محروم شدن جامعه از خصوصیات نیک او می شود. او نا

 از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:

ِخَرِة 
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

َمْن َسَتَر َعَلی ُمْؤِمٍن َعْوَرًة َیَخاُفَها َسَتَر اهلُل َعَلْیِه َسْبِعیَن َعْوَرًة ِمْن َعْوَراِت الّد
از  که از آشکارشدن آن بیم دارد، بپوشاند، خدا هفتاد عیب  هرکس عیبی از برادر مؤمنش را 

عیوب دنیا و آخرتش را خواهد پوشاند. )الکافي، 2/ 200(

 در روایتی دیگری از آن حضرت آمده است: 

ًة ینݨَ َکِبیرݨَ ِ َسْبعݭِ ݫ َ َعَلْیهݫ رݨݧ ْن َیْستݨُ
َ
َیِجُب ِلْلُمْؤِمِن َعَلی اْلُمْؤِمِن أ

بر مؤمن درباره برادر مؤمنش واجب است که هفتاد گناه کبیره از او را بپوشاند! )الکافي، 207/2(

آری، عیب پوشی واجب است و در صورت کوتاهی در آن، باید پیش از همه، از خدا؟زع؟ عذر خواست:
ْسُتْرُه )نیایش 38، بند 1(

َ
ْمأ

َ
ل
َ
يف لݭݭِ ٍنَظَهَر ِ ْیَك...ِمْنَعْیِبُمْؤمݭݫ

َ
إل ْعَتِذُر

َ
يأ إّنݭݭݭِ

ُهّمَ
َّ
الل
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َعِریَكِة(
ْ
یِنال 8. نرم خویی)لݭݭݪِ

یکی دیگر از ویژگی های صالحان و پرهیزکاران، 
به  تندی  دیگران  با  برخورد  در  که  است  این 
خودسری  و  لج بازی  اهل  و  نمی دهند  ج  خر
نیستند، بلکه بامالیمت به سخنان آنان گوش 
می دهند و در حد امکان به خواسته های آنان 

احترام می گذارند.

( َجَناحݭِ
ْ
ال وتنی)َخْفضݭِ 9. فر

فروتنی یکی از صفات پیامبر خدا؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ است و ازاین رو هرچه انسان بیشتر فروتن 
باشد، به آنان نزدیک تر می شود. از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

ُکْم َتَواُضعًا
ُ

َشّد
َ
ْحَسُنُکْم ُخُلقًا َو أ

َ
ي َیْوَم اْلِقَیاَمِة َمْجِلسًا أ ْقَرَبُکْم ِمّنݭݭِ

َ
ُکْم إَلّيَ َو أ َحّبَ

َ
ِإّنَ أ

همانا محبوب ترین شما نزد من و نزدیک ترین شما به من در قیامت،  خوش اخالق ترین و 
فروتن ترین شما هستند. )قرب السناد، ص46(

) ِ ݢةݫ ݢ یَر وشی و خوش رفتاری )ُحْسِنالّسِ 10. نیكور

 ) یحݭِ الّرݭِ 11. وقار)ُسُكونݭِ
سنگینی و وقار در سخن و رفتار، زینتی دیگر از زینت های صالحان و پرهیزکاران است. در روایات 

فراوانی، »وقار« به عنوان زینت معرفی شده است؛ مثاًل از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

اِن یمݨَ
ْ

 َمَع  ال
ةݨُ ینݨَ کݭِ ُجلݭِ الّسَ ݭِ الّرَ ةݫ ینݨَ ْحَسُن زݭِ

َ
أ

 برترین زینت انسان، وقار همراه با ایمان است. )من ال یحضره الفقیه، 403/4(

َقِة( 
َ
ُمَخال

ْ
12. خوش خلقی)ِطیِبال

از امام محمد باقر؟ع؟ روایت شده است: 

آِن  از  ایمان،  کامل ترین  ُخُلقا؛ همانا در میان مؤمنان،  ْحَسُنُهْم 
َ
أ ِإیَمانًا  اْلُمْؤِمِنیَن  ْکَمَل 

َ
أ ِإّنَ 

خوش اخالق ترین آنان است. )الکافي، 99/2(

از فرزند گرامی ایشان امام صادق؟ع؟ نیز روایت شده است : 

اَس ِبُخُلِقه   ْن َیَسَع الّنَ
َ
َحّبَ ِإَلی اهلِل َتَعاَلی ِمْن أ

َ
 َما َیْقَدُم اْلُمْؤِمُن َعَلی اهلِل؟زع؟ ِبَعَمٍل َبْعَد اْلَفَراِئِض أ

اخالق  که  است  این   می برد  خدا؟زع؟  نزد  مؤمن  که  عملی  محبوب ترین  واجبات،  از  پس 
]نیکش[ همه مردم را در برگیرد. )الکافي، 100/2(

پ ڀ ڀ      ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ 

پس به لطف و رحمتی از خداست که با آنان)مؤمنان( 
گر درشت خوی و سخت دل بودی  نرم خو شده ای و ا

کنده می شدند. بی گمان از گرد تو پرا

آل عمران: 159

آیینه آیینهدر

مکارم األخالق 3: 
آراستگی صالحانه 1
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درس رد
نیایش ین

رواق
اندیشه

آیا عیب پوشی در هر شرایطی پسندیده است؟ 
مثاًل وقتی برای تحقیق خواستگاری نزد ما می آیند و از ما درباره عیوب اخالقی یا جسمی 
دختر یا پســری می پرســند و یا وقتی می بینیم فردی از قدرت و جایگاهش سوء استفاده 
می کنــد و بــه دور از چشــم مــردم ثروت های آنــان را به یغمــا می برد یا مفاســد فرهنگی و 

اجتماعی را در جامعه گسترش می دهد، آیا باز باید عیب پوشی کنیم؟ 

گر هر یک از دستورات اسالم را در کل منظومٔه آموزه های آن معنا کنیم، هرگز با این تعارض های  ا
ظاهری مواجه نخواهیم شد. 

َك َو ِلذِلَك  ا َمْن َرِحَم َرّبُ
َّ
قرآن کریم فیض رحمت الهی را سبب و هدف خلقت معرفی می کند ) إل

گزیر باید یک یک دستورات اسالم از جمله عیب پوشی را نیز با همین  َقُهم ( )هود:119(؛ پس نا
َ
َخل

اصل اساسی معنا کنیم. 
بندگان  به  را  الهی  رحمت  بیشتِر  هرچه  رسیدن  زمینٔه  که  باشد  به گونه ای  باید  عیب پوشی 
خدا؟زع؟ فراهم کند که حقیقت هم همین است؛ زیرا عیب پوشی باعث می شود یکی از اعضای 

جامعه همچنان در جامعه باقی بماند و از آن بهره برد و به دیگران نیز بهره رساند. 

این همان شمول بیشتر رحمت الهی بر آن فرد و دیگر افراد جامعه است. 

کت و  گر فرض کنیم یکی از اعضای جامعه فاسد شده است و خود و جامعه را به سمت هال  اما ا
که چاره ای  که همان رحمت بی کران الهی حکم می کند  نابودی سوق می دهد، خواهیم دید 

جز حذف آن عضو فاسد یا به حاشیه راندن آن، وجود ندارد. 

کند، مذموم و  که از حذف یا به حاشیه رفتن آن فرد فاسد جلوگیری  در این شرایط هر عملی 
که به حذف سریع تر آن عضو  گر آن عمل عیب پوشی باشد و هر عملی  نکوهیده است حتی ا

گر آن عمل رسواسازی باشد.  بیانجامد خوشایند و پسندیده است حتی ا

کند؛ مانند  یا مهم تر تعارض  با منافع عضوی سالم  گر منافع آن عضو فاسد  ا همچنین است 
جایی که »آبروی یک خواستگار بدسیرت« با »خوشبختی یک دختر نیک سیرت« تعارض کند. 

که اصل اولی همان عیب پوشی است؛ یعنی زیر پا  کنیم  اما در همه این موارد نباید فراموش 
کافی دارد و باید از روی ناچاری باشد؛  گذاشتن این اصل، نیاز به دالیل محکم و اطمینان 

بنابراین به مجرد هر احتمال و گمان و بهانه ای نمی توان آن را نادیده گرفت. 
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
َسْترِحْلَیةِإْفَشاءَبْسطعر

سی
فار

سی
خاموش کردنکنارهم آوردنفروخوردنخشم بسیار شدیدفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْلِبْسواژگــــــــــــــــان
َ
ِقیَن  ِزیَنَة)ِنـ(يأ  اْلَعْدِلَبْسِطِفي  اْلُمّتَ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

اهل بیت؟مهع؟ چگونه و با چه سفارشاتی کوشیده اند پیروان خود را به زیور صالحان بیارایند؟  .3
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.     چه جرعه ای نزد امام سجاد؟ع؟ از هر جرعه دیگری، دل چسب تر و دوست داشتنی تر است؟ 
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

کیدات پیاپی آموزه های دینی بر عیب پوشی، ریشه در چه حکمتی دارد؟ تأ  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  بــا مراجعــه بــه »آینــده انقــالب اســالمی، مجموعــه آثــار شــهید مطهــری، ج24، ص101؛ حقوق و 
سیاســت در قــرآن )مجموعــه معــارف قرآن 9(، محمدتقــی مصباح« بیان کنید حکومت اســالمی 

چگونه می تواند زمینه های الزم را برای عدالت گستری در جامعه فراهم کند؟
مکارم األخالق 3: 

آراستگی صالحانه 1



درس 20

نیایش 20

َفِضيلَِة 
ْ
 ال

َ
بِْق إِل ۱0 ... َو السَّ

ِل َو إِيثَاِر اتلََّفضُّ

َو تَْرِك اتلَّْعِيِي

ُمْستَِحقِّ 
ْ
ِفَْضاِل َعَ َغْيِ ال

ْ
َو ال

َقِّ َو إِْن َعزَّ 
ْ
َقْوِل بِال

ْ
َو ال

َْيِ 
ْ
َو اْسِتْقَلِل ال

َو إِْن َكُثَ ِمْن قَْوِل َو فِْعِل 

 ِّ َو اْسِتْكثَاِر الشَّ

َو إِْن قَلَّ ِمْن قَْوِل َو فِْعِل

ِمْل َذلَِك ِل 
ْ
ك

َ
َو أ

اَعِة  بَِدَواِم الطَّ

ََماَعِة 
ْ
َو لُُزوِم ال

َو َرفِْض 

َِدِع
ْ

ْهِل ابل
َ
أ

ِع ُمْخَتَ
ْ
ِي ال

ْ
أ َو ُمْستَْعِمِل الرَّ

۱0  ...  و پیشی گرفتن به سوی فضیلت   

و برگزیدن احسان ابتدایی به دیگران

و ترِک سرزنش، 

و ترک احسان به آن كه سزاوار احسان نیست 

و حق گویی هرچند سخت باشد 

و اندک شمردن نیكی، 

كردار من بسیار باشد  گفتار و  گرچه در 

و بسیار دانستن بدی، 

كردار من اندک باشد  گفتار و  گرچه در 

كامل فرما، و این خوی ها را در من 

با  توفیق  استمرار در فرمانبرداری 

و همراهی با جماعت 

كردن  و دوری گزیدن از و رها

اهل بدعت ها ،

كارگیرندگان اندیشه های ساختگی. و به 

مکارماألخالق4:آراستگیصالحانه2



نـمـاییازدعا

صالحان و پرهیزکاران، با حق و حقیقت چه نسبتی دارند؟
کاران چه برخوردی می کنند؟ نگاهشان به کارهای نیک و بد خود چگونه است؟ با خطا

موضعشان در برابر بدعت گذاران چیست؟

واژگانمــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

لَعّزَاْلُمْسَتِحّقِإیَثار
َ

َکُثَراْسِتْقال

اْسِتْکَثار
َ

ْکِمْلَقّل
َ
يُمْسَتْعِملأ

ْ
أ الّرَ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ْبق پیشی گرفتنالّسَ

مــاده »س ب ق« به معنای پیشــی گرفتن در حرکت به ســوی مقصودی 
م، این است که تقّدم به معنای جلوتر بودن 

ُ
معین است.  فرق آن با َتَقّد

اســت، خواه شــخص قصد جلوتر بودن را داشــته باشــد، خواه نداشــته 
باشد؛ بر خالف سبق.

ْكِمْل
َ
کامل کنأ

ْکِمــْل« فعل امر از بــاب إفعال 
َ
مــاده »ک م ل« به معنــای کمال اســت. »أ

به معنــای کامل کــردن اســت. در زبــان عربــی »کمــال« و »تمــام« تقریبًا 
هم معنــا هســتند بــا این تفــاوت که معمواًل کمــال در کیفیــات و تمام در 
کّمیات مورد اســتفاده قرار می گیرد. همچنین کمال معمواًل بر مرتبه ای 

بعد از تمامیت اجزاء یک شیء اطالق می شود.

وم ُز
ُ
همراهی و ل

جدانشدن

ماده »ل زم« به معنای همراهی، پیوستگی و جدانشدن است. در فارسی، 
»مالزمت« )مصدر باب مفاعله( به همین معنا به کار می رود. اما »ُلُزوم« در 
فارســی به معنــای همراهــی بــه کار نمــی رود، بلکــه به معنــای وجــوب و 

ضرورت استفاده می شود که البته در عربی نیز به این معنا آمده است.

شرحواژگان
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▪   زیورهایی دیگر ...   ▪ 
شدیم؛  آشنا  متقیان  و  صالحان  رفتاری  و  اخالقی  ویژگی های  از  تعدادی  با  گذشته  درس  در 
که همچون زیوری بر اندام آنان جلوه نمایی می کند و بر شکوه و زیبایی معنوی آنان  ویژگی هایی 

می افزاید. در این درس با تعدادی دیگر از آن زینت های معنوی آشنا می شویم.

( ِ ةݭݫ
َ
یل َفضݭِ

ْ
ىال

َ
ِإل ْبقݭِ 1. پيشی گرفتن به سوی فضیلت ها)الّسَ

به واالترین کماالت اخالقی و انسانی، فضیلت 
گفته می شود. 

چیزی  هر  بر  و  است  جنس  اسم  ة« 
ݨَ
َفِضیل

ْ
»ال

صدق  گذاشت،  فضیلت  را  آن  نام  بتوان  که 
می کند؛ بنابراین امام سجاد؟ع؟  دستیابی به 

همه فضیلت ها را خواستار است  آن هم پیش از دیگران!
»دلیل اینکه پیشی گیرنده به خیر، برتر است، این  است  که چنین شخصی پیشوای دیگران قرار 
کرده  که سّنتی نیکو را پایه گذاری  کسی می شود  از او پیروی می کنند و مانند  می گیرد و دیگران 

است.« )ریاض السالکین، 349/3( . از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

ُجورݭِِهْم 
ُ
ْن ُیْنَقَص ِمْن أ

َ
ِ ِمْن َغْیرݭِ أ ݫ َها إَلی َیْومݭِ اْلِقَیاَمةݫ ْجُر َمْن َعِمَل بݭِ

َ
ْجُرَها َو أ

َ
ًة َحَسَنًة َفَلُه أ َمْن َسّنَ ُسّنَ

کار نیک خود را دارد و هم تا روز  کند، هم پاداش  َشْي ٌء؛ هرکس سنت نیکویی را پایه گذاری 
قیامت از پاداش دیگر افرادی که به آن عمل می کنند بهره مند خواهد شد بدون اینکه از پاداش 

آنان ذره ای کاسته شود. )الکافي، 9/5(

) لݭِ
ُ

َفّض الّتَ یدن احسان ابتدایی )إیَثارݭِ 2. برگز
احسان و نیکی، گاه وظیفه و در مقابل احسان 
یعنی  نیست؛  این گونه  گاه  و  است  دیگران 
شخص نیکوکار با وجود اینکه هیچ وظیفه ای 
می کند.  نیکی  او  به  ندارد،  دیگری  قبال  در 
»فضل«  می شود،  او  نیکی کردن  باعث  آنچه 

اوست؛ ازاین رو به این کار او در زبان عربی »تفّضل« گفته می شود. 
همه نعمت های خدا؟زع؟ تفضل اوست بر بندگانش؛ زیرا هیچ یک از بندگان بر او حقی ندارند: 

ِنَعِمَكاْبِتَداًء )نیایش 12، بند 3(
ُ

ُكّل
ْ
ٌلَوِإذ

ُ
َجِمیُعِإْحَساِنَكَتَفّض

ْ
ِإذ

شرحدعا

 ىئ ىئ ی ی
و فضل )بزرگواری( را در میان خود فراموش نکنید.

 بقره: 237  

آیینه آیینهدر

 ڦ ڦ
 به سوی نیکی ها بر یکدیگر پیشی گیرید.

 بقره: 148  

آیینه آیینهدر
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مکارم األخالق 4: 
آراستگی صالحانه 2

آراسته شود و همواره ترجیح دهد در  الهی  که به این صفت  خواسته امام سجاد؟ع؟ این است 
گردن ایشان داشته باشند، به  آنان حقی بر  اینکه  کند و بدون  احسان به دیگران پیش دستی 

آنان نیکی کند.

 ) ْعِیيرݭِ
زنش )َتْرِكالّتَ 3( پرهیز از سر

درآموزه های  که  است  مسائلی  از  یکی  اطرافیان،  لغزش های  و  گناهان  برابر  در  صحیح  کنش  وا
اسالمی به شکلی گسترده مورد توجه قرار گرفته است. این فراز از دعای مکارم األخالق نیز به یکی 

از زوایای این مسأله مهم می پردازد؛ یعنی پرهیز از سرزنش شخص گناهکار� 
از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

ِخَرِة؛ هرکس مؤمنی را سرزنش کند، خدا در دنیا و آخرت 
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

َبُه اهلُل ِفي الّد ّنَ
َ
َب ُمْؤِمنًا أ ّنَ

َ
َمْن أ

او را سرزنش خواهد کرد!  )الکافي، 356/2(
گر پشیمان نشده و امکان  در صورتی که شخص از گناه خود پشیمان شده است که هیچ؛ حتی ا
خ کشیدن  بازگشت و ارتکاب مجدد آن از سوی او وجود دارد نیز، باید به جای سرزنش، توبیخ و به ر
خطای او، با او خلوت کنیم و با زبانی خوش و دوستانه به اندرز خیرخواهانه او بپردازیم و او را از 

گاه کنیم. عواقب دنیوی و اخروی خطایش آ
برای خودداری از سرزنش دیگران، به این بیاندیشیم که خود ما نسبت به این گناه دو حالت داریم:
با  باید   این صورت  در  بزرگتر شده ایم؛  یا  کوچکتر  گناهانی  یا  گناه  آن  نیز مرتکب  ما  یا خود    •
با شرمساری  و  بیافتیم  گناهان خود  یاد  او، به  گناه در دیگری به جای سرزنش  دیدن زشتی 
که یکی از اندرزهای خضر؟ع؟ به موسی؟ع؟ این بود:  کنیم. روایت شده  به جبران آنها فکر 
َحدًا ِبَخِطیَئٍة َو اْبِك َعَلی َخِطیَئِتك؛  ای پسر عمران، هرگز احدی را بر 

َ
َرّنَ أ  ُتَعّیِ

َ
»َیا اْبَن ِعْمَراَن ال

خطایش سرزنش مکن و ]به جای آن[ بر گناه خودت اشک بریز!« )قصص األنبیاء، ص157(
•   یا خود ما مرتکب نشده ایم؛ در این صورت نیز باید توجه داشته باشیم که ما نیز ممکن است 
در آینده در معرض همین گناه قرار گیریم و مرتکب آن شویم؛ حتی در برخی از روایات عاقبت 
از امام صادق؟ع؟ روایت شده  که دیگری را سرزنش می کند همین دانسته شده است.  کسی 
ُه؛  هرکه مؤمنی را بر گناهی سرزنش کند، از دنیا  ݨَ ݧ ی َیْرَکبݧ َر ُمْؤِمنًا ِبَذْنٍب َلْم َیُمْت َحّتَ است: »َمْن َعّیَ

نخواهد رفت مگر اینکه خود نیز آن را مرتکب شود.« )الکافي، 356/2(

 ) ُمْسَتِحّقِ
ْ
ال ىَغْیِر

َ
َضاِلَعل

ْ
ف ِ

ْ
4. احسان نكردن به كسی كه شایسته احسان نیست )َتْرِك...ال

دست بخشنده داشتن، نیکوست، ولی نه در هر جایی و به هر کسی، بلکه در جایی که شایسته 
است و برای کسی که سزاوار است. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 
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ْیَن َیَضُع َمْعُروَفُه َفِإْن َکاَن َیَضُع َمْعُروَفُه ِعْنَد 
َ
ْم ِإَلی َشّرٍ اْنُظْر أ

َ
ُجُل أ ْن َتْعَلَم ِإَلی َخْیٍر َیِصیُر الّرَ

َ
َرْدَت أ

َ
ِإَذا أ

ِخَرِة 
ْ

ُه َلْیَس َلُه ِفي ال ّنَ
َ
ْهِلِه َفاْعَلْم أ

َ
ُه َیِصیُر ِإَلی َخْیٍر َو ِإْن َکاَن َیَضُع َمْعُروَفُه ِعْنَد َغْیِر أ ّنَ

َ
ْهِلِه َفاْعَلْم أ

َ
أ

گر خواستی بدانی که آیا شخصی به سوی خیر می رود یا به سوی شر، نگاه کن که  ِمْن َخالٍق؛ ا
گر در حق کسانی انجام می دهد که شایستگی  بخشش و نیکوکاری اش را کجا انجام می دهد؛ ا
گر در حق کسانی انجام می دهد  و اهلّیت آن را دارند، بدان که به سوی خیر در حرکت است و ا
که شایستگی و اهلّیت آن را ندارند، بدان که در آخرت هیچ بهره ای نخواهد داشت. )الکافي، 31/4(

به عنوان نمونه:
•  برخی جود و بخشش خود را نثار ثروتمندان و صاحب نفوذان می کنند با دادن هدایای نفیس 

و برپایی مهمانی های پر زرق و برق؛ 
همین  از  است  ممکن  که  می پردازند  بی دینانی  و  بزهکاران  به  بخشش  و  بذل  به  برخی   •

بخشش، در راه معصیت خدا؟زع؟ و ضربه زدن به جامعه اسالمی استفاده کنند؛
•  برخی به جای بخشش و ایجاد زمینه اشتغال برای انسان های آبرومند، به سراغ متکدیان 

انگل صفتی می روند که گدایی را به عنوان شغل اختیار کرده اند. 
از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است: 

ِه َتْبِذیٌر َو ِإْسَراٌف ... ي َغْیِر َحّقِ اُه َو اْلَفَساَد َفِإّنَ ِإْعَطاَءُه فݭݪِ َمْن َکاَن ِفیُکْم َلُه َماٌل َفِإّیَ
که بخشش آن اموال، در   افرادی از شما که اموالی دارند مبادا گرفتار فساد و تباهی شوند؛ چرا

جایی که سزاوار نیست، تبذیر و اسراف است... 
ِسیَر َو 

َ ْ
َي َو األ ِ اْلَعانݭݭݭݪِ ݫ هݫ  بݭِ

َ
َیاَفَة َو ْلَیُفّك ِ اْلَقَراَبَة َو ْلُیْحِسْن ِمْنُه الّضِ ݫ هݫ َکاَن ِمْنُکْم َلُه َماٌل َفْلَیِصْل بݭِ َفَمْن 

ِخَرِة
ْ

ْنَیا َو َشَرُف ال
ُ

ِبیِل َفِإّنَ اْلَفْوَز ِبَهِذِه اْلِخَصاِل َمَکاِرُم الّد اْبَن الّسَ
از میهمان  آورد و به نیکی،  با آن صله رحم به جای  آنکه مالی دارد باید  پس در میان شما 
که نائل شدن به این  گرفتار، اسیر و در راه مانده را رهایی دهد؛ چرا کند و اشخاص  پذیرایی 

امور، کرامت دنیا و شرافت آخرت است. )الکافي، 31/4(

) َوإْنَعّزَ َحّقݭِ
ْ
ِبال َقْولݭِ

ْ
5. حق گویی اگرچه سخت )یا: كمیاب( باشد )ال

ح شده است؛ به عنوان نمونه: احتماالت متعددی در معنای این فراز نورانی مطر

•  سخن حق بگویم هرچند شنیدن آن برای شنونده سخت باشد.

•  سخن حق بگویم هرچند گفتن آن برای ما سخت باشد . 

•  سخن حق بگویم هرچند که سخن حق اندک باشد و باطل جامعه را پر کرده باشد.

•  سخن حق بگویم هرچند حق و طرفداران آن در جامعه اندک باشند.  
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یـا  گوینـده  بـرای  حق گویـی  بسـیاری  مـوارد  در 
شـنوندگان تلخ و دشـوار اسـت؛ اما سـاحت حق 
چنـان ارزشـی دارد کـه انسـان صالـح و پرهیـزکار 
و دشـواری ها سـر  تلخی هـا  ایـن  برابـر  در  هرگـز 
خـم نمی کنـد و از حق گویـی منصرف نمی شـود. 
 از  امیرمؤمنـان؟ع؟ روایـت شـده کـه بـه یکـی از 

یـاران خـود فرمود: 

اِدَع ِبِه ُمَجاِهٌد ْحَسُن اْلَحِدیِث َو الّصَ
َ
ِإّنَ اْلَحّقَ أ

حق، برترین سخن است و کسی که آن را اعالم می کند، مجاهد است. )األمالی )للمفید(، ص5(   

همچنین از پیامبر خدا؟ص؟ روایت شده است: 

اِس َمْن َقاَل اْلَحّقَ ِفیَما َلُه َو َعَلْیه ْتَقی الّنَ
َ
أ

باتقواترین مردم کسی است که حق بگوید، خواه به نفع او باشد، خواه به ضرر او.  )من الیحضره الفقیه، 395/4(

گفتنـی اسـت حق گویـی بـه ایـن معنـا نیسـت کـه انسـان هـر حقیقتـی را کـه می دانـد در هـر شـرایطی 
و بـا هـر مخاطبـی بـر زبـان جـاری کنـد؛ بلکـه مثـال در  شـرایطی کـه گفتـن حـق ضرورتـی نـدارد وجان 
انسـان یـا اطرافیـان را بـه خطـر می انـدازد، تقیـه واجـب می شـود. در ایـن صـورت، حق گویـی نه تنها 

پسـندیده نیسـت، بلکـه حـرام اسـت. 

گر گفتن حقیقت به فردی که آمادگی شنیدن و فهم آن را ندارد، باعث برداشت غلط  همچنین ا
و انحراف او شود، باید از گفتن حقیقت به او صرف نظر کرد. 

حق گویی در جایی پسندیده است که:
•  نخست: بر زبان آوردن حق ضرورت یا فایده ای قابل توجه داشته باشد؛

•  دوم: بر گفتن آن، مفسده ای بزرگ تر مترتب نشود. 

با وجوِد این دو شرط، نباید دشواری ها، مانع حق گویی انسان شود؛ مانند اینکه:
• مثال 1: در مناظره ای، طرف مقابل بطالن سخن ما را با دالیلی روشن اثبات می کند و اعتراف 

به حق برای ما سخت است.
• مثال 2: حق مؤمنی در حال پایمال شدن است  و شهادت ما در دادگاه می تواند به داد او برسد 

ولی این شهادت به ضرر یکی از آشنایان ماست. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

 
َ

ِ َفال ݫ ݫ ْو َعَلی َواِلَدْیهݫ
َ
ُجُل َحّقًا َو ِإْن َکاَن َعَلی َنْفِسِه أ ْن َیُقوَل الّرَ

َ
ْوَجُبَها أ

َ
ِإّنَ َعَلی اْلُمْؤِمنݭِ َسْبَع ُحُقوِق َفأ

یُل َلُهْم َعِن اْلَحِق ِ ݫ َیمݫ

گ گ گ گ  ڳ ڳ 
ڳ ڳ  

و حق را به باطل در نیامیزید و حق را پنهان نکنید 
با آنکه می دانید.

 بقره: 42 

آیینه آیینهدر

مکارم األخالق 4: 
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درس ین
نیایش ین

که واجب ترین  مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد 
که انسان حق را بگوید هرچند  آنها این است 
به  نباید  او  باشد؛  مادرش  و  پدر  و  خود  علیه 

خاطر آنها از حق منحرف شود. 
)تفسیر القمي، 156/1(

را  جامعه  افکار  دشمنان  تبلیغات   :3 مثال   •
مسموم کرده است و طرفداران باطل فراوان 
از اسالم ممکن  شده اند. حق گویی در دفاع 

است جایگاه ما را در جامعه به خطر اندازد.

که  روایت شده  او می شود.  افتخار  و مایه  انسان  زینت  که حق گویی  این شرایط دشوار است  در 
عباس عموی پیامبر؟ص؟ از ایشان پرسید: »زیبایی مرد به چیست؟« ایشان فرمود: 

؛ درستی سخن حقی که بر زبان می آورد. )األمالی )للطوسی(، ص497( َصَواُب اْلَقْوِل ِباْلَحّقِ

« به معنای »گفتن سخن حق«  َحّقݭِ
ْ
ِبال َقْولݭِ

ْ
تذکر مهم: شرحی که ارائه شد بر این اساس بود که »ال

باشد؛ ولی احتمالی قوی نیز وجود دارد که به معنای »التزام به حق و پذیرش آن به عنوان اعتقاد« 
باشد؛ در این صورت معنای این فراز بر اساس یکی از احتماالت این خواهد شد: »حق را برگزینم  و 

بپذیریم هرچند دشوار باشد.«

ْوِليَوِفْعِلي(
َ
ِمْنق َوِإْنَكُثَر َخْیِر

ْ
ِلال

َ
6. اندك شمردن گفتار و كردار نیك خود گرچه بسیار باشد)اْسِتْقل

گرچه  را  خود  نیک  و  خیر  کارهای  دهد  توفیق  ایشان  به  می خواهد  خدا؟زع؟  از  سجاد؟ع؟  امام 
که: فراوان باشد، اندک به  شمار آورد؛ چرا

• اواًل: نیکوکاری حقیقی - چه در قالب انجام اعمال عبادی باشد و چه در قالب نیکوکاری در حق 
انسان  اما  که مصداِق عمل به وظایف بندگی خدا؟زع؟باشد؛  مردم -، زمانی تحقق می پذیرد 
هرگز نمی تواند حق بندگی خدا؟زع؟ را به جای آورد؛ بنابراین هر اندازه هم که در ظاهر عمل خیر 

انسان فراوان و بااهمیت باشد، در محضر کبرایی خدا؟زع؟، اندک و ناچیز است.

امام سجاد؟ع؟ همواره اعمال خود را در محضر خدا؟زع؟ اندک می دید: 

ِلَعَمِلي ؛ معبودا، من شب را به صبح و صبح را به شب می رسانم 
ًّ

ْمِسيُمْسَتِقل
ُ
ْصِبُحَوأ

ُ
يأ ِإّنِ ُهّمَ

َّ
الل

در حالی که عمل خود را اندک می بینم. )نیایش52، بند7(

: بزرگ دیدن کار نیکی که انسان در حق دیگری انجام می دهد، ممکن است به مّنت گذاری و 
ً
•  ثانیا

توقع پاداش از او بیانجامد که این هر دو، ارزش اخروی و حتی دنیوی کار نیک را از میان می برد. 

ٻ ٻ ٻ
 ٻ پ پ پ پ  

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
 ای کسانی که ایمان آورده اید، برپادارندگان عدالت 
و گواهی دهنــدگان بــرای خدا باشــید گرچه به زیان 

خودتان یا پدر و مادر و خویشان تمام شود.
 النساء: 135 

آیینه آیینهدر
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: کسی که اعمال نیک خود را فراوان می بیند شاید احساس کند به اندازه کافی به وظیفه 
ً
• ثالثا

خود عمل کرده است و رغبتش به انجام نیکی های جدید، کم شود. حال آنکه هرگز نه جامعه 
از کارهای خیر نیکوکاران بی نیاز می شود و نه خود نیکوکاران از برکات اخروی و معنوی آن.

ي( يَوِفْعلݭݭِ ْولݭݭِ
َ
ِمْنق

َ
ّل

َ
َوِإْنق ّرِ

َ
الّش 7. بسیارشمردن گفتار و كردار بد خود گرچه اندك باشد )اْسِتْكَثاِر

صالحان و متقیان گناهان و کارهای ناشایست خود را -هرچند در ظاهر کوچک و اندک باشند- 
که می دانند: بسیار بزرگ و فراوان می بینند؛ چرا

که در  گناه هرچه باشد، چون معصیت و نافرمانی خدا؟زع؟ است، بسیار بزرگ است؛ خدایی  • اواًل: 
کرده است و در عین  اوج عظمت است و آفریدگار انسان است و به او نعمت های بی شمار عطا 

مهربانی، عذاب و کیفرش بی اندازه سخت و دشوار است. از پیامبرخدا؟ص؟ روایت شده است: 
گناه نگاه مکنید، بلکه به  ُتم ؛ به کوچکی 

ْ
ْنِب َو َلِکِن اْنُظُروا ِإَلی َمِن اْجَتَرأ

َ
 َتْنُظُروا ِإَلی ِصَغِر الّذ

َ
ال

آنکه نسبت به او گستاخی کرده اید بنگرید.  )کنزالفوائد، 55/1(
:  کوچک شمردن گناهان باعث می شود انسان درباره آنها بی مباالت شود و بر آنها اصرار ورزد 

ً
• ثانیا

و گناهی بر روی گناه دیگر آورد. از امام موسی کاظم؟ع؟ روایت شده است: 
َقِلیَل  وا 

ُ
َتْسَتِقّل  

َ
ال َو  اْلَخْیِر  َکِثیَر  َتْسَتْکِثُروا   

َ
ال

ی َیُکوَن  ُنوِب َیْجَتِمُع َحّتَ
ُ

ُنوِب َفِإّنَ َقِلیَل الّذ
ُ

الّذ
مشمارید  فراوان  را  فراوان  خیر  کارهای  َکِثیرًا؛ 
نیاورید؛  حساب  به  کم  را  اندک  گناهان  و 
فراوان  و  اندک جمع می گردند  گناهان  که  چرا

می شوند. )الکافي، 287/2(
که  گناهانی  که  است  آمده  روایات  در   :

ً
ثالثا  •

آمرزیده نمی شوند.  کوچک شمرده می شوند، 
از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

 ُتْغَفر
َ

َها ال ُنوِب َفِإّنَ
ُ

َراِت ِمَن الّذ
َ

ُقوا اْلُمَحّق اّتَ
از گناهانی که حقیر شمرده می شوند، بپرهیزید؛ 

که این گونه گناهان آمرزیده نخواهند شد! چرا
حقیرشمردن  از  »مقصود  پرسیدند:  ایشان  از 

گناه چیست؟« حضرت فرمود: 
ݭݭِي َغْیُر َذِلَك؛ اینکه انسان گناهی بکند و بعد با  ݭݭِي َلْو َلْم َیُکْن لݭݭݫ ْنَب َفَیُقوُل ُطوَبی لݭݭݫ

َ
ُجُل ُیْذِنُب الّذ الّرَ

گر گناهی جز این گناه نداشته باشم!« )الکافي، 287/2( خود بگوید: »خوشا به حالم ا

سرزمینی  وارد  یارانش  همراه  به  خــدا؟ص؟  پیامبر 
خشک و بی آب و علف شد و از یاران خود خواست 
در  »مــا  گفتند:  تعجب  با  ــاران  ی بیاورند.  هیزم  که 
مکانی خشک و بی  آب و علف هستیم، در اینجا 
فــرمــود:   خـــدا؟ص؟  پیامبر  ــدارد.«   ــ نـ وجـــود  هیزمی 
اصحاب  بیاورد.«  می تواند  که  انــدازه  هر  »هرکس 
قطعه های  دیــگــری  از  پــس  یکی  و  کــردنــد  چنین 
ک را بر روی هم ریختند.  کوچکی از چوب و خاشا
پس از چندی در مقابل پیامبر؟ص؟، مقدار زیادی 
هیزم جمع شد. رسول خدا؟ص؟ به یارانش فرمود: 
»گناهان نیز این گونه بر روی هم جمع می شوند؛ از 
گناهانی که آنها را کوچک می پندارید، بپرهیزید...«

 )الکافي، 288/2(

اشارتوهدایت

مکارم األخالق 4: 
آراستگی صالحانه 2
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درس ین
نیایش ین

▪  شرط كمال ویژگی های گفته شده  ▪ 
پروردگار  از  سجاد؟ع؟  امام  پرهیزکاران،  و  صالحان  زیبای  خصلت های  این  درخواست  از  پس 

ي...(:  ِلَكلݭِ
َ
ْكِمْلذ

َ
می خواهد، آنها را با امور زیر برای ایشان کامل کند )َوأ

) ِ اَعةݫ الّطَ َدَوامݭِ 1. فرمان برداری همیشگی از خدا؟زع؟)بݭِ
گر نباشد  آنچه اصل همه این زینت ها و زیبایی هاست، فرمان بری و اطاعت از خدا؟زع؟ است که ا
همٔه آنها بی فروغ است. انسان هر اندازه هم که در ارتباطش با مردم خوش بدرخشد، تا زمانی که 

ارتباطش را با خدا؟زع؟ اصالح نکند، به قّلٔه انسانیت و اخالق، نرسیده است. 
به عالوه، کمال و زیبایی همین صفات شایسته اجتماعی نیز درگرو این است که هم سو با بندگی 

خدا؟زع؟ و در دایره عبودیت او باشد؛ بدین ترتیب که:

•  نخست: به نّیت تقّرب به خدا؟زع؟ و کسب رضای او باشند؛ 

•  دوم: همان گونه که پروردگار می پسندد انجام شوند و در آنها احکام الهی و دستورات دینی رعایت 
کند، به  که خدا؟زع؟ به ابلیس فرمان داد بر حضرت آدم؟ع؟ سجده  شوند. نقل شده هنگامی 
گر مرا از سجده بر آدم معاف بداری تو را چنان عبادت خواهم  خدا؟زع؟ عرضه داشت: »پروردگارا، ا

کرد که احدی تا کنون عبادت نکرده است!« خدا؟زع؟ فرمود: 

یُد رݭِ
ُ
َطاَع ِمْن َحْیُث أ

ُ
ْن أ

َ
ِحّبُ أ

ُ
ي أ ِإّنݭݭݭِ

من دوست دارم همان گونه که می خواهم عبادت شوم.«  )قصص األنبیاء، ص43( 

) ِ ݫ َجَماَعةݫ
ْ
ال ُزومݭِ

ُ
2. همراهی با جماعت )َول

دومین شرط کمال ویژگی های یاد شده، »همراهی با جماعت« است. 
که در اواخر عمر  از دعا ناظر به بخشی از خطبه  رسول خدا؟ص؟ است  به نظر می رسد این فراز 

شریفش در مسجد »َخْیف« ایراد فرموده است:

اْلُمْسـِلِمیَن َو  ـِة  ِئّمَ
َ
أِل ِصیَحـُة  َو الّنَ اْلَعَمـِل هلِِل  ُص 

َ
ٍ إْخـال ݫ مݭݭݫ اْمـرݭٍِئ ُمْسـلݭِ َقْلـُب  ـّنَ  ِ ݫ  َعَلْیهݭݫ

ُ
ـّل ݭِ ݫ ݫ َیغݫ  

َ
ٌث ال

َ
َثـال

ـُزوُم ِلَجَماَعِتِهـْم؛ سـه امـر اسـت کـه بـا وجـود آنهـا  قلـب هیـچ مسـلمانی منحـرف نمی گـردد: 
ُ
الّل

بـا  همراهـی  و  مسـلمانان  پیشـوایاِن  بـرای  خیرخواهـی  خـدا،  بـرای  عمـل  خالص سـاختن 
)403/1 )الکافـي،  آنـان.   جماعـت 

که با هم تفاوتی اندک دارند.  با توجه به شروح صحیفه دو معنا برای این عبارت محتمل است 
از این دو  کدام یک  گرچه هر دو معنا به خودی خود درست هستند ولی اینکه مقصود امام؟ع؟ 

معناست را ظاهرًا نمی توان با قطعیت مشخص کرد:
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از همراهی، حفظ وحدت،  از جماعت، امت بزرگ اسالم است و مقصود  معنای اول: مقصود   •
انسجام و همکاری با مسلمانان، برای رسیدن به اهداف بزرگ اسالم و مقابله با دشمنان آن و 
گمراهان است. البته محور وحدت باید اعتقادات و احکام حقه ای  کافران و  عدم همکاری با 

باشد که همه امت اسالمی در آن مشترک هستند و آن را پذیرفته اند. )ر.ک: آفاق الروح، 499/1(
از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است: 

ْیَطاِن 
َ

اسݭِ ِللّش  ِمَن الّنَ
َ

اّذ
َ

ُکْم َو اْلُفْرَقَة َفِإّنَ الّش ا ِ َمَع اْلَجَماَعِة َو إّیَ ْعَظَم َفإّنَ َیَد اهللݫ
َ ْ
َواَد األ اْلَزُموا الّسَ

ْئِب  ِمَن اْلَغَنِم ِللّذِ
َ

اّذ
َ

ّنَ الّش
َ
َکَما أ

با انبوه مردم همراه شوید که دست خدا با جماعت است. از تفرقه بپرهیزید که مردم تک رو، 
بهره شیطان شوند چنان که گوسفند تک رو، بهره گرگ شود.  )نهج البالغة، خطبه127( 

• معنای دوم: مقصود، جماعت شیعیان است؛ یعنی »مؤمنانی که همگی مذهب حقی را پذیرفته اند که 
ائمه؟مهع؟ و شیعیانشان گرد آن جمع شده اند.« )ریاض السالکین، 358/3(؛ روایت شده که از رسول خدا؟ص؟ 
وا؛ جماعت امت من، 

ُ
ْهُل اْلَحّقِ َو ِإْن َقّل

َ
ِتي أ ّمَ

ُ
درباره جماعت امتش سؤال شد، ایشان فرمود: »َجَماَعُة أ

اهل حق هستند هرچند اندک باشند.« )معاني األخبار، ص154( در روایت دیگری آمده است: »َمْن َکاَن َعَلی 
اْلَحّقݭِ َو ِإْن َکاُنوا َعَشَرًة؛ کسانی که بر حق هستند، گرچه ده نفر باشند!« )معاني األخبار، ص154(

آری، مؤمــن بایــد به دســته ها و گروه های حق محور بپیوندد و با آنان همکاری کند، تا هم به پیشــبرد 
اهداف واالی آنان کمک کند و هم خود از افتادن به دام انحراف و گروه های منحرف در امان بماند. 

ْهِل
َ
ِضأ

ْ
3. رهاكردن بدعت گذاران و كســانی كه به آراء ســاختگی خود ]در دین[ عمل می كنند )َرف

ُمْخَتَرِع(
ْ
ِيال

ْ
أ ِبَدِعَوُمْسَتْعِمِلالّرَ

ْ
ال

َلٍة 
َ

 َضال
ُ

ُکّل َلٌة َو 
َ

ٍ َضال ݫ ْدَعةݫ  بݭِ
ُ

که: »ُکّل سومین شرط، »دوری از بدعت ها و آرای ساختگی« است؛ چرا
یَن ِمْثُل  ؛ هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است.« )الکافي، 57/1( و »َما َهَدَم الّدِ ارݭِ ي الّنَ فݭِ

اْلِبَدِع ؛ هیچ چیز مانند بدعت ها دین را نابود نمی کند.« )کنزالفوائد،  350/1(
روایت شده شخصی از امام کاظم؟ع؟ پرسید: »چگونه خدا؟زع؟ را به یگانگی بپرستم؟« فرمود: 

ِکَتاَب اهلِل   َو َمْن َتَرَك 
َ

؟ص؟ َضّل ݫِ هݫ ّیݭِ ْهَل َبْیِت َنبݭِ
َ
ݬِ َهَلَك َو َمْن َتَرَك أ ݫ هݫ یݭِ

ْ
أ رݨَ  َتُکوَنّنَ ُمْبَتِدعًا َمْن َنَظَر بݭِ

َ
ال

ِ َکَفَر ؛ هرگز بدعت گذار مباش؛ هر کس ]در مسائل دینی[ به رأی و نظر خود تکیه  هݫ ّیݭِ َو َقْوَل َنبݭِ
ک خواهد شد و هرکه اهل بیت پیامبرش؟ص؟ را رها کند، گمراه خواهد شد و هرکس  کند، هال

کتاب خدا و سنت پیامبرش را رها کند، کافر خواهد شد. )الکافي، 56/1(

بنابراین راه رهایی از دام بدعت ها پناه بردن به دامان قرآن و اهل بیت؟مهع؟ است و دریافت دین 
مکارم األخالق 4: از عالمان حقیقی که از بوستان معارف قرآن و اهل بیت؟مهع؟ خوشه می چینند.

آراستگی صالحانه 2
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رواق
انــدیـشـه

از امام سجاد؟ع؟ آموختیم که باید کار خیرمان را، هرچند فراوان باشد، اندک شماریم. 
که آن را در روز  اما در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است: »کار خیِر اندک را، کم مشمار؛ چرا
کم مشمار،  کاِر شّر اندک را نیز  که تو را شادمان می کند و  قیامت به گونه ای خواهی دید 

که آن را در روز قیامت به گونه ای خواهی دید که تو را آزرده می کند.« )الزهد، ص16( چرا
 چگونه می توان این دو بیان را با هم جمع کرد؟!

 در مواجهه انسان با عمل خیر، دو گونه آفت ممکن است گریبان گیر او شود؛ یکی پیش از عمل و 
یکی پس از عمل� 

روایت امام صادق؟ع؟ درباره آفتی است که ممکن است پیش از عمل، گریبان انسان را بگیرد؛ یعنی 
پندار اینکه آن عمل، ناچیز و کم اثر است و بود و نبود آن تفاوت چندانی ندارد. این آفت می تواند  

رغبت  انسان را به آن عمل از میان ببرد و مانع انجام آن شود.
ریشٔه این پندار، مشاهده آثار ظاهری و دنیوی اندک آن عمل است. اما توجه به نکته ای که امام 
صادق؟ع؟ تذکر داده است، این پندار باطل را از میان بر می دارد: چهره حقیقی اعمال و ارزش و آثار 
واقعی آن نزد خدا؟زع؟، روز قیامت آشکار می شود؛ هر عمل نیکی که برای رضای خدا؟زع؟ انجام شود، 

روز قیامت بسیار بزرگ و ارزشمند خواهد بود. در نهج البالغه از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است:

کار نیک را انجام دهید و  ؛  یٌر َکثݭݭِ یَلُه  َکِبیٌر َو َقلݭِ  َتْحِقُروا ِمْنُه َشْیئًا َفإّنَ َصِغیَرُه 
َ

•  اْفَعُلوا اْلَخْیَر َو ال
چیزی از آن را ناچیز مشمارید؛ زیرا کار نیک ُخردش بزرگ، و اندکش بسیار است.)حکمت 422(

ُل؛  هیچ عملی به همراه تقوا اندک نیست و چگونه   َما ُیَتَقّبَ
ُ

ّل ݭِ ݫ ْقَوى َو َکْیَف َیقݫ  َعَمٌل َمَع الّتَ
ُ

ّل ݭِ ݫ  َیقݫ
َ

•  ال
اندک باشد آنچه که پذیرفته می شود. )حکمت 95(

که معمواًل پس از  اما فرمایش امام سجاد؟ع؟ در این نیایش، ناظر به آفت های سه گانه ای است 
انجام عمل نیک، به جان انسان و اعمال نیک او می افتند که در متن درس به آنها اشاره شد.

خالصه اینکه نگاه صحیح به کار خیر این است:
که اثر آخرتی  کار خیر هرچند ظاهر دنیایی آن اندک یا کوچک باشد، انجام دادنی است؛ چرا  •

آن بزرگ است.
• کار خیر هرچند ظاهر دنیایی آن بسیار یا بزرگ باشد، در مقام بندگی خدا؟زع؟ ناچیز و نادیدنی 

که با هیچ کاری نمی توان حق بندگی خدا؟زع؟ را به جای آورد. است؛ چرا
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْکِمْلِإیَثارَکُثَرعر

َ
ْلُمْسَتِحّقأ ا

سی
فار

سی
به کار گیرندهبدعت هاسرزنش کردنپیشی گرفتنفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ـاْلَقْوِل واژگــــــــــــــــان َعّزَ ِإْن َو اْلَحّقِبݭِ
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

به فرموده امیرمؤمنان؟ع؟ شایسته است اموال در چه جاهایی هزینه شود؟  .3
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.    چرا باید گناهان به ظاهر کوچک خود را بزرگ بشماریم؟ 
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

راه رهایی از بدعت ها چیست؟  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  در  دو درس گذشته با ویژگی های صالحان و متقیان آشنا شدیم. در صحیفه سجادیه و دیگر 
وه های دیگر ی نیز  -چه مثبت  وه، به گر نیایش های پیشوایان معصوم؟مهع؟ عالوه بر این دو گر
و چه منفی- اشــاره شــده و خواســته هایی در رابطه با آنها مطرح شده است. به عنوان نمونه به 
وه های مثبت و منفی گوناگونی  نیایش 47 مراجعه و بندهای 86 تا 106 آن را مطالعه کنید و به گر

که مطرح شده اشاره نمایید و خواسته های امام سجاد؟ع؟ در رابطه با آنها را ارائه دهید.
مکارم األخالق 4: 
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7  معبودا، به محّمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما  

و برایم نفرت كینه توزان را به مهر بدل كن 

و حسادت ستم پیشگان را به مهربانی 

و بدگمانی درستكاران را به اطمینان 

و دشمنی نزدیكان را به دوستی 

و بدرفتاری خویشاوندان را به نیک رفتاری 

و مددنكردِن بستگان نزدیک را به مددكاری 

كنندگان را به محّبت راستین و محّبت ظاهری مدارا

و راندن معاشران و همكاران را به حسن معاشرت 

و تلخی بیم از ستمگران را به شیرینی امنیت.

8  معبودا،  به محّمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما   

و قرار ده برای من 

دست قدرتی در برابر آن كه به من ستم  كند،

و  زبانی گویا در برابر آن كه با من مشاجره نماید، 

و چیره گی و پیروزی بر آن كه به ناحق در برابر من بایستد.

ٍد  ٍد َو آِل ُمَمَّ 7 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ   

َمَحبََّة 
ْ
نَآِن ال ْهِل الشَّ

َ
ِن ِمْن بِْغَضِة أ

ْ
بِْدل

َ
َو أ

َة  َموَدَّ
ْ
ْغِ ال

َ ْهِل ابلْ
َ
َو ِمْن َحَسِد أ

َلِح اثلَِّقَة  ْهِل الصَّ
َ
َو ِمْن ِظنَِّة أ

يََة 
َ

َول
ْ
ْدَننْيَ ال

َ ْ
َو ِمْن َعَداَوةِ ال

َة  َمَبّرَ
ْ
ْرَحاِم ال

َ
أ

ْ
َو ِمْن ُعُقوِق َذِوي ال

َة  قَْربنَِي انلُّْصَ
َ ْ
ِن ال

َ
َو ِمْن ِخْذل

ِمَقِة 
ْ
ُمَداِريَن تَْصِحيَح ال

ْ
َو ِمْن ُحبِّ ال

ِة  ِعْشَ
ْ
ُمَلبِِسنَي َكَرَم ال

ْ
َو ِمْن رَدِّ ال

َمنَِة
َ ْ
الِِمنَي َحَلَوَة ال َو ِمْن َمَراَرةِ َخوِْف الظَّ

ٍد َو آِلِ  8 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ   

َو اْجَعْل ِل 

يَداً َعَ َمْن َظلََمِن 

َو لَِساناً َعَ َمْن َخاَصَمِن 

َو َظَفراً بَِمْن اَعنََدِن 

کنشها مکارماألخالق۵:تنشهاووا



َو َهْب ِل َمْكراً َعَ َمْن اَكيََدِن 

َو قُْدَرًة َعَ َمِن اْضَطَهَدِن 

َو تَْكِذيباً لَِمْن قََصبَِن 

َدِن  ْن تَوَعَّ َو َسَلَمًة ِممَّ

َدِن  ْقِن ِلَطاَعِة َمْن َسدَّ َو َوفِّ

رَْشَدِن 
َ
َو ُمتَاَبَعِة َمْن أ

ٍد َو آِلِ  9 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ   

ْدِن  َو َسدِّ

ِن بِانلُّْصِح  اَعرَِض َمْن َغشَّ
ُ
ْن أ

َ
ِل

ِبِّ 
ْ
ْجِزَي َمْن َهَجَرِن بِال

َ
َو أ

َْذِل  ِثيَب َمْن َحَرَمِن بِابلْ
ُ
َو أ

لَِة  َكاِفَ َمْن َقَطَعِن بِالصِّ
ُ
َو أ

ِر 
ْ
ك  ُحْسِن اذلِّ

َ
َخاِلَف َمِن اْغتَابَِن إِل

ُ
َو أ

ََسنََة
ْ
ْشُكَر ال

َ
ْن أ

َ
َو أ

يِّئَِة ْغِضَ َعِن السَّ
ُ
َو أ

و ارزانی دار به من،ترفندی در برابر آن كه با من نیرنگ بازد،

و قدرتی در برابر آن كه بر من چیره  شود و ستم ورزد،

و راه انكاری در برابر آن كه از من بدگویی كند،

و به سالمت رهیدن از كف آن كه تهدیدم  كند 

و توفیقم ده برای اطاعت  از آن كه مرا به راه درست می برد 

و پیروی از آن كه مرا به راه درست راهنمایی می كند.

9 معبودا، به محّمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما  

كه  و به من توفیق ده و مرا بر این راستا بدار 

با آن كه با من ناراستی كرده، با خیرخواهی مقابله كنم 

و آن كه را از من دوری گزیده، با نیكی جزا دهم

و آن كه مرا محروم ساخته، با بخشش، پاداش دهم 

و به آن كه از من گسسته، با پیوستن، عوض دهم 

و با آن كه از من غیبت كرده، با ذكر خیر، مخالفت ورزم 

و نیكی را سپاس گویم 

و از بدی، چشم بپوشم.

نـمـاییازدعا
زندگی در جامعه با وجود همه خوبی ها و خوشی هایش 

گواری ها، درگیری ها و دل مشغولی هایی آمیخته است. همواره با نا
 انسان حق پو و خداجو چگونه با این مسائل ناخوشایند مواجه می شود؟
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درس دن
نیایش ین

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

واژگانمــهم

ْبِدْل
َ
نُعُقوقأ

َ
َوةَمَراَرةِخْذال

َ
َحال

َعاَنَدَخاَصَمَظَلَم
َ

ْصحَغّش الّنُ

ْجِزَي 
َ
ِثیَب أ

ُ
َکاِفَي أ

ُ
ْغِضَي اْغَتاَبأ

ُ
أ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

َد َسّدَ
به سمت 
صحیح 

جهت داد

ماده »س د د« به معنای ترمیم و پرکردن شکاف یا سوراخی در یک شیء و 
َد« فعــِل ماضــی از بــاب تفعیــل به معنــای 

َ
درســت کردن آن اســت. »َســّد

جهت دادن به سمت صحیح و هدایت کردن به راه درست است. این معنا 
از واژه َسداد گرفته شده که به معنای استواری و درستی است. گویا چیزی 

که استوار و درست است هیچ شکاف و روزنه ای در آن وجود ندارد. 

ْرَشَد
َ
أ

به راه 
درست 

هدایت کرد

ْرَشَد« فعِل 
َ
ماده »ر ش د« به معنای راه یافتگی به نیکی و درستی است. »أ

ماضی از باب إفعال، به معنای راه  نشان دادن و هدایت کردن است. ُرشد 
به معنای راه یافتگی و متضاد آن َغّی به معنای گمراهی است. واژه های 

آشنای دیگر از این ریشه عبارت اند از: رشید، ُمرشد، ارشاد و رشادت.

َنآِن
َ

نفرت و الّش
کینه

مــاده »ش ن أ« به معنای نفرت داشــتن از یک شــیء و دوری کــردن از آن 
، به معنــای نفرت داشــتن و 

ُ
 َیشــَنأ

َ
َشــَنأ ــَنآن« مصــدر فعــل 

َ
اســت. »الّش

دوری کردن اســت. آشــناترین واژه از این ریشــه، شــاید واژه ای باشــد که 
یء«، که اسم فاعل از همین  بارها در ســوره کوثر خوانده ایم؛ یعنی »شــانݭݭݪݪِ
ْبَتُر ( )کوثر:3(؛ »بی شــک آنکه از تو متنفر 

َ
أ

ْ
فعل اســت: )  ِإّنَ شاِنَئَك ُهَو ال

است ]و به تو زخم زبان می زند[، هم اوست که مقطوع النسل است.«

شرحواژگان
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مکارم األخالق 5: 
کنش ها تنش ها و وا

▪   تنش ها ...  ▪ 
کم بود؛ همه به  چه خوب بود که همواره میان انسان ها محّبت، اعتماد، عدالت و درستکاری حا

حقوق یکدیگر احترام می گذاشتند و به وظایف خود عمل می کردند! 
اما متأسفانه دنیای واقعی شکل دیگری است و گاه رابطه ما با دیگران به تنش کشیده می شود و در 

پی آن حقوق و داشته هایمان در معرض خطر و تهدید قرار می گیرند.

پرسش این جاست که چگونه باید با این تنش ها و مشکالت مواجه شویم؟ 
از نگاه قدسی امام سجاد؟ع؟، برای مدیریت تنش های اجتماعی، باید سه گام زیر را برداریم:

• اول: زمینه های تنش با دیگران را از میان برداریم.
از  در خود، توان و قدرت مقابله با تنش ها و بدرفتاری های دیگران و همچنین دفاع  دوم:   •

حقوق خود و دیگر افراد جامعه را تقویت کنیم.
• سوم: در مواردی که مصلحتی بر خالف آن وجود ندارد، از خطاهای دیگران چشم  بپوشیم؛ 

بلکه بدی های دیگران را با خوبی پاسخ دهیم.
با این گام ها، جامعه به سوی صلح و دوستی می رود و افراد به جای پرداختن به درگیری های بیهوده، 
در مسیر رشد و تعالی خود پیش می روند و البته در صورت نیاز از حقوق خود و دیگران دفاع می کنند.

▪   زمینه های تنش زا    ▪ 
بیشتر درخواست های امام سجاد؟ع؟ در این فرازها، رفع زمینه های تنش زاست. 

آنها  برابر  در  که  اقدامی  تنها  و  است  ج  خار ما  دست  از  زمینه ها  این  از  بسیاری  نبود  یا  بود  گرچه 
ع به درگاه الهی است که البته بسیار مهم و تأثیرگذار است؛ ولی  می توانیم انجام دهیم، دعا و تضر

در موارد بسیاری نیز، اقدامات خود انسان، زمینه این تنش ها را فراهم می کند. 
بکوشیم  الهی،  درگاه  به  ع  تضر و  دعا  کنار  در  باید  بلکه  نیست؛  کافی  تنها  دعای  موارد،  این  در 

رفتارهای تنش زای خود را اصالح کنیم. از پیامبر خدا؟ص؟ روایت شده است: 

کننده ای که هیچ عمل و اقدامی انجام نمی دهد، مانند  ؛ دعا  َوَتٍر
َ

اِمي ِبال َکالّرَ  َعَمٍل  
َ

اِعي  ِبال
َ

الّد
تیراندازی است که با کمان بدون ِزه می خواهد تیراندازی کند. )الجعفریات، ص224(

باقی  دشمنی  و  بیزاری  جز  راهی  شرایط  برخی  در  و  نیست  امکان پذیر  همیشه  تنش زدایی  البته 
ْسَوٌة َحَسَنٌة 

ُ
ْم أ

ُ
ك

َ
نمی ماند؛ مانند موقعیتی که حضرت ابراهیم؟ع؟ در آن به سر می برد: ) َقْد كانَْت ل

ْم َو َبدا َبْيَننا 
ُ

ِه َكَفْرنا ِبك ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الّلَ ْم َو ِمّمَ
ُ

ا ُبَرآُؤا ِمْنك
َ
وا ِلَقْوِمِهْم ِإّن

ُ
ذيَن َمَعُه ِإْذ قال

َّ
في  ِإْبراهیَم َو ال

ِه َوْحَده  ( )ممتحنة: 4(  َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِبالّلَ
ً
َبدا

َ
َبْغضاُء أ

ْ
َعداَوُة َو ال

ْ
ُم ال

ُ
َو َبْيَنك

شرحدعا
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)
َ

ة َمَحّبَ
ْ
َنآِنال

َ
ْهِلالّش

َ
ِنيِمْنِبْغَضِةأ

ْ
ْبِدل

َ
1. نفرت و بیزاری كینه توزان )أ

ک ترین زمینه های تهدیدآمیز برای ما این است که افراد کینه توز، نفرت و بیزاری از  یکی از خطرنا
ما را به دل بگیرند و بخواهند به ما آسیب برسانند. 

ما  خود  دست  به  آنها  از  برخی  که  باشد  داشته  گونی  گونا دالیل  می تواند  آنان  بیزاری  و  نفرت 
هستند. ما باید در مواجهه با چنین افرادی، بکوشیم تا زمینه کینه توزی آنان را فراهم نکنیم. 

که می تواند این نفرت ها را از میان بردارد؛  البته هدایت دل ها به دست خدا؟زع؟ است و اوست 
ازاین رو هم نوا با امام سجاد؟ع؟ از پروردگارمان می خواهیم گرفتار این مشکل نشویم.

کینه توزی و نفرت بسنده نمی کند، بلکه فراتر می رود و از خدا؟زع؟  البته امام سجاد؟ع؟ به نبود 
می خواهد به جای نفرت، محّبت و دوستی را در دل آنها قرار دهد تا بدین وسیله احتمال تنش و 

کم گردد. درگیری، بسیار اندک شود و به جای آن، همکاری و دوستی حا

َة(
َ
َمَوّد

ْ
َبْغِيال

ْ
ْهِلال

َ
ِني...ِمْنَحَسِدأ

ْ
ْبِدل

َ
2. حسادت ستمگران )أ

است  کی  خطرنا و  زشت  بسیار  بیماری  حسد، 
قرار  خطر  معرض  در  را  حسود  خود  هم  که 
می دهد و هم کسی را که به او حسد می ورزد. 

از  را  دیگری  بهره مندی  نمی تواند  که  حسود 
از  نعمت ها  آن  دارد  دوست  ببیند،  نعمت ها 
به  دست  نیز  عمل  در  چه بسا  و  بروند  میان 

کارهایی برای از میان بردن آنها بزند. 
که شخص حسود، اهل ستم و تجاوز نیز باشد؛ زیرا در این  خطر حسادت زمانی بیشتر می شود 

صورت، امکان اقدام عملی او علیه انسان بیشتر می شود. 
از همین روست که امام سجاد؟ع؟ از حسادت افراد ستمکار به خدا؟زع؟  پناه می برد و از او می خواهد 

در دل های آنان تصرف کند و حسادت آنان را به محّبت تبدیل نماید. 
کسی را دوست  با وجود محبت، امکان تحقق حسد بسیار ناچیز می  شود؛ زیرا انسان نمی تواند 

بدارد و در عین حال بدخواه او نیز باشد. از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است: 

ِة
َ

ِدیِق  ِمْن ُسْقِم اْلَمَوّد َحَسُد الّصَ
حسادت دوست، ناشی از خلل در محّبت و دوستی است. )نهج البالغة، حکمت 218(

)
َ

َقة ِحالّثِ
َ

ل ْهِلالّصَ
َ
ِةأ 3. عدم اعتماد افراد درستكار به انسان )َوِمْنِظّنَ

ارتباط با انسان های صالح، نعمت بسیار بزرگی است برای دنیا و آخرت.

ٿ ٿ ٹ ٹ...
چ چ    چ چ ڇ

 بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده دم ��� 
و از شر حسودی بدخواه آنگاه که حسادت ورزد.

فلق: 1و2و5

آیینه آیینهدر
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از امام سجاد؟ع؟ روایت شده است: 
ِح

َ
ال اِلِحیَن َداِعَیٌة ِإَلی الّصَ ُمَجاَلَسُة الّصَ

هم نشینی با صالحان، دعوت کننده ]انسان[ به صالح است. )الکافي، 20/1(
کم کم رو به تیره گی می رود و  ارتباط  از دست بدهند، این  را به ما  افراد اعتمادشان  گر این  ا اما 

چه بسا پس از مدتی قطع شود. بنابراین ما باید:
•  اوال: در رفتارمان زمینه این بی اعتمادی را فراهم نکنیم؛

•  ثانیا:  از خدا؟زع؟ بخواهیم به جای بدگمانی، اعتماد به مارا در دل های آنان قرار دهد. 

)
َ

َیة
َ

َول
ْ
ْدَنْیَنال

َ ْ
4. دشمنی نزدیكان و اطرافیان )َوِمْنَعَداَوِةال

که آنان از سویی، از نقاط  ک تر است؛ چرا دشمنی نزدیکان و اطرافیان از هر دشمنی دیگری خطرنا
گاه ترند و از سوی دیگر، معمواًل به انسان دسترسی بیشتری دارند؛ بنابراین ما باید: ضعف انسان آ

• اوال: در حّد امکان، با مدارا و محّبت، زمینه دشمنی اطرافیان را از میان ببریم. 
از پیامبر خدا؟ص؟ روایت شده است: 

ْفُق ِبِهْم ِنْصُف اْلَعْیشݭِ ؛ مدارای با مردم نیمی از ایمان است و  یَماِن َو الّرِ ِ
ْ

اِس ِنْصُف ال ُمَداَراُة الّنَ
نرم خویی با آنان نیمی از زندگی ]شیرین[ است. )الکافي، 117/2(

همواره  بلکه  نشوند،  ما  دشمنان  به  تبدیل  اطرافیان،  و  نزدیکان  بخواهم  خدا؟زع؟  از  ثانیا:   •
دوست و یاور ما باشند.

