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 سخن ناشر
 

بخش معصومین و زمزم الیزال  الم روحکات پرشور الهی و در جهان پرتالطم امروز، آی
بخش جویندگان  ننده تشنگان هدایت و رهاییکهای خسته و سیراب  معارف شیعه، مرهم جان

ران کهای نفس است. عالمان دینی و عارفان حقیقی، غواصان این اقیانوس بی از ظلمت
دست آورده و به مشتاقان حقیقت را به  بیت ه گوهرهای ناب علوم قرآن و اهلکاند  معرفت

 نمایند. عرضه می
ه از دیرباز زمینه ارتباط کای است  رسی منبر و خطابه، رسانۀ دیرپا و سازندهکدر این میان، 

رده است و کارم اخالقی را در میان عالمان و متعلمان فراهم کو انتقال معارف دینی و م
گاه و هادیان دلسوز،  ف تتبع و تحقیق در آثار علمی شیعه ه عمر خویش را صر کعالمان آ

ََّوالَْموِْعَظِةَّاند، عبادالله را به مصداق کریمۀ  نموده َّبِاْْلِْكَمِة ََّربَِّك ََّسِبيِل َّإََِل اْدُع
 اند. ردهکالم نغز و لطیف خود به راه سعادت دعوت ک، با اْْلََسنَةَِّ

لف و در مجلدات مخت «سیری در معارف اسالمی»ه با عنوان کمجموعه حاضر، 
گیرد، مجموعه مباحث عالمانه و  موضوعات متنوع در اختیار خوانندگان محترم قرار می

ی از عالمان برجسته و که یکاست  )دام ظله(حسین انصاریانالله حاج شیخ  ارزشمند حضرت آیة
الم و لطافت بیان نافذشان بر کباشد و استواری  داران گوهر سخن در زمان خویش می میراث

 شیده نیست.اهل نظر پو
های علمی و تبلیغی حضرت استاد جهت  این گنجینۀ ارزشمند، حاصل نیم قرن مجاهدت

ه به منظور پربارتر ساختن کباشد  رسی بحث و نظر میکنشر و ترویج فرهنگ غنی شیعه بر 
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محتوای تبلیغ دینی در جامعه و استفاده بیشتر طالب محترم علوم دینی، به زیور طبع آراسته 
 شود. می

یه بر ویرایشی روشمند و دقیق، ساختار کر این مجموعه گرانقدر، تالش شده است با تد
ساز  هنرمندانه مباحث و سبک استاد در ارائۀ سخن از بین نرود، تا ضمن نشر فرهنگ انسان

له در تبیین معارف دینی نیز حفظ شده و به مشتاقان  معظم فرد به شیوه منحصر آل الله
 ارائه گردد.

این مجموعه سترگ  اثر از چهاردهمینشود  گرامی مینون تقدیم خوانندگان که ا کمجّلدی 
باشد که در  می «)شرح حدیث مضمار( بندگی تمریِن »گفتار در باب  چهاردهو دربردارنده 

 است.ایراد شده  تهران مسجد حضرت امیردر  9310رمضان المبارک سال 
ه الجرم سبک و سیاق متن را نیز ک توب عالوه بر دربرداشتن متن سخنرانی ـکاین م
 ـ از فواید زیر خالی نیست: سازد می نوشتاری

 یک مطالب و موضوعات.کبندی مناسب و تف ـ عنوان
 نوشت. ـ استخراج مصادر آیات و روایات و ارائه مطالب متنوع دیگر در پی

وضوع ر نام مستقل برای هر بحث )در انتخاب نام هر مجلد و نیز هر گفتار، غلبه مکـ ذ
 امل موضوع و محتوا(.کمدنظر بوده است، نه انطباق 
 . ها و... ـ مجموعه متنوع فهرست

اند، به  در پایان از همۀ عزیزانی که در به ثمر رسیدن این اثر زحمات فراوانی را متقبل شده
 محقق گرانقدرو ی معاون پژوهش ئبطحاعلی  سیدوالمسلمین  االسالم حجت ویژه جناب

کمال تشکر را داریم و امیدواریم این اثر مورد رضایت  علی اکبر موسوی سیدجناب آقای 
  و مقبول نظر مبلغان دینی قرارگیرد. بیت عصمت و طهارت حضرت حق و اهل

 موسسۀ فرهنگی دارالعرفان
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 گفتار مؤلف پیش
 

ه»
ّ
ه َو َعلی آِلِه آل الل

ّ
الة َعلی َرسوِل الل ِه َوالصَّ

ّ
َحمُد ِلل

ْ
ل

َ
  «ا

گذار منبر و جلسات سخنرانی برای رشد و هدایت جامعه، وجود مبارک پیامبر  پایه
تا روز  رمکه رسول ا کبود. ارزش تبلیغ دین از طریق منبر و جلسات تا جایی بود  اسالم

مال اخالص، به بیان معارف دین پرداختند و در این راه زحمات سنگینی را کپایان عمرشان با 
لیف الهی را به عهده کادای این ت بر، وجود مقدس امیرمؤمنانمتحمل شدند. پس از پیام

 موجود است. البالغهنهجنظیر  تاب بیکهای آن حضرت در  ه بخشی از سخنرانیکگرفتند 
ه کنیز تا جایی  و حضرت امام صادق ویژه حضرت امام باقر ، بهامامان معصوم

عباس برایشان  امیه و بنی انان بنیمر کفرصت در اختیارشان قرار گرفت و مزاحمتی از جانب ح
ه کهای مختلف علوم به صورتی  صورت بیان معارف الهی و رشته پیش نیامد، این مهم را به

ه مورد اعتمادشان در ک حجت تا قیامت بر همگان تمام باشد را به عهده گرفتند و دیگران را ـ
 ردند.کـ به این مسأله تشویق  علم و عمل بودند

با عمل شیعه برای حفظ دین خدا و تبلیغ معارف الهیه بر اساس قرآن و عالمان مخلص و 
هجری شمسی است، این  9315ه سال ک، قرن به قرن تا به امروز بیت فرهنگ اهل

هایی چون شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی،  ردند؛ شخصیتکجایگاه عظیم را حفظ 
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 آیة الله ر بزرگانی چونعالمه محمدباقر مجلسی، شیخ جعفر شوشتری و در قرن معاص
الله حاج  الله حاج میرزا علی شیرازی، آیة آبادی، آیة الله سیدعلی نجف العظمی بروجردی، آیة

.. با داشتن مقام مرجعیت و .ابنی وکالله حاج میرزا علی فلسفی تن ای، آیة میرزا علی هسته
د و از این طریق ِدین خود رفتن مقام علمی بسیار باال، در ماه رمضان، محرم و صفر به منبر می

 ردند.ک ادا می بیت را به قرآن و اهل
ه سالیانی از عمرم را در شهر مقدس قم، این آشیانه کجانب حسین انصاریان  این

ه کای  ام، بر اساس وظیفه ، نزد بزرگانی از مراجع و اساتید مشغول تحصیل بودهبیت اهل
دم و در این راه، فقط توفیق حق رفیق راهم بود. جانب تبلیغ و تألیف آور  ردم رو بهک احساس می

صد موضوع مختلف بر پایه  تبلیغ، بیش از دوازده هزار سخنرانی در نزدیک به هفت ۀدر زمین
ام و  ان و اولیای الهی پرداختهکاتی از حیات پا کو تاریخ صحیح و ن بیت قرآن و روایات اهل

 ادای این وظیفه را از جانب حق داشته باشم.امیدوارم تا لحظات پایان عمر و هم چنان توفیق 
ه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنی و فرهنگ کمؤسسه فرهنگی دارالعرفان، 

دهد، بنا گذاشت متن این  های مهمی را در سطح جهانی انجام می فعالیت بیت اهل
و مردم ها و دانشجویان  توب درآورد تا در اختیار طالب حوزهکصورت م ها را به سخنرانی

در آینده  ـ ه احتمااًل حدود دویست جلد خواهد شدک مند قرار گیرد و این مجموعه ـ عالقه
دانم به خاطر  منبعی برای مبلغان شیعه باشد. من پس از سپاس از حضرت حق، الزم می

جواد االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد تحقق این مهم از دو فرزندم و جناب حجت
نم و از کر کاند، تش انی که در به ثمر رسیدن این اثر متحمل زحماتی شدهصابریان و کلیه عزیز

  خصوص مبلغان گرامی، درخواست دعا نمایم. خوانندگان، به
 فقیر: حسین انصاریان
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1. 
گاهابعاد   هب محل تمرین حضرت علی ن

  
 نگرشی مثبت به دنیا

دنیا را مثبت ارزیابی و آن را عاملی برای تحول انسان در  بینی امیر مؤمنان علی جهان
تواند از عمر کوتاه و محدود  ، هر انسان میدر نگرش حضرت علینمایند.  دنیا معرفی می

، نهایت کسب کند. بر هر زن و مردی الزم است تا با نگاه انبیا خود در دنیا، سودی بی
دگی ایشان در دنیا آشنا شده و زندگی فردی و و اولیای الهی به دنیا و چگونگی زن امامان

ها پس از آن که به عمق این نگاه پی  تر انسان اجتماعی خود را نیز با آن مطابقت دهند. بیش
خورند. امیر   اند، بشدت تأسف می بینی آشنا نبوده تر با این جهان برند، از این که پیش می

 فرمایند: می مؤمنان
ال و ِإنَّ اْلَیْوَم »
َ
 (9)«اْلِمْضمار  أ

اَل »
َ
شود؛ حضرت در این روایت برای  کار برده می برای هشدار دادن به مخاطبان به « أ

نماید. چرا که جز اولیای  بیداری از خواب غفلت، هشدار داده و به هشیاری و بینایی دعوت می
                                                 

ال و ِإنَّ . »9
َ
ار أ ة  َو اْلغاَیة  النَّ ْبَقة  الَجنَّ باق  َو السَّ آگاه باشید که امروز روز تمرین و فردا زمان ؛ اْلَیْوَم اْلِمْضمار  َو َغدًا السِّ

 .01: خطبهالبالغهنهج؛ «پاداش و جزای برنده، بهشت و فرجام بازنده، آتش است مسابقه است؛
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ر این روایت، گویی ایشان د (9)شوند. ها پس از ُمردن از این خواب بیدار می تر انسان الهی، بیش
گاه کرده و در مورد خطرات بسیار نْفسانی که انسان را تا پایان عمر  انسان ها را از حقیقتی آ

اَل »دهد؛ حضرت با بیان واژه  کند، هشدار می تهدید می
َ
خواستار بیداری، هوشیاری و بینایی « أ

  ها هستند. انسان
 دنیا محلی برای تمرین

کند،  گاه بودن دنیایی که انسان در آن زندگی می به تمرین «ر  ِإنَّ اْلَیْوَم اْلِمْضما»حدیث 
اشاره دارد؛ دنیایی که خدا برای آدمی مقرر کرده است، حیات و مرگ در آن در جریان داشته، 

ها سرشار است. این عالم با هر  ها و براهین و از نعمت ای از حکمت هر گوشه آن مجموعه
ار( است. همه آنچه که در زمین و آسمان وجود دارد، آنچه که دارد، محلی برای تمرین )مضم

ها در این جهان است. پروردگار همه خلقت را به تسخیر  ای برای تمرین انسان خود وسیله
که او از این رهگذر به مقصد سعادت برسد. خداوند متعال به آدمی  (0)آدمی درآورده است

و را بدان مجبور نساخته است؛ اما این دستور داده است که در این عالم تمرین کند. البته ا
تواند با اموری  ای شایان ببرد. انسان می جهان، خود فرصتی است که باید آدمی از آن بهره

آموزی، تقویت اراده و افزودن بر صفات نیک، به تقویت فکر و روح خود پرداخته  همچون علم
 و برای رسیدن به سعادت تمرین نماید.