َة( َمَبّرَ
ْ
ْرَحاِمال

َ ْ
ِويال

َ
5. قطع رابطه و بدرفتاری خویشاوندان )َوِمْنُعُقوِقذ

از  و  کند  تکیه  آنها  به  نیاز  مواقع  در  می تواند  انسان  که  هستند  الهی  نعمت های  خویشاوندان، 
به  نیکی  و  رحم  صله  درباره  کیدی  ا توصیه های  دینی  آموزه های  در  برد.  بهره  آنان  پشتیبانی 
کی اعمال، فراوانی اموال، دفع  خویشاوندان وارد شده است. بر اساس روایات، صله رحم باعث پا

بالها، آسانی حساب و به تأخیرافتادن مرگ انسان می شود. )الکافي، 151/2( 
گون، خویشاوندان با ما قطع رابطه می کنند و ما را به حال خود رها می سازند  اما گاه به دالیل گونا

و چه بسا به آزار ما می پردازند. 
کنش مؤمنانه ما چه خواهد بود؟  در این صورت وا

کنیم؛ بلکه باید بکوشیم زمینه این  آنان قطع  با  را  با مقابله به مثل، رابطه خود  اواًل: نباید    •
کرد:  کنیم. روایت شده شخصی نزد پیامبر؟ص؟ آمد و عرض  قطع ارتباط را تا حد امکان رفع 
»ای رسول خدا، خاندان من جز ستم، قطع ارتباط و دشنام، بر من روا نمی دارند؛ آیا می توانم 

مکارم األخالق 5: آنان را رها کنم؟« فرمود: 
کنش ها تنش ها و وا
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درس دن
نیایش ین

ِإذًا َیْرُفَضُکُم اهلُل َجِمیعًا؛ در این صورت خدا همه شما را با هم رها خواهد کرد! 
عرض کرد: »پس چه کنم؟« فرمود: 

َك ِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َکاَن َلَك ِمَن اهلِل  ْن َظَلَمَك َفِإّنَ َتِصُل َمْن َقَطَعَك َو ُتْعِطي َمْن َحَرَمَك َو َتْعُفو َعّمَ
؛ با کسی که با تو قطع ارتباط کرده، ارتباط بر قرار می کنی و به کسی که بخشش  یرݨٌ ْم َظهݭِ َعَلْیهݭِ
گر چنین  را از تو دریغ داشته، بخشش می کنی و از کسی که به تو ستم کرده، می گذری؛ زیرا ا

کردی، از جانب خدا پشتیبانی علیه آنان خواهی داشت. )الکافي، 150/2(
: باید مانند امام سجاد؟ع؟ در دعاهای خود از خدا؟زع؟ بخواهیم خویشاوندان به جای 

ً
•  ثانیا

قطع ارتباط و بدرفتاری با ما، به ارتباط و نیکوکاری روی آورند.

ْصَرَة( َرِبیَنالّنُ
ْ
ق

َ ْ
ِنال

َ
ل

ْ
6. رهاشدن و یاری نشدن از سوی نزدیكان )َوِمْنِخذ

از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است:
ْلِسَنِتِهْم 

َ
یِهْم َو أ ِ ْیدݫ

َ
ِ َو ِدَفاِعِهْم َعْنُه ِبأ ݫ ِتهݫ ُجُل َو ِإْن َکاَن َذا َماٍل َعْن ِعْترݨݨݨَ ي الّرَ  َیْسَتْغنݭݭݭِ

َ
ُه ال اُس ِإّنَ َها الّنَ ّیُ

َ
أ

ْعَطُفُهْم َعَلْیِه ِعْنَد َناِزَلٍة ِإَذا َنَزَلْت ِبه 
َ
ُهْم ِلَشَعِثِه َو أ َلّمُ

َ
ِ َو أ ݫ اِس َحْیَطًة ِمْن َوَراِئهݫ ْعَظُم الّنَ

َ
َو ُهْم أ

گر ثروتمند باشد، از خاندان خود و دفاع آنان از او با دست و زبانشان،  ای مردم، انسان حتی ا
بی نیاز نمی شود. آنان برای حفظ همه جانبه او و رفع آشفتگی هایش از همه مهم ترند و به 

گوار بر او، با او مهربان ترند. )نهج البالغة، خطبه 23( هنگام فرود پیشامدهای نا
اما گاه ارتباطات خویشاوندان چنان سست می شود که نسبت به یکدیگر بی تفاوت می  شوند و در 

گرداب سختی ها همدیگر را رها می کنند. 
در  خویشاوندان  می شود  باعث  که  موانعی  می خواهد  خدا؟زع؟  از  فراز،  این  در  سجاد؟ع؟  امام 

سختی ها به یاری ایشان نیایند برطرف کند و ایشان را از نعمت یاوری آنان بهره مند گرداند.

ِمَقِة(
ْ
ُمَداِریَنَتْصِحیَحال

ْ
ال 7. دوستی چاپلوسان )َوِمْنُحّبِ

برخی از اطرافیان، از ما دل خوشی ندارند و یا حتی بدخواه ما هستند ولی در ظاهر اظهار دوستی و 
محّبت می کنند و در حقیقت، با ما مدارا و ما را تحمل می کنند. چنین دوستی و محّبت ظاهری:

 • اواًل: دوامی ندارد و هر لحظه ممکن است به دشمنی آشکاری مبدل شود؛ 
: برای ما تلخ و دردآور است؛ زیرا هر شخصی از اینکه احساس کند دیگران محّبت خالصی 

ً
 • ثانیا

با او ندارند و تنها از راه مدارا او را تحمل می کنند، در رنج و فشار روحی قرار می گیرد.
 ازاین رو امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ می خواهد این دوستی و محّبت بیمارگونه و خلل آمیز را تبدیل به 

دوستی و محّبتی راستین کند.
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ِعْشَرِة(
ْ
ِبِسیَنَكَرَمال

َ
ُمل

ْ
ال 8. پذیرفته نشدن اهانت آمیز از سوی معاشران و همكاران )َوِمْنَرّدِ

گاه معاشران ما به صورتی اهانت آمیز با ما برخورد می کنند و به ما و کارهای نیکمان در حق آنان، 
به دیده تحقیر می نگرند و ما را در جمع خود نمی پذیرند. این امر از سویی باعث فشارهای روحی 

برای ما می شود و از سویی، روابط ما را با دیگران در معرض تنش قرار می دهد؛ بنابراین باید:
• اواًل: بکوشیم همواره عّزت خود را حفظ کنیم و از اقداماتی که باعث خواری ما در دیده دیگران 

می شود، خودداری کنیم؛ 
: با گشودن دست دعا، از این امر ناخوشایند به درگاه الهی پناه ببریم.

ً
• ثانیا

َمَنِة(
َ ْ
َوَةال

َ
اِلِمیَنَحل

َ
َخْوِفالّظ ِ ݫ ینی امنیت به جای تلخی بیم از ستمگران )َوِمْنَمَراَرةݫ 9.  شیر

از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 
ْمُن َو اْلَعاِفَیُة

َ ْ
ِنْعَمَتاِن َمْجُهوَلَتاِن األ

دو نعمت، ناشناخته اند: امنیت و عافیت. 
)روضة الواعظین و بصیرة المّتعظین، 472/2(

از  از آن تلخ تر، ترس  اما  ستم دیدن تلخ است 
اینکه  و  ناامنی  احساس  یعنی  است؛  ستمکار 
هر لحظه ممکن است ستمکار رگبار ستمش را 

به روی ما بگشاید. 
از پروردگارش می خواهد این  امام سجاد؟ع؟ 

تلخی را به شیرینی امنیت مبدل فرماید. 

ح است که سیدعلی خان  تذکر مهم: در معنای هر یک از فرازهای پیشین احتماالت دیگری نیز مطر
ح خود به آنها پرداخته است. مدنی؟هر؟ در شر

 ▪   آمادگی برای رویارویی با تنش ها    ▪ 
کنیم و در  کامل از برخوردها و تنش ها جلوگیری  هرقدر هم بکوشیم، معمواًل نمی توانیم به طور 

نتیجه حریم، آزادی و حقوق ما در معرض تجاوز دیگران قرار می گیرد. 
بنابراین باید روز به  روز بر توان دفاعی خود بیافزاییم تا از سویی دیگران فکر تجاوز به حریم ما را به 

خود راه ندهند و از سوی دیگر، در صورت تجاوز بتوانیم از خود یا دیگران دفاع کنیم. 
امام سجاد؟ع؟ در این فراز با برشمردن موارد زیر، از خدا؟زع؟ می خواهد که به ایشان امکانات الزم را 

در برابر تجاوز و ستم  دیگران عطا نماید تا بتواند از خود و اطرافیانش دفاع کند:

ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڄ
 ڄ ڄ ڄ���

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
کارهــای  آورده و  ایمــان  کــه  را  از شــما  کســانی  خــدا 

شایسته کرده اند وعده داده است
 که آنان را خلیفه روی زمین قرار دهد ...

 و آنان را پس از بیم و وحشت به امنیت رساَند... 
نور:55

آیینه آیینهدر

مکارم األخالق 5: 
کنش ها تنش ها و وا
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ي( َمنݭݭِ
َ
ىَمْنَظل

َ
َعل

ً
يَیدا 1. چیرگی و دست برتر در برابر ستمگران )اْجَعْللݭݭݪِ

طبیعت ستمگر، ستمگری است در صورتی که 
مجالی برای آن بیابد؛ بنابراین ما باید آن قدر 
که ستمگران مجال  باعّزت و قدرتمند باشیم 

ستمگری را در حق ما پیدا نکنند.
برای این منظور باید از خدا؟زع؟ بخواهیم نقاط 
ضعف ما را به نقاط قوت تبدیل کند و به ما در 
برتر  برابر ستمگران هیبت و عظمت و دست 
کند تا آنان فکر آسیب رساندن به ما را  عنایت 

به خود راه ندهند.
با  می توانیم  تا  باید  خدا؟زع؟  بر  توکل  با  آنگاه 

نعمت های خدا؟زع؟ خود را مجهز کنیم.

ىَمْنَخاَصَمِني(
َ
َعل

ً
2. زبانی گویا در برابر مشاجره كنندگان )َوِلَسانا
افراد ستمگر گاه از در گفتگو و مشاجرات لفظی 
اهداف  و  افکار  اعتقادات،  و  می شوند  وارد 
از  چه بسا  و  می دهند  قرار  هدف  را  ما  صحیح 
این راه بخواهند حّقی مسلم را از ما را بربایند.  
و  قاطع  دلیلی  و  حجت  آنان  برابر  در  ما  گر  ا

محکم نداشته باشیم:
• اواًل: ممکن است خود ما، در موضع حقی که 

داریم، دچار سستی و تردید شویم؛ 

• ثانیا: دیگر افراد جامعه از خصم ما متأثر شده، علیه ما و مواضع برحقمان به پا خیزند. 

ازاین رو امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ می خواهد که به ایشان دلیلی محکم و قاطع در برابر مشاجراِن 
حق ستیز عطا کند تا بتواند از حقیقت و نیز حق خود در برابر آنان دفاع کند.

ِبَمْنَعاَنَدنݭݭݭِي(
ً
وزی در برابر مخالفان لجوج )َوَظَفرا 3. پير

گاه اند، ولی با این حال به انکار و مخالفت با او  افراد »معاند« کسانی هستند که از حقانیت دیگری آ
می پردازند. امام سجاد؟ع؟ از آنها به خدا؟زع؟ پناه می برد و پیروزی در برابر آنان را از او می خواهد.

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې 
ې ى ىائ ائ    ەئ ەئ وئ 

 و برادرم هارون از من زبان آورتر است، پس او را با 
من بفرست تا یاوری باشد که مرا تصدیق ]و تأیید[ 

کند، که می ترسم مرا تکذیب کنند.
قصص: 34

آیینه آیینهدر

ۇ ۆ ۆ ۈ
 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  

ۅ ۉ  ۉ ې ې
 ې ې ى  ى ائ ائ ەئ 

در برابــر آنــان، تــا می توانیــد از هرگونــه نیــرو و اســبان 
زین کرده آماده کنید تا بدان وسیله دشمن خدا و دشمن 
خودتان و کســان دیگری غیر آنان را که نمی شناسید؛ 

ولی خدا آنان را می شناسد، بترسانید.
األنفال : 60

آیینه آیینهدر
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4. ترفند و راه چاره در برابر مكاران و حیله گران 

ىَمْنَكاَیَدنݭݭِي
َ
َعل

ً
يَمْكرا َوَهْبلݭݪِ

ح  طر ما  علیه  و  می کنند  دشمنی  دشمنان، 
می ریزند و نیرنگ می بازند. 

دقیق،  نقشٔه  و  ح  طر آن همه  برابر  در  ما  گر  ا
برنامه  و طرحی نداشته باشیم، قطعًا شکست 

می خوریم و زیر پای آنان له می شویم. 
ازاین رو باید ضمن تالش و اقدام برای برنامه ریزی، به خدا؟زع؟ پناه ببریم و از او بخواهیم راه های 

برون رفت از حیله های دشمنان را به ما الهام کند.

5. قدرت در برابر كسانی كه در صدد ستم نمودن و خواركردن انسان هستند 
ي ىَمِناْضَطَهَدنݭݭݪِ

َ
ْدَرًةَعل

ُ
َوق

دست مایه اصلی ستمگران، قدرت و چیرگی ظاهری آنان است. 
که سرچشمه هر قدرت و توانی را آفریدگار هستی می داند، باید از خدا؟زع؟  ازاین رو انسان مؤمن 
میان  در  سستی  و  ضعف  گسترش  که  چرا بدهد؛  آنان  با  مقابله  برای  کافی  توانی  او  به  بخواهد 

انسان های نیک سیرت، میوه ای جز نیروگرفتن و غلبٔه انسان نماهای بدسیرت نخواهد داد. 

ون رفت از تهمت ها و افتراهای بی پایه  6. راه تكذیب و بر
ݭݭِي نݫ َصبݨَ

َ
ِلَمْنق

ً
َوَتْكِذيبا

که برای پیش برد اهداف  همواره در جامعه، انسان هایی بی بهره از اخالق انسانی حضور دارند 
حیوانی خود دست به هرکاری می زنند و حتی از تهمت و نسبت های ناروا به دیگران نیز پرهیز 
نمی کنند. مؤمن باید اواًل بهانه به دست این شیطان صفتان ندهد و ثانیًا از خدا؟زع؟ بخواهد راه 

تکذیب، انکار و از میان بردن این نسبت های ناروا را به او نشان دهد.

7. جان سالم به در بردن از تهدیدهای دشمنان 
ي َدنݭݪِ

ْنَتَوّعَ ِمّمَ
ً

َمة
َ

َوَسل
حربه دیگر ستمگران برای پیش برد اهدافشان، تهدید و ارعاب است. 

روشن است انسانی که به دین و اخالق انسانی پایبند است نمی تواند همواره به تهدید ستمگران 
ترتیب اثر دهد و راهی را که آنان می خواهند پیش بگیرد؛ پس راه چاره  این است که به خدا؟زع؟ 

پناه ببرد و خود را در برابر اقدامات احتمالی دشمنان آماده کند.

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺ 
و نیرنگ زدند و خدا هم نیرنگ زد 
و خدا بهترین نیرنگ زنندگان است.

آل عمران: 54

آیینه آیینهدر

مکارم األخالق 5: 
کنش ها تنش ها و وا
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درس دن
نیایش ین

▪   عّزت در برابر مستکبران، طاعت در برابر صالحان   ▪ 
که  به گونه ای  بکشاند  خودبرتربینی  و  خودبینی  به  را  انسان  نباید  قدرت مندی  و  نفس  عّزت 

خودرأی شود و گوش شنوایش را نسبت به اندرزگویان خیرخواه، از دست بدهد. 
به همین دلیل امام سجاد؟ع؟ به پیروان خود می آموزد که بالفاصله پس از درخواست قدرت و عّزت 

در مقابل ستمگران و مستکبران، از خدا؟زع؟ دو خواسته زیر را نیز طلب کنند:
که در صدد اصالح خطاها و انحرافات انسان هستند.   1. توفیق فرمان برداری از خیرخواهانی 

َدنݭݭِي(
َ

ْقِنيِلَطاَعِةَمْنَسّد ِ
ّ
)َوف

َمْن ُمَتاَبَعِة را به انسان نشان می دهند. )َو راه و مسیر درست  که  کسانی  از  2. توفیق پیروی 
ْرَشَدنݭݭِي(

َ
أ

▪   »مقابله به احسن« به جای »مقابله به مثل«   ▪
استفاده  به معنای  هرگز  این  ولی  است،  ضروری  و  مطلوب  امری  قدرت  و  عّزت  کسب  هرچند 

همیشگی از آن علیه کسانی که به ما بدی می کنند نیست. 
بدی های  پاسخ  که  است  این  اخالقی  جلوه های  زیباترین  از  یکی  اسالمی،  آموزه های  اساس  بر 

دیگران را با خوبی بدهیم.  از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

اْلَعْفِو  ِخَرِة 
ْ

ال َو  ْنَیا 
ُ

الّد ِئِق 
َ

َخال ِبَخْیِر  ْخِبُرُکْم 
ُ
أ  

َ
ال أ

ِإَلی  ْحَساُن  ِ
ْ

ال َو  َقَطَعَك  َمْن  َتِصُل  َو  َظَلَمَك  ْن  َعّمَ
َساَء ِإَلْیَك َو ِإْعَطاُء َمْن َحَرَمَك

َ
َمْن أ

 آیا شما را از برترین صفات اخالقی در دنیا و آخرت 
از  گذشت کردن  از[  گاه نسازم؟! ]آنها عبارت اند  آ
برقرار  ارتباط  است؛  کرده  ستم  تو  به  که  کسی 
است؛  کرده  رابطه  قطع  تو  با  که  کسی  با  کردن 
کرده است و  که به تو بدی  کسی  نیکی کردن به 
که بخشش خود را از تو  کسی  بخشش کردن به 

دریغ داشته است. )الکافي، 107/2( 
ح می کند: امام سجاد؟ع؟ در ادامه دقیقا  خواسته هایی هم سو با این روایت نورانی را مطر

ٍد ىُمَحّمَ
َ
َعل َصّلݭِ ُهّمَ

َّ
معبودا، به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه ای فرما و به من توفیق ده )الل

يِلـ...(: ْدنݭݭِ َوَسّدِ ِ ݫ َوآِلهݫ

ژ ژ ڑ  ڑ  ک
ک ک   گ گ 

ڱ ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
با  را[  ]بدی ها  نیست؛  یکسان  بدى  با  نیکی 
گاه آن کس که میان  بهترین روش دور کن، که نا
گویی  که[  شود  ]چنان  است  کینه ای  او  و  تو 

دوستی گرم و صمیمی است.
فصلت: 34

آیینه آیینهدر
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و  ناراستی  من  حق  در  که  را  کسی  پاسخ   .1
ْن

َ
)أ بدهم  خیرخواهی  با  کرده،  دغل کاری 

ْصِح( ِنيِبالّنُ
َ

َعاِرَضَمْنَغّش
ُ
أ

2. کسی را که مرا رها کرده، با نیکوکاری مجازات 
) ِبّرِ

ْ
ْجِزَيَمْنَهَجَرِنيِبال

َ
کنم)أ

که بخشش خود را از من دریغ  کسی  پاداش   .3
َمْن ِثیَب

ُ
)أ بدهم او  به  بخشش  با  داشته، 

ِل(
ْ

َبذ
ْ
َحَرَمِنيِبال

کرده،  که با من قطع رابطه  را  کسی  مکافات   .4
َكاِفَي

ُ
برقراری ارتباط دوستانه با او قرار دهم )أ

ِة(
َ
ل َطَعِنيِبالّصِ

َ
َمْنق

5. بر خالف کسی که غیبتم را کرده، عمل نمایم 
َخاِلَفَمِن

ُ
و در نبودش از او به نیکی یاد کنم )أ

) ْكِر ِ
ّ

ىُحْسِنالذ
َ
اْغَتاَبِنيِإل

 و در یک کالم، به من توفیق ده که رویکرد کلی 
من در زندگی این باشد:

)
َ

َحَسَنة
ْ
ال ْشُكَر

َ
ْنأ

َ
•  نیکی هایی را که دیگران در حق من می کنند، سپاس گزارم )أ

َئِة( ّیِ
ْغِضَيَعِنالّسَ

ُ
•  از بدی هایی که دیگران بر من روا می دارند، چشم پوشم )أ

▪   سخن پایانی   ▪
که افراد آن در  که سید الساجدین؟ع؟ چه جامعه زیبایی را ترسیم می کند؛ جامعه ای  به راستی 
عین اینکه قدرت و عّزت خود را برای دفاع از حریمشان افزایش می دهند، تا می توانند از درگیری و 
تنش با یکدیگر خودداری می کنند و در مواجهه با بدی های دیگران، عفو و گذشت و نیکی به آنان 

را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

بــه هنــگام فتــح مّکــه کــه نه تنهــا دشــمنان بلکــه 
دوســتان انتظــار انتقــام جویی شــدید مســلمان ها 
و بــه راه انداختــن حّمــام خون در آن ســرزمین کفر 
کانــون دشــمنان ســنگ دل را داشــتند و حّتــی  و 
بعضــی از پرچم داران ســپاه اســالم در آن روز رو به 
سوی ابوسفیان کرده و شعار »الیوُم یوُم الَملَحَمِة؛ 
امــروز روز انتقام اســت« ســر دادند، پیغمبــر گرامی 
اســالم؟ص؟ بــا جمله »إذَهبــوا فأنتم الّطَلقــاُء؛ بروید 
همه آزادید« همه را مشمول عفو خود قرار داد و رو 
به ســوی ابوسفیان کرد و شــعار انتقام  جویانه را به 
ایــن شــعار محّبت آمیز تبدیل کرد و فرمــود: »الیوُم 

یوُم الَمرَحَمِة؛ امروز روز رحمت است.«
 همیــن عمل چنــان طوفانــی در دل هــای مّکیان 
وَن في  

ُ
مشــرک بــر پا کرد که بــه گفتــه قــرآن: )َیْدُخل

ْفواجا(. آری، فوج فوج مســلمان شــدند و 
َ
ِه أ دیِن الّلَ

آیین اسالم را با جان و دل پذیرا گشتند.
تفسیر نمونه، 282/20

اشارتوهدایت

مکارم األخالق 5: 
کنش ها تنش ها و وا
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درس دن
نیایش ین

رواق
انــدیـشـه

در این درس با اصل اساسی و خدشه ناپذیر صلح و آشتی در اسالم آشنا شدیم؛ اما برخی 
از آموزه های اسالم این انگاره را ایجاد می کنند که مؤمنان نسبت به غیر هم کیشان باید 
خیر،  گر  ا است؟  چنین  حقیقت  آیا  کنند.  اتخاذ  ستیزه جویانه  و  جنگ طلبانه  موضعی 
پس آیاتی که مؤمنان را به جهاد و سخت گیری علیه کافران دعوت می کنند، چیستند؟!

با  مؤمن  ارتباط  به  مربوط  تنها  نیایش،  این  بلند  آموزه های  که  ندارد  وجود  دلیلی  اواًل:   •
هم کیشان او باشد. بلکه چه بسا این فضایل واالی اخالقی ناظر به ارتباطات انسان مؤمن با 
همه انسان ها باشد، خواه با هم کیشان و خواه با غیرهم کیشانی که یا جامعه اسالمی آنان را 
پذیرا شده و در صلح و آشتی در کنار مسلمانان زندگی می کنند )اهل ذّمه( و یا میهمانانی در 

دامان امن جامعه اسالمی هستند )مهمانان خارجی(. 
انسانی  واالی  اخالق  آنها،  در  که  است  ماجراهایی  از  کنده  آ تاریخی  و  روایی  نوشته های 
پیامبر خدا؟ص؟ و دیگر پیشوایان دین؟مهع؟، نامسلمانان را مسلمان کرده است؛ پس چگونه 
گذشت، دفع بدی با نیکی و...  که فضیلت های اخالقِی واالیی همچون  کرد  می توان ادعا 

صرفًا ناظر به ارتباط مسلمانان با یکدیگر است.
: باید آیاتی که مسلمانان را به جنگ، جهاد و سخت گیری بر کفار دعوت نموده است، 

ً
•  ثانیا

با دیدی عمیق تر و نگاهی منصفانه تر بررسی کرد و در کنار آن، آیات صلح جویانه قرآن کریم 
را نیز مشاهده نمود. نگاهی عمیق به آیات قرآن کریم شکی باقی نمی گذارد که اصل اولیه 

در اسالم همان صلح و دوستی است )نساء: 90 و 128؛ انفال: 61؛ آل عمران: 64(؛ به عنوان نمونه:
وُهْم َو  ْن َتَبّرُ

َ
ْم أ

ُ
ْم ِمْن ِدیاِرك

ُ
ْم ُیْخِرُجوك

َ
يِن َو ل ْم فِي الّدِ

ُ
وك

ُ
ْم ُیقاِتل

َ
ذيَن ل

َّ
ُه َعِن ال )  لا َیْنهاُكُم الّلَ

ُمْقِسطيَن  (  )ممتحنة: 8(
ْ
َه ُیِحّبُ ال ْیِهْم ِإّنَ الّلَ

َ
ُتْقِسُطوا ِإل

از  را  شما  و  نجنگیدند  شما  با  دین  راه  در  که  کسانی  با  اینکه  از  نمی دارد  باز  را  شما  »خدا 
خانه هایتان بیرون نراندند، نیکی کنید و به عدالت رفتار نمایید که خدا عدالت پیشگان را 

دوست دارد.«
: اسالم فقط در موارد ضروری دعوت به جهاد می کند؛ جهادی که یا برای دفاع است و یا 

ً
• ثالثا

برای رهایی دیگر انسان ها از بند ستم و تاریکی گمراهی است.
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
نُعُقوقعر

َ
ِخْذال

َ
ْصحَغّش الّنُ

سی
فار

سی
غیبت کردشیرینیپاداش دهمتلخیفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

)ِنـ (يَکاَیَد َمْن َعَلیَمْکرًا ي  ِلـَهْبواژگــــــــــــــــان
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

از نگاه قدسی امام سجاد؟ع؟، برای مدیریت تنش های اجتماعی، چه گام هایی باید برداریم؟  .3
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

ک ترین دشمنی هاست؟  ْدَنْیَن«از خطرنا
َ ْ
4.    چرا »َعَداَوِةال

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

رویکرد کلی انسان در برابر بدی های دیگران چه باید باشد؟ فراز مربوط را ذکر کنید.  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

وابط افــراد جامعه با یکدیگر اســت که در  •  یکــی از مباحــث مهــم در آموزه هــای اســالمی، تنظیم ر
وابط اجتماعی در اسالم بر چه پایه هایی  این درس با ُبعدی از ابعاد گسترده آن آشنا شدیم؛ ر
وابط اجتماعی در اســالم،  .ک:  ر اســتوار اســت و مؤلفه های جامعه آرمانی اســالمی  چیســت؟)ر

رسی های اسالمی،  ج2، ص225؛  تعالیم اسالم، ص301( مکارم األخالق 5: محمدحسین طباطبایی؛  بر
کنش ها تنش ها و وا



تو را دارم چه کم دارم؟!

نیایش 21

درس 22

1  معبودا، ای كفایت كنندٔه شخص تنهای ناتوان

ک، و ای نگهدارنده از امر ترسنا

كرده اند گناهان مرا تنها 

ازاین رو هیچ همراه و یاوری با من نیست 

و در برابر خشمت ناتوان شده ام 

ازاین رو هیچ یاوری برایم نیست

و به آستانٔه خوف دیدارت رسیده ام

ازاین رو هیچ آرام بخشی برای دلهره ام نیست.

و چه كسی ایمنی ام دهد در حالی كه تو مرا ترسانده  باشی

و چه كسی یاری ام دهد در حالی كه تو مرا تنها كرده  باشی

و چه كسی توانایم كند در حالی كه تو مرا ناتوان ساخته  باشی؟!

3  ای معبودم، پناه ندهد جز پروردگاری بر ضّد پرورده ای

و ایمنی نبخشد جز پیروزی برضّد شكست خورده ای

و یاری نرساند جز جوینده ای برضّد گریخته ای،

ِعيِف َفرِْد الضَّ
ْ
1 اللَُّهمَّ يَا اَكِفَ ال

َمُخوِف
ْ
ْمِر ال

َ ْ
َو َواِقَ ال

ََطايَا 
ْ
فَْرَدتِْن ال

َ
أ

فََل َصاِحَب َمِع 

َو َضُعْفُت َعْن َغَضِبَك 

فََل ُمَؤيَِّد ِل

فُْت َعَ َخوِْف ِلَقائَِك  ْشَ
َ
َو أ

َن لَِروَْعِت فََل ُمَسكِّ

َخْفتَِن
َ
نَْت أ

َ
2 َو َمْن يُْؤِمنُِن ِمنَْك َو أ  

فَْرْدتَِن
َ
نَْت أ

َ
َو َمْن يَُساِعُدِن َو أ

ْضَعْفتَِن
َ
نَْت أ

َ
يِن َو أ َو َمْن ُيَقوِّ

 رَبٌّ َعَ َمْرُبوٍب
َّ

ُي يَا إِلَِه إِل  ُيِ
َ

3 ل

 َغِلٌب َعَ َمْغلُوٍب
َّ

 يُْؤِمُن إِل
َ

َو ل

 َطاِلٌب َعَ َمْطلُوٍب
َّ

 يُِعنُي إِل
َ

َو ل

َخَطايَا
ْ
تُْه ال َهّمَ

َ
ْمٌر َو أ

َ
َلُم إَِذا َحَزنَُه أ َو َكاَن ِمْن ُدَعائِِه َعلَيِْه الّسَ

نیایش آن حضرت؟ع؟ آنگاه که امری او را اندوهگین می کرد یا گناهان او را نگران می ساخت



نـمـایی از  دعا

نسبت وجودی ما با پروردگارمان چیست؟
گر در برابر پروردگارمان بایستیم، آیا کسی می تواند در کنار ما بایستد؟ ا

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ياْلَفْرد دَواقݭݪِ ْشَرْفُت َعَلیُمَؤّیݭِ
َ
َرْوَعةأ

یُر یُنُیْؤِمُن ُیجݭِ ݭِ ݭݫ باْلَمَفّر ُیعݫ َمْهرݨَ
الݨْ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ي ݭݭݪݪݪݪݪݪݪِ اف
َ
 ك

کفایت 
کننده؛
بسنده

 ماده »ک ف ی« به  معنای چیزی اســت که کافی و بســنده است و به 
ي« اسم فاعل و یکی از نام های خدا؟زع؟  ݭݭِ

بیش از آن نیاز نیست. »َکاڡݨݐ
ْیَساهَّلُلِبــكاٍفَعْبــَدُه( )زمر: 36(؛ 

َ
ل
َ
 اســت. در قــرآن کریــم می خوانیــم:)  أ

»آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟!«

ح واژ گان شر

بَِب يُع َذلَِك السَّ 4 َو بِيَِدَك يَا إِلَِه َجِ

َمْهَرُب
ْ
َمَفرُّ َو ال

ْ
َْك ال

َ
َو إِل

ٍد َو آِلِ فََصلِّ َعَ ُمَمَّ
ْح َمْطلَِب ِ

ْ
ن

َ
ِجْر َهَرِب َو أ

َ
َو أ

و ای معبودم، همه آن سبب ها به دست توست 

گریز فقط به سوی توست  و فرار و 

پس به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما

گریزم را پناه باش و خواسته ام را برآور.  و 
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▪   تنهای ناتوان   ▪
نیایــش 21 یکــی از دل نشــین ترین نیایش هــای صحیفــه اســت کــه در آن امام ســجاد؟ع؟ چگونگی 
رابطــه مــا بــا آفریــدگار و پرودگارمــان را بــا دقــت و زیبایــی بــه تصویــر می کشــد و در ادامــه، خواســته هایی 

شــیرین و حکیمانــه را بــه میــان مــی آورد کــه همــه آنهــا از توجــه بــه ایــن رابطــٔه ویــژه روییده انــد.
ســه فــراز نخســت ایــن درس بــا هــم ارتبــاط ادبــِی ویــژه ای دارنــد کــه در اصطــالح بــه آن »لــّف و نشــر« 

گفتــه می شــود؛ یعنــی مثــال هــر بخــش از فــراز ســوم بــا بخشــی از فــراز اول و دوم ارتبــاط دارد.

فراز  3فراز  2فراز  1 )بخش 2(فراز  1 )بخش 1(مشکالتم 

تنهایی
يݨݨَ َیاَكافݭݪِ ُهّمَ

َّ
الل

ݭِ ݫ َفْردݫ
ْ
ݨال

َخَطاَیا
ْ
يال َرَدْتنݭݭِ

ْ
أف

َصاِحَبَمِعي
َ

ل
َ
ف

ي َوَمْنُیَساِعُدنݭݪِ
ي َرْدَتنݭِ

ْ
ف
َ
َوأْنَتأ

ِهي
َ
َیاإل یُر ُیجݭِ

َ
ل

ىَمْرُبوٍب
َ
َعل َرّبٌ

َّ
إل

یفݭݭِناتوانی عݭِ
َ

َوَضُعْفُتَعْنَغَضِبَكالّض
ي َدلݭݪِ ُمَؤّیݭِ

َ
ل

َ
ف

ݭِي ݭݫ ینݭݫ َوَمْنُیَقّوݭِ
ي ْضَعْفَتنݭِ

َ
َوأْنَتأ

یُن ِ ُیعݭݫ
َ

َول
وٍب

ُ
ىَمْطل

َ
َطاِلٌبَعل

َّ
إل

ترس
 يݨَ َوَواقݭِ

َمُخوفݭݭِ
ْ
ال ْمرݭِ

ْ
ال

َك َقائݭِ لݭِ ىَخْوفݭِ
َ
ُتَعل

ْ
َوأْشَرف

ي َنِلَرْوَعتݭِ ُمَسّكِ
َ

ل
َ
ف

يِمْنَك ُننݭِ َوَمْنُيْؤمݭِ
ي َخْفَتنݭِ

َ
َوأْنَتأ

ُيْؤِمُن
َ

َول
وٍب

ُ
ىَمْغل

َ
َغاِلٌبَعل

َّ
ِإل

فراز  4راه حل مشکالتم

َبِبهمه چیز به دست اوست ِلَكالّسَ
َ
ِهيَجِمیُعذ

َ
َیِدَكَیاإل َوبݪِ

گریزگاه َمْهَرُبتنها 
ْ
َوال َمَفّرُ

ْ
ْیَكال

َ
َوإل

ِصلوات ݫ ٍدَوآِلهݫ ىُمَحّمَ
َ
َعل َصّلِ

َ
ف

يدرخواست بݭِ َهرݨَ ْر يَوأجݭِ بݭِ
َ
ْحَمْطل َوأْنجݭِ

كفایت كننده و محافظت كننده حقیقی   ▪   ▪

َمُخوفݭِ
ْ
ال ْمرݭِ

ْ
َوَواِقَيال ِعیفݭِ

َ
الّض ݭِ ݫ َفْردݫ

ْ
ال يݨَ َیاَكافݭݪِ ُهّمَ

َّ
الل

کشــتی غول آســایی ســینه دریــا را  کنــار صدهــا مســافر بــر  کنیــد در دریایــی بی کــران، در  تصــور 
کشــتی اســتواری ایســتاده اید احســاس  می شــکافید و شــتابان پیــش می رویــد. از اینکــه بــر چنیــن 

کنــار صدهــا مســافر دیگــر از نســیم دریایــی لــذت می بریــد. قــدرت می کنیــد و آرام و آســوده در 

ح دعا شر
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تو را دارم چه کم دارم؟!

آرامــش  و  قــدرت  کــه سرمســت  در همیــن حــال 
بــاد  وزش  می کنیــد  احســاس  گهــان  نا هســتید، 
تندتــر و امــواج دریــا خروشــان تر می شــود؛ بی شــک 

طوفانــی ســهمگین در راه اســت!
را  شــما  وجــود  عــذاب آور  دلهــره ای  اینکــه  بــا 

می گوییــد:  خــود  بــا  اســت،  گرفتــه  فرا
هــر  برابــر  در  غول آســا  کشــتی  ایــن  »بی تردیــد 
طوفانــی مقاومــت می کنــد. بــا وجــود ایــن کشــتی، 
اتفاقــی  هــم  گــر  ا باشــم.  چیــزی  نگــران  نبایــد 
بیافتــد، تنهــا نیســتم؛ بــا کمــک مســافران دیگــر 

دهــم.« نجــات  را  خــود  می توانــم 
طوفــان شــدیدتر می شــود و امــواج خروشــان دریــا 
کی بــه این ســو  آن کشــتی غول آســا را ماننــد خاشــا
کنــون مطمئــن شــده اید کــه نــه  و آن ســو می بــرد. ا
آن کشــتی بــه شــما کمکــی می کنــد و نــه آن صدهــا 

مســافر کاری از دستشــان بــر می آیــد. 
طوفــان  ایــن  برابــر  در  کــه  دریافته ایــد  شــما 
(، تنهــا و  ݭݭِ

َمُخــوڡݐ
ْ
ال ْمــرݭݭِ

ْ
ک )ال ســهمگین و ترســنا

 �) یــفݭِ عݭِ
َ

الّض  ِ ݭݫ ݫ َفــْردݫ
ْ
)ال هســتید  ناتــوان 

ــی  ــرای نجــات شــما کافــی هســتند، ول ــا اندکــی پیــش، می پنداشــتید ایــن کشــتی و ایــن همراهــان ب ت
کنــون دریافته ایــد کــه ایــن پنــداری باطــل بــود و هیچ کــدام از آنهــا بــرای نجــات شــما کافــی نبــوده و  ا

ک حفــظ کننــد. نیســتند و نمی تواننــد شــما را از گزنــد ایــن طوفــان ترســنا
کنــون کــه پرده هــای پنــدار، کنــار رفتــه و چشــمان غبارگرفتــه، شســته شــده اســت، شــما می توانیــد  ا
جــور دیگــر ببینــد و از اعمــاق جــان، حقیقتــی را جســتجو کنیــد کــه همــه چیــز در دســت اوســت؛ دریــا، 

ــز. ــه چی ــافران و هم ــما، مس ــتی، ش ــان، کش طوف
عبارتــی کــه امــام ســجاد؟ع؟ در آغــاز ایــن نیایــش زمزمــه می کنــد، عبارتــی اســت کلیــدی بــرای فهــم 

رابطــه آفریــدگار بــا هــر یــک از آفریــدگان کــه در ادامــه برخــی از نــکات آن را مــرور می کنیــم:

ڄ        ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ       ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ 

ڈ    ڇ ڍ      ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ    گ گ ڳ ڳ 

ں... ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

 اوست آن که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد،
کشتی ها با بادی  کشتی نشستید و   تا چون در 
را به حرکت درآورند  خوش و مالیم سرنشینان 
کشتی ها  بر  تندبادی  شوند  خوشحال  آنان  و 
از هرسو به سرنشینان رسد و خود  بوزد و موج 
در  اخالص  با  را  خدا  ببینند  ک  هال ورطه  در  را 
از این برهانی حتما  را  گر ما  ا که  دین بخوانند 
را  آنان  * پس چون  بود  از شکرگزاران خواهیم 
گاه در زمین به ناحق ستم می کنند. رهانی به نا

یونس: 22و23

آیینه آیینهدر
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کتفــا و  کــه بــرای کاری می تــوان بــه آن ا « یعنــی کفایت کننــده؛ یعنــی شــخص یــا چیــزی  ــيݨ 1. »َكافݭݪِ
ــت.  ــری نیس ــز دیگ ــه چی ــاز ب ــود آن، نی ــا وج ــرد و ب ــنده ک بس

« یعنی تنهای ناتوان؛ یعنی شخصی که:  ِعیفݭِ
َ

الّض ݭِ ݫ َفْردݫ
ْ
»ال

؛ تنها(؛ ݭِ ݫ َفْردݫ
ْ
• نه نیرویی در بیرون او وجود دارد که به یاری او بیاید )ال

؛ ناتوان(. ِعیفݭݭِ
َ

• نه نیرویی در درون دارد که با آن کارش را پیش ببرد )الّض
« یعنــی کســی کــه بــرای »ناتــوان ضعیــف«، کفایــت می کند و شــخص  ِعیــفݭِ

َ
الّض ݭِ ݫ َفــْردݫ

ْ
ال ــيݨَ بنابرایــن »َكافݭݪِ

ناتــوان و ضعیــف بــا وجــود او نیــاز بــه چیز دیگــری ندارد.
حقیقتــا  کــه  وجــودی  تنهــا  هســتی،  دار  در   .2
« اســت،  ِعیــفݭِ

َ
الّض ݭِ ݫ ــْردݫ َف

ْ
ال ــيݨَ ســزاوار عنــوان »َكافݭݪِ

اســت.  هســتی  آفریــدگار  بی انتهــای  وجــود 
گــر او پشــتیبان شــخص تنهــا و ناتــوان باشــد،  ا
کافــی اســت و دیگــر نیــاز بــه پشــتیبانی موجــود 

دیگــری نیســت؛ زیــرا او آفریــدگار و هســتی بخش اســت و هــرگاه خواســته ای تکوینــی داشــته باشــد، 
ــا خواســته اش محقــق  شــود: ــا خواســته او ســامان می یابنــد ت همــه موجــودات هســتی، هماهنــگ ب

َیُكوُن( )یس: 82(
َ
ُهُكْنف

َ
ْنَیُقوَلل

َ
أ
ً
راَدَشْیئا

َ
ْمُرُهِإذاأ

َ
ماأ

َ
 )  ِإّن

« نمی شــوند؛ زیــرا خواســته آنــان تنهــا در  ــيݨ در مقابــل، آفریــدگان هرگــز حقیقتــا متصــف بــه صفــت »َكافݭݪِ
صورتــی محقــق خواهــد شــد کــه خواســته تکوینــی آفریــدگار نیــز پشــتیبان آنــان باشــد. آری، آنــان کافــی 

نیســتند  و حتمــا بایــد اذن و خواســت آفریــدگار و پروردگارشــان، پشــتیبان آنــان باشــد.
ــي« یعنــی محافظت کننــده؛ یعنــی شــخص یــا چیــزی کــه می توانــد همچــون ســپری از رســیدن  3. »َواقݭِ

ک؛ امــری کــه حقیقتــا بایــد از آن ترســید. َمُخــوف« یعنــی امــر ترســنا
ْ
ال ْمــر

ْ
گزنــدی جلوگیــری کنــد. »ال

ــا  ــر امــری کــه حقیقت « یعنــی کســی کــه می توانــد از دیگــری در براب َمُخــوفݭِ
ْ
ال ــرݭِ ْم

ْ
ال ــيݨَ بنابرایــن »َواِق

ــه او گزنــدی برســاند. ــد و اجــازه ندهــد آن امــر ب ک اســت محافظــت کن ترســنا
« بیــان شــد، تنهــا وجــودی کــه حقیقتــا ســزاوار  ِعیــفݭِ

َ
الّض ݭِ ݫ َفــْردݫ

ْ
ال ــيݨَ 4. بــه همــان دلیلــی کــه در فــراز »َكافݭݪِ

« اســت، وجــود بی انتهــای آفریــدگار هســتی اســت. َمُخــوفݭِ
ْ
ال ــرݭِ ْم

ْ
ــَيال عنــوان »َواقݭِ

5. در هر حالی که باشیم، حقیقِت وجودی هر یک از ما این است که:
•  اوال: وقتــی وجــود آفریدگارمــان را در نظــر می گیریــم و بــا وجــودی کــه بــه خــود نســبت می دهیــم 
از  نــه خــود نیرویــی  (؛  ِعیــفݭِ

َ
الّض  ݭِ ݫ َفــْردݫ

ْ
کــه تنهــا و ناتــوان هســتیم )ال می ســنجیم، درمی یابیــم 

خــود داریــم کــه توانــا باشــیم و نــه دیگــر آفریــدگان نیرویــی از خــود دارنــد  کــه در کنــار مــا باشــند؛ 

ڌ ڌ ڎ  ڎڈ    
آیا خدا کفایت کننده بنده اش نیست؟!

زمر : 36

آیینه آیینهدر
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کــه هــر نیرویــی کــه مــا و دیگــران داریــم، از خــدا؟زع؟ داریــم و حقیقتــا بــه او؟زع؟ تعلــق دارد:   چرا
یمݭِ «  )نیایش 46، بند 25( َعظݭِ

ْ
ال ّيِ َعلݭݭِ

ْ
ال اهَّللݭِ بݭِ

َّ
َةإل ّوَ

ُ
ق

َ
َحْوَلَول

َ
»ل

(، پیرامــون مــا را فــرا گرفته انــد؛  َمُخــوفݭِ
ْ
ال ْمــرݭِ

ْ
ک هســتند )ال گونــی کــه حقیقتــا ترســنا • ثانیــا: امــور گونا

امــوری کــه ســعادت دنیــا و آخــرت مــا را تهدیــد می کننــد.
گــر بــه ایــن دو حقیقــت توجــه داشــته باشــیم، هرگــز روی دل خــود را از آفریــدگار و پروردگارمــان بــر  ا
کــه وجــودی کــه حقیقتــا می توانــد تنهایــی و ناتوانــی ذاتــی مــا را جبــران کنــد و مــا  نخواهیــم گردانــد؛ چرا

گــون برهانــد، اوســت و فقــط اوســت. را از گزنــد خطــرات گونا

▪   تنها پناهم در برابر گناهم   ▪
ک خاصــی اشــاره دارد کــه بــرای رهایــی  در ادامــه، امــام ســجاد؟ع؟ بــه تنهایــی، ناتوانــی و امــر ترســنا

از آنهــا بــی هیــچ تردیــدی بایــد در خانــه خــدا؟زع؟ را بکوبیم: 


َ

ــل
َ
َخَطاَیــاف

ْ
ــيال َرَدْتنݭِ

ْ
1. تنهایــی: گناهــان مــرا تنهــا کرده انــد؛ بنابرایــن هیــچ همراهــی بــا مــن نیســت )أف

ــه  ــت - اینگون ــتی اس ــه کاره هس ــدگار و هم ــر آفری ــتادن در براب ــه ایس ــاه - ک ــي(� ذات گن ــَبَمعݭِ َصاِح
کــه در برابــر  کــه انســان را در برابــر خــدا؟زع؟ تنهــا می کنــد و هیچ کــس را باقــی نمی گــذارد  اســت 
کیفــر خــدا؟زع؟ انســان را یــاری دهــد. اساســا وقتــی آفریــدگار و پــرودگار هســتی طــرف حســاب باشــد، 
يَوأْنــَت هیچ کــس نمی توانــد بــدون خواســت خــدا؟زع؟ در کنــار انســان قــرار بگیــرد: »َوَمــْنُیَســاِعُدنݭݪِ

ــي؛چــه کســی مــرا یــاری می دهــد درحالی کــه تــو مــرا تنهــا کــرده ای؟!« ِ َرْدَتنݭݫ
ْ
أف

ــا( و بــار دیگــر  َخَطاَی
ْ
ــيال َرَدْتنݭݪِ

ْ
پرســش: چــرا در ایــن دو فــراز، منشــأ تنهایــی خــود را یــک بــار گنــاه )أف

ــي( معرفــی می کنیــم؟ ِ َرْدَتنݭݫ
ْ
ــَتأف خــدا؟زع؟ )أْن

پاســخ: هــر دو بیــان کامــال صحیــح و مطابــق واقــع اســت و بــه دو جنبــه از یــک واقعیــت اشــاره دارد. 
توضیــح اینکــه حقیقــت گنــاه، ایســتادن در برابــر آفریــدگار و پــروردگار هســتی و »نه« گفتــن بــه اوســت؛ 

بــه ایــن حقیقــت از دو زاویــه می تــوان نــگاه کــرد:
ــای  ــاه به معن ــه گن ک ــد؛ چرا ــا می کن ــدا تنه ــر خ ــان را در براب ــه انس ــت ک ــه اس ــاه آن گون • اول: ذات گن
کــه همــه هســتی در دســت قــدرت اوســت. در ایــن صــورت  ایســتادن در برابــر وجــودی اســت 

گنــاه انســان را تنهــا می کنــد.« می توانیــم بگوییــم: »]ذات[ 
کــه او  •  دوم: ذات خــدا؟زع؟ آنگونــه اســت کــه گنــاه و ایســتادن در برابــر او انســان را تنهــا می کنــد؛ چرا
وجــودی اســت کــه  همــه هســتی در اختیــار اوســت و هیــچ کــس نمی توانــد در برابــر او بایســتد. در 
ایــن صــورت می توانیــم بگوییــم: »]وقتــی انســان گنــاه می کنــد[ خــدا؟زع؟ انســان را تنهــا می کنــد.«
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درس نن
نیایش دن

تــو،  برابــر  در  می توانــد  کســی  چــه  به راســتی، 
کیفــر تــو برهانــد؛  بــه مــن پنــاه دهــد و مــرا از 
کــه مربــوب  مگــر می شــود یکــی از آفریدگانــت 
سرپرســتی  و  مالکیــت  تحــت  )یعنــی  توســت 
توســت و تدبیــر و رســیدگی بــه امــورش در دســت 
ــو کــه َرّب او هســتی )یعنــی  ــر ت توســت(، در براب
مالــک و سرپرســت اویــی و بــه امــورش رســیدگی 
می کنــی(، بایســتد و بــه مــن پنــاه دهــد؟! آنچــه 
ممکــن اســت دقیقــا برعکــس اســت؛ یعنــی فقط 
یــک َرّب اســت کــه می توانــد در برابــر مربوبــش 
ي هݭِ

َ
َیــاإل یــُر ُیجݭِ

َ
بایســتد و از دیگــری دفــاع کنــد )ل

 �) ــىَمْرُبــوبݭٍ
َ
َعل َرّبٌ

َّ
إل

هیــچ گاه یــک مربــوب نمی توانــد از مربــوب دیگــر حقیقتــا دفــاع کنــد؛ چــون هــردوی آنهــا تحــت 
خ نخواهــد داد. مالکیــت و سرپرســتی َرّب خــود هســتند و تــا او نخواهــد، امــری بــرای آن دو ر

2. ناتوانــی: در برابــر خشــم تــو ناتوانــم؛ بنابراین هیچ یاری دهنده ای برای من وجــود ندارد )َوَضُعْفُت
ي(. وقتی طرف حسابم خشم تو باشد بی شک ناتوان خواهم بود و هیچ کس  َدلݭݪِ ُمَؤّیݭِ

َ
ل

َ
َعْنَغَضِبَكف

نمی توانــد بــه یــاری مــن بیایــد. به راســتی وقتــی منشــأ ناتوانــی مــن، ذات بی انتهــای تــو باشــد کــه هــر 
 نیرویــی در هســتی از آن سرچشــمه می گیــرد، چــه کســی می توانــد در برابــر تــو بــه مــن نیــرو ببخشــد:
ي؛ و چه کسی به من نیرو می بخشد در حالی که تو مرا ناتوان کرده ای؟!«؛ نݭݭݪِ

يَوأْنَتأْضَعْفتݨَ ݭݭݭِ ینݭݫ  »َوَمْنُیَقّوِ
 مگر نیرویی در دار هستی هست که از تو و برای تو نباشد؟!

چــه کســی می توانــد در برابــر تــو، بــه مــن یــاری برســاند؛ مگــر می شــود یکــی از آفریدگانــت کــه مطلــوب 
توســت )یعنــی تحــت پیگــرد توســت و بایــد بــه تــو حســاب پــس دهــد و در نتیجــه خــودش نســبت 
ــه  ــب او هســتی )یعنــی در پــی او هســتی کــه ب ــو کــه طال ــر ت ــو در موضــع ضعــف اســت(، در براب ــه ت ب
حســابش رســیدگی کنــی و در نتیجــه نســبت بــه او در موضــع قــدرت هســتی(، بایســتد و بــه دیگــری 

ــاری برســاند؟!  ی
آنچــه ممکــن اســت دقیقــا برعکــس اســت؛ یعنــی فقــط کســی کــه در موضــع قــدرت اســت می توانــد 
ــى

َ
َطاِلــٌبَعل

َّ
یــُنإل ِ ُیعݭݫ

َ
در برابــر کســی کــه در موضــع ضعــف اســت بــه دیگــری یــاری برســاند )َول

 �) ــوبݭٍ
ُ
َمْطل

ۆئ ۆئ ۈئ    ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

خب   حب  جب  يئ  مئىئ  حئ 
گـــر می دانیـــد، کیســـت کـــه فرمانروایـــی هـــر  بگـــو: ا
چیـــز بـــه دســـت اوســـت و اوســـت کـــه پنـــاه می دهـــد 

و بـــر ضـــد او پنـــاه نتـــوان داد؟
خواهند گفت: از آِن خداست

بگو: پس چگونه افسون می شوید؟!
مؤمنون: 88و89
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3. تــرس: در آســتانه تــرس دیــدار تــو قــرار گرفتــه ام؛ بنابرایــن هیــچ آرام کننــده ای بــرای دلهــره مــن وجود 
ــي(. بــا ایــن پرونــده ســیاهم، بــا چــه رویــی بــه  َنِلَرْوَعتݭِ ُمَســّكِ

َ
ــل

َ
ــىَخــْوِفِلَقاِئــَكف

َ
ُتَعل

ْ
نــدارد )َوأْشــَرف

درگاه تــو بیایــم و بــا چــه برهانــی از خــود دفــاع کنــم. 
گناهانــم کــه حقیقــت آنهــا »ایســتادن در برابــر توســت« منشــأ تــرس و دلهــره مــن از دیــدار بــا توســت؛ 
به راســتی چــه کســی می توانــد احســاس امنیــت را بــه مــن هدیــه دهــد در حالــی کــه دلهــره و احســاس 
ناامنــی مــن به خاطــر دیــدار بــا توســت کــه بایــد در آن پرونــده ســیاهم را بــه تــو عرضــه کنــم و خــود را 
ي؛  يِمْنــَكَوأْنــَتأَخْفَتنݭِ بــرای کیفــر عادالنــه ای کــه تــو مــرا از آن ترســانده ای آمــاده کنــم: »َوَمــْنُيْؤِمُننݭِ

و چــه کســی می توانــد مــرا از تــو ایمنــی دهــد در حالــی کــه تــو مــرا ترســانده ای.«
چــه کســی می توانــد در برابــر تــو بــه مــن ایمنــی ببخشــد؛ مگــر می شــود یکــی از آفریدگانــت کــه مغلــوب 
ــری  ــه دیگ ــتد و ب ــتی، بایس ــب هس ــر او غال ــه ب ــو ک ــر ت ــت( در براب ــیطره توس ــت س ــی تح ــت )یعن توس

ایمنــی ببخشــد؟! 
آنچــه ممکــن اســت دقیقــا برعکــس اســت؛ یعنــی فقــط کســی کــه غالب اســت می توانــد در برابر کســی 

ــوٍب(�
ُ
ــىَمْغل

َ
َغاِلــٌبَعل

َّ
ُيْؤِمــُنإل

َ
کــه مغلــوب اســت بــه دیگــری ایمنــی ببخشــد )َول

كسی كه سررشته همه امور به دست اوست   ▪    ▪
ُب َمْهرݨَ

ْ
َوال َمَفّرُ

ْ
ْیَكال

َ
َبِبَوإل ِلَكالّسَ

َ
ِهيَجِمیُعذ

َ
َكَیاإل ِ َیدݭݫ َوبݭِ

ای معبود من، اعتراف کردم که تنها یک َرب 
دهد  پناه  دیگری  به  مربوبش  برابر  در  می تواند 
و تنها یک طالب می تواند در برابر مطلوبش به 
دیگری یاری برساند و تنها یک غالب می تواند 

در برابر مغلوبش به دیگری ایمنی بخشد.
کنون می گویم همه اینها فقط  و فقط به دست   ا
»غالب«  و  »طالب«  و  »َرّب«  که  تویی  توست؛ 

هستی؛ بنابراین فقط به سوی تو باید گریخت و در دامان امن تو جای گرفت.
ى

َ
َعل  َصّلِ

َ
از تو می خواهم به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرمایی )ف که چنین است  کنون  ا

( و این دو درخواستم را محقق کنی: ِ ٍدَوآِلهݫ ُمَحّمَ
ي(  َهَربݭِ ْر •  در این گریز به من پناه دهی )َوأجݭِ

ي( بݭِ
َ
ْحَمْطل •  خواسته ام را برآوری )َوأْنجݭِ

ىئ يئ   جبحب 
خب مب  ىب يب   جت 
پس به سوی خدا بگریزید، 

که من از سوی او برای شما بیم دهنده ای آشکارم!
ذاریات : 50

آیینه آیینهدر
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درس نن
نیایش دن

ِعیــف« بــر همــه مــا صــدق می کنــد؛ بنابرایــن 
َ

ــْرِدالّض َف
ْ
دانســتیم کــه عبــارت »ال

ِعیــف« اســت، بــه ایــن معناســت کــه خــدا؟زع؟ 
َ

الّض ݭِ ݫ َفــْردݫ
ْ
ــي ال وقتــی خــدا؟زع؟، »َكافݭݪِ

بــرای مــا بــس اســت و بــه غیــر او )یعنــی آفریــدگان او( نیــاز نداریــم!
حال آنکــه روشــن اســت مــا بــه بســیاری از آفریــدگان نیــاز داریــم؛ از آفریــدگان 
ک، هــوا و آتــش بگیریــد تــا  به ظاهــر بی جــان ماننــد خورشــید، زمیــن، آب، خــا

گــره خــورده اســت. کــه زندگــی و نیازهــای مــا بــه آنهــا  گونــی  انســان های گونا

از  کــه ریشــه بســیاری  اســت  رایــج وجــود داشــته  یــک خطــای  در میــان خدابــاوران همــواره 
پرســش ها و شــبهات بــوده اســت؛ آنــان معمــوال جایــگاه وجــودی خــدا؟زع؟ را هم ســطح بــا دیگــر 

آفریــدگان در نظــر می گیرنــد و تأثیــر او را در ردیــف تأثیــر دیگــر موجــودات قــرار می دهنــد.
گاه چنیــن تصــوری دارنــد: »در درمــان بیمــاری، مثــال داروی پزشــک  به عنــوان نمونــه ناخــودآ

 30 درصد و تغذیه مناسب 30 درصد و شفابخشی خدا؟زع؟ نیز  40 درصد تأثیر دارد.«  

حال آنکه حقیقت چیز دیگری است!
خــدا؟زع؟ موجــودی در کنــار دیگــر موجــودات نیســت و تأثیــر او در ردیــف دیگــر تأثیرات قــرار ندارد؛ 
کــه هســتی بخش اوســت،  کــه تأثیــری می گــذارد، تأثیــرش را از خــدا؟زع؟  بلکــه هــر موجــودی 

ــرد.  ــورت می گی ــطه او ص ــه به واس ــت ک ــر خداس ــان تأثی ــر او، هم ــت، تأثی ــرد و در حقیق می گی
به عنــوان نمونــه، در مثــال بــاال حقیقــت ایــن اســت: »در درمــان بیمــاری، شفابخشــی خــدا؟زع؟ 100 
درصــد تأثیــر دارد کــه مثــال  30 درصــد آن را از طریــق دارو و 30 درصــد را از طریــق تغذیــه و 40درصــد 

را از طریــق چیزهایــی کــه شــاید مــا از آنهــا بی خبــر باشــیم، اعمــال می کنــد!«
آری، مــا بــه همــه موجوداتــی کــه بــا آنهــا ارتبــاط داریــم، نوعــی نیــاز  و وابســتگی داریــم،  امــا از آن 
رو کــه آنــان واســطه هایی هســتند کــه خــدا؟زع؟ از طریــق آنهــا نیــاز مــا را بــرآورده می کنــد؛ بنابرایــن 

برآوردنــده حقیقــی همــه نیازهــای مــا خداســت و ازاین روســت کــه او بــرای مــا »کافــی« اســت. 
گــر او چیــزی بــرای مــا بخواهــد همــه آفریدگانــش را چنــان ســامان می دهــد کــه آن چیــز از طریــق  ا

آنهــا بــه مــا برســد و هیــچ آفریــده ای نمی توانــد در برابــر خواســته او مقاومــت کنــد.

رواق
انــدیـشـه
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تو را دارم چه کم دارم؟!

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
يعر دَواقݭِ یُرُیْؤِمُنُمَؤّیِ ُیجݭِ

سی
فار

سی
دلهرهیاری می رساندگریزگاهتنهافار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

)ِنـ (يأَخْفَت أْنَت  َوَك ِمْن)ِنـ (يُیْؤِمُنَمْن واژگــــــــــــــــان
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

« است؟ يݨ چرا خدا؟زع؟ تنها وجودی است که سزاوار عنوان »َكافݭݪِ  .3
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

«، چیست؟  ىَمْرُبوبݭٍ
َ
َعل َرّبٌ

َّ
يإل هݭِ

َ
َیاإل یُر ُیجݭِ

َ
5.     مقصود از فراز »ل

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

َمْهَرُب«؟
ْ
َوال َمَفّرُ

ْ
ْیَكال

َ
چرا خطاب به خدا؟زع؟ می گوییم: »إل  .6

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به کتاب تعالیم اســالم نوشــته عالمه طباطبایی؟هر؟ و مطالعه بخش »خداشناسی از 
نظر قرآن« )صفحه 69 تا 85(، مطالبی را که با فرازهای این درس ارتباط دارند، استخراج کنید.
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درس 23

َكريَم  
ْ
فَْت َعّن وَْجَهَك ال 5 اللُّٰهمَّ إِنََّك إِْن َصَ   

َسيَم 
ْ
ْو َمنَْعتَن فَْضلََك ال

َ
أ

َّ ِرْزقََك  ْو َحَظرَْت َعَ
َ
أ

ْو َقَطْعَت َعّن َسبَبََك
َ
أ

َمیل َغْيََك 
َ
بيَل إِٰل َشْ ٍء ِمْن أ ِجِد السَّ

َ
لَْم أ

قِْدْر َعٰ ما ِعنَْدَك بَِمعونَِة ِسواَك
َ
َو لَْم أ

فَإِّن َعبُْدَك َو ف َقبَْضِتَك

 ناصيَت بيَِدَك

ْمرَِك 
َ
ْمَر ل َمَع أ

َ
6 ل أ  

ماٍض فَّ ُحْكُمَك 

َعْدٌل فَّ قَضاُؤَك 

طانَِك 
ْ
ُروِج ِمْن ُسل

ْ
َة ل َعَ ال َو ل قُوَّ

ْستَطيُع ُماَوَزَة قُْدَرتَِك 
َ
َو ل أ

گر روی ارجمندت را از من بگردانی  5  معبودا، همانا تو ا  

یا فضل سترگت را از من باز داری

یا روزی ات را بر من ممنوع كنی

یا رشته رحمت خویش را از من بُبری،

جز  تو، راه رسیدن به چیزی از آرزوهایم را نمی یابم،

و به یاری کسی جز تو، نمی توانم به آنچه نزد توست دست یابم

زیرا من بنده تو  و در مشت تو ام 

موی پیشانی ام )اختیارم( به دست توست.

6  با وجود فرمان تو، مرا فرمانی نیست.

حكم تو درباره من جاری و حتمی است.

آنچه برایم رقم زده ای، عادالنه است

و هیچ توانی برای خروج از قلمرو فرمانروایی ات ندارم. 

و نمی توانم از محدوده قدرت تو عبور كنم و از آن خارج شوم. 



نـمـایی از  دعا

خدا؟زع؟ چقدر به ما نزدیک است و تسلط و چیرگی او بر ما تا کجاست؟
با توجه به رابطه ما با خدا؟زع؟ ، چگونه می توانیم رضایت او را به دست آوریم؟

ْستَميُل َهواَك 
َ
َو ل أ

بْلُُغ رِضاَك
َ
َو ل أ

ناُل ما ِعنَْدَك 
َ
َو ل أ

 بِطاَعِتَك َو بَِفْضِل رَْحَِتَك 
ّٰ

إِل

ْمَسيُْت 
َ
ْصبَْحُت َو أ

َ
7 ِإله أ

َعبْداً داِخراً لََك 

 بَِك
ّٰ

اً إِل ل أْمِلُك نِلَْفس َنْفعاً َو ل َضّ

ْشَهُد بِٰذلَِك َعٰ َنْفس 
َ
أ

يت َو قِلَِّة حيلَت ْعَتُِف بَِضْعِف قُوَّ
َ
َو أ

ْز ل ما وََعْدتَن  ِ
ْ

ن
َ
فَأ

ْم ل ما آتَيْتَن َو َتمِّ

ُمْستَكنُي 
ْ
ِمْسكنُي ال

ْ
إِّن َعبُْدَك ال

فَ

َفقُي 
ْ
َمهنُي ال

ْ
َقُي ال

ْ
يُر ال عيُف الضَّ الضَّ

ُمْستَجُي
ْ
ائُِف ال

ْ
ال

كرد، و محبتت را به سوی خود جلب نخواهم 

و به خشنودی ات نخواهم رسید،

و به آنچه نزد توست دست  نخواهم یافت،

مگر با فرمانبرداری از تو و به واسطه سرریز رحمت تو.

7 معبودا، به صبح رسیدم و شب را درک كردم

كسار تو ام  در حالی كه بنده خا

مالک هیچ سود و زیانی برای خود نیستم، مگر به یاری تو

با این سخن بر ضد خویش گواهی می دهم 

و به ضعف توانم و اندكِی چاره ام اعتراف می كنم. 

پس به آنچه وعده ام داده ای، وفا كن 

كامل كن؛  كرده ای، برایم  و آنچه را ارزانی ام 

زیرا من بنده ی بینوا، درمانده، 

ناتوان، بدحال، كوچک، خوار، تهیدست،

 ترسان و پناهجوی تو هستم.
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درس 3ن
نیایش دن

ح واژ گان شر
شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

رشته، َسَبب
پیوند

سبِب یک چیز،  امری است که به واسطۀ آن می توان به آن چیز رسید و 
گفته  طناب نیز سبب  راه و  گرفت. در زبان عربی به  را در اختیار  آن 
می شود؛ زیرا به وسیلۀ این دو، انسان می تواند به اموری دست پیدا 

کند. در این دعا نیز سبب به معنای رشته و طناب است.

بی نواالِمْسِكين

ماده »س ک ن« به  معنای استقرار یافتن و عدم حرکت است. اْلِمْسکین 
اســم مبالغه و به معنای کســی اســت که به نهایت ســکون و بی حرکتی 
رســیده و بــه کســی گفته می شــود کــه به دالیــل مختلفی ماننــد پیری، 
بیمــاری، ناتوانــی جســمی یــا ناتوانی مالــی، قــدرت و توان کافــی برای 
بهبود وضعیت خود را ندارد. ممکن است کسی فقیر باشد؛ ولی مسکین 
نباشــد؛ زیرا ممکن اســت فقیری بتواند بکوشــد و وضعیت مالی خود را 

بهبود ببخشد.

خاکسارالُمْسَتِكين
کساری نمودن و خوارشدن  مادۀ »س ک ن« در باب افتعال به معنای خا
کســاری  اســت؛ بنابرایــن اْلُمْســَتکین )اســم فاعــل( یعنــی کســی که خا

می کند و ذلیل و خوار است�

واژ گان مــهم

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

َقْبَضةَمعوَنةَحَظْرَتالَجسیمَصَرْفَت

ْسَتطیُعُسْلطانماٍض
َ
ْسَتمیُلأ

َ
ناُلأ

َ
أ

ْصَبْحُت
َ
ْمَسْیُتأ

َ
الُمْسَتجیرالَمهینحیَلةأ
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ح دعا شر
▪عبد و موال   ▪

در درس گذشــته گام اول را بــرای شــناخت رابطــه ویــژٔه هــر یــک از مــا بــا آفریــدگار و پــروردگار خــود  
برداشــتیم. در ایــن درس می خواهیــم همــراه بــا امــام ســجاد؟ع؟ گام دیگــری برداریــم و فهــم خــود را از 

ایــن رابطــه، ژرف تــر کنیــم. ایــن امــر در گــرو آشــنایی بــا اصطــالح عبــد و موالســت.
در زمان هــای قدیــم رایــج بــود کــه برخــی افــراد، برخــی دیگــر را به علــت چیرگــی و تســلطی کــه بــر او 
گــر در جنــگ، کســی بــر دیگــری پیــروز می شــد، خــود  می یافتنــد، بــه بندگــی و بردگــی می گرفتنــد. مثــال ا
را مالــک فــرد شکســت خورده می دانســت و بــا او ماننــد ســایر دارایی هــای خــود رفتــار می کــرد. در ایــن 

صــورت، شــخص اول، مــوال )آقــا، اربــاب( و شــخص دوم، عبــد )بنــده، بــرده( نامیــده می شــد. 
از آنجا که هر موالیی، مالِک عبد و صاحب همٔه دارایی های او به  حساب می آمد:

• اوال: او سرپرسِت عبد بود و به امور او رسیدگی می کرد؛ 
• ثانیا: او مالِک اراده و خواســتٔه عبد بود؛ یعنی عبد باید خواســته هایش را هم ســو با خواســته های 

موالیش قرار می داد و نمی توانســت خواســته ای بر خالف خواســتٔه او داشــته باشــد. 
هنــگام ظهــور اســالم نیــز بــرده داری به صورتــی افسارگســیخته وجــود داشــت کــه اســالم با وضــع قوانینی 
کــه زمینــه بــرای تربیــت و در نهایــت آزادی  حکیمانــه آن را ســامان بخشــید و به ســویی جهــت داد 

بــردگان فراهــم شــود )ر.ک: تعالیــم اســالم، ص 358، ذیــل عنــوان مســئله بــرده داری(� 
افتــاد: نیــز  اتفــاق دیگــری  ایــن میــان   البتــه در 
بــا  قــرآن  اولیــه  مخاطبــان  آشــنایی  دلیــل  بــه 
پیشــوایان  و  کریــم  قــرآن  مــوال،  و  عبــد  ادبیــات 
معصــوم؟مهع؟، از ایــن ادبیــات بــرای بیــان معارفــی 
ــا آفریــدگان بهــره  ــاره رابطــه خــدا؟زع؟ ب عمیــق درب
بردنــد؛ آنــان خــدا؟زع؟ را مــوال و آفریــدگان را، عبــد 

کردنــد.  او معرفــی  و بنــدگان 
کنــون ببینیــم اولیــای دیــن؟مهع؟ بــا بــه کار بــردن  ا

ایــن ادبیــات چــه معارفــی را منتقــل کرده انــد.

▪موالی حقیقی   ▪
رابطه بنده و موال دو طرف و به عبارت دقیق تر، دو چهره دارد: مولویت موال و عبودیت عبد. 

برای فهم درست از رابطه خدا؟زع؟ با بندگانش، باید هر دو طرف را مدنظر قرار دهیم:

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 
 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  
آنگاه به سوی خدا -موالی راستینشان- 

کـــه داوری تنهـــا از آن  بـــاز گردانـــده شـــدند؛ بدانیـــد 
اســـت. حسابرســـان  ســـریع ترین  او  و  اوســـت 

انعام : 62

آیینه آیینهدر
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•  مولویت خدا؟زع؟ 
همان گونــه کــه بیــان شــد، اســاس و منشــأ مولویــت مــوال، تســلطی اســت کــه او بــر بنــده اش دارد؛ 
بنابرایــن وقتــی می گوییم: »خــدا؟زع؟ مــوالی آفریــدگان خــود اســت« از ایــن خبــر می دهیــم کــه او بــر 

آفریــدگان خــود مســلط اســت و آنهــا در دســت قــدرت او هســتند. 
البتــه تســلط خــدا؟زع؟ بــر بندگانــش بــا تســلط یــک مــوالی عــادی بســیار متفــاوت اســت؛ زیــرا تســلط 
شــخصی بــر شــخص دیگــر، ظاهــری و قــراردادی اســت و به ســادگی از بیــن مــی رود؛ به عنــوان نمونــه:

• عبد می تواند از دست موال فرار کند و خود را از زیر سلطه موال بیرون کشد؛

• یا موال می تواند او را آزاد کند و سلطه خود را از او بردارد.

امــا تســلط خــدا؟زع؟ بــر بنــدگان، یــک تســلط حقیقــی اســت کــه هرگــز نمی شــود آن را از بیــن بــرد؛ زیــرا 
از آنجــا کــه خــدا؟زع؟، هســتی بخش بنــدگان اســت و آنــان هســتی خــود را دم بــه دم از او می گیرنــد، 
گــر لحظــه ای عنایــت او بــه آنــان از  بنــدگان در تمــام هســتی و وجودشــان نیازمنــد بــه او هســتند و ا

میــان بــرود، اثــری از آنــان باقــی نمی مانــد.
 بــا ایــن نــگاه، فقــط خــدا؟زع؟ مالــک و مــوالی حقیقــی خواهــد بــود. در فرازهــای ایــن نیایــش، امــام 
ســجاد؟ع؟ بــا درکــی عمیــق از ایــن حقیقــت، آن را بــه زیبایــی در قالــب مناجــات بــه تصویــر کشــیده و 

در البــه الی نجــوای عاشــقانۀ خــود معارفــی بلنــد را بــه مــا آموختــه  اســت.

•  عبودیت بندگان
بنده باید برای موالیش بندگی کند؛ یعنی در همۀ امور، پیرو او و خواسته های او باشد.

وی نثاِر رهت، هم این و هم آنای فدای تو، هم دل و هم جان

کــف بــر  و دل  چشم بر حکم و گوش بر فرمانبندگانیــم جــان 

البتــه عبودیــت بنــدگان بــرای خــدا؟زع؟ باعبودیــت بــرای موالیــی عــادی بســیار متفــاوت اســت؛ زیــرا 
خواســته های یــک مــوالی عــادی از عبــدش بــرای بــرآوردن نیازهــای خــود مــوال اســت؛ درحالی کــه 
ــق اســت؛ بنابرایــن هــر خواســته ای از  ــاز مطل ــاره خــدا؟زع؟ بی معناســت؛ زیــرا او بی نی ایــن امــر درب

بندگانــش دارد، ســود و منفعــت آن بــه خــود بنــدگان برمی گــردد.
 مقــام عبودیــت، مقامــی بــس بلنــد و دارای مراتبــی بســیار اســت کــه باالتریــن مرتبــه آن را رســول 
خــدا؟ص؟ دارد. مــا هــر روز در نمازهــای خــود پیــش از شــهادت بــه نبــوت ایشــان بــه عبودیــت آن 
ــٍد« ــٍد َو آِل ُمَحّمَ ــی ُمَحّمَ ــّلِ َعل ــّمَ َص ــوُلُه الّلُه ــُدُه َو َرس ــدًا َعب ــَهُد أّنَ ُمَحّمَ ــم: »َوأش ــهادت می دهی ــوار ش بزرگ
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▪ره به جای دگر نمی دانیم   ▪
ــا او به هیچ وجــه اســتقاللی نداریــم.  همــه، سرتاســر وابســته بــه آفریدگارمــان هســتیم و در قیــاس ب
ایــن نکتــه ای اســت کــه به روشــنی از نیایــش نورانــی امــام ســجاد؟ع؟ درمی یابیــم؛ نیایشــی کــه رابطــه 

یــک بنــده بــا مــوالی حقیقــی اش را به زیبایــی نمایــان می ســازد.

گر: گر یکی از امور زیر برای من اتفاق بیفتد؛ ا معبود من، ا

َكریَم(،
ْ
يَوْجَهَکال َتَعّنݭِ

ْ
•  روی کریمت را از من بگردانی )إْنَصَرف

َجسیَم(،
ْ
َکال

َ
ْضل

َ
•  یا فضل و بخشش بزرگت را از من بازداری )أْوَمَنْعَتنيف

•  یا رزق و روزیت را بر من ممنوع کنی )أْو َحَظْرَت َعَلّیَ ِرْزَقَک(،
َطْعَتَعّنيَسَبَبَک(،

َ
•  یا راه رسیدن به نعمت هایت را بر من ببندی )أْوق

نتیجه این خواهد شد که:

ــبیَل  ِجــِد الّسَ
َ
1. هیــچ راهــی جــز تــو، بــرای رســیدن بــه هیچ یــک از آرزوهایــم نخواهــم یافــت )َلــْم أ

َعزیِز
ْ
ِمْنِعْنــِداهَّلِلال

َّ
إل ْصــُر َملــي َغْیــَرَک(؛ تــو خــود در کتابــت فرمــوده ای: ) َوَمــاالّنَ

َ
ِإَلــی َشــْی ٍء ِمــْن أ

َحكیــِم(  )آل عمــران: 126(؛ »و پیــروزی جــز از جانــب خــدای شکســت ناپذیر و حکیــم نیســت«؛ 
ْ
ال

گــر تــو کنــارم نباشــی؟! چگونــه می توانــم پیروزمندانــه بــه آرزوهایــم برســم ا

َعلــٰى ــِدْر
ْ
ق
َ
ــْمأ

َ
2. و آنچــه را کــه نــزد توســت، نخواهــم توانســت بــا کمــک دیگــران بــه دســت آورم )َول

(؛ خواســته ها  ِســواکݨݨَ َمعوَنــِة بݭِ  َ ِعْنــَدکݨݨݧ مــا
و  باشــند  دنیایــی  چــه  مــن،  آرزوهــای  و 
ــْنكاَن چــه آخرتــی، همــه نــزد توســت: ) َم
ْنیــاَو

ُ
ــواُبالّد

َ
ِعْنــَداهَّلِلث

َ
ْنیــاف

ُ
ــواَبالّد

َ
ُیریــُدث

(  )نســاء: 134(
ً
َبصیرا

ً
َوكاَناهَّلُلَســمیعا ِ ِخَرةݫ

ْ
ال

 

»هرکــس ثــواب دنیــا را بخواهــد، تنهــا نــزد 
خداســت ثــواب دنیــا و آخــرت و خــدا، شــنوا 

و بیناســت.« 
روشــن اســت وقتــی آرزوهایــم نــزد چــون تویــی باشــد کــه فرمان روایــی مقتــدر و نفوذناپذیــری، تــا 
تــو نخواهــی هرگــز بــه آنهــا دســت نخواهــم یافــت و هیــچ کــس نمی توانــد مــرا بــرای دســتیابی بــه 

آنهــا یــاری کنــد.

چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ 
ڍ ڍ ڌ  ڌڎ 

و هیـــچ چیـــزی نیســـت مگـــر آنکـــه گنجینه هایـــش 
فـــرو  بـــه مقـــداری معلـــوم  را جـــز  آن  و  نـــزد ماســـت 

. ســـتیم نمی فر
حجر : 21

آیینه آیینهدر
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▪هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست   ▪
بــه راســتی چــه می شــود کــه خــدا؟زع؟ بــا آن همــه مهربانــی، روی کریمانــه اش را از مــا بــر می گردانــد و 

مــا را از رحمــت خــود محــروم می کنــد؟
راســتش را بخواهیــد او هرگــز چنیــن نمی کنــد! او ماننــد خورشــید تابــان هــردم در حــال تابیــدن و 
گرمابخشــیدن اســت. ایــن مــا هســتیم کــه بــا اعمــال ناشایســتمان پرده هایــی زخیــم میــان خــود و او 
می کشــیم و بــه دخمه هــای تاریــک نفســانیات خــود می رویــم و خــود را از گرمــای او محــروم می کنیــم. 

برای پی بردن به این حقیقت کافی است به این قطعه از نیایش امام صادق؟ع؟ بیاندیشیم:

ــَدَك أْو  ــي ِعْن ِ َحّظِ ݫ ــهݫ ــَص بݭِ ــَك أْو َنَق ــي َو َبْیَن ݭِ ݫ ــَد َبْینݫ ــَك َو َباَع ــي َو َبْیَن ݭِ ݫ َح َبْینݫ ٍ َزْحــَز ــْن ُکّلِ َشــْي ءݫ ــَك ِم أُعــوُذ بݭِ
ــی  ي َعَل ــَرافݭݪِ ــي َو إْس ِ ݭݫ ــي أْو ُجْرمݫ ــي أْو ُظْلمݭِ یَئتݭِ ــوَل َخطݭِ ــَك أْن َتُح ــوُذ بݭِ ــي َو أُع ݭِ ــمݭِ َعّنݫ ــَك اْلَکرݭِی َوْجهݭِ ــَرَف بݭِ َص
ــَك َو  ݫـِـَك َو َبَرَکاِت ݫ ݫ ــَك َو َناِئلݫ ــَك َو َثَواِب ــَك َو رݭِْضَواِن ــْهَوتݭݭݭݭِي ُدوَن َمْغِفَرِت ــِتْعَجاُل َش ــَواَي َو اْس ــاُع َه َ ݧ بݧ َنْفِســي َو اّتݪݭِ

ــی َنْفِســك یــلݭِ َعَل َمْوُعــوِدَك اْلَحَســنݭِ اْلَجمݭِ
بــه تــو پنــاه مــی آورم از هــر چیــزی کــه میــان مــن و تــو دوری افکنــد یــا میــان مــن و تــو فاصلــه انــدازد 
یــا از بهــره ام نــزد تــو بکاهــد یــا روی کریمــت را از مــن برگردانــد و پنــاه مــی آورم بــه تــو از اینکــه گناهــم 
یــا ســتمم یــا جرمــم یــا زیــاده روی در حــق خــودم و پیــروی از هوایــم و جلوانداختــن شــهوتم، مانــع 
مغفرتــت و خرســندی ات و پاداشــت و بخششــت و برکاتــت و وعــده نیکــو و زیبایــت کــه خــود بر عهده 

گرفتــه ای، شــود. )تهذیب األحــکام، 74/3(

▪عبد در دستان موال   ▪
گــر خــدا؟زع؟ بــه هــر نحــوی از مــا روی گردانــد و مــا  در فــراز پیشــین، از امــام ســجاد؟ع؟ آموختیــم کــه ا
از رحمــت او محــروم شــویم، هیــچ راهــی بــرای دســتیابی بــه آرزوهــای خــود نخواهیــم یافــت و هیچ کــس 

نخواهــد توانســت مــا را یــاری کنــد. در ایــن قســمت، ایشــان دلیــل ایــن امــر را بیــان مــی فرمایــد: 
ْبَضِتَک؛ زیرا من بنده تو و در مشت تو هستم.

َ
ِإّنيَعْبُدَکَوفيق

َ
ف

بندگــی مــن و اینکــه در مشــت قــدرت تــو هســتم، ناشــی از حقیقــت وجــودی مــن اســت کــه یکســره نیاز و 
وابســتگی بــه توســت؛ اساســا نمی شــود مــن باشــم ولــی بنــده و در دســت قــدرت تــو نباشــم! 

کید بر این حقیقت، به بیان نتایج منطقی آن می پردازد:  امام؟ع؟ با تأ

ــُت
ْ
ل
َ
ــيَتَوّك ــِدَک؛ صاحب اختیــار مــن، تــو هســتی و همــه امــور مــن بــه دســت توســت: ) ِإّنِ ݔَ ٮݫ ــيٮݪݓِ ݑ ݧ ٮݧ •   ناصیݨݨݨَ

ــيَعلــىِصــراٍطُمْســَتقیٍم( )هــود: 56(؛ َرّبِ
هــاِإّنَ ݭِ تݭݫ یݨݨݦَ ناصݭِ بݭِ

ٌ
ُهــَوآِخــذ

َّ
ــٍةإل ُكــْممــاِمــْنَداّبَ ــيَوَرّبݭِ ــىاهَّلِلَرّبݭِ

َ
 َعل

 »همانــا مــن بــر خــدا کــه پــروردگار مــن و شماســت، تــوکل کــردم؛ هیــچ جنبنــده ای نیســت مگــر اینکــه 
او اختیــاردار آن اســت؛ همانــا پــروردگار مــن بــر راهــی راســت قــرار دارد.«
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سیمای بندگی

؛ با وجود فرمان تو، من نمی توانم خواسته و فرمانی در برابر آن داشته باشم.  ْمِرکݨݨَ
َ
ليَمَعأ ْمَر

َ
•  لأ

گر ُکشی ور جرم بخشی روی و سر بر آستانم              

بنده را فرمان نباشد هرچه فرمایی بر  آنم 

؛ هــر حکمــی دربــاره مــن صــادر کنــی، آن حکــم قطعــًا جــاری می شــود؛ زیــرا میــان  ُحْكُمــکݨݨَ فــّيَ •   مــاضݭٍ
مــن و تــو مانعــی وجــود نــدارد کــه بخواهــد از حکــم تــو جلوگیــری کنــد.

ــاره مــن بگیــری مطابــق عــدل اســت و مــن راهــی بــرای  ؛ هــر تصمیمــی کــه درب ضــاُؤکݨݨَ
َ
ق ــّيَ ــْدٌلِف •   َع

اعتــراض بــه آن نــدارم؛ چــون مــن همــه هســتی و دارایــی و حقوقــم را از تــو می گیــرم و حقــی بــر تــو 
نــدارم کــه بخواهــی آن را پایمــال کنــی؛ پــس هــر حکمــی دربــاره مــن صــادر کنــی، مطابــق عــدل 

ــود! خواهــد ب

ــه )دادن حــق هــر صاحــب حقــی(  و مــا در برابــر خــدا؟زع؟، مالــک 
َ

عــدل یعنــی إعطــاُء کّلِ ذي َحــٍق َحّق
گــر بــه مــا داده نشــود، ظالمانــه.  گــر بــه مــا داده شــود، عادالنــه باشــد و ا هیــچ حّقــی نیســتیم کــه ا

رحمــت  و  نــور  یکپارچــه  خــدا؟زع؟،  البتــه 
گرفتــار هــوا و  اســت و همچــون مــا زمینیــان 
هــوس  هــای ظلمانــی نیســت؛ بنابرایــن تمــام 
و  حکمــت  پایــه  بــر  او؟زع؟  افعــال  و  حکم هــا 

اســت. بنــدگان  بــه  خیررســانی  و  رحمــت 
نــه  و  می کنــد  زیــاده روی  کیفــرش  در  نــه  او 
کارهــای نیــک داده  کــه بــرای  وعده هایــی را 
اهَّلَللُیْخِلــُف اســت، زیــر پــا می گــذارد: )ِإّنَ

میعــاَد(  )آل عمــران: 9(
ْ
ال

طاِنَک؛  مــن 
ْ
ُخــروِجِمــْنُســل

ْ
َةلــيَعلــٰىال •  َولقــّوَ

کمیــت  هیــچ توانــی بــرای بیــرون رفتــن از حا
تــو نــدارم. کجــا بــروم؟! مگــر جایــی هســت کــه 

کمیــت تــو نباشــد؟! تحــت حا

ݭݭِــَک؛ قــدرت تــو  آن  ݫ ݫ ݫ ݫ ݑ ٮݧ
ْدرݨݨَ

ُ
•   َولأْســَتطیُعُمجــاَوَزَةق

کــه به هیچ وجــه  چنــان بــر مــن چیــره اســت 
نمی توانــم پایــم را از آن فراتــر بگــذارم.

گفــت:  مــردی خدمــت امــام حســین؟ع؟ رســید و 
»مــن مردی گناهــکارم و نمی توانم خود را از انجام 

گناهان بازدارم؛ مرا نصیحتی فرما.«
ْشــَیاَء َو 

َ
 َخْمَســَة أ

ْ
َعل

ْ
 امــام حســین؟ع؟ فرمــود: »اف

ِنْب َما ِشــْئت؛  پنج کار را انجام بده، آنگاه هرچه 
ْ

ذ
َ
أ

می خواهی، گناه کن!

1. روزی خدا؟زع؟ را مخور و هرچه می خواهی گناه کن؛
2. از تحــت سرپرســتی خــدا؟زع؟ بیــرون بــرو و هرچه 

می خواهی گناه کن؛
3. جایــی را انتخــاب کــن کــه خــدا؟زع؟ تــو را نبیند و 

هرچه می خواهی گناه کن؛
4. وقتــی عزراییــل بــرای گرفتن جــان تو آمــد، او را از 

خود بران و هرچه می خواهی گناه کن؛
خ، تو را به ســوی آتــش می برد،  5. وقتــی مالــک دوز

 در آتش وارد مشو و هرچه می خواهی گناه کن.
بحار األنوار،  75/ 126

اشارت و هدایت
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▪راه كسب رضایت موال   ▪
کنــون کــه دانســتیم همــه هســتی مــا و در نتیجــه همــه خواســته ها و نیازهــای ما در دســتان خدا؟زع؟  ا

قــرار دارد، بایــد راهــی بــرای بــه دســت آوردن رضــای او پیــدا کنیــم.

از نگاه امام سجاد؟ع؟ تنها یک راه است که ما را به رضای خدا؟زع؟ می رساند:

ُغِرضاَکَولأناُلماِعْندَک
ُ
َولأْسَتمیُلَهواَکَولأْبل

ِبطاَعِتَکَوِبَفْضِلَرْحَمِتَک
ّ

إل
مــوالی مــن، می خواهــم محبــت تــو را به ســوی خــود جلــب کنــم، رضــا و خشــنودی تــو را بــه  دســت آورم 
 و بــه نعمت هــای فراوانــی کــه نــزد توســت - و بــه حکــِم )مــاِعْنَدُكــْمَیْنَفــُدَومــاِعْنــَداهَّلِلبــاٍق(  )نحــل: 96(

نعمت هایی حقیقی و پایدارند-، دست یابم. 
کنــون کــه نســبت خــود را بــا تــو درک کــردم، تنهــا راهــی کــه در مقابــل خــود می بینــم، اطاعــت و بندگــی  ا
ِــَک( کــه البتــه ایــن بــه تنهایــی کافــی نیســت؛ زیــرا اطاعــت مــن از تــو، بــرای مــن حقــی  ݫ ِبطاَعتݫ

ّ
توســت )إل

ایجــاد نمی کنــد؛ بلکــه زمینــه را بــرای ســایه افکندن ابــر  رحمــت گســترده ات بــر مــن فراهــم می کنــد و 
 آنچــه در حقیقــت باعــث رســیدن مــن بــه خواســته هایم می شــود، فضــِل رحمــت توســت  )َوِبَفْضــلݭِ

َرْحَمِتــَک(� 
»فضــل« به معنــای زیــادی و فزونــی اســت و در جایــی بــه کار مــی رود کــه شــخصی بــه دیگــری لطفــی 
کنــد، بــی آنکــه او حقــی برگردنــش داشــته باشــد. ایــن همــواره دربــاره خــدا؟زع؟ صــادق اســت؛ یعنــی 

بنــدگان حقیقتــا حقــی بــر عهــده خــدا؟زع؟ نــد ارنــد و هــر آنچــه او عطــا کنــد، از روی فضــل اوســت. 
حتــی طاعــت و عبــادت نیــز بــرای انســان حقــی ایجــاد نمی کنــد؛ بلکــه انســان را مســتعد بهره منــدی از 
گــر طاعــات و عبــادات نباشــد، اســتعداد و ســنخیت پذیــرش رحمت  فضــل و رحمــت الهــی می کنــد؛ زیــرا ا

و فضــل الهــی در انســان پدیــد نمی آیــد و از چشــمه جوشــان فضــل الهــی بی بهــره می مانــد.
البتــه همیشــه در طــول تاریــخ، افــرادی بــوده و هســتند کــه گمــان می کننــد صــرف نــام مســلمان و شــیعه 
و ادعــای محبــت اهل بیــت؟مهع؟ بــرای ســعادت و رســتگاری آنــان کافــی اســت؛ ولــی خــود اهل بیت؟مهع؟ 
بــا ایــن تفکــر به شــدت مبــارزه کــرده و بارهــا ایــن نکتــه را تذکــر داده انــد کــه آنچــه نــزد خداســت تنهــا بــا 

اطاعــت، پرهیــزکاری و کوشــش در جهــت بندگــی خــدا؟زع؟ بــه دســت می آیــد.
د روایت کرده که امام صادق؟ع؟  به ما چنین سفارش فرمود: 

ّ
ابوعلی خال

عݭِ  اْلــَوَر  بݭِ
َّ

َتَنــا إال َ یݨݨݨݨݨݧ
َ

ُکــْم َلــْن َتَناُلــوا َوال ــُجوَد َو ُکوُنــوا أْطــَوَع ِعَبــاِد اهلِل َفإّنَ ُکــوَع َو الّسُ
ُقــوا اهلَل َو أْحِســُنوا الرݨݨݨݨݨݨݨݨݨُّ  اّتَ

اْلَعَملݭِ  بݭِ
َّ

َو َلْن َتَناُلوا َما ِعْنَد اهلِل )َتَعاَلی( إال
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از خــدا پــروا داشــته باشــید و رکــوع و ســجودتان را نیکــو به جــا آوریــد و مطیع تریــن بنــدگان خــدا 
باشــید؛ زیــرا شــما هرگــز بــه والیــت مــا نخواهیــد رســید، مگــر بــا ورع و هرگــز بــه آنچــه نــزد خداســت 

دســت نخواهیــد یافــت، مگــر بــا عمــل. )األمالــي )للطوســي(، ص679(

▪اعتراف به ناتوانی در برابر موالی حقیقی   ▪
 َ بݭِکݨݧ

ّ
إل

ً
َولَضّرا

ً
َکلأْمِلُکِلَنْفسيَنْفعا

َ
ل

ً
داِخرا

ً
إلهيأْصَبْحُتَوأْمَسْیُتَعْبدا

تي
َ
ِةحیل

َّ
تيَوِقل قّوَ َضْعفݭِ بݭِ

ُ
ِلَکَعلٰىَنْفسيَوأْعَتِرف

ٰ
ذ أْشَهُدبݭِ

معبود من، روز و شب پیوسته بنده ای ذلیل و خوار برای تو بوده و هستم که هیچ نفعی را نمی توانم 
به سوی خود جلب کنم و هیچ ضرری را نمی توانم از خود دور کنم، مگر به واسطه تو؛ زیرا:

•  اواًل: خودم با تمام وجودم در اختیار و در دست قدرت تو هستم؛

: پیرامونم امور فراوانی وجود دارد که نفع و ضرر من به آنها بستگی دارد و همه آنها نیز در  
ً
•  ثانیا

دست قدرت توست. 

من به این امر شهادت می دهم و به ناتوانی و بیچارگی خود در برابر تو اعتراف می کنم.

ْمليماآَتْیَتني ليماَوَعْدَتنيَوَتّمِ ْز أْنجݭِ
َ
ف

معبودا، تو وعده داده ای:

اِعِإذاَدعاِن(  )بقره: 186(
َ

جیُبَدْعَوَةالّد
ُ
کنندگان را مستجاب می  کنی: )أ 1. دعای دعا

ِإذاَدعاُهَوَیْكِشــُف ُمْضَطّرَ
ْ
ْنُیجیُبال ّمَ

َ
2. پاســخ مضطر را می دهی و بدی را از او دور می کنی: )أ

وَء(  )نمل: 62( الّسُ

کنــون کــه من بــه ناتوانی خود در درگاه تو اعتراف کردم و به بیچارگی خود شــهادت دادم و با تمام   ا
وجــودم تــو را می خوانــم و تنها از تو یاری می طلبم، از تو می خواهم به وعــده خود وفا و حاجتم را روا 

کنی و نعمت هایی را که به من داده ای، برایم کامل گردانی.

ُمْسَتجیُر 
ْ
خاِئُفال

ْ
ال َفقیُر

ْ
َمهیُنال

ْ
ال َحقیُر

ْ
ال ریُر

َ
عیُفالّض

َ
ُمْسَتكیُنالّض

ْ
ْسكیُنال مݭِ

ْ
إّنيَعْبُدَکال

َ
ف

که من بنده تو هستم  کنی من سزاوار مهر، عطوفت و استجابت تو هستم؛ چرا که حساب  هرگونه 
(؛ آن هم بنده ای اینگونه: إّنيَعْبُدکݨَ

َ
)ف

ریُر(
َ

عیُفالّض
َ

2. ناتوان و بدحال )الّض ُمْسَتكیُن(  
ْ
ِمْسكیُنال

ْ
کسار )ال 1. بی نوا و خا

َفقیُر(
ْ
4. نیازمند )ال َمهیُن(   

ْ
ال َحقیُر

ْ
3. کوچک و خوار )ال

ُمْسَتجیُر(
ْ
خاِئُفال

ْ
5. ترسان و پناه خواه )ال
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 بخــش قابل توجهــی از  دعاهــای معصومــان؟مهع؟ بــه اعتــراف اختصــاص دارد؛ 
»اعتــراف بــه گناهــان«، »اعتــراف بــه نعمت هــا« و »اعتــراف بــه جایــگاه بندگــی«  

فایــده ایــن اعتراف هــا چیســت؟ مگــر خــدا؟زع؟ از همــه چیــز خبــر نــدارد؟ 

وقتــی مجرمــی در برابــر قاضــی بــه گنــاه خــود اعتــراف می کنــد، افــزون بــر اینکــه از گنــاه خــود 
خبــر می دهــد، نشــان می دهــد کــه گنــاه خــود را پذیرفتــه و از کار خــود پشــیمان اســت و آمادگــی 

پذیــرش پیامدهــای  گنــاه خــود را دارد� 
اساسا اعتراف به هر حقیقتی به معنای اعالم دو چیز است:

1. پذیرش آن حقیقت 
2 .آمادگی برای عمل به مقتضای آن حقیقت

بــر زبــان آوردن ایــن دو امــر، اوال تأثیــر روحــی شــگفتی دارد و گویــا آن حقیقــت را بــر صفحــه دل 
می نشــاند، ثانیــا حجتــی علیــه گوینــده بــه دســت می دهــد کــه ایــن خــود انگیــزه بیشــتری بــرای 

عمــل بــه مقتضــای آن حقیقــت در او ایجــاد می کنــد.
ــاه نوعــی تضــرع اســت کــه بــه فرمــوده امــام ســجاد؟ع؟ ســبب  ــر ایــن، اعتــراف بــه گن افــزون ب
ُع ِإَلْیــَك َو َبْیــَن َیَدْیــك« )نیایــش48، بنــد13(  َضــّرُ  الّتَ

َّ
 ُیْنِجیِنــي ِمْنــَك ِإال

َ
نجــات انســان می شــود: »َو ال

در روایتی از امام محمدباقر؟ع؟به تأثیر شگفت اعتراف اشاره شده است:

ــمݭِ َفَیزݭِیَدُهــْم َو  َ عݨݧ ِ الّنݭݫ وا َلــُه بݭِ ــّرُ ِ ݫ ݫ ْن ُیقݫ
َ
 َخْصَلَتْیــنݭِ أ

َّ
ــاسݭِ إال ــنݨَ الّنَ ِ َمــا أَراَد اهلُل َتَعاَلــی مݭِ  َو اهللݫ

َ
ال

َرَهــا َلُهــم ؛ ســوگند بــه خــدا، خــدا از مــردم جــز دو امــر چیــزی نخواســته:  ُنــوبݭِ َفَیْغفݭِ
ُ

الّذ بݭِ
]نخســت[ اینکــه در برابــر او بــه نعمت هــا اقــرار کننــد تــا نعمت هایــش را بــر آنهــا فزونــی 
ــا از آنهــا درگــذرد. )الکافــي، 426/2( ــد ت ــه گناهــان خــود اقــرار کنن بخشــد و ]دوم[ اینکــه ب

در مناجات شعبانیه نیز می خوانیم:

ــَك  ــِب ِإَلْی ْن
َ

ــَراَر ِبالّذ ْق ِ
ْ

ــُت ال ــْد َجَعْل ــي َفَق ــَك َعَمِل ــي ِمْن ــْم ُیْدِنن ــي َو َل َجِل
َ
ــا أ ــْد َدَن َو ِإْن َکاَن َق

گــر اجلــم نزدیــک شــده در  ْنــِب ِإَلْیــَك َوِســیَلِتي ؛ و ا
َ

ْقــَراَر ِبالّذ ِ
ْ

َوِســیَلِتي  َفَقــْد َجَعْلــُت ال
ــه   ــود ب ــیلٔه خ ــاه را وس ــه گن ــرار ب ــت، اق ــرده اس ــک نک ــو نزدی ــه ت ــرا ب ــم م ــه عمل ــی  ک حال

ســوی تــو قــرار دادم.

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْصَبْحُتَصَرْفَتُسْلطانعر

َ
الَجسیمأ

سی
فار

سی
ُمشتپناهندهخوارچارهفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

  َضّرًا  الَو َنْفعًا يَنْفس ِلـال أْمِلُكواژگــــــــــــــــان
ّٰ

َكِبـِإال
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

مولویت خدا؟زع؟ چه تفاوتی با دیگر مولویت ها دارد؟  .3
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

از نگاه امام سجاد؟زع؟ راه دستیابی به رضای خدا؟زع؟ و نعمت هایی که نزد اوست، چیست؟  .4
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

ليماَوَعْدَتني« تحقق آنها را می خواهیم؟ ْنِجْز
َ
أ
َ
خدا؟زع؟ چه وعده هایی به ما داده است که در فراز »ف  .5

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به دعای ششم و مطالعه بندهای اول تا پانزدهم، ارتباط آنها را با فرازهای این درس 
بیان کنید.



اخالق بندگی

نیایش 21 

درس 24  

8  معبودا، به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما  

و مرا قرار مده 

فراموش كننده یادت در نعمتی كه به من سپرده ای 

وغافل از احسانت در آزمونی كه در آن درگیرم كرده ای

و ناامید از اینكه اجابتم كنی

هرچند اجابتت در رسیدن به من، به تأخیر افتد؛

در خوشی باشم یا ناخوشی

یا دشواری یا گشایش

گرفتاری یا عافیت یا 

یا رنج یا نعمت

یا دارایی یا نداری

یا  تهی دستی یا توا نگری.

ٍد َو آِلِ 8 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

ِن 
ْ
َْعل

َ
 ت

َ
َو ل

ْتَِن 
َ

ْول
َ
ِرَك ِفيَما أ

ْ
ك نَاِسياً ذِلِ

بْلَيْتَِن
َ
 َغفًِل ِلِْحَسانَِك ِفيَما أ

َ
َو ل

 آيِساً ِمْن إَِجابَِتَك ِل 
َ

َو ل
ْت َعنِّ

َ
ْبَطأ

َ
َو إِْن أ

اَء ْو َضَّ
َ
اَء ُكنُْت أ ِف َسَّ

ْو رََخاٍء
َ
ٍة أ ْو ِشدَّ

َ
أ

ْو بََلٍء
َ
ْو اَعِفيٍَة أ

َ
أ

ْو َنْعَماَء
َ
ْو بُؤٍْس أ

َ
أ

َواَء
ْ َ
ْو ل

َ
ْو ِجَدٍة أ

َ
أ

ْو ِغًن
َ
ْو َفْقٍر أ

َ
أ



9  معبودا، به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما

و قرار ده

ثنایم بر تو را 

و ستایشم از تو را 

و حمدم برای تو را

تم ال در همه حا

كرده ای شادمان نباشم تا به آنچه از دنیا عطایم 

و بر آنچه در دنیا از من بازداشته ای غمگین نگردم

و قلبم را به جامه تقوایت بپوشان

گیر كار  و بدنم را در آنچه از من می پذیری به 

و جانم را از هر چه برایم رخ می دهد به طاعتت مشغول دار

تا چیزی از موجبات خشمت را دوست نداشته باشم

و چیزی از موجبات خوشنودی ات را ناپسند ندانم.

ٍد َو آِلِ 9 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

َو اْجَعْل 

َثنَاِئ َعلَيَْك

َو َمْدِح إِيَّاَك

َو َحِْدي لََك 

ِف ُكِّ َحالِت

ْنيَا فَْرَح بَِما آتَيْتَِن ِمَن ادلُّ
َ
 أ

َ
َحتَّ ل

ْحَزَن َعَ َما َمنَْعتَِن ِفيَها
َ
 أ

َ
َو ل

ِب َتْقَواَك
ْ
ْشِعْر قَل

َ
َو أ

َو اْستَْعِمْل بََدِن ِفيَما َتْقبَلُُه ِمنِّ

 َّ َو اْشَغْل بَِطاَعِتَك َنْفِس َعْن ُكِّ َما يَرُِد َعَ

ِحبَّ َشيْئاً ِمْن ُسْخِطَك
ُ
 أ

َ
َحتَّ ل

ْسَخَط َشيْئاً ِمْن رَِضاَك 
َ
 أ

َ
 َو ل

نـمـایی از  دعا

همه ما به معنای حقیقی بنده خدا؟زع؟ هستیم؛
یک بنده حقیقی چه افکار و رفتاری باید در برابر موالی خود داشته باشد؟
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

بیان خوبی ها و َثَناء
بزرگی ها

ماده »ث ن ی« به معنای تکرار یک امر است. »اثنان« به معنای دو از  
همین ریشــه است. »ثناء« به معنای برشــمردن اوصاف دیگری است 
که داللت بر عظمت و شکوه او می کند. برخی گفته اند از آنجا که این 

بیان اوصاف، مرتب تکرار می شود به آن ثناء گفته می شود.

ستایش َمْدح
زیبایی ها

مــاده »م دح« به معنــای وصــف خوبی هــا و زیبایی هــا بــا ســخنی زیبا 
اســت. تفاوتــی نمی کند که ایــن خوبی ها با اراده و اختیار حاصل شــده 

باشند و یا به صورت ذاتی وجود داشته باشند.

سپاس و َحْمِد
ستایش

ماده »ح م د« به معنای ســتایش زیبایی های ارادی و اختیاری اســت. 
در جایــی کــه نعمت بخشــی وجــود دارد، از آنجــا کــه ایــن »ســتایش«، 
به نوعــی» ســپاس« نیــز هســت، معمــوال حمــد را »ســپاس و ســتایش« 

ترجمه می کنند.

ح واژ گان شر

واژ  گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْوَلْیَتَناِسي
َ
ْبَلْیَتأ

َ
آِیسأ

َ
ْبَطأ

َ
أ

اَء اَءَسّرَ ةَضّرَ ٍةزیادݨَ
َ

َرَخاٍءِشّد

َواَءِجَدٍةُبْؤٍس
ْ َ
ْشِعْرأل

َ
ُسْخطأ
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ح دعا شر
▪رفتاری كه از یک عبد انتظار می رود   ▪

تــا اینجــا بــه رابطــه وجــودی خــود بــا پروردگارمــان توجــه کردیــم و دریافتیــم به معنــای حقیقــی بنــده 
خ می دهــد. او هســتیم و هــر پیشــامدی بــا اذن و خواســت او بــرای مــا ر

اقتضــای چنیــن بــاوری ایــن اســت کــه در برابــر پــروردگار خــود و در حــاالت مختلفــی کــه در زندگــی 
برایمــان پیــش می آیــد، اخــالق بندگــی را رعایــت کنیــم؛ در نعمت هــا یــاد ولی نعمــت خــود را در دل 
ــگاه کــه او را  ــه خــود غافــل نشــویم و آن داشــته باشــیم؛ در آزمایش هــا و گرفتاری هــا از نیکی هــای او ب

می خوانیم، هرگــز از اجابــت او ناامیــد نگردیــم.

▪سه آفت بندگی   ▪
بار دیگر صلوات را پیشاپیش خواسته هایمان می فرستیم تا جان های ما را برای پذیرش الطاف 

(. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: ِ ݫ ٍدَوآِلهݫ ىُمَحّمَ
َ
َعل َصّلِ ُهّمَ

َّ
الهی آماده کند )الل

مردی نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و عرض کرد: »ای رسول خدا، من یک سوم صلوات هایم را برای 
نصف  من  خدا،  رسول  »ای  کرد:  عرض  است!«  »خیر  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  گذاشتم.«  شما 
صلوات هایم را برای شما گذاشتم.« فرمود: »این بهتر است!« عرض کرد: »من همٔه صلوات هایم 
آِخَرِتَك؛ در این  َو  ُدْنَیاَك  ْمِر 

َ
أ ِمْن  َك  َهّمَ

َ
أ َما  َیْکِفَیَك اهلُل؟زع؟  گذاشتم.« فرمود: »ِإذًا  را برای شما 

صورت، خدا؟زع؟ تو را در هر امری از دنیا و آخرت که نگرانت کرده، کفایت می کند.« 
در این هنگام شخصی از امام صادق؟ع؟ پرسید: »خدا به شما سالمتی دهد، چگونه صلواتش 
 
َ
َبَدأ  

َّ
ِإال َشْیئًا  ُل اهلَل؟زع؟ 

َ
َیْسأ  

َ
را برای رسول خدا؟ص؟ قرار می دهد؟« امام صادق؟ع؟ فرمود: »ال

بر  صلوات  با  آنکه  مگر  نمی کند  درخواست  خدا  از  چیز  هیچ  آِلِه؟ص؟؛  َو  ٍد  ُمَحّمَ َعَلی  ِة 
َ

ال ِبالّصَ
محمد و خاندان او آغاز کند.« )الکافي، 274/8(

ِني(:
ْ
َتْجَعل

َ
در ادامه، از پروردگارمان می خواهیم ما را به سه امر ناپسند گرفتار نکند )َول

ْیَتِني(
َ
ْول

َ
ِلِذْكِرَكِفیَماأ

ً
1. مبادا یاد تو را در آنچه به من بخشیده ای ]و سپرده ای[ فراموش کنم )َناِسیا

ْیَت«، »بخشیدن نعمت یا خوبی به دیگری« است. اما شاید معنای این واژه، 
َ
ْول

َ
یکی از معانی »أ

یا  »ولّی«  با  هم ریشه  واژه  این  که  چرا نباشد؛  »أعطیَت«  به معنای  دقیقا  و  باشد  ظریف تر  اندکی 
»والی« به معنای سرپرست است و گویا این معنا در آن لحاظ شده است. وقتی انسان چیزی را به 

دیگری می دهد، در حقیقت سرپرستی و اختیار آن را به او می سپارد.
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در  مبادا  می خواهیم  خدا؟زع؟  از  فراز  این  در 
و  بخشیده  ما  به  که  نعمت هایی  با  ارتباط 
ما  عهده  بر  را  آنها  به کارگیری  و  سرپرستی 

گذاشته، یاد او را فراموش کنیم.

با  ارتباط  در  را  خدا  یاد  گر  ا می شود  چه  اما 
نعمت هایش فراموش کنیم؟

یک پاسخ ساده به این پرسش این است که فراموشی یاد خدا؟زع؟، فراموشی شکر خدا؟زع؟ را در پی 
دارد و شکرنکردن نعمت ها، آنها را در معرض زوال و تباهی قرار می دهد.

برای پی بردن به ارتباط ذکر با شکر کافی است در آیه و فرازی که در ادامه می آید، تأمل کنیم: 
َدُكْم ّیَ

َ
آواُكْمَوأ

َ
اُسف َفُكُمالّنَ ْنَیَتَخّطَ

َ
وَنأ

ُ
ْرِضَتخاف

َ ْ
لیٌلُمْسَتْضَعُفوَنِفيال

َ
ْنُتْمق

َ
أ

ْ
ُكُرواِإذ

ْ
• ) َواذ

ُكْمَتْشُكُروَن(  )انفال: 26( 
َّ
َعل

َ
باِتل ّیِ

ُكْمِمَنالّطَ
َ
ِبَنْصِرِهَوَرَزق

»و به یاد آرید آن زمان را که شما گروهی اندک بودید و مردمی ناتوان در زمین به شمار می آمدید 
بیم آن داشتید که مردم دیگر بنیادتان را برچینند، آنگاه او شما را پناه داد و به یاری خود نیرو 
کیزه روزی شما کرد؛  ]این نعمت ها را به یاد آرید[ باشد که شکر گزارید.« بخشید و از چیزهای پا

َجاِهِلیَن
ْ
ِتال

َ
ْهِوِعْنَدَغَفل ْحَواِلالّسَ

َ
ِزْمِنیِهِفيأ

ْ
ل
َ
يُشْكَرَكَبْلأ ِهْبَعّنِ

ْ
ُتذ

َ
ُتْنِسِنيِذْكَرَكَول

َ
• َول

)نیایش 47، بند 114( ّيَ
َ
ْسَدْیَتُهِإل

َ
ِبَماأ

َ
ْعَتِرف

َ
ْیَتِنیِهَوأ

َ
ْول

َ
ِنَيِبَماأ

ْ
ث
ُ
ْنأ

َ
ْوِزْعِنيأ

َ
ِئَكَوأ

ْ
ِلل

»و یادت را از خاطرم مبر و شکرت را از من مگیر بلکه در هنگامه های حواس پرتی که جاهالن 
از نعمت هایت غفلت می ورزند آن )شکرت( را همیشه همراهم کن و به من الهام کن که تو را 

برای نعمتی که به من سپرده ای بستایم و به آنچه به من بخشیده ای اعتراف کنم.«
بنابراین یاد خدا؟زع؟ و نعمت هایش، نوعی شکر و سپاس است و آثار شکر را به همراه دارد.

بر پایه روایات، شکر نعمت به این است که:
• اوال: باور قلبی داشته باشیم که آن نعمت از جانب خداست.

• ثانیا: سپاس و ستایش خدا را بر زبان آوریم�
از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

ی ُیْؤَمَر َلُه  ُمُه َحّتَ
َ

ْنَعَم اهلُل َعَلی َعْبٍد ِمْن ِنْعَمٍة َفَعَرَفَها ِبَقْلِبِه َو َحِمَد اهلَل َظاِهرًا ِبِلَساِنِه َفَتّمَ َکال
َ
»َما أ

ِباْلَمِزیِد؛ هرگاه خدا به بنده ای نعمتی دهد و او آن نعمت را با قلبش  بشناسد و خدا را آشکارا با 
که سخنش تمام شود، فرمان صادر  گوید، ]شکر خدا را به جای آورده و[ همین  زبانش حمد 

می شود که نعمتش افزون شود.«)الکافي، 95/2(

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
پس نعمت های خدا را به یاد آورید

باشد که رستگار شوید. 
اعراف : 69

آیینه در آیینه
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• ثالثا: آن نعمت را در راه رضای خدا به کار گیریم� 
ُجِل  ْکِر َقْوُل الّرَ

ُ
ْعَمِة اْجِتَناُب اْلَمَحاِرِم َو َتَماُم الّش از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:  »ُشْکُر الّنِ

"اْلَحْمُد هلِِل َرّبِ اْلعاَلِمیَن"؛ شکر نعمت، دوری از امور حرام است و کمال شکر این است که فرد 
بگوید: "اْلَحْمُد هلِِل َرّبِ اْلعاَلِمیَن"« )الکافي، 95/2(

َمَرَنــا ِلَیْخَتِبــَر َطاَعَتَنــا َو َنَهاَنــا ِلَیْبَتِلــَي 
َ
امــام ســجاد؟ع؟ نیــز در فــرازی از صحیفــه می فرمایــد: »ُثــّمَ أ

ُشــْکَرَنا؛ ســپس ]خــدا؟زع؟[ بــه مــا امــر کــرد تــا طاعــت مــا را بیازمایــد و مــا را نهــی کــرد تــا شــکر مــا را 
ــجادیه، نیایــش1، بنــد21( ــه س ــد.« )صحیف آزمــون کن

بنابراین نتیجه طبیعی یاد خدا در ارتباط با نعمت ها این است که شیوه رفتار ما با این نعمت ها 
ْرِضُمْفِسدیَن (  

َ ْ
ُكُرواآلَءاهَّلِلَولَتْعَثْواِفيال

ْ
اذ

َ
اصالح می شود و از فساد و تباهی فاصله می گیرد: )ف

)اعراف: 74(؛ »پس نعمت های خدا را به یاد آورید و تباهکارانه در زمین فساد نکنید.«

در روایت دیگری از  امام صادق؟ع؟ آمده است: 
 اهلُل َو اهلُل 

َّ
 ِإَلَه ِإال

َ
ْعِني ُسْبَحاَن اهلِل َو اْلَحْمُد هلِِل َو ال

َ
 أ

َ
َشّدِ َما َفَرَض اهلُل َعَلی َخْلِقِه ِذْکُر اهلِل َکِثیرًا ال

َ
ِمْن أ

َم َفِإْن َکاَن َطاَعًة َعِمَل ِبَها َو ِإْن َکاَن َمْعِصَیًة َتَرَکَها  َو َحّرَ
َ

َحّل
َ
ْکَبُر َو ِإْن َکاَن ِمْنُه َو َلِکْن ِذْکَر اهلِل ِعْنَد َما أ

َ
أ

خداست؛  کثیر  ذکر  است،  کرده  واجب  آفریدگانش  بر  خدا  که  کارهایی  دشوارترین  از  یکی 
ْکَبُر " نیست هرچند اینها هم بخشی 

َ
 اهلُل َو اهلُل أ

َّ
 ِإَلَه ِإال

َ
مقصودم "ُسْبَحاَن اهلِل َو اْلَحْمُد هلِِل َو ال

گر طاعت بود، به  از آن هستند بلکه ذکر  خداست در جایی که حالل یا حرامی پیش می آید؛ ا
گر معصیت بود، آن را ترک می کند. )الکافي، 80/2( آن عمل می کند و ا

ْیَتِني(
َ
ْبل

َ
یَماأ ْحَساِنَكفݭݪِ ِ لݪݪِ

ً
َغاِفل

َ
2. مبادا از احسان تو در آزمونی که درگیرم کرده ای، غفلت ورزم )َول

ْیَت«، »بخشیدن نعمت یا خوبی به دیگری« است که در این صورت هم معنا با 
َ
ْبل

َ
یکی از معانی »أ

ْیَت« است. اما شاید در اینجا معنای دیگر آن یعنی »ابتالء و آزمون« مقصود باشد؛ به ویژه با 
َ
ْول

َ
»أ

ْیَت« آمده است. 
َ
ْبل

َ
ْیَت« به جای »أ

َ
توجه به اینکه در برخی نسخه های خطی قدیمی، »اْبتل

خدا؟زع؟ بندگانش را با نعمت یا مصیبت می آزماید تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته 
از  را تهدید می کند، غفلت  آزمون، بندگان  این  که در فرایند  از خطراتی  آورد. یکی  فراهم  را  آنان 

احسانی است که خدا؟زع؟ با این آزمایش به آنان می کند.

ي( ْتَعّنِ
َ
ْبَطأ

َ
يَوِإْنأ َِكلݭِ ݫ ِمْنِإَجاَبتݫ

ً
آِیسا

َ
3. مبادا از اجابت تو نومید گردم هرچند به تأخیر افتد )َول

امام؟ع؟  به  که  کرده  روایت  ابی نصر؟هر؟  بن  احمد  نام  امام رضا؟ع؟به  گران قدر  یاران  از  یکی 
عرض کردم: »فدایت شوم، من حاجتی را چندین سال است که از خدا در خواست کرده ام و از اینکه 

اجابتش به تأخیر افتاده در دلم چیزی )شبهه یا نومیدی یا دلهره ای( افتاده است.« 



100

درس رن  
نیایش دن 

َو  اَك  ِإّیَ ْحَمُد 
َ
أ »َیا  داد:  پاسخ  رضا؟ع؟  امام 

ی  َحّتَ َسِبیٌل  َعَلْیَك  َلُه  َیُکوَن  ْن 
َ
أ ْیَطاَن 

َ
الّش

َبا َجْعَفٍر؟ع؟ َکاَن َیُقوُل: ِإّنَ اْلُمْؤِمَن 
َ
َطَك ِإّنَ أ ُیَقّنِ

ُر َعْنُه َتْعِجیَل ِإَجاَبِتِه  ُل اهلَل؟زع؟ َحاَجًة َفُیَؤّخِ
َ
َیْسأ

مبادا  احمد،  ؛  ِ هݫ َنِحیبݭِ اْسِتَماِع  َو   ِ ݫ ِلَصْوِتهݫ ُحّبًا 
شیطان را بر خود راه دهی که تو را به نومیدی 
باقر؟ع؟(  محمد  )امام  ابوجعفر؟ع؟  افکند؛ 
خدا؟زع؟  از  را  حاجتی  مؤمن  "همانا  می گفت: 
را  آن  اجابت  در  شتاب  خدا؟زع؟  و  می خواهد 
دارد  دوست  اینکه  برای  می افکند  تأخیر  به 

صدایش را و گوش دادن به گریه اش را".«
َر 

َ
ّخ

َ
أ َما  اهلِل  »َو  داد:  ادامه  امام؟ع؟  سپس 

َهِذِه  ِمْن  َیْطُلُبوَن  َما  اْلُمْؤِمِنیَن  َعِن  اهلل؟زع؟ 
ّيُ 

َ
أ َو  ِفیَها  َلُهْم  َل  َعّجَ ا  ِمّمَ َلُهْم  َخْیٌر  ْنَیا 

ُ
الّد

َیُقوُل:  َکاَن  َجْعَفر؟ع؟  َبا 
َ
أ ِإّنَ  ْنَیا؟! 

ُ
الّد َشْي ٍء 

َخاِء  الّرَ ِفي  ُدَعاُؤُه  َیُکوَن  ْن 
َ
أ ِلْلُمْؤِمِن  َیْنَبِغي 

ْعِطَي 
ُ
أ ِإَذا  َلْیَس  ِة 

َ
ّد الّشِ ِفي  ُدَعاِئِه  ِمْن  َنْحوًا 

ِبَمَکاٍن؛ اهلل؟زع؟  ِمَن  ُه  َفِإّنَ َعاَء 
ُ

الّد  
َ

َتَمّل  
َ

َفال  َفَتَر 
در  مؤمنان  که  را  حاجتی  هر  سوگند،  خدا  به 

آن چیزی از این دنیا می خواهند و خدا؟زع؟ اجابتش را برای آنان به تأخیر می افکند، برای آنان 
بهتر است از حاجت هایی که در اجابت آنها شتاب می ورزد؛ مگر دنیا چیست )و چه ارزشی دارد(؟! 
در  دعایش  همانند  گشایش  در  دعایش  که  است  شایسته  مؤمن  برای   " می گفت:  ابوجعفر؟ع؟ 
کردن  دشواری باشد و این گونه نباشد که وقتی خواسته اش به او داده شد، سست شود؛ پس از دعا

دل زده مشو که جایگاهی بلند نزد خدا؟زع؟ دارد.« 
ݭِي َعْنَك َلْو  ْخِبْرنݭݭݭݫ

َ
امام رضا؟ع؟ در ادامه، سفارش های دیگری به احمد فرمود و در پایان از او پرسید: »أ

گر چیزی به تو می گفتم، آیا به من  ي؛ از خودت به من خبر ده که ا ِ ِمّنِ ݫ  ُکْنَت َتِثُق ِبهݫ
َ
 أ

ً
ي ُقْلُت َلَك َقْوال ّنݭݪݪِ

َ
أ

اعتماد می کردی؟«

پس از اینکه موســی؟ع؟ و هــارون؟ع؟ به پیامبری 
برگزیده و مأمور به ســکونت در مصر شــدند، دســت 
ــَكآَتْیَت

َ
ناِإّن بــه دعا برداشــتند: )َوقــاَلُموســىَرّبَ

نا ْنیاَرّبَ
ُ

َحیــاِةالّد
ْ
ْمواًلِفيال

َ
َوأ

ً
ُهزیَنــة

َ َ
ِفْرَعــْوَنَوَمــأ

ْمواِلِهْمَواْشُدْد
َ
َنااْطِمْسَعلىأ واَعْنَسبیِلَكَرّبَ

ُّ
ِلُیِضل

لیم ( 
َ ْ
َعذاَبال

ْ
ىَیَرُواال لُيْؤِمُنــواَحّتَ

َ
وِبِهْمف

ُ
ل
ُ
َعلــىق

 )یونــس: 88( ؛ »و موســی گفــت: "پــروردگارا، همانــا تو

به فرعون و سرانش زینت و اموالی در زندگی دنیایی 
داده ای، پروردگارا، تا ]اینکه توانســتند بندگانت را[ 
از راه تو گمراه کنند؛ پروردگارا، اموال آنان را تباه ساز 
و بر دل های آنان بندی سخت بنه تا ایمان نیاورند 

ک را ببینند."« تا عذاب دردنا

ِبعاِن اْســَتقیماَولَتّتَ
َ
جیَبــْتَدْعَوُتُكماف

ُ
ــْدأ

َ
)قــاَلق

ُموَن( )یونس: 89(؛ » ]خدا[ گفت: 
َ
ذیَنلَیْعل

َّ
َسبیَلال

دعای شما دو تن مستجاب شد؛ پس استوار بمانید 
و هرگــز از راه کســانی کــه نمی دانند ]وشــتاب بی جا 

می کنند[ پیروی نکنید.«

از امام صادق؟ع؟ روایت شــده که میان این سخن 
خدا؟زع؟ و عذاب فرعون، چهل سال فاصله افتاد!

الکافی، 489/2

اشارت و هدایت
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گر به سخن شما که حجت خدا بر آفریدگانش هستی اعتماد نکنم،  احمد پاسخ داد: »فدایت شوم، ا
به چه کسی اعتماد کنم؟!«

َكِعباِدي
َ
ل
َ
 َلْیَس اهلُل؟زع؟ َیُقوُل: )َوِإذاَسأ

َ
َك َعَلی َمْوِعٍد ِمَن اهلِل أ ْوَثَق َفِإّنَ

َ
امام؟ع؟ فرمود: »َفُکْن ِباهلِل أ

اِعِإذاَدعاِن (  )بقره: 186( َو َقاَل: )لَتْقَنُطواِمْنَرْحَمِةاهَّلِل (  )زمر: 53(
َ

ِجیُبَدْعَوَةالّد
ُ
ِریٌبأ

َ
ِإّنِيق

َ
يف  َعّنِ

 َتْجَعُلوا ِفي 
َ

ْوَثَق ِمْنَك ِبَغْیِرِه َو ال
َ
(  )بقره: 268( َفُکْن ِباهلِل؟زع؟ أ ً

ْضل
َ
 َو َقاَل: )َواهَّلُلَیِعُدُكْمَمْغِفَرًةِمْنُهَوف

که به تو وعده ای داده است؛  ُه َمْغُفوٌر َلُکْم؛ پس اعتمادت به خدا بیشتر باشد؛ چرا  َخْیرًا َفِإّنَ
َّ

ْنُفِسُکْم ِإال
َ
أ

کننده را  مگر خدا نگفته است: "وقتی بندگانم از تو درباره من می پرسند، همانا من نزدیکم، دعای دعا
آنگاه که مرا می خواند، اجابت می کنم" و نیز گفته است: "از رحمت خدا نومید نشوید" و نیز گفته است: 
"و خدا به شما آمرزشی از جانب خود و فضلی را وعده می دهد." پس اعتمادت به خدا بیشتر از غیر او 

باشد و در دل هایتان جز خیر راه ندهید که همانا آمرزیده شده اید.« )الکافي، 488/2(

که »یادت را در نعمت ها« و »احسانت  را در آزمون ها« و »امید به  ای معبود من، از تو می خواهم 
ٍة

َ
ْوِشّد

َ
اَء،أ ْوَضّرَ

َ
اَءُكْنُتأ اجابتت را در دعاها«، هرگز از از دست ندهم، در هر حالی که باشم: »ِفيَسّرَ

ْوِغًنى«
َ
أ ْقٍر

َ
ْوف

َ
َواَء،أ

ْ َ
ْول

َ
ْوِجَدٍةأ

َ
ْوَنْعَماَء،أ

َ
ْوُبْؤٍسأ

َ
ٍء،أ

َ
ْوَبل

َ
ْوَعاِفَیٍةأ

َ
ْوَرَخاٍء،أ

َ
أ

که باشم در نعمت های تو غوطه می زنم و از  که در چه حالی باشم؟! در هر حال  چه فرقی می کند 
احسان تو بهره می برم و نیاز به اجابت و رحمت تو دارم؛ زیرا من بنده تو هستم!

▪نه خوشحالی سرمستانه و نه اندوه ناامیدانه   ▪
که خواستٔه مهم دیگری را به  بار دیگر با عطر دل انگیز صلوات جان هایمان را آماده می کنیم 

ٍدَوآِلِه(� ىُمَحّمَ
َ
َعل َصّلِ ُهّمَ

َّ
درگاه پروردگارمان ببریم )الل

َحالتݭݭِي( معبودا، چنان کن که در هر حالی که باشم، سه امر را رها نکنم: )َواْجَعْل...ِفيُكّلِ
ْیَك(

َ
َنائݭݭِيَعل

َ
1. ثنای تو را )ث

»ثنا« به معنای برشمردن اوصاف دیگری است که داللت بر عظمت و شکوه او می کند.
اَك( 2. مدح تو را )َوَمْدِحيِإّیَ

»مدح« به معنای ستودن زیبایی های دیگری است.
َك(

َ
3. حمد تو را )َوَحْمِديل

»حمد« به معنای ستودن زیبایی های دیگری است که با اختیار و اراده از او بروز یافته است.
که  چه فرقی می کند در چه حالی باشم؟! تو همیشه زیبایی و هر چه برای من بخواهی زیباست؛ چرا

از زیبای بی انتها جز زیبایی سر نمی زند. 
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کرده ای؛ بنابراین هیچ پیشامدی  که تو برای این جهان ترسیم  هر رخدادی بر پایه طرحی است 
برای من تصادفی نیست و همه چیز بر طبق خواسته توست و حکمت و مصلحتی در پس آن است 

و در نتیجه، زیباست و تو به خاطر آن سزاوار »ثنا«، »مدح« و »حمد« هستی.
وقتی من در پس هر پیشامدی تدبیر حکیمانه و زیبایی های تو را ببینم و به حمد و ثنای تو بپردازم، 
از نگاه سطحی به دنیا فاصله می گیرم و به رخدادهای زودگذر آن دل نمی بندم، بلکه به غایات و 
اهدافی که تو برای من در پس این رویدادها در نظر داری، توجه می کنم. افزون بر آن، همیشه در 
خاطر دارم که مالک حقیقی تو هستی و من مالک چیزی نیستم که از داشتن یا نداشتن آن سرمست 

ج نمی کند: یا افسرده شوم. نتیجه همه اینها اینکه هیچ رخدادی مرا از حالت تعادل و توازن خار
ْنَیا(

ُ
َرَحِبَماآَتْیَتِنيِمَنالّد

ْ
ف
َ
أ

َ
ىل • نه نعمت های دنیا مرا از خوشی سرمست می کنند )َحّتَ

ىَماَمَنْعَتِنيِفیَها(
َ
ْحَزَنَعل

َ
أ

َ
• نه محرومیت های آن مرا با اندوه از پای در می آورند )َول

کنون در می یابم که چقدر این فراز زیبا با کتاب تو هماهنگ است: ا
ىاهَّلِل

َ
ذِلَكَعل هاِإّنَ

َ
ْنَنْبَرأ

َ
ْبِلأ

َ
فيِكتاٍبِمْنق

َّ
ْنُفِسُكْمإل

َ
ْرِضَولفيأ

َ ْ
صاَبِمْنُمصیَبٍةِفيال

َ
)ماأ

ُخورٍ ( )حدید: 22 و23(؛
َ
ُمْختاٍلف

َ
ُكّل َسْواَعلىمافاَتُكْمَولَتْفَرُحواِبماآتاُكْمَواهَّلُللُیِحّبُ

ْ
*ِلَكْیلَتأ  َیسیٌر

کنیم در  که در زمین و در جان هایتان به شما می رسد، پیش از آنکه ایجادش  هر پیشامدی 
کتابی است؛ همانا این برای خدا آسان است * تا بر آنچه از دستتان می رود افسوس نخورید و 
به آنچه به شما می دهد، دل خوش نشوید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.«

آنچه تو برای من می پسندی این است که در پیشامدها و احوال مختلف زندگی، مانند یک مؤمن 
حقیقی رفتار کنم؛ آنگونه که در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است:

َخاِء  ِء َشُکورًا ِعْنَد الّرَ
َ

ي ِخَصاٍل َوُقورًا ِعْنَد اْلَهَزاِهِز َصُبورًا ِعْنَد اْلَبال ْن َیُکوَن ِفیِه َثَمانݭݪݪِ
َ
َیْنَبِغي ِلْلُمْؤِمِن أ

اُس ِمْنُه ِفي َراَحٍة؛  ْصِدَقاِء َبَدُنُه ِمْنُه ِفي َتَعٍب َو الّنَ
َ ْ
 َیَتَحاَمُل ِلل

َ
ْعَداَء َو ال

َ ْ
 َیْظِلُم األ

َ
 َقاِنعًا ِبَما َرَزَقُه اهلُل ال

که در مؤمن هشت ویژگی باشد: در هنگام فتنه های تکان دهنده، باوقار باشد،  شایسته است 
هنگام بالء صبور باشد، هنگام گشایش شکور باشد، به آنچه خدا روزی اش کرده، قانع باشد، به 
دشمنان ستم نمی کند و برای دوستان، خود را به تکلف نمی اندازد، بدنش از او در خستگی است 

و مردم از او در آسایش اند. )الکافي، 47/2(

▪جامه ای برای چسبیدن به دل   ▪
که دلم مرکز وجود من  ِبيَتْقَواَك(؛ چرا

ْ
ل
َ
ق ْشِعْر

َ
از تو می خواهم جامه تقوایت را بر دلم بپوشانی )َوأ

گر تقوای تو با آن همراه باشد، آثار آن در تمام  و محل صدور افکار، احساسات و اعمال من است و ا
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ْشِعْر« فعل امر  به معنای پوشاندِن »ِشعار« است و آن لباسی است 
َ
وجود من هویدا می شود. )تذکر: »أ

که با تن در تماس است بر خالف »ِدثار« که لباسی برای پوشش بیرونی است.(   
از من می پذیری )َو را  که آن  کاری بگمار  را به آن  از اینکه دلم با تقوای تو قرین شد، بدنم  پس 
قیَن (   ُمّتَ

ْ
ال ِمَن ُلاهَّلُل َیَتَقّبَ ما

َ
ِإّن ) کتابت فرموده ای:   که خود در  ي(؛ چرا ِمّنِ ُه

ُ
َتْقَبل یَما فݪِ َبَدنݭݭِي اْسَتْعِمْل

)مائده: 27(؛  »همانا خدا تنها از پرهیزکاران قبول می کند.«

▪چنانم كن كه »پسندم آنچه را جانان پسندد«   ▪
که آنقدر جانم  کن  کاری در این دنیا جز بندگی تو ندارم؛ پس چنان  معبودا، من بنده تو هستم و 
مشغول بندگی تو باشد که هیچ پیشامدی مرا به اسارت خود در نیاورد و به بیگاری نکشد و حواسم 

�) ّيَ
َ
َماَیِرُدَعل را از تو و طاعتت پرت نکند )َواْشَغْلِبَطاَعِتَكَنْفِسيَعْنُكّلِ

می خواهم در هر پیشامدی آنچه برایم مهم است، تشخیص وظیفه و عمل به طاعت تو در آن 
پیشامد باشد؛ نه اینکه بنشینم و آن پیشامد را به هواها و خواسته های خود بسنجم و آن را دوست 
آن  به  تو  را  آنچه  هرگز  که  است  راحت  خیالم  صورت  این  در  ورزم؛  کراهت  آن  به  یا  باشم  داشته 


َ
ىل کراهت داری، دوست نخواهم داشت و به آنچه که تو دوست داری، کراهت نخواهم ورزید )َحّتَ

ِمْنِرَضاَك(
ً
ْسَخَطَشْیئا

َ
أ

َ
ِمْنُسْخِطَكَول

ً
َشْیئا ِحّبَ

ُ
أ

 بلکه همیشه توجه خواهم داشت که هر پیشامد به ظاهر ناخوشایندی خواستٔه تو بوده است برای من و
سزاوار است آن را دوست داشته باشم: 

َتِبي؛آنچه را برایم پسندیده ای، برایم دوست داشتنی 
ْ
ل
َ
ْحل

َ
يَماأ لݭݪِ ْر يَوَیّسِ َماَرِضیَتلݭݪِ ّيَ

َ
ْبِإل َحّبِ

کن و آنچه را بر من فرود آورده ای برایم آسان ساز.« )نیایش 15، بند 6(

فرازهای چهارم و پنجم نیایش 33، ارتباط تنگاتنگی با فراز حاضر دارد و می تواند ما را در فهم این 
فراز یاری کند:

ِهْمَنااِلْنِقَیاَدِلَما
ْ
ل
َ
ْیَناَماَنْسَتْصِعُبِمْنُحْكِمَك*َوأ

َ
ْلَعل َضاِئَكَوَسّهِ

َ
ْیَناَماَنْكَرُهِمْنق

َ
ْبِإل َحّبِ

َنْكَرَهَما
َ

ْرَتَول
َ
ّخ

َ
َتْعِجیَلَماأ

َ
َتَول

ْ
ل َماَعّجَ ِخیَر

ْ
َتأ ُنِحّبَ

َ
ىل َِكَحّتَ ݫ تݫ ْیَناِمْنَمِشّیَ

َ
ْوَرْدَتَعل

َ
أ

َماَكِرْهَت َر َنَتَخّیَ
َ

ْحَبْبَتَول
َ
أ

آن قضای تو را که ناخوش می داریم برایمان محبوب کن و آن حکم تو را که دشوار می انگاریم 
برایمان آسان ساز و به ما گردن نهادن در برابر خواسته ات را که بر ما وارد ساخته ای، الهام فرما 
تا تأخیر آنچه را پیش انداخته ای و پیش انداختن آنچه را به تأخیر افکنده ای، دوست مداریم و 

آنچه را دوست داشته ای ناپسند نشمریم و آنچه را ناپسند شمرده ای برنگزینیم.
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در فراز نخست این درس، چگونه نسیان، غفلت و یأس خود را به خدا؟زع؟ نسبت 
می دهیم و می گوییم: »خدایا تو  مرا اینگونه قرار مده«؟!