ان، نوعی تمرین برای نیرومند شدن روح و بدن است. در این همه عبادات برای مؤمن
ها در دنیا، تا لحظه  ای برگزار نخواهد شد؛ به بیان دیگر، همه انسان جهان، هرگز مسابقه

                                                 
ِبی   َقاَل . »9 اس  ِنَیاٌم فَ  النَّ واالنَّ وا اْنَتَبه  سر  فرمودند: مردم ـ همگی در خواب ـ غفلت ـ به  پیامبر اکرم؛ ِإَذا َمات 

 .01 / 2: نواربحارال ؛«گردند میرند، ـ از این خواب ـ بیدار می برند؛ هنگامی که می می
يَّاّلل َُّ. 0 ِ رَََّّاَّل  ْمِرهََِِّّفيهََِّّالُْفلُْكََِِّّلَْجِريَََّّاْْلَْحرَََّّلَُكمَََُّّسخ 

َ
رََّ*  تَْشُكُرونََََّّولََعل ُكمََّّْفَْضِلهََِِّّمنََّّْبْغَُوواَوِِلَََّّبِأ َّوََسخ 

َماَواِتََِّّفَََّّماَّلَُكمَّْ رِْضََِّّفَََّّوَماَّالس 
َ
يًعاَّاْْل َََّّذلَِكََِّّفََّّإِن ََِّّمنْهََََُّّجِ ُرونَََِّّلَقْوم ََََّّليَات  خداوند است که »؛ َيغََفك 

جویای احسان و  برای اینکهن حرکت کنند، آ ۀها به فرمانش در پهن دریا را به سود شما به کار گرفت تا کشتی
ها و زمین است از جانب خودش  آنچه را در آسمان ه[هم] * جا آورید به [هایش را نعمت]و شکِر  روزی او شوید

بر قدرت و ]هایی  کنند نشانه برای مردمی که اندیشه می [امور]تردید در این  به سود شما به کار گرفته است، بی
 .93ـ  90(: 25؛ جاثیه )«.ست[ اربوبیت و لطف خدا
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پایانی عمر خویش، تنها در حال تمرین هستند. در این میان، برخی افراد سست و ضعیف، به 
افکنند.  وری عادت کرده و هرگز خود را به زحمت نمیپر  اند؛ آنان به تن عالقه تمرین کردن بی

خواهند روح خود را  گویی آنان در صدد تمرین دادن روح خود با عبادات نبوده و گویی نمی
اند؛  قدرتمند سازند. اما کسانی که در پی تعالی و رشد معنوی خود هستند، در دنیا اهل تمرین

آنان تا روزی که ملک الموت جان  (9)وانده است.همانان که خداوند آنان را ستوده و رستگار خ
هاشان ِستانده و آنان را به عاَلم دیگر منتقل سازد، همواره  آنان را مانند پدری مهربان از بدن

  کوشی و تمرین برای رسیدن به مقصودند. در سخت
 مصادیق پدر مهربان

ِفیق  »تعبیر  دلسوز است، درباره ملک الموت در روایات که به معنای پدری  (0)«اْلَواِلد  الشَّ
رو شده و جان او را  براستی او مانند پدری مهربان، با مؤمن روبه (2).(3)بیان شده است

                                                 
ينََّ. 9 ِ ََلةََََّّوُيِقيُمونَََّّبِالَْويِْبََّّيُْؤِمنُونَََّّاَّل  اَّالص  ينََّ * ُينِْفُقونََََّّرَزْقنَاُهمَََّّْوِمم  ِ نِْزَلََّّبَِماَّيُْؤِمنُونََََّّواَّل 

ُ
ََّوَماَّإََِلَْكََّّأ

نِْزَلَّ
ُ
وََلَِكَّ*  يُوقِنُونَََُّّهمَََّّْوبِاَْلِخَرةَََِّّقبِْلَكََِّّمنََّّْأ

ُ
ََّّأ وََلَِكَََّّربِِّهمََِّّْمنًََّّْدىهََََُّّعَ

ُ
که غیب  آنان»؛ الُْمْفِلُحونَََُّّهمَََُّّوأ

 ایم که روزی آنان کرده [مادی و معنوی]هر نعمت خوانند، و از  اش[ می را باور دارند، و نماز را ]با شرایط ویژه
د، و اینانند که به آخرت * و به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارن کنند ]در راه خدا[ هزینه می

 [بر موانع راِه سعادت] آنانند که و ،هدایتند [بلندای]از سوی پروردگارشان بر  ند کهآنان یقین دارند. *
 .5ـ  3(: 0؛ بقره )«.ند پیروز

ِبی. »0
َ
ِبیِه َعِن َعْن أ

َ
هِ  َجْعَفر   َعِلی  ْبن  ِإْبَراِهیَم َعْن أ ول  اللَّ ًل  َقاَل: َحَضَر َرس  ْْ له  َحاَلٌة َرج  اَن ََ اِر َو  ََ ْن

َ ْْ  ِمَن ا
هِ  وِل اللَّ هِ  َحَسَنٌة ِعْنَد َرس  ول  اللَّ ِسِه َفَقاَل َله  َرس 

ْ
ْق  َفَحَضَره  ِعْنَد َمْوِتِه َفَنَظَر ِإَلی َمَلِک اْلَمْوِت ِعْنَد َرأ اْرف 

ْؤِمٌن َفَقاَل َله  َمَلک  اْلَمْوِت َیا م   ه  م  اِحِبی َفِإنَّ ََ د  ِب ْؤِمن  َرِفیٌق َشِفیٌق َحمَّ لِّ م  علی ؛ ! ِطْب َنْفسًا َو َقرَّ َعْینًا َفِإنِّی ِبک 
حال خوبی نزد ایشان داشت.  بود و کند که مردی از انصار مورد عنایت پیامبر بن ابراهیم از پدرش نقل می

صدد قبض روح او  ـ ملک الموت را حاضر و در در هنگام مرگ، نزد او حاضر شدند؛ ـ حضرت پیامبر
یافت. حضرت به ملک الموت فرمودند: با رفیق من مدارا کن! چرا که او مردی باایمان است. ملک الموت به ایشان 

 .931 / 3: الکافی ؛«! راحت باش؛ چشمت روشن باد! من با هر مؤمنی رفیق و مهربانمعرض کرد: ای محمد
اند: حاکم مملکت اسالمی  در این باره فرموده ه است. امام صادق. البته این تعبیر، درباره حاکم اسالمی نیز آمد3

های  بایست مانند پدری مهربان همه فرزندان خود را تحمل کند و به سخنان ایشان گوش فرا دهد. خواسته می
ه با حاکم مملکت اسالمی باید در جامع بجای آنان را برآورده و آنان را از خود طرد نسازد. از دیدگاه امام صادق

 مردم، رفتاری همانند رفتار پدر با فرزندان خویش داشته باشد.
ِغیرِ . »2 ََّ ة  ِباْلَوَلِد ال م  اْلَبرَّ

 ْْ ِقیق  َو ا خ  الشَّ
َ ْْ ِفیق  َو ا ِفیق  َو اْلَواِلد  الشَّ ِنیس  الرَّ

َ ْْ َمام  ا آدِ  اْْلِ اِهَیِة النَّ ؛ َو َمْفَزع  اْلِعَباِد ِفی الدَّ
← 
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ستاند. چگونگی مواجهه، سالم و ادب ملک الموت با مؤمنی که عمرش به پایان رسیده و  می
  .باید به عالم آخرت سفر کند، با مهربانی، محبت، مدارا و نرمی همراه است

 پوشی از خدا درخواست چشم

گویی به بجا نیاوردن حق بندگی حضرت حق اقرار  (9)در دعای کمیل حضرت علی
سازند. حضرت در فرازی از این دعا،  کرده و خویشتن را به نقص در عبادات و بندگی متهم می

 طلبند؛ ها و تقصیرها را می پوشی بر کوتاهی از خداوند، چشم
َساِمَحِنی َو » ْن ت 
َ
آسان رفتار کن و هنگام  سهل و با من پس (0)؛َتْرَحَمِنی أ

 «!حسابرسی اعمالم، بر من سخت مگیر
های آن سبد را  پرسد. او همه میوه فروش درباره یک سبد میوه می گاهی مشتری از میوه

خرد. به معنای دیگر، خریدار به این که ممکن است  آن که خوب را از بد جدا سازد، می بدون 
َساِمَحِنی»کند.  یان، شماری میوه ناسالم نیز وجود داشته باشد؛ توجهی نمیدر آن م ْن ت 

َ
در ، «أ

دعای کمیل نیز به مطلبی شبیه به آنچه که بیان شد، اشاره دارد. حضرت در این درخواست، 
ورزی و  خواهد که با فضل خود، همه اعمال ایشان را بپذیرد و با عدالت از خداوند می

تر اعمال آدمی مردود شده  رسی نکند. چرا که اگر خداوند چنین کند، بیشگیری، حساب سخت
تواند بهای بهشت برین  افتد. روشن است که اندک عمل نیز نمی و تنها اندکی مقبول می

 (3)باشد.
                                                                                                                   

→ 
؛ «فیق، پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز به کودک، پناه بندگان خدا در گرفتاری سخت استامام همدم و ر

 .215 / 9: الکافی
. دعای کمیل دعایی است که در روایات خواندن آن در شب نیمه شعبان و نیز در شب جمعه وارد شده است. این دعا 9

نیز  حضرتش نقل کرده است، به دعای خضر نبی(، آن را از که کمیل )از اصحاب سّر امیر مؤمنان علی
 شهرت دارد.

 : دعای کمیل.مفاتیحالجنان؛ «...که بر من تسامح کرده و رحم نمایی. »0
ول  اللهِ . »3 ْن یَ  َلْن  َقاَل َرس 

َ
َنا ِإالَّ أ

َ
؟ قاَل: َو ال أ َْ ْن

َ
وا: َو ال أ ِه. قال  َحٌد ِإالَّ ِبَرْحَمِة اللَّ

َ
َة أ َل الَجنَّ ه  َیْدخ  َدِنَی اللَّ پیامبر ؛ َتَغمَّ

 کس مگر با رحمت خداوند به بهشت نرود. عرض کردند: شما هم نه؟ حضرت فرمودند: هیچ گرامی اسالم
← 
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 پاداش روزه

فرشتگان که مأمور ثبت اعمال آدمی هستند، پاداش عبادات و کارهای نیک وی را بدقت 
کنند؛ از  آنان از نوشتن پاداش روزه ناتوانند. آنان ارزش و ثواب روزه را درک نمینویسند؛ اما  می

 دارد. این رو، خداوند فرشتگان را از ثبت پاداش روزه باز می
 پروردگار مهربان فرموده است:

ْوم  ِلی» ََّ  «روزه برای من است (9)؛ال
ف حج، نماز، انفاق و مانند آن فرماید که برخال پروردگار با بیان ِلی در این روایت تصریح می

که متعلق به اداکننده آن است، روزه تنها مختص من است. حضرت حق خود باید درباره این 
داران معامله کند. پاداش نماز، خمس، انفاق و اخالق نیکو معین و  بها با روزه گوهر گران

ش از دستور الهی و ا روشن است؛ اما روزه، ُمزدی مشخص ندارد. خدا در برابر اطاعت بنده
  کند. داری، خود به اعطای پاداش این عمل نیک اقدام می سپری کردن یک روز به روزه

 همتا آفریدگار بی

مرده  کعبه را گرفته بود و همچون مادِر جوان ۀزبان در ایام حج، پرد شخصی عرب
ده بودند. گریست که اطرافیان وی نیز از حزن گریستنش به گریه آم گریست؛ او چنان می می

گفت با  خواهد از شدت گریه، قالب تهی کند. او که به عربی فصیح سخن می گویی که می
ام و تنها یک پرسش از تو دارم. تو  کرد: خدایا! از راهی دور آمده خدای خویش چنین نجوا می

. طلبم خواهم؛ حتی آسایش آخرت را نیز نمی دانی که من ثروت و زر و زیور دنیا را نمی خود می
شناسی، او را به من معرفی کنی تا من  خواهم که اگر خدایی بهتر از خود می خدایا! از تو می

تر از تو نیست، پس مرا بپذیر! باید گفت  دست به دامن او شوم. اگر نیز خدایی بهتر و بلندمرتبه
                                                                                                                   

→ 
مسند؛ 91211، ح052 / 2: کنزالعمال؛ «فرمودند: و نه حتی من! مگر این که خدا مرا مشمول رحمت خود کند

 .50 / 3: احمدبنحنبل
ْوم  ِلی . »9 ََّ ْجِزی ِبهِ ال

َ
 مکارمالخالق؛ 932: مصباحالشریعه؛ «روزه از من است و من بدان پاداش دهم؛ َو أَنا أ

 .23 / 2: الکافی؛ 931: «طبرسی»
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داوند تر، واالتر از خ تر، مهربان تر، کریم راستی خداوند هرگز همتایی ندارد. بخشنده که به
  مهربان، حتی قابل تصور نیست.