مگر می شود خدا؟زع؟ منشأ این امور عدمی و نازیبا باشد؟!

برای پاسخ به این پرسش دو آیٔه متوالی را که در ابتدا ناهمسو به نظر می رسند در نظر بگیرید:  

واهِذِه
ُ
َیُقول

ٌ
َئة واهِذِهِمْنِعْنِداهَّلِلَوِإْنُتِصْبُهْمَسّیِ

ُ
َیُقول

ٌ
•  آیه اول: ) َوِإْنُتِصْبُهْمَحَسَنة

(  )نساء: 78( ً
َقْوِملَیكاُدوَنَیْفَقُهوَنَحدیثا

ْ
ماِلهُؤلِءال

َ
ِمْنِعْنِداهَّلِلف

ٌ
ْلُكّل

ُ
ِمْنِعْنِدَكق

ِمْنَنْفِسَك(  )نساء: 79(
َ
َئٍةف صاَبَكِمْنَسّیِ

َ
ِمَناهَّلِلَوماأ

َ
صاَبَكِمْنَحَسَنٍةف

َ
•  آیه دوم: ) ماأ

که به انسان می رسد، همه از جانب خداست ولی بر پایه   بر پایه آیه اول، »خوبی« و »بدی« 
آیه دوم، »خوبی« از خداست و »بدی« از نفس انسان است!

جمع منطقی میان این دو آیه این است که »خوبی«مطلقا از جانب خداست و »بدی«هایی که 
به انسان می رسد، هم از جانب خداست و هم از جانب خود انسان هاست. 

اما چه چیز در خود انسان ها وجود دارد که باعث رسیدن »بدی« به آنها می شود؟
عدم استعداد و فراهم نبودن شرایط وجودی آنها، برای دریافت »خوبی ها« از جانب خدا؟زع؟. 
به بیان دیگر، وجود مانعی که از رسیدن »خوبی ها« به آنها جلوگیری می کند و در نتیجه به آنها 
»بدی« )که همان نبود »خوبی« است( می رسد. این مانع، گاه به واسطه اعمالی ایجاد می شود 
که به انسان می رسد،  کریم درباره مصیبت هایی  که خود انسان مرتکب آنها شده است. قرآن 

(  )شوری: 30( ْیدیُكْمَوَیْعُفواَعْنَكثیٍر
َ
ِبماَكَسَبْتأ

َ
صاَبُكْمِمْنُمصیَبٍةف

َ
چنین می گوید:  ) َوماأ

ْنُفَسُهم(  )حشر: 19(
َ
ْنساُهْمأ

َ
أ
َ
ذیَنَنُسوااهَّلَلف

َّ
یا در آیه دیگر می خوانیم: ) َولَتُكوُنواَكال

اما چرا »بدی«هایی که به انسان می رسد به نوعی به خدا؟زع؟ نیز نسبت داده می شود؟
ک  برای اینکه هر رخدادی در جهان هستی بر پایه سنت های حکیمانه الهی است که از ذات پا
او سرچشمه می گیرد و در نتیجه با اذن اوست؛ سنت هایی که در مجموع بیشترین خیر ممکن 

را به آفریدگان می رساند:
ها(  )حدید: 22(

َ
ْنَنْبَرأ

َ
ْبِلأ

َ
فيِكتاٍبِمْنق

َّ
ْنُفِسُكْمإل

َ
ْرِضَولفيأ

َ ْ
صاَبِمْنُمصیَبٍةِفيال

َ
• ) ماأ

ِناهَّلِل(  )تغابن: 11(
ْ
ِبِإذ

َّ
صاَبِمْنُمصیَبٍةإل

َ
•  ) ماأ

رواق
انــدیـشـه
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اخالق بندگی

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْشِعْرعر

َ
ْوَلْیَتأ

َ
ْبَلْیَتأ

َ
أ

َ
ْبَطأ

َ
أ

سی
فار

سی
داراییسختیآسایشفراموش کنندهفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

)نـِ (يِمنُه َتْقَبُلَما ِفيي  َبَدن اْسَتْعِمْلواژگــــــــــــــــان
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

سه آفتی که امام سجاد؟ع؟ برای بندگی بر می شمرد، چیست؟  .3
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.     شکر نعمت چه مراحلی دارد؟ 
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

چگونه مشغولیت به حمد و ثنای الهی، مانع سرخوشی و یا اندوه افسارگسیخته می شود؟  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به دعای اول صحیفه ســجادیه و مطالعه آن، فهرســتی از ثمرات و برکات حمد الهی 
را استخراج و ارائه کنید.



درس  25

دلی به  رنگ خدا

نیایش 21

10   معبودا، به محمد و خاندان او توجهی مهرورزانه فرما  

گردان و دلم را برای محبت خویش از محبت دیگران تهی 

و به یاد خودت مشغول دار

ال بیاور کت با و آن را با بیم و هراس از خویش، از ورطه هال

گردان و با زاری و درخواست از خودت، نیرومندش 

و آن را به فرمان برداری از خویش، متمایل نما

و در دوست داشتنی ترین راه ها نزد خود، روانه اش كن

گردان و آن را با رغبت به آنچه نزد توست، رام 

در تمام روزهای زندگی ام این خواسته ها را مستجاب فرما.

ٍد َو آِلِ  للُّٰهمَّ َصلِّ َعٰ ُمَمَّ
َ
10 أ   

ب لَِمَحبَِّتَك 
ْ
 قَل

ْ
َو فَرِّغ

رَِك
ْ
ُه بِِذك

ْ
َو اْشَغل

وََجِل ِمنَْك 
ْ
َو اْنَعْشُه  ِبَْوفَِك َو بِال

َْك
َ

ْغبَِة إِل َو قَوِّهِ بِالرَّ

 طاَعِتَك
َ

ُه إِل
ْ
ِمل

َ
َو أ

َْك
َ

بُِل إِل َحبِّ السُّ
َ
ْجِر بِِه ف أ

َ
َو أ

ْغبَِة فيما ِعنَْدَك ـُه بِالرَّ
ْ
ِّل َو َذل

يّاَم َحيات ُكِّها ....
َ
 أ

نـمـایی از  دعا

قلب انسان، مرکز وجود اوست و سعادت انسان در گرو سالمت آن است.
قلب سلیم چه ویژگی هایی دارد؟

 به چه چیزی باید گرایش داشته باشد؟ به چه چیزی باید مشغول باشد؟
 چه چیز آن را نیرومند می کند و در چه مسیری باید حرکت  کند؟



  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

واژ گان مــهم

ْغ ِهالَوَجلِاْنَعْشُهِاْشَغْلُهَفّرِ َقّوِ

ِمْلُه
َ
ْجِر ِبِهطاَعةأ

َ
ْلأ َرْغَبةَذّلِ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ْغ خالی و تهی َفّرِ
کن

ْغ، فعل امر از باب  مادٔه »ف ر غ«  به معنای خالی بودن از مشغولیت است. َفّرِ
تفعیل، متعدی و به معنای خالی کردن و فارغ کردن از مشغولیت است.

بیم و ترسَخْوف

ماده »خ و ف« به معنای ترسیدن است. واژه خوف در  این دعا، حاصل 
مصدر و عبارت اســت از حالت نگرانی و اضطرابی که هنگام مواجهه با 
ضرر احتمالی به انسان دست می دهد و معادل آن در فارسی ترس است. 
امــا خشــیة که معمواًل در کنــار واژه خوف به کار می رود، ظاهرًا در فارســی 
معادلی ندارد و عبارت است از حالت اضطراب و نگرانِی برخاسته از درک 

عظمت و ابهت دیگری�

لَوَجل
َ
هراسا

ماده »وج ل« به معنای هراس داشتن است. َالَوَجل در این دعا، حاصل 
مصــدر و عبــارت اســت از نگرانــی و اضطــراب درونی که باعث می شــود 

طمأنینه و آرامش از قلب گرفته شود� خوف از آثار و لوازم وجل است.

ْغَبة لّرَ
َ
تمایِل شدیدا

مــاده »ر غ ب« بــر تمایل شــدید داللت دارد. این مــاده  وقتی با حرف في 
متعدی می شود، به معنای خواستن چیزی است و وقتی با إلی می آید به 
معنای امید داشــتن به شــخصی و درخواســت کردن همراه با زاری از او 
خواهد بود. این فعل گاه با في و إلٰی هم زمان استفاده می شود. اهل لغت 
گفته اند: َرِغَب إلٰی فالٍن في الشیِء؛ یعنی به خاطر آن چیز به کسی رو کرد 

و آن  را از او درخواست کرد�

ح واژ گان شر
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▪  قلب از نگاه قدسی  ▪
»قلب« در آیات و روایات، موجودی اســت که 

کارهای مهمی انجام می دهد: 

می فهمــد،  می اندیشــد،  می کنــد،  احســاس 
تصمیــم می گیرد، می پذیرد یا انــکار می کند، 

دوست می دارد یا دشمنی می ورزد. 

همچنین قلب حاالت مختلفی به خود می گیرد:
•سالمتی یا بیماری     •آزادی یا اسیری

کی یا آلودگی            •جال یا زنگارگرفتگی •پا
با توجه به این نکات، روشن است که مقصود از »قلب«، همان نفس یا روح انسان است که حقیقت 

و گوهر وجود او را تشکیل می دهد؛ از این روست که:

• در کالم خدا؟زع؟ و اولیای او؟مهع؟ نکته ها و سفارش های فراوانی درباره قلب وجود دارد؛

•در دعاهای مأثور )نیایش هایی که از راه قرآن یا حدیث به دســت ما رســیده اند(، دعا برای 
قلب فراوان دیده می شود. 

از آنجا که این دعاها در حقیقت دعا برای نفس و روح انســان اســت، خواســته هایی که در 
ح می شود، اموری است که سعادت و کمال هرکس به آنها گره خورده است. آنها مطر

در این فراز از دعا نیز، امام سجاد؟ع؟ با خواسته های حکیمانه و عاشقانه ای که برای قلب مبارکش 
درخواست می کند، نکته های ارزشمندی را درباره این گوهر وجودی به ما می آموزد. 

با اندکی دقت، درخواهیم یافت که همه این نکته ها و خواســته ها هم ســو با فرازهای پیشــین اســت 
که محور همٔه آنها ارتباط ویژه ما با آفریدگار و پروردگار هستی است.

▪   شروع دعا با صلوات   ▪

ِ ݫ ٍدَوآِلهݫ َعلٰىُمَحّمَ َصّلِ ُهّمَ
ّٰ
لل

َ
أ

ح شــود، این فــراز نیز با صلوات بــر محمد؟ص؟ و  از آنجــا کــه قرار اســت  خواســته های مهمی مطر
کشــان عــرش خداوند رحمان  ک او؟مهع؟ آغاز می شــود؛ آن مؤمنان حقیقی که دل های پا خانــدان پــا

ْحَمنݭِ « )بحاراألنوار، 39/55( ُمْؤِمنݭِ َعْرُش الّرَ
ْ
ُب ال

ْ
ل

َ
است و واسطه فیض و رحمت او برای همگان: »ق

ح دعا شر

ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     
ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃ

روزی که نه مال و نه فرزندان سود نمی بخشند، 
که قلب  مگر کسی   که با قلبی سلیم نزد خدا بیاید ]

سلیم او برایش سودمند خواهد بود[.
شعراء: 88و89

آیینه در آیینه
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▪  برای دلمان دعا كنیم  ▪ 
 امام سجاد؟ع؟ خواسته های نورانی خود را درباره قلب، در محورهای زیر به درگاه خدا می برد:

گرایش قلب، مشغولیت قلب، بیداری و سرزندگی قلب، قوت و نیرومندی قلب، جهت گیری 
قلب، حرکت قلب، رام و راهوار بودن قلب.

برای   حرمی  باشد؛  باید  که  می شود  چنان  و  می گیرد  خدایی  رنگ  قلب  خواسته ها،  این  تحقق  با 
خدا؟زع؟ که جز خدا؟زع؟ به آن راه ندارد. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:

کن مکن.    ُتْسِکْن  َحَرَم  اهَّلِل  َغْیَر اهَّلِل؛ قلب حرم خداست؛ پس جز خدا را در آن سا
َ

ال
َ

ُب  َحَرُم  اهَّلِل  ف
ْ
َقل

ْ
ال

)جامع األخبار، ص 185(

بــي
ْ
ل
َ
ق ْغ ــّرݭِ

َ
ف )َو بــه خــدا  فقــط  قلــب،  گرایــش   .1

ِتَک( ِلَمَحّبَ
»محبــت« بیــش از آنکــه تعریف کردنــی باشــد 
را  آن  مــا  همــه  بی شــک  و  اســت  چشــیدنی 

چشیده ایم و معنای آن را می دانیم. 
بــه  کــه  اســت  کششــی  و  گرایــش  »محبــت«، 
امــری )محبــوب( پیــدا می کنیــم و در نتیجه، 
گر نداریم  می خواهیم آن امر را داشته باشیم؛ ا
گــر داریم از دســت ندهیم.  بــه دســت آوریم و ا
اولیــن خواســته امام ســجاد؟ع؟ این اســت که 
قلــب ایشــان؟ع؟ از محبــت غیر خــدا؟زع؟ تهی 

شود تا فقط جایگاه محبت او؟زع؟ باشد.
بنابرایــن در نــگاه ایشــان، تنهــا موجــودی کــه 
حقیقتا شایسته محبت است، خداست و سایر 
محبت ها باید در راستای محبت او؟زع؟ باشد.

گویا در این فراز، امام ســجاد؟ع؟ یکی از انواع 
یا مراتب توحید را به ما معرفی می کند: 

توحید در محبت 

شــعیب آن قدر از محبت و عشق خدا؟زع؟ گریه کرد 
که نابینا شد؛ اما خدا؟زع؟ بینایی را به او بازگرداند.
او بــار دیگــر از شــدت گریه نابینا شــد و خدا؟زع؟ نیز 

دوباره بینایی اش را بازگرداند. 
ولــی  او از گریــه دســت بر نداشــت و باز نابینا شــد. 

این بار نیز خدا؟زع؟ بینایی اش را بازگرداند. 
کــه فــرا رســید، خــدا؟زع؟ بــه او وحــی  بــار چهــارم  
می دهــی؟!  ادامــه  کــی  تــا  شــعیب،  »ای   کــرد:  
گر گریه ات از ترس آتش است، تو را از آتش ایمنی  ا
گر از شــوق بهشــت اســت، آن را به تو  بخشــیدم و ا

ارزانی کردم.« 
شــعیب پاســخ داد: »ای معبــود و مــوالی مــن، تــو 
خــود می دانــی که گریه ام بــرای تــرس از آتش تو و 
یا شــوق بهشت تو نیست، بلکه محبت تو به قلب 
مــن گــره خــورده و نمی توانم صبر کنم ]و دســت از 

گریه بردارم[ مگر اینکه تو را ببینم.« 
اســت  چنیــن  کــه  کنــون  »ا کــرد:  وحــی  خــدا؟زع؟ 
به خاطر این ]حالی که داری[، هم ســخنم موســی 

را خدمتگزار تو خواهم کرد!«
 علل الشرائع، 57/1

اشارت و هدایت
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پرسش: چرا خدا؟زع؟ تنها موجودی است که حقیقتا شایسته محبت است؟ 
پاســخ: زیرا هر چیزی غیر از خدا؟زع؟ آفریده اوســت و هرچه دارد حقیقتا از خود آن نیســت بلکه به 
خدا؟زع؟ تعلق دارد؛ بنابراین هر خوبی که در آن آفریده بیابیم و بخواهد بهانه ما برای محبت به 

آن باشد، در حقیقت به خدا؟زع؟ تعلق دارد. 
بــه بیــان دیگــر، بــر خالف آفریدگار هســتی کــه یکپارچه داریــی و کمال اســت، آفریــدگان ترکیبی از 
دارایی و نداری هستند که دارایی های آنان )کماالت و خوبی های آنان( از خداست و نداری های 
صاَبَكِمْن

َ
آنــان )نقص ها و محدودیت های آنان( ناشــی از ضعف وجودی خودشــان اســت: )  مــاأ

ِمْنَنْفِسَك( )نساء: 79(. روشن است که محبت ما به هر چیزی 
َ
َئٍةف صاَبَكِمْنَسّیِ

َ
ِمَناهَّلِلَوماأ

َ
َحَسَنٍةف

گر  به خاطــر دارایی هــای )کماالت و خوبی های( اوســت که همه به خدا؟زع؟ تعلــق دارد؛ بنابراین ا
مــا بــه آفریــده ای مســتقل و بریده از آفریدگار نــگاه کنیم و او را موضوع محبت خــود قرار دهیم، در 
حقیقــت بــه موجودی مرکــب از دارایی و نداری مهــر ورزیده ایم که داریی هایــش نیز مال دیگری 
است و این خطاست! آری، خدا؟زع؟ تنها موجود شایسته محبت است، چون یکپارچه خوبی است 

و مالک حقیقی همه خوبی های هستی  است.

پرسش: چه چیزی می تواند مانع محبت خدا؟زع؟ در دل ما شود؟

پاسخ: محبت دنیا. این پاسخ به روشنی در روایات آمده است:

ْنَیـا؛ بـرای شـما 
ُ

ُکـْم ُحـّبُ اهَّلِل َو ُحـّبُ الّد
َ
ـُع ل ِ  َیْجَتمݭݫ

َ
•  در مواعـظ عیسـی مسـیح؟ع؟ آمـده اسـت: »ال

حـب خـدا و حـب دنیـا جمـع نمی شـوند.« )تحف العقـول، ص503(

ـی َغْیَرَنـا ؛ بـه خـدا 
َ
ْنَیـا َو َوال

ُ
َحـّبَ الّد

َ
َحـّبَ اهَّلَل َمـْن أ

َ
•  از امـام صـادق؟ع؟ روایـت شـده: »َو اهَّلِل َمـا أ

)الکافـی، 129/8(  کنـد.«  بـا غیـر مـا دوسـتی  و  را دوسـت دارد  کـه دنیـا  کسـی  نـدارد  را دوسـت  سـوگند، خدا 

َوَة ُحـّبِ اهَّلِل 
َ

ْنَیـا َسـَما َو َوَجـَد َحـال
ُ

ُمْؤِمـُن ِمـَن الّد
ْ
ـی ال

َّ
ا َتَخل

َ
•  از امـام صـادق؟ع؟ روایـت شـده: »ِإذ

وا ِبَغْیـِرِه؛
ُ
ـْم َیْشـَتِغل

َ
ل

َ
َوُة ُحـّبِ اهَّلِل ف

َ
َقـْوَم َحـال

ْ
ـَط ال

َ
َمـا َخال

َ
ـْد ُخوِلـَط َو ِإّن

َ
ـُه ق

َ
ّن

َ
َکأ ْنَیـا 

ُ
ْهـِل الّد

َ
 َو َکاَن ِعْنـَد أ

 وقتـی مؤمـن از دنیـا دسـت بکشـد، بـاال مـی رود و شـیرینی محبـت خـدا را می یابـد و نـزد اهـل دنیـا 
کـه گویـا آمیختـه شـده )یعنـی ذهـن او بـه هـم ریختـه و دیوانـه شـده( حـال آنکـه  چنـان می شـود 
فقـط شـیرینی محبـت خـدا بـا آنـان آمیختـه و در نتیجـه بـه غیـر او مشـغول نشـده اند.« )الکافـي، 103/2(

گـر بـه یـاد  البتـه بهره منـدی خردمندانـه و مؤمنانـه از دنیـا غیـر از محبـت عاشـقانه بـه دنیاسـت. ا
داشـته باشـیم کـه دنیـا محـل عبـور ماسـت نـه محـل اقامـت مـا، در عیـن اینکـه از آن بهـره می بریم 

و توشـه بـر می گیریـم، هرگـز بـه آن دل نمی بندیـم و بـا او مهـر نمی ورزیـم.
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پرسش: راهکار عملی برای اینکه محبت خدا؟زع؟ در دل های ما افزون شود، چیست؟

پاسخ: یاد خدا؟زع؟ و یاد نعمت های خدا؟زع؟. در روایتی از امام سجاد؟ع؟ آمده است: 
؟ 

ُ
َعل

ْ
ف

َ
: َیا َرّبِ َکْیـَف أ

َ
ـال

َ
! ق ّيَ

َ
ِقـي ِإل

ْ
ـْب َخل ِقـي َو َحّبِ

ْ
ـی َخل

َ
ْبِنـي ِإل ـی ُموَسـی؟ع؟ َحّبِ

َ
ـی ِإل

َ
ْوَحـی اهَّلُل َتَعال

َ
أ

ـي؛ خـدای متعـال بـه موسـی؟ع؟ وحـی کـرد کـه مـرا محبـوب  ونݭݪِ ـي ِلُیِحّبُ ـي َو َنْعَمائݭݪِ ئݭݪِ
َ

ْرُهـْم آال ّکِ
َ

: ذ
َ

ـال
َ

ق
آفریدگانـم گـردان و آفریدگانـم را محبـوب مـن گـردان! موسـی گفـت: پـروردگارا، چگونـه ایـن کار را 

انجـام دهـم؟ فرمـود:  بخشـش ها و نعمت هایـم را بـه یـاد آنـان آور تـا مـرا دوسـت بدارنـد.
)التفسیر المنسوب إلی المام الحسن العسکري؟ع؟، ص342(

ُهِبِذْكِرَک(
ْ
 2. مشغول بودن قلب به یاد خدا )َواْشَغل

بــا دقت در احوال خود در می یابیم که همواره 
اموری، برای ما مهم جلوه کرده، سراسر دل ما 

را تصرف و به خود مشغول می کنند.
ویژگی این امور چیســت که می توانند دل ما را 
-که مرکز هســتی ماســت- در اختیــار بگیرند و 

یکپارچه به خود مشغول سازند؟
ریشه مشغولیت دل را باید در محبت بجوییم. 
نتیجــه طبیعــی محبــت وگرایــش بــه چیــزی، 

مشغول شدن به آن است.
گر محبت ما به دنیا تعلق بگیرد، تمام دغدغه و دل مشغولی ما امور دنیایی و مادی خواهد بود؛  ا

اموری مانند مال و ثروت، جاه و شهرت، بزرگی و ریاست، و رفاه و لذت�
گر محبت ما به خدا؟زع؟ تعلق بگیرد، دغدغه ها و دل مشغولی هایمان  همه خدایی خواهد بود.  اما ا

بخش پایانی روایت امام صادق؟ع؟ را به یاد آوریم: 
وا ِبَغْیِرِه؛ حال آنکه فقط شیرینی محبت خدا با آنان 

ُ
ْم َیْشَتِغل

َ
ل

َ
َوُة ُحّبِ اهَّلِل ف

َ
َقْوَم َحال

ْ
َط ال

َ
َما َخال

َ
َو ِإّن

آمیخته است و در نتیجه به غیر او مشغول نشده اند. )الکافي، 103/2(
در روایتی دیگر، ایشــان مردم را به بدگمانی به عاِلم دنیادوســت در امور دینی ســفارش می کند و 

دلیل جالبی برای این سفارش ارائه می دهد: 

؛ هنگامی که  َحّبَ
َ
 ُمِحــّبٍ َیُحوُط ِبَما أ

َّ
ِإّنَ ُکل

َ
ݫُِکْم ف ݫ ݫ ی ِدینݫ

َ
ِهُموُه َعل

َ
اّت

َ
ْنَیا ف

ُ
 ِللّد

ً
َعاِلــَم ُمِحّبــا

ْ
ْیُتــُم ال

َ
ا َرأ

َ
ِإذ

که هر دوســتداری، گرد  عاِلــم را دوســت دار دنیــا دیدیــد، دربــاره دینتان بــه او بدگمان شــوید؛ چرا
آن چه که دوست دارد می گردد. )علل الشرایع، 394/2(

ىئ ىئ یی ی
 ی جئحئمئ ىئ   يئجب 

ای کسانی که ایمان آورده اید
او را به  * و در بامداد و شام  کنید  را فــراوان یاد  خدا 

کی بستایید. پا
أحزاب، 41 و 42

آیینه در آیینه
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َمُة ُحّبِ اهَّلِل 
َ

در روایتی دیگر از رســول خدا؟ص؟ نیز به رابطه ذکر با محبت اشــاره شــده اســت : »َعال
ُحّبُ ِذْکرݭِ اهَّلِل؛ نشانه دوست داشتن خدا، دوست داشتن یاد خداست.« )جامع األخبار، ص128(

گاه می شــویم،  گر محبت خدا در دل ما جای بگیرد، دیگر آنچه می بینیم یا می شــنویم یا از آن آ ا
نمی تواند ما را مشغول و از یاد خدا غافل کند. از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است:

ْم َیْنَس ِذْکَر اهَّلِل ِبَما 
َ
َبُه ِبَما َتَرى َعْیَناُه َو ل

ْ
ل

َ
 ق

ْ
ْم َیْشَغل

َ
َعاَء َو ل

ُ
ِعَباَدَة َو الّد

ْ
َص هلِِل ال

َ
ْخل

َ
ُطوَبی ِلَمْن أ

ْعِطَي َغْیُرُه
ُ
ْم َیْحُزْن َصْدَرُه ِبَما أ

َ
َناُه َو ل

ُ
ذ

ُ
َتْسَمُع أ

که عبادت و دعایش را خالص نموده و به  آنچه چشمش می بیند، قلبش  کسی  خوشا به حال 
مشغول نمی شود و به واسطه آنچه گوشش می شنود، یاد خدا را فراموش نمی کند و سینه اش به 

خاطر آنچه به دیگران داده شده، اندوهگین نمی شود. )الکافي، 16/2(

هرگــز از یــاد مــن آن ســرو خرامــان نــرود هرگــزم نقــش تــو از لــوح دل و جــان نرود

گــر ســر بــرود از دل و از جــان نــرودآن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت کــه ا

البته این رابطه، دوسویه است و همان گونه که محبت خدا؟زع؟، دل را مشغول یاد خدا؟زع؟ می کند، 
که یاد خدا؟زع؟ به معنــای توجه به زیبایی ها و  یــاد خدا؟زع؟ نیز ســبب افزونی محبت می شــود؛ چرا
نعمت های بی شمار اوست. روایت شده امام صادق؟ع؟ در پاسخ به پرسشی درباره عشق فرمود: 

َها اهَّلُل ُحّبَ َغْیِرِه؛ دل هایی که از یاد خدا تهی شد و در نتیجه خدا 
َ

اق
َ

ذ
َ
أ

َ
ْت َعْن ِذْکِر اهَّلِل ف

َ
وٌب َخل

ُ
ل

ُ
ق

محبت غیر خود را به آنها چشاند. )علل الشرائع، 140/1(

َوَجِلِمْنَک(
ْ
زنده شدن قلب با ترس از خدا )َواْنَعْشُهِبَخْوِفَکَوِبال 3. سر

وقتی که قلب انســان مشــغول خدا شــد، بی اختیار متوجه عظمت و قدرت بی نهایت او می شــود و 
چون در کنار این عظمت، وعده های الهی بر عذاب گناهکاران و سرنوشت شوم بدکاران را در نظر 
می گیرد، در قلب او دلهره و هراس از خدا؟زع؟ ایجاد می شود. در نتیجه به حرکت می افتد و می کوشد 

خود را از پرتگاه گناهان دور کند و با توبه و انابه به درگاه الهی پناه آورد.

در بخشی از موعظه ای جان بخش از امام سجاد؟ع؟ آمده است: 

َعَمِل ِبَطاَعِة 
ْ
ی ال

َ
 َعل

ُ
َخْوف

ْ
ُه ال

َ
ُه َو َحّث

َ
 اهَّلَل َخاف

َ
َمْن َعَرف

َ
َفاِن ُمْؤَتِلَفاِن ف

ْ
 ِإل

َّ
 ِإال

ُ
َعَمل

ْ
ُم ِباهَّلِل َو ال

ْ
ِعل

ْ
َو َما ال

ما
َ
ِإّن   (  اهَّلُل: 

َ
ال

َ
ْد ق

َ
َو ق ْیِه 

َ
ِإل َرِغُبوا  َو  ُه 

َ
ل وا 

ُ
َعِمل

َ
وا اهَّلَل ف

ُ
ِذیَن َعَرف

َّ
ال ْتَباَعُهُم 

َ
أ َو  ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال ْرَباَب 

َ
أ ِإّنَ  َو  اهَّلِل 

ماُء(  )فاطر: 28(
َ
ُعل

ْ
َیْخَشىاهَّلَلِمْنِعباِدِهال

که هرکس خدا را شناخت، از او ترسید و  علم به خدا و عمل، چیزی جز دو همدم همراه نیستند؛ چرا
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ترس، او را به عمل به طاعت خدا برانگیخت 
کسانی  و همانا صاحبان علم و پیروان آنان 
عمل  او  برای  و  شناختند  را  خدا  که  هستند 
کردند و به او متمایل شدند و خداوند در قرآن 
ماُء(  

َ
ُعل

ْ
ماَیْخَشىاهَّلَلِمْنِعباِدِهال

َ
فرموده: )  ِإّن

)فاطر: 28(؛ »در میان بندگان خدا، تنها عالمان 

از درک عظمت او می هراسند.« )الکافي، 16/8(
البته روشن است که ترس از خدا؟زع؟ ترس از عدل اوست که به تصریح قرآن، حقیقت اعمال خودمان 

را بی کم وکاست به عنوان مجازات ما قرار می دهد. در بند 16 از نیایش 37 آمده است: 

ىَمْن
َ
ُیْخَشىَجْوُرَكَعل

َ
َعْدُلل

ْ
ال

َّ
ِمْنَكِإل

َ
ْنُیَخاف

َ
ْحَساِنَوَكُرْمَتأ ِ

ْ
ِبال

َّ
ْنُتوَصَفِإل

َ
َتَباَرْكَتأ

َ
ف

ْرَضاَك
َ
َواَبَمْنأ

َ
َكث

ُ
ِإْغَفال

ُ
ُیَخاف

َ
َعَصاَكَول

تــو بابرکت تــر از آنــی که جز به نیکوکاری وصفت کنند و بزرگوارتر از آنــی که جز به خاطر عدل از تو 
بترسند؛ نه بیم آن می رود که بر کسی که تو را معصیت کرده است ستم ورزی، و نه ترس آن است 

که از پاداش  کسی که خشنودت کرده است  غافل شوی.

ْیَک(
َ
ْغَبِةِإل ِهِبالّرَ ّوِ

َ
4. قوی شدن قلب با امید و شوق به خدا و درخواست كردن از او )َوق

 خــوف و هــراس به تنهایــی نمی توانــد انســان را ســرزنده کنــد و به حرکت و کوشــش بــرای رهایی از 
ک قرار می گیرد ولی به خاطر ناتوانی یا ناامیدی موفق  خطرات وادارد. گاه کســی در موقعیتی ترســنا

نمی شود خود را از آن موقعیت نجات دهد؛ بنابراین قلب انسان باید قوی و توانمند شود.
پرسش این است که چگونه قلب، توانمند می شود؟

 پاسخ امام؟ع؟ این است که با امید به خدا و زاری و درخواست از او، قلب نیرومند می شود. 
وقتی انسان به درگاه الهی زاری می کند و درخواست خود را از او می طلبد و چشم امید به او می دوزد، 
به منبع قدرتی نامتناهی متصل می شود. این اتصال، به او نیرو می دهد و انگیزه الزم را برای دوری 

از پرتگاه گناهان و حرکت به سوی پروردگار هستی، برای او فراهم می آورد. 
گر کســی اظهار  از همیــن جــا روشــن می شــود کــه امیــدواری بــا حرکت و عمــل همــراه خواهد بــود و ا

امیدواری کند، ولی حرکتی انجام ندهد، در اظهار امیدواری خود صادق نیست. 
شخصی به امام صادق؟ع؟  عرض کرد: »افرادی هستند که مرتکب گناه می شوند و می گویند که ما 

به خدا امید بسته ایم و به همین صورت رفتار می کنند تا از دنیا می روند!« 

ې  ې ى ى ائ     
ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 
آنان )انبیاء( به کارهاى نیک می شتافتند و ما را به 

امید و بیم می خواندند و در برابر ما خاشع بودند.
انبیاء: 90

آیینه در آیینه
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َبُه َو َمْن 
َ
 َطل

ً
ْیُسوا ِبَراِجیَن ِإّنَ َمْن َرَجا َشْیئا

َ
ُبوا ل

َ
ّيِ َکذ َمانݭݪݪݭِ

َ ْ
ُحوَن ِفي ال ْوٌم َیَتَرّجَ

َ
ِء ق

َ
امام؟ع؟  فرمود: »َهُؤال

 ِمْن َشــْي ٍء َهَرَب ِمْنُه؛ اینان کســانی هســتند کــه در آرزوهای خود ســرگردان اند؛ دروغ می گویند، 
َ

َخــاف
آنــان امیدوار نیســتند! کســی که به چیــزی امید دارد، در صدد به دســت آوردن آن بر می آیــد و هر که از 

چیزی بترسد، از آن می گریزد.« )الکافي، 68/2(
کید  علمای اخالق با بهره گیری از آیات و روایات، بر توازن دو صفت خوف و رجا در وجود انسان تا

دارند و تعادل اخالقی انسان را در گرو آن می دانند. از امام باقر؟ع؟ روایت شده است: 

ا 
َ

ی َهذ
َ
ْم َیِزْد َعل

َ
ا ل

َ
ْو ُوِزَن َهذ

َ
ِبِه ُنوَراِن ُنوُر ِخیَفٍة َو ُنوُر َرَجاٍء ل

ْ
ل

َ
 ]َو[ ِفي ق

َّ
ْیــَس ِمــْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن ِإال

َ
ــُه ل

َ
ِإّن

ا؛ هیچ بنده مؤمنی نیست، مگر اینکه در قلب او دو نور وجود دارد: 
َ

ی َهذ
َ
ْم َیِزْد َعل

َ
ا ل

َ
ْو ُوِزَن َهذ

َ
َو ل

گر وزن شوند کاماًل هم وزن خواهند بود. )الکافي، 67/2( نور خوف و نور رجا )امیدواری( که ا

ىطاَعِتَک(
َ
ُهِإل

ْ
ِمل

َ
5. جهت گیری قلب به سوی اطاعت و بندگی خدا )َوأ

قلبی که بیدار و نیرومند اســت باید به ســوی راه نجات حرکت کند و راه نجات، چیزی جز اطاعت 
از دستورات خداوند حکیم نیست.

فاِئزوَن( )نور: 52(
ْ
ِئَکُهُمال

ٰ
أول

َ
ْقِهف ُهَوَیْخَشاهَّلَلَوَیّتَ

َ
) َوَمْنُیِطِعاهَّلَلَوَرسول

 »کســانی که از خدا و رســول او فرمان برند و از خدا بیم داشــته باشــند و از او پروا کنند، اینان 
هستند که رستگار و کامیاب اند.«

ْیَک(
َ
ُبِلِإل الّسُ َحّبِ

َ
فيأ ِ ݫ ِبهݫ ْجِر

َ
6. حركت در مسیر ی كه  خدا؟زع؟ بیش از همه آن را دوست دارد  )َوأ

وقتی دل به سوی مقصد صحیح جهت گرفت، نوبت به انتخاب راه می رسد.

وقتی دل سرشار از محبت الهی باشد و سرگرم یاد محبوب، وقتی با هراس از او بیدار شده و با امید 
با  متناسب  باید  می طلبد  که  راهی  شده،  متمایل  الهی  طاعت  به سوی  وقتی  گرفته،  جان  او  به 

این ها باشد؛ راهی که بیشتر از دیگر راه ها خدا آن را دوست داشته باشد.

پرسش: کدام راه است که خدا؟زع؟ آن را بیش از دیگر راه ها دوست دارد؟
پاســخ: دوست داشــتنی ترین راه نــزد خدا؟زع؟،  راهی اســت که بیشــترین ســعادت را بــرای بنده اش 

تأمین می کند و آن راه،  ایمان به خدا و پیروی از دین اوست� 

ُمْفِلحوَن( )اعراف:157(
ْ
ِئَکُهُمال

ٰ
ْنِزَلَمَعُهأول

ُ
ذيأ

َّ
ال َبعواالّنوَر

َ
روُهَوَنَصروُهَواّت ذیَنآَمنواِبِهَوَعّزَ

َّ
 ) فال

 »آنــان کــه بــه او ایمان آوردند و او را حمایت کردند و به او یاری رســاندند و از نوری که همراه او 
نازل شده، پیروی کردند، آنان هستند که رستگارند.«
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تضمین کننده حرکت در این مسیر، تقوا و خداترسی است؛ از این روست که:

ُكْمُتْفِلحوَن( )آل عمران:200(؛ »تقوای الهی پیشه کنید؛ باشد که رستگار شوید.« 
َّ
َعل

َ
قوااهَّلَلل

َ
) َواّت

قین( )توبه:4(؛ »بی تردید خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.« ُمّتَ
ْ
ال اهَّلَلُیِحّبُ ) ِإّنَ

ْغَبِةفیماِعْنَدَک(  ُهِبالّرَ
ْ
ـل ِ
ّ
ل
َ
7. رام شدن قلب با اشتیاق به آنچه نزد خداست )َوذ

ممکن اســت قلب انســان چموشی نموده و از رفتن در مســیر رضایت و طاعت خدا؟زع؟ سرباز زند. 
در ایــن صــورت می تــوان  با یــادآوری نعمت ها و ســعادت های حقیقی و ماندگاری که نزد خداســت،  
که قلب، جز ســعادت و خوشــبختی خود را نمی خواهد و هنگامی که به آنچه نزد  آن را رام نمود؛ چرا
خداســت توجه می کند و ســعادت را در آن می یابد، به آن مشتاق می شود و رام و راهوار برای رسیدن 

به آن حرکت می کند.

▪  »قلب سلیم« رهاورد این فرازهای نورانی   ▪
به راستی چه خواسته های شیرینی را برای دلمان از پروردگارمان خواستیم! 

گــر ایــن خواســته هــا برآورده شــود، نتیجــه اش به دســت آوردن ارزشــمندترین چیزی اســت که یک  ا
انسان می تواند به آن دست یابد: »قلب سلیم«؛ قلبی که یکپارچه خدایی است و کسی را جز خدا؟زع؟ 
َتى

َ
َمْنأ

َّ
نمی توانی در آن پیدا کنی. روایت شده شخصی از امام صادق؟ع؟  درباره معنای آیه: )  إل

ٍبَسلیٍم(  )شعراء: 89( پرسید؛ امام؟ع؟ فرمود: 
ْ
اهَّلَلِبَقل

َحٌد ِســَواه ؛  قلب ســلیم، قلبی اســت کــه در حالی با 
َ
ِ أ ݫ ْیــَس ِفیهݫ

َ
ــُه َو ل َقــی َرّبَ

ْ
ــِذي َیل

َّ
یُم ال ــلݭݭݭِ

ــُب الّسَ
ْ
َقل

ْ
ال

پرودگارش مالقات می کند که کسی جز او در آن نباشد. )الکافي، 16/2(
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امام سجاد؟ع؟ قلبی می خواهد که از محبت غیر خدا؟زع؟ تهی باشد تا فقط محبت 
خدا؟زع؟ در آن بگنجد؛ حال آنکه که در دین ما درباره محبت به اولیای خدا؟مهع؟، 
مؤمنان، پدر و مادر، فرزندان، خویشاوندان و دیگر آفریدگان سفارش های فراوان 

وجود دارد؛ آیا محبت به آنها، محبت به غیر خدا؟زع؟ نیست؟

آنچه مذموم و ناپسند است، محبت استقاللی به غیر خدا؟زع؟ است؛ یعنی محبتی که به خاطر  
خدا؟زع؟ نباشد و در آن خدا؟زع؟ دیده نشود.  

انســان هر چه را دوســت داشته باشد، آثار و نشانه های آن را نیز، دوست دارد؛ بنابراین محبت 
به آفریدگان خدا؟زع؟ در طول محبت به او، امری طبیعی و پسندیده است. 

عاشقم بر  همه عالم که همه عالم از اوستبه جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست

در مناجات خمس عشر )مناجات المحبین( می خوانیم: 

ُکّلِ َعَمٍل ُیوِصُلني ِإلٰی ُقْرِبَک َک َو ُحّبَ  َک َو ُحّبَ َمْن ُیِحّبُ ُلَک ُحّبَ
َ
ْسأ

َ
أ

از تو  می خواهم، محبت خودت را و محبت هر کســی که دوســت دار توست و محبت هر 
عملی که مرا به تو نزدیک می کند.

انسانی که محبت خدا؟زع؟  بر قلب او حکومت می کند، دل از همه چیز و همه کس بریده، تنها 
گر چیز دیگری را دوست داشته باشد، محبتش به خاطر خدا؟زع؟  او را دوست خواهد داشت. او ا

و در راه خداست. 

بنابراین محبت انســان مؤمن به پیامبران، امامان، بندگان شایســته خدا و دین خدا، همه در 
راستای محبت خدا؟زع؟ تعریف می شود. همچنین محبت او به خویشاوندان، همسر، فرزندان 

و دیگر بندگان و مخلوقات خدا، همه رنگ خدایی دارد. )ر.ک: المیزان، 1/ 374(

               

رواق
انــدیـشـه
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دلی به رنگ خدا

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ِمْلعر

َ
ْلالَوَجلِاْنَعْشأ َذّلِ

سی
فار

سی
زندگی امنیرومند گردانروانه کنخالی گردانفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْغواژگــــــــــــــــان ِةِلـي َقْلب َفّرِ َکَمَحّبَ
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

تنها موجودی که شایستگی محبت و گرایش قلبی انسان را دارد، چیست؟ توضیح دهید.  .3
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.    چه ارتباطی میان محبت خدا؟زع؟ و یاد خدا؟زع؟ وجود دارد؟ 
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

ْغَبِةفیماِعْنَدَک« چگونه می توان دل را رام و راهوار کرد؟ ـُهِبالّرَ
ْ
ل ِ
ّ
ل
َ
با توجه به »َوذ  .5

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

وز عرفه( و مطالعه بندهای  •   با مراجعه به دعای چهل و هفتم صحیفه )دعای امام سجاد؟ع؟ در ر
90تــا 95،  105تــا110 و 125تا 130 دعاهای دیگری را برای قلب یافته و فهرســتی از خواســته های 

امام سجاد؟ع؟ درباره قلب را با ذکر فراز مربوط تهیه کنید.



درس 26

رحلت به  سوی رحمت

نیایش 21

11  و قرار ده   

تقوایت را، توشه ام از دنیا 

و به سوی رحمتت، سفرم را

و به خوشنودی ات، ورودم را

و قرار ده در بهشتت، اقامتگاهم را 

و به من نیرویی بخش كه 

گیرم  با آن همه خشنودی ات را بر دوش 

و قرار ده 

گریزم را به سوى خودت 

و رغبتم را در آنچه نزد توست 

گریز از آفریدگاِن بدت را بر دلم بپوشان  و جامۀ  

و به من ارزانی دار 

انس با خودت و با دوستانت و فرمان برانت را.

كافرى بر من منتی قرار مده 12  و براى هیچ بدكار و 

و نزد من از جانب آنان نعمتی مگمار

و نیازی به آنها برایم وامگذار 

11 َو اْجَعْل 

نْيا زادي  َتْقواَك ِمَن ادلُّ

َو إِٰل رَْحَِتَك رِْحلَت 

َو ف َمرْضاتَِك َمْدَخل 

َو اْجَعْل ف َجنَِّتَك َمثْواَی 

ًة  َو َهْب ل قوَّ

ْحتَِمُل بِها َجيَع َمرْضاتَِك 
َ
أ

َو اْجَعْل 

َْك 
َ

فِراري إِل

َو َرْغبَت فيما ِعنَْدَك

ِقَك 
ْ
وَْحَشَة ِمْن ِشاِر َخل

ْ
ب ال

ْ
ِبْس قَل

ْ
ل
َ
َو أ

َو َهْب ل 

ْهِل طاَعِتَك
َ
ْولائَِك َو أ

َ
نَْس بِك َو بِأ

ُ ْ
ال

َّ ِمنًَّة َْعْل ِلفاِجٍر َو ل اكفٍِر َعَ
َ

12 َو ل ت

ُ ِعنْدي يَداً 
َ

َو ل ل

ِْهْم حاَجًة
َ

َو ل يب إِل



نـمـایی از  دعا
گزیر از سفر به دیار باقی هستیم و باید خود را برای آن آماده کنیم. همه ما نا

سفری که در پیش داریم چگونه سفری است؟ برای این سفر چه توشه ای نیاز داریم؟
چه کنیم تا این سفر ، سفری شیرین و دل چسب باشد؟  

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

واژ گان مــهم

َمْدَخلَمْرضاتِرْحَلةزادِاْجَعْل

ْلِبْسَمْثوی
َ
ِکفاَیةفاِجرَهْبأ

نَْس َنْفس 
ُ
ب َو أ

ْ
بَِل اْجَعْل ُسكوَن قَل

َو اْسِتْغنائ َو ِكفايَت 

ِقَك
ْ
بَِك َو ِبياِر َخل

ٍد َو آِلِ 13 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

ً ِن لَُهْم قَِرينا
ْ
َو اْجَعل

ِن لَُهْم نَِصياً
ْ
َو اْجَعل

َْك
َ

َّ بَِشْوٍق إِل َو اْمُنْ َعَ

ِبُّ َو تَْرَض
ُ

َعَمِل لََك بَِما ت
ْ
َو بِال

 إِنََّك َع  ُكِّ َشْ ٍء قَِديٌر

َو َذلَِك َعلَيَْك يَِسي

بلكه قرار ده آرامش دل و انس جانم را

كفایتم را  و بی نیازى و 

به خودت و آفریدگان خوبت.  

13  معبودا به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما

كنار آنان قرار ده و مرا 

و مرا یاور آنان قرار ده

 و به من نعمتی سترگ عنایت كن با ایجاد شوقی به خودت

و با عمل برای تو به آنچه دوست داری و خوشت می آید.

همانا تو بر هر چیزی توانایی

و آن برای تو آسان است.
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درس رن
نیایش دن

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

خشنودیَمْرضاة

مــاده »ر ض ی« بــه  معنــای راضــی و خشــنود  بــودن از چیــزی اســت. 
»مرضاة«، مصدر اســت و بیشــتر اهل لغت معتقدند بــا مصادر دیگر فعل 
َرِضَي یعنی ِرضا، ِرضاء و ِرضوان هم معناست؛ ولی برخی معتقدند مرضاة 
گاهــی بــه معنــای وســیلۀ  بــه معنــای رضایــت پایــدار اســت. ایــن واژه 

به دست آوردن رضایت نیز به کار رفته است. 

 مــاده »ث وی« بــه معنای فرود آمــدن و اقامت طوالنی اســت. »َمْثَوٰی«، اقامتگاهَمثَوی
اسم مکان و به معنای اقامتگاه است.

لَوْحَشة
َ
انس نداشتن؛ ا

گریزان بودن

مــاده »و ح ش« بــر معنایی مقابــل انس داللــت دارد. »َاْلَوْحَشــة«، حاصل 
ــش اســت و بــه معنــای گریزان بــودن و عدم انس اســت.  مصــدر  از َتَوّحُ
کــه بــا انســان ها انــس  حیوانــات وحشــی را از آن رو وحشــی می گوینــد 

نمی گیرند. 

 ببخش،َهْب
عطا کن

ماده »و ه ب« به معنای بخشیدن چیزی بدون نظر به عوض است.  َهب 
فعل امر ثالثی مجرد است.  واهب به معنای بخشنده و وّهاب به معنای 

بسیار بخشنده،  از همین ماده هستند.

▪  مسافران خفته  ▪  
همٔه ما روزی به این دنیا آمده ایم و بعد از عمری تالش و تکاپو، روزی آن را رها می کنیم و چیزی 
کی از خود به جا نمی گذاریم. ما مسافرانی هستیم که پس از  توقفی کوتاه در این دنیا،  جز قبری خا

مقصدی دیگر را در پیش می گیریم. 
بسیاری از ما بی توجه به این حقیقت، همه عمر را صرف بهترکردن این اقامتگاه موقت می کنیم و 
در خوابی شیرین، آرزوهای دور و دراز در سر می پروریم؛ ولی دیر یا زود همگی با بانگی رسا از این 
را در پیش  را رها می کنیم و سفری پرماجرا  آرزوهایمان  کلبٔه  بیدار می شویم و خواه ناخواه  خواب 

می گیریم؛ سفری که کیفیت و چگونگی آن را باید در این اقامتگاه موقت تعیین کنیم.

وه کــه بــس بی خبــــــر از غلغــل چندین جرســیکاروان رفــت و تــو در خــواب و بیابــان در پیش

زن طوبی  شجــــــــــــــــــــر  از  صفیـــــر  و  بگــشا  اسیــــــــــــر قفسیبال  که  تو مرغی  باشــــــــد چو  حیف 

امام سجاد؟ع؟ در این فراز از نیایش درباره این سفر با پروردگار خود نجوا می کند.

ح دعا شر

ح واژ گان شر
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رحلت به سوی رحمت

 ▪ سفری شیرین  ▪  
امام سجاد؟ع؟ سفری با ویژگی های زیر را از پروردگارش می خواهد:

ْنیازادي(
ُ

1. توشۀ سفر : تقوای خدا؟زع؟ )واْجَعْلَتْقواَکِمَنالّد

روایت شده زمانی که امیرمؤمنان؟ع؟در کوفه 
نماز  خواندن  از  پس  همواره  می برد،  سر  به 
که  آن گونه  می داد  ندا  را  مردم  سه بار  عشاء 

صدایش را اهل مسجد بشنوند: 

ُزوا َرِحَمُکُم اهلُل َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم  اُس َتَجّهَ َهــا الّنَ ّیُ
َ
أ

ْنَیــا َبْعَد ِنــَداٍء ِفیَها 
ُ

ُج َعَلــی الّد َعــّرُ ِحیــِل َفَمــا الّتَ ِبالّرَ
ْفَضِل 

َ
أ ــُزوا َرِحَمُکــُم اهلُل َو اْنَتِقُلوا بݭِ ِحیــِل؟! َتَجّهَ ِبالّرَ

ْقَوى اِد َو ُهَو الّتَ َما ِبَحْضَرِتُکْم ِمَن الّزَ
ای مــردم، آمــاده شــوید، -خدا رحمتتــان کند-؛ 
کــه بانگ ســفر را در میان شــما ســر داده اند.  چرا
چنیــن میلــی به دنیا، بــا اینکه در آن بانگ ســفر 

سرداده اند، برای چیست؟! 
آمــاده شــوید -خــدا رحمتتان کنــد- و بــا برترین 
توشــه ای کــه در دســترس شماســت نقــل مکان 

کنید و آن توشه، تقواست. )األمالی )للمفید(، ص199(

تقوا در اصل به معنای حفظ و نگهدارِی خود از 
امری ناخوشایند است؛ بنابراین وقتی تقوا به 
خدا؟زع؟ نسبت داده می شود، منظور نگهداری 
اهَّلَل ُقوا

َ
اّت َو ) است:  خدا؟زع؟  عذاب  از  خود 

196(؛ )بقره:  ِعقاِب( 
ْ
ال َشدیُد اهَّلَل  ّنَ

َ
أ ُموا

َ
اْعل  َو

کنید و بدانید  »از خود در برابر خدا محافظت 
که خدا سخت کیفر است.«

البته عذاب الهی، چیزی جز حقیقت اعمال ما 
که  هستند  معاصی  و  گناهان  همین  نیست. 

بازگشــت  حــال  در  یــاران  همــراه  امیرمؤمنــان؟ع؟ 
از جنــگ صفیــن بــود. زمانــی کــه بــه قبرســتانی در 
 نزدیکــی کوفــه رســید، رو بــه قبرهــا کــرد و  فرمــود: 
گریزان انــد  آن  از  کــه همــه  اهــل خانه هایــی   »ای 
ســکنه اند  از  خالــی  کــه  جایگاه هایــی  اهــل  ای   و 
ک! خــا اهــل  ای  تاریــک!  قبرهــای  اهــل  ای   و 
 ای اهل غربت! ای اهل تنهایی! ای اهل بی کسی! 
شما پیش گام بوده و زودتر از ما به این جا آمده   اید؛ ما 
 نیز به دنبال شماییم و به شما ملحق خواهیم شد. 
و  شــده اند  کن  ســا شــما  خانه هــای  در  دیگــران 
همســرانتان را شــوهر  داده اند و اموالتــان بین ورثه 
تقســیم شده اســت. این اخباری بود که نزد ما بود. 

شما چه اخباری پیش خود دارید؟«
امــام؟ع؟ رو به یــاران خود کرد و فرمود: »بدانید، به 
گر به آنان اجازه ســخن داده می شــد،  خــدا قســم،  ا
توشــه  "بهتریــن  را می دادنــد:  ایــن خبــر  بــه شــما 

تقواست."«  
نهج البالغه، حکمت 130

اشارت و هدایت

=>;:9
A@    ?

 و توشه بردارید که بهترین توشه تقواست
و از من پروا کنید اى خردمندان.

بقره: 197

آیینه در آیینه
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در روز قیامت چهره واقعی خود را -که آتش و عذاب است- به ما نشان می دهند و چون با وجود 
گره خورده اند، ما را به رنج و سختی می افکنند؛ از این روست که در بسیاری از متون، تقوای از  ما

ح شده است. در بند 33 از نیایش 16 آمده است: گناهان مطر

؛معبـودا بـه محمـد و  ِ ݫ اَعـةݫ الّطَ يبݭِ نݭݪِ
ْ
ل َمَعاِصـيَواْسـَتْعمݭِ

ْ
ـيِمـَنال نݭِ ـٍدَوآِلـهَوقݪݭِ ـىُمَحّمَ

َ
َعل َصـّلِ ُهـّمَ

َّ
الل

کـن و مـرا بـه طاعتـت بگمـار. خاندانـش توجـه مهرورزانـه فرمـا و از مـن در برابـر معصیت هـا محافظـت 

تقوا، حقیقتی در قلب است که نشانه های آن در عمل هویدا می شود. 
همین  برای  و   است  خورده  گره  آنها  به  ما  سعادت  که  می کشاند  نیکی  امور  به سوی  را  ما  تقوا 
سبب خشنودی و رضایت پروردگارمان می شود. روایت شده امام صادق؟ع؟ در نامه ای به یکی 

از شیعیان چنین نوشت:

َواُضَع هلِِل  َع َو الّتَ اَعَة َو اْلَوَر ْقَوى الّطَ وِصیَك َو َنْفِسي ِبَتْقَوى اهلِل َو َطاَعِتِه َفِإّنَ ِمَن الّتَ
ُ
ا َبْعُد َفِإّنݭݭݭِي أ ّمَ

َ
أ

ِ َو اْجِتَناَب َما َنَهی  ي َمْرَضاِتهݫ ِ َو اْلُمَساَرَعَة فݪݭِ ِصیَحَة ِلُرُسِلهݫ ْمِرِه َو الّنَ
َ
ْخَذ ِبأ

َ ْ
یَنَة َو ااِلْجِتَهاَد َو األ نݭݪݪِ

ْ
َمأ َو الّطُ

َمَر 
َ
ِخَرِة َو َمْن أ

ْ
ْنَیا َو ال

ُ
ُه ِفي الّد

َ
َصاَب اْلَخْیَر ُکّل

َ
ـإْذنݭِ اهلِل َو أ اِر ٮݪݭݓِ ْحَرَز َنْفَسُه ِمَن الّنَ

َ
قݭِ َفَقْد أ ُه َمْن َیّتَ َعْنُه َفِإّنَ

ِقیَن ِبَرْحَمِته ْفَلَح اْلَمْوِعَظَة َجَعَلَنا اهلُل ِمَن اْلُمّتَ
َ
ْقَوى َفَقْد أ الّتَ بݭِ

ع، تواضع  اما بعد، من، تو و خودم را به تقوای الهی و طاعت او سفارش می کنم؛ زیرا طاعت، ور
کوشش، عمل به فرمان او و خیرخواهی برای پیامبران او و شتاب به سوی  برای خدا، آرامش، 
تقوا  تقوا نشأت می گیرد. همانا هرکس  از  کرده  است، همه  آنچه نهی  از  و دوری  او  خوشنودی 
پیشه کند، خود را به اذن خدا از آتش نجات داده است و به همٔه خیر در دنیا و آخرت دست یافته 
است. هرکس به تقوا فرمان دهد، موعظه را چنان که شاید انجام داده است. خدا ما را با رحمتش 

از تقواپیشگان قرار دهد. )بصائر الدرجات، 526/1(

البته تقوا نیز مانند دیگر صفات پسندیده، مراتب فراوانی دارد:
•  شاید پایین ترین مرتبه تقوا، این باشد که بکوشیم به اندازه توانمان از معصیت خدا؟زع؟ دوری 

قوااهَّلَلمااْسَتَطْعُتْم( )تغابن: 16(؛ »تا جایی که می توانید از خدا پروا داشته باشید«.  
َ
کنیم: )فاّت

که هیچ خودبینی و غفلتی همراه آن  •  اما باالترین مرتبۀ تقوا، بندگی محض است، به گونه ای 
و  نمی زند  سر  او  از  معصیتی  هیچ  که  می شود  فرمان بردار  چنان  انسان  حال،  این  در  نباشد. 
چنان با یاد خدا؟زع؟ به سر می برد که هیچ غفلتی گریبانش را نمی گیرد و چنان شکرگزار می شود 
ُتقاِته( )آل عمران: 102(؛

َ
قوااهَّلَلَحّق

َ
ذیَنآَمنوااّت

َّ
هاال ّيُ

َ
 که هیچ کفران نعمتی از او بروز نمی کند: )یاأ

»ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا چنانکه که شایسته است پروا کنید.« 
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ُتقاِته( پرسیدم؛ ایشان فرمود: 
َ

ابوبصیر؟هر؟ روایت کرده که از امام صادق؟ع؟ درباره معنای )َحّق

؛ یعنی اینکه خدا اطاعت شود و معصیت نشود؛   ُیْکَفُر
َ

 ُیْنَسی َو ُیْشَکُر َفال
َ

 ُیْعَصی َو ُیْذَکُر َفال
َ

ُیَطاُع َفال
یاد شود و فراموش نشود؛ شکرش به جا آورده شود و ناسپاسی نشود.)معاني األخبار، ص240(

پرسش: چگونه در مسیر تقوا گام برداریم؟
پاسخ: نخست باید بدانیم بی یاری خدا؟زع؟ نمی توانیم در مسیر تقوا که مسیر همه خوبی هاست، 

گام برداریم. از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است:

ْل َعَلی اهلِل َتَعاَلی
َ

اِس َفْلَیَتَوّک ْتَقی الّنَ
َ
ْن َیُکوَن أ

َ
َحّبَ أ

َ
ِق اهلَل َو َمْن أ اِس َفْلَیّتَ ْکَرَم الّنَ

َ
ْن َیُکوَن أ

َ
َحّبَ أ

َ
َمْن أ

دارد  دوست  هرکس  و  کند  پیشه  الهی  تقوای  باشد،  مردم  گرامی ترین  دارد  دوست  هرکس 
باتقواترین مردم باشد، بر خدای متعال توکل کند. )من ال یحضره الفقیه، 400/4(  

بایــدشتکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریســت تــوکل  دارد  هنــر  صــد  گــر  راهــرو 

در  باشـیم.  داشـته  را  کارهایمـان  حسـاب  و  باشـیم  خـود  اعمـال  مراقـب  کـه  اسـت  ایـن  دوم  گام 
اسـت: آمـده  ابـوذر  بـه  پیامبـر؟ص؟  سـفارش های 

ِریِك َشِریَکُه َفَیْعَلَم 
َ

 ِمْن ُمَحاَسَبِة الّش
َ

َشّد
َ
ی ُیَحاِسَب َنْفَسُه أ ِقیَن َحّتَ ُجُل ِمَن اْلُمّتَ  َیُکوُن الّرَ

َ
َباَذّرٍ ال

َ
َیا أ

ْم ِمْن َحَراٍم
َ
 ِمْن ِحّلٍ َذِلَك أ

َ
ْیَن َمْلَبُسُه أ

َ
ْیَن َمْشَرُبُه َو ِمْن أ

َ
ْیَن َمْطَعُمُه َو ِمْن أ

َ
ِمْن أ

که   ابوذر، انسان از تقواپیشگان نخواهد شد تا اینکه از خود حساب بکشد، سخت تر از حسابی 
کجاست و لباسش از  کجاست، نوشیدنی اش از  کش از  شریک از شریکش می کشد تا بداند خورا

کجاست؛ آیا از حالل است یا حرام؟ )مکارم األخالق، ص468(

تي(
َ
ٰىَرْحَمِتَکِرْحل

َ
:  رحمت خدا؟زع؟ )َوِإل 2. مقصد سفر

 همه انسان ها، چه خوب و چه بد، به سوی خدا؟زع؟ در حرکت اند: 

ُكْمُتْرَجعوَن( )جاثیه: 15( ِإلٰىَرّبِ ّمَ
ُ
ْیهاث

َ
َعل

َ
ساَءف

َ
ِلَنْفِسِهَوَمْنأ

َ
ف

ً
) َمْنَعِمَلصاِلحا

کند، به زیان  »هرکس عمل صالحی انجام دهد، به سود خویش انجام داده و هرکس بدی 
خود کرده است؛ سپس به سوى پروردگارتان بازگردانده می شوید.«

آری، همه به سوی خدا؟زع؟ در حرکت اند، ولی:

قوَن ُمّتَ
ْ
ال ُوِعَد تي

َّ
ال ِد

ْ
ُخل

ْ
ال 

ُ
ة َجّنَ ْم

َ
أ  لَکَخْیر

ٰ
ذ

َ
أ ْل

ُ
)ق • برخی به سوی خشنودی و رحمت خدا؟زع؟: 

(  )فرقان: 15(  ً
ُهْمَجزاًءَوَمصیرا

َ
كاَنْتل

( )ملک:6(  َمصیُر
ْ
َمَوِبْئَسال ِهْمَعذاُبَجَهّنَ ذیَنَكَفرواِبَرّبِ

َّ
•  برخی به سوی خشم و عذاب خدا؟زع؟: ) َوِلل
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که  می کنند  رفتار  به گونه ای  برخی  اوست.  حرکت  جهت  نشان دهندٔه  هرکس،  زندگی  سبک 
نشان می دهد به سوی خشم و غضب الهی در حرکت اند. در مقابل انسان هایی هستند که شیوه 

زندگی شان را به گونه ای تنظیم کرده اند که مسیر آنان به سوی رحمت الهی باشد.
رو  از این  و  را پیامبر اسالم؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ داشته اند  که بهترین روش زندگی  شکی نیست 
 خدا؟زع؟ در قرآن به کسی که به مالقات با خدا؟زع؟ و روز آخرت امید بسته، سفارش فرموده  است که

رسول خدا؟ص؟ را الگوی خود قرار دهد و شیوه زندگی ایشان را درپی گیرد:

( 
ً
َكثیرا اهَّلَل َ َكرݧ

َ
َوذ ِخَر

ْ
َیْوَمال

ْ
ِلَمْنكاَنَیْرجوااهَّلَلَوال

ٌ
ْسَوٌةَحَسَنة

ُ
ُكْمفيَرسوِلاهَّلِلأ

َ
َقْدكاَنل

َ
) ل

که امید ]و  )احزاب: 21(؛ »بی شک براى شما در رسول خدا الگویی نیکو  وجود دارد، براى آنها 

باور[ به خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.«

ود: رضایت خدا؟زع؟ )َوفيَمْرضاِتَکَمْدَخلي( 3. محل ور

همه دوست داریم زمانی که به مقصد نهایی خود می رسیم، با صحنه ای باشکوه مواجه شویم. 
از منظر آیات قرآن، بهترین چیزی که ممکن است در آنجا وجود داشته باشد، رضایت و خوشنودی 
خدا؟زع؟ است. در آیۀ 72 از سورۀ توبه، پس از ذکر برخی نعمت های بهشتی، تصریح می شود که 

رضایت خدا؟زع؟ از همۀ آن  نعمت ها بزرگ تر و برتر است: 


ً

ـَبة ِّ خاِلدیَنفیهاَوَمساِكَنَطیݧ ْنهاُر
َ ْ
ُمْؤِمناِتَجّناٍتَتْجریِمْنَتْحِتهاال

ْ
ُمْؤِمنیَنَوال

ْ
)َوَعَداهَّلُلال

َعظیُم( ؛ »خدا به مردان و زنان با ایمان 
ْ
ال َفْوُز

ْ
ذِلَکهَوال ُ رݧ َ ْكبݧ

َ
فيَجّناِتَعْدٍنَوِرْضواٌنِمَناهَّلِلأ

باغ هایی وعده داده که از زیر ]درختان [ آن، نهرها جارى است که در آن جاودانه خواهند بود 
کیزه در بهشت هاى جاودان ]به آنان وعده داده است [ و خشنودى خدا   و ]نیز[ سراهایی پا

]از همه این ها[ بزرگتر است؛ آن است همان کامیابی بزرگ!«

تمّنایــی فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب او  غیــر  او  از  باشــد  حیــف  کــه 

ِتَکَمْثواَی( 4. اقامتگاه: بهشت خدا؟زع؟ )َواْجَعْلفيَجّنَ

 بهترین اقامتگاه جایی است که انسان در آن آرامش داشته و هر چه نیاز دارد، در دسترس او باشد 
ْحمن « می فرماید: و بهشت چنین جایی است. قرآن کریم درباره »ِعباُدالّرَ

ا *خاِلدیَنفیهاَحُسَنْتُمْسَتَقّرً
ً
َوَسلما

ً
ة ْوَنفیهاَتِحّیَ

َ
ّق
َ
ِبماَصَبُرواَوُیل

َ
ة

َ
ُغْرف

ْ
ْولِئَكُیْجَزْوَنال

ُ
 ) أ

( )فرقان:75و76(؛ »آنها هستند که درجات عالی بهشت، در برابر صبرشان به آنان پاداش  ً
َوُمقاما

چه  ماند؛  خواهند  جاودانه  آنجا  می شوند.  روبه رو  سالمی  و  درود  با  آن  در  که  می شود  داده 
خوش قرارگاه و استراحت گاهی است.« 
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▪  اموری كه سفرمان را به سوی خدا شیرین تر می كنند  ▪  
ْحَتِمُلِبهاَجمیَعَمْرضاِتَک(

َ
ًةأ 1. تالش برای به دست آوردن اسباب خشنودی خدا )َوَهْبليقّوَ

دانستیم که برترین نعمت بهشتی، خشنودی 
می خواهد  سجاد؟ع؟  امام  ازاین رو  خداست؛ 
همه آنچه خدا؟زع؟ را خشنود می کند، به دست 
گوهر  این  که  می داند  خوب  او  اما  آورد. 