 رحمت خدا

 فرماید: در دعای کمیل می امیر مؤمنان
 (9)«ِبَرْحَمِتَک اْخَفْیَته»

با بیان این تعبیر، گویی عمل ناصالح انسان از نگاه نویسندگان اعمال )فرشتگان( پنهان 
اند؛ چه رسد به  ندیدهنگاه داشته شده است. به دیگر سخن، گویا فرشتگان اعمال بنده را هرگز 

 این که آن را ثبت کنند.
اما ننوشتن اعمال، تنها به سبب رحمت پروردگار است؛ یعنی رحمت خداوند از ثبت و 

کند. خداوند مهربان برخاسته از رحمت گسترده خود،  ضبط گناهان بندگان جلوگیری می
خاطر غضب  داوند بهسبب غضب! بلکه به بیان دیگر، چنین نیست که خ کند؛ نه به چنین می

اش، عمل وی را از دید فرشتگان مخفی ساخته و در آینده، طعم شدیدترین  از عمل بنده
نهفته است. « ِبَرْحَمِتَک اْخَفْیَته»در عبارت ها را به او بچشاند. در حقیقت این امر  عذاب

ار و تنهاعلت پنهان ماندن اعمال ناصواب بندگان، رحمت الهی است. در حقیقت، مهر سرش
دهد تا فرشتگانی که به نوشتن اعمال آدمی مأمورند، اعمال او  نهایت خداوندی، اجازه نمی بی

  را ببینند و بنویسند.
 نظر لطف خدا

رساند؛ اما آنان در زندگی دنیوی  اعمال برخی در قیامت کافی نبوده و آنان را به بهشت نمی
شان، از عذاب جهنم برهاند.  سبب اعمال ا بهاند که امیدوارند خداوند آنان ر  خود، کارهایی کرده

چنین  (0)شمارد. چرا که گاهی گوهر رضایت پروردگار در کاری است که بنده آن را کوچک می
                                                 

 : دعای کمیل.مفاتیحالجنان؛ «سبب رحمتت ـ گناهانم را ـ پنهان نمودی ...به. »9

ْؤِمِنیَن . »0 ِمیِر اْلم 
َ
َه َتبَ  َعْن أ ْخَفی ِرَضاه  ِفی َطاَعِتِه؛ َقاَل: ِإنَّ اللَّ

َ
؛... أ ْرَبَعة 

َ
ْرَبَعًة ِفی أ

َ
ْخَفی أ

َ
اَرَک َو َتَعاَلی أ

َْ اَلَتْعَلم   ْن
َ
َما َواَفَق ِرَضاه  َو أ بَّ ِغَرنَّ َشْیئًا ِمْن َطاَعِتِه َفر  َْ فرمودند: خداوند تبارک و تعالی،  امیر مومنان؛ َفَلَتْسَت

ها ـ رضایت خود را در طاعتش مخفی کرده  فی نموده است.... ـ یکی از آنچهار چیز را در چهار چیز دیگر مخ
← 
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 برد. باطنی درخشان داشته و آدمی را بسرعت در عاَلم معنا، پیش می ،اموری
باقی  شخصی برای وضو گرفتن آب نداشت. وقت تنگ بود و دیگر زمانی برای نمازش

ای ُپر از آب، برای خوردن داشت، به او گفت: آیا برای  نمانده بود؛ شخصی دیگر که قمقمه
وضو آب نیاز داری؟ گفت: بله! هر چه پول نیز بخواهی، به تو خواهم داد. او گفت: به پول 
نیازی ندارم. همان َدم از سوی خداوند خطابی رسید؛ ای مالئکه! عمل او را محاسبه کنید که 

  (9)ین مقدار برای به بهشت رفتن او کافی است.هم
 دیده ِاغماض

 گیری ننماید؛ همیشه از خداوند باید خواست که در محاسبه اعمال تساهل کرده و سخت
َساِمَحِنی َو َتْرَحَمِنی» ْن ت 
َ
 (0)«أ

 :کند زیرا آدمی در دعای کمیل به ضعف خود اعتراف می
ِعیف» َک الضَّ  (3)«ف تو هستممن بنده ضعی ؛اَنا َعْبد 

                                                                                                                   
→ 

یک از طاعات و عبادات را کوچک نشمار؛ چه بسا همان عبادت موافق رضا و خشنودی خداوند  است؛ پس هیچ
 .1، ح31، باب012 / 22: نواربحارال؛ 39، ح011 / 9: خصال؛ «دانی است و تو نمی

هِ . »9 وَل اللَّ أَ  َقاَل َرس  َأْجِر َمْن َتَوضَّ ََ اَن َله   ََ ْسِلِمیَن  ی اْسَتْنَبَط َماَءَها َفَبَذَلَها ِلْلم   ِمْنَها َو َو َمِن اْحَتَفَر ِبْئرًا ِلْلَماِء َحتَّ
 
َ
ْو َطاِئر  ِعْتق  أ

َ
ع  أ

ْو َسب 
َ
ْو َبِهیَمة  أ

َ
لِّ َشْعَرة  ِمْن َشْعِر ِإْنَسان  أ  َ اَن َله  ِبَعَدِد  ََ ی َو  ْلِف َرَقَبة  َو َدَخَل َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِفی َصلَّ

هِ  وَل اللَّ ْلَنا َیا َرس  ْدِس ق  وِم َحْوَض اْلق  ج  ات   َشَفاَعِتِه َعَدد  الن  ْدِس َقاَل َحْوِضی َثَلَث َمرَّ که چاه  هر؛ َما َحْوض  اْلق 
د، پاداش او مانند پاداش کسی است که اختیار مسلمانان قرار ده و پس از به آب رسیدن، آن را در آبی را حفر کند

هایی که از  ها و یا پرنده ها یا چهارپایان یا درنده از آن وضو بگیرد و نماز بخواند، و به شمار هر موی بدن انسان
آن آب بنوشد، ثواب آزاد کردن هزار بنده در راه خدا را در نامه اعمال او خواهند نوشت و در روز قیامت نیز به 

گوید: پرسیدیم: یا رسول  ان آسمان از مردم در اثر شفاعت او، حوض قدس را دریابند. راوی میشمار ستارگ
ه : نواربحارال؛ 019:عمالثوابال؛ «سه مرتبه تکرار فرمود: حوض من ! حوض قدس چیست؟ حضرتاللَّ
 .31، ح21، باب319 / 13

 ای کمیل.: دعمفاتیحالجنان؛ «...که بر من تسامح کرده و رحم نمایی. »0
ْسَتِکین  . »3 ِلیل  اْلَحِقیر  اْلِمْسِکین  اْلم  ِعیف  الذَّ َک الضَّ َنا َعْبد 

َ
ِدی َفَکْیَف ِلی َو أ ای آقای من! من بنده ناتوان، ؛ َیا َسیِّ

مصباحالمتهّجدوسالح؛ دعای کمیل؛ «ذلیل، حقیر، فقیر و درمانده توام؛ چگونه تاب چنین عذابی را دارم
 .0/121: المتعّبد
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نماز بخواند؟ کیست که بتواند مانند  تواند همچون امیر مؤمنان علی چه کسی می
حج بگزارد!  کس نخواهد توانست همانند حضرت ابراهیم داری کند؟ هیچ روزه فاطمه

دین را یاری کند. خداوند در قرآن کریم  تواند همچون امام حسین هرگز کسی نمی
 فرماید: می

نََّّّْلل َُّاَّيُِريدَُّ
َ
َفََّّأ نَْسانََُّّوَُخِلَقَََّّعنُْكمََُُّّْيَفِّ  (9)َضِعيًفاَّاْْلِ

تر افراد، توانی برای عبادات سنگین ندارند؛  انسان ناتوان آفریده شده است. بنابراین، بیش
  پس شایسته است که پروردگار مهربان با بندگانش با تساهل رفتار کند.

 شعری در طلب تساهل از خدا

فروخت. او که سوادی نداشت، از طبع  در بازار تهران غذا می (0)یمرحوم مرشد چلوی
هزار صفحه بود، در حادثه  شعری خوب برخوردار بود. دیوان اشعار وی که در حدود یک

هایش برجای مانده  صفحه از سروده  سوزی در محل کارش سوخت. اکنون تنها دویست آتش
 است.

 نین سروده است:او در یکی از اشعارش در خطاب به خداوند چ
 «در باز کن! من مرد گلچین نیستم»

ها را  گوید که من زیباترین گل مرحوم مرشد در این مصرع و در مناجات با پروردگارش می
های بندگانت را به  توانم زیبایی هایم منزلت را زینت کنم. اما می در اختیار ندارم تا بتوانم با گل

                                                 
های زندگی را[ بر شما  خواهد ]با تشریِع احکام و قوانین، بار مشکالت و پیچیدگی خداوند می»؛ 01(: 2. نساء )9

 .«د؛ زیرا انسان ناتوان آفریده شده استکنآسان 
مرشد چلویی شهرت داشت.  . حاج میرزا احمد عابد نهاوندی عارف و شاعری بود که متخلص به ساعی بود و به حاج0

کرد. شعرخوانی، پند و  در بازار تهران، جنب مسجد جامع، طباخی داشت و هر هفته برای مردم سخنرانی میوی 
مرشد معروف شود. تنها نسخه دیوان اشعار عرفانی ساعی در زمان خودش در  اندرز کردن وی سبب شد تا به حاج

مشهور شد. او اجازه  دیوانسوختهانده، به جام سوزی دکانش سوخت. از این رو، دیوان او پس از تدوین اشعار به آتش
وی حدود نود سالگی در  .است بار طبع گشته  داد. دیوان او پس از درگذشتش تاکنون چندین چاپ اشعار خود را نمی

 تهران و در مسجد ماشاءالله است. بابویه ابندرگذشت. قبر وی جنب  تهرانهجری شمسی در ۷۵۲۱شهریور  ۵۲
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، قمر ، امام حسینمیر مؤمنان علیتوانم تماشاگر ا تماشا بنشینم. من می
توانم همچون عبدی  هایت باشم. اما خود نمی ، عالمان ربانی و تمام نعمتهاشم بنی

باشم؛ چرا که ذلیل و ناتوانم؛ پس در حساب اعمالم با من  هاشم صالح مثل قمر بنی
 مسامحه کن!

مردان طریق  که بزرگو اولیا  ، ائمهاگر خداوند کریم بندگان حقیر خود را با انبیا
طور حتم محکوم خواهند گشت. از این رو، خداوند  اند، قیاس نماید، بندگان به عبادت و بندگی

ای ضعیف که گاهی نمازش را با  بنده (9)سنجد. قدر وسع و ظرفیت او می اعمال هر بنده را به
کند که او  انش میداری چنان ناتو  گزارد یا عبدی که روزه حضور قلب و گاهی نیز با کسالت می

کند که ای کاش خداوند ماه  دارد و یا کسی که آرزو می را از فیض به مسجد رفتن باز می
داد، توانی برای حضور در محکمه  مبارک رمضان را همیشه در روزهای کوتاه زمستان قرار می

برخورد عدل الهی را ندارد. از همین رو، باید از خداوند طلب کرد تا با تساهل با بندگانش 
شود؛ تا این که در آن  حتی آن زمان که ملک الموت برای قبض روح شخص مأمور می (0)کند؛

                                                 
َََّّنْفًساَّاّلل ََُّّيَُكلُِّفَََّّلَّ. 9 وََّّْنَِسينَاَّإِنََّّْتَُؤاِخْذنَاََّلَََّّرب نَاَّاْكتََسبَْتَََّّماَّوََعلَيَْهاََّكَسبَْتَََّّماَّلََهاَّوُْسَعَهاَّإِل 

َ
نَاَّأ

ْ
ْخَطأ

َ
َّأ

اََّعلَيْنَاَََّتِْمْلَََّّوَلَََّّرب نَا ََََّّحَلْغَهَََُّّكَماَّإِْْصً ينَََََّّعَ ِ لْنَاََّوَلَََّّرب نَاََّقبِْلنَاَِّمنََّّْاَّل  ََّعن اََّواْعُفََّّبِهََََِّّلَاََّطاقَةََََّّلَََّّماََُّتَمِّ
نَْتَََّّوارََْحْنَاَََّلَاََّواْغِفرَّْ

َ
نَاََّمْوَلنَاَّأ ََّّفَانُُْصْ کس را جز به اندازۀ طاقتش  خداوند هیچ»؛  الََْكفِِرينَََّّالَْقْومََََِّّعَ

شده به  مرتکب ]زشت[ ی]پسندیده[ انجام داده به سود خود اوست، و هرکه کار یکند، هرکه کار تکلیف نمی
گویند:[ پروردگارا! اگر ]انجام دستوری را[ فراموش کردیم، یا مرتکب اشتباه  زیان خود اوست، ]مؤمنان می

بر عهده ما  گونه که بر عهدۀ پیشینیان ما گذاردی شدیم ما را مجازات مکن، پروردگارا! تکالیف سنگینی آن
! از ما بگذر، و ما را بیامرز، و به ما رحم کن! تو کنما واجب نکه طاقتش را نداریم بر تکلیفی، پروردگارا! مگذار

 .012(: 0؛ بقره )«سرپرست مایی، پس ما را بر کافران پیروز کن!
حیفة الکاملة قال سّید الّساجدین. »0 َّ ا  :فی دعائه فی الّلجاء إلی الّله تعالی من أدعّیة ال مَّ ِإْن َتَشْأ َتْعف  َعنَّ ه  اللَّ

ْبَنا َفِبَعْدلِ  َفِبَفْضِلَك، َو ِإنْ  َعذِّ ْل َلَنا َعْفوَ  ،َک َتَشْأ ت  ِجْرَنا ِمْن َعَذابِ َک ِبَمنِّ  َک َفَسهِّ
َ
ِز  َک ، َو أ ه  اَل َطاَقَة َلَنا َک ِبَتَجاو  ، َفِإنَّ

وَن َعْفوِ َک ِبَعْدلِ  ا د  َحد  ِمنَّ
َ
ِْ صحیفه»در دعایی در التجا به خداوند از دعاهای  امام سجاد؛ ک، َو اَل َنَجاَة 

کنی؛ اگر نیز بخواهی  فرمایند: خدایا! اگر بخواهی ما را عفو کنی، به فضل و احسانت عفو می می« سجادیه
پوشی و گذشتت، از  کنی. عفوت را از سر مّنتت بر ما آسان کن و ما را به چشم عذابمان کنی، به عدالتت عذاب می

یک از ما بدون عفوت، نجاتی میّسر نخواهد  ی هیچعذابت پناه ده! مسّلمًا ما توان تحمل عدالتت را نداریم و برا
 .352 / 92: البالغهمنهاجالبراعهفیشرحنهج؛ «بود
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 لحظه نیز او مثل پدری مهربان با بندگان رفتار کند!
ای در میان  کند، در حال تمرین کردن بوده و مسابقه تا زمانی که انسان در دنیا زندگی می

 فرماید: می نیست. امیر مؤمنان علی
باق   ؛ز مسابقه، فردای قیامت استرو»  (9).«َو َغدًا السِّ

فرماید: پاداش این  می دهند. امیر مؤمنان علی در مسابقات، به پیروز نهایی، جایزه می
ْبَقةُ ». مسابقه بهشت است ةُ »و مسابقه  معنای به «السَّ آن است. در قیامت پس از  پاداش «الَجنَّ

شود که آنان که دنیا را محلی  شدند، به آنان گفته می این که همه مردم از قبرها برانگیخته
ها  برای تمرین دانسته و در آن به تمرین پرداختند و درصدد به دست آوردن فضائل و نیکی

های خلقی و رسیدن به  )مانند کسب علم، زدودن رذایل اخالقی از قلب، آراستن دل به زینت
کنند. پس الزم است اهل ایمان دنیا را  سوی بهشت حرکت توانند به قلب سلیم( بودند، می

تر  محلی برای تمرین خود قرار داده و تا آنجا که در توان دارند، خود را به قرب الهی نزدیک
داری در ماه مبارک رمضان است؛ زیرا  ها، روزه ترین تمرین گردانند. باید گفت که یکی از عالی

 خداوند فرموده است:
ْج » وم  ِلی َو َاَنا ا   َ دار پاداش آن  روزه برای من است و خود عهده ؛(0)ِزی ِبهِ َاْل

 .«هستم
های مادی بهشت نیست؛ بلکه پاداش آن تنها نزد پروردگار  پاداش این مسابقه نیز نعمت

  هستی است.
 گانه بهشت های هشت درب

داران است. آنان در قیامت از میان جهنم عبور  گانه بهشت، روزه نام یکی از ابواب هشت

                                                 
ار. »9 ة  َو اْلغاَیة  النَّ ْبَقة  الَجنَّ باق  َو السَّ ال و ِإنَّ اْلَیْوَم اْلِمْضمار  َو َغدًا السِّ

َ
آگاه باشید که امروز روز تمرین و فردا زمان ؛ أ

 .01: خطبهالبالغهنهج؛ «داش و جزای برنده، بهشت و فرجام بازنده، آتش استپا مسابقه است؛
 .931: «طبرسی»مکارمالخالق؛ 23 / 2: کافیال؛ 932: مصباحالشریعه. 0
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روزه یکی از  (9)نام روزه دارند، آتش در آنان اثری نخواهد کرد. کنند؛ اما چون سپری به می
هایی تربیتی و  مؤثرترین عبادات در تحقق معنای تمرین در دنیاست. در ماه رمضان، برنامه

بسیار عالی از سوی خداوند برای بندگان تعیین شده است که تأثیری بسزا در روح آدمی دارند. 
های تمرینی همان تحمل گرسنگی و تشنگی در این ماه شریف است.  آن برنامهیکی از 

 آورد. ای که ثمراتی فراوان برای انسان مؤمن به ارمغان می برنامه

                                                 
هِ . »9 ول  اللَّ ونَ َقاَل َرس  اِئم  ََّ ل  ِمْنه  ِإالَّ ال اَن اَلَیْدخ  یَّ ْدَعی الرَّ ِة َبابًا ی  فرمودند: بهشت دری  خدا پیامبر؛ : ِإنَّ ِلْلَجنَّ

: الله قال رسول»؛ 291: خبارمعانیال؛ «شود داران از آن وارد نمی کس جز روزه نام رّیان دارد که هیچ ویژه به
ٌة ِمَن الّنارِ  ن  وم  ج  ََّ ؛ «کند دار را از آتش جهّنم حفظ می فرمودند: روزه، سپری است که روزه رسول خدا؛ ال

 .20 / 2: نواربحارال
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2. 
 اهی معنوی مصادیق ربخی تمرین

  
ی دانش خدا دانش امام علی

ّ
 تجل

های حضرت که  ها، سخنان و نامه خطبه (9).تجلی دانش خداست دانش امیرمؤمنان
این ادعاست. با تأمل در اسناد  ی براند، گواه های دیگر گردآوری شده و کتاب البالغهنهجدر 

توان فمهید که در روزگار صدر اسالم، کسب علم رونقی نداشته و کسی بدان  تاریخی، می
هر مکه وجود نداشته است. راغب نبوده است. هیچ محلی برای تحصیل در آن روزگار در ش

                                                 
ِبی َطاِلب. »9

َ
اس  َعْن َعِلیِّ ْبِن أ ًل َیْسَأل  اْبَن َعبَّ ْ  َرج  َنا؟ َفَقاَل: َلْو  َفَقاَل َله  اْبن   َسِمْع

َ
ْم أ

َ
ْعَلم  ِعْنَدَک أ

َ
َعِلیٌّ أ

َ
: أ اس  َعبَّ

َک. َقاَل: َفَغِضَب اْبن   ْعَلَم ِعْنِدی ِمْنَک َلَما َسَأْلت 
َ
اَن َعِلیٌّ أ ی اْش  ََ اس  َحتَّ َک، َعبَّ م 

 
مَّ َقاَل: َثِکَلْتَک أ ؛ ث  ه  َتدَّ َغَضب 

هِ  َعِلیٌّ  وِل اللَّ ه  ِمن َرس  اَن ِعْلم  ََ َمِنی َو  ِبیِّ  َعلَّ ه  ِمْن َفْوِق َعْرِشِه؛ َفِعْلم  النَّ َمه  اللَّ ِه َعلَّ ول  اللَّ ِه َو  َو َرس  ِمَن اللَّ
ِبیِّ  ِعْلم  َعِلی   د   ِم َعِلی  َو ِعْلِمی ِمْن ِعلْ  ِمَن النَّ َحمَّ ْصَحاِب م 

َ
اْلَقْطَرِة  َو ِعْلم  أ ََ ِهْم ِفی ِعْلِم َعِلی   لِّ  َ

ر  
ْبح 

َ
 طالب عباس درباره علی بن ابی گوید: شنیدم که مردی از ابن سعید بن مسّیب می؛ اْلَواِحَدِة ِفی َسْبَعِة أ

اعلم  من؟ گفت: اگر نزد من علی اعلم باشد یا عباس در پاسخ او گفت: آیا پیش تو علی پرسد؛ ابن می
عباس بشدت غضبناک شد و گفت: مادرت به مرگت بنشیند! آنچه که من  ابن .پرسیدم بود، من از تو نمی می
ه دانم از او می می ه دانم و او به تعلیم نموده است و علم او از رسول اللَّ از حضرت حق  است و علم رسول اللَّ

و علم من و علم  از نبی از خدای تعالی باشد و علم علی و؛ پس علم نبیسبحانه و تعالی از فوق عرش ا
 .93: «طوسی»مالیال؛ «ای آب در میان هفت دریاست همچون قطره همه اصحاب پیش علم علی
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اند. همچنین،  توان ادعا کرد که آن حضرت در آن شهر روزگاری را به تحصیل گذرانده پس نمی
 در این شهر همراه پیامبر اسالم در مدینه و در تمام طول ده سال که امیر مؤمنان علی

اوقات شریف آن تر  ای وجود نداشت. عالوه بر آن، در این مدت، بیش خانه بودند، هیچ مکتب
حضرت در بیش از هفتاد جنگ و چند سفر تبلیغی سپری شد. اما با همه این، آن حضرت دو 

به دستور خداوند متعال در مقام حاکم، امام و ولّی واجب  ماه پیش از شهادت پیامبر اکرم
االطاعه معرفی و منصوب شدند. این امر نشانگر آن است که حضرت با وجود این که هرگز 

ی را از راه تحصیل کسب ننموده بودند، باز به مقام رفیع امامت و والیت ـ که شرط آن علم
 نهایت است، ـ نائل آمدند. برخورداری از علم بی

های  پرداختند. سرودن غزل دادند، به شعرسرایی می آنان که اندکی به علم اهمیت می
قا»عاشقانه در شهر مکه در میان این افراد رونق داشت.  قصیده بود   شامل هفت« ت َسبعمعلَّ

ها از نظر ظاهری و ادبیات عرب  که شاعران عرب در دوره جاهلیت سروده بودند. این قصیده
بافی بود؛ چرا که هیچ شخص  گویی و خیال تر یاوه قوی بود؛ اما از لحاظ محتوا، بیش

اره عصر بعثت کرد. قرآن مجید نیز درب ای در آن روزگار در این شهر زندگی نمی کرده تحصیل
 فرماید: می

يَُّهوََّ ِ يِّيَََِّّفَََّّبَعَثََّّاَّل  مِّ
ُ
 (9)ِمنُْهمََّّْرَُسوًلََّّاْْل

دهد  سواد به رسالت مبعوث شد. این امر نشان می بین مردمی بیدر  یعنی پیامبر اسالم
وجه محلی برای تحصیل در شهرهای مکه و مدینه وجود نداشت. همین امر  که به هیچ 

علوم خود را هرگز از  که آن حضرت و نیز جانشین ایشان، امیر مؤمناندلیلی است بر این 
 اند. طریق تحصیل به دست نیاورده