ارزشمند را به بها دهند و به بهانه ندهند. 
در  مجاهدانه  کوششی  خشنودی،  این  بهای 
راه بندگی خدا؟زع؟ است و این کوشش به نیرو 
و توانی ویژه نیاز دارد که ایشان در این فراز آن 

را از پروردگار خود می طلبد.

ْیَک(
َ
یز  به سوی خدا )َواْجَعْلِفراريِإل 2. گر

خطرات،  برابر  در  آنچه  توحیدی،  نگاه  در 
می آورد،  فراهم  حقیقی  امنیت  انسان  برای 
انسان  گریز  ازاین رو  و  است  الهی  امن  دامان 

همواره باید به سوی پروردگارش باشد.

از خطر  گریز  گریز در امور تکوینی )مانند  این 
طوفان به پناهگاهی محکم( به این است که 

بدانیم این پناهگاه نیز از آفریدگان خداست و ما در حقیقت به خدا؟زع؟ پناه آورده ایم.
اما در امور تشریعی که با آن می خواهیم اعمالمان را با اختیار خود سامان دهیم، گریز به خدا؟زع؟ 
که سعادت دنیا و  که عمل به آنها حقیقتا ما را از خطراتی  گریز به سوی آموزه های دین اوست 

آخرتمان را تهدید می کنند، رهایی می بخشند.
امور  آنان هم در  زیرا  یافته است؛  پناه بخشِی خدا؟زع؟ در اهل بیت؟مهع؟ به نحو شایسته تجلی 
تکوینی  و  هم تشریعی، واسطه فیض خدا؟زع؟ هستند. در صلوات شعبانیه که از امام سجاد؟ع؟ 

روایت شده، آمده است: 
ݓݭِـیَن  َهاِرٮݫ

ْ
َجِأ ال

ْ
ُمْسَتِکینݭِ َو َمل

ْ
ُمْضَطّرݭِ ال

ْ
َحِصینݭِ َو ِغَیاِث ال

ْ
َکْهِف ال

ْ
ِد ال ٍد َو آلݭِ ُمَحّمَ ی ُمَحّمَ

َ
ݭِ َعل

ّ
ُهّمَ َصل

َّ
الل

؛ معبودا به محمد و خاندان او توجهی مهرورزانه فرما، آن پناهگاِه نفوذناپذیر  ینݨَ مݭِ ُمْعَتصݭِ
ْ
َو ِعْصَمِة ال

و یاوِر انسان درماندٔه بیچاره و پناهگاِه گریزندگان و نگهدارندٔه پناه جویان.   )مصباح المتهجد، 828/2(

ىئ يئ   جبحب خب مب  ىب يب   جت 
پس به سوى خدا بگریزید 

من براى شما از سوى او بیم دهنده اى آشکارم.
ذاریات : 50

آیینه در آیینه

ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ
 ۀ ہ ہ

 ہ  ھ ھ 
و از مردم کسی هست که جان خود را می فروشد

در طلب رضای خدا
و خدا به بندگان مهربان است. 

بقره : 207

آیینه در آیینه
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ݑيفیماِعْنَدَک( ݧ ٮݧ َ 3. دل بستن به آنچه نزد خداست )َوَرْغبݧ

گرایش های ایشان را در یک  که همه خواهش ها و  درخواست بعدی امام سجاد؟ع؟ این است 
خواهش و گرایش محو کند و آن چیزی نیست جز دست یافتن به آنچه نزد خداست� 

حکمت این خواستٔه خردمندانه به روشنی در قرآن کریم آمده است:

وَن( 
ُ
ْحَسِنماكاُنواَیْعَمل

َ
ْجَرُهْمِبأ

َ
ذیَنَصَبُرواأ

َّ
ال َنْجِزَیّنَ

َ
• ) ماِعْنَدُكْمَیْنَفُدَوماِعْنَداهَّلِلباٍقَول

)نحل: 96(؛  »آنچه نزد شماست پایان می پذیرد و آنچه نزد خداست پاینده است و بی تردید 

پاداش کسانی را که صبر  ورزیدند با بهتر از آنچه انجام می دادند به آنها خواهیم داد.«

ِهْم ذیَنآَمُنواَوَعلىَرّبݭِ
َّ
ْبقىِلل

َ
َوأ ْنیاَوماِعْنَداهَّلِلَخْیٌر

ُ
َحیاِةالّد

ْ
َمتاُعال

َ
وتیُتْمِمْنَشْيٍءف

ُ
ماأ

َ
• ) ف

کاالی زندگانی دنیایی است و  وَن( )شوری: 36(؛  »و هر آنچه به شما داده شده است، 
ُ
ل
َ
َیَتَوّك

بر پروردگارشان  آوردند و  ایمان  که  کسانی  پاینده تر است برای  آنچه نزد خداست بهتر و 
توکل می کنند.«

اِزقیَن( )جمعه: 11(؛  »بگو آنچه نزد  الّرَ َواهَّلُلَخْیُر ِ ݫ جاَرةݫ َوِمَنالّتِ ْهوݭِ
َّ
ِمَنالل ْلماِعْنَداهَّلِلَخْیٌر

ُ
• )ق

خداست بهتر است از سرگرمی و از تجارت و خدا برترین روزی دهندگان است.«

4. دوری از این، انس با آن

قلب بسیار حساس و لطیف است و به آسانی از پیرامون خود اثر می پذیرد. 
خدا  ناشایست  بندگان  از  انسان  قلب  گر  ا
گریزان نشود و با آنان انس بگیرد، ویژگی ها و 
کردار ناشایست آنان در او اثر گذاشته، او نیز به 


َ
َوْحَشة

ْ
ال بيݨݦَ

ْ
ل
َ
ِبْسق

ْ
ل
َ
بدی متمایل می شود. )َوأ

ِقَک(
ْ
َخل ِمْنِشراِر

و  دوستان  خدا؟زع؟،  با  انسان  گر  ا مقابل،  در 
از  قلبش  بگیرد،  انس  فرمانبردارش  بندگان 
خدایی  هوای  و  حال  و  می پذیرد  رنگ  آنان 
ْولیاِئَک

َ
ْنَسِبَکَوِبأ

ُ ْ
ال پیدا می کند. )َوَهْبليݦݨَ

طاَعِتَک( ْهلݭِ
َ
َوأ

روایت های زیر از پیامبر؟ص؟ ما را با اهمیت و برخی از آداب هم نشینی بیشتر آشنا می کند:

ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ  
  ڱ ں ں ڻ  ڻ 
ڻ ۀ  ۀ   ہ    ہ ہ  

 روزى که ستمکار، دست خویش )به دندان( 
می گزد، می گوید: اى کاش راهی با پیامبر در 
پیش می گرفتم! اى واى! کاش من فالنی را 

به دوستی نمی گرفتم!
فرقان : آیات 27 و 28

آیینه در آیینه
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ْم َتِجْد ِعْطَرُه َعِلَقَك رݭِیُحُه ...  ؛ همنشین صالح مانند عطار 
َ
اِرّيِ ِإْن ل

َ
 الّد

ُ
حݭِ َمَثل الݪݭِ

یِس الّصَ َجلݭݭِ
ْ
 ال

ُ
•  َمَثل

گر عطری از او نگیری، بوی خوشش به تو می چسبد و همنشین بد مانند دمندٔه آهنگر  است؛ حتی ا
گر با شراره اش تو را نسوزاند، بوی بدش با تو همراه می شود. )جامع األخبار، ص 183(  است؛ حتی ا

ْوِء؛ همنشین صالح، بهتر از تنهایی  یسݭِ الّسَ َوْحَدُة َخْیٌر ِمنݨْ َجلݭݭِ
ْ
َوْحَدِة َو ال

ْ
ُح َخْیٌر ِمنݨَ ال الݭݪِ

یُس الّصَ َجلݭݭِ
ْ
•  ال

است و تنهایی، بهتر از همنشین بد است. )األمالی )للطوسی(، ص535(

•  حواریون به عیسی؟ع؟ عرض کردند: »ای روح خدا، با چه کسی هم نشینی کنیم؟« 

ه؛  
ُ
ِخَرِة َعَمل

ْ
ي ال ُبُکْم فݪݭِ ُکْم َمْنِطُقُه َو ُیَرّغِ مݭِ

ْ
ي ِعل یُد فݭݪِ ُرُکُم اهَّلَل ُرْؤَیُتُه َو َیزݭِ ّکِ

َ
ایشان پاسخ داد: »َمْن ُیذ

کسی که دیدن او، شما را به یاد خدا بیندازد و سخن او به علم شما بیفزاید و عمل او شما را مشتاق 
آخرت کند.« )الکافی، 39/1( 

ِخَرِة؛ هم نشینی با دین داران، شرف دنیا و آخرت است. 
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

 الّد
ُ

یِن َشَرف ْهِل الّدِ
َ
َسُة أ

َ
•  ُمَجال

)الکافي، 39/1(

▪  خطر وابستگی به بیگانگان  ▪  
خوب  بندگان  توسط  نیازهایش  امکان  حد  تا  که  است  این  خواهان  حقیقی  مؤمن  و  مسلمان 

خدا؟زع؟ برآورده شود و وابستگی و نیاز به گناه کاران و کافران پیدا نکند. 
گر گناه کاران یا کافران، برآورنده نیازهای ما باشند: ا

که  •  اواًل: نوعی تسلط بر ما پیدا می کنند و قادر می شوند برای ما تصمیم بگیرند؛ تصمیماتی 
چه بسا با رضای خدا؟زع؟ نسازد و ما ناچار شویم از آنها پیروی کنیم.

که به ما می بخشند، قلب ما  که از ما بر می آورند و نعمتی  : امکان دارد به خاطر نیازی 
ً
•  ثانیا

به آنان گرایش پیدا  کند و مهر آنان بر دل ما بنشیند. حال آنکه محبت و دوستی با دشمنان 
خدا؟زع؟ به هیچ وجه با ایمان حقیقی سازگاری ندارد:

ْو
َ
ْوكاُنواآباَءُهْمأ

َ
ُهَول

َ
اهَّلَلَوَرُسول

َ
وَنَمْنَحاّد

ُ
ُيواّد ِخِر

ْ
َیْوِمال

ْ
ُيْؤِمُنوَنِباهَّلِلَوال

ً
ْوما

َ
)لَتِجُدق

َدُهْمِبُروٍحِمْنه( )مجادله: 12( ّیَ
َ
یماَنَوأ

ْ
وِبِهُمال

ُ
ل
ُ
ولِئَكَكَتَبفيق

ُ
ْوَعشیَرَتُهْمأ

َ
ْوِإْخواَنُهْمأ

َ
ْبناَءُهْمأ

َ
أ

که ایمان به خدا و روز واپسین داشته باشند ]و در عین حال[ با کسانی  گروهی را  »نمی یابی 
که با خدا و فرستاده اش دشمنی و سرسختی ورزیده اند، دوستی کنند؛ هر چند آنان پدران یا 
فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند؛ آنان، خدا ایمان را در دلشان نوشته و آنان را با 

روحی از جانب خویش تأیید کرده است.«

ِبْه که با دشمن ُنمایی حال زار خویش رادرِد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود
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نَْس َنْفس 
ُ
ب َو أ

ْ
بَِل اْجَعْل ُسكوَن قَل

از همین رو امام؟ع؟ در ابتدا از دو گروه نام می برد که به هیچ وجه نمی خواهد به آنان وابسته باشد:

1. فاجران: کسانی که بی خیال و آسوده خدا؟زع؟ را معصیت می کنند. قرآن کریم »فجور« را نقطه 
مقابل »تقوا« معرفی کرده است: 

ُجوَرهاَوَتْقواها ( )شمس: 8(؛  »آنگاه به آن )نفس( فجورش و تقوایش را الهام کرد.« 
ُ
َهَمهاف

ْ
ل
َ
أ
َ
• ) ف

( )ص: 28(؛  »آیا تقواپیشگان را مانند فاجران قرار می دهیم؟!« ارݭِ
ُفّجَ

ْ
قیَنَكال ُمّتَ

ْ
ْمَنْجَعُلال

َ
• ) أ

2. کافران: کسانی که حقیقت را می پوشانند و از ایمان به خدا؟زع؟ و دین او روی می گردانند.

ح می کند که هریک از دیگری یک پله باالتر است: امام؟ع؟ سه خواسته درباره این دو گروه مطر

• اول: مبادا گرفتار نعمت بخشی فاجر یا کافری شوم که حتی از اخالق انسانی هم بویی نبرده 
(؛ 

ً
ة ِمّنَ ّىَ

َ
َعل َولكاِفٍر خ کشیدن نیکی اش مرا آزار دهد )َولَتْجَعْلِلفاِجٍر باشد و با منت و به ر

گر فاجر یا کافری اهل منت گذاری نباشد، باز هم نمی خواهم از جانب او نعمت یا  • دوم: حتی ا
گر قرار  (. ا

ً
ُهِعْنديَیدا

َ
نیکی ای به من برسد و از این طریق حقی از او بر گردن من افتد )َولل

کاالیی که  است تعاملی با آنها داشته باشم و نیازی از نیازهایم را با آنان برآورده کنم )مانند 
که احساس شود آنان به من لطفی  نزد آنان است و من به آن نیاز دارم(، به گونه ای نباشد 
می کنند بلکه بر اساس داد و ستدی عادی و منصفانه باشد. از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 
َما   

ً
َوْسقا َي  

َ
ِإل ْهَدى 

َ
أ  

ً
ُمَناِفقا ْو 

َ
أ  

ً
َکاِفرا ّنَ 

َ
أ ْو 

َ
ل َو  یِن  الّدِ ِمَن  ِلَك 

َ
ذ َکاَن  َو  ُت 

ْ
ل َقبݭِ

َ
ل ُکَراٌع  ّيَ 

َ
ِإل ْهِدَي 

ُ
أ ْو 

َ
»ل

گر استخواِن  ُمَناِفِقیَن َو َطَعاَمُهم ؛ ا
ْ
یَن َو ال ُمْشِرکݭِ

ْ
ي َزْبَد ال َبی اهَّلُل؟زع؟ لݭݪݭِ

َ
یِن أ ِلَك ِمَن الّدِ

َ
ُت َو َکاَن ذ

ْ
ِبل

َ
ق

بی گوشِت ساق پای چهارپایی به من هدیه داده شود، آن را خواهم پذیرفت و این از دین است و 
گر کافر یا منافقی یک باِر شتر به من هدیه دهد، آن را نخواهم پذیرفت و این هم از دین است؛  ا

خدا؟زع؟ برای من نمی پسندد که هدیه و غذای مشرکان و منافقان را بپذیرم! « )الکافي، 141/5(

• سوم: اصال نمی خواهم هیچ گونه وابستگی و نیازی به آنها داشته باشم تا مجبور شوم با آنها 
 �)

ً
ْیِهْمحاَجة

َ
تعامل یا داد و ستد کنم )َولبيِإل

تــا اینجــا از خدا؟زع؟ خواســتیم در مقام دل و عمل هیچگونه تعلق و وابســتگی به آفریدگان بد، فاجر 
یا کافر نداشته باشیم؛ اما همه می دانیم که در زندگی اجتماعی ناچار از تعلق و وابستگی به دیگران 

هستیم و خدا؟زع؟ ما را اینگونه در جامعه و نیازمند به دیگران، آفریده است. 

ه ؛ برای من از  ݭِي َعْن َخْلقݭِ ݫ َینݫ ْن ُیْغنݭِ
َ
ي أ روایت شــده شــخصی به امام صادق؟ع؟ عرض کرد: »اْدُع اهلَل لݪݪݭِ

خدا بخواه که مرا از آفریدگانش بی نیاز کند!« امام صادق؟ع؟ پاسخ داد: 
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َك  ي َتْضَطّرُ تݭِ
َّ
َحاَجِة ال

ْ
َیَك َعنݭِ ال ْن ُیْغنݭِ

َ
ِکْن َسلݭِ اهَّلَل أ

َ
ی َیَدْي َمْن َشاَء َو ل

َ
ْزَق َمْن َشاَء َعل َم رݭِ ّسَ

َ
ِإّنَ اهَّلَل ق

ِقِه؛ همانا خدا رزق هرکسی را که خواسته، بر دست هرکس دیگر که خواسته تقسیم کرده 
ْ
ی ِلَئامݭݭِ َخل

َ
ِإل

 است؛ ]بنابراین نمی شود از او بخواهی که تو را از همه آفریدگانش بی نیاز کند[ بلکه از خدا بخواه 
تو را از نیازی بی نیاز کند که ناچارت می کند سراغ آفریدگان پستش بروی. )الکافي، 266/2(

با این مقدمه به تماشای بخش پایانی خواسته امام سجاد؟ع؟ می نشینیم: 

ِقَک؛ بلکه آرامش 
ْ
َخل ْنَسَنْفســيَواْســِتْغنائيَوِكفاَیتيِبَکَوِبخیاِر

ُ
بيَوأ

ْ
ل
َ
َبِلاْجَعْلُســكوَنق

دل و انس جان و بی نیازی و مایه کفاف زندگی ام را وابسته به خودت و بندگان خوبت قرار ده�

تذکر: به نظر می رسد »استغناء« به معنای »بی نیازی  همراه با توانگری« است یا »فراوانی اموال بیش 
از حد نیاز« است ولی »کفایة« به معنای »دارایی به اندازه ای که نیازهای انسان برآورده شود« است.

▪  یادی از بهترین بندگان خدا؟زع؟  ▪  
نمی شود از »بندگان خوب خدا؟زع؟« یاد شود و یادی از اهل بیت؟مهع؟ به میان نیاید؛ بنابراین در 
فراز پایانی از خدا؟زع؟ می خواهیم صلوات خود را نثار محمد؟ص؟ و خاندان او؟مهع؟ کند و ما را همراه و 
گر همراه و  (. ا

ً
ُهْمَنِصیرا

َ
ِنيل

ْ
َواْجَعل

ً
ِرینا

َ
ُهْمق

َ
ِنيل

ْ
ٍدَوآِلِهَواْجَعل ىُمَحّمَ

َ
َعل َصّلِ ُهّمَ

َّ
یاور آنان قرار دهد )الل

یاور آنها باشیم یقین خواهیم داشت که همراه و یاور حق هستیم. در زیارت جامعه کبیره می خوانیم:

ُه َو َمْعِدُنه ؛ حق با شماست و در میان شماست و 
ُ
ْهل

َ
ْنُتْم أ

َ
ْیُکْم َو أ

َ
 َمَعُکْم َو ِفیُکْم َو ِمْنُکْم َو ِإل

ُ
َحّق

ْ
 ال

از جانب شماست و به سوی شماست و شما اهل آن و معدن آن هستید. )عیون أخبار الرضا؟ع؟، 274/2(

▪  عصاره ای از آنچه تا كنون خواسته ایم  ▪
) ّيَ

َ
کنون خواسته ایم با تحقق دو خواسته زیر به دست آوریم: )َواْمُنْنَعل شاید بتوانیم همه آنچه را تا

ْیَك( 
َ
• در مقام دل: اشتیاقی به خدا؟زع؟)ِبَشْوٍقِإل

َكِبَما
َ
َعَمِلل

ْ
• در مقام عمل: عمل برای خدا؟زع؟ به آنچه او دوست دارد و می پسندد )َوِبال

َوَتْرَضى( ُتِحّبُ
« استفاده می کند که به معنای درخواست  ّيَ

َ
برای همین است که امام سجاد؟ع؟ از تعبیر »َواْمُنْنَعل

نعمتی بزرگ و سنگین است.

هرچند ممکن است در نگاه نخست تحقق خواسته هایمان در این نیایش، بعید به نظر برسد اما 
وقتی قدرت بی پایان خدا؟زع؟ را در نظر می گیریم، متقاعد می شویم نیایش را اینگونه پایان دهیم:

ْیَكَیِسیٌر
َ
ِلَكَعل

َ
َوذ ِدیٌر

َ
َشْيٍءق َكَعلىُكّلِ

َ
ِإّن
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در فرازهای پایانی این درس با خطر وابســتگی به بیگانگان آشــنا شدیم .
ین است، در مقیاس امت و جامعه  اگر وابستگی در مقیاس فردی خطرآفر
این  بر  همواره  اهلل(  )حفظه  انقالب  زانه  فر رهبر  است.  فاجعه بار  اسالمی 
موضوع تأکید ویژه داشته است و درباره خطر وابستگی هشدار داده است.

»هدف انقالب در درجٔه اّول این بود که نظامی در داخل کشور به وجود بیاورد که وابسته 
نباشــد؛ بلکــه مســتقل باشــد. وابســتگی بــرای یك کشــور و ملــت، آفــت بزرگی اســت و همٔه 

آفت های دیگر، بر آن مترّتب می شود. 
ج از خود وابسته است، خیرات، استعدادها و منابع عظیم انسانی  ملتی که به یك قدرت خار

و ماّدی اش در جهت خواست آن قدرت خارجی مصرف می شود، نه در راه خیر ملت.
 شــخصیت ها و افــراِد دل ســوز و عالقه منــِد ایــن ملت ها، یا منزوی می شــوند، یا به وســیلٔه 

نظام و رژیم وابسته، نابود می گردند. 
گر استخراج شود، به صالح و خیر قدرتی که به  منابِع نفت، گاز و معادن زیرزمینی دیگرش ا

آن وابسته است، مصرف می شود. 
دوســتی، دشــمنی و موضع گیری جهانی اش، به تبع میل و خواســت قدرتی اســت که به آن 

وابسته است.
 مذهــب، اخــالق، فرهنــگ و آدابــش، آن طــوری اســت کــه آن قــدرت خارجــی می خواهــد، 

انتخاب می کند و تشخیص می دهد.
 میل خودش و ایمان، اراده، خواست و نظر مردمش، مورد اعتنا قرار نمی گیرد. لذا، در یك 

نظام وابسته، مردم و مغزهای متفّکر، هیچ کاره می شوند�
 اداره ی حقیقی کشــوِر وابســته، نه به دســت دولِت خودش، بلکه در واقع به دســت دولتی 

است که به آن وابسته شده است. برای یك ملت، بدبختی ای از این باالتر نیست. 
مادِر همٔه آفت های ملی، وابستگی است.«1 

»دین مانع وابستگی می شود. وقتی دینداری نبود، وابستگی آسان می شود.«2 

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2755
2. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2793

رواق
انــدیـشـه
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رحلت به سوی رحمت

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ِاْجَعْلَمْدَخلفاِجرَهْبعر

سی
فار

سی
سفرخشنودیتوشهبپوشانفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْلِبْس واژگــــــــــــــــان
َ
َكَخْلِقِشراِر ِمْن  اْلَوْحَشَة يَقْلبأ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

باالترین و پایین ترین مرتبه تقوا را با ذکر آیات مرتبط بیان کنید.   .3
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

ْیَک« گریز در هر یک از امور تکوینی و تشریعی چگونه است؟
َ
4.    با توجه به فراز »َواْجَعْلِفراريِإل

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

گر کافران یا فاجران برآورنده نیازهای ما باشند چه مشکالتی پیش می آید؟ ا  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  در این درس با درخواست عزتمندانه امام سجاد؟ع؟ آشنا شدیم. با مراجعه به »مجموعه آثار 
شهید مطهری، ج22، ص396« بیان کنید جایگاه عزت نفس در تعالیم اسالمی چیست؟
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حکم آنچه تو فرمایی...

نیایش 35

1  سپاس و ستایش برای خداست   

سپاس و ستایشی از روی رضایت به حكم خدا

گواهی می دهم كه خدا اسباب گذران زندگِی بندگانش را با   

كرده است دادگری تقسیم 

كرده است. و با همه آفریدگانش با فضل رفتار 

2  معبودا، به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما  

گرفتار و آشفته مكن كرده ای،  و مرا با آنچه به آنان عطا 

و آنان را با آنچه از من دریغ داشته ای، گرفتار و آشفته مكن

تا مبادا به آفریدگانت حسد ورزم و حكم تو را كوچک شمارم.

3  معبودا، به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما  

و جان مرا به قضای خود خوشنود ساز

و سینه ام را برای پذیرش آن چه حكم تو بر آن واقع شده، 

وسعت بخش

َْمُد ِلِ 
ْ
1 أل

رًِض ِبُْكِم اِل

َعْدل
ْ
نَّ اَل قََسَم َمعايَِش ِعباِدهِ بِال

َ
َشِهْدُت أ

َفْضِل
ْ
ِقِه بِال

ْ
َخَذ َعٰ َجيِع َخل

َ
َو أ

ٍد َو آِلِ  للُّٰهمَّ َصلِّ َعٰ ُمَمَّ
َ
2 أ

ْعَطيْتَُهْم 
َ
َو ل َتْفِتّن بِما أ

َو ل َتْفِتنُْهْم بِما َمنَْعتَن

ْغَمَط ُحْكَمَك
َ
َقَك َو أ

ْ
ْحُسَد َخل

َ
 فَأ

ٍد َو آِلِ للُّٰهمَّ َصلِّ َعٰ ُمَمَّ
َ
أ 3

َو َطيِّْب بَِقضائَِك َنْفس 

ْع بَِمواقِِع ُحْكِمَك َصْدري َو وَسِّ

نْيا ْصحاِب ادلُّ
َ
َو اكَن ِمْن ُداعئِِه؟ع؟ ف الرِّضا إِذا َنَظَر إِٰل أ

نیایش امام؟ع؟  در خشنودی از تقدیر الهی  آنگاه که به اهل دنیا می نگریست



نـمـایی از  دعا

این تقدیر خدا؟زع؟ است که  برخی افراد مال و ثروت بیشتری از دیگران دارند 
و در مقابل، برخی با تهیدستی و فقر  روزگار می گذرانند.

انسان الهی چگونه به این امر می نگرد؟
سزاوار است انسان در شرایط فقر یا غنا چه رفتاری داشته باشد؟

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْعَطْیَتالَتْفِتْنَمعاِیشَقَسَم
َ
َمَنْعَتأ

ْغَمط
َ
ْبأ ْعَطّیِ َقةَمواِقعَوّسِ الّثِ

ِقّرَ
ُ
ْوَفرَزَوْیَت َعنِخَیَرةأ

َ
ْلَتأ َخّوَ

قِرَّ َمَعها 
ُ
َو َهْب ل اثلَِّقَة ِل

ِة َيَ
ْ
 بِال

ّ
نَّ قَضاَءَك لَْم َيِْر إِل

َ
بِأ

َو اْجَعْل ُشْكري لََك َعٰ ما َزَويَْت َعّن

َن.  تلْ ْوفََر ِمْن ُشْكري إيّاَك َعٰ ما َخوَّ
َ
 أ

كه با آن اقرار كنم و اطمینانی به من ده 

 كه قضای تو جز به خیر  و نیکی جاری نشده است

و سپاس مرا از خودت برای آنچه از من دریغ داشتی 

بیش از سپاسم بر آنچه عطا كردی، قرار ده.
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

َمعاِيش
اسباِب 
گذراِن 
زندگی

مــاده »ع ی ش« بــه معنای زندگی و حیات مخصوص حیوان و انســان 
اســت و درباره خدا؟زع؟ هرگز به کار نمی رود و به جای آن از ماده »ح ی و« 
)حیاة( اســتفاده می شــود. »َمعاِیش«، جمِع معیشــة و به معنای اسباب 

گذران زندگی است.

لا َتْفِتْن
میازما؛

گرفتار و 
آشفته مکن

ماده »ف ت ن« بر چیزی که ســبب اختالل همراه با اضطراب می گردد، 
داللت می کند و گاه به معنای آزمودن استفاده می شود ؛ زیرا افراد یا اشیا 
را بــا به هم زدن نظم امورشــان و انداختن در اضطــراب می توان آزمود و 
َة«؛ یعنی: نقــره را در آتش 

َ
آنــان را شــناخت. عــرب می گوید: »َفَتــَن الِفّض

انداخت تا کیفیت آن را تشخیص دهد. 

ْب خشنود دار، َطّیِ
راضی کن

مــاده »ط ی ب« بــه معنای چیزی اســت کــه نفس و حــواس از آن لذت 
می برد� در ثالثی مجرد گفته می شود: »طاَبت نفُسه بالشيء«؛ یعنی: آن 
را قبــول کــرد و بــه آن راضی شــد و هیچ کراهتی نســبت به آن نداشــت. 
ْب«، فعل امر از باب تفعیل است که معنای متعدی دارد؛ بنابراین  »َطّیِ
ــب بقضــاءک نفســی؛ یعنی: »مــن را چنان کن که قضای تــو را قبول  َطّیِ

کنم و به آن راضی شوم.«

َت
ْ
ل عطا کردی،َخّوَ

دادی

مــاده »خ و ل« در بــاب تفعیــل به معنای عطاکردن و بخشــیدن اســت. 
لَت«، فعل ماضی باب تفعیل است و با دو مفعول استفاده می شود.  »َخّوَ

بنابراین خّولتني یعنی:» به من بخشیدی )فالن چیز را(«�

ح واژ گان شر
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ح دعا شر
▪   دست ما كوتاه و خرما بر نخیل  ▪

همه ما از همان دوران کودکی با حقیقتی تلخ -البته نه برای همه- دست و پنجه نرم کرده ایم: 
»اطرافیان ما نعمت ها و امکاناتی دارند که ما از آنها بی بهره ایم.«

- هم بازی هایمان اسباب بازی هایی داشته اند که ما نداشته ایم.
 - هم کالســی هایمان از کیــف، کفــش یــا دوچرخه ای اســتفاده می کرده اند که مــا از آنها بی بهره 

بوده ایم. 
- دوستانمان هوش و استعداد یا محبوبیتی داشته اند که ما افسوس آن را خورده ایم.  

کنون هم که بزرگ تر شده ایم چه بسا دل در گرو مال و ثروت یا جاه و مقام برخی از اطرفیان  - ا
سپرده باشیم و حسرت آن را در دل احساس کنیم. 

گویا این قصه، پایان ندارد و همواره دست ما از برخی نعمت ها کوتاه می ماند.
بی شک این مسأله بسیاری را رنج می دهد و آرامش دل را از آنان می رباید؛ اما افرادی هم هستند که 

هیچ یک از این امور آنها را عذاب نمی دهد و  آرامش دل نشین زندگی را از آنان نمی گیرد. 
ریشــه این آرامش را باید در نوع نگاه این افراد به جهان هســتی جســتجو کرد. آنان کســانی هســتند 
که با تکیه بر عقل و فطرت خود، به نگاهی عمیق و واقع بینانه به جهان هستی دست یافته اند و بر 

اساس آن، همه پدیده های پیرامون خود را زیبا و دل نشین می بینند. 
این دعای شریف از صحیفه سجادیه گوشه ای از نگاه الهی این افراد را برای ما به تصویر می کشد و 
سرچشمه های آن را برای ما روشن می کند. در عنوان دعا آمده است که امام سجاد؟ع؟ هنگامی که 

با افراد بهره مند از دنیا مواجه می شد، این نیایش زیبا را بر زبان جاری می ساخت.

▪   ستایشی به نشانه »رضا از قضا«  ▪
حمد خدا؟زع؟ برای اعالم رضایت از حکم و قضای الهی، اولین غنچه ای است که هنگام  مواجهه 

َحْمُدهلِِلِرًضىِبُحْكِماهَّلل(�
ْ
با بهره مندان از متاع دنیا در  وجود نورانی امام سجاد؟ع؟ می شکفد )ال

»حمد« به معنای ســپاس و ســتایش اســت و کاربرد آن در جایی است که زیبایی و کمالی برخاسته از 
ارداه و اختیار، مشاهده شود. )ر.ک: المیزان، 19/1(

امام؟ع؟ با این جمله به این حقیقت اشــاره فرموده که با دیدن نعمت خدا؟زع؟ در دســتان دیگران، 
ذره ای به زیبایی نظامی که خدا؟زع؟ آفریده، شــک نکرده و هم چنان معتقد اســت آنچه پیش آمده، 

زیبا و بر  اساس حکمت الهی است و ازاین رو خشنود و راضی است. 
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امام؟ع؟ در ادامه دعا، علت این رضایت و خوشنودی را بیان می فرماید:
َعْدِل(

ْ
َسَمَمعاِیَشِعباِدِهِبال

َ
اهَّلَلق ّنَ

َ
1. عدل خدا؟ع؟ در تقسیم اسباب گذران زندگی بندگان)َشِهْدُتأ

بــه کار  خــدا؟زع؟   دربــاره  کــه  هنگامــی  »عــدل 
مــی رود، بیــان کننــده ایــن حقیقــت اســت که 
کارهــای او در نهایــت حکمت و انتظام اســت« 
)ریــاض الســالکین، 181/5(�  یکــی از کارهــای خدا؟زع؟  

گر  تقســیم روزی بین بندگان اســت؛ بنابراین ا
خــدا؟زع؟ به کســی مــال و ثروتی عطا کــرده و ما 

از آن بی بهره ایم، حتمًا این کار او برخاسته از مصلحتی بوده و حکمتی آن را اقتضا کرده است.

َفْضِل(
ْ
ِقِهِبال

ْ
َعلٰىَجمیِعَخل

َ
َخذ

َ
یدگان )َوأ 2. فضل و احسان خدا؟زع؟ نسبت به همه آفر

رفتار خدا؟زع؟ با بندگان، بر پایه فضل و احسان 
کــه آنــان در برابر او  بــه آنان اســتوار اســت؛ چرا

هیچ استحقاقی ندارند:

ِنَعِمــَك 
ُ

ُكّل 
ْ
ِإذ َو ــٌل

ُ
َتَفّض ِإْحَســاِنَك  »إذَجِمیــُع

اْبِتَداٌء؛ زیرا همه احســان تــو از روی فضل و همه 
نعمت هایت آغازین و بدون حق قبلی است.« 

)نیایش 64، بند 12( 

آری، خدا؟زع؟ بدون هیچ بخلی درهای فضل و احســان خود را به روی آفریدگانش گشــوده اســت 
گر ما از نعمتی بی بهره ایم، حتمًا  و نهرهای رحمت خود را در هســتی جاری کرده اســت؛ بنابراین ا
حکمتی در کار بوده و یا مانعی وجود داشته است وگرنه فضل خدا؟زع؟ شامل حال ما نیز می شد و 

ما نیز از آن نعمت بهره مند می شدیم.

انســانی که به این دو نکته، توجه دارد، با کمال آرامش به زندگی خود ادامه می دهد و با رضایت 
و خشنودی کار را به کارگردان هستی می سپارد. 

کنیـــدبه جان دوست که غم پرده بر شما ندرد کارســـاز  الطـــاف  بـــر  اعتمـــاد  گـــر 
چنین انســانی به جای اینکه همواره در فشــار روحی باشــد  و از پیشــامدهای پیرامون خود ِشــکوه 
کنــد، تنهــا به فکر این اســت کــه به وظایف فردی و اجتماعی خود بپردازد و برای کســب ســعادت 

خود و بندگان خدا؟زع؟ بکوشد.

µ ´ ³ ² ± ° ¯
ماییم که اسباب گذران زندگیشان را در زندگانی 

دنیا میان آنان تقسیم نمودیم...
زخرف: 35

آیینه در آیینه

ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ
چ چ  ڇ ڇ  ڇ

به راستی خدا دارای فضلی )بزرگ( بر مردم است؛ 
اما بیشتر مردم سپاس نمی گزارند.

غافر: 61

آیینه در آیینه
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▪  اختالف در بهره مندی؛ خطر لغزش  ▪
 ریشــه »فتن« که در اصل به معنای »انداختن فلز در آتش برای ســنجش کیفیت آن بوده است«،

 به دو معنای زیر نیز فراوان به کار می رود:
گرفتــاری، اضطــراب و آشــفتگی به منظــور آزمایــش دیگــری؛ ماننــد:   1. انداختــن در ناخوشــی، 

اَوُهْملُیْفَتُنوَن( )عنکبوت: 2( واآَمّنَ
ُ
ْنَیُقول

َ
ْنُیْتَرُكواأ

َ
اُسأ َحِسَبالّنَ

َ
) أ

ذیَن
َّ
ال لُتصیَبّنَ

ً
ُقواِفْتَنــة

َ
2. انداختــن در ناخوشــی، گرفتــاری، اضطراب و آشــفتگی؛ مانند: )َواّت

ِعقاِب( )انفال: 25(
ْ
اهَّلَلَشدیُدال ّنَ

َ
ُمواأ

َ
َواْعل

ً
ة ُمواِمْنُكْمَخاّصَ

َ
َظل

به نظر می رسد در فراز پیش رو، معنای آخر مقصود است. 
موقعیتــی کــه امــام؟ع؟ خود را در آن می بیند این اســت که دیگری از نعمتی بهره مند و ایشــان از آن 
گاه هســتند؛ این موقعیت برای هر دو طرف زمینه  بی بهره مانده اســت و هر دو طرف از این قضیه آ

لغزش و آشفتگی معنوی را فراهم آورده است:
• برای آن که بی بهره مانده است، زمینه حسد و ناخشنودی از قضای الهی )که در ادامه فراز 

به آن اشاره می شود(؛
• برای آن که بهره مند است، زمینه کفران نعمت، خودبرتربینی و فخرفروشی و آزار بی بهرگان.

از این رو امام؟ع؟ برای رهایی هر دو طرف از این خطر، به خدا؟زع؟ پناه می برد و از او می خواهد:
ْعَطْیَتُهْم(

َ
• با آنچه به آنها داده ای، مرا گرفتار اضطراب و آشفتگی مکن )َولَتْفِتّنيِبماأ

• با آنچه از من دریغ کرده ای، آنان را گرفتار اضطراب و آشفتگی مکن )َولَتْفِتْنُهْمِبماَمَنْعَتني(

▪  دو فتنه در انتظار بی بهرگان  ▪
افراد بی بهره ای که با بهره مندی دیگران روبه رو می شوند، با دو خطر دست و پنجه نرم می کنند:

َقَک(
ْ
ْحُسَدَخل

َ
أ
َ
1. حسد به بندگان خدا)ف

»حسد« یعنی اینکه انسان خواهان ازبین رفتن 
نعمتــی از دیگــری شــود؛ بنابرایــن بهره منــدی 
دیگران از نعمت می تواند زمینه ساز حسد باشد. 

کســی که از بهره مندی دیگری ناخشنود است، 
در حقیقت از خواســته خدا؟زع؟ ناخشــنود است 
کــه خواســته آن بنــده اش را از فضلش بهره مند 
کند؛ امام سجاد؟ع؟ در نیایشی دیگر می فرماید:

ٹ  ڤ ڤ
  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

آیا به مردم به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان 
داده است، حسد می ورزند؟!

نساء: 54

آیینه در آیینه
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ْضِلَك
َ
ىَشْيٍءِمْنف

َ
ِقَكَعل

ْ
ِمْنَخل

ً
َحدا

َ
ْحُسَدأ

َ
أ

َ
ىل َحَسِدَحّتَ

ْ
ِمَنال ْدِر الّصَ

َ
َمة

َ
ِنيَسل

ْ
اْرُزق

سـالمت سـینه از حسـد را روزی ام کـن تـا بـر هیچ یـک از آفریدگانـت به خاطـر چیـزی از فضلـت  
کرده ای[حسـد نـورزم. )نیایـش22، بنـد12( کـه نصیـب آنـان  [

مؤمنــان حقیقــی در مواجهــه  با بهره مندی دیگران به جای ناخشــنودی از حکــم خدا؟زع؟ و تمنای 
زائل شــدن نعمت  آنها، به یاد فضل و رحمت بی کران پروردگارشــان می افتند و همانند آن نعمت یا 
فراتر از آن را از خدا؟زع؟ برای خود می خواهند. امام سجاد؟ع؟ در ادامه همان فراز نورانی می فرماید:

ْو
َ
ْوَتْقــَوىأ

َ
ْوَعاِفَیــٍةأ

َ
ْوُدْنَیــاأ

َ
ِقــَكِفــيِدیــٍنأ

ْ
َحــٍدِمــْنَخل

َ
ــىأ

َ
ِمــْنِنَعِمــَكَعل

ً
َرىِنْعَمــة

َ
أ

َ
ــىل َوَحّتَ

 َشــِریَك َلــَك
َ

ْفَضــَل َذِلــَك ِبــَك َو ِمْنــَك َوْحــَدَك ال
َ
 َرَجــْوُت ِلَنْفِســي أ

َّ
ْو َرَخــاٍء ِإال

َ
َســَعٍة أ

و تــا آنجــا کــه وقتــی ببینــم بــه یکــی از بندگانــت در دیــن و دنیــا و تندرســتی و پرهیــزکاری و 
آســایش و گشــایش نعمتــی داده اى، مــن نیــز برتــر از آن را بــرای خــود آرزو کنــم از تــو و بــه یــارى 

تــو؛ تنهــا تــو کــه هیــچ شــریکی نــداری! 
این همان غبطه است که در روایتی از امام صادق؟ع؟ به آن اشاره شده است:

ط؛ مؤمن غبطه می خورد و حسد نمی ورزد؛   َیْغبݭِ
َ

 َیْحُسُد َو اْلُمَناِفُق َیْحُسُد َو ال
َ

ُط َو ال ِإّنَ اْلُمْؤِمَن َیْغبݭِ
اما منافق حسد می ورزد و غبطه نمی خورد. )الکافي،307/2(

ْغَمَطُحْكَمَک(
َ
2. كوچک شمردن حكم خدا)َوأ

خطر دیگری که تهیدســتان را در مواجهه با توانگران تهدید می کند این اســت که بدون توجه به 
حکمت الهی، حکم و قضای الهی را کوچک شمرده و آن را نادرست بپندارند. 

چه بســا چنین انســان هایی، ایــن اختالف در بهره مندی را منافی عدل خــدا؟زع؟ بدانند و در درون 
خــود آن را نقصــی بــرای حکمــت الهــی به شــمار آورند. حتی ممکن اســت  این انســان ها پــا را فراتر 
گذاشــته، به خاطر محرومیت هایی که در آن غوطه ورند، همواره پروردگار هســتی را ظالم و خود را 

مظلوم و ستمدیده بدانند!

این  در  است.  ناسپاسی  و  کفر  برشمرده اند،  »غمط«  برای  لغت  اهل  که  دیگری  معنای  تذکر: 
صورت، خطری که تهیدستان را تهدید می کند، کفر و ناسپاسی در برابر حکم خداست. 

▪  مقام رضا  ▪
در ادامه، امام؟ع؟ در خواستی دارد که با برآورده شدن آن به طور کلی زمینه این دو خطر برطرف 

ْعِبَمواِقِعُحْكِمَکَصْدري« ْبِبَقضاِئَکَنْفسىَوَوّسِ ٍدَوآِلِهَوَطّیِ َعلٰىُمَحّمَ َصّلِ ُهّمَ
ّٰ
می شود: »الل
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در این فراز پس از توسل به ذکر شریف صلوات، از خدا؟زع؟ می خواهیم نفس ما را راضی از قضای خود 
قرار دهد به گونه ای که آن را بپذیرد و برای او گوارا باشد و هیچ کراهتی از آن نداشته باشد و سینه ما 

را چنان وسعت دهد که تحمل حکم و قضای او بر ما آسان شود. 

گواری ای در پیشامد های زندگی نمی بیند و با این  کسی که به مقام رضا دست یافته، هیچ تلخی و نا
منطق سر می کند: »هر چه آن خسرو کند شیرین بود.«

در روایتی امام صادق؟ع؟ مقام رضای رسول خدا؟ص؟ را این گونه به تصویر می کشد:

 َلــْم َیُکــْن َرُســوُل اهلِل؟ص؟ َیُقوُل ِلَشــْي ٍء َقــْد َمَضی »َلــْو َکاَن َغْیُرُه«؛ رســول خــدا؟ص؟ هرگز درباره 
چیزی که گذشته بود، نمی گفت: »ای کاش غیر آن اتفاق می افتاد!« )الکافي،63/2( 

گر کســی خدا را به عنوان مبدأ حکمت و رحمت  »رضا نتیجه محّبت و محّبت، ثمره معرفت اســت. ا
شــناخته باشــد، به او دل می ســپارد و در پیشــگاهش ســر می ســاید و این سرســاییدن و دل سپردن، 
محّبت است و یکی از ثمرات این محّبت، رضاست« . »غرض آنکه، چون انسان سالک، خدا را مبدأ 
حکمت و رحمت می شناسد و هر گونه اثری را در نظام هستی از او می داند، قهرًا به او دل می بندد و 

محصول این دلبستگی هم، رضا به کار اوست.« )مراحل اخالق در قرآن، ص 378 و  379(  

گاه ترین مردم  ْرضاُهْم ِبَقضاِء اهلِل؟زع؟؛ آ
َ
ْعَلَم الّناِس ِباهلِل أ

َ
از امام صادق؟ع؟ روایت شــده اســت: »ِإّنَ أ

به خدا؟زع؟، راضی ترین مردم از قضای خدا؟زع؟ است.« )الکافي، 60/2( 

این روایت شریف، به روشنی رابطه معرفت و مقام رضا را بیان می کند.

پسندد ــان  ــ درمـ یــکــی  و  درد  پسنددیــکــی  هــجــران  یکی  و  وصــل  یکی 

پــســنــددمن از درمان و درد و وصل و هجران ــان  ــانـ را جـ آنـــچـــه  پــســنــدم 

▪  اعتماد به خدا؟زع؟  ▪
 ِباْلخَیَرِة

ّ
ّنَ َقضاَءَک َلْم َیْجِر ِإال

َ
ِقّرَ َمَعها ِبأ

ُ
َقَة أِل َو َهْب لي الّثِ

یکی از ثمرات ایمان، اعتماد به خدای حکیم اســت؛ اعتماد به اینکه خدا؟زع؟ به  بهترین شــکل، 
جهان هستی را تدبیر می کند تا اسباب کمال و سعادت بندگانش را برای آنان فراهم آورد. 

به ویژه بندگان مؤمن خدا؟زع؟ که در راه خدا؟زع؟ قدم نهاده اند و جان هایشان را برای پذیرش رحمت 
گــر به وظایف خود عمــل  کنند و در راه خدا؟زع؟ بکوشــند،  او مهیــا کرده انــد، بایــد مطمئن باشــند که ا

خدا؟زع؟  جز خیر برای آنان مقدر نمی کند، هر چند در ظاهر، سختی و درد به آنان هدیه دهد.

در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده که خدا؟زع؟ به موسی؟ع؟ وحی کرد:
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ْبَتِلیِه ِلَما ُهَو َخْیٌر 
َ
َما أ ي ِإّنَ َحّبَ ِإَلّيَ ِمْن َعْبِدَي  اْلُمْؤِمــِن َفِإّنݭݭݭِ

َ
َیــا ُموَســی ْبــَن ِعْمَراَن َما َخَلْقُت َخْلقًا أ

ْعَلُم ِبَما َیْصُلُح َعَلْیِه 
َ
َنــا أ

َ
ْزِوي َعْنُه َما ُهَو َشــّرٌ َلُه ِلَما ُهَو َخْیٌر َلُه َو أ

َ
َعاِفیــِه ِلَمــا ُهَو َخْیٌر َلُه َو أ

ُ
َلــُه َو أ

یِقیَن ِعْنِدي ِإَذا  ّدِ ْکُتْبُه ِفي الّصِ
َ
ِئي َو ْلَیْشــُکْر َنْعَماِئي َو ْلَیْرَض ِبَقَضاِئي أ

َ
َعْبِدي َفْلَیْصِبْر َعَلی َبال

ْمِري 
َ
َطاَع أ

َ
َعِمَل ِبِرَضاِئي َو أ

ای  موســی بن عمران، هیچ آفریده ای را نیافریدم که نزد من محبوب تر از بندٔه مؤمنم باشــد؛ 
به راســتی مــن او را گرفتــار می کنــم بــراى آنچه خیر اوســت و عافیــت می دهم بــراى آنچه خیر 
اوست و آنچه براى او بد است از او دریغ می دارم، بازهم براى آنچه خیر اوست و من به آنچه 
بنــده ام بــا آن اصالح می شــود داناترم؛ پس باید بــر بالى من صبر کند و ســپاس نعمت هایم را 
بگزارد و به قضاى من راضی باشد تا او را در نزد خود در شمار صّدیقان بنویسم، ]البته[ وقتی  

به رضاى من  عمل کند و فرمان مرا گردن نهد. )الکافي، 61/2(
البته خیر و سعادت حقیقی به دین داری گره خورده است. در روایتی از رسول خدا؟ص؟ به این نکته 
تصریــح شــده کــه خــدا؟زع؟ مقدراتش را به گونــه ای تنظیــم  می کند که زمینــه برای دینــداری مؤمنان 

فراهم شود و رفاه و آسایش یا فقر و تنگدستی، زمینه هایی برای اصالح دیِن افراد مؤمن هستند:

ــَعِة َو   ِباْلِغَنی َو الّسَ
َّ

ِهــْم ِإال ِ ْمُر ِدینݫ
َ
 َیْصُلــُح َلُهْم أ

َ
َقــاَل اهلُل؟زع؟: ِإّنَ ِمــْن ِعَبــاِدَي اْلُمْؤِمِنیــَن ِعَبــادًا ال

ِهْم َو ِإّنَ ِمْن  ِ ْمُر ِدینݫ
َ
ِة اْلَبَدِن َفَیْصُلُح َعَلْیِهْم أ َعِة َو ِصّحَ ْبُلوُهْم ِباْلِغَنی َو الّسَ

َ
ِة ِفي اْلَبَدِن َفأ ّحَ الّصِ

ْبَداِنِهْم 
َ
ــْقِم ِفي أ  ِباْلَفاَقِة َو اْلَمْســَکَنِة َو الّسُ

َّ
ِهْم ِإال ِ ْمُر ِدینݫ

َ
 َیْصُلُح َلُهْم أ

َ
ِعَبــاِدَي اْلُمْؤِمِنیــَن َلِعَبادًا ال

ْمُر 
َ
ْعَلُم ِبَما َیْصُلُح َعَلْیِه أ

َ
َنا أ

َ
ِهْم َو أ ِ ْمُر ِدینݫ

َ
ــْقِم َفَیْصُلُح َعَلْیِهْم أ ْبُلوُهْم ِباْلَفاَقِة َو اْلَمْســَکَنِة َو الّسُ

َ
َفأ

اْلُمْؤِمِنیَن  ِدیِن ِعَباِدَي 
خدا؟زع؟ فرمود: برخی از بندگان مؤمنم، دینشان جز با دارایی، گشایش و سالمتی بدن اصالح 
 نمی شود؛ ازاین رو آنان را با دارایی، گشایش و سالمتی بدن می آزمایم تا امر دینشان اصالح شود.
برخی از بندگان مؤمنم، دینشــان جز با تنگدســتی، ناتوانی و بیماری در بدن هایشــان اصالح 
نمی شود؛ ازاین رو آنان را با تنگدستی، ناتوانی و بیماری می آزمایم تا امر دینشان اصالح شود. 

گاهم که با چه چیز دین بندگان مؤمنم اصالح می شود... )الکافي، 60/2( من بهتر از هر کس آ

▪   شکر بیشتر برای آنچه خدا؟زع؟ نداده است   ▪
َتني

ْ
ل ِمْنُشْكريإّیاَکَعلٰىماَخّوَ َر

َ
ْوف

َ
َکَعلٰىماَزَوْیَتَعّنيأ

َ
اْجَعْلُشْكريل

خواســته ای را که امام ســجاد؟ع؟ در این فراز به درگاه خدا؟زع؟ می برد، بسیار ویژه و تأمل برانگیز 
اســت. به راســتی، چرا باید برای نعمت هایی که خدا؟زع؟ به ما نداده اســت، بیشــتر شــکرگزار باشیم تا 
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نعمت هایی که به ما عطا کرده است؟! 

در این رابطه دیدگاه های مختلفی وجود دارد:

•  خدا؟زع؟ نعمتی را از انسان باز می دارد، که برای 
او ضرر دارد و باعث تباهی و فساد او می شود و 
همواره دورکردن ضرر مهم تر از به دست آوردن 

منفعت است.  )ریاض السالکین، 87/5(
بــه  اســت  ممکــن  نعمت هــا  از  بهره منــدی   •
سرخوشــی، سرکشــی و کبر بیانجامد که بر پایه 

کت انسان می شوند.  روایات باعث هال

گر انسان فقیر باشد و برخی نعمت های مادی  ا
را نداشته باشد:

کت در امان است؛  اواًل: از این هال

: بــا صبر بر فقــر، به درجه ای می رســد که 
ً
ثانیــا

ویژه فقیران صابر است.  )ریاض العارفین، ص455(

چگونــه شــکر ایــن نعمــت گزارم

کــــــه زور مــــــــــردم آزاری نـــــــدارم

از بنده ای دریغ  شود،  این دنیا  گر نعمتی در  ا  •
با صبر و شکر در برابر آن، هم تراز آن نعمت و 
دار آخرت به وی  آن، در  از  بلکه بسی بیشتر 
انسان به نعمت در سرای  و  داده خواهد شد 
در  نعمت  به  تا  است  نیازمند تر  بسی  جاودان 
فضلی،  چنین  ازاین رو  دنیا؛  روزه  چند  زندگی 

بیشتر شایسته سپاس است.

»ثعلبــه« مــردی از انصــار بــود. بــه رســول خــدا؟ص؟  
عــرض کــرد: »یا رســول اهلل، از خدا بخــواه مال دنیا 
را روزى مــن کند«. حضرت؟ص؟ فرمــود: »اى ثعلبه، 
مــال اندکی که از عهده شــکرش برآیی، بهتر اســت 
از مــال فراوانــی کــه نتوانــی شــکرش را به جــا آوری! 
مگر مسلمان ها که تو یکی از ایشانی نباید به رسول 
ُكْم

َ
خدا؟ص؟ تأســی بجویند و مگر خدا نفرموده: )ل

( )أحزاب: 21(؟  ٌ
ْسَوٌةَحَسَنة

ُ
فيَرسوِلاهَّلِلأ

گر بخواهم  به آن خدایی که جانم در دست اوست ا
ایــن کوه هــا برایــم طــال و نقــره شــود، می شــود، امــا 

نمی خواهم.«
ثعلبه بار دیگر خدمت رســول خــدا؟ص؟ آمد و گفت: 
»یا رسول اهلل، از خدا بخواه مال دنیا را روزى ام کند؛ 
بــه آن خدایــی که تــو را به حق مبعوث کرده اســت، 
گــر به من روزى عطا کنــد، حق همه صاحبان حق  ا

را می پردازم.« 
پیامبــر؟ص؟ دعا کــرد: »معبودا، به ثعلبــه مالی روزى 
فرما.« ثعلبه گوســفندانی خرید و زاد و ولد آن بســیار 
شــد تا جایی که مجبور شد گوســفندان خود را برای 
چرا به بیرون مدینه ببرد و در صحرایی اطراف مدینه 
زندگــی کند. ســپس زاد و ولد آنها بــاز هم روبه فزونی 
نهاد؛ طوری که از آنجا هم دورتر رفت و از مدینه دور 
شد و به همین دلیل از نماز جمعه و جماعت باز ماند.
زمانی  رســول خدا؟ص؟ کســی را برای دریافت  زکات 
گوســفندان نزد ثعلبه فرســتاد؛ ولی او بخــل ورزید و 
از دادن زکات خــودداری کــرد و گفت: »زکات نوعی 

جزیه و باج است و من نمی دهم!« 
پیامبر؟ص؟  فرمود: »واى بر ثعلبه! واى بر ثعلبه!«

مجمع البیان،  5/ 82

اشارت و هدایت
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دی از مقدرات الهی است،  با توجه به اینکه مقام رضا به معنای خشنو
یر  چگونه با مقام رضا سازگار است؟ امور ز

د است و طبیعتا در  آن عدم  دعا کردن؛ چراکه دعا طلب تغییر وضع موجو  .1
رضایت به وضع فعلی نهفته است.

د بخشیدن به  وف و نهی از منکر و به طورکلی تالش برای بهبو امر به معر  .2
د است. وضع جامعه که به معنای عدم رضایت از وضع موجو

بغض و نفرت نسبت به دشمنان خدا و اعمال ناشایست بندگان خدا؛ چراکه   .3
آنها نیز بخشی از جهان هستی و تحت تقدیر و اداره خداوند حکیم هستند. 

دانســتیم کــه مقــام رضــا، از محبــت و معرفت سرچشــمه می گیرد و انســان چون خــدا؟زع؟ را منبع 
حکمت و رحمت می داند، به آثار و نشانه های او دل می بندد و به آنها راضی می شود. 

همین محبت، ســبب می شــود که انســان به خواســته ها و دســتورات خدا؟زع؟ نیز راضی باشد. او 
می داند خواسته ها و دستورات خدا؟زع؟ نیز از روی حکمت و رحمت است که در اثر پیروی از آنها 
زمینه برای بهره مندی بیشتر کل جهان هستی از فضل و رحمت الهی فراهم می شود؛ بنابراین 
وقتی درمی یابد خدا؟زع؟ دعا و امر به معروف و نهی از منکر را دوست دارد، با جان و دل به این 

دو امر می پردازد. 
البتــه روشــن اســت  انســانی که بــه مقام رضا رســیده، پس از اینکــه به وظایف خــود مانند دعا و 
امــر به معــروف و نهی ازمنکــر  عمل کرد، نتیجه را به خدا؟زع؟ می ســپارد و بــه آنچه خدا؟زع؟ مقدر 

می فرماید، با دیده رضایت می نگرد. 
درباره بغض و کینه نســبت به دشــمنان خدا؟زع؟ و اعمال ناشایســت آنها باید گفت که انســان 
قــدرت دارد بیــن جهت هــای مختلفــی کــه در یــک پدیــده وجــود دارد، تفکیــک کنــد و به یک 
جهــت محبــت داشــته باشــد و بــه جهت دیگــر نفرت. بــرای نمونــه دربــاره دشــمنان خدا؟زع؟، 
ازاین جهت که آنان آفریدگان خدا هستند و منسوب به اویند، از وجود آنان خشنود است؛ ولی 
از این جهت که آنان اعمال ناشایست انجام می دهند و این اعمال برخاسته از سوء اختیار آنان 

است و منسوب به خدا؟زع؟ نیست، نسبت به آنها بغض و دشمنی دارد.1

.ک: معراج  السعاده، 772/2؛ ره توشه، 317/2-319؛ المحجة البیضاء، 94/9. 1. ر

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْعَطْیَتعر

َ
ْوَفرَمَنْعَتأ

َ
ْبأ َطّیِ

سی
فار

سی
تقسیم کردجایگاه هااطمیناناعتراف کنمفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

اهلِلُحْکِم ِبـِرًضی اهلِل  ِلـأْلَحْمُدواژگــــــــــــــــان
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

گاهی از چه اموری منشأ خشنودی انسان از قضای الهی می شود؟ فرازهای مربوط را بیان کنید. آ  .3
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.   چه خطراتی در کمین بی بهرگان است؟
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مقام رضا و خاستگاه آن چیست و کسی که این مقام را دارد، چگونه به عالم هستی می نگرد؟  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  دعــای چهاردهــم صحیفه، دعای امام ســجاد؟ع؟  اســت زمانی که از ناحیه ظالمی مورد ســتم 
واقع می شد. با مراجعه به آن نیایش، مظاهر  رضایت امام سجاد؟ع؟ به قضای الهی و در عین 

حال ظلم ستیزی ایشان را  با استناد به فرازهای آن دعا  بیان کنید.
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5  و مرا حفظ فرما از اینكه   

به شخص ناداری گمان حقارت برم 

یا به شخص ثروتمندی گمان برتری برم؛

زیرا شریف كسی است كه طاعت تو به او شرافت داده

و عزتمند كسی است كه عبادت تو او را عزیز كرده است.

6   پس به محّمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما

كه پایان نپذیرد، بهره مند كن و  ما را از ثروتی 

كه از دست نرود، یاری رسان و با عزتی 

و ما را در قلمرو فرمان روایی جاودانه رهایمان ساز؛

كه همانا تویی آن یگانٔه

یكتای بی نیاز و مرجع نیازها

كه نه زاده ای و نا زاده شده ای

و هیچ كس همتایی برای تو نیست.

4 َو اْعِصْمِن ِمْن 

ُظنَّ بِِذي َعَدٍم َخَساَسًة 
َ
ْن أ

َ
أ

ُظنَّ بَِصاِحِب ثَْرَوٍة فَْضًل 
َ
ْو أ

َ
أ

َفتُْه َطاَعتَُك يَف َمْن َشَّ ِ
إِنَّ الشَّ

فَ

تُْه ِعبَاَدتَُك َعزَّ
َ
َعِزيَز َمْن أ

ْ
َو ال

ٍد َو آِلِ  5 فََصلِّ َعَ ُمَمَّ

 َتنَْفُد
َ

َو َمتِّْعنَا بَِثَْوٍة ل

 ُيْفَقُد
َ

يِّْدنَا بِِعزٍّ ل
َ
َو أ

بَِد 
َ ْ
ِك ال

ْ
 َو اْسَْحنَا ِف ُمل

َواِحُد 
ْ
إِنََّك ال

َمُد  َحُد الصَّ
َ ْ
ال

 ْ
َ

ي لَْم تَِلْ َو لَْم تُودل ِ
َّ

اذل

َحٌد
َ
َو لَْم يَُكْن لََك ُكُفواً أ



نـمـایی از  دعا

هیچ کس را نمی یابیم که از شرافت یا عزت بدش بیاید؛
شرافت و عزت حقیقی چگونه حاصل می شود؟

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ُظّنَاْعِصْم
َ
َفْتَفْضلَخَساَسةأ َشّرَ

ْت َعّزَ
َ
ْعأ  َتْنَفُدَمّتِ

َ
ْدال ّیِ

َ
 ُیْفَقُدأ

َ
 ال

ْح َمُداْسَر ُکُفو  َلْم ُتوَلْدَلْم َتِلد  الّصَ  

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ِریف
َ

شریفالّش
بزرگوار

ماده »ش رف« به معنای واالیی و بلندی اســت. »شریف«، صفت است 
و بر کســی اطالق می شــود که ویژگی های نیکویش او را در جایگاه بلند 
و واالیــی قــرار داده اســت. واژه هایی مانند شــرف، شــریف، شــرافتمند، 

مشرف، اشراف و تشریف در زبان فارسی نیز پرکاربرد هستند.

َعِزیز
ْ
عزتمندال

ماده »ع ز ز« به معنای شــدت و قوتی اســت که باعث برتری و چیرگی بر 
دیگران می شــود. کســی که عزیز اســت گرفتار ذلت و خواری نمی شود؛ 
در برابــر دیگران ســر خم نمی کند و به آنــان اجازه نمی دهد در حریم او 

نفوذ کنند و در امور او دخالت کنند.

ح واژ گان شر
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ح دعا شر
▪پرده ای دیگر از یک راز   ▪

آنچه  بر  او  سپاس  و  شکر  که  بود  این  سجاد؟ع؟  امام  خواسته  پیشین،  درس  فراز  آخرین  در 
که به او بخشیده است. فرازهای این  کامل تر باشد بر آنچه  پروردگار از دنیا به او نداده، بیشتر و 

درس که در ادامه آن فراز می آیند، راز این خواستٔه به ظاهر عجیب را بیشتر نمایان می کنند. 
هرگز  عزت  و  شرافت  معیار  سجاد؟ع؟،  امام  حقیقت بین  نگاه  در  که  دید  خواهیم  درس  این  در 
گویا آن با بهره مندی کمتر از دنیا،  که  ثروت ها و دارایی های مادی نیست بلکه چیز دیگری است 

راحت تر به دست می آید.

▪معیارهایی برای سُبک سنگین كردن انسان ها   ▪
وقتــی امــام ســجاد؟ع؟ واژه »اْعِصْمِنيِمْن...«  )به معنای »مرا حفظ کــن از ...«( را به کار می برد، 

یعنی یک خطر بزرگ در میان است که باید از آن به خدا؟زع؟ پناه برد!  
معیار  با  را  خدا؟زع؟  بندگان  »اینکه  است:  محاسباتی  اشتباه  یک  و  باطل  پندار  یک  خطر،  آن 

کرده: دارایی های مادی سبک سنگین کنیم«؛ یعنی خدای نا

ِبِذيَعَدٍم ُظّنَ
َ
ْنأ

َ
• کسی را که نادار است به خاطر ناداری اش ذره ای کوچک و حقیر بپنداریم )أ

)
ً

َخَساَسة
 ُظّنَ

َ
أ ْو

َ
)أ برتری بشماریم  بزرگ و صاحب  ثروتش ذره ای  ثروتمند است به خاطر  که  را  کسی   •

)
ً

ْضل
َ
ْرَوٍةف

َ
ِبَصاِحِبث

ثروت  و  دارایی  که  می کند  اعالم  تعبیر  این  با  ایشان  است؛  لطیف  بسیار  سجاد؟ع؟  امام  تعبیر 
با  را  دیگران  ذره ای  انسان  گر  ا حتی  و  باشد  برتری  برای  معیاری  و  ک  مال نمی تواند  به هیچ وجه 

ک شیطان افتاده است.  ترازوی دارایی هایشان سبک سنگین کند، در دام خطرنا
این حقیقت در روایات نیز به روشنی بیان شده است:

ݭِه ؛ هرکس نزد ثروتمندی برود و  ݫ ِدینݫ ُثُلَثا  ِلِغَناُه َذَهَب  َلُه  َفَتَواَضَع  َغِنّیًا  َتی 
َ
أ • امیرمؤمنان؟ع؟: »َمْن 

به خاطر ثروتش در برابر او فروتنی کند، دوسوم دینش از میان می رود.« )نهج البالغة، حکمت 228(

ِة َذاِت َیِدِه َو ِلَفْقِرِه َشَهَرُه اهلُل َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلی 
َ
 ُمْؤِمنًا َو اْسَتْحَقَرُه ِلِقّل

َ
• امام صادق؟ع؟: »َمِن اْسَتَذّل

یا  کوچک شمارد  نیازمندی اش  یا  دارایی اش  کم بودن  برای  را  ق؛ هرکس مؤمنی  ئݭݭݪِ
َ

اْلَخال ُرُءوِس 
تحقیر کند، خدا در روز قیامت او را در برابر آفریدگان رسوا می کند.«  )الکافي، 353/2(
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این باور غلط و خطای محاسباتی می تواند:

دهد؛ قرار  بیشتر  ثروت  کسب  زندگی،  در  را  او  دغدغه   و  بکشاند  گمراهی  به  را  انسان  خود   .1 
یا  ثروتمند  اینکه  برای  فقط  بلکه  کند،  خداپسندانه  کارهای  دارایی اش  با  اینکه  برای  نه 

ثروتمندتر شود! چون در نگاه او، نفس ثروت، معیار شرافت و برتری است.

2. رفتارش با دیگران را تحت تأثیر قرار دهد؛ از سویی به ذلت و خواری در برابر ثروتمندان کشیده 
یا  دانش  فقیری،  چه بسا  آید.  گرفتار  خودبرتربینی  و  فقرا  کوچک انگاری  به  سویی  از  و  شود 

فضیلتی داشته باشد که همین کوچک پنداری اشتباه، انسان را از بهره مندشدن از او باز دارد.
کنون وقت آن رسیده که امام سجاد؟ع؟ معیار حقیقی شرافت و عزت را به ما معرفی کند: ا

ْتُهَطاَعُتَك(
َ
ف ِریَفَمْنَشّرَ

َ
الّش ِإّنَ

َ
•  تنها معیار شرافت و برتری: طاعت خدا؟زع؟ )ف

ْتُهِعَباَدُتك( َعّزَ
َ
َمْنأ َعِزیَز

ْ
•  تنها معیار عزت و گرانقدری: عبادت خدا؟زع؟ )َوال

شکی نیست که منبع و سرچشمه شرافت و عزت، آفریدگار هستی است:  
وم( )حجر: 21( 

ُ
َمْعل ِبَقَدٍر

َّ
ُهإل

ُ
ل ِعْنَدناَخزاِئُنُهَوماُنَنّزِ

َّ
) َوِإْنِمْنَشْيٍءإل

همچنین در خصوص »عزت« در قرآن کریم آمده است: 
( )فاطر: 10(  ً

ُةَجمیعا ِعّزَ
ْ
ِهال

َّ
ِلل

َ
َةف ِعّزَ

ْ
) َمْنكاَنُیریُدال

و این حقیقتی است که امام سجاد؟ع؟ نیز در جای جای صحیفه به آن اشاره کرده است:
َتَقُرواَو

ْ
اف

َ
ْرَوَةِمْنِسَواَكف

َ
واَوَراُمواالّث

ُّ
ل

َ
ذ

َ
ِبَغْیِرَكف ِعّزَ

ْ
ُبواال

َ
َناٍسَطل

ُ
ِهي-ِمْنأ

َ
ْیُت-َیاِإل

َ
ْدَرأ

َ
َكْمق

َ
ف

َضُعوا؛ و چه بسیار انسان هایی را دیده ام -ای معبود من- که عزت را از غیر تو 
َ
اّت

َ
واالْرِتَفاَعف

ُ
َحاَول

ُجستند و در نتیجه خوار شدند، و ثروت را از غیر تو طلبیدند و در نتیجه فقیر شدند و با ترفندهای 
مختلف، در پی مقام و بلندی برآمدند و درنتیجه پست شدند. )نیایش 28، بند 6(

عزتمند  یا  شرافتمند  می خواهیم  گر  ا بنابراین 
نزدیک  بی انتها،  سرچشمٔه  این  به  باید  باشیم، 
راه نزدیکی به این منبع  با آن مرتبط شویم و  و 
و سرچشمه، چیزی جز طاعت و عبادت نیست. 

در روایتی نورانی از امام رضا؟ع؟ آمده است: 

ِبَطاَعِته ؛  
َّ

ِإال اهلل؟زع؟  ِعْنَد  َما  َحٌد 
َ
أ َیَناُل  َما  اهلِل   »َو 

به خدا سوگند هیچ کس به آنچه نزد خدا؟زع؟ است 
دست نمی یابد مگر با طاعت او.« 

)عیون أخبار الرضا؟ع؟، 234/2(

 ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
ڎ ڈ  ڈ ژ 

همانا گرامی ترین شما نزد خدا، 
باتقواترین شماست؛

گاه است.  همانا خدا دانا و آ
حجرات : 13

آیینه در آیینه
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ْشَرُف 
َ
أ ْرِض 

َ ْ
األ َما َعَلی َوْجِه  کرد: »َو اهلِل  در روایتی دیگر آمده است شخصی به امام رضا؟ع؟عرض 

بًا؛ به خدا سوگند، بر روی زمین هیچ کس شرافت آباء و اجدادی تو را ندارد!« امام؟ع؟ فرمود: 
َ
ِمْنَك أ

ْحَظْتُهْم؛ تقوا به آنان شرافت داد و طاعت خدا آنان را بهره مند کرد.
َ
َفْتُهْم َو َطاَعُة اهلِل أ ْقَوى َشّرَ الّتَ

اِس؛ به خدا سوگند، تو بهتریِن مردم هستی.« امام؟ع؟ فرمود: ْنَت َو اهلِل َخْیُر الّنَ
َ
دیگری گفت: »أ

َیُة:
ْ

ال َهِذِه  ُنِسَخْت  َما  اهلِل  َو  َلُه  ْطَوَع 
َ
أ َو  هلِِل؟زع؟  ْتَقی 

َ
أ َکاَن  َمْن  ي  ِمّنِ َخْیٌر  َهَذا!  َیا  َتْحِلْف   

َ
 ال

ْتقاُكْم( )حجر: 21(؛  سوگند مخور ای مرد!
َ
ْكَرَمُكْمِعْنَداهَّلِلأ

َ
أ واِإّنَ

ُ
باِئَلِلَتعاَرف

َ
َوق

ً
ناُكْمُشُعوبا

ْ
 ) َوَجَعل

برتر از من کسی است که برای خدای متعال باتقواتر و مطیع تر است؛ به خدا سوگند، این آیه نسخ 
کرد تا یکدیگر را بشناسید ]نه اینکه خود را برتر از  گروه گروه و قبیله قبیله  نشده است: »و شما را 

یکدیگر بدانید[؛ همانا گرامی ترین شما نزد خدا، باتقواترین شماست.« )عیون أخبار الرضا؟ع؟، 236/2(

در روایتی دیگر از رسول خدا؟ص؟ آمده است:

َفِإّنَ اهلَل  ِبَتَباُعٍد ِمَن اهلِل؟زع؟  اْلَخْلِق  ِمَن  أَحٍد  إَلی  ُبوا  َتَتَقّرَ  
َ

ال َو  َخْلِقِه  ِمْن  أَحٍد  ِبِرَضا  ُتْسِخُطوا اهلَل   
َ

ال
 ِبَطاَعِتِه َو اْبِتَغاِء 

َّ
ْو َیْصِرُف ِبِه َعْنُه ُسوءًا ِإال

َ
َحٍد ِمَن اْلَخْلِق َشْي ٌء ُیْعِطیِه ِبِه َخْیرًا أ

َ
َلْیَس َبْیَنُه َو َبْیَن أ

َطاَعُه َو 
َ
َقی َو ِإّنَ اهلَل َیْعِصُم َمْن أ َمْرَضاِتِه ِإّنَ َطاَعَة اهلِل َنَجاُح ُکّلِ َخْیٍر ُیْبَتَغی َو َنَجاٌة ِمْن ُکّلِ َشّرٍ ُیّتَ

ِئُق 
َ

َکِرَه اْلَخال ِلِه َو َلْو 
َ

ْمَر اهلِل َناِزٌل ِبإْذال
َ
 َیِجُد اْلَهاِرُب ِمَن اهلِل َمْهَربًا َفِإّنَ أ

َ
 َیْعَتِصُم ِمْنُه َمْن َعَصاُه َو ال

َ
ال

 َلْم َیُکْن )الکافی، 8/82(
ْ
َکاَن َو َما َلْم َیَشأ  َما ُهَو آٍت َقِریٌب َما َشاَء اهلُل 

ُ
ُکّل َو 

خدا را به خاطر خشنودی یکی از آفریدگانش ناخشنود نکنید و با دورشدن از خدا؟زع؟مکوشید به 
که با آن به او  که میان خدا و هر یک از آفریدگانش چیزی  یکی از آفریدگانش نزدیک شوید؛ چرا
خیری برساند یا شری را از او دور کند، وجود ندارد مگر با طاعت خدا و طلب خشنودی او. همانا 
که  است  شری  هر  از  رهایی  و  است  خواستنی  که  است  خیری  هر  به  دست یافتن  خدا،  طاعت 
پرهیزکردنی است. همانا خدا هر کس را که اطاعتش کند، حفظ می کند و هرکس که او را معصیت 
که  کند، نمی تواند خود را از ]خشم و کیفر[ او حفظ کند و گریزنده از خدا، راه گریزی نمی یابد؛ چرا
فرمان خدا به خوارکردن او فرود می آید هرچند همه آفریدگان ناخشنود باشند. هر آنچه آمدنی 

است، نزدیک است. آنچه خدا بخواهد تحقق می پذیرد و آنچه او نخواهد، محقق نمی شود.

در روایتی دیگر از امام صادق؟ص؟ آمده است:

 َماٍل َفْلَیْنَتِقْل ِمْن ُذّلِ َمَعاِصي اهلِل ِإَلی ِعّزِ َطاَعِته 
َ

 ِإْخَواٍن َو َهْیَبًة ِبال
َ

 ُسْلَطاٍن َو َکْثَرًة ِبال
َ

َراَد ِعّزًا ِبال
َ
َمْن أ

داشته  برادرانی  اینکه  بدون  و  می خواهد  عزت  باشد،  داشته  سلطنتی  اینکه  بدون  هرکس 
از ذلت  باید  اینکه مالی داشته باشد، هیبت می خواهد،  یاران فراوان می خواهد و بدون  باشد، 

معصیت های خدا، به عزت طاعت او منتقل شود. )تحف العقول، ص376(
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▪ثروتی بی پایان و عزتی ماندگار در سرای جاودان   ▪
کنــون کــه چنیــن اســت )یعنــی عــزت و شــرافت حقیقــی در طاعــت و عبــادت تــو نهفتــه اســت(،  ا
ــٍدَوآِلــه (؛  ــىُمَحّمَ

َ
َعل َصــّلِ

َ
ابتــدا از تــو می خواهــم  بــه محمــد و خانــدان او توجــه مهروزانــه فرمایــی )ف

آنــان کــه واســطه فیــض و رحمــت تــو هســتند  و ایــن معــارف شــیرین را بــه واســطه آنــان بــه مــن هدیــه 
داده ای و هــر خیــر و برکتــی را کــه بــر مــن نــازل می کنــی از شــاهراه وجــودی آنــان بــه مــن می رســانی؛ 
آنــان کــه بــا صلــوات فرســتادن بــر آنــان، بــا تــو و فرشــتگانت هم نــوا می شــوم و جانــم را بــرای پذیــرش 

ــو آمــاده می کنــم. الطــاف بی کــران ت
کنون که با این ذکر شریف چشمه های رحمت تو را به روی خود گشوده ام، از تو برای خود و همه  ا

مؤمنان سه درخواست دارم:
بهره مند  نپذیرد،  پایان  که  ثروتی  با  را  ما   .1
ثروت  همان  َتْنَفُد(؛  

َ
ل ِبَثْرَوٍة ْعَنا َمّتِ )َو گردان 

و طاعتت  تقوا  راه  از  و  نزد توست  که  حقیقی 
برایم حاصل می شود؛

رسان  یاری  نرود،  دست  از  که  عزتی  با  را  ما   .2 
حقیقی  عزت  همان  ُیْفَقُد(؛  

َ
ل  ِبِعّزٍ ْدَنا ّیِ

َ
أ )َو

برایم  ایمان و عبادتت  راه  از  و  نزد توست  که 
حاصل می شود؛ 

آزادانه  تا  را در فرمانروایی جاودان رها ساز  3. ما 
ِفي اْسَرْحَنا )َو بریم  بهره  می خواهیم  هرگونه 
َبد(. گویا این فراز اشاره ای است به این 

َ ْ
ِكال

ْ
ُمل


ً
كا

ْ
ُمل َو 

ً
َنعیما ْیَت

َ
َرأ  ّمَ

َ
ث ْیَت

َ
َرأ ِإذا َو ) آیه زیبا: 

( )انسان: 20(؛ »و چون به آنجا بنگری نعمتی 
ً
َكبیرا

]وصف ناشدنی[ و فرمان روایی  ای بزرگ بینی.«

این سه فراز، در حقیقت سه امری که بیشتر انسان ها سراسر زندگی خود را برای به دست آوردن آنها 
صرف می کنند، به میان می آورند؛ مال و ثروت، عزت و جاه، فرمان روایی و ریاست. 

این  که  است  این  از  نشان  می کند،  درخواست  خدا؟زع؟  از  را  امور  این  نیز  سجاد؟ع؟  امام  اینکه 
خواسته ها با فطرت انسان گره خورده اند: 

• کمال و دارایی               •  استواری و نفوذناپذیری                  •  آزادی عمل و تأثیرگذاری

ڎ ڈ     ڈ   ژ ژ ڑ
    ڑ ک ک ک ک گ

 گ گ گ ڳ  ڳ ڳڳ
 ڱ    ڱڱ ڱ      ں ں        ڻ  ڻ 

فرمان روایـــی،  مالـــک  ای  معبـــودم،  ای  بگـــو: 
می دهـــی  خواهـــی  هرکـــه  بـــه  را   فرمان روایـــی 
می ســـتانی  خواهـــی  هرکـــه  از  را  فرمان روایـــی  و 
و هرکـــه را خواهـــی، عـــزت می بخشـــی و هرکـــه را 
ــه دســـت  ــا بـ ــر تنهـ ــواری می دهـــی؛ خیـ خواهـــی خـ

ــزی توانایـــی�  ــر چیـ ــر هـ ــو بـ ــه تـ کـ توســـت؛ چرا

آل عمران : 26

آیینه در آیینه
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اما مشکل اینجاست که بسیاری از انسان ها در تشخیص مصادیق حقیقی این امور به خطا می روند 
و  عمر گرانمایه را برای رسیدن به سراب به تاراج می دهند. 

امام سجاد؟ع؟ در این چند جمله، به یادمان می آورد که مصادیق حقیقی این امور، آنهایی هستند 
که از دست  که پایان می پذیرد، عزتی  که برای ما می مانند و هرگز از ما جدا نمی شوند. دارایی ای 
می رود،  آزادی عملی که تاریخ انقضاء دارد، هرگز دارایی، عزت و آزادی عمل حقیقی برای ما نیستند؛ 

گر حقیقتا به ما تعلق داشتند، به وجود ما گره می خوردند و هرگز از ما جدا نمی شدند. زیرا ا
نکته دیگری که به فهم این سه فراز نورانی کمک می کند، توجه به این آیات نورانی است:

ُموَن*ماِعْنَدُكْمَیْنَفُدَوما
َ
ُكْمِإْنُكْنُتْمَتْعل

َ
ل ماِعْنَداهَّلِلُهَوَخْیٌر

َ
لیًلِإّن

َ
ق

ً
َمنا

َ
)َولَتْشَتُرواِبَعْهِداهَّلِلث

ْو
َ
أ َكٍر

َ
ِمْنذ

ً
وَن*َمْنَعِمَلصاِلحا

ُ
ْحَسِنماكاُنواَیْعَمل

َ
ْجَرُهْمِبأ

َ
ذیَنَصَبُرواأ

َّ
ال َنْجِزَیّنَ

َ
ِعْنَداهَّلِلباٍقَول

وَن( )نحل: 97-95(
ُ
ْحَسِنماكاُنواَیْعَمل

َ
ْجَرُهْمِبأ

َ
ُهْمأ َنْجِزَیّنَ

َ
َول

ً
َبة ُهَحیاًةَطّیِ ُنْحِیَيّنَ

َ
ل
َ
ْنثىَوُهَوُمْؤِمٌنف

ُ
أ

گر  ا است  بهتر  شما  برای  خداست  نزد  آنچه  نکنید؛  معامله  اندکی  بهای  به  را  خدا  عهد  »و 
می دانستید.* آنچه نزد شماست پایان می پذیرد و آنچه نزد خداست ماندنی است و البته آنان 
که می کردند خواهیم داد.* هر مرد یا  کاری  کردند پاداششان را بر پایه بهترین  که صبر پیشه 
که مؤمن است، او را به زندگانی دل چسبی زنده می داریم و  کند در حالی  زنی، شایسته عمل 

البته چنین کسانی پاداششان را بر پایه بهترین کاری که می کردند خواهیم داد.«

این آیه نشان می دهد:
اوال: هرآنچه نزد ماست، پایان پذیر است و چیزهای ماندگار تنها نزد خدا؟زع؟ یافت می شود؛   •
گر ثروت، عزت و آزادی عمل ماندگار می خواهیم، باید نزد خدا؟زع؟ برویم و آنجا این  بنابراین ا

امور را بجویم؛
که  ثانیا: راه رسیدن به آنچه نزد خداست، صبر و پایداری بر انجام اعمال شایسته ای است   •
که امام  از ایمان ما سرچشمه می گیرند. این بیان دیگری از همان »طاعت و عبادت« است 

سجاد؟ع؟ عزت و شرافت حقیقی را در گرو آن معرفی کرد.
این، بار اول نیست که با هماهنگی شگفت انگیز صحیفه با معارف قرآنی روبه رو شده ایم.

▪قل هو اهلل أحد ...   ▪
َحٌد

َ
أ

ً
َكُكُفوا

َ
ْمَیُكْنل

َ
ْدَول

َ
ْمُتول

َ
ْمَتِلْدَول

َ
ِذيل

َّ
َمُدال َحُدالّصَ

َ ْ
َواِحُدال

ْ
َكال

َ
ِإّن

این نیایش زیبا، با عطر دل انگیز سوره مبارکه توحید به پایان می رسد. 
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امام ســجاد؟ع؟، برای اینکه بیان کند چرا این خواســته ها را به درگاه الهی آورده است، ویژگی هایی 
َواِحد« همگی از سوره مبارکه توحید گرفته شده اند.

ْ
برای خدا؟زع؟ بر می شمرد که به جز »ال

نیکوست مروری بر این ویژگی ها داشته باشیم:
َحُد؛شکی نیست که این دو واژه به نوعی یگانگی و یکتایی در خدا؟زع؟ اشاره 

َ ْ
َواِحُدال

ْ
َكال

َ
1� ِإّن

گونی وجود دارد که در اینجا به یکی از آنها  گونا دارد. درباره تفاوت این دو واژه دیدگاه های 
اشاره می شود:

َواِحُد؛ یعنی بی همتا؛ کسی که پیوسته یگانه است و شریک و مانندی ندارد؛
ْ
• ال

َحُد؛ وجودی که هیچ جزئی ندارد و یکپارچه است و قابل تجزیه نیست.
َ ْ
• ال

ُد اْلَمْصُموُد ِإَلْیِه  ّیِ
َمُد؛ روایت شده که امام جواد؟ع؟ این واژه را اینگونه معنا کرده است: »الّسَ 2� الّصَ

؛ آقایی که برای چیزهای اندک و زیاد، او را قصد می کنند ]و نزد او می روند.[«  ِفي اْلَقِلیِل َو اْلَکِثیِر
)الکافي، 123/1(

ْمَتِلْد؛ نزاده ای؛ زیرا اوال هیچ هم جنس و همانندی نداری که همسر تو باشد  و از او فرزندی 
َ
3� ل

ُهصاِحَبة( )انعام: 101(؛ ثانیا او نیازی به فرزند ندارد؛ نه 
َ
ْمَتُكْنل

َ
ٌدَول

َ
ُهَول

َ
ىَیُكوُنل

َ
ّن
َ
بیاوری: )أ

برای اینکه فرزندش یاورش باشد و نه برای اینکه فرزندش جانشینش باشد.

ْد؛ زاده نشده ای؛ زیرا هیچ سابقه عدمی برای تو متصور نیست؛ هیچ زمانی نمی توان 
َ
ْمُتول

َ
4� َول

کرد که پیش از  کرد که تو در آن حضور نداشته باشی و هیچ موجودی نمی توان تصور  تصور 
تو بوده باشد و تو از او به وجود آمده باشی.

ْیَس
َ
کس به هیچ شکلی نمی تواند نظیر و مانند تو باشد: )ل َحٌد؛ هیچ 

َ
أ

ً
ُكُفوا َك

َ
ْمَیُكْنل

َ
4� َول

َكِمْثِلِهَشْيٌء( )شوری: 11(؛ امکان ندارد همانندی برای تو وجود داشته باشد.

نیایش  این  با محتوای  پایانی  این خطابات موحدانه  تناسبی میان  بیاندیشیم: »چه  باید  کنون  ا
به ویژه بندهای آخر آن وجود دارد؟«
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اینکــه شــرافت و عــزت حقیقــی تنهــا در ســایه طاعــت و عبــادت حاصــل می شــود، 
 آیــا به معنــای ایــن اســت کــه شــرافت و عــزت اجتماعــی، اهمیــت چندانــی نــدارد 

و نباید برای کسب و حفظ آن کوشید؟

شــکی نیســت که از منظر آموزه های اســالمی، عزت و شــرافت اجتماعی امری خوب و خواســتنی 
اســت؛ زیــرا ابــزاری اســت کــه انســان های مؤمــن و شایســته بــا آن می تواننــد اهــداف الهــی خــود 

را در  جامعــه دنبــال کننــد.  
امام سجاد؟ع؟ در نیایش عرفه، بند 118،  چنین نجوا می کند:

يَبْیَنِعَباِدَك ْعنݭِ
َ
َكَواْرف ْوُتبݭݪِ

َ
اَخل

َ
يإذ َكَوَضْعنݭݭِ قݭِ

ْ
َخل َ نݭݭݭِيِعْندݧ

َْنَیَدْیَكَوأِعّزَ ݧ يَبیݧ نݭِ
ْ
ل ݭِ
ّ
ل
َ
ذ

ً
ْقرا

َ
َوف

ً
ة

َ
اق

َ
ْیَكف

َ
يإل يَوِزْدنݭݭݭِ َعّنݭِ ّيٌ ْنُهَوَغنݭِ يَعّمَ نݭِ َوأْغنݭِ

مرا در برابر خود، خوار و نزد آفریدگانت عزیز گردان و وقتی با تو خلوت می کنم مرا پایین 
آور و در میان بندگانت باال ببر و مرا از آنکه از من بی نیاز است، بی نیاز کن و بر فقر و 

نیازمندی ام به خودت بیفزای.

اما در این میان چند نکته را از یاد نبریم:

و  کسب عزت  برای  است  بلکه وسیله ای  نیست،  اجتماعی، هرگز هدف  و شرافت  عزت   •
شرافت حقیقی که تنها در سایه طاعت و عبادت پروردگار حاصل می شود؛ بنابراین عزت 
که از راه معصیت  خدا؟زع؟ حاصل شود، هرگز مطلوب و خواستنی نیست، بلکه  و شرافتی 

اساسا عزت و شرافت نیست.

که  یاد ببریم  از  نباید  نباید به تکبر و خودبرتربینی بیانجامد.  • عزت و شرافت اجتماعی، 
برتری، کرامت و شرافت حقیقی تنها در سایه تقوا حاصل می شود خواه در جامعه عزتمند 

باشیم خواه به دلیلی، عزت اجتماعی نداشته باشیم. 

منافع  و  نفسانی  هواهای  پی گیری  برای  دستمایه ای  نباید  اجتماعی  شرافت  و  عزت   •
نعمت های  دیگر  همانند  باید  بلکه  شود؛  خدا؟زع؟  بندگان  بر  تسلط  طریق  از  شخصی 

خدا؟زع؟ آن را در راهی به کار برد که او را خشنود می کند. 

رواق
انــدیـشـه
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معیار شرافت و عّزت

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
َمُدعر ْداْعِصْمالّصَ ّیِ

َ
 ُیْفَقُدأ

َ
 ال

سی
فار

سی
گمان برمشرافت بخشیدعزت بخشیدپایان نپذیردفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْتَمْناْلَعِزیزواژگــــــــــــــــان َعّزَ
َ
َك ِعَباَدُةُه أ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

توضیح دهید چرا شرافت و عزت حقیقی از راه طاعت و عبادت خدا؟زع؟ حاصل می شوند؟  .3
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

سنجش ارزش انسان ها با معیارهای مادی چه خطراتی می تواند داشته باشد؟  .4
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

5.  سه امر فطری که امام سجاد؟ع؟ می خواهد چیستند و مصادیق حقیقی انها چه ویژگی ای دارند؟
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  چــه ارتباطــی میــان آیات ســوره توحید و محتــوای نیایش 35 وجــود دارد؟ با مراجعه به شــروح 
صحیفه از جمله »ریاض السالکین«، »لوامع األنوار العرشیة« و »آفاق الروح« دیدگاه های مختلف 

را بررسی کنید.
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دو راهی رضا و غضب
نیایش9

1  معبودا، به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما   

و ما را به سوی محبوبت یعنی توبه، روانه كن 

و ما را از آنچه بیزاری یعنی اصرار بر گناه،  بُزدا.

2 معبودا، و هرگاه میان دو  نقص ایستادیم   

كه یكی در دین و دیگری در دنیا بود، 

نقص را در آن قرار ده كه فنایش زودتر است

و بازگشت را در آن قرار ده كه بقایش بیشتر است.

كار اهتمام ورزیم  3  و وقتی به دو 

كه یكی تو را از ما خشنود می كند 

و دیگری تو را بر ما به خشم می آورد، 

كه تو را از ما خشنود می سازد  ما را به آن مایل كن 

و نیروی ما را در آن سست كن كه  تو را بر ما به خشم می آورد 

ٰ ُمَّمٍد َو آِلِ  1 اللُّٰهّم َصّل َعَ

ٰ َمْبوبَِك ِمَن اتّلْوَبِة  نا إِلَ َو َصّيْ

َصاِر ِ
ْ

ا َعْن َمْكروِهَك ِمَن ال
ْ

ِزنل
َ
و أ

2  اللُّٰهّم َو َمٰت َوَقْفنَا َبنْيَ َنْقَصنْيِ 

ْو ُدنْيا 
َ
ف ديٍن أ

ْسَِعِهما فَناًء
َ
ْوقِِع انّلْقَص بِأ

َ
فَأ

ْطَولِِهما  بَقاًء
َ
َو اْجَعِل اتّلْوَبَة ف أ

3 َو إِذا َهَمْمنا بَِهّمنْيِ 

َحُدُهما َعّنا 
َ
يُرْضيَك أ

َخُر َعلَيْنا
ْ

َو يُْسِخُطَك ال

ٰ ما يُرْضيَك َعّنا فَِمْل بِنَا إِلَ

وِْهْن قُّوتَنا َعّما يُْسِخُطَك َعلَيْنا
َ
َو أ

َمْغِفَرةِ ِمَن الّله ,
ْ
 َطلَِب ال

َ
َو اَكَن ِمْن ُداَعئِِه؟ع؟ ِف اِلْشتِيَاِق إِل

نیایش امام؟ع؟ در اشتیاق به درخواست آمرزش از خدا؟زع؟



نـمـایی از  دعا

گزیر از انتخابیم و همواره باید راهی را بر دیگری ترجیح دهیم.  همه نا
کی را در نظر بگیریم؟  در برگزیدن راه درست بر سر دوراهی های زندگی چه مال

گر در انتخابمان به خطا رفتیم، پروردگارمان از ما چه انتظاری دارد؟ ا

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْر  ِزْلَمْحبوب َصّیِ
َ
َوَقْفناَمْکروهأ

ْوِقْع
َ
ِمْل ِبـُیْسِخُطُیْرضيَهَمْمناأ

ْوِهْن
َ
ّماَرةُمْختاَرةاْخِتیارُتَخّلِأ

َ
أ

َلِّ ف ٰذلَِك َبنْيَ نُفوِسنا َو اْخِتيارِها  4 َو ل تُ

 ما َوّفْقَت 
ّ

باِطِل إِل
ْ
إِنّها ُمْتاَرٌة لِل

فَ

 ما رَِحَْت 
ّ

ّماَرٌة بِالّسوِء إِل
َ
أ

س های ما را با انتخاب آنها تنها مگذار؛ 
ْ

4   و در اینها، نف

س، باطل را بر می گزیند، مگر تو توفیق دهی 
ْ

زیرا نف

و بسیار به بدی فرمان می دهد، مگر تو رحم كنی.
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ح دعا شر

▪   انقالبی در جان   ▪
از سویی بنا به فطرت و روح ملکوتی خود،  گاه متضادی دارد؛  گرایش های مختلف و  »انسان 
خواهان نیکی و خیر است و از سوی دیگر، گاهی با غلبه شهوت و غضب، در پِی هوای نفس روانه 

می شود و گاهی هم بر ضد خود، می شورد و به مالمت و سرزنش خود مشغول می شود. 
توبه نوعی انقالب و شوریدن انسان  علیه خود است؛ انسان بر ضد خود شورش و عصیان می کند، 
کمه و  بر ضد خود انقالب می کند و با همه خصوصیاتی که در یک انقالب وجود دارد، خودش را محا

مجازات می کند.« )مجموعه آثار شهید مطهری، 441/22(
امام سجاد؟ع؟ در این دعا ضمن اظهار اشتیاق به آمرزش الهی، نکاتی را یادآور می شود که زمینه ساز  

جلب بهتر، بیشتر  و سریع تر رحمت الهی و  توفیق بازگشت به سوی خدا؟زع؟ را فراهم می کند. 

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

توبه، بازگشتالّتْوَبة

مــاده »ت وب«  به  معنــاى رجــوع و برگشــتن اســت. »توبــة«، هــم برای 
بنــده بــه کار مــی رود و هم بــرای خدا؟زع؟. بــرای بندگان بــا  إلی متعدی 
می شــود و به معنای بازگشــت از گنــاه همراه با پشــیمانی و عزم بر ترک 
گناه اســت. بــرای خدا؟زع؟ با علی متعدی می شــود و ظاهــرا دربردارنده 
معنــای رحمــت اســت و به معنــای بازگشــت او از اراده عقــاب همــراه با 

رحمت و لطف است.

ْسَرع
َ
سریع ترأ

ســَرع« اســم تفضیل 
َ
مــاده »س رع« به معنای ســرعت و شــتاب اســت. »أ

به معنای ســریع تر  اســت. البته در این دعا به معنای ســریع بــه کار رفته و 
معنای تفضیلی )سریع تر(، ندارد.

ّماَرة
َ
بسیار امرکنندهأ

ماده »أم ر«  به معنای دســتور و فرمان است. »أّماَرة« اسم مبالغه است. 
نفس انسان از  این جهت که بسیار به بدی و نافرمانی خدا؟زع؟ دستور 

می دهد، أّمارة نامیده می شود.

ا ُتَخّلِ
َ
 تنها مگذارل

 » مــاده »خ ل و« به معنــای خالی بودن چیزی از چیز دیگر اســت.  »ال ُتَخّلِ
فعل نهی از باب تفعیل است. خّلٰی بین خالٍد و سعیٍد؛ یعنی »خالد و سعید 

را با یکدیگر تنها گذاشت.« 

ح واژ گان شر
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▪صلوات: شکافنده حجاب ها   ▪
ِ ݫ ٰىُمَحّمٍدَوآِلهݫ

َ
َعل ُهّمَصّلݭِ

ّٰ
الل

ذکر نورانی صلوات، آغاز این نیایش را نیز آراسته است تا حجاب های میان ما و پروردگارمان را 
بشکافد و خواسته های مهم ما را به آستان اجابت پروردگارمان برساند. 

از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:
ٍد؛ دعا پیوسته در حجاب می ماند ]و به  ٍد َو آِل ُمَحّمَ ی َعَلی ُمَحّمَ

َ
ی ُیَصّل َعاُء َمْحُجوبًا َحّتَ

ُ
 َیَزاُل الّد

َ
ال

آستان الهی راه نمی یابد[ تا اینکه بر محمد و خاندان محمد صلوات فرستاده شود. )الکافي، 491/2(

▪توبه: محبوب خدا؟زع؟   ▪
ِ ݫ َكِمَنالّتْوَبةݫ ٰىَمْحبوبݭِ

َ
َوَصّیْرناِإل

اولین خواسته مهم ما این است که خدا؟زع؟ ما را به سوی محبوب او یعنی توبه، روانه کند.

نكته اول
حتی  می دهد  نشان  می کند،  درخواست  را  توبه  به سوی  حرکت  خدا؟زع؟  از  سجاد؟ع؟  امام  اینکه 
توبه و بازگشت به خدا؟زع؟ نیز در گرو خواست و اراده خدا؟زع؟ است. افزون بر روایات و نیایش های 

معصومان؟مهع؟، قرآن کریم نیز این حقیقت را به روشنی بیان کرده است: 

حیُم( )توبه: 118(؛ »خدا بر آنان بازگشت تا آنان  اُبالّرَ ّوَ الّتَ اهَّلَلُهَو ِإّنَ ُوُبوا ݧ تݧ یݨݨݨَ لݪݭݭِ ْم ْیهݭِ
َ
تاَبَعل ّمَ

ُ
)ث

بازگردند؛ همانا خدا همان بسیاربازگشت کنندٔه مهربان است.«

که با نعمت و رحمت  بر اساس این آیه نورانی، پیش از آنکه بنده به سوی خدا؟زع؟ بازگردد، اوست 
بی کرانش به سوی بنده اش باز می گردد. رحمت گسترده و هدایت اوست که باعث می شود بنده اش 

متوجه خطای خود شود و توفیق توبه پیدا کند.

کار می شود: بر پایه آیات و روایات، لطف و رحمت پروردگار، از چند جهت شامل حال بندٔه خطا

• اول: کیفر وی را به تاݘخیر می افکند؛ 

• دوم: راه بازگشت به دامان رحمت الهی را بر وی می گشاید؛ 

• سوم: توبه او را می پذیرد و از مجازات او چشم می پوشد؛

• چهارم: با انجام کارهای نیکو بعد از توبه، بدی های او را تبدیل به نیکی می کند.

ک اینکه بسیاری از گناهکاران، با پای خود، چنان در دخمه های تودرتو و سرد و تاریک دنیا  دردنا
پرسه می زنند که از این گرمای رحمت و نور هدایت بی بهره می مانند. 
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نكته دوم
توبه، محبوب خداست. 

بی کران  رحمتش  و  فضل  که  مهربانی  خدای 
دوست  را  بندگانش  توبه  می شود  مگر  است، 
موجب  هرآنچه  او  بی شک  باشد؟!  نداشته 

سعادت و نجات بندگانش شود را دوست دارد.
در روایتی از امام محمد باقر؟ع؟ آمده است: 

ي َلْیَلٍة َظْلَماَء َفَوَجَدَها   َراِحَلَتُه َو َزاَدُه فݭݪِ
َ

َضّل
َ
ِ َعْبِدِه ِمْن َرُجٍل أ ݫ ݫ  َفَرحًا ِبَتْوَبةݫ

ُ
َشّد

َ
ِإّنَ اهلَل َتَعاَلی أ

و  مرکب  تاریک  شبی  در  که  است  مردی  شادی  از  بیش  بنده اش  توبه  از  متعال  خدای  شادی 
توشه اش را گم کرده است و آن را می یابد. )الکافي، 435/2(

▪ اصرار بر گناه؛ امری كه خدا؟زع؟ از آن بیزار است   ▪
ْصراِر ِ

ْ
ناَعْنَمْكروِهَكِمَنال

ْ
ِزل

َ
أ

بیزاری خدا؟زع؟ از اصرار و پافشاری بر گناه نیز 
از مهر او به بندگانش سرچشمه می گیرد.

و  شقاوت  که  است  امری  گناه  بر  اصرار  که  چرا
و  دارد  در پی  او  بندگان  برای  را  ابدی  بدبختی 

بی شک او از چنین چیزی بیزار است.
ُجُل  الّرَ ْذَنَب 

َ
أ »ِإَذا  است:  آمده  صادق؟ع؟  امام  از 

ِإْن  َو  َفِإْن َتاَب اْنَمَحْت  َقْلِبِه ُنْکَتٌة َسْوَداُء  َج ِفي  َخَر
َبدًا؛ 

َ
 ُیْفِلُح َبْعَدَها أ

َ
ی َتْغِلَب َعَلی َقْلِبِه َفال َزاَد َزاَدْت َحّتَ

در  سیاه  نقطه ای  می کند،  گناهی  انسان  وقتی 
گر توبه کند، ناپدید می شود  قلبش ظاهر می شود؛ ا
گر بیشتر گناه کند، آن نقطه نیز گسترش می یابد  و ا

تا اینکه همه قلب او را فرا می گیرد و پس از آن هرگز رستگار نمی شود.« )الکافي، 271/2(  
در روایت دیگری از ایشان؟ع؟ آمده است:

َر  ِ َفُیَصّیِ ݫ ی َتْغِلَب َعَلْیهݫ ݭِ َحّتَ ݫ ݫ ْفَسَد ِلْلَقْلِب ِمْن َخِطیَئٍة ِإّنَ اْلَقْلَب َلُیَواِقُع اْلَخِطیَئَة َفَما َتَزاُل ِبهݫ
َ
َما ِمْن َشْي ٍء أ
ْسَفَلُه

َ
ُه أ

َ
ْعال

َ
أ

 ڤ ڦ        ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ  
کنند یا به خــود  ستم  کار زشتی  که چون  آنــان  و 
گناهان خود  روا دارند، خدا را به  یاد می آورند و از 
که  کیست جز خدا  آمرزش می خواهند – و ]البته[ 
گناهان را بیامرزد؟!- و بر آنچه کرده اند، دانسته و 

گاهانه اصرار نمی ورزند. آ
آل عمران : 135

آیینه در آیینه

 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ
به راستی خدا توبه کنندگان را دوست دارد 

کی ورزان مهر می ورزد. و به پا
بقره: 222

آیینه در آیینه
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کاری، دل را فاسد نمی کند. دل، مرتکب گناهی می شود و بر آن اصرار   هیچ چیزى به اندازه خطا
می ورزد، تا آنکه گناه بر آن غلبه می کند و آن را بر  زمین می زند و وارونه می کند ]و دیگر سخن حق 

و موعظه در آن اثر نمی کند و توفیق توبه نمی یابد[. )الکافي، 268/2(
به همین دلیل است که اصرار بر گناهان صغیره، آنها را در تراز گناهان کبیره قرا می دهد: 

با  گناه صغیره ای وجود ندارد و  گناه[،  ]بر  با اصرار  ؛  ااِلْسِتْغَفارݭِ َمَع  یَرَة  َکبݭِ  
َ

ال َو  ْصَرارݭِ  ِ
ْ

ال َمَع   َصِغیَرَة 
َ

ال
استغفار، گناه کبیره ای باقی  نمی ماند. )الکافي، 2/ 288(

اما اصرار بر گناه دقیقا چیست؟

در روایتی از امام محمد باقر؟ع؟ آمده است:

ْصَرار ِ
ْ

ٍ َفَذِلَك ال ݫ َتْوَبةݫ َث َنْفَسُه بݭِ  ُیَحّدِ
َ

 َیْسَتْغِفَر اهلَل َو ال
َ

ْنَب َفال
َ

ْن ُیْذِنَب الّذ
َ
ْصَراُر ُهَو أ ِ

ْ
ال

اصرار بر گناه این است که شخص، مرتکب گناه شود و استغفار نکند و تصمیم بر توبه نیز  نداشته 
باشد؛ این اصرار است! )الکافي، 288/2( 

گناه و آلودگی همچون بیمارِی خوره به جان انسان می افتد و روح ایمان را می خورد و از بین می برد 
و کار به جایی می رسد که از تکذیب آیات الهی سر در می  آورد و از آن هم فراتر می رود و انسان را به 
استهزا و مسخره کردن پیامبران و آیات الهی وامی دارد و به مرحله ای می رسد که دیگر هیچ وعظ و 

ک عذاِب الهی، راهی باقی نمی ماند!  اندرزی در آن مؤثر نیست و جز تازیانه دردنا

زنـــــگارها بر  زنـــــــگار  دلــــت  اسرارهابر  ز  شد  کور  تا  شد  جمع 

کند پیشه  بد  و  اصرار  کند  کندچون  اندیشه  چشـــــِم  اندر  ک  خا

شود شیـــرین  دگر،  نندیشد  بر دلش آن جرم، تا بی دین شودتوبه 

با نگاهی به زندگی بسیاری از یاغیان و جانیان در می یابیم که آنها در آغاز چنین نبوده اند و دست کم 
نور ضعیفی از ایمان و انسانیت دل آنها را روشن می کرده است؛ ولی ارتکاب گناهاِن پی درپی سبب 
شد که روزبه روز دل های آنان سیاه تر شود و به جایی برسند که دیگر به توبه فکر نکنند و از رحمت 

خدا؟زع؟ ناامید شوند و سرانجام به آخرین مرحله کفر برسند. 

آری، بدترین حالتی که ممکن است گرفتارش شویم، ناامیدی از رحمت خداست:

ُقُنوُطِمْنَرْحَمِتك؛ و مرا از امید به خودت ناامید مکن 
ْ
ال ّيَ

َ
َیْغِلَبَعل

َ
یَكف فݭݭِ َملݭِ

َ ْ
يِمَنال ْسنݭِ ُتْؤیݭِ

َ
َول

که در نتیجٔه آن، ناامیدی از رحمتت بر من چیره شود. )نیایش 47، بند 101(
گر آن بدکاران به خود می آمدند و از کرده های خود پشیمان می شدند و خالصانه به درگاه  بی شک ا
خدا باز می گشتند، با آغوش باز پروردگارشان روبه رو می شدند که مشتاقانه منتظر بازگشت آنان بود.
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درس رن
نیایشر

▪  دو راهی دین و دنیا   ▪
ْوُدْنَیا

َ
ْفناَبْیَنَنْقَصْیِنفيدیٍنأ

َ
ُهّمَوَمتٰىَوق

ّٰ
الل

ِفي
َ

َنــاًءَواْجَعِلالّتْوَبة
َ
ْســَرِعِهماف

َ
ْوِقِعالّنْقَصِبأ

َ
أ
َ
ف

ْطَوِلِهماَبقاًء
َ
أ

برداشــت های  فــراز  ایــن  از  صحیفــه  شــارحان 
گونی داشته اند؛ اما همه در یک نکتٔه روشن  گونا

از این فراز، اتفاق نظر دارند: 

»نزد انســان مؤمــن و خردمنــد، بهره مندی دینی 
و آخرتــی، بــر  بهر ه منــدی دنیــوی مقــدم اســت؛ 
َناًء( و 

َ
ْســَرِعِهماف

َ
زیــرا دنیــا فانی و زودگذر اســت )أ

ْطَوِلِهمــاَبقــاء( و هیچ 
َ
آخــرت، باقــی و جــاودان )أ

خردمنــد مؤمنــی، امــر زودگــذر را بر امــر جاودانی 
ترجیح نمی دهد.«

آری، دنیا سرای تزاحم است و بسیار پیش می آید 
بهر ه منــدی از دنیــا و آخرت، هــر دو با هم ممکن 
نباشــد؛ بنابراین برای اینکه به یکی برســیم باید 

از  دیگری کم بگذاریم. 

از منظر قرآن، زیان کارترین افراد کســانی هســتند 
کــه تمــام هــم و غمشــان دنیا بــوده و همــه توان 
خــود را صــرف آن می نمایند و گمــان می کنند راه 

درستی می پیمایند:


َ

ذیَنَضّل
َّ
ْعمــاًلال

َ
ْخَســریَنأ

َ ْ
ُئُكْمِبال ــْلَهــْلُنَنّبِ

ُ
) ق

ُهْم
َ
ّن
َ
ْنیــاَوُهــْمَیْحَســبوَنأ

ُ
َحیــاِةالّد

ْ
َســْعُیُهْمِفــىال

)کهــف:103و104(؛ »بگــو: آیــا شــما   ) ً
ُیْحِســنوَنُصْنعــا

کــه  کنیــم؟ کســانی    گاه  را از زیانکارتریــن مــردم آ
تالششــان در زندگــی دنیــا گم شــده اســت و خود 

می پندارند که کار خوب انجام می دهند.« 

بــا  را برگزینــد؟ بدین منظــور  کدام یــک  بــود  مــردّد 
امــام؟ع؟ نیز مالقات داشــت. او دلش می خواســت 
 دیــن و دنیــا را، خــدا و خرمــا را با هم داشــته باشــد؛
هــم حکومــت رى را  از  ابن زیاد بگیرد و هم دســت 
خــود را بــه خون حســین؟ع؟ آلوده نکند. پیوســته 
نامه هاى مصلحتی می نوشت تا بلکه جنگ نشود. 
ابــن زیــاد جریــان را فهمیــد. نامــه شــدیدى بــه او 
گــر نمی خواهــی  نوشــت: »کار  بایــد یکســره شــود؛ ا
کاری کنــی،  بــه کــس دیگرى کــه مأموریــت را به او  

گذار کن!«  داده ایم، وا
عمر سعد نتوانست از دنیا بگذرد؛ پس در امرى که 
دایر  بین دین و دنیا بود، از دینش گذشــت. گفت: 

»می جنگم و  امر  امیر  را  اطاعت می کنم.« 
می ترســید گزارش هاى گذشــته به ابن زیاد رســیده 
باشد که عمر سعد تعّلل می ورزد و مقداری هواخواه 
حسین بوده است.  ازاین رو براى اینکه خودش را از 
روسیاهی نزد ابن زیاد بیرون بیاورد، کارهای پست 
و رذالت بــاری  مرتکــب شــد تا  آنها را بــراى ابن زیاد 
نقل کنند. وقتی دو طرف مقابل یکدیگر ایستادند، 
به تیراندازهاى خود گفت آماده باشــند. همه آماده 
شدند. اولین کسی که تیر را به کمان کرد و به طرف 

خیمه های حسین؟ع؟ انداخت، خود او بود. 
فریــاد زد: »اّیهاالنــاس، همــه نــزد عبیــداهلل بن زیاد 
شــهادت دهید نخستین کسی که به طرف حسین 

تیر انداخت، من بودم.« 
بعــد از کربــال، هر چه کرد نتوانســت حکومــت ری را 
 به دســت آورد. او با ننگ کشــتن فرزند پیامبر؟ص؟، 
در خّفــت و خــواری به ســر بــرد تــا اینکــه به دســت 

مختار به درک واصل شد.

ُمبین( 
ْ
ُخْسراُنال

ْ
ِخَرَةذِلَكُهَوال

ْ
ْنیاَوال

ُ
الّد )َخِسَر

)حج: 11(

اشارت و هدایت
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روایت شــده امام ســجاد؟ع؟ بــه یارانــش فرمود: 
ِخَرَة َقِد اْرَتَحَلْت 

ْ
ْنَیــا َقِد اْرَتَحَلْت ُمْدِبَرًة َو ِإّنَ ال

ُ
ِإّنَ الّد

ْبَناِء 
َ
ُمْقِبَلــًة َو ِلــُکّلِ َواِحَدٍة ِمْنُهَمــا َبُنوَن َفُکوُنوا ِمــْن أ

 َو ُکوُنــوا ِمــَن 
َ

ال
َ
ْنَیــا أ

ُ
ْبَنــاِء الّد

َ
 َتُکوُنــوا ِمــْن أ

َ
ِخــَرِة َو ال

ْ
ال

ِخَرِة
ْ

اِغِبیَن ِفي ال ْنَیا الّرَ
ُ

اِهِدیَن ِفي الّد الّزَ

دنیا ســفرش را شــروع کرده، دارد می رود و آخرت نیز 
سفرش را شروع کرده، دارد می آید. هر یک از این دو 
فرزندانــی دارنــد؛ شــما از فرزنــدان آخــرت باشــید و از 
فرزنــدان دنیا نباشــید. از کســانی باشــید کــه به دنیا 

بی رغبت اند و مشتاق آخرت اند. )الکافي، 131/2(

▪   دوراهی خشنودی و خشم خدا   ▪
ْوِهْن 

َ
ٰىماُیْرضیَكَعّناَوأ

َ
ِمْلِبَناِإل

َ
ْیناف

َ
َعل َخُر

ْ
َحُدُهماَعّناَوُیْسِخُطَكال

َ
اَهَمْمناِبَهّمْیِنُیْرضیَکأ

َ
َوِإذ

ُقّوَتنا َعّما ُیْسِخُطَك َعَلْینا
گــر بــر ســر دوراهی برای انجام دو کار قــرار گرفتیم که در یکی، رضایت و در دیگری، ناخشــنودی تو  ا
نهفتــه بــود، چنــان کن که ما به ســمت کاری متمایل شــویم که رضایت تو  را در پــی دارد و توان ما را 

که:  در آنچه که تو را از ما خشمگین می کند، سست و ضعیف گردان؛ چرا
َمْرِزَئٍةَسَواٌءَمَعَمْوِجَدِتَك؛هر امر ناخوشایندی در برابر خشم 

ُ
ٌلُدوَنَسَخِطَكَوُكّل

َ
َمْكُروٍهَجل

ُ
ُكّل

تو، ناچیز و هر مصیبتی در کنار غضب تو، آسان است. )نیایش14، بند 9(
و  آخرت همان  فراز پیشین است. دوراهی دنیا  از  فراز به نوعی روی دیگری  این  به نظر می رسد 
ِخَرَة( )أنفال: 67(؛ 

ْ
ْنیاَواهَّلُلُیریُدال

ُ
که ) ُتریُدوَنَعَرَضالّد دوراهی خشم و خشنودی خدا؟زع؟ است؛ چرا

»شما متاع زودگذر دنیا را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد.«
اما چگونه می توانیم راه خشنودی خدا؟زع؟ را بپیماییم؟

سه فراز زیبا از صحیفه پاسخ این پرسش را به روشنی در اختیار ما قرار می دهند:

ِبَطاَعِتَكَوِبَفْضِلَرْحَمِتَك
َّ

َناُلَماِعْنَدَكِإل
َ
أ

َ
ُغِرَضاَكَول

ُ
ْبل

َ
أ

َ
ْسَتِمیُلَهَواَكَول

َ
أ

َ
• َول

نزد توست دست  آنچه  به  و  خشنودی ات نخواهم رسید  به  و  کرد  را جلب نخواهم  و محبتت 
نخواهم یافت، مگر با فرمان برداری از تو و به واسطه سرریز رحمت تو. )نیایش 21، بند 6(

ۓ ۓ      ڭ ڭ     ڭ   
ڭ ۇ ۇ ۆ  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ     ۉ ې ې 

و آن کس که ایمان آورده بود، گفت: »ای قوم من، از 
من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم. 
زودگذری  تنها متاع  زندگی دنیا،  این  ای قوم من، 

است و آخرت است که سرای پایدار است.«
غافر : 38و 39

آیینه در آیینه
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ى
َ
ِإل ِه ِبَمّنِ َكَها

ُ
ِلَنْسل  ِ ݫ ِإْحَساِنهݫ ُسُبِل َناِفي

َ
ل َسّبَ َو ِتِه

َّ
ِبِمل َنا اْخَتّصَ َو  ِ ݫ ِهݫ ݫ ِبِدینݫ َحَباَنا ِذي

َّ
ال هلِِل َحْمُد

ْ
ال َو   •

ا َعّنَ ِ ݫ اَوَیْرَضىِبهݫ ُهِمّنَ
ُ
ل َیَتَقّبَ

ً
َحْمدا ِ ݫ ِرْضَواِنهݫ

که دین خویش را به ما ارزانی داشت و ما را به آیین خویش  و سپاس و ستایش برای خداست 
ویژگی بخشید و در راه های احسان خود، رهسپار کرد تا آن راه ها را با نعمت او، به سوی خشنودی 

او بپوییم؛ سپاسی که از ما بپذیرد و با آن از ما خشنود شود. )نیایش 44، بند 2(

َت
ْ
ْنَوَصل

َ
ِدَكَبْعَدأ

َ
ِفيِبل

ً
ِلِعَباِدَكَوَمَنارا

ً
ما

َ
ْمَتُهَعل

َ
ق
َ
َواٍنِبِإَماٍمأ

َ
أ ْدَتِدیَنَكِفيُكّلِ ّیَ

َ
َكأ

َ
ِإّن ُهّمَ

َّ
• الل

َمْرَت
َ
أ َمْعِصَیَتُه،َو ْرَت

َّ
َحذ َو َطاَعَتُه َتَرْضَت

ْ
اف َو ِرْضَواِنَك ى

َ
ِإل 

َ
ِریَعة

َّ
الذ َتُه

ْ
َجَعل َو ِبَحْبِلَك ُه

َ
َحْبل

ٌر ّخِ
َ
َعْنُهُمَتأ َر

َ
ّخ

َ
َیَتأ

َ
ٌمَول َمُهُمَتَقّدِ

َ
َیَتَقّد

َّ
ل

َ
َواِمِرِهَواِلْنِتَهاِءِعْنَدَنْهِیِهَوأ

َ
ِباْمِتَثاِلأ

و  را نشانه ای برای بندگان خویش  او  کرده ای و  با امامی پشتیبانی  را  معبودا، تو همواره دینت 
چراغ فروزانی در شهرها، برگماشتی از آن پس که رشته او را به رشته خویش پیوستی  و او را وسیله 
خشنودی خود کردی و فرمان برداری از او را واجب کردی و ما را از نافرمانی او برحذر داشتی و به 
پذیرش فرمان هایش واداشتی و فرمودی که از انجام آنچه نهی می کند دست بازداریم و فرمودی 

هیچ کس بر او پیشی نگیرد و هیچ کس از او بازنماند. )نیایش 47، بند 60(
آری، تنها راه دست یافتن به رضا و خشنودی خدا؟زع؟، پیمودن راه دین با پیروی از اولیای دین؟مهع؟ 

است؛ به گونه ای که نه یک گام از آنان پیش افتیم و نه یک قدم عقب بمانیم.

▪   راهرو گر صد هنر دارد توكل بایدش   ▪
ِلــَكَبْیــَنُنُفوِســَناَواْخِتَیاِرَهــا

َ
ُتَخــّلِفــىذ

َ
َول

ّماَرٌةِبالّســوِء
َ
ْقَتأ

ّ
َماَوف

ّ
َباِطِلِإل

ْ
ِإّنَهــاُمْخَتــاَرٌةِلل

َ
ف

َماَرِحْمَت
ّ

ِإل
نفس انسان به سبب  انس شدید با عالم ماده، 
گرایش زیادی به خواسته ها و شهوات مادی دارد 
گــر بــه حال خود رها شــود در دوراهی ها جانب  و ا

ماده را می گیرد.
 ازاین رو امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ می خواهد ما را 
گر عنایت  در انتخاب راه درست تنها نگذارد؛ زیرا ا

و لطف او نباشــد، نفس ما به ســبب انس و گرایش شــدید به عالم ماده، همواره ما را به ســوی دنیای 
پوچ و باطل می کشاند.

قرآن کریم در ماجرای یوسف؟ع؟ و زلیخا می فرماید:

 ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ 
ڀ     ڀ ڀ   ڀٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ     

که  چرا نمی کنم؛  تبرئه  را  خــویــش  نفس  مــن  و 
این  مگر  می دهد،  فرمان  بــدى  به  بسیار  نفس، 
پــروردگــارم  به راستی  نماید؛  رحــم  پــروردگــارم  کــه 

آمرزنده اى مهربان است.
یوسف: 53

آیینه در آیینه
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ُهِمْن
َ
َفْحشــاَءِإّن

ْ
ــوَءَوال َعْنُهالّسَ

َ
ِلَكِلَنْصِرف

ٰ
ِهَكذ ْنَرأىُبْرهاَنَرّبِ

َ
ْولأ

َ
ِبهال ْتِبِهَوَهّمَ َقْدَهّمَ

َ
) َول

گر  برهان  صیــَن( )یوســف: 24(؛ »و به راســتی آن زن،  آهنگ یوســف کرد و یوســف نیــز ا
َ
ُمْخل

ْ
ِعباِدنــاال

پــروردگارش را ندیده بــود، آهنگ او می کرد. چنین کردیم  تا بدى و زشــت کارى را از او بازگردانیم؛ 
که او از  بندگان خالص شدٔه ما بود.« چرا

ْیِهن(؛
َ
ْصــُبِإل

َ
أ َعّنيَكْیَدُهــّنَ

ْ
  در آیــه33 همیــن ســوره از زبــان یوســف؟ع؟ نیــز می فرمایــد: )ِإّلَتْصــِرف

گر نیرنگ آنان را از من باز نگردانی، به سوى آنان گرایش پیدا خواهم کرد.«   »ا

وقتــی حضــرت یوســف؟ع؟ کــه بنــده برگزیده خــدا؟زع؟ و پروردٔه خانــدان پیامبری اســت، نفــس أماره را 
متمایل به گناه معرفی می کند و این گونه به درگاه الهی پناه می برد؛ تکلیف ما چه خواهد بود؟!

و درایــــت قـــرائـــت  برای مطالعهدعـــــــــــــای 9

»بی نیاز بخشنده«
همه چیزم برای تو ...

ا  �ن �تَ
أْ
َد� �تَ ْ �نٍ ��ب ا َو ِم�نْ ماٍء َمه�ی �ن �تَ �ی

�نَ َ ی �لَوْه�نِ �ب
َ
ا َو َعل �نَ �تَ �تْ

َ
ل ِ �نَ ْع�ن َك ِم�نَ �لصنّ �نّ ُهّم َو �إِ

ّ
5 �لل

ك َعْو�نِ ا �بِ
ّ
ل ا �إِ �ن

َ
ّو�تَ ل ا �تُ

َ
َك َو ل ّو�تِ �تُ ا �بِ

ّ
ل ا �إِ �ن

َ
ا َحْوَل ل

َ
ل �نَ

َك َو  �تَ �نَ َمَ��بّ
َ
ال ا َعّما �ن �ن لو�بِ صاَر �تُ �بْ

أَ
ْعِم �

أَ
ِدَك َو � ْسد�ی �تَ ا �بِ َك َو َسّدْد�ن �تِ �ی ْو�نِ �تَ ا �بِ ْد�ن �یّ

أَ
ا 6 �نَ

َك    ِ �ت  �نیی َمْعص�یَ
ً
� ودن �ن ا �نُ و�ِرِح�ن َ ْ ٍء ِم�نْ حب ىی َ َعْل ِل�ش ْ حب

لا �تَ

َمحا�تِ 
َ
ا َو ل �نَ ا�أِ ْعصن

أَ
ا َو َحَركا�تِ � �ن لو�بِ َعْل َهَمسا�تِ �تُ ْ ِلِه َو �حب

آ
َصّل َعلی ُمَ�ّمٍد َو � ُهّم �نَ

ّ
7 �لل

ها  ِ��تّ �بِ ْس�تَ
�نَ هتٌ  ا َحَس�نَ �ن و�تَ �ن �تَ َك َح�تّى لا  و��بِ

َ �ش ا�تِ  �ب ا �نیی موحبِ �ن ِ �ت
ِس�نَ

ْ
ل

أَ
� ا�تِ  َهحب

َ
ا َو ل �ن �نِ ْع�یُ

أَ
�

َك ا�بَ ها  ِع�ت �بُ �بِ ْوحبِ ْس�تَ
هتٌ �نَ �أَ ا َس�یّ �ن

َ
ى ل �ت �بْ

ا �تَ
َ
�َءَك َو ل رن َ حب

5 معبودا، و تو ما را از ضعف آفریدی و بر سستی بنیادمان نهادی و از آبی پست و بی ارزش آغازمان 

کردی؛ پس ما را توانی جز توانمندِی تو  و نیرویی جز  یاری تو نیست؛ 

6 بنابراین، ما را با توفیق خویش، نیرومند کن و با راهنمایی خویش، به راه راســت اســتوار بدار و 

دیــدگاِن دل هایمان را از آنچه ناســاز با مهر توســت، کور گردان و بــرای هیچ یک از اعضای ما، 

توان تأثیری در نافرمانی خویش قرار مده.  

7 معبــودا، بــر محمــد و خانــدان او درود فرســت و نجــوای دل هایمــان و حــرکات اندام هایمــان و 

نگرش های دیدگانمان و گفتارهای زبان هایمان را در آنچه موجب پاداش توست، قرار ده تا کار 

نیکی که به موجب آن مســتحق پاداش تو می گردیم، از دســتمان نرود و هیچ گناهی که با آن، 

سزاواِر کیفر تو می گردیم، در ما باقی نماند.
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توبه چه  نزد خدا؟زع؟ است؛ مگر  امری محبوب و دوست داشتنی  توبه،  دانستیم 
فایده ای برای خدای بی نیاز؟زع؟ دارد که آن را دوست می دارد؟! 

شاید  محبت خدا؟زع؟ معنای دیگری دارد که ما نمی دانیم!

کمال آن و این معنای عامی است  گرایشی وجودی است میان یک شیء و  محبت، کشش و 
که شامل محبت خدا؟زع؟ نیز می شود. )رک: المیزان، 411/1(

درباره  آنها  از  برخی  که  کرد  فرض  می توان  گونی  گونا مصادیق  عام،  معنای  این  برای  البته 
از آفریدگان را در نظر بگیریم و  خدا؟زع؟ محال هستند. برای روشن شدن این موضوع، یکی 

ببینیم به چه چیزهایی می تواند محبت داشته باشد:

1. محبت او به آفریدگار خود که هستی بخش و سرچشمه کماالت اوست؛
2. محبت او به خودش و کماالتی که دارد؛

کمی  کماالت او هستند؛ با  که در حقیقت ظهورات و تجلیاِت  آثار خودش  3. محبت او به 
تسامح مانند محبتی که یک هنرمند به اثر هنری خود دارد؛

4. محبت او به کارهای او که باعث می شوند کمالی به دست آورد و نقصی از او برطرف شود؛ 
مانند محبت ما به غذاخوردن.

5. محبت او به چیزهایی که به واسطه آنها کمالی به دست می آورد و نقصی را از خود برطرف 
می کند؛ مانند محبت ما به غذایی که می خوریم.

روشن است شماره های 1، 4 و 5 درباره خدا؟زع؟ بی معنا هستند؛ بنابراین محبت خدا؟زع؟ تنها 
می تواند به شکل 2 یا 3 مصداق داشته باشد که در میان آن دو نیز آنچه اصل است، شماره دو 

است؛ یعنی محبت خدا؟زع؟ به ذات خود که دارای کمال و زیبایی بی نهایت است.
بنابراین محبت خدا؟زع؟ به توبه بندگانش از این روست که توبه، زمینه ای است برای ظهور و 

که:  بروز پرتوهایی از کمال و زیبایی بی نهایت او؛ چرا
• اوال: نفس توبه، به معنای وجود و ظهور کمالی از او؟زع؟ در بنده اوست که او را به در خانه 

پروردگارش آورده است؛ 
• ثانیا: توبه، زمینه ظهور رحمت و غفران الهی را در برابر پوزش بنده اش فراهم می کند؛ 

• ثالثا: توبه باعث می شود بنده آمادگی پذیرش رحمت خدا؟زع؟ را پیدا کند و در نتیجه با رشد 
خود، کماالت بیشتری از کماالت خدا؟زع؟ را در وجود خود به نمایش بگذارد.

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْرعر َوّفِ

ُ
توِجُبَمْعروفَحْضَرةلم أ

سی
فار

سی
آشکار شدیاری نکردمپیش آمدبدی کنندهفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ـِ َیْعرݭُِض ما َتْرِك َعَلٰیيَعْزمواژگــــــــــــــــان ئاِتِمَن ي  ل الّسّیِ
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

« چه نکاتی برداشت می شود؟ ِ ݫ َكِمَنالّتْوَبةݫ ٰىَمْحبوبݭِ
َ
از فراز »َوَصّیْرناِإل  .3

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.    بر پایه روایتی از امام محمد باقر؟ع؟ اصرار بر گناه به چه معنایی است؟ 
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

چرا در دوراهی دین و دنیا، باید راه دین را در پیش بگیریم؟  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•   بــا مراجعــه به »نهــج البالغه، حکمت 417« و نیــز مطالعه »مجموعه آثار شــهید مطهری، ج23، 
ص559 به بعد«، شرایط قبول و کمال توبه را از نگاه امیرمؤمنان؟ع؟ بیان کنید. 
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1 ای آن كه یادش برای یادكنندگان، شرافت است  

و ای آن كه سپاسش برای سپاس گزاران، رستگاری است

و ای آن كه طاعتش، برای مطیعان، نجات و رهایی است

به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما 

و مشغول دار 

دل هایمان را از هر یادی به یاد خود

و زبان هایمان را از هر سپاسی به سپاس خود

و اندام هایمان را از هر طاعتی به طاعت خود؛

گر برای ما فراغتی از هر مشغولیتی مقدر كردی 2  پس ا  

آن را فراغتی بی آفت قرار ده

كه پیامدی در آن به ما نرسد

و ماللتی در آن، ما را در نیابد

ُرُه َشٌَف لذِّلاِكِريَن 
ْ
1 يا َمْن ِذك

َو يا َمْن ُشْكُرُه فَْوٌز لِلّشاِكِريَن

ُمطيعنَي
ْ
اٌة لِل

َ
َو يَا َمْن طاَعتُُه ن

ٍد َو آِلِ  ٰ ُمَمَّ َصلِّ َعَ

َو اْشَغْل 

ٍر
ْ
ِرَك َعْن ُكِّ ِذك

ْ
قُلوَبنا بِِذك

ِسنَتَنا بُِشْكِرَك َعْن ُكِّ ُشْكٍر 
ْ
ل
َ
َو أ

َو َجوارَِحنا بِطاَعِتَك َعْن ُكِّ َطاَعٍة

 ِمْن ُشْغٍل 
ً
ا فَراغ

َ
رَْت نل إِْن قَدَّ

2 فَ

 َسلَمٍة 
َ
ُه فَراغ

ْ
فَاْجَعل

ل تُْدِرُكنا ِفيِه تَِبَعٌة 

َمٌة
ْ
َحُقنا ِفيِه سأ

ْ
َو ل تَل

َْيِ
ْ
َو اكَن ِمْن ُداعئِِه؟ع؟ ِبَواتِِم ال

نیایش امام؟ع؟  برای فرجام های نیک



نـمـایی از  دعا

چه وقتی مشغول به کاری هستیم و چه زمانی که در فراغت به سر می بریم،
باید در جاده سعادت خود قدم بزنیم؛ اما چگونه؟ 

در حال مشغولیت، فکر، زبان و اعضای بدن ما مشغول چه اموری باشند؟
در حال فراغت، از چه آسیب هایی دوری کنیم؟

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ِاْشَغْلاْلُمطیعیَنطاَعةَفْوز َشَرف

ح ْرَتَجواِر
َ

َتِبَعةُتْدِرُكَفراغًاَقّد

َمةَتْلَحُق
ْ
ٰیَیْنَصِرَفسأ

َ
َمْسُروریَنَیَتَوّل

يِّئاِت  ٰ َينَْصَِف َعّنا ُكّتاُب السَّ َحتَّ

ِر َسيِّئاتِنا 
ْ
بَِصحيَفٍة خالٍَة ِمْن ِذك

وريَن ََسناِت َعّنا َمْسُ
ْ
ٰ ُكّتاُب ال َو َيتََولَّ

بِما َكتَبوا ِمْن َحَسناتِنا 

گناهان از نزد ما بازگردند  تا آن كه نویسندگان 

گناهانمان كر  با نوشته ای خالی از ذ

و نگارندگان نیكی ها از ما جدا شوند شادمان

كه از ما نوشته اند. به خاطر  نیكی هایی 
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▪   ارزشمندترین سرمایٔه ما   ▪
سرمایه یک فرد، دارایی اوست که با به کاربستن آن می تواند دارایی های بیشتری به دست آورد.
با اندکی دقت درخواهیم یافت که ارزشمندترین سرمایه ما )و با دقتی فیلسوفانه، تنها سرمایه ما(، 

وجود و هستی ماست که پرتویی محدود از وجود بی انتهای آفریدگارمان است.
گیریم تا  کار  که با ایمان و عمل صالح سرمایه هستی خود را به  وظیفه ما در این دنیا، این است 

هستی محدود خود را گسترده تر کنیم و به دارایی خود بیافزاییم.
حال  در  زمان  بستر  در  بلکه  باشد،  داشته  قرار  و  آرام  که  نیست  چیزی  هستی،  سرمایٔه  این  اما 

سپری شدن است به گونه ای که بخشی از آن که سپری می شود دیگر در دسترس ما نخواهد بود.
گر  گیریم؛ بنابراین ا کار  که ما امروز نمی توانیم سرمایه هستی خود در دیروز را به  این روشن است 
»سرمایه هستی خود در دیروز« را درست به کار گرفته باشیم، به تناسب آن بر دارایی خود افزوده ایم 

و به سود رسیده ایم وگرنه آن را به باد داده ایم و زیان کرده ایم!