همچنین، در قرآن مجید به این که یهودیان شهر مدینه و اطراف آن، سواد خواندن و 
                                                 

يَُّهوََّ. 9 ِ يِّيَََِّّفَََّّبَعَثََّّاَّل  مِّ
ُ
يِهمََّّْآيَاتِهَََِّّعلَيِْهمَََّّْيغْلُوَِّمنُْهمََّّْرَُسوًلََّّاْْل ََّوإِنَََّّْواْْلِْكَمةَََّّالِْكغَاَبَََّّعلُِّمُهمََُّويَََُّّوُيَزكِّ

نخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا  اوست که در بین مردِم درس»؛ ُمِبي َََّّضََلل ََّّلَِفَََّّقبُْلََِّّمنََََّّْكنُوا
به آنان  معارف استوار و سودمندپاکشان سازد و کتاب و  [از هر نوع آلودگی]آیاتش را بر آنان بخواند، و 

 .0(: 20؛ جمعه )«.، مسّلمًا آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودندبیاموزد
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تر گفته شد،  پس بنابراین و نیز بر اساس آنچه که پیش (9)نوشتن داشتند، اشاره شده است؛
افرادی که در آن دوران از سواد برخوردار بودند، یهودیان این منطقه بودند. اما از آنجا که  تنها

روشن است که آنان نیز هرگز برای تعلیم علوم به  (0)آنان قرآن را تحریف کردند،
                                                 

کنندگان  . در چندین آیه از آیات شریفه قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است. خداوند در کالم خود آنان را تحریف9
شود که یهودیان  وشن میخواند. از همین بیان ر  وحی معرفی کرده و خیانت آنان را ایجاد تغییر در معارف الهی می

اند. برای نمونه در آیات دوازدهم و سیزدهم سوره  مدینه در آن روزگار از توانایی خواندن و نوشتن برخوردار بوده
َخذََََّّولََقدَّْمبارکه مائده آمده است: 

َ
اِئيَلََّّبَِنََِّّميثَاَقََّّاّلل ََُّّأ ََّّاّلل َََُّّوقَاَلََّّنَِقيبًاََّعَشَََّّاْثَنََِّّْمنُْهمَََُّّوَبَعثْنَاَّإِْْسَ َّإِّنِّ

َقْمغُمََُّّلَِئَََّّْمَعُكمَّْ
َ
ََلةَََّّأ ََكةََََّّوآتَيْغُمََُّّالص  ْرُتُموُهمََّّْبِرُُسِلَََّّوآَمنْغُمََّّْالز  قَْرْضُغمََُّّوََعز 

َ
َرن َََّّحَسنًاَّقَرًْضاَّاّلل ََََّّوأ َكفِّ

ُ
ََّْل

ْدِخلَن ُكمَََّّْسيِّئَاتُِكمَََّّْعنُْكمَّْ
ُ
َََّّوَْل ْنهَََََّّتِْغَهاَِّمنََََّّْتِْريََّجن ات 

َ
ََّفَقدََِّّْمنُْكمَََّّْذلَِكَََّّبْعدََََّّكَفرََََّّفَمنََّّْارَُّاْْل

َّ ِبيلَََِّّسَواءََََّّضل  فُونَََّّقَاِسيَةًََّّقُلُوَبُهمََّّْوََجَعلْنَاَّلََعن اُهمََِّّْميثَاَقُهمَََّّْنْقِضِهمََّّْفَِبَما*  الس  ََّمَواِضِعهَََِّّعنََّّْالََْكِمَََُُّّيَرِّ
اََّونَُسوا اََّحظًّ ُرواَِّمم  ِلعََُّّتََزاُلَََّّوَلََّّبِهََُِّّذكِّ َََّّتط  ََِّّمنُْهمَََّّْخائِنَة ََََّّعَ َّاّلل َََّّإِن َََّّواْصَفحَََّّْعنُْهمََّّْفَاْعُفََِّّمنُْهمََّّْقَِليًَلََّّإِل 
َّ اسرائیل ]بر لزوم اطاعت از احکامش و پیروی از موسی[ پیمان گرفت، و از  خداوند از بنی»؛ الُْمْحِسنِيَََُُّّيِب 

یقین من با  به ای باشد[، و خداوند ِاعالم کرد: هداِر امور قبیل آنان دوازده سرپرست برانگیختیم ]تا هریک عهده
[ بخوانید، و زکات بپردازید، و به پیامبرانم ایمان آورید و آنان را در اش ویژهشمایم، اگر نماز را ]با شرایط 

صورت گناهانتان را  اهدافشان یاری کنید، و برای ]جلب خشنودی[ خداوند ]به نیازمندان[ وامی نیکو دهید دراین
کنم، پس هرکس از شما  نهرها جاری است وارد می آن هایی که از زیر ]درختان[ کنم، و شما را در بهشت میمحو 

شکنی ]از  پس آنان را به علت پیمان*  ، قطعًا از راه راست منحرف شده استروی آوردبعد از این پیمان به کفر 
که[  بل انعطاف[ قرار دادیم ]تاجاییهایشان را ]از پذیرش حق[ سخت ]و غیر قا رحمت خود[ راندیم، و دل

 از آنچه دهند، و بخشی ماندِن مردم[ تغییر می اش ]برای گمراه های حقیقی پیوسته سخنان ]حق[ را از جایگاه
آن پند داده شدند به فراموشی سپرده ]و نادیده گرفتند[، و همواره از کارهای  ۀوسیل ]از معارف تورات[ را که به

حکم جهاد[ از آنان  آمدنشوی، پس ]تا  ]که وفادار به پیمان خدایند[ آگاه می کی از ایشاناند جز آنان ۀخائنان
 .93و  90(: 5؛ مائده )«پوشی کن؛ زیرا خداوند نیکوکاران را دوست دارد بگذر! و ]از مجازاتشان[ چشم

ينَََِّّمنََّ. 0 ِ فُونََََّّهاُدواَّاَّل  َََّلًّاََّوَراِعنَاَُّمْسَمع َََّّغْيََََّّواْسَمعََّّْوََعَصيْنَاََّسِمْعنَاََّوَيُقولُونََََّّمَواِضِعهَََِّّعنََّّْالََْكِمَََُُّّيَرِّ
لِْسنَِغِهمَّْ

َ
يِنََِّّفَََّّوَطْعنًاَّبِأ ن ُهمَََّّْولَوََّّْادلِّ

َ
َطْعنَاََّسِمْعنَاَّقَالُواَّأ

َ
اَّلَََكنََََّّواْنُظْرنَاََّواْسَمعَََّّْوأ قَْومَََّّلَُهمَََّّْخْيً

َ
ََّولَِكنَََّّْوأ

ََّّيُْؤِمنُونَََّّفَََلََّّبُِكْفِرِهمََّّْاّلل ََُّّلََعنَُهمَُّ حقایق ]کتاب آسمانی تورات[ را ]با  ،برخی از یهودیان»؛ قَِليًَلََّّإِل 
گویند: ]دعوتت را[ شنیدیم، ولی  دهند، و ]به پیامبر[ می تفسیرهای نادرست[ از معانی ]اصلی[اش تغییر می

کاش[ نشنوی! و  یکنند: سخن ما را[ بشنو، که ]ا کنیم. ]و خطاب می [ نافرمانی می:گویند ]در باطن می
معنای آن را جهت کنند  می وخم دادِن زبان ]قصد .[ اما با پیچما را رعایت کن]یعنی: «. راِعنا»گویند:[  ]می

 :گفتند جای توهین و تحریف و بازیگری[ می زدن به دین ]تغییر دهند[، اگر اینان ]به توهین به پیامبر[ و طعنه
برای آنان  و ]سخنانمان را[ بشنو و مهلتمان ده. ند به اطاعت شدیم،]دعوتت را به گوِش قبول[ شنیدیم و پایب

← 
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 صالحیت نداشتند. مؤمنان امیر
یاد کرده « بعلم الکتا»با تعبیر دارنده  طالب خداوند در قرآن کریم از علی بن ابی

های حدیثی و تفاسیر مهم شیعیان و اهل تسّنن نیز به این نکته تصریح شده  در کتاب (9)است.

  سالگی دارنده علم الکتاب بوده است. شایسته ذکر است که آن حضرت در سن هجده (0)است.
 دنیا از نگاه امام علی

 فرمایند: می حضرت علی
اَل َو ِانَّ اْلَیْوَم اْلِمْضمَ »
َ
 (3)«ار  أ

حضرت در این روایت در صدد هشدار به مؤمنان بوده و دنیا را محلی برای تمرین 
چنین پنداشت. نگاه صحیح به دنیا،  خوانند. بنابراین، نباید حقیقت دنیا را چیزی جز این می

 روشنگر آن است که این عالم محل تمرینی است که خدا آن را مهیا کرده است.

                                                                                                                   
→ 

؛ «شوند ای اندک مؤمن نمی بهتر و ]راهی[ استوارتر بود، ولی خداوند به سبب کفرشان لعنتشان کرده، و جز عده
 .22(: 2نساء )

ينََََّّوَيُقوُلَّ. 9 ِ ؛ الِْكغَاِبََِّّعلْمََُِّّعنَْدهَََُّّوَمنَََّّْوَبيْنَُكمََّّْبَيِْنَََّّشِهيًداَّبِاّلل َََِّّكَفََّّقُْلََُّّمرَْسًَلََّّلَْسَتَََّّكَفُرواَّاَّل 
اش،[ و کسی ]چون  گویند: تو فرستادۀ خدا نیستی! بگو: کافی است که خداوند ]با قرآِن حکیمانه کافران می»

؛ «[ که همۀ دانش کتاب نزد اوست ]بر ِصدق رسالتم[ بین من و شما گواه باشندطالب ابی  بن  امیرمؤمنان علی
 .23(: 93رعد )

ِبی. »0
َ
هِ  َعْن أ ِه َتَعاَلی  َعْبِداللَّ ، الِْكغَاِبََِّّعلْمََُِّّعنَْدهَََُّّوَمنَََّّْوَبيْنَُكمََّّْبَيِْنَََّّشِهيًداَّبِاّلل َََِّّكَفََّّقُْلَِّفی َقْوِل اللَّ

َِّعلْمََُِّّعنَْدهََُّّنََّْومََََّّوَبيْنَُكمََّّْبَيِْنَََّّشِهيًداَّبِاّلل َََِّّكَفََّّقُْلَّدرباره آیه  از حضرت صادق؛ َقاَل َعِلیٌّ 
[ طالب ابی  بن  اش،[ و کسی ]چون امیرمؤمنان علی بگو: کافی است که خداوند ]با قرآِن حکیمانه) الِْكغَاِبَّ

( پرسیده شد؛ ایشان فرمودند: ـ آن که همۀ دانش کتاب نزد اوست ]بر ِصدق رسالتم[ بین من و شما گواه باشند
 .095 / 9: بصائرالدرجاتفیفضائلآلمحمد ؛«است که دانش کتاب نزد اوست، ـ علی

ار. »3 ة  َو اْلغاَیة  النَّ ْبَقة  الَجنَّ باق  َو السَّ ال و ِإنَّ اْلَیْوَم اْلِمْضمار  َو َغدًا السِّ
َ
آگاه باشید که امروز روز تمرین و فردا زمان ؛ أ

 .01البالغه: خطبه ؛ نهج«پاداش و جزای برنده، بهشت و فرجام بازنده، آتش است مسابقه است؛
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َماَواِتَََّّخلََقَّ رَْضََّّالس 
َ
 (9)َواْْل

هدایت بشر برگزیده است که او ها و زمین را آفریده و نیز راهنمایانی را برای  خداوند آسمان
ها  راه حقیقت را به انسان و ائمه اطهار پیامبران (0)گاه، یاری کنند. این تمرینرا در 

همواره مدعیان  دهند. باید گفت که در طول تاریخ، نشان داده و او را در پیمودن آن یاری می
رساند.  ، به مقصد میو اهل بیت اند. اما تنها پیروی از پیامبران هدایت بسیار بوده

پذیرش سرپرستی دیگران در این مسیر، چیزی جز ضرر و خسران در پی ندارد؛ چرا که سخنان 
ف تر نموده و او را از راه حقیقت منحر  سازد، ضعیف آنان، جز این که آدمی را قدرتمند نمی

                                                 
يَّاّلل َََُّّرب ُكمََُّّإِن َّ. 9 ِ َماَواِتَََّّخلََقََّّاَّل  رَْضََّّالس 

َ
ي ام ََِّّسغ ةََِِّّفَََّّواْْل

َ
ََّّاْسغََوىَُّثم ََّّأ َّاَل َهارَََّّالل يَْلََُّّيْوِشََّّالَْعْرِشََََّّعَ

ْمَسَََّّحِثيثًاََّيْطلُبُهَُّ َََّّواَل ُجومََََّّوالَْقَمرََََّّوالش  َرات  ْمِرهََُِّّمَسخ 
َ
َلََّّبِأ

َ
ْمرََُّّاْْلَلُْقَََّّلََُّّأ

َ
ََّّاّلل َََُّّتبَارَكََََّّواْْل ؛ الَْعالَِميَََّّرَب 

ها و زمین را در شش دوره آفرید، سپس بر تخت ]فرمانروایی و  همانا پروردگار شما خداوند یکتاست که آسمان»
ید و ماه و پوشاند، و خورش جوید بر روز می که شتابان روز را می تدبیر اموِر آفرینش[ چیره شد. شب را درحالی

موجودات[  ۀستارگان را که مطیع فرمان اویند ]پدید آورد[، آگاه باشید که آفریدن و فرماِن ]نافذ در مورد هم
 .52(: 1؛ اعراف )«اوست، خجسته و ُپرخیر است پروردگار جهانیان! ۀویژ

ن را بر آن مبعوث نموده است، در نزد خداوند متعال و نیز عهد و رسالتی که پروردگار، ایشا . درباره مرتبه پیامبران0
ِذیَن »توان به فرازهای ابتدایی از دعای ندبه اشاره کرد  منابع روایی، بسیار آمده است؛ از آن جمله می ...الَّ

ِذی اَل  ِقیِم الَّ ِعیِم اْلم  ْم َجِزیَل َما ِعْنَدَک ِمَن النَّ ْم ِلَنْفِسَک َو ِدیِنَک ِإِذ اْخَتْرَت َله  َته  َْ َزَواَل َله  َو اَلاْضِمْحَلَل اْسَتْخَل
ِفَها َو ِزْبِرِجَها َفَشَرط   ْخر  ِة َو ز  ِنیَّ ْنَیا الدَّ ْهَد ِفی َدَرَجاِت َهِذِه الد  َْ َعَلْیِهم  الز  ْن َشَرْط

َ
َْ َبْعَد أ وا َلَک َذِلَک َو َعِلْم

َْ لَ  ْم ْم َو َقدَّ ْبَته  ْم َو َقرَّ م  اْلَوَفاَء ِبِه َفَقِبْلَته  ْم ِمْنه  ْمَته  رَّ ََ َْ َعَلْیِهْم َمَلِئَکَتَک َو  ْهَبْط
َ
َناَء اْلَجِلیَّ َو أ َر اْلَعِلیَّ َو الثَّ َْ م  الذِّ ه 

َراِئَع ِإَلْیَک َو اْلَوِسیَلَة ِإَلی ِرْضَواِنک... م  الذَّ ْم ِبِعْلِمَک َو َجَعْلَته  آنان که تنها برای خود و دینت ؛ ِبَوْحِیَک َو َرَفْدَته 
؛ آن گاه که برای ایشان فراوانی نعمت پابرجا را که نزد توست، اختیار کردی، نعمتی که تباهی و نابودی برگزیدی

رغبتی به زیورش را با آنان شرط  های این دنیای فرومایه و نیز بی میل بودن به رتبه ندارد، ـ و ـ پس از آن که بی
د و تو ـ خود ـ نیز وفادار بودن آنان را به این شرط نمودی، ـ و پس از آن ـ آنان نیز آن شرط را از تو پذیرفتن

شان نمودی؛ برای آنان یاد واال و ثنای روشن پیش آوردی و  دانستی، پس آنان را قبول نمودی و مقّرب درگاه
شان فرمودی و از دانشت به آنان عطا کردی و  ها فرو فرستادی و ـ نیز ـ به وحیت اکرام فرشتگانت را بر آن

: نواربحارال ؛«ات قرار دادی جانب خشنودی سوی خودت و ـ تنها ـ وسیله به آویز به یز ـ تنها ـ دستایشان را ن
 : دعای ندبه.مفاتیحالجنان؛ 912 / 11
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انسان را تا جایی  و ائمه اطهار های پیامبران هر تمرینی غیر از تمرین (9)نماید. می
سوی کمال و قرب پروردگار از  کند که حتی او توان گام برداشتن را نیز برای حرکت به ناتوان می
  دهد. دست می
 ای برای بهشت مسابقه

 فرمایند: می امیر مؤمنان علی
َباَق َو » ة َو َغدًا السِّ َبَقة  اْلَجنَّ  (0)«السَّ

محلی برای مسابقه نیست. خداوند فرمایند که دنیا  تصریح می در این روایت حضرت
قدر کافی  میدانی دیگر را برای مسابقه مقرر نموده است. خداوند انسان را پس از این که به

آن ـ که همان دست آوردن پاداش  تمرین نمود، به میدان مسابقه وارد کرده و او را برای به 
دارد. آخرت همان موعدی است که مسابقه برگزار خواهد  بهشت است، ـ به مسابقه دادن وامی

  شد.
 ارزش امتحان

 فرمایند: می امام صادق
َها َعْبٌد ِإالَّ ِبْااِلْبِتَلِء ِفی َجَسِده» غ  ِة َمْنِزَلًة اَلَیْبل   (3)«ِإَن ِفی اْلَجنَّ

یابد.  ای هست که آنان هرگز جز با امتحان بدان دست نمی برای اهل ایمان، مقام و مرتبه
صورت نکره آمده است. آن حضرت چیستی  کلمه منزلت بدون الف و الم و بهدر این روایت 

اند؛ اما قرآن مجید این مقام را  منزلت را تبیین نکرده و تنها به بیانی مبهم از آن اکتفا فرموده
                                                 

الِِميَََِّّمنَََّّإًِذاَّفَإِن َكَََّّفَعلَْتََّّفَإِنََّّْيَُُض كََََّّوَلَََّّينَْفُعَكَََّّلَََّّماَّاّلل ََُِّّدونََِِّّمنََّّْتَْدعَََُّّوَلَّ. 9 ]دستورم و »؛ الظ 
رساند نپرست! که اگر بپرستی یقینًا از ستمکاران  نمی و زیانی جای خداوند چیزی که به تو سود اند که:[ به داده

 .912(: 91؛ یونس )«خواهی بود
ار. »0 ة  َو اْلغاَیة  النَّ ْبَقة  الَجنَّ باق  َو السَّ ال و ِإنَّ اْلَیْوَم اْلِمْضمار  َو َغدًا السِّ

َ
که امروز روز تمرین و فردا زمان آگاه باشید ؛ أ

 .01: خطبهالبالغهنهج؛ «پاداش و جزای برنده، بهشت و فرجام بازنده، آتش است مسابقه است؛
رسد، مگر به آن که در بدن خویش به  ای بدان نمی ای است که هیچ بنده بدرستی که در بهشت منزله و مرتبه. »3

 .231 / 3: الکافی؛ «بالیی مبتال شود
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 فرماید: بخوبی تعریف نموده است؛ آنجا که می
ينَََّّوَِسيَقَّ ِ َقْواَّاَّل   (9)ُزَمًراَّاْْلَن ةََِّّإََِلَََّّرب ُهمََّّْات 

و نیز این آیه شریفه، بهشت همان مقام و جایگاهی است  پس بنابر روایت امام صادق
طور کلی، برای کشف حقایق دینی باید آیات و  که اهل امتحان و ابتال بدان خواهند رسید. به

 اند: فرموده کدیگر مورد بررسی قرار داد. از این روست که پیامبر اسالمروایات را در کنار ی
ْهَل َبْیِتی»

َ
ِه َو ِعْتَرِتی أ َتاَب اللَّ َِ َقَلْیِن  م  الثَّ ی َتارٌِک ِفیک   (0)«ِإنِّ

  نمایند. قرآن و عترت، یکدیگر را ِبروشنی تفسیر و حقایق را بوضوح ترسیم می
 معنای تقوا

تر است. تقوا یعنی ترک همه گناهان؛  در دنیا و حتی از نماز نیز مهم تقوا باالترین تمرین

                                                 
ينَََِّّسيَقَّوََّ. 9 ِ َقْواَّاَّل  ََُّّزَمًراَّاْْلَن ةََِّّإََِلَََّّرب ُهمََّّْات  بَْواُبَهاََّوفُِغَحْتَََّّجاُءوَهاَّإَِذاََّحّت 

َ
ََّسََلم َََّّخَزَنغَُهاَّلَُهمَََّّْوقَاَلََّّأ

ينَََّّفَاْدُخلُوَهاَِّطبْغُمَََّّْعلَيُْكمَّْ  داشتندپرهیز  [اطاعت کرده، و از محّرماتش]که از پروردگارشان  آنان و»؛ َخادِلِ
گشوده شده،  [از پیش]که درهایش  برند، تا چون به آن رسند درحالی گروه به بهشت می را گروه [همه]

های  وجود! این بهشت سیرتاِن پاکیزه ای پاک]بر شما باد!  [جانبه و امنیِت همه]نگهبانانش به آنان گویند: سالم 
 .13(: 31؛ زمر )«اید ودانهبر شما گوارا باد! پس وارد آن شوید که در آن جا [ُپرنعمت الهی

وا َفَقاَل َمْن َعَرَفِنی َفَقْد َعَر . »0 ت  ََ ْن
َ
وا َو أ وا َو َوَقف  اس  َثَلثًا َو اْجَتَمع  َها النَّ ی 

َ
وَذر ـ َیا أ ب 

َ
َیْعِرْفِنی َفَأَنا  َفِنی َو َمْن َلْم َقاَل ـ أ

ه  ِمْن َر  ْم ِبَما َسِمْعت  ک  ث  َحدِّ
 
وَذرٍّ اْلِغَفاِری  أ ب 

َ
هِ أ وِل اللَّ ِه  س  َتاَب اللَّ َِ َقَلْیِن  م  الثَّ ِضَرِإنِّی َتارٌِک ِفیک  ول  ِحیَن اْحت  ه  َیق  َسِمْعت 

َما َلْن  ه  ْهَل َبْیِتی َفِإنَّ
َ
َحَتْیِن مِ  َو ِعْتَرِتی أ َسبِّ َهاَتْیِن َو َجَمَع َبْیَن ِإْصَبَعْیِه اْلم  ََ ی َیِرَدا َعَلیَّ اْلَحْوَض  ْن َیَدْیِه َو َیْفَتِرَقا َحتَّ

َما َو َقاَل َو اَل  َما َو َساَوی َبْیَنه  نَّ  َقَرَنه 
َ
ِْ ْمَنی  َحِة ِمْن َیِدِه اْلی  َسبِّ ْسَطی َو اْلم  َهاَتْیِن َو َقَرَن َبْیَن ِإْصَبَعْیِه اْلو  ََ ول   ق 

َ
أ

ْم َمَثل  َسِفی َما ِفیک  اَل َو ِإنَّ َمَثَله 
َ
ْخَری أ

 ْْ َما َتْسِبق  ا َها َغِرَق ِإْحَداه  ََ َبَها َنَجا َو َمْن َتَر َِ مرتبه   ابوذر سه؛ َنِة ن وح  َمْن َر
شناسد، از کیستی من آگاه است.  گفت: ای مردم! جمع شده، توقف کرده و ساکت باشید! او گفت: هر که مرا می

ای شما نیز شنیدم، بر شناسد، بداند که من ابوذر غفاری هستم! آنچه که از رسول خدا اما آن که مرا نمی
بها در میان شما باقی گذاردم؛  فرمودند: من دو چیز گران در زمان احتضار می گویم. شنیدم که رسول خدا می

کتاب خدا و عترت و اهل بیتم! پس هرگز آن دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا این که در کنار حوض کوثر، مانند 
دو انگشت سبابه خود را کنار یکدیگر قرار دادند و  حضرتاین دو انگشت بر من درآیند. ـ آگاه باشید که ـ 