ح دعا شر

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

پیامد،َتِبَعة
 مجازات

ماده »ت ب ع« به معنای آمدِن چیزی پس از چیز دیگر است. »َتِبَعة«، 
نتیجــه و پیامــدی اســت که پس از انجــام کاری حاصل می شــود. این 
واژه معمــوال بــرای پیامدهــا و نتایــج منفــی اســتفاده می شــود؛ ازاین رو 

مجازات نوعی پیامد است.

َمة
ْ
ماللت،َسأ

 دلزدگی

ماده »س أ م« به معنای دل زدگی و خســتگی از چیزی اســت. »َســأَمة«، 
مصدر است. معادل تقریبی آن در عربی »َمالَلة« است که در فارسی نیز 

استفاده می شود: »این داستان ماللت آور و خسته کننده بود.«

رهاکند َیْنَصِرَف
و برگردد

مــاده »ص رف« به معنــای چیــزی را از حالتی به حالت دیگــر در آوردن 
اســت. »َینَصــِرُف«، فعل مضــارع از باب انفعال و الزم اســت و به معنای 

کردن کاری و بازگشتن و رفتن به دنبال کار خود است. رها

ى
َّ
کند، َیَتَول پــشــت 

بــــــــــــاز آیــــــد

مــاده »ول ی« به معنــای قــرار گرفتن چیــزی بعد از چیز دیگــر همراه با 
ل است به معنای  رابطه و اتصال است. »َیَتَوّلٰی«، فعل مضارع باب َتَفّعُ
پشــت کردن و دربــاره کســی کــه از  پیــش انســان  مــی رود نیــز اســتفاده 

می شود؛ زیرا چنین کسی هنگام رفتن، به انسان پشت می کند.

ح واژ گان شر
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با این مقدمه شاید حقیقت خسرانی را که سوره مبارکه»عصر« به تصویر کشیده است، بهتر دریابیم:

اِلحاِت واالّصَ
ُ
ذیَنآَمُنواَوَعِمل

َّ
ال

َّ
*إل فيُخْسٍر

َ
ْنساَنل ِ

ْ
ال *ِإّنَ َعْصِر

ْ
حیِمَوال ْحمِنالّرَ ) ِبْسِماهَّلِلالّرَ

(  ْبِر َوَتواَصْواِبالّصَ َحّقِ
ْ
َوَتواَصْواِبال

امام ســجاد؟ع؟ که حقیقت ســوره عصر را با تمام وجود دریافته اســت، در این نیایش به ما می آموزد 
چگونه سرمایه هستی خود را به کار گیریم و از لحظه های زندگی خود به بهترین شکل استفاده کنیم.
با اصطالح »لّف و نشر« آشنا شدیم. در فراز نخست این  ابتدای درس نخست،  نکته 1: در   •
نیایش نیز این آرایه ادبی وجود دارد؛ یعنی سه بخش نخست آن به تر تیب با سه بخش پایانی 

آن مرتبط است.
• نکته 2: فراز نخست این نیایش اسلوب زیبایی دارد؛ در بخش اول که در قالب ندای پروردگار 
آمده است، خدا؟زع؟ به نوعی ستایش می شود؛ آنگاه ذکر شریف صلوات واسطه می شود تا در 
ح  شود. این همان ترتیبی  بخش پایانی، خواسته هایی متناسب با نداهای بخش اول مطر

است که در روایتی از امام صادق؟ع؟ به آن اشاره شده است:

َناِء َعَلی اهلل؟زع؟ 
َ
 ِبالّث

َ
ی َیْبَدأ ِخَرِة َحّتَ

ْ
ْنَیا َو ال

ُ
ِ الّد ِ َشْیئًا ِمْن َحَواِئجݭݫ ݫ ݫ هݫ َ ِمْن َرّبݭِ ݧ ݧ لݧ

َ
ْن َیْسأ

َ
ُکْم أ

َحدݨݨݨݨُ
َ
َراَد أ

َ
ُکْم ِإَذا أ ا ِإّیَ

َ اهلَل َحَواِئَجه ؛ وقتی می خواهید از پروردگارتان حاجتی  ݧ ݧ لݧ
َ
؟ص؟ ُثّمَ َیْسأ ِبّيِ ِة َعَلی الّنَ

َ
ال ِ َلُه َو الّصَ ݫ َو اْلَمْدحݭݫ

کنید، مبادا ]بی مقّدمه[ به آن مبادرت ورزید بلکه در  از حاجت های دنیا یا آخرت را درخواست 
ابتدا با ثنا و ستایش خدا؟زع؟ و صلوات بر پیامبر؟ص؟ آغاز کنید؛ سپس حوائجتان را بخواهید. 

)الکافی، 484/2(

ٍدَوآِلِه ٰىُمَحّمَ
َ
َعل َصّلِ

اِكِریَن
ّ

ِللذ
ٌ

ِذْكٍریاَمْنِذْكُرُهَشَرف لوَبناِبِذْكِرَكَعْنُكّلِ
ُ
َواْشَغْلق

ِللّشاِكِریَن ْوٌز
َ
ُشْكٍرَویاَمْنُشْكُرُهف َكَعْنُكّلݭِ ُشْكرݭِ ِسَنَتنابݭِ

ْ
ل
َ
َوأ

ُمطیعیَن
ْ
َطاَعٍةَوَیاَمْنطاَعُتُهَنجاٌةِلل َوَجواِرَحناِبطاَعِتَكَعْنُكّلِ

▪ برنامه ای برای دل   ▪
مرکز هستی ما دل ماست؛ بنابراین باید آن را به بهترین کار بگماریم و سودمندترین سرمایه گذاری 

را برای آن انجام دهیم.
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اما بهترین کار دل چه می تواند باشد؟
دل،  کارهای  مهم ترین  از  یکی  بی شک 
که می تواند به  توجه کردن و به یادداشتن است 

کی دل جهت دهد. سایر کارهای ادرا
چیزی  بهترین  را  خدا؟زع؟  یاد  سجاد؟ع؟  امام 
داشته  توجه  آن  به  می تواند  دل  که  می داند 
باشد و مشغول آن شود؛ ازاین رو ابتدا خدا؟زع؟ را 

یَن؛ای کسی که یاد او شرافتی بزرگ برای یادکنندگان است.« ندا می دهد  اِكرݭِ
ّ

ِللذ
ٌ

با »یاَمْنِذْكُرُهَشَرف
و در ادامه از او؟زع؟ می خواهد که دل های ما را چنان متوجه و مشغول به خود کند که دیگر جایی 

ِذْكٍر« ناِبِذْكِرَكَعْنُكّلِ لوبݨَ
ُ
برای یادهای دیگر باقی نماند: »َواْشَغْلق

شرافتی که امام سجاد؟ع؟ از آن سخن می گوید، شرافتی مانند شرافت های دنیایی نیست که خیالی 
که جایگاه یاد  و قراردادی باشد و به اندک بهانه ای از میان برود، بلکه شرافتی حقیقی است؛ دلی 

خداست، مگر می شود حقیقتا شریف نباشد؟!

▪ حقیقت ذكر و مراحل آن   ▪
گر کسی  یاد خدا را در دل داشته باشد،  حقیقت ذکر، یاد خدا؟زع؟ در دل و توجه به اوست. البته ا
گفته اند ذکر سه مرحله دارد: ازاین رو  او  نیز  آشکار می شود؛   آثارش در زبان و دیگر اعضای بدن 

ذکر قلبی، ذکر زبانی و ذکر عملی� )ریاض السالکین،  447/2(

در روایات نیز به  این مراحل اشاره شده است:

ي؛ َنْفسݭِ ي  فݭݭِ ْذُکْرَك 
َ
أ َنْفِسَك  ي  فݭݭِ ِي  اْذُکْرنݭݭݭݭݫ ِعیَسی  »َیا  فرمود:  عیسی؟ع؟  به  خدا؟زع؟  قلبی:  كر  ذ   • 

کنم .« )الکافي،502/2( و همچنین  کن، تا تو را در جان خود یاد  ای عیسی، مرا در جان خودت یاد 
ُکّلݭِ  ي َعَلی   َتْنَسنݭِ

َ
از جمله سخنانی که خدا؟زع؟ با موسی؟ع؟ داشته این بوده است: »َیا ُموَسی ال

یُت اْلَقْلَب؛  ای موسی، مرا در هیچ حالی فراموش مکن؛ زیرا فراموش کردِن  ݭِ ي ُیمݫ َحاٍل َفِإّنَ ِنْسَیانݭݭݭݪِ
من، قلب را می میراند.« )الکافي، 498/2( 

ِتَك َو اْشَغْلُه ِبِذْکِرَك« ْغ َقْلِبي ِلَمَحّبَ در بند 10 از نیایش 21 نیز می خوانیم: »َفّرِ

َناِء 
َ
ْنِطْق ِبَحْمِدَك َو ُشْکِرَك َو ِذْکِرَك َو ُحْسِن الّث

َ
كر زبانی: در بند 5 از نیایش 23 می خوانیم: »َو أ •  ذ

َعَلْیَك ِلَساِني ؛ زبانم را به حمد، شکر، یاد و ثنایت گویا ساز.« یکی از بافضیلت ترین مصادیق ذکر 
زبانی، تسبیح حضرت زهراء؟اهس؟ است. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ    
مئ ىئ   يئ

 اى کسانی که ایمان آورده اید، خدا را بسیار یاد 
کنید و صبح و شام او را تسبیح گویید.

 احزاب  : 42-41 

آیینه در آیینه
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) ً
َكِثیرا

ً
ِذْكرا َ ُكُروااهَّللݧ

ْ
ِذي َقاَل اهلُل؟زع؟: ) اذ

َ
ْکرݭِ اْلَکِثیِر اّل ْهَراِء؟اهع؟ ِمَن الّذِ َتْسِبیُح َفاِطَمَة الّزَ

را  که خدا؟زع؟ در قرآن فرموده است: »خدا  کثیر" است  از موارد "ذکر  تسبیحات فاطمه زهرا؟اهع؟ 
فراوان یاد کنید.« )الکافي، 500/2(

كر عملی: از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:  •  ذ

 ِإَلَه 
َ

ي »ُســْبَحاَن اهلِل َو اْلَحْمــُد هلِِل َو ال ْعنݭِ
َ
 أ

َ
َشــّدِ َمــا َفــَرَض اهلُل َعَلی َخْلِقــِه ِذْکُر اهلِل َکِثیرًا ُثّمَ َقاَل: ال

َ
ِمــْن أ

َم َفِإْن َکاَن َطاَعًة َعِمَل ِبَها َو ِإْن   َو َحّرَ
َ

َحــّل
َ
َ اهلِل ِعْنَد َما أ « َو ِإْن َکاَن ِمْنــُه َو َلِکــْن ِذْکــرݧ ْکَبــُر

َ
 اهلُل َو اهلُل أ

َّ
ِإال

َکَها ݨَ َکاَن َمْعِصَیًة َترݧ
 از ســخت  ترین اموری که خدا بر آفریدگانش واجب کرده اســت، ذکر فراوان خداســت؛ مقصودم از 
« نیســت، هر چند کــه آنها هم ذکر  ْکَبُر

َ
 اهلُل َو اهلُل أ

َّ
 ِإَلــَه ِإال

َ
ذکــر فــراوان »ُســْبَحاَن  اهلِل  َو اْلَحْمــُد هلِِل َو ال

گر چیزی  خدا هستند؛ بلکه منظور، یاد خدا هنگام مواجهه با حالل و حرام اوست، به گونه ای که ا
گر معصیت خدا بود آن را ترک کند. )الکافي، 80/2( اطاعت خدا بود، به آن عمل کند و ا

▪ برنامه ای برای زبان   ▪
ِللّشاِكریَن ْوٌز

َ
َویاَمْنُشْكُرُهف

»فوز« دو معنا دارد که هر دو در اینجا می تواند صحیح باشد:

•   اول: نجات یافتن. شکر خدا؟زع؟ مایه نجات و 
رهایی است. بر اساس آیات و روایات، شکر، 
دام های  و  خدا؟زع؟  عذاب  از  نجات  مایٔه 
دست رفتن  از  برابر  در  مانعی  نیز  و  شیطان 

نعمت های خدا؟زع؟ است.
•   دوم: دست یابی و بهره مندی از خیرات� 

شکر خدا؟زع؟، سبب بهره مندی سپاس گزاران 
است. قرآن کریم، شکر نعمت را سبب فزونی 

ْ
آن و بهره مندی بیشتر معرفی می کند:) َوِإذ
ِئْنَكَفْرُتْم

َ
ُكْمَول

َ
زیَدّن

َ َ
ِئْنَشَكْرُتْمل

َ
ُكْمل َنَرّبُ

َّ
ذ

َ
َتأ

َشدیٌد(  )ابراهیم: 7(
َ
َعذابيل ِإّنَ

شکر  زبانی، یکی از روشن ترین مصادیق شکر است؛ ازاین رو امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ می خواهد 
ِسَنَتنا

ْ
ل
َ
زبان ایشان را چنان مشغول ذکر او کند که فرصتی برای شکر دیگران باقی نماند: )َواْشَغْل...أ

ُشْكٍر(  ِبُشْكِرَكَعْنُكّلِ

هشام بن احمر می گوید: به همراه امام صادق؟ع؟ 
ســوار بر چهارپا در اطــراف مدینه حرکت می کردیم. 
کــرد و خــود را از  گهــان ایشــان پاهایــش را جمــع  نا
مرکبش به زمین انداخت و به سجده رفت و مدت 
زیــادی در حالــت ســجده باقی ماند. ســپس ســر از 

سجده بر داشت و دوباره سوار چهارپا شد. 
به ایشان عرض کردم: »فدایت شوم! چقدر طوالنی 
ســجده نمودی!« ایشــان فرمــود: »همانــا نعمتی را 
کــه خدا بــه من ارزانــی کرده بــود، به خاطــر آوردم و 

خواستم که سپاس پروردگارم را به جای آورم.« 
الکافی، 98/2

اشارت و هدایت



172

درس ی3
نیایشدد

البته چنانکه در بخش »رواق اندیشه« خواهید خواند، این درخواست به معنای ناپسندبودن تشکر 
از دیگران نیست، بلکه تشکر از بندگان خدا؟زع؟ امری پسندیده، الزم و ضروری است.

نیز  دیگری  درخواست  خدا؟زع؟  از  جمله  این  ضمن  در  »امام؟ع؟  می نویسد:  صحیفه  بزرگ  ح  شار
آنان است؛ زیرا عاقبت نیازمندی به مردم،  از  از مردم و مبتالنشدن به تشکر  دارد و آن بی نیازی 
روی گرداندن از خدا؟زع؟ و قبله حقیقی است و این توجه به غیر باعث  می شود که استعداد دریافت 

رحمت الهی از انسان گرفته و انسان مشغول به دیگران شود.« )ریاض السالکین،  453/2(
در بند 26 از نیایش بیستم )دعای مکارم األخالق( آمده است:

ْهَلِرْزِقَك
َ
ْسَتْرِزَقأ

َ
أ
َ
ف َتاِر

ْ
ق ِ

ْ
َتْبَتِذْلَجاِهيِبال

َ
َول َیَساِر

ْ
ٍدَوآِلِهَوُصْنَوْجِهيِبال ىُمَحّمَ

َ
َعل َصّلِ ُهّمَ

َّ
الل

ِهْم ْنَتِمْنُدونݭݭݪِ
َ
َمْنَمَنَعِنيَوأ ّمݭِ

َ
ىِبذ

َ
ْبَتل

ُ
يوأ ْعَطانݭݪِ

َ
َنِبَحْمِدَمْنأ َتتݭِ

ْ
ف
َ
أ
َ
ِقَكف

ْ
َخل ِشَراَر ْسَتْعِطيݨَ

َ
َوأ

َمْنِع
ْ
ْعَطاِءَوال ِ

ْ
ال ّيُ َولݭݭݭِ

معبودا، به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما و چهره ام )آبرویم( را با توانگری حفظ فرما و 
جایگاه اجتماعی ام را با تنگ دستی مفرسای که به واسطه آن، از روزی خوارانت درخواست روزی 
کنم و از بدترین آفریدگانت درخواست بخشش کنم و در پی آن، یا گرفتار  ستودن شخصی شوم 
که مرا محروم می سازد؛ حال آنکه  بخشیدن  گرفتار نکوهیدن کسی شوم  که به من می بخشد یا 

یا نبخشیدن به دست توست، نه آنان!

▪ برنامه ای برای زبان   ▪
شکر  حقیقت  که  می کند  بیان  السعاده«  »معراج  شریف  کتاب  نویسندٔه  نراقی؟هر؟  احمد  مال 

خدا؟زع؟، مرکب از چهار رکن است:
• رکن اول: همه نعمت ها را از خدا؟زع؟ بداند؛

• رکن دوم: از نعمت هایی که خدا؟زع؟ به او داده، شاد و خرم باشد )البته نه به سبب اینکه باعث 
لذت و کامرانی در دنیاست، بلکه چون به واسطٔه آنها می تواند رضای خدا؟زع؟ را به دست آورد 

و به او نزدیک شود(؛
که خیرخواه  • رکن سوم: در دل و زبان، حمد و ثنای او را به  جا آورد. حمِد دل، به  این است 

همٔه آفریدگان خدا؟زع؟ باشد و حمِد زبان، به این است که با زبان اظهار شکر کند؛
•  رکن چهارم: نعمت های الهی را در راه رضای خدا؟زع؟ استفاده کند. )ر.ک: معراج السعاده، ص790(

برای تحقق حقیقت شکر  باید هر چهار امر وجود داشته باشد؛ اما گاهی در روایات به یکی از این 
امور هم، شکرگزاری اطالق شده است؛ به عنوان نمونه از امام صادق؟ع؟  روایت شده است:



173

برنامه های نورانی

که خدا به او نعمتی دهد و در  کس  ى ُشْکَرَها؛ هر 
َ

ّد
َ
ِ َفَقْد أ ݫ ݫ َقْلِبهݫ ٍ َفَعَرَفَها بݭِ ݫ ِ ِبِنْعَمةݫ ْنَعَم اهلُل َعَلْیهݫ

َ
•َمْن أ

دلش بفهمد که این نعمت از خداست، شکر آن نعمت را به جای آورده است. )الکافي، 96/2(

ْن َتْحَمَد اهلَل؟زع؟ َعَلْیَها؛ شکر  هر  نعمتی- هر چند بزرگ باشد- به این 
َ
• ُشْکُر ُکّلِ ِنْعَمٍة َو ِإْن َعُظَمْت أ

است که حمد خدا؟زع؟ را بر آن به جای آوری. )الکافي، 95/2(

اْلعاَلِمیَن«؛ شکر نعمت،  َرّبِ  : »اْلَحْمُد هلِل  ُجلݭِ الّرَ َقْوُل  ْکرݭِ 
ُ

الّش َتَماُم  َو  اْلَمَحارݭِمݭِ  اْجِتَناُب   ِ ݫ ْعَمةݫ الّنِ ُشْکُر   •
دوری کردن از حرام است و کمال آن به این است که شخص بگوید: »الَحمُد هلِِل رّبِ العاَلمیَن«

 )الکافي، 95/2(

▪ برنامه ای برای اعضای بدن   ▪
طاَعٍة ُمِطیعیَن...واْشَغْل...َجَواِرَحناِبطاَعِتَكَعْنُكّلِ

ْ
َویاَمْنطاَعُتُهَنجاٌةِلل

طیُعوااهَّلَلَو
َ
کریم می خوانیم: )َوأ فرمان برداری از خدا؟زع؟، مایٔه نجات و رهایی است. در قرآن 

ُكْمُتْرَحُموَن( )آل عمران: 132( 
َّ
َعل

َ
ُسوَلل الّرَ

امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ می خواهد همٔه اعضاء 
اجرای  و  اطاعت  مشغول  چنان  جوارحش،  و 
که فرصتی برای اطاعت از  دستورات الهی باشد 
غیر خدا پیش نیاید: )اْشَغْل...َجَواِرَحناِبطاَعِتَك

طاَعٍة(  َعْنُكّلِ
البته روشن است که اطاعت از پیامبران و اولیای 
خداست،  از  اطاعت  حقیقت  در  نیز  خدا؟مهع؟ 

کس از پیامبر فرمان   طاَعاهَّلَل( )نساء: 80(؛ »هر 
َ
َقْدأ

َ
ُسوَلف چنان که در قرآن می خوانیم: )َمْنُیِطِعالّرَ

َبَرد از خدا فرمان برده است.«

▪ خطر فراغت   ▪
در فرازهای پیشین، با برنامه سعادت آفرین امام سجاد؟ع؟ برای بخش های مختلف وجود خود 
آشنا شدیم و دانستیم که خواسته ایشان این است که دل، زبان و اعضای بدنش، همواره مشغول 

غ  نباشد.  خدا؟زع؟ بوده، لحظه ای فار
در ادامه، راز این مطلب بیشتر روشن می شود؛ فراغت و بیکاری می تواند منشأ خطراتی باشد که امام 

سجاد؟ع؟ از آنها به خدا؟زع؟ پناه می برد. 

ىئ  ىئ ىئ ی    ی ی ی 
جئ حئ مئ    

و هر که خدا و رسول او را فرمان برد و از خدا بیم 
بدارد و از او پروا کند، 

چنین کسانند که واقعا کامیابند.
نور  : 52

آیینه در آیینه
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امام؟ع؟ با همان نگاه توحیدی همیشگی - که 
هر پیشامدی از جمله فراغت را از ناحیٔه خدا؟زع؟ 

می داند - چنین می فرماید:
گر برای ما فراغتی مقدر فرمودی، آن را فراغتی  » ا
نا

َ
ل ْرَت

َ
ّد

َ
ق ِإْن

َ
)ف نباشد.«  آفتی  آن  در  که  قرار ده 

راَغَسلَمٍة(؛ فراغتی که 
َ
ُهف

ْ
اْجَعل

َ
ِمْنُشْغٍلف

ً
راغا

َ
ف

در آن از دو امر به دور باشیم:
)

ٌ
َعة َتبݭِ ِ ݫ ُكنافیهݫ 1. پیامد گناهی در آن دامن گیر ما نشود. )لُتْدرݭِ

به  بازگشت  فراغت، مانع  اتمام  از  که پس  نیاورد  به  دنبال خود  ما  برای  و ماللتی  2. دل زدگی 
)

ٌ
َمة

ْ
َحُقنافیِهَسأ

ْ
برنامه های مهم ما شود. )َولَتل

که  است  مناسبی  فرصت  بیکاری  زمان  می کند.  فراهم  فساد  برای  را  زمینه  بیکاری،  و  فراغت 
شیطان، دست به کار شده، انسان را به سوی گناه بکشاند. 

از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده است: 

گرچه مشغولیت باعث سختی و زحمت است،  َمْفَسَدٌة؛ ا اْلَفراغݭِ   َفاّتِصاُل   ُغُل  َمْجَهَدًة 
ُ

الّش َیُکِن   ِإْن  
ولی ادامه بیکاری و فراغت، عامل فساد است. )الرشاد، 298/1( 

در روایتی دیگر، از امام موسی بن جعفر؟ع؟ آمده است: 

که زیاد می خوابد و بیکار است، بدش  غ؛  خدا؟زع؟ از بنده ای  اَم اْلَفاِر ّوَ ِإّنَ اهلل؟زع؟ ُیْبِغُض اْلَعْبَد الّنَ
می آید. )الکافي، 84/5( 

بی شک این نفرت خدا؟زع؟ به خاطر زیان هایی است که پرخوابی و بیکاری برای بنده اش دارد.

▪ فرشتگان شادمان   ▪
ج  خار حال  دو  از  زندگی  طول  در  انسان  که  است  این  نیایش،  این  در  سجاد؟ع؟  امام  منطق 

نیست: یا مشغول است، یا فراغت دارد.

گر مشغول است، باید مشغول خدا؟زع؟ باشد؛ •  ا

گر فراغت دارد، نباید فراغتش زمینٔه دوری از خدا؟زع؟ را فراهم کند. •  ا

 در این صورت، دو اتفاق شیرین برای انسان می افتد:

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
پس چون )از کار مهمی( فراغت یافتی خود را )در 
اشتیاق به سوی  با  و  افکن  رنج  به  مهمی دیگر( 

پروردگارت روی آور.
ح  : 7و8 شر

آیینه در آیینه
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1.  فرشتگانی که اعمال ناشایست را ثبت می کنند، چیزی برای ثبت کردن نخواهند داشت و با 
ِمْنِذْكِر ٍ ݫ ݫ َیةݫ خالݭݭݪِ ٍ َصِحیَفةݫ بݭِ َئاتݭِ ّیݭِ

اُبالّسَ َعّناُكّتَ
َ

ٰىَیْنَصرݭِف دست خالی از انسان جدا می شوند: )َحّتَ
ئاِتنا(  َسّیِ

انسان  از  پر  دستی  با  و  شادمان  و  خوشحال  هستند،  نیکی ها  ثبت  مأمور  که  فرشتگانی    .2
ماَكَتبواِمْنَحَسناِتنا( َعّناَمْسُروریَنبݭِ َحَسَناتݭِ

ْ
اُبال ىُكّتَ

َّ
خداحافظی می کنند: )َوَیَتَول

سرانجام نیکو

و درایــــت قـــرائـــت  11 برای مطالعهدعـــــــــای 

َك  ا َدْعَو�تُ �ن َر�تْ ْ�صنَ ا َو �ْس�تَ ْعماِر�ن
أَ
َم�تْ ُمَدُد � َصّرَ ا َو �تَ �ن ا�تِ اُم َح�یَ �یَ

أَ
�تْ � صنَ �تَ � ��نْ دن 3 َو �إِ

اَم ما  �ت َعْل حنِ ْ َو �حب ِه  ِل
آ
� َو  ٍد  ُمَ�ّمَ َصّلِ َعلی  �نَ ها  ِ �ت َ ا�ب �ب �إِ َو ِم�نْ  ها  ِم�نْ  

َ
ّد �بُ ى لا  �تِ

َّ
�ل

�نْ�بٍ  دنَ ی 
َ
َعل ْعَدَها  َ �ب ا  �ن �نُ و�تِ �ت لا  هتً 

َ
ول �بُ

َم�تْ هتً  ْو�بَ �تَ ا  ْعماِل�ن
أَ
� هتُ  �بَ َك�تَ ا  �ن �یْ

َ
َعل ْحِصى 

�تُ

اَها. �نَ َر�نْ �تَ هتٍ ��تْ ا َمْعِص�یَ
َ
اُ� َو ل َرْح�نَ �تَ ْ �حب

اِدَك. اَر ِع�بَ �ب
حنْ

أَ
لو � �بْ

ْوَم �تَ َ هاِد �ی ْ سش
اأَ

ْ
ی ُرءوِس �ل

َ
ُه َعل ْر�تَ  َس�تَ

ً
ر� ا ِس�تْ �نْ َع�نّ سشِ

ْ
ك 4 َو لا �تَ

اد�َك. �بٌ ِلَم�نْ �ن �ی �ب َم�نْ َدعاَك َو ُمْس�تَ ٌم �بِ َك َرح�ی
�نَّ �إِ    5

3 و هنگامــی کــه روزهــای زندگیمــان ســپری گشــت و زمان عمرهایمــان به پایان رســید و 

دعــوت تــو – کــه از آن و پذیــرش آن گریــزی نیســت- مــا را نزد تــو فراخوانــد، به محمد 
و خانــدان او توجــه مهرورزانــه فرمــا و پایــان آنچــه را کــه نویســندگان اعمالمــان بــرای 
مــا برشــمرده اند، توبــه ای پذیرفتــه قرار ده که پــس از آن، مــا را بر گناهی کــه کرده ایم و 

نافرمانی ای که انجام داده ایم بازخواست نفرمایی.
4 و پــرده ای را که بر گناهانمان افکنده ای، پیش چشــم حاضــران کنار مزن، در روزی که 

اخبار بندگانت را آشکار می سازی.
5 زیرا تو ، به  آن  کس که تو را بخواند، مهربانی و  کسی را که تو را صدا کند، پاسخ دهنده ای.



176

درس ی3
نیایشدد

یکی از خواسته های امام سجاد؟ع؟ این بود: »معبودا، زبان من را چنان مشغول 
شکرت کن که فرصتی برای تشکر از دیگران باقی نماند.« 

است  شایسته  کرد،  نیکی  ما  به  مردم  از  کسی  گر  »ا بگیریم:  نتیجه  می توانیم  آیا 
به جای تشکر از او، تنها از خدا؟زع؟  تشکر کنیم«؟! 

روشن است که مقصود امام سجاد؟ع؟ این نیست. اینکه تشکر از مخلوقات خدا؟زع؟ شایسته  
بلکه ضروریست، از بدیهیات اسالم است. اصال هر انسانی با عقل فطری خود درک می کند که 
باید سپاس کسی را که به او نیکی کرده به جای آورد. در روایتی از امام سجاد؟ع؟ آمده است:

؛ شکرگزارترین شما نسبت به خداوند کسی است که بیش از  اسݭِ ُکْم  ِللّنَ
ْشَکرݨݨݨݨݨݨݨݨݨُ

َ
ُکْم  هلِِل  أ

ْشَکرݨݨݨݨݨݨݨݨݨُ
َ
أ

دیگران از نیکی های مردم تشکر می کند. )الکافي، 99/2(

اما به راستی مقصود امام؟ع؟ از آن درخواست چیست؟ 
که امام؟ع؟ ضمن این جمله  بی نیازی از  گذشت سید علی خان؟هر؟، معتقد است  چنانکه 
از  مردم  از  شکرگزاری  زمینه  اصال  که  به گونه ای  است،  فرموده  درخواست  خدا؟زع؟  از  را  مردم 

میان برود؛ زیرا شکرگزاری از مردم مستلزم توجه به مردم و غفلت از خدا؟زع؟ است . 
از  خواه ناخواه  اجتماعی،  زندگی  در  انسان  زیرا  نمی رسد؛  نظر  به  صحیح  توجیه  این  ولی 

نیکی های دیگران بهره می برد و وظیفه پیدا می کند از آنان تشکر کند. 

به نظر می رسد پاسخ صحیح را بتوان از متن روایتی که نقل شد، استفاده کرد:
گر بخواهد حقیقت شکرگزاری خدا؟زع؟ را به جای آورد، باید از مردم نیز تشکر کند.   انسان ا

تشکر از مردم نوعی تشکر از خدا؟زع؟، البته با نگاه توحیدی است.
کسی با نگاه توحیدی همواره به یاد خدا؟زع؟ باشد و همٔه نعمت ها را از ناحیٔه او بداند و  گر  ا
بندگان او را واسطه رسیدن نعمت ها به شمار آورد، در  عین اینکه در دل و زبان و عمل شکرگزار 
سپاس گزاری  نیز  او  بندگان  از  خدا؟زع؟،  از  شکرگزاری اش  کامل کردن  برای  است،  خدا؟زع؟ 
می کند. با این نیت و نگاه توحیدی، زبان شخص همواره مشغول شکرگزاری از خدا؟زع؟ است، 

گر در ظاهر از  بندگان او تشکر کند. حتی ا

رواق
انــدیـشـه
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برنامه های نورانی

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
َمةعر

ْ
َعةسأ َیْنَصرَِفَفْوزَتبݭݭِ

سی
فار

سی
مقدر کردیفراغت، بیکاریاعضاشرافتفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ـنا ُقلوَباْشَغْل واژگــــــــــــــــان ْکرݭٍ ُکّلِ َعْنَكِذْکرݭِبݭِ  ذݭِ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

یکی از بهترین  کارهایی که دل می تواند انجام دهد، چیست؟ چرا؟  .3
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

ْوٌز«  چه معناهایی می تواند داشته باشد؟ توضیح دهید.
َ
ِللّشاِكریَن«، »ف ْوٌز

َ
4.    در فراز »َویاَمْنُشْكُرُهف

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

گواری می تواند برای ما داشته باشد؟ فراغت و بیکاری چه پیامدهای نا  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  بــا مراجعــه بــه کتــاب »مفاتیــح الحیــاة، ص89« یــا »میــزان الحکمــة، 130/10« روایاتــی را کــه به 
نکوهش تنبلی و کم همتی می پردازند، استخراج کنید.



درس 31

بزرگنعمتیبهناممحّمد؟ص؟

نیایش2

كه  ۱  و سپاس و ستایش  خدای را   

كرد با پیامبرش محّمد ؟ص؟، نعمتی بزرگ به ما عطا 

نه بر اّمت های گذشته 

و  اقوام پیشین 

با قدرتش كه از هیچ چیز -هرچند بزرگ باشد- ناتوان نیست

و هیچ چیز -هرچند ظریف باشد- از دست آن نمی رود

كه آفریده، مهر پایان زد 2  پس با ما، بر همه كسانی   

گواه قرار داد  كه انكار نمودند،  و ما را بر آنان 

و به عطای خود، بر آنان كه اندک بودند فزونی مان بخشید.

3   معبودا، پس توجه مهروزانه فرما به محّمد  

امین تو بر  وحیت 

و ارزشمندترینت از میان آفریدگانت

و برگزیده ات از میان بندگانت

پیشوای رحمت 

و راهبر خیر و نیكی 

كلید بركت؛ و 

4   چنانكه جانش را برای اجرای فرمان تو گماشت  

ى  
َّ

َْمُد ِلِ اذل
ْ
۱ َو ال

ٍد نَِبيِِّه ؟ص؟  َمنَّ َعلَيْنا بُِمَحمَّ
َمِم الْاِضيَِة 

ُ ْ
ُدوَن ال

اِلَفِة ُقُروِن السَّ
ْ
َو ال

 َتْعِجُز َعْن َشْ ٍء َو إِْن َعُظم 
َ

بُِقْدَرتِِه الَِّت ل
 َيُفوُتَها َشْ ٌء َو إِْن لَُطف 

َ
َو ل

 
َ
2 فََختََم بِنا َع  َجيِع َمْن َذَرأ

َو َجَعلَنا ُشَهداَء َع  َمْن َجَحَد 
نا بَِمنِِّه َع  َمْن قَلَّ  َ َو َكثَّ

ٍد  3 اللَُّهمَّ فََصِل َع  ُمَمَّ

اميِنَك َع  وَْحِيَك 
ِقَك 

ْ
يِبَك ِمْن َخل

َ
َو ن

َو َصفيَِّك ِمْن ِعباِدَك 
اماِم الرَّْحَِة 

َْيِ 
ْ
َو قائِِد ال

َكِة  َبَ
ْ
َو ِمْفتاِح ال

ْمِرَك َنْفَسُه 
َ
َكما نََصَب ل 4



۵   و تنش را در راه تو در معرض نامالیمات قرار داد  

6  و  در راه دعوت به  تو، با نزدیكانش آشكارا دشمنی كرد  

7   و در راه رضای تو، با خاندانش جنگید   

8   و در راه احیای دین تو رابطه اش را با بستگان خونی اش قطع كرد 

9   و نزدیک ترین افراد را به خاطر انكارشان از خود دور ساخت 

۱0   و دورترین افراد را به خاطر پذیرفتن دعوت تو، به خود نزدیک كرد

۱3   و در رساندن پیامت، خویشتن را به سختی افكند 

۱4   و با دعوت به آیینت، خود را به خستگی انداخت

۱۵   و خویش را به خیرخواهی پذیرندگان دعوتت مشغول كرد

۱6   و هجرت نمود به دیار غربت

و جایی دور از محل اقامتش 

و جایگاه پرورشش

و زادگاهش 

و سرای انسش 

بر این قصد كه دین تو را عزت بخشد

كافران به تو، یاری طلبد. و علیه 

َمْكُروهِ بََدنَُه 
ْ
۵ َو َعرََّض فيَك لِل

تَُه  َْك حامَّ
َ

اعِء إل 6 َو اكَشَف ف ادلُّ

تَُه  ْسَ
ُ
7 َو حارََب ف  رِضاَك أ

8 َو َقَطَع ف  اْحياِء ديِنَك رَِحَُه 

ْدَننْيَ َع  ُجُحوِدِهْم 
َ ْ
قَْص ال

َ
9 َو أ

قَْصنْيَ َعَ اْسِتجابَِتِهْم لََك....
َ ْ
۱0 َو قَرََّب ال

َِك 
َ

َب َنْفَسُه ف  َتبْليغ رِساتل
َ
ْدأ

َ
۱3 َو أ

اعِء ال ِملَِّتَك  ْتَعبَها بِادلُّ
َ
۱4 َو أ

ْهِل َدْعَوتَِك 
َ
۱۵ َو َشَغلها بِانلُّْصِح ِل

ُغْرَبِة 
ْ
۱6 َو هاَجَر ال  بِلِد ال

َو َمَلِّ انلَّاِى َعْن َمْوِطِن رَْحِلِه 
َو َموِْضِع رِْجِلِه 
َو َمْسِقِط َرأِسِه 
َو َمانَِس َنْفِسِه 

ارادًة ِمنُْه لْعزاِز ديِنَك 
ُكْفِر بِك

ْ
ْهِل ال

َ
َو اْستِنْصاًرا َع  أ

نـمـاییازدعا
داشــته  ارزانــی  بشــریت  بــه  خــدا؟زع؟  کــه  اســت  نعمتــی  اســالم،  انسان ســاز  و  ک  پــا آییــن    

و بهترین بنده اش، محمد؟ص؟ را برای رساندن و گسترش آن گماشته است.
محمــد؟ع؟ کــه بــود؟ هدفش چه بود؟ چه ســختی ها و مشــکالتی را برای رســیدن به هدفش 

پشت سر نهاد؟ پیامبری او چه آثار و نتایجی را برای امتش به ارمغان آورد؟
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درس د3
نیایشن

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

« فعــل ماضــی آفرید و پدید آوردَذَرأ
َ
مــاده »ذ ر ء« به معنــای آشــکاری و پدیــداری اســت . »َذَرأ

به معنای پدیدار کردن به وسیله آفرینش است. 

انکار کردَجَحَد

ماده »ج ح د« به معنای انکار امری است که انسان آن را درست می داند � 
کــه بــا دیــدن  »َجَحــَد« فعــل ماضــی اســت. خــدا؟زع؟ دربــاره فرعونیانــی 
معجزات حضرت موســی؟ع؟ْ ، بــاز به انکار ایشــان پرداختند، می فرماید: 
ا( )نمل: 14(؛»و آنها آیات را  ّوً

ُ
 َو ُعل

ً
ما

ْ
ْنُفُسُهْم ُظل

َ
)َو َجَحُدوا ِبها َو اْسَتْيَقَنْتها أ

از روی ظلــم و سرکشــی انــکار کردند با آن که جانشــان بــه ]حقانیت[ آنها 
یقین داشت«.

بزرگوار  و ارزشمندَنجیب
ماده »ن ج ب« به معنای خلوص و ارزشــمندی است. »َنجیب« صفت 
مشبهه به معنای انسان بزرگوار و ارزشمند است. واژه های »نجیب« و 

»نجابت« در زبان فارسی پرکاربرد هستند.

ْصح خیرخواهی الّنُ
خالصانه

ماده »ن ص ح« به معنای خلوص از هر پیرایه است. توبه َنصوح، یعنی 
توبــه خالــص و راســتین. »ُنصــح« مصــدر اســت به معنــای خیرخواهــی 

خالصانه برای دیگری؛ َنَصَح َله: »برای او خیرخواهی کرد.«

شرحواژگان

واژگانمــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

َخَتَمالُقُرونالماِضَیةَمّنَ
َ
َذَرأ

َرَجَحَد
َ
َکّث

َ
َضقاِئدَقّل َعّرَ

ْتَعَبحاَرَب
َ
ْصحأ إْعزازَمأَنسالّنُ
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▪ قدرشناسی   ▪
در  وقتـی  می شـویم،  سـیراب  معارفـش  خنـکای  و  واژه هـا  زاللـی  از  و  می گشـاییم  را  قـرآن  وقتـی 
محضر نهج البالغه می نشـینیم و در آسـمان معارفش به پرواز در می آییم،وقتی صحیفه را در دسـت 
می گیریـم و از آن، راهـی بـه رازگویـی بـا پروردگارمان می گشـاییم، و وقتی با عمل به دسـتورات اسـالم، 

دنیـا و آخرتمـان را آبـاد می کنیـم، آیـا سـزاوار اسـت آورنـده ایـن همـه خوبـی را از یـاد ببریـم؟!  هرگـز!
چـه  خـدا،  بنـدگان  هدایـت  راه  در  بزرگـوارش؟ص؟  جـّد  می دانـد  کسـی  هـر  از  بهتـر  سـجاد؟ع؟  امـام 
رنج هـای جان فرسـایی را بـه جـان خریـده اسـت؛ ازایـن رو وقتـی حکایت رنج های رسـول خـدا؟ص؟ را از 
زبـان او می شـنویم، بـا هـر واژه ، آتـش عشـقمان بـه حبیـب خدا؟ص؟ شـعله ورتر می شـود و نـور ایمان در 

دل هایمـان پـر فروغ تـر؛ پـس بشـنویم.

▪  بزرگ نعمتی به نام محّمد؟ص؟   ▪
اِلَفِة ُقُروِنالّسَ

ْ
ماِضَیِةَوال

ْ
َمِمال

ُ ْ
؟ص؟ُدوَنال ݫِ هݫ ٍدَنِبّیِ

ْیناِبُمَحّمَ
َ
َعل ذىَمّنَ

َّ
َحْمُدهلِِلال

ْ
َوال

اّمـت محّمـد؟ص؟، در نعمتـی غوطه وریـم  مـا، 
از آن محـروم بوده انـد.  گذشـته  اّمت هـای  کـه 

سـنی  و  شـیعه  از  کـه  فراوانـی  روایـات  پایـه  »بـر 
خـدا،  فرسـتادگان  و  پیامبـران  اسـت،  شـده  نقـل 
از  کـه  می کردنـد  آرزو  اّمت هایشـان،  بـه  چه رسـد 
اّمـت محّمـد؟ص؟  می بودنـد و از خدا می خواسـتند 
آنـان را از اّمـت او قـرار دهـد.« )ریاض السـالکین، 435/1(
امـا مگـر محّمـد؟ص؟ کـه بـود کـه در اّمتش  بـودن، 

چنیـن ارزشـی دارد؟ 
امـام صـادق؟ع؟  روایـت شـده شـخصی خدمـت 
آقـای  و  سـید  خـدا؟ص؟  رسـول  »آیـا  کـرد:  عـرض 
امـام؟ع؟ بی درنـگ فرمـود:   بـود؟«  آدم  فرزنـدان 

ـٍد؟ص؟؛ او، بـه خـدا سـوگند، آقـای  ـًة َخْیـرًا ِمـْن ُمَحّمَ ّیَ  اهلُل َبرݭِ
َ
َد َمـْن َخَلـَق اهلُل َو َمـا َبـَرأ َکاَن َو اهلِل َسـّیِ

همـه آفریـدگان خـدا بـود؛ خـدا هیـچ موجـودی را برتـر از محّمـد؟ص؟ نیافریـد. )الکافـي، 440/1(

تصور کنید: »برترین آفریده خدا؟زع؟، برای دست گیری از ما«؛ چه نعمتی از این بزرگ تر؟! 

شرحدعا

ۉ ې ې ې ې
 ى ى ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئ

 ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ
 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 بـــه راســـتی کـــه خـــدا نعمتـــی بـــس بـــزرگ و ســـنگین 
ــری از  ــان پیامبـ ــان آنـ ــه در میـ ــان داد کـ ــه مؤمنـ بـ
کـــه آیـــات او را بـــر آنـــان  خودشـــان برانگیخـــت 
کتـــاب و  آنـــان را تزکیـــه می کنـــد و  می خواَنـــد و 
از  پیـــش  آنـــان  بی شـــک  و  می آمـــوزد.  حکمـــت 

آن، ســـخت در گمراهـــی آشـــکاری بودنـــد.
آل عمران: 164

آیینه آیینهدر
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 » از ایـن روسـت کـه امـام سـجاد؟ع؟ بـا لفـظ »َمـّنَ
سـنگین  و  بـزرگ  نعمتـی  بخشـش  به معنـای  کـه 
اسـت، بـه ایـن نعمـت اشـاره می کنـد و خـدا؟زع؟ را 

بـر آن حمـد و ثنـا می گویـد.
نعمـت  ایـن  کـه  کیـد می کنـد  تأ ادامـه  در  ایشـان 
کـه دو ویژگـی  بـزرگ را فقـط خـدا؟زع؟ بـا قدرتـش 

ارزانـی دارد: مـا  بـه  توانسـت  دارد، مـی 

هیـچ  کـه  اسـت  چنـان  او  قـدرت  اول:  ویژگـی   •
چیـزی  هرچنـد بـزرگ، نمـی توانـد از دایـره آن 
 ِ ݫ ِـهݫ ج شـود. او بـر هـر کاری تواناسـت. )ِبُقْدَرتݭݫ خـار

َعـْنَشـْيٍءَوِإْنَعُظـَم ( َتْعِجـُز
َ

ِتـيل
َّ
ال

کـه هیـچ  اسـت  او چنـان  قـدرت  ویژگـی دوم:   •
از دسـترس  کوچـک و ظریـف،  چیـزی هرچنـد 
ِإْن َو َشـْيٌء َیُفوُتَهـا 

َ
ج نمـی شـود. )َول او خـار

ُطـَف (
َ
ل

▪ وقتی كه محّمد؟ص؟ پیامبر باشد ...   ▪
امام سجاد؟ع؟ پس از اشاره به این نعمت بزرگ، به بیان برخی از برکات آن می پردازد:

)
َ
َرأ

َ
َمْنذ َخَتَمِبناَعلىَجمیعݭِ

َ
یده زد )ف 1. با ما، ُمهر پایان بر همه اّمت هایی كه آفر

مقصـود از آخریـن اّمـت، آخریـن اّمتـی اسـت کـه بـرای آنـان پیامبـری فرسـتاده شـده اسـت. اهمیـت 
گر هنوز  که ا ایـن امـر در ایـن اسـت کـه آخرین اّمت، بی شـک از کامل تریـن دین بهره مند اسـت؛ چرا

امـکان آمـدن دیـن کامل تـری وجـود داشـت، خدا؟زع؟ هرگـز از آن دریـغ نمی کرد. 
چنان که سـیاق کالم امام سـجاد؟ع؟ نشـان می دهد، این امر نتیجٔه پیامبری حضرت محّمد؟ص؟ 
گر ایشـان پیامبر نبود، امکان آمدن چنین دینی نیز وجود نداشـت. گویا  بر این اّمت اسـت؛ یعنی ا

کامل تریـن دیـن، بایـد بـه دسـت کامل ترین انسـان به بندگان خدا می رسـید. 
گـر پیامبـری حضـرت محّمـد؟ص؟ تنهـا همیـن یـک ثمـره را داشـت، کافـی بـود کـه تـا آخـر  به راسـتی، ا
گسـترده ترین  کامل تریـن دیـن،  کـه  گزاریـم؛ چرا بـر  نعمـت پیامبـری اش سـپاس  را  عمـر خـدا؟زع؟ 

کمـال فراهـم می کنـد. زمینـه ممکـن را بـرای سـعادت و 

- ای موســی، نماز هیچ کس را نمی پذیرم مگر کســی 
کساری کند و بیم از من  که در برابر عظمت من خا
را همراه دلش گرداند و روزش را با یاد من به شــب 
رســاند و با اصرار بر گناه، شبش را به صبح نرساند 

و حق اولیا و محبوبانم را بشناسد. 
- پــروردگارا، آیــا مقصــودت از محبوبــان و اولیایــت، 

ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستند؟ 
کنون مقصودم کســی اســت  - آنان نیز هســتند ولی ا
کــه به خاطر او، آدم و حــواء را آفریدم و به خاطر او 

خ را پدید آوردم.  بهشت و دوز
- پروردگارا، او کیست؟ 

- محمد، احمد، همو که نامش را از نام خود گرفتم، 
که تنها من محمود )ستوده( هستم.  چرا

- پروردگارا، مرا از امت او قرار ده.
جایــگاه  و  را  جایگاهــش  و  را  او  گــر  ا موســی،  ای   -

اهل بیتش را بشناسی، از امت او خواهی بود.
معاني األخبار، ص54

اشارتوهدایت
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ناُشَهداَءَعلىَمْنَجَحَد(
َ
2. ما را شاهدان بر منكران قرار داد)َوَجَعل

شاهد و گواِه یک امر، کسی است که:
گاه می شود؛ •  نخست: از آن امر مطلع و آ

•   دوم: در دادگاه بر  آن امر شهادت می دهد.
اّمـت  ایـن  شـاهدبودن  از  مقصـود  بنابرایـن 
همـه  شـاهدبودن  نمی توانـد  مـردم،  سـایر  بـر 
کـه در روز قیامـت تنهـا کسـانی  آنهـا باشـد؛ چرا
بـر  کـه  دهنـد  شـهادت  مـردم  بـر  می تواننـد 

گاهی داشـته باشـند و »پیداسـت که همه اّمت از این کراّمت  تک تک اعمال مردم و حقایق آنها، آ
ک خـدا از میان آنهاسـت.« )المیـزان، 321/1(  برخـوردار نیسـتند؛ زیـرا ایـن کرامتـی مختـص بـه اولیای پا
خالصـه اینکـه، مقصـود از جملـه »مـا را شـاهدان بـر منکـران قـرار داد.« ایـن اسـت کـه »شـاهدان بـر 

منکـران را در میـان مـا قـرار داد.«
اما این شاهدان کیستند؟ 

روایت شده که شخصی از امام صادق؟ع؟درباره آیه 143 سوره بقره سؤال کرد؛ ایشان فرمود: 
ْرِضـه؛  مـا ]اهـل بیـت[ اّمـت 

َ
ـُة اْلُوْسـَطی َو َنْحـُن ُشـَهَداُء اهلِل َعَلـی َخْلِقـِه َو ُحَجُجـُه ِفـي أ ّمَ

ُ ْ
َنْحـُن األ

میانـه هسـتیم و مـا شـاهدان خـدا بـر خلقـش و حجت هـای او بـر زمینـش هسـتیم. )الکافـي، 190/1(
ایـن هـم از بـرکات پیامبری رسـول خدا؟ص؟ اسـت کـه در میان اّمتش و از میـان فرزندانش، افرادی 

چنـان بلندمرتبـه  پـرورش می یابنـد کـه می توانند شـاهدان اعمال همه مردم باشـند.

)
َ

ّل
َ
ِهَعلىَمْنق َرناِبَمّنِ

َ
3. تعداد ما را فراوان كرد و بر آنان كه اندک اند، برتری داد )َوَكّث

درباره این فراز دو نکته، شایان توجه است )ریاض السالکین، 453/1(:
•  نكته 1: مقصود از فراوان بودن اّمت رسول خدا؟ص؟ و اندک بودن دیگران چیست؟ 

ح شده است: 1. فراوانی تعداد؛  2.  فراوانی ثروت؛ 3.  عّزت. در پاسخ، سه احتمال مطر
 •  نكته 2: با فرض  احتمال اول، چگونه تعداد این اّمت از دیگر اّمت ها بیشتر است؟ 

- احتمـــال اول: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا دیـــن اســـالم تـــا قیامـــت ادامـــه دارد، در مجمـــوع تعـــداد 
مســـلمانان از تعـــداد پیـــروان دیگـــر ادیـــان بیشـــتر خواهـــد بـــود.

- احتمـــال دوم: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه رســـالت پیامبـــر خـــدا؟ص؟ شـــامل عـــرب و عجـــم و همچنیـــن 
انـــس و جـــن اســـت، تعـــداد پیـــروان دیـــن او از همـــه ادیـــان بیشـــتر اســـت.

- احتمال سوم: خدا؟زع؟ در نسل پیروان اسالم، برکت قرار داده است.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
و ایـــن چنیـــن شـــما را اّمتـــی میانـــه قـــرار دادیـــم تـــا بـــر 
مـــردم گـــواه باشـــید، و پیامبـــر نیـــز  بـــر شـــما گـــواه باشـــد.

بقره: 143

آیینه آیینهدر
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▪ محّمد؟ص؟ كه بود؟   ▪
ـــٍد(، بـــه بیـــان  َعلـــىُمَحّمَ ّ

َصـــلݭِ
َ
ف ـــّمَ ُه

َّ
ـــوات بـــر پیامبـــر خـــدا؟ص؟ )الل امـــام ســـجاد؟ع؟ پـــس از نثـــار صل

ــارز ایشـــان می پـــردازد: برخـــی از ویژگی هـــای بـ

1. امین وحی الهی)امیِنَكَعلىَوْحِیَك(
امیـن یـا به معنـای امانـت دار اسـت و یـا به معنـای شـخص مـورد اعتمـاد کـه چیـزی را بـرای حفـظ و 

نگهـداری در اختیـار او قـرار می دهنـد. )ریاض السـالکین، 454/1(
قلـب پیامبـر خـدا؟ص؟ آینـه ای صـاف و بی زنـگار بود به گونه ای کـه وحی الهی همانگونـه که بود، بر 

آن نقـش می بسـت و بی هیـچ کـم و کاسـتی در اختیـار نظاره کننـدگان آن قرار می گرفت.
گاه تر از امیرمؤمنان؟ع؟ به جایگاه رسـول خدا؟ص؟ و شـدت امانت داری ایشـان  در میان آدمیان، آ

وجود ندارد؛ پس خواندنی اسـت صلوات او بر سـرور، برادر و حبیبش رسـول خدا؟ص؟: 

ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك...  ُهّمَ ... اْجَعْل َشَراِئَف َصَلَواِتَك َو َنَواِمَي َبَرَکاِتَك َعَلی ُمَحّمَ
َ
الّل

 معبـودا... شـریف ترین صلوات هـا و بالنده تریـن برکت هـای خـود را بـر محّمـد فرسـت، همـان 
بنـده و فرسـتاده ات... بـه پـاس آنکـه بـار نبـّوت بـر دوش او نهـاده شـد و او آن را بـا نیرومنـدی 
تمـام بـه منـزل رسـاند؛ بـه اجـرای فرمانـت برخاسـت و در طلـب خشـنودیت شـتافت، بی آنکـه از 
تاختـِن بـه پیـش بهراسـد و در هیـچ تصمیمـی سسـتی کنـد. وحـی تـو را به خوبـی دریافـت کـرد، 

عهـد تـو را حفـظ نمـود و در اجـرای فرمانـت گام نهـاد. )نهج البالغـة، خطبـه72(

ِقَك(
ْ
یدگان خدا )َوَنجیِبَكِمْنَخل ین آفر زشمندتر ین و ار 2. برتر

اندکـی پیـش، روایـت امـام صـادق؟ع؟ را دربـاره برتریـن آفریده بـودِن رسـول خـدا؟ص؟ خواندیـم. 
نشـانه ای دیگـر از برتـری ایشـان بـر دیگـر آفریـدگان را، می توانیـم در روایـت زیـر بیابیـم: 

چون رسول خدا؟ص؟ به معراج برده شد، جبرئیل او را به جایگاهی رساند و از او جدا شد؛ رسول 
 خدا؟ص؟ فرمود: »ای جبرئیل، در چنین حالی مرا تنها می گذاری؟!« جبرئیل گفت:  »اْمِضْه َفَواهلِل 
َلَقْد َوِطْئَت َمَکانًا َما َوِطَئُه َبَشٌر َو َما َمَشی ِفیِه َبَشٌر َقْبَلَك؛ پیش برو، به خدا در جایی گام نهاده ای 

که نه بشری در آن گام نهاده و نه بشری پیش از تو در آن راه رفته است.« )الکافي، 442/1(

َكِمْنِعباِدَك( 3. برگزیده ]یا دوست بی پيرایه[ خدا از میان بندگانش)َوَصفّیِ
»َصِفّی« یا به معنای برگزیده است و یا به معنای دوست خالص و بی پیرایه� 

کـه ایـن صفـت، نمایانگـر  هـردو معنـا می توانـد مقصـود امـام سـجاد؟ع؟ باشـد. مسـّلم ایـن اسـت 
کمـال وجـودی رسـول خـدا؟ص؟ و در نتیجـه جایـگاه واالی ایشـان نـزد خـدا؟زع؟ اسـت. 
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ْحَمِة( 4. پيشوای رحمت)إماِمالّرَ
یکـــی از دو معنـــای زیـــر یـــا هـــر دو می توانـــد مقصـــود 

از »پیشـــوای رحمـــت« باشـــد:
• پیشوایی که به سوی رحمت رهبری می کند.

• پیشوایی که او خود عین رحمت است.
جلوه هایی از رحمت پیامبر؟ص؟ را می توان در دوعنوان زیر گنجاند: )ر.ک: ریاض السالکین، 457/1(

1. جلوه های آشکار رحمت نبوی 
ایشـان بـا آوردن آموزه هـای سـعادت آفرین اسـالم، راه رسـیدن بـه رحمـت الهـی را نشـان داد. افزون 

بـر ایـن، مهربانی هـای رفتـاری او بـا آفریـدگان و بنـدگان خـدا؟زع؟ بر هیچ کس پوشـیده نیسـت.
2. جلوه های پنهان رحمت نبوی 

ایشـان واسـطه فیـض و رحمـت الهـی اسـت. یکـی از جلوه هـای ایـن وسـاطت، اسـتجابت دعاهـا 
به واسـطه ایشـان اسـت. در برخـی از دعاهایـی کـه بـرای برآورده شـدن حاجـات و طلـب رزق کثیـر 
وارد شـده اسـت، بـه ایـن امـر اشـاره شـده اسـت؛ به عنـوان نمونـه از امـام باقـر؟ع؟ روایـت شـده اسـت: 
هـرگاه خواسـتی چیـزی را از پـروردگارت بخواهـی، بـه نیکویـی وضـو بگیر؛ سـپس دو رکعت نماز 

بگـزار و خـدا را تعظیـم کـن و بـر پیامبر صلوات فرسـت و بعد از سـالم بگو: 
ْمٍر َیُکوُن 

َ
َك َما َتَشـاُء ِمـْن أ ݐَّ ٮݧ

َ
َك َعَلـی ُکّلِ َشـْي ٍء َقِدیـٌر ُمْقَتِدٌر َو ِبأ ݐَّ ٮݧ

َ
َك َمِلـٌك َو أ ݐَّ ٮݧ

َ
ُلَك ِبـأ

َ
ْسـأ

َ
ـي أ ُهـّمَ ِإّنِ

َ
»الّل

ـُه ِبَك  َتَوّجَ
َ
ـي أ ـُد َیـا َرُسـوَل اهلِل ِإّنِ ْحَمـِة ؟ص؟ َیـا ُمَحّمَ ـٍد َنِبـّيِ الّرَ ـَك ُمَحّمَ ـُه ِإَلْیـَك ِبَنِبّیِ َتَوّجَ

َ
ـي أ ُهـّمَ ِإّنِ

َ
الّل

ٍد« ي َطِلَبِتـي ِبُمَحّمَ ْنِجـْح لݭݭݭِ
َ
ـَك أ ُهـّمَ ِبَنِبّیِ

َ
ـي ِلُیْنِجـَح ِلـي َطِلَبِتـي الّل ـَك َو َرّبِ ِإَلـی اهلِل َرّبِ

و  بـر هرچیـزی توانـا  تـو  تـو فرمانروایـی و  کـه  تـو درخواسـت می کنـم بـدان سـبب  از  »معبـودا، 
مقتـدر هسـتی و تـو هـر امـری را کـه بخواهـی، واقـع می شـود. معبـودا، همانـا مـن به سـوی تـو رو 
کـرده ام به واسـطه پیامبـرت محّمـد، پیامبـر رحمـت. ای محّمـد، ای فرسـتاده خـدا، همانـا مـن 
بـه واسـطه تـو بـه خـدا، پـروردگار تـو و مـن، رو می کنـم کـه خواسـته ام را بـرآورد. معبـودا، به خاطر 

پیامبـرت خواسـته ام را بـرآور، به خاطـر محّمـد«؛ سـپس حاجتـت را بخـواه. )الکافـي، 478/3(

) َخْیِر
ْ
5. راهبر خیر و نیكی)َوقاِئِدال

قائـد کسـی اسـت کـه بـا دردسـت گرفتن افسـار مرکبـی همچون اسـب یا اسـتر، پیشـاپیش آن حرکت 
می کنـد و آن را به سـویی کـه می خواهـد می بـرد. 

کـه افسـار آن در دسـت مبـارک رسـول  امـام سـجاد؟ع؟، خیـر و نیکـی را بـه مرکبـی تشـبیه می کنـد 
خـدا؟ص؟ قـرار دارد و ایشـان آن را بـه این سـو و آن سـو می بـرد و بـه اهلـش می رسـاند.

ک ک گ        گ گ 
و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 

أنبیاء: 107

آیینه آیینهدر
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درس د3
نیایشن

َبَرَكِة(
ْ
6. كلید بركت )َوِمْفتاِحال

ِکِن َبَرَکِة اهلِل «  برکت به معنای خیر فراوان و پایدار است. در زیارت جامعه کبیره، اهل بیت؟مهع؟ »َمَسا
خوانده شده اند. آیت اهلل جوادی آملی)َحِفَظه اهلُل( در شرح این فراز می نویسد:

»ائمه؟مهع؟ واسطه هر نعمتند و بدین ترتیب، هم اصل نزول هر نعمتی به وساطت آنهاست و هم 
گرچه هر مؤمنی برای  برکت داشتن هر نعمتی -که خود نعمتی دیگر است- به وساطت آنهاست. ا
مؤمن دیگر، برکت است: »إّن المؤمَن َبَرکٌة علی المؤمِن« و از برخی امور دیگر نیز به عنوان برکت یاد 
شده است، لیکن ویژگی ائمه؟مهع؟ در این است که نه تنها خودشان برکتند، بلکه واسطه هر برکتی 
هستند و نعمت های مادی و معنوی خداوند، به ُیمن وجود آنها برکت پیدا می کند و مبارك می گردد 

و اساسًا برکت نعمت های الهی در وجود مبارك آنان قرار و آرام می گیرد.« )ادب فنای مقربان، 151/2(

▪ رنج های راه رسالت    ▪
َك  گیـر پیامبـر؟ص؟ آغاز شـد. آیـه هفتـم، یعنـی ) َوِلَرّبِ بـا نـزول آیـات آغازیـن سـوره مدثـر، دعـوت فرا
رسـالِت  راه  در  کـه  مـی داد  سـختی هایی  از  خبـر  کـن«،  پیشـه  صبـر  پـروردگارت  بـرای  ؛»و   ) َفاْصِبْر 
پیامبـر؟ص؟ قـرار داشـت. امـا او؟ص؟ ذره ای تردیـد نکـرد بلکـه آسـتین همـت باال زد و همه هسـتی اش را 

ْمـِرَكَنْفَسـُه(� 
َ
در راه اجـرای فرمـان الهـی و گسـترش آییـن او گماشـت )َكمـاَنَصـَبل

را  کوششـی  او، هیـچ  بنـدگان  بـه  پـروردگارش  رسـاندن رحمـت  بـرای  بـود،  ميَن( 
َ
عال

ْ
ِلل َرْحَمًة   ( کـه  او 

آورد: بـه میـدان  را  دارایـی اش  و همـه  فرونگذاشـت 

َمْكُروِهَبَدَنُه(
ْ
َضفیَكِلل 1( تَنش را در معرض سختی ها و ناخوشی ها قرار داد )َوَعّرَ

وِذیُت ؛ هیـچ پیامبری چنانکه من آزار 
ُ
وِذَي َنِبـّيٌ ِمْثَل َما أ

ُ
از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »َمـا أ

دیـدم، آزار ندیـد!« )مناقب آل أبي طالـب؟مهع؟، 247/3( 

2( با نزدیكان، خاندان و خویشاندان، در راه خدا درگیر شد و پيكار كرد
کدامـن و درسـتکار اسـت همـه  کـه فـردی پا بـه اندکـی پیـش از بعثـت برگردیـم: »محّمـد امیـن را 
دوسـت دارنـد و بـه او احتـرام می گذارنـد. او امیـن مـردم اسـت و بـا اینکـه دل خوشـی از جهالت های 
اطرافیـان و برخـی از خاندانـش نـدارد، بـا صلـح و آرامـش در کنارشـان حضـور دارد و حقـوق و آداب 

همسـایگی و خویشـاوندی را به خوبـی بـه جـا مـی آورد.«
امـا بـا شـروع دعـوت و آغـاز مخالفت هـای نزدیـکان و خویشـاوندان، او بایـد تصمیم هـای دشـواری 

می گرفـت؛ تصمیم هایـی کـه گفتنـش بـر زبـان آسـان، ولـی در عمـل جانـکاه بـود:
کـه تـا دیـروز از نزدیکانـش شـمرده می شـدند،  • بایـد در راه دعـوت به سـوی خـدا، بـا همان هایـی 

َتـُه(؛ ْیـَكحاّمَ
َ
عـاِءإل

ُ
آشـکارا دشـمنی می کـرد )َوكاَشـَففـيالّد
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ْسَرَتُه(؛
ُ
• ناچار بود برای رضای خدا، با خانداش به پیکار برخیزد )َوحاَرَبفيِرضاَكأ

از  برخـی  بـا  را  خویشـاوندی اش  و  خونـی  پیوندهـای  خـدا،  دیـن  زنده کـردن  راه  در  بـود  گزیـر  نا  •
َرِحَمـُه(؛ دیِنـَك اْحیـاِء فـي َطـَع

َ
ق )َو بگسـلد  خویـش،  هم خونـان 

و در یک کالم، او باید:
ْدَنْیـَن

َ ْ
َصـىال

ْ
ق
َ
 • نزدیکانـش را به خاطـر اینکـه حـق را انـکار می کردنـد، از خـود برانـد و دور کنـد )َوأ

َعلـىُجُحوِدِهـْم(
 • و افـرادی را کـه بـا او نسـبت نزدیکـی نداشـتند، بـه خاطـر اینکـه دعـوت خـدا را لبیک گفتـه بودند، 

ـَك....(
َ
ىاْسـِتجاَبِتِهْمل

َ
َصْیـَنَعل

ْ
ق

َ ْ
َبال ـّرَ

َ
بـه خـود نزدیـک کنـد و بـه دوسـتی بگیـرد )َوق

ک دوستی و دشمنی، خویشاوندی و همسایگی نبود، بلکه فقط خدا بود و خدا بود� نزد او، مال

3( جانش را در راه رساندن پيام الهی و دعوت مردم به سوی آن به سختی و خستگی انداخت
او موظف به انجام دو کار بسیار بزرگ و دشوار بود:

ِتَك(
َ
َبَنْفَسُهفيَتْبلیغِرسال

َ
ْدأ

َ
1. باید پیام الهی را به مردم می رساند و ابالغ می کرد )َوأ

ِتَك(
َّ
عاِءالىِمل

ُ
ْتَعَبهاِبالّد

َ
2. پس از ابالغ، باید مردم را به سوی دین خدا دعوت می کرد )َوأ

بـا شـروع ایـن مأموریـت بـزرگ، او آسـایش و راحتی را بـدرود گفت و جان مبارکـش را در جانکاه ترین 
سـختی ها انداخـت. امیرمؤمنـان؟ع؟ کـه خود شـاهد این جانفشـانی ها بود چنیـن گواهی می دهد: 

ٍة  ُغّصَ
َ

ُکّل َع ِفیِه   َغْمَرٍة َو َتَجّرَ
َ

ُکّل دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه َخاَض ِإَلی ِرْضَواِن اهلِل  ّنَ ُمَحّمَ
َ
َو َنْشَهُد أ

در  خـدا  خوشـنودی  بـرای  کـه  اوسـت  فرسـتاده  و  بنـده  محّمـد؟ص؟  کـه  می دهیـم  گواهـی  و 
خطبـه194( )نهج البالغـة،  کشـید.  سـر  جرعه جرعـه  را  بـال  جام هـای  او  راه  در  و  رفـت  فـرو  بـال  گرداب هـای 

سختی های بیرونی که جای خود، رنج های درونی بود که ذره ذره، وجود ایشان را آب می کرد:
أ . بازگشـت مـردم به سـوی خـدا؟زع؟ برایـش چنـان اهمیت داشـت و بدان حرص می ورزید که حسـرت 

نزدیـک  آنهـا  ایمان نیـاوردن  از  ناشـی  انـدوه  و 
بـود جـان مبارکـش را از تـن بیـرون کنـد.