گویم که مانند انگشت سبابه و انگشت وسطی که یکی بر دیگری برتری داشته باشد. بدانید که  فرمودند: نمی
است؛ پس هر که بر آن سوار شد، نجات یافت و هر آن کس  منزله و َمَثل آن دو در میان شما، مانند کشتی نوح

 .01 / 9: السالمدعائم ؛«ترک گفت، غرق شد که آن را
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کنند. آنان برای پیکاری  طور معمول روزهای پیش از مسابقه را به تمرین سر می ورزشکاران به
خورند و یا هر  کنند. آنان هر غذایی را نمی هایی را تحمل می بهتر در مسابقه، محدودیت

های مهم، به اردو  های ورزشی پیش از برگزاری مسابقه  ردازند. تیمپ ساعتی را به استراحت نمی
بایست مربِی  های ورزشی می شود. تیم روند. اردوها نیز با نظارت دقیق مربیان برگزار می می

بدنسازی، پزشک، کادر فنی و کارشناسانی توانمند برخوردار باشند. آنان ورزشکاران خود را به 
های روزانه، باید  کنند. وزن ورزشکاران در تمرین رینی ویژه موظف میرعایت برنامه غذایی و تم

بدقت بررسی شود. هر یک از آنان دستور غذایی مخصوصی دارند. کادر فنی، فنون مسابقه را 
 دهد. به آنان تعلیم می
های ورزشکاران بسیار سخت و دشوار است. اما با همه این، آنان سختی را  برخی تمرین

طور  ها برای پیروزی در مسابقه است. انسان، به یرند؛ چرا که همه تالش آنپذ براحتی می
ها را رها کرده  تر است؛ اما افرادی مانند ورزشکاران راحتی گرا و در پی راحتی بیش طبیعی لذت

 نمایند. های بسیار را تحمل می ها و زحمت و برای رسیدن به پیروزی در مسابقات سختی
ین است. دچار نشدن در دام گناه امری ساده نیست؛ چنانکه چن تمرین تقوا نیز این

طلب است. از این رو، ترک لذت به تمرین بسیار  جو و راحتی گذشت، طبیعت آدمی لّذت
نیازمند است. انسان باتقوا در برابر افعال حرام تسلیم نشده و خود را برای پیروزی در مسابقه 

  نام بهشت را به ارمغان آورد. عظیم به کوشد تا پاداشی کند. او می آخرت آماده می
 آسایش پس از سختی

 فرماید: خداوند در قرآن مجید می
اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّفَإِن َّ اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّإِن َّ*  يُْسً  (9)يُْسً

معنای فشار و سختی است، دو مرتبه و با الف و الم در این آیه آمده است.  واژه ُعسر که به
ها نیز  واژه ُعسر، عهد ذکری است. این بدان معناست که دومین آنالف و الم در دومین 

تر ذکر شد. یعنی معنای هر دو یکسان است. خداوند در این  معنای ُعسری است که پیش هم
                                                 

 «شک با هر دشواری آسانی است آری بی*  راستی با هر دشواری آسانی است پس به»؛ 2و  5(: 12. انشراح )9
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شود، اما دو بار به او  مرتبه دچار مشکل می فرماید که انسان یک  آیه به این نکته اشاره می
معنای راحتی است، دو بار و بدون الف و الم در این آیه  به شود. واژه ُیسر که پاداش داده می

آمده است. یعنی ُیسر دو گونه است. آدمی در تمام مدت ُعمر خود، با تمرینات سخت 
روست؛ اما در مقابل، دو راحتی دریافت خواهد کرد؛ یکی، بهشت و دیگری، رضایت  روبه

تر از بهشت و  اش، بسیار واالمرتبه ز بندهخداوند مهربان. باید گفت که رضایت پروردگار عالم ا
  های آن بوده و هرگز قابل مقایسه با آن نیست. نعمت

 تقوا تمریِن 

داری، حج رفتن و  آخرین و باالترین تمرین، تقواست. پس از آمادگی در نمازگزاردن، روزه
ه ترین تمرین یعنی تقوا و پرهیزکاری خواهد رسید. حال ک ترک محرمات، نوبت به سخت

گاه و بنده واقعی حضرت حق شد، باید خود را برای تمرین آخر ـ که سخت ترین  انسان عاقل، آ
، در برابر هاست، ـ آماده کند. اگر این مرحله را نیز با موفقیت بگذراند، مانند یوسف آن

که با ناز و عشوه جلوه کرد، تسلیم نخواهد شد؛ او براحتی از ثروت بسیاری که حرام  (9)زلیخا
یافتنی بوده و چون امور محال، ناشدنی نیست؛ تنها با  کند. تقوا، دست پوشی می ست، چشما

 توان بدان رسید. تمرین و اراده می
خداوند مّنان نیز اراده انسان را در رعایت تقوا و همت گماردن برای رسیدن به کمال، 

                                                 
 . ُزِلیخا در ادبیات دینی یهودی و اسالمی، نام همسر پوتیفار )وزیر اعظم مصر( بود که قصد مراوده با یوسف پیامبر9

پاکدامنی پیشه کرد و این موجب باال رفتن مقام و مرتبه او در نزد خدا گردید. نام زلیخا در  ما یوسفرا داشت. ا
پرست بوده  گونه از یاد شده است. زلیخا که بت قرآن نیامده است؛ اما با عنوان زن عزیز مصر و در تفاسیر نیز همین

برساند. اما  اهد که او را به وصال یوسف نبیخو  گذارند و از او می است شبی را به مناجات با بت خویش می
شکند  گردد و با دست خود بتش را می ماند. زلیخا به خانه برمی دلیل ازدحام جمعیت از دیدار او باز می صبحگاهان به

کند. این بار دعایش  مناجات می گذارد و با پروردگار یوسف و از روی تضرع و اخالص، پیشانی بر خاک می
جوان شده و  آید. زلیخا که فرتوت و پیر شده بود در نهایت با معجزه یوسف و به دیدار او نائل میمستجاب شده 

 کند. با وی ازدواج می
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گونه که  همان (9)نماید. ضعیف خوانده و آن را سبب محرومیت او از سعادت معرفی می
یابی به پیروزی و مقام، چندین روز را در اردو سپری کرده، تمرینات  ورزشکاران برای دست

های مادی چشم  ها و لّذت ها، نوشیدنی آسانی تحمل نموده و از بسیاری خوردنی دشوار را به
مات را توانند با باور و ایمان خود رنج ادای طاعات و ترک محّر  پوشند، اهل ایمان نیز می می

تر سازند. آنگاه او با توجه و درک لذات  تحمل کرده و خود را به پاداش بزرگ جاودان نزدیک
کند. بدون هیچ دلبستگی، برای  داری می خواند و در گرمای تابستان هم روزه معنوی نماز می

اش اقدام نموده و هر چه در توان داشته باشد، به  پرداخت خمس و زکات ثروت و دارایی
  رساند. زمندان یاری مینیا

 ترجیح فقرا بر اغنیا

از پیش   مندیم بیش آمده و گفتند که ما عالقه ثروتمندان شهر مدینه نزد پیامبر اسالم
نشینی این است که افرادی مانند  نزد شما آمده و با حضرتتان سخن بگوییم؛ اما شرط این هم

که محتاج به  (0)سیاه است، عّمار رنگ پوستش که (9)بالل حبشی که ایرانی است، (0)سلمان

                                                 
دَََّّْولَمََّّْفَنَِسََََّّقبُْلََِّّمنََّّْآَدمَََّّإََِلَََّّعِهْدنَاََّولََقدَّْ. 9 همانا پیش از این به آدم سفارش کردیم ]که به آن »؛ َعْزًماََّلََََُّّنِ

 .995(: 01؛ طه )«نیافتیم [استوار] یتوجهی نکرد، و برای او عزم [به آن]شود،[ ولی درخت نزدیک ن
بود. منزلت او  سلمان فارسی که پیش از مسلمان شدن روزبه نام داشت، از صحابه ایرانی مشهور پیامبر اسالم .0

در سنین جوانی به خواند. او  و سلمان محمدی او را از اهل بیت قدری بود که حضرت به نزد پیامبر
ها در پی حقیقت و دین  مسیحیت روی آورد. او با این که پسر یکی از دهقانان ایران بود، زرتشتی باقی نماند و سال

های گوناگون سفر کرد. او برای تحصیل دین به سوریه رفت. سلمان پس از فوت استادش  راستین به سرزمین
مال التجاره  شد و این مقارن با زمانی بود که محمد بن عبدلله همراه با کاروانی رهسپار شبه جزیره عربستان

گیرد و او  کرد. کاروان سلمان در راه مورد حمله قرار می یگانه بانوی ثروتمند جزیرة العرب را مدیریت می خدیجه
مان در مدینه با آمد. مردی یهودی از یثرب )مدینه( او را به بردگی خرید و با خود به یثرب برد. سل به اسارت در می

با دین  به مدینه هجرت کرد، با دعوت رسول خدا آشنا شد و به اسالم ایمان آورد. هنگامی که پیامبر پیامبر
با موالی او قراردادی بست که سلمان کار کند و از درآمدهای خود،  اسالم آشنا و سپس مسلمان شد. رسول خدا

دانست، از مشاوران  های ایرانیان و مسیحیان را می ِخَرد و دانش خود را آزاد نماید. سلمان فارسی، حکیمی که
هجری رخ داد، به پیشنهاد سلمان، پیرامون شهر خندق کندند. او در  ۲بود. در جنگ خندق، که در سال  پیامبر
د؛ ها به همراهی سلمان عالقمندند بودن های پایانی زندگی خود استاندار )والی( مدائن گردید. همه گروه سال

← 
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دست است و دیگر یاران فقیرت از تو و ما دور شوند؛ برای ما  که تهی (3)است، مقدادنانی  لقمه
                                                                                                                   

→ 
 ۵۲۲تر مورخان مدت حیات سلمان را  خواندند. بیش ای که هر یک از مهاجران و انصار سلمان را از خود می گونه به

 اند. سال دانسته
. ِبالل بن ریاح معروف به ِبالل حبشی در مکه متولد شد. او برده امّیه بن خلف بود و پس از این که اسالم آورد امّیه او 9

ها در سپاه اسالم  میالدی، به مدینه هجرت کرد و از آن پس در تمام جنگ ۲۵۵اد. او در سال د را شکنجه و آزار می
مصطلق و  جنگید. او در جنگ بدر، ارباب پشین خود )امّیه( را کشت. بالل همچنین در جنگ احد، خندق، بنی می

او را مؤذن اسالم  مبر اسالمرا مامور نمود تا اذان را به بالل بیاموزد. پیا علی تبوک حضور داشت. پیامبر
زدند به  قرار داده بود. پس از فتح مّکه، بالل بر فراز کعبه ایستاد و اذان گفت و در حالی که مشرکان به او سنگ می

، بالل با سپاه اسامه بن زید به سوریه رفت و اسامه را در این جنگ اذان گفتن ادامه داد. پس از رحلت پیامبر
از او خواست. بالل در  تنها یک بار اذان گفت؛ آن هم زمانی که فاطمه زهرا رحلت پیامبر یاری کرد. او پس از

 میالدی در دمشق از دار دنیا رفت. ۲۴۲سال 
است. عمار از یاران  ، از نخستین مسلمانان و از شیعیان امام علی. عمار بن یاسر صحابه بلندمرتبه پیامبر0

 ، وی در حمایت از علین شیعیان آن حضرت بود. بعد از وفات پیامبرو از جمله نخستی نزدیک امام علی
هایی داشته و در  از بیعت با ابوبکر سرباز زد. در زمان خلیفه سوم وی از جمله مخالفان خلیفه بوده، با او درگیری

کاب از همراهان آن حضرت بود و در جنگ صفین در ر  اعتراضات علیه او شرکت کرد. در زمان خالفت علی
در حدیثی مشهور شهادت وی را به  جنگید و به دست لشکریان معاویه نیز شهید شد. پیامبر امیر مؤمنان

تر اطالع داده بود. کنیه عمار ابویقظان بود. َنَسب عمار به خاندان عنس بن مالک از قبایل  دست گروه باغی پیش
آمد و در آنجا اقامت کرد و با ابوحذیفه که از  رسد. یاسر پدر عمار در جوانی به مکه قحطانی و ساکن یمن می

مخزوم بود، پیمان بست. عمار و پدر و مادرش از سابقین در اسالم بودند. عمار، برادرش عبدالله، پدرش یاسر و  بنی
گرفتند. سمیه و یاسر  ها قرار می مادرش سمیه و چند تن از دیگر مسلمانان به دست قریش تحت شدیدترین شکنجه

ها نخستین شهدای اسالم بودند. وی در زمان خلیفه اول در جنگ یمامه  ها جان دادند. آن این شکنجهدر اثر 
بود. در زمان مرگ  شرکت کرد و در این جنگ بود که گوشش بریده شد. عمار یاسر از طرفداران خالفت علی

 عوف به او توصیه کرد علی وگویی با عبدالرحمن بن خلیفه دوم و ماجرای تشکیل شورای تعیین خلیفه، در گفت
را انتخاب کند تا مردم دچار تفرقه نشوند. بعد از کشته شدن عثمان، عمار از جمله افرادی بود که مردم را به بیعت با 

های جمل و صفین شرکت داشت. در جمل،  در جنگ کردند. وی در حکومت امیر مؤمنان دعوت می علی
بود. عمار در جنگ  وز سوم جنگ صفین نیز وی فرمانده لشکر امامبود. در ر  فرمانده سمت چپ لشکر امام

بر او نماز گزارد. سن عمار  هجری قمری به شهادت رسید. پس از شهادت عمار، امام علی ۵۱صفین و در سال 
 هنگام شهادت، باالی نود سال بود. قبر عمار در محل شهادتش در استان رقه در کشور سوریه قرار دارد.