و  حـال  نمی توانـد  خـدا؟زع؟  از  بهتـر  هیچ کـس 
مـا  بـرای  را  پیامبـرش؟ص؟  پرخـون  دل  هـوای 

کنـد: وصـف 
ُمْؤِمنيَن  (  وُنوا 

ُ
َیك  

َ
ألّا َنْفَسَك  باِخٌع  َك 

َّ
َعل

َ
ل  (

)شـعراء:3(؛ »چه بسـا خـودت را بـرای اینکـه آنـان 

کنـی!« ک  هـال نمی شـوند  مؤمـن 

ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ   ۆ ۆ
کـــه رنـــج   همانـــا شـــما را پیامبـــری از خودتـــان آمـــده 
وســـختی شـــما بـــر او گـــران اســـت؛ بـــر ]ســـعادت[ شـــما 
ـــت. ـــان اس ـــوز و مهرب ـــان دلس ـــه مؤمن ـــی ورزد و ب ـــرص م ح

توبة: 128

آیینه آیینهدر
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گرچـه او لحظـه ای از توجـه بـه پـروردگارش غافـل  ب . سـختی دیگـر، یـک سـختی عاشـقانه بـود. 
نمی شـد، امابـه هـر حـال، مشـغولیت بـه تبلیـغ و سروکارداشـتن بـا انسـان هایی کـه پایشـان در ِگل 
طبیعت فرو رفته بود، باعث می شـد نوعی انصراف از اسـتغراق در انوار جمال و جالل و یا بگوییم 
کـه آن  گفته انـد ایـن سـخت ترین رنجـی بـود  نوعـی فـراق، بـرای ایشـان پیـش آیـد. اهـل معرفـت 

حضـرت در راه انجـام مأموریـت الهـی متحمـل می شـد. روایـت شـده کـه ایشـان می فرمـود:
ة ْسَتْغِفَر اهلَل ِماَئَة َمّرَ

َ
ی أ ُه َلُیَغاُن َعَلی َقْلِبي َحّتَ ِإّنَ

همانا بر دلم غباری می نشیند تاجایی که صد بار استغفار می کنم. )الَمجازات النبویة، ص321(
ْهِلَدْعَوِتَك(

َ
ْصِحِل 4( خود را وقف هرگونه خیرخواهی برای مسلمانان نمود )َوَشَغلهاِبالّنُ

می آموخـت  آنـان  بـه  را  دنیایشـان  و  دیـن  مصالـح  بـود؛  مسـلمانان  خیرخـواه  خـدا؟ص؟  رسـول 
بـدی  از  و  می کـرد  امرشـان  نیکـی  بـه  می کـرد.  یـاری  مصالـح  آن  به دسـت آوردن  بـرای  را  آنـان  و 
از  بازشـان می داشـت. بـا از خودگذشـتگی، از جـان و ناموسشـان دفـاع  می کـرد. بـا ُخلقـی خـوش 
اینهـا،  همـه  بـر  عـالوه  می کـرد.  تشـویق  را  نیکشـان  کارهـای  و  می پوشـید  چشـم  لغزش هایشـان 

)471/1 )ریاض السـالکین،  بـود.  آنـان  گـوی  دعا همـواره 

5( به دیار غربت هجرت كرد
هجرت از مکه تصمیم دشوار دیگری بود که رسول خدا؟ص؟ با دو هدف زیر به آن تن داد:

دیِنَك( أ. عزت بخشیدن به دین خدا )إرادًةِمْنُهلْعزاِز
ِبك ( ُكْفِر

ْ
ْهِلال

َ
ب. یاری طلبی علیه کافران به خدا )َواْسِتْنصاًراَعلىأ

شاید باورمان نشود ولی این کار برای رسول خدا؟ص؟ بسیار سخت و دردآور بود، زیرا مّکه:
▪ جایگاه اقاّمت ایشان )َمْوِطِنَرْحِلِه(،         ▪ محل نشو و نما و پرورش ایشان )َمْوِضِعِرْجِلِه(،

▪ زادگاه ایشان )َمْسِقِطَرأِسِه(،                        ▪ و محل انس و الفت ایشان بود )َماَنِسَنْفِسِه(�
آری، رسـول خـدا؟ص؟ انسـی ویـژه و شـگفت بـا مکـه داشـت. امـا چـرا؟! چـون سـخن از ُانـس اسـت، 
کـرد؛ روایتـی از امـام صـادق؟ع؟  پاسـخ ایـن پرسـش را بایـد در عشـق ایشـان بـه خـدا؟زع؟ جسـتجو 
بـرای  زمیـن  دوست داشـتنی ترین  ـة...؛ 

َ
َمّک َتَعاَلـی  اهلِل  ِإَلـی  ْرِض 

َ ْ
األ َحـّبُ 

َ
»أ باشـد:  راه گشـا  می توانـد 

ک آن محبوب تـر نیسـت. هیـچ سـنگی  کـی نـزد خـدا؟زع؟، از خـا خـدای متعـال، مکـه اسـت. هیـچ خا
نـزد خـدا؟زع؟، از سـنگ های آن محبوب تـر نیسـت. هیـچ درختـی نـزد خـدا؟زع؟، از درخت هـای آن 
کوه هـای آن محبوب تـر نیسـت و هیـچ آبـی نـزد  کوهـی نـزد خـدا؟زع؟، از  محبوب تـر نیسـت. هیـچ 
خـدا؟زع؟، از آب آن محبوب تـر نیسـت.« )مـن ال یحضـره الفقیـه، 243/2(. آری، رسـول خـدا؟ص؟ عاشـق مکـه 

بـود، چـون معشـوقش، خـدا؟زع؟، مکـه را بیـش از دیگـر سـرزمین ها دوسـت داشـت.



189

بزرگ نعمتی به نام محّمد؟ص؟

ودرایــــت قـــرائـــت برای مطالعهدعـــــــــــــای 2

»بی نیاز بخشنده«
باالترین درجه بهشت

۱7 َحتَّى اْستَتَبَّ َلهُ َما َحَوَل ِف أَْعَدائَِك 

َ ِف أَْوِلَائَِك  َّ َلُه َما َدبَّ ۱8  َو اْســتََت

َك  يــاً َعَ َضْعِفِه بِنَْصِ ــَد ِإَلِْهْم ُمْســتَْفِتحاً بَِعْونَِك َو ُمتََقّوِ ۱9  فََنَ

20  فََغــَزاُهْ ِف ُعْقِر ِديَاِرِهْ

اِرِهْ  2۱  َوَهَجــَم َعَلِْهْم ِف ُبْبُوَحِة َقَ

كُوَن َه اْلُْشِ َك َو َعَلــْت َكَِمتَُك َو َلْو َكِ ـى َظَهَر أَْمُ 22  َحتَـّ

َرَجِة اْلعُْلَــا ِمْن َجنَِّتَك  23  اللَُّهــمَّ فَاْرفَْعُه ِبَــا كََدَح ِفيَك ِإَل ادلَّ

يَْك َمَلٌ  تَبٍَة َو َل يَُواِزيَُه دَلَ  ِف َمْ
َ
َلٍة َو َل يَُكفَأ 24 َحتَّى َل يَُســاَوى ِف َمْنِ

َسٌل ُمْ نَِبٌّ  َل  َو  ٌب  ُمَقرَّ
َفاَعِة أََجلَّ َما َوَعْدتَُه  ِتِه اْلُْؤِمِننَي ِمْن ُحْسِن الشَّ فْهُ ِف أَْهِلِ الطَّاِهِريَن َو أُمَّ ِ 2۵ َو َعّ

ْضَعاِفَها ِمَن اْلََســنَاِت 
َ
ــيِّئَاِت بِأ َل السَّ 26 يَــا نَاِفَذ اْلِعَدِة يَا َواِفَ اْلَقْوِل يَا ُمبَّدِ

ـَك ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظمِي َـّ ِإن
۱7  سرانجام آنچه درباره دشمنانت می جست )زبونی و شکست(، برایش حاصل شد. 

۱8  و آنچه درباره دوستانت می اندیشید )عزت و پیروزی(، برایش کاماًل فراهم گشت.    
۱9  پــس در حالــی کــه با تکیه بر کمک تو پیروزی می طلبید و با یاری تو بر ناتوانی اش نیرو 

می گرفت، به پیکار آنان رفت.
20 پس در قلب سرزمینشان با آنان جنگید.   

2۱  و در دل قرارگاهشان بر آنان تاخت.  

گرچه مشرکان خوش نداشتند.   22  تا آنکه امر تو آشکار شد، و سخنت برتری یافت ا

23 معبودا، پس او را به پاس تالش جان فرسایی که در راه تو کرد، به باالترین درجه بهشتت باال بر .

24  تا هیچ کس در مقام و منزلت با وی برابر نگردد و در پایه و مرتبت همتای او نشود، و هیچ 

فرشته مقرب و پیامبر مرسلی در قرب به پیشگاه تو همپایه او نباشد.  
2۵  و برتــر از شــفاعِت نیکویــی را کــه دربــاره خانــدان پــاك و امــت بــا ایمانش بــه او وعده 

داده ای، به او بنمایان.
26  اى عمل کننده به وعده، اى وفاکننده به گفتار، اى تبدیل کننده بدی ها به چندین برابر 

آن از نیکی ها، همانا تویی که داراى فضل و بخشش بزرگ هستی.
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؟ص؟، پیشــوای رحمــت و مهربانــی  اســت، پــس  لشگرکشــی ها و  اگــر پیامبــر
د؟  وی بــو وی داد، از چــه ر یزی هایــی کــه در مســیر رســالتش ر خونر

یزی کجا؟! رحمت و مهربانی کجا، لشگرکشی و خون ر

با نگاهی ژرف می توان در پس پرده جهادهای رسول خدا؟ص؟ نور رحمت و مهربانی ایشان 
را مشــاهده کــرد. ایشــان بــه تصریح قرآن، رحمت بــرای جهانیان بود؛ پــس کاری را می کرد، که 
بیشترین رحمت الهی شامل حال جهانیان شود. جهادهای آن حضرت همه در این راستا بود. 

توضیح اینکه:

▪  اواًل: نگاهی منصفانه به ســیره ایشــان نشــان می دهد که ایشــان تا جایی که می توانست از 
روش های صلح آمیز و عاری از خشونت بهره می برد.

: بیشــتر جهادهای ایشــان -یا چه بســا همه آنها- در راســتای دفع توطئه ها و دفاع از 
ً
▪  ثانیا

دینی بود که گســترش آن، زمینه انتشــار رحمت الهی را در جامعه انســانی فراهم می آورد و 
گر او استوار نمی ایستاد و دالورانه  از  ســعادت دنیا و آخرت بی شــمار انسان را تأمین می کرد. ا
نهال نوپای اســالم دفاع نمی کرد، بی تردید دشــمنان، ریشــه آن را می خشــکاندند و جامعه 

بشریت را از میوه های سعادت آفرین آن محروم می کردند.

 :حتــی جهادهایی هــم که جنبه دفاعی آن کم رنگ می نمود، برای کشورگشــایی نبود؛ 
ً
▪  ثالثــا

بلکه برای رهایی انسان هایی بود که اسیر هواهای نفسانی خود و سردمدارانشان بودند و در 
زندان تاریک کفر و گمراهی به ســر می بردند. او می جنگید تا موانع مســتحکم گســترش دین 
خدا را از میان بردارد و پرده های تاریک زور و تزویر را کنار زند تا همه مردم جهان در فضایی 

روشن بتوانند راه درست را از نادرست تشخیص دهند و در مسیر سعادت خود گام بردارند.

: در همان جنگ ها نیز جلوه های رحمت و رأفت رســول خدا؟ص؟ و رفتارهای انســانی 
ً
▪ رابعا

ایشــان، هم نســبت به یارانش و هم نسبت به دشمنانش، بسیار آشکار است. این حقیقتی 
است که تاریخ به آن گواهی می دهد.

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
َضَماَنسعر اِلَفةَمّنََعّرَ الّسَ

سی
فار

سی
انکار کردپیکار کردآیین/دینهجرت کردفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

َض واژگــــــــــــــــان ُه َبَدَناْلَمْکُروِهِلـَك فيَعّرَ
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

شش ویژگی ای را که امام سجاد؟ع؟ برای رسول خدا؟ص؟ بر می شمرد، بیان کنید.  .3
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.     دو سختی روحی عمده ای که رسول خدا؟ص؟ تحمل می فرمود، چه بودند؟ 
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

چرا رها کردن مکه برای پیامبر؟ص؟ سخت و دردآور  بود؟ علت انس ایشان با این سرزمین چه بود؟  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  بــا مراجعــه بــه نیایش هــای مختلف صحیفه ســجادیه )بــه عنوان نمونــه نیایش 47( لیســتی از 
ده  دهایــی را کــه امام ســجاد؟ع؟ نثار ایشــان فرمو و ویژگی هــا و اوصــاف رســول خــدا؟ص؟ و در

است، تهیه کنید. 
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۵6  پروردگارا، توجه مهرورزانه فرما به  

اهل بیتش كه دل نشین ترین اند؛

كه برای امرت برگزیدی آنان را 

و قرارشان دادی

 خزانه داران دانشت و نگهبانان دینت، 

و جانشینانت در زمین، 

و حّجت هایت بر بندگانت.

كشان نمودی  و به خواست خود از هر پلیدی و آلودگی كاماًل پا

و ایشان را وسیلٔه به سوی خود، 

و راِه به سوی بهشتت قرار دادی...

كرده ای 60  معبودا، همانا تو دین خود را در هر زمانی تقویت   

كه او را  به  پا داشته ای  به وسیله امامی 

به عنوان نشانه ای برای بندگانت، 

و مشعل فروزانی در سرزمین هایت؛ 

پس از آنكه ریسمان او را به ریسمان خود پیوستی، 

و او را دستاویزی به سوی خشنودی خویش قرار دادی

و فرمانبرداری او را واجب نمودی 

۵6  رَبِّ َصلِّ َعَ 

ْهِل بَيِْتِه 
َ
َطايِِب أ

َ
أ

ْمرِكَ  
َ
َتُهْم ِل يَن اْخَتْ ِ

َّ
اذل

تَُهْم 
ْ
َو َجَعل

ِمَك  َو َحَفَظَة ِديِنَك  
ْ
َخَزنََة ِعل

رِْضَك  
َ
َو ُخلََفاَءَك ِف أ

َو ُحَجَجَك َعَ ِعبَاِدكَ  
نَِس َتْطِهياً  ْرَتُهــْم ِمَن الرِّْجــِس َو ادلَّ َو َطهَّ

بِإِرَادَتَِك  
َْك  

َ
وَِسيلََة إِل

ْ
تَُهُم ال

ْ
َو َجَعل

 َجنَِّتك ...
َ

َمْسلََك إِل
ْ
َو ال

َواٍن 
َ
يَّْدَت ِدينََك ِف ُكِّ أ

َ
60  اللَُّهمَّ إِنََّك أ

َقْمتَُه 
َ
بِإَِماٍم أ

َعلَماً ِلِعبَاِدكَ  
َو َمنَاراً ِف بَِلِدَك 

َت َحبْلَُه ِبَبِْلَك  
ْ
ْن وََصل

َ
َبْعَد أ

 رِْضَوانَِك  
َ

ِريَعَة إِل تَُه اذلَّ
ْ
َو َجَعل

َو اْفَتَْضَت َطاَعتَهُ  

نیایش47



و از نافرمانی اش بر حذر داشتی 

و فرمان دادی به پیروی از دستورهایش، 

و باز ایستادن در هنگام نهیش، 

و به این كه هیچ كس از او پیشی نگیرد، 

و هیچ كس از او عقب نماند؛

كه او است حافظ پناه جویان، 

و پناهگاه مؤمنان، 

و دستاویز چنگ زنندگان، 

و مایه نیكویی جهانیان ...

62  و به وسیله او بر پا دار  كتابت و احكامت   

و قوانینت و سّنت های پیامبرت را 

- كه صلوات تو بر او و خاندانش باد- ،

ســتمكاران  كــه  را  دینــت  از  نشــانه هایی  او،  وســیله  بــه  و 

گردان  میرانده اند، زنده 

و به وسیله او، زنگار انحراف را از راه خود بزدای 

و به وسیله او، دشواری را از راه خود برطرف ساز

و به وسیله او، منحرفان از راهت را از میان بردار

و به وسیله او، آنان كه راه راست تو را كج می خواهند، نابود فرما.

رَْت َمْعِصيَتَهُ   َو َحذَّ
َواِمرِهِ  

َ
َمرَْت بِاْمِتثَاِل أ

َ
َو أ

َو اِلنِْتَهاِء ِعنَْد َنْهِيهِ  
مٌ   َمُه ُمتََقدِّ  َيتََقدَّ

َّ
ل

َ
َو أ

ٌر  خِّ
َ
َر َعنُْه ُمتَأ خَّ

َ
 َيتَأ

َ
َو ل

ئِِذينَ  
َّ

َفُهَو ِعْصَمُة الل
ُمْؤِمِننَي 

ْ
َو َكْهُف ال

ِكنيَ   ُمتََمسِّ
ْ
َو ُعْرَوُة ال

َعالَِمنَي ...
ْ
َو َبَهاُء ال

قِْم بِِه ِكتَابََك َو ُحُدوَدَك 
َ
62  َو أ

ائَِعَك َو ُسَنَ رَُسولَِك  َو َشَ
- َصلََواتَُك اللَُّهمَّ َعلَيِْه َو آِلِ-  

الُِموَن ِمْن َمَعالِِم ِديِنَك   َماتَُه الظَّ
َ
ْحِ بِِه َما أ

َ
َو أ

َْوِر َعْن َطِريَقِتَك  
ْ
َو اْجُل بِِه َصَداَء ال

اَء ِمْن َسِبيِلَك   َّ بِْن بِِه الضَّ
َ
َو أ

اِطَك    بِِه انلَّاِكِبنَي َعْن ِصَ
ْ

ِزل
َ
َو أ

َو اْمَْق بِِه ُبَغاَة قَْصِدَك ِعوَجاً

نـمـاییازدعا
اهل بیت پیامبر؟ص؟ کیستند و خدا؟زع؟ آنان را به چه ویژگی هایی برتری داده است؟

پیشــوایانی کــه در هــر زمانــی خــدا؟زع؟ بــا آنــان دینــش را یــاری می رســاند، چــه کســانی هســتند؟ 
آنــان چــه خدماتــی بــه دیــن خــدا؟زع؟ ارائــه می دهنــد؟ بایســته های تعامــل بــا آنــان چیســت؟



194

درس ن3
نیایشرر

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

برگزیدیاْخَتْرَت

ماده »خ  ی  ر« به  معنای میل و گرایش اســت. نیکی و خوبی را از آن جهت 
َخیر می  گویند که هرکسی به آن گرایش دارد. »اْخَتْرَت« فعل ماضی از باب 
که انســان ابتدا به چیــزی گرایش  افتعــال، به  معنــای برگزیــدن اســت؛ چرا
پیدا می  کند و سپس آن را بر می  گزیند. اختیار نیز که در زبان فارسی کاربرد 

دارد، مصدر همین فعل است و به  معنای قدرت گزینش و انتخاب است.

خزانه  داران،َخَزَنة
نگهبانان

ماده »خ  زن« به  معنای حفاظت و نگهداری از یک چیز است. »َخَزَنة« جمع 
ذيَن 

َّ
 ال

َ
خازن به معنای خزانه  دار و نگهبان است. در قرآن می  خوانیم: )َو قال

َعذاِب( )غافــر: 49(؛ 
ْ
 ِمَن ال

ً
ا َیْوما ْف َعّنَ ْم ُیَخّفِ

ُ
ك َم اْدُعوا َرّبَ اِر ِلَخَزَنِة َجَهّنَ فِي الّنَ

»و آنان که در آتشند به نگهبانان دوزخ گویند: پروردگارتان رابخوانید تا یک 
روز از عذاب ما بکاهد«.

ْجِس پلیدیالّرِ
کی و ناپا

ماده »رج  س« به  معنای امری است که پلید و ناپاک شمرده می  شود. در قرآن 
ْزلاُم ِرْجٌس 

َ
أ

ْ
ْنصاُب َو ال

َ
أ

ْ
َمْيِسُر َو ال

ْ
َخْمُر َو ال

ْ
َما ال

َ
ذيَن آَمُنوا ِإّن

َّ
َها ال ّیُ

َ
می  خوانیم: )یا أ

ْم ُتْفِلُحوَن( )مائــدة: 90(؛ »ای کســانی کــه 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ْیطاِن َفاْجَتِنُبوُه ل

َ
ِمْن َعَمِل الّش

ایمان آورده  اید، بی  شک شراب و قمار و بت  ها و چوبه  های تیر قمار، پلید و از 
کار شیطان است، از آن اجتناب کنید، باشد که رستگار شوید.«

شرحواژگان

واژگانمــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْرَتَحَفَظةَخَزَنةاْخَتْرَت ْدَتَطّهَ ّیَ
َ
أ

ِریَعةَعَلمًا
َ

ْرَت اْفَتَرْضَت ِرْضَوانالّذ
َ

َحّذ

ْحِياْمِتَثال
َ
َماَتأ

َ
ِکِبیَنأ ا اْمَحْقالّنَ
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 ▪ دو یادگار گرانسنگ    ▪
ُتوَن ( )زمر: 30(؛ »]ای محمد؟ص؟[ تو می میری و آنان نیز خواهند مرد.« ُهْم َمّیِ

َ
ٌت َو ِإّن َك َمّیِ

َ
)  ِإّن

روزی که فرشته وحی این پیام را آورد و تو برایم خواندی،می دانی چه بر دلم گذشت و چه لرزه ای 
بر پیکرم افتاد؟! اشک هایم را به خاطر داری؟!

آن روز فقط یک امید آرامم می کرد؛ اینکه پیش از تو بروم و هرگز نبودنت را نبینم. 
َجْبُت؛ نزدیک است 

َ
ي ُدِعیُت َفأ ّنݪݪݭݭِ

َ
اما لحظه ای پیش، سخنی گفتی که این امید را نیز از من ربود: »َکأ

که ]به سوی پروردگارم[ فراخوانده شوم و او را اجابت کنم ]و از میان شما بروم[.« 
باور نمی کنم تو نباشی؛ تو که بهترین آفریده و عاشق خدا؟زع؟ هستی. 

که می دانی نهال  کنی؟! تو  گرداب حوادث رهایمان  تو پدر مهربان و دلسوز مایی؛ مگر می شود در 
ایمانمان کوچک است و هنوز تشنه علم بی کران تو و نیازمند نگهداری تو؛ بعد از تو چه کنیم؟! از 

ل معرفت را بنوشیم؟!  کدام درخت، میوه های سعادت را بچینیم؟! از کدام چشمه، آب زال
گهان کالم دل نشینت رشته افکارم را پاره می کند و امید و ایمان را بار دیگر بر دلم گره می زند: نا

َماِء ِإَلی  ِکَتاُب اهلِل؟زع؟َحْبٌل َمْمُدوٌد ِمَن الّسَ َخرݭِ 
ْ

ْکَبُر ِمنݨَ ال
َ
أ َحُدُهَما 

َ
َقَلْیِن أ

َ
ي َتاِرٌك ِفیُکُم الّث ِإّنݭݭݭݭِ َو 

َما ي ِفیهݭِ ي َفاْنُظُروا َکْیَف َتْخُلُفوَننݭݭݭِ ْهُل َبْیتݭݭِ
َ
ِي أ تݭݭݭݭݫ

َ رݨݨݨݨݨݧ ْرِض َو ِعتݨݨْ
َ ْ
األ

از دیگری  آن دو،  از  بر جای می گذارم. یکی  در میان شما  را  گرانسنگ  امر  دو  و همانا من 
کشیده شده از آسمان به زمین و خاندانم  که ریسمانی است  کتاب خدا؟زع؟،  بزرگ تر است: 

و اهل بیتم؛ بنگرید که پس از من چگونه با آنان رفتار می کنید. )صحیفة المام الرضا؟ع؟، ص59(

ميَن( )انبیاء: 107(  هستی...
َ
عال

ْ
آری، تو ما را رها نکرده ای؛ به راستی که )َرْحَمًة ِلل

 ▪ خوب ترین خوبان    ▪
 ِ ݫ ِهݫ ݫ ْهِلَبْیتݫ

َ
َطاِیِبأ

َ
ىأ

َ
َعل َصّلِ َرّبِ

أطایب، جمع أطیب است و أطیب، اسم تفضیل از طّیب. طّیب یعنی خوب، دل نشین و خواستنی�
انسان طّیب، انسانی است که از پلیدی جهل، فسق و اعمال زشت، َرسته و به علم، ایمان و اعمال 
با تعبیر  را  امام سجاد؟ع؟، اهل بیت پیامبر؟ص؟  القرآن، ص527(.  ألفاظ  )مفردات  آراسته شده است  نیکو 

أطایب )خوب ترین ها( می ستاید و به واسطه اش، آنان را سزاوار درود و رحمت الهی می شمرد. 

اما اهل بیت پیامبر؟ص؟ کیستند؟
یعنی  هستند؛  معصوم؟مهع؟  پیشوایان  همان  قطعًا  پیامبر؟ص؟،  بیت  اهل  شیعیان،  منظر  از 

امیرمؤمنان؟ع؟، حضرت فاطمه؟اهس؟ و یازده امام؟مهع؟ از فرزندان آنان. 

شرحدعا
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بر  فراوانی  شواهد  نیز  سنت  اهل  کتاب های  در 
این امر وجود دارد؛ به عنوان نمونه: 

که  حالی  پیامبر؟ص؟در  روزی  می گوید:  »عایشه 
پس  آمد.  بیرون  داشت،  تن  بر  نقش دار  عبایی 
از اندکی، حسن بن علی آمد و ]پیامبر؟ص؟[ او را 
کرد. سپس حسین آمد و داخل شد.  داخل ]عبا[ 
سپس فاطمه آمد و ]پیامبر؟ص؟[ او را داخل ]عبا[ 

ُم 
ُ

ُه ِلُیْذِهَب َعْنك ما ُیریُد الّلَ
َ
کرد. سپس علی آمد و ]پیامبر؟ص؟[ او را داخل ]عبا[ کرد. سپس فرمود: ) ِإّن

( « )صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بیت النبّي؟ص؟(
ً
ْم َتْطهيرا

ُ
َرك َبْيِت َو ُیَطّهِ

ْ
ْهَل ال

َ
ْجَس أ الّرِ

اهل بیت؟ع؟ به دلیل کماالتشان جایگاهی ویژه نزد خدا؟زع؟ دارند؛ نشانه اش این است که:

ْمِرَك(
َ
ِذیَناْخَتْرَتُهْمِل

َّ
یده است )ال 1.  خدا؟زع؟ آنان را برای امرش برگز

به نظر می رسد مقصود از »امر خدا؟زع؟«، امور مربوط به دین خدا؟زع؟ است؛ یعنی تبلیغ، تفسیر و 
اجرای دین خدا؟زع؟. این برگزیدگی، به خاطر طهارت و کماالت آنان است که به آنان این امکان 
که هست، به مردم  کنند و همانگونه  که هست، دریافت  را می دهد، دین خدا؟زع؟ را، همانگونه 

برسانند و همانگونه که هست، موبه مو اجرا کنند. 
ْوَرْثَنا 

َ
همین برگزیدگی سبب شده که آنان وارثان حقیقی قرآن، پس از پیامبر خدا؟ص؟ باشند: )ُثّمَ أ

يَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا( )فاطر:32(؛ »سپس آن کتاب را به آنان که از میان بندگان خود  ݭݭِ ذݭݫ
َّ
ِكَتاَب ال

ْ
ال

برگزیدیم به ارث دادیم.« 
يَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا( ؛ »آنان که از میان بندگان خود  ذݭِ

َّ
در این آیه شریفه وارثان قرآن کریم، )ال

برگزیدیم« دانسته شده اند؛ بر اساس روایاِت بسیار فراوانی، این بندگان برگزیدٔه خدا؟زع؟، همان 
اهل بیت؟مهع؟ هستند؛ به عنوان نمونه، روایت شده که امام رضا؟ع؟ درباره این آیه فرمود: 

ُوْلُد َفاِطَمَة ؟اهع؟ ؛ ]آنان[ فرزندان فاطمه؟اهع؟ ]هستند[. )الکافي، 215/1(
در روایت دیگری از پدر بزرگوارش امام موسی کاظم؟ع؟ آمده است:

که خدا؟زع؟  ُکّلݭِ َشْي ٍء؛ ما هستیم  ْبَیاُن  تݭݪِ ݭِ  ݫ یهݫ ِذي فݭِ
َ
اّل َثَنا َهَذا  ْورݨݨݦَ

َ
أ َو  ِذیَن اْصَطَفاَنا اهلَل؟زع؟ 

َ
اّل َفَنْحُن 

برگزیدمان و به ما این کتاب را -که در آن بیان هر چیز وجود دارد-، به ارث داد. )الکافي، 226/1(

َك( مݭِ
ْ
ل عݭِ

َ
َتُهْمَخَزَنة

ْ
2. خدا؟زع؟ آنان را خزانه داران گنجینه های دانش خود قرار داده است )َوَجَعل

علم کمال است و هر کمالی از خداست؛ پس هر علمی که در جهان هستی وجود دارد، از دریای 
از آستان  بر پایه این فراز نورانی، تنها  از سوی دیگر،  گرفته است.  الهی سرچشمه  بی کران علم 

 ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ
    ڑ ک ک  ک

جـــز ایـــن نیســـت کـــه خـــدا می خواهـــد هرگونـــه پلیـــدی 
را از شـــما خانـــدان ببـــرد 

کیزه گرداند ک و پا و شما را پا
أحزاب: 33
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خزانه داران  بیت؟مهع؟  اهل  وقتی  که  چرا یافت؛  دست  الهی  علم  به  می توان  اهل بیت؟مهع؟ 
امکان پذیر  آنان  اجازه  با  جز  گنجینه ها،  آن  به  دستیابی  باشند،  خدا؟زع؟  دانش  گنجینه های 
ک اهل بیت؟مهع؟  که تمامی علوم، از مجرای وجود پا گرفت،  نخواهد بود. پس می توان نتیجه 

به دست بشر می رسد. از باقرالعلوم؟ع؟ روایت شده است: 

 َعَلی ِعْلِمه
َّ

ٍ ِإال ةݫ
َ

 َعَلی ِفّض
َ

 َعَلی َذَهٍب َو ال
َ

ِ ال ݫ ْرِضهݫ
َ
ݭِ َو أ ݫ هݫ ي َسَمائݭِ ݭِ فݭݭݪِ اُن اهللݫ ا َلُخّزَ ݭِ ِإّنَ َواهللݫ

بلکه  نقره،  و  طال  بر  نه  هستیم،  زمینش  و  آسمان  در  خدا  خزانه داران  ما  سوگند،  خدا  به 
خزانه داران علم اوییم. )الکافي، 193/1( 

گون- در جهان  آری، شّدت قرب آنان به حّق تعالی،  آنان را واسطه هر فیضی -از جمله علوم گونا
کرده است. البته این اتفاق در باطن هستی می افتد و برای بیشتر مردم پوشیده می ماند  هستی 
تا در سرای آخرت پرده از حقیقت آن برداشته شود. البته همین امر باطنی سبب می شود که اهل 

بیت؟مهع؟ در ظاهر نیز مرجعیت علمی را به عهده بگیرند. از پیامبر؟ص؟ روایت شده است:

ُتَخاِلُفوُهْم   
َ

ال َو  وا 
ُ
ّل زݭِ

َفتݨَ َعْنُهْم  ُفوا 
َ
َخّل تݨَ تݨَ  

َ
ال َو  وا 

ُ
ِضّل َفتݨَ َتْسِبُقوُهْم   

َ
َفال ُروَن  ُمَطّهَ ي  َبْیتݭݭِ ْهَل 

َ
أ َو  ي  ِإّنݭݭݭِ

ِبُعوا  اِس ِصَغارًا َفاّتَ ْحَلُم الّنَ
َ
ِکَبارًا َو أ اِس  ْعَلُم الّنَ

َ
ْعَلُم ِمْنُکْم  ُهْم أ

َ
ُهْم أ ُموُهْم َفِإّنَ  ُتَعّلِ

َ
ْجَهُلوا َو ال َفتݨَ

آنان پیشی  از  مبادا  ک شدگانیم؛ پس  پا بیتم،  اهل  و  َکان؛  همانا من  َحْیُث  ْهَلُه 
َ
أ َو  اْلَحّقَ 

که نادان شوید.  کنید  که بلغزید و با آنان مخالفت  گمراه شوید و  عقب بمانید  که  بگیرید 
هرگز به آنان چیزی نیاموزید که آنان داناتر از شمایند؛ آنان در بزرگسالی، داناترین مردم و در 
خردسالی بردبارترین آنانند؛ پس از حق و اهلش پیروی کنید هرکجا که باشد. )تفسیر قمی، 4/1(

َِك( ݫ ِدینݫ
َ

3. خدا؟زع؟ آنان را حافظان دین خود قرار داده است )َوَحَفَظة
گر باغبانی دل سوز و توانا این آفات را  ک است که ا نهال دین همواره در معرض آفاتی بس خطرنا
از او دور نکند، نمی تواند میو ه های سعادت را در دستان بندگان خدا؟زع؟ بگذارد؛ حتی  بسا بخشکد 
باغبانان  همان  بیت؟مهع؟  اهل  نورانی،  فراز  این  پایه  بر  نماند.  باقی  آن  از  بی روح  تنه ای  جز  و 

دل سوز، دانا و توانایی هستند که خدا؟زع؟ برای محافظت و آفت زدایی از دینش گماشته است. 
در روایتی، رسول خدا؟ص؟، به سه آفت عمده ای که دین را تهدید می کنند، اشاره فرموده است: 

یَن َو اْنِتَحاَل  ینݭِ َتْحرݭِیَف اْلَغالݭݭِ ي َعْن َهَذا الّدݭِ ي َیْنفݭِ ِ ْهلݭِ َبْیتݭݭݫ
َ
ي َعْدٌل ِمْن أ تݭِ

ّمَ
ُ
ُکّلِ َخَلٍف ِمْن أ »ِفي 

؛  در میان هر گروهی از اّمتم پس از من، شخص عادلی از اهل بیتم  الݭِ یَل اْلُجّهَ وݭِ
ْ
یَن َو َتأ لݭِ اْلُمْبطݭِ

برداشت های  و  باطل پیشگان  که تحریف تجاوزکاران، دیندارنمایی  وجود خواهد داشت 
نادرست جاهالن را از آن دور می کند. )قرب السناد، ص77(

پس سه گروه دین خدا؟زع؟ را به شدت تهدید می کنند:
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را  گون، آموزه های آن  گونا با اغراض  که به مرزهای دین تجاوز می کنند و  افراد تجاوزکاری   •
تغییر می دهند.

که خود را دین دار معرفی می کنند و بدین ترتیب چهره دین را  افراد باطل پیشه  و بدکرداری   •
زشت و ناساز جلوه می دهند.

ل دین را گل آلود می کنند و خود و دیگران  • افراد نادانی که با برداشت های نادرستشان، آب زال
را در معرض گمراهی و آلودگی قرار می دهند.

به فرموده پیامبر؟ص؟ در هر زمانی، پیشوایی از اهل بیتش به مبارزه با این سه دسته بر می خیزد 
و از دین خدا؟زع؟ در برابر آنان دفاع می کند. 

ْرِضَك(
َ
يأ َفاَءَكفݭݪِ

َ
4.خدا؟زع؟ آنان را جانشینانش در زمین قرار داده است )َوُخل

خلیفه  که  می کند  اقتضا  جانشینی  و  »خالفت 
کسی  و جانشین در صفات و اعمالش همانند 
بنابراین  است؛  شده  او  جانشین  که  باشد 
جانشین خدا؟زع؟ باید اخالقش، اخالق خدایی 
که خدا  کند و انجام دهد  کاری را اراده  باشد و 
که خدا صادر  کند  می خواهد و حکمی را صادر 
و  گیرد  پیش  در  را  خدا  راه  ]خالصه[  و  می کند 

لحظه ای از آن منحرف نشود« )المیزان، 194/17(. خدا؟زع؟ اهل بیت؟مهع؟ را با این ویژگی ها به عنوان 
جانشینان خود برگزید تا با برپایی حکومت، احکام او را در زمین اجرا کنند و دینش را گسترش دهند.  

ىِعَباِدَك(
َ
5.خدا؟زع؟ آنان را حجت های خود بر بندگانش قرار داده است)َوُحَجَجَكَعل

را  خود  با  مخالفت  هرگونه  راه  که  آشکار  و  روشن  چنان  است  برهانی  و  دلیل  به معنای  حّجت 
می بندد و هیچ بهانه ای برای مخالفینش باقی نمی گذارد و در مقام مناظره یا منازعه یا مؤاخذه 

کت کرد. می توان به آن احتجاج و طرف مقابل را سا
 بر اساس روایتی از امام موسی کاظم؟ع؟، خدا؟زع؟ دو حّجت دارد که با وجود آنها بندگانش هیچ 

بهانه ای بر گمراهی نخواهند داشت: 

َو  َیاُء  نبݭِ
َ ْ
األ َو  ُسُل  َفالّرُ اِهَرُة 

َ
الّظ ا  ّمَ

َ
َفأ َباِطَنًة  ًة  ُحّجَ َو  َظاِهَرًة  ًة  ُحّجَ َتْیِن  ُحّجَ اِس  الّنَ َعَلی  هلِِل  ِإّنَ 

]و  ظاهری  حجتی  دارد؛  حّجت  دو  مردم  بر  خدا  همانا  َفاْلُعُقوُل؛   َنُة  اْلَباطݭِ ا  ّمَ
َ
أ َو  ُة؟مهع؟  ّمَ ئݭِ

َ ْ
األ

بیرونی[ و حجتی باطنی ]و درونی[؛ حجت ظاهری او، رسوالن، پیامبران و امامان هستند و 
حجت باطنی او، عقل ها هستند. )الکافي، 16/1(

ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ ی
   ی ی ی    جئ

ای  داود، ما تو را در زمین خلیفه ساختیم؛ 
پس میان مردم به حق داوری کن!

ص: 26
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که با وجود آنها بهانه ای  اهل بیت؟مهع؟ حجت های خدا؟زع؟ بر بندگان هستند؛ دالیل آشکاری 
برای کج فهمی و کج روی باقی نمی ماند. آنان به طور کلی از دو جهت حجت بر بندگان هستند:

گر کسی  • هرآنچه بندگان برای رستگاری بدان نیاز دارند، نزد اهل بیت؟مهع؟ قرار دارد؛ ازاین رو ا
با وجود آنان به بیراهه رود، بهانه ای نخواهد داشت. )في رحاب الصحیفة السجادیة(

مثاًل  کسی  گر  ا که  معنا  بدین  است.  خدا؟زع؟  عینی  و  عملی  حّجت  معصوم؟ع؟  مبارك  وجود    •
از  انسان  و  نیست  مقدور  آدمی  برای  یا...  نفس  با  جهاد  گناه،  ترك  شیطان،  با  مبارزه  بگوید: 
که توانمندی و  چنین توانی برخوردار نیست، وجود معصوم؟ع؟ حّجت عینی بر ضّد اوست 

قدرت انسان در این میدان ها را اثبات می کند. )ادب فنای مقربان، 128/2(

ــَن ــْمِمـ ْرَتُهـ ــرده اســـت )َوَطّهَ ــه پلیـــدی و آلودگـــی پـــاک كـ ــان را از هرگونـ ــا اراده اش آنـ 6.خـــدا؟زع؟ بـ
ــَك( إراَدِتـ ٮݪݪݓِ

ً
ــرا ــِسَتْطِهیـ َنـ

َ
ــِسَوالّد ْجـ الّرِ

در زیارت جامعه کبیره، اهل بیت؟مهع؟ را این گونه می ستاییم:
َو  الّرݭِْجَس  َعْنُکُم  ْذَهَب 

َ
أ َو  َنِس 

َ
الّد ِمَن  َرُکْم  َطّهَ َو  اْلِفَتِن  ِمَن  آَمَنُکْم  َو  َلِل  الّزَ ِمَن  َعَصَمُکُم اهلُل   

گردنه های پرپیچ و خم[   َرُکْم َتْطِهیرًا؛ شما را از لغزش ها]ی غیر ارادی[ بازداشت و از ] َطّهَ
گردانید و هرگونه پلیدی و پلشتی را از شما  کتان  فتنه ها ایمنی تان بخشید و از آلودگی ها پا

کتان کرد، چه پاك کردنی! زدود و پا
 این فراز برگرفته از آیه تطهیر است که یکی از مهم ترین دالیل عصمت اهل بیت؟مهع؟ است. 

ْیَك(
َ
ِإل

َ
ة

َ
َوِسیل

ْ
َتُهُمال

ْ
7.خدا؟زع؟ آنان را وسیلٔه به سوی خود قرار داده است )َوَجَعل

عالمه طباطبایی؟هر؟ ذیل آیه 35 سوره مائده 
می نویسد: »وسیلٔه ]انسان به سوی خدا[، این 
است که انسان حقیقتًا سر تا پا بنده خدا شود و 

روی بیچارگی و نیاز به سوی خدا کند.« 
وسیلٔه  را  بیت؟مهع؟  اهل  خدا؟زع؟  اینکه  پس 
به سوی خود قرار داده است به این معناست 
نهاده  آنان  خانه  در  را  بندگی  اش  حقیقت  که 

که: است؛ چرا
•  اوال: خدا؟زع؟ اهل بیت؟مهع؟ را وسیلٔه دعوت و هدایت مردم به سوی خود قرار داده است. 

دست  راه،  نشان دادن  کنار  در  که  داده  قرار  باطنی  راهبران  را  بیت؟مهع؟  اهل  خدا؟زع؟  ثانیا:   •
بندگانش را بگیرند و قدم به قدم آنان را به سوی او حرکت دهند.

ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  
ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ
ـــد و  ـــروا کنی ـــدا پ ـــد، از خ ـــان آورده ای ـــه ایم ـــانی ک ای کس
به ســـوی او وســـیله بجوییـــد و در راه او جهـــاد کنیـــد، 

ـــوید. ـــتگار ش ـــه رس ـــد ک باش
مائدة: 35

آیینه آیینهدر



200

درس ن3
نیایشرر

اهل  از  که  است  کسی  حقیقی  دین دارݭِ  و  می کند  جلوه  دین داری  در  خدا؟زع؟  ثالثا: بندگی   •
بیت؟مهع؟ که جانشینان خدا هستند، پیروی کند و محبت آنان را در دل بپرورد.

اْلَبْیت؛ ْهَل 
َ
أ َنا  ُحّبُ مݭِ 

َ
ْسال ِ

ْ
ال َساُس 

َ
أ َو  َساٌس 

َ
أ َشْي ٍء  »ِلُکّلِ  روایت شده است:   از رسول خدا؟ص؟ 

هر چیزی بنیادی دارد و بنیاد اسالم، دوست داشتن ما اهل بیت است.« )الکافي، 46/2( 

ِتَك( ىَجّنَ
َ
َكِإل

َ
َمْسل

ْ
8. خدا؟زع؟ آنان را راه به سوی بهشتش قرار داده است )َوال

»خدای متعال اهل بیت؟مهع؟ را برای هدایت بندگانش گماشته است؛ ازاین رو تبعیت از فرامینشان 
و چنگ زدن به ریسمانشان و پیروی از روایاتشان و اعتراف به ویژگی هایشان باعث رسیدن انسان 
به بهشت می شود؛ از همین جا می توان گفت که خدا آنان را، راه به سوی بهشتش قرار داده است.« 

)ریاض السالکین، 378/6(. در روایتی، امام صادق؟ع؟ درباره »صراط« می فرماید: 

َراُط  ا الّصِ ّمَ
َ
ِخَرِة َو أ

ْ
ي ال َراٌط فݭݪِ ْنَیا َو صݭِ

ُ
ي الّد ؟زع؟ َو ُهَما ِصَراَطاِن ِصَراٌط فݭݪِ ِ ِ اهللݫ ݫ َفةݫ رݭِیُق ِإَلی َمْعرݭِ

ُهَو الّطَ
َعَلی  َمّرَ  ِبُهَداُه  اْقَتَدى  َو  ْنَیا 

ُ
الّد ي  فݭݪِ َعَرَفُه  َمْن   ِ اَعةݫ الّطَ اْلُمْفَتَرُض  َماُم  ِ

ْ
ال َفُهَو  ْنَیا 

ُ
الّد ي  فݭِ ِذي 

َ
اّل

ي  َراِط فݭݪِ ْت َقَدُمُه َعنݭِ الّصِ
َ
ْنَیا َزّل

ُ
ي الّد ْفُه فݭݪِ ِخَرِة َو َمْن َلْم َیْعرݭِ

ْ
ي ال َم فݭݪِ ْسُر َجَهّنَ ِذي ُهَو جݭِ

َ
َراِط اّل الّصِ

َم ي َنارݭِ َجَهّنَ ى فݭݪِ
َ

ِخَرِة َفَتَرّد
ْ

ال
 صراط، همان راه معرفت خدا؟زع؟ است و دو صراط وجود دارد: صراطی در دنیا و صراطی در 
آخرت. صراطی که در دنیاست، همان امامی است که پیروی از او واجب است؛ هرکه در دنیا 
خ است،  او را بشناسد و از هدایتش پیروی کند، در روز قیامت از صراطی که پلی بر روی دوز
عبور خواهد کرد و هرکه در دنیا او را نشناسد، پایش بر صراطی که در قیامت است می لغزد و 

خ سقوط می کند. )معاني األخبار، ص32( در آتش دوز

 ▪ یاوران دین خدا    ▪
َك دݭِ

َ
يِبل فݭِ

ً
ِلِعَباِدَكَوَمَنارا

ً
ما

َ
ْمَتُهَعل

َ
ق
َ
إَماٍمأ ٮݪݓِ َوانݭٍ

َ
أ يُكّلِ ْدَتِدیَنَكفݭِ ّیَ

َ
َكأ

َ
ِإّن ُهّمَ

َّ
الل

می  کند؛  پشتیبانی  می گمارد،  بندگانش  برای  که  پیشوایی  با  را  دینش  زمانی  هر  در  خدا؟زع؟ 
که او را همچون نشانه ای آشکار برای بندگانش بر پا می دارد و همانند شعله ای فروزان  پیشوایی 
ْجِم  که از امام رضا؟ع؟ درباره آیه شریفه )َو َعلاماٍت َو ِبالّنَ در شهرهایش بر می افروزد. روایت شده 
ُة؟مهع؟؛    ِئّمَ

َ ْ
َماُت ُهُم األ

َ
ْجُم َو اْلَعال ُهْم َیْهَتُدوَن( )نحل:16( پرسیدند؛ حضرت فرمود: »َرُسوُل اهلل؟ص؟ الّنَ
رسول خدا؟ص؟، آن ستاره است و عالمت ها، همان ائمه هستند.« )الکافي، 207/1(

 ▪ بایسته های تعامل با امام   ▪
کند، خدا؟زع؟ به او، جایگاهی ویژه  برای اینکه امام بتواند به بهترین شکل، راه نمایی و راه بری 

داده است که با این تعبیر در نیایش امام سجاد؟ع؟ بازتاب داده شده است: 
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ُهِبَحْبِلَك؛ پس از اینکه ریسمانش را به ریسمان خود پیوند دادی«. 
َ
َتَحْبل

ْ
ْنَوَصل

َ
» َبْعَدأ

ح است )ریاض السالکین، 388/6(: اما مقصود از این ریسمان چیست؟ احتماالتی مطر
1� هرگونه پیوندی؛ یعنی مقصود همه مواردی است که در ادامه می آید.

2� پیمان و عهد؛ یعنی عهد با او را، به عهد با خود پیوند دادی. از امام صادق؟ع؟ روایت شده 
ُة اهلِل َو َنْحُن َعْهُد اهلِل َفَمْن َوَفی ِبَعْهِدَنا َفَقْد َوَفی ِبَعْهِد اهلِل َو َمْن َخَفَرَها َفَقْد َخَفَر  است: »َنْحُن ِذّمَ
کند، به  َة اهلِل َو َعْهَدُه؛ ما حرمت خداییم و پیمان خداییم؛ پس هرکس به پیمان ما وفا  ِذّمَ
پیمان خدا وفا کرده و هرکس آن را بشکند، حرمت خدا را زیر پا گذاشته و پیمان او را شکسته 

است«. )الکافي، 221/1(
3� والیت؛ یعنی والیت آنان را به والیت خود پیوند دادی. این معنا برگرفته از روایاتی است که 

»حبل اهلل« را به »والیة اهلل« تفسیر کرده اند.
َطاَعَة  َو   ِ ݫ َرُسوِلهݫ ِبَطاَعِة  ْمِرِه 

َ
أ ّيِ  َولݭݭݭِ َطاَعَة  اهلُل  »َوَصَل  است:  آمده  روایتی  در  فرمان برداری؛   �4

 َرُسوَله ؛ خدا طاعت ولّی امرش را به 
َ

ْمِر َلْم ُیِطعݭِ اهلَل َو ال
َ ْ
ِة األ

َ
ِ َفَمْن َتَرَك َطاَعَة ُوال ݫ ِ ِبَطاَعِتهݫ ݫ َرُسوِلهݫ

طاعت پیامبرش و طاعت پیامبرش را به طاعت خود پیوند داده است؛ پس کسی که طاعت 
أولی ا ألمر را رها کند، نه خدا را اطاعت کرده است و نه پیامبرش را.« )الکافي، 182/1(

است  این  عمیقی،  پیوند  چنین  طبیعی  نتیجه 
)َو می گذرد  امام  از  خدا؟زع؟  خشنودی  راه  که 
ىِرْضَواِنَك(؛ بنابراین تنها وسیله 

َ
ِإل

َ
ِریَعة

َّ
َتُهالذ

ْ
َجَعل

امام«  از  پیروی  و  »اطاعت  خدا؟زع؟،  خشنودی 
خواهد بود. 

بر این اساس، خدا؟زع؟ بایسته هایی را در تعامل با 
امام قرار داده است:

ْرَت
َّ

َوَحذ َتَرْضَتَطاَعَتُه
ْ
اف کرده و از نافرمانی اش بر حذر داشته است. )َو 1. اطاعت از او را واجب 

َمْعِصَیَتُه(
اموری  از  و  پیروی  فرامینش  از  داده  دستور   .2
َمْرَت

َ
أ )َو شود.  خودداری  می کند،  نهی  که 

) ِ ݫ َواِلْنِتَهاِءِعْنَدَنْهِیهݫ ِ َواِمِرهݫ
َ
ِباْمِتَثاِلأ

نگیرد  پیشی  آنها  بر  هیچ کس،  که  خواسته   .3
َمُه

َ
َیَتَقّد 

َّ
ل

َ
أ )َو نماند.  آنان عقب  از  احدی،  و 

ٌر( ّخِ
َ
َعْنُهُمَتأ َر

َ
ّخ

َ
َیَتأ

َ
ٌمَول ُمَتَقّدِ

ۈئ ېئ ېئ
 ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی

ـــد  ـــد، خـــدا را فرمـــان بری ای کســـانی کـــه ایمـــان آورده ای
ـــد. ـــان  را  فرمـــان بری ـــان امرت و رســـول و صاحب

نساء: 59

آیینه آیینهدر

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ
 ڳ  ڳڱ  ڱ    ڱ ڱ ں

ای کســـانی کـــه ایمـــان آورده ایـــد بـــر خدا و پیامبرش پیشـــی 
نگیریـــد و از خـــدا پـــروا کنیـــد کـــه خدا شـــنوا و داناســـت.

حجرات: 1

آیینه آیینهدر
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  ▪ پناه پناه جویان    ▪
و  قرار داده  ریسمان خود، پشتیبان دینش  به  ریسمانش  با وصل کردن  را  او  که خدا؟زع؟  امامی 

پیروی همه جانبه از او را واجب گردانیده است، بی تردید کسی است که )ریاض السالکین، 391/6(:
ِئِذیَن(؛ یعنی او با هدایتگری اش کسانی را که به او پناه 

َّ
الل

ُ
ُهَوِعْصَمة

َ
• نگهدار پناه آوران است )ف

می آورند از افتادن در دام افراط و تفریط نگه می دارد.
یَن(؛ او پناه مؤمنانی است که با فرود آمدن شبهه ها به  ِ نݭݭݫ ِ ُمْؤمݭݭݫ

ْ
•  پناهگاه مؤمنان است )َوَكْهُفال

او پناه می آورند و برای رهایی از تاریکی ها به او تکیه می کنند.
یاری به سویش  که دست  را  کسانی  او  یَن(؛  كݭِ ُمَتَمّسݭِ

ْ
ال ُعْرَوُة • دستاویز چنگ زنندگان است )َو

کت و پرتگاه های  دراز می کنند و پایشان را جای پای او می گذارند، از  افتادن در دره های هال
مصیبت نجات می دهد.

یَن(؛ نظم جهان و سیمای نیکوی آن به واسطه  مݭِ
َ
َعال

ْ
• جمال و نیکویی جهانیان است )َوَبَهاُءال

اوست؛ به واسطه هدایت و سیره اوست که ترازوی عدل و حق در میان آفریدگان بر پا می شود.

كننده، برپادارنده و نگهدارندٔه دین خدا     ▪   ▪ احیا
 ِ ݫ ْیِهَوآِلهݫ

َ
َعل ُهّمَ

َّ
َواُتَكالل

َ
ِكَتاَبَكَوُحُدوَدَكَوَشَراِئَعَكَوُسَنَنَرُسوِلَكَصل ِ ݫ هݫ ِقْمبݭِ

َ
َوأ

و  دین دار  جامعه ای  اداره  و  ایجاد  و  خدا؟زع؟  دین  برپاداشتن  برای  فرد  شایسته ترین  امام 
کم است و افراد آن،  سعادت محور است؛ جامعه ای که اعتقادات صحیح و منطبق بر واقع بر آن حا

مزّین به اخالق الهی هستند و در مقام عمل دستورات الهی را موبه مو اجرا می کنند. 
چنین جامعه ای را کسی می  تواند بسازد که:

گاه باشد؛ • نخست: از دین خدا آ
• دوم: توان پیاده کردن دستورات الهی را در جامعه داشته باشد؛ 

• سوم: مطیع محض خدا؟زع؟ باشد به گونه ای که خواسته ای جز خواسته او نداشته باشد و هرگز 
فریفته هواهای نفسانی و نیرنگ های شیطانی نگردد. 

که او پس از پیامبر؟ص؟: امام در همه این امور، در اوج کمال قرار دارد؛ چرا
ْن 

َ
أ َحٌد 

َ
أ گاه ترین فرد به دین و قرآن است. از باقرالعلوم؟ع؟ روایت شده است: »َما َیْسَتِطیُع  1. آ

ْوِصَیاِء؛ هیچ کس جز اوصیا]ی پیامبر؟ص؟[ 
َ ْ
ِه َو َباِطِنِه َغْیُر األ ِه َظاِهرݭِ ّنَ ِعْنَدُه َجِمیَع اْلُقْرآِن ُکّلِ

َ
ِعَي أ

َ
َیّد

نمی تواند ادعا کند که همه قرآن، ظاهر و باطنش، نزد اوست.« )الکافي، 228/1(
2. تواناترین فرد در پیاده کردن دین در سطح جامعه است؛ تمام توانایی هایی که یک رهبر برای 
کامل ترین شکل ممکن جمع است. در بخشی از  پیاده کردن دین خدا؟زع؟ نیاز دارد، در امام به 
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روایتی زیبا و خواندنی از امام رضا؟ع؟ که به بیان ویژگی های امام می پردازد، آمده است: 

یٌر   َنظݭِ
َ

َو ال ْثٌل  َلُه مݭِ  
َ

ال َو  َبَدٌل  ِمْنُه   ُیوَجُد 
َ

َو ال ٌم  َعالݭِ ُلُه  ُیَعادݭِ  
َ

ال َو  َحٌد 
َ
أ ݭِ  ݫ یهݫ ُیَدانݭݭِ  

َ
ال هݭِ  َدْهرݭِ َواِحُد  اُم  َ مݧ ِ

ْ
ال

اْلُمْفِضِل  ِمَن  اْخِتَصاٌص  َبِل  ْکِتَساٍب  ا  
َ

ال َو  َلُه  ِمْنُه  َطَلٍب  َغْیرݭِ  ِمْن  ِه  ُکّلِ ِباْلَفْضِل  َمْخُصوٌص 
اِب؛  امام یگانٔه زمانه خود است؛ هیچ فردی به او نزدیک نمی شود و هیچ عاِلمی با او  اْلَوّهَ
برابری نمی کند و هیچ جایگزینی برای او یافت نمی شود و هیچ مثل و مانندی ندارد؛ همه 
از سوی  کرده باشد؛ بلکه  کسب  فضایل به او اختصاص دارد بدون اینکه آنها را طلب یا 

خدای فضیلت بخش بسیاربخشنده به آنها اختصاص  یافته است. )الکافي،  201/1(
3. مطیع ترین بنده خداست؛ او هرگز تسلیم خواسته های نفسانی نمی گردد و در برابر فریب های 
که می گوید، دقیقا همان است  که می کند و هر سخنی  شیطان سپر  نمی اندازد. او هر حرکتی 
ِ َو ِعَباِدِه  ݫ هݫ ِ َو َنْهیݭِ ݫ ْمرݭِ اهللݫ

َ
رݭِیَن أِل که خدا؟زع؟ می خواهد. در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: »َواْلُمْظهݭِ

ِه َیْعَمُلوَن « ْمرݭِ
َ
اْلَقْوِل َو ُهْم ِبأ ُقوَنُه بݭِ َْسبݭِ ݧ یَن الیݧ ذݭِ

َ
اْلُمْکَرِمیَن اّل

  ▪ انحراف ُزدای از دین    ▪
باورکردنی نبود، ولی اتفاق افتاد! 

با وجود غدیر، با وجود حدیث ثقلین و با وجود آن همه سفارش های رسول خدا؟ص؟ در موقعیت های 
گون و به شکل های مختلف، امت از مسیرش منحرف شد. در اوج ناباوری اهل بیت؟مهع؟ کنار  گونا
ک ترین  کشتی جامعه اسالمی را در چنگال هولنا گرفتند و  زده شدند و دیگران سّکان را به دست 

طوفان ها گرفتار کردند.جامعه روزبه روز به سمت تاریکی رفت و راه خدا؟زع؟ تاریک و تاریک تر  شد. 
گرچه اهل بیت؟مهع؟ سوختند و با نور وجودشان نگذاشتند چراغ دین خاموش شود، ولی با همه اینها 
دین خدا بازیچه دست کسانی شد که هم خود به بیراهه رفتند و هم راه سعادت دیگران را بستند. 
امام سجاد؟ع؟ دردمندانه این حقایق تلخ را در نظر می گیرد و از خدا؟زع؟می خواهد که ولّی خویش را 

یاری کند تا انحرافات وارد شده در دین را بردارد و راه خدا؟زع؟ را بار دیگر هموار کند. 
بار خدایا به واسطه ولّیت:

ِمْن اِلُموَن
َ

الّظ َماَتُه
َ
أ َما  ِ ݫ ِبهݫ ْحِي

َ
أ )َو کن  زنده  میرانده اند،  ستمگران  که  را  دینت  نشانه های   .1

َِك(؛ ݫ َمَعاِلِمِدینݫ
َعْنَطِریَقِتَك(؛ َجْوِر

ْ
َصَداَءال ِ ݫ 2. زنگار ستم را از راه خود بزدا )َواْجُلِبهݫ

َِك(؛ اَءِمْنَسِبیلݫ ّرَ
َ

الّض ِ ݫ ِبْنِبهݫ
َ
3. سختی را از راهت دور کن )َوأ

اِكِبیَنَعْنِصَراِطَك(؛ الّنَ ِ ݫ ِزْلِبهݫ
َ
4. منحرفان از راهت را از میان بردار )َوأ

�)
ً
ْصِدَكِعَوجا

َ
ُبَغاَةق ِ ݫ 5. کسانی را که راه مستقیم و استوارت را کژ می خواهند، نابود کن )َواْمَحْقِبهݫ
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به راستی چگونه بسیاری از صحابه پیامبر؟ص؟، با آن عظمتشمان، دستورات 
ایشان را درباره جانشین خود نادیده گرفتند؟! 

این امر آن قدر شگفت است که بسیاری از اهل تسنن، اصل آن را منکر شده  اند 
و تعیین جانشین از سوی پیامبر؟ص؟  را نپذیرفته  اند. 

اواًل: شگفتی این حادثه، نمی  تواند در برابر دالیل روشن و تردیدناپذیر آن مقاومت کند؛ 
که تدبر در احوال پیامبر؟ص؟ و شدت اهتمام ایشان به امر اّمت از سویی و روایات متواتر  چرا
و شواهد محکم تاریخی از سوی دیگر، جای هیچ تردیدی را باقی نمی  گذارد که پیامبر؟ص؟ 
برای خود جانشینی از سوی خدا؟زع؟ معرفی کرده بود، ولی امت با نادیده  گرفتن آن، خواستٔه 

خدا؟زع؟ و رسولش؟ص؟ را زیر پا نهاد.

: گرچه این حادثه به  خودی  خود حادثه  ای بسیار شگفت و چه  بسا باورنکردنی است 
ً
ثانیا

اما هنگامی که از البه الی متون تاریخی، واقعیت  های جاری آن زمان را بازسازی می  کنیم، 
امری بسیار  را  از آن تعجب نمی  کنیم، بلکه چه  بسا آن  از سقیفه و ماجراهای پس  نه  تنها 

محتمل و قابل پیش  بینی به شمار می آوریم! 
آن،  در  موجود  قبیله  ای  نظام  اسالمی،  جامعه  روز  آن  چنددستگی  های  و  طیف  بندی  ها 
رقابت  های دیرینه میان مهاجران و انصار و ضعف ایمان طیف وسیعی از نومسلماناِن آن 

دوره، محیط مناسبی را برای رشد نهال فساد در جامعه اسالمی فراهم آورده بود. 
از هوا  که این نهال نامیمون با آب حسادت، دنیاطلبی، ریاست  خواهی و پیروی  هنگامی 
گرفت و سرانجام سایه تاریک خود را بر سرنوشت  و هوس آبیاری شد، ریشه دواند و ساقه 

جامعه اسالمی انداخت. 
در چنین بستری بود که سقیفه متولد شد و با فریادهایش شیرینی اسالم ناب محّمدی را به 

تلخی اسالم اموی، عّباسی و ... تبدیل کرد.1 

1. مراجعه کنید به: تاریخ سیاسی اسالم، جلد 1 )سیره رسول خدا؟ص؟(، فصل: آخرین روزها ؛ تاریخ سیاسی، اسالم جلد 2 

)تاریخ خلفا(؛ پاسخ به شبهات کالمی )دفتر چهارم: امامت(. 

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ِریَعةعر

َ
َماَتَخَزَنةاْخَتْرَتالّذ

َ
أ

سی
فار

سی
عقب نماندعقب نماندتقویت کردیجانشینانفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْن َبْعَد واژگــــــــــــــــان
َ
 َكَحْبِلِبـ ُه َحْبَلَوَصْلَت أ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

که دین خدا را تهدید می کنند و در هر زمانی فردی از اهل  گروهی  به فرموده رسول خدا؟ص؟، سه   .3
بیت؟مهع؟ به مبارزه با آنان بر می خیزد، چه کسانی هستند؟

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4.     چرا امام معصوم شایسته ترین فرد برای بر پا داشتن دین خداست؟  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

چه بایسته هایی در تعامل با امام وجود دارد؟  .5
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به زیارت جامعه کبیره و مطالعه دقیق آن، فهرستی کامل از ویژگی   های اهل بیت؟مهع؟ 
ح زیارت  تهیه کرده، پنج مورد از آنها را برگزیده و نکات پیرامونشــان را اســتخراج کنید. )ر.ک: شــر
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