ید مقداد بن عمرو بن ثعلبه بن مالک بن ربیعه بن عامر بن مطرود البهرائی الکندی که به مقداد بن اسود . ابوسع3
از مّکه به مدینه هجرت کرد و در غزوات در سپاه اسالم  بود. او با پیامبر شهرت یافت، از صحابه پیامبر اسالم

← 
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بار است. پس از این پیشنهاد نْفسانی، جبرئیل بر پیامبر  نشستن در کنار چنین افرادی ذلت
 را تالوت نمود:نازل شد و بیست و هشتمین آیه از سوره مبارکه کهف  اسالم

ينََََّّمعََََّّنْفَسَكَََّّواْصِبَّْ ِ َّوَْجَههََُّّيُِريُدونََََّّوالَْعِشََِّّّبِالَْوَداةَََِّّرب ُهمََّّْيَْدُعونَََّّاَّل 
ْنيَاَّاْْلَيَاةََِِّّزينَةَََّّتُِريدَََُّّعنُْهمَََّّْعيْنَاكََََّّتْعدَََُّّوَلَّ ْغَفلْنَاََّمنََّّْتُِطعَََّّْوَلََّّادل 

َ
َّقَلْبَهََُّّأ

بَعَََِّّذْكِرنَاََّعنَّْ ْمُرهَََُّّوََكنَََّّهََُّهَواََّوات 
َ
 (9)فُُرًطاَّأ

خوانند،  شان را که شب و روز خدا را می فرماید تا ایشان یاران می این آیه به پیامبر اکرم
، روز و شب فرماید، شماری از یاران پیامبر اسالم تنها نگذارند. چنانکه آیه نیز اشاره می

کردن و همه شئون و جوانب زندگی ، نگاه، خواب، خوردن، کار  ، گریه کردند؛ خنده عبادت می
کردند، بلکه  آنان، همگی عبادت بود. ایشان از ترس جهنم و به طمع بهشت عبادت نمی

 فرماید: میچنان عاشقانه بود که قرآن در وصف آنان  عبادتشان آن
 وَْجَههََُّّيُِريُدونََّ

مودن به آنان به پیامبر خود درباره چنین یارانی سفارش کرده و ایشان را به توجه ن خدا
                                                                                                                   

→ 
کنده را مجروح ساخت و به مکه گریخت. اسود بن های دوران جاهلیت پای مردی از قبیله  جنگید. در یکی از جنگ

پیمان( قبیله بنوزهره شد. او از جمله هفت نفر  عبد یغوث الُزهری وی را به پسرخواندگی پذیرفت و وی حلیف )هم
نخستی است که با میل خود اسالم آورد. وی به همراه دیگر مسلمانان به حبشه هجرت کرد. در همه غزوات شرکت 

ها، در احد به همراه حمزه بن عبدالمطلب از فرماندهان و  تیراندازان بود. در غزوه بدر از معدود سواره داشت و گاه از
، مقداد به پیروی از در غزوه غابه فرمانده سوارکاران بود. پس از مرگ وی را به مدینه بردند. با رحلت پیامبر اسالم

با ابوبکر، او نیز بیعت نمود. او در  پس از بیعت کردن علیاز بیعت با ابوبکر سرباز زد. اّما  طالب علی بن ابی
معنای  به نزد شیعیان و اهل سنت از احترام برخوردار است. مقداد، در میان اهل سنت با لقب حارس رسول الله

دختر عموی خود )ضباعه؛ دختر زبیر بن عبدالمطلب( را به  نگهبان فرستاده خدا، مشهور است. پیامبر اکرم
اج مقداد درآورد. مقداد پسری داشت به نام معبد که در جنگ جمل در سپاه عایشه بود و کشته شد. مقداد در ازدو 

 هجری قمری در هفتادسالگی در نزدیکی مدینه از دنیا رفت و در مدینه نیز به خاک سپرده شد. ۵۵سال 
طلبند پایدار باش! و  خشنودی او را میکه همواره  خوانند درحالی با کسانی که صبح و شام پروردگارشان را می. »9

سوی ثروتمندان[ برنگردد، و از کسی که دلش را ]به کیفر  در طلب زینت و زیور زندگی دنیا از آنان ]به نگاهت
پیروی کرده، و کارش اسراف و  خود های ]نامشروع[ ایم، و از خواسته طغیانش[ از یاد خود غافل کرده

 .01(: 91ف )؛ که«روی است اطاعت مکن! زیاده
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ای از ایشان غافل  را از این که حتی لحظه فرماید؛ پروردگار هستی پیامبر اسالم توصیه می
 دارد. شود، برحذر می
ْغَفلْنَاََّمنََّّْتُِطعَََّّْوَلَّ

َ
 قَلْبَهََُّّأ

ای ندارند،  های افرادی که دل آنان هرگز با خداوند رابطه ! از خواستهیعنی ای پیامبر
 پیروی َمکن!

 َهَواهََُّّبَعَََّوات َّ
 های آنان نامشروع است. چرا که خواسته
ْمُرهَََُّّوََكنََّ
َ
 فُُرًطاَّأ

نازل  شان با افراط همراه است. هنگامی که جبرئیل این آیه را بر پیامبر اکرم زندگی
ای که خداوند در وصف آنان نازل فرمود، باخبر  کرد، حضرت نزد یاران خود رفته و آنان را از آیه

 (9)کرد.
                                                 

ِبی. »9
َ
ينََََّّمعََََّّنْفَسَكَََّّواْصِبَِّْفی َقْوِلِه َتَعاَلی  َجْعَفر   ...َعْن أ ِ َّيُِريُدونََََّّوالَْعِشََِّّّبِالَْوَداةَََِّّرب ُهمََّّْيَْدُعونَََّّاَّل 
ْنيَاَّاْْلَيَاةََِِّّزينَةَََّّتُِريدَََُّّعنُْهمَََّّْعيْنَاكََََّّتْعدَََُّّوَلََّّوَْجَههَُّ ْْ ِفی  ادل  َساٌء ِفیِه َفَهِذِه َنَزَل َِ اَن َعَلْیِه  ََ َسْلَماَن اْلَفاِرِسیِّ 

ِبیِّ  ن  َعَلی النَّ
َْ َیْیَنة  ْبن  ِح وف  َفَدَخَل ع  ه  ِمْن ص  َساؤ  َِ اَن  ََ ه  َو  ه  َو ِرَداؤ  َو ِدَثار  ه  َو ه  ون  َطَعام  َو َسْلَمان  ِعْنَده   َیک 

َساِء َسْلَماَن َو قَ  َِ َیْیَنة  ِبِریِح  ی ع  هِ َفَتَأذَّ وَل اللَّ اَن َیْوٌم َشِدید  اْلَحرِّ َفَعِرَق ِفی اْلِکَساِء َفَقاَل َیا َرس  ََ اَن َعِرَق َو  ََ  ْد 
َْ فَ  ه  ِإَذا َنْحن  َدَخْلَنا َعَلْیَک َفَأْخِرْج َهَذا َو اْصِرْفه  ِمْن ِعْنِدَک َفِإَذا َنْحن  َخَرْجَنا َفَأْدِخْل َمْن ِشْئ ْعََّوَلَّتُطََِّأْنَزَل اللَّ

َِّذْكِرنَا ََّعْن َّقَلْبَُه ْغَفلْنَا
َ
َّأ َذْیَفَة ْبِن َبْدر  اْلَفَزاِری َمْن ِن ْبِن ح  َْ َیْیَنة  ْبن  ِح َو ع   امام باقر اباجارود از؛ َو ه 

ينََََّّمعََََّّنْفَسَكَََّّواْصِبَّْدرباره آیه شریفه  ِ ََّتْعدَََُّّوَلََّّهَُّوَْجهَََّّيُِريُدونََََّّوالَْعِشََِّّّبِالَْوَداةَََِّّرب ُهمََّّْيَْدُعونَََّّاَّل 
ْنيَاَّاْْلَيَاةََِِّّزينَةَََّّتُِريدَََُّّعنُْهمَََّّْعيْنَاكََّ که  خوانند درحالی با کسانی که صبح و شام پروردگارشان را می) ادل 

سوی  در طلب زینت و زیور زندگی دنیا از آنان ]به نگاهتطلبند پایدار باش! و  همواره خشنودی او را می
یشان فرمودند: این آیه درباره سلمان فارسی نازل گردید. او بر خود عبایی ثروتمندان[ برنگردد،( پرسید؛ ا

ای پیچیده بود. آن عبا از ابریشم بود. پس عیینة بن حصین  داشت و درون آن، طعامش را گذاشته و در جامه
مان وارد گردید. در آن هنگان سلمان نزد آن بزرگوار بود. پس عینیه، از بوی عبای سل فزاری بر پیامبر

خاطر همین، سلمان که عبا به تن داشت، عرق کرده بود. پس عیینه گفت:  ناراحت شد. آن روز بسیار گرم بود؛ به
گردیم، این مرد را بیرون کن و از نزد خودت بران و زمانی که ما خارج  ! وقتی ما بر تو وارد میای پیامبر خدا

ْغَفلْنَاََّقلْبَُهََّعْنَِّذْكِرنَا شدیم، هر که را خواستی، داخل کن! پس خدای تعالی آیه
َ
)و از کسی  َوَلَّتُِطْعََّمْنَّأ

پیروی کرده، و  خود های ]نامشروع[ ایم، و از خواسته که دلش را ]به کیفر طغیانش[ از یاد خود غافل کرده
← 
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 بهشت مشتاق بهشتیان

 فرماید: خداوند در قرآن کریم در وصف بهشتیان چنین می
ينَََّّوَِسيَقَّ ِ َقْواَّاَّل  ََُّّزَمًراَّاْْلَن ةََِّّإََِلَََّّرب ُهمََّّْات  بَْواُبَهاََّوفُِغَحْتَََّّجاُءوَهاَّإَِذاََّحّت 

َ
َّأ

 (9)ينَََّخادِلََِّّفَاْدُخلُوَهاَِّطبْغُمَََّّْعلَيُْكمَََّّْسََلم َََّّخَزَنغَُهاَّلَُهمَََّّْوقَاَلَّ
شوند. واژه سیق فعل مجهول و از ماده ساق  سوی بهشت کشیده می در قیامت، مردم به

ِکشد.  دنبال خود می  مشتق شده است. ساق یعنی کشید و سائق یعنی آن کس که مردم را به
 شود که شما اهل بهشت هستید؛ پس به بهشت درآیید! در قیامت به اهل تقوا خطاب می

رباست. همین که  شتیان با بهشت، همچون رابطه آهن با آهندر قیامت رابطه به
کشد. وقتی آنان که حیات  سوی خود می شوند، بهشت آنان را به بهشتیان وارد محشر می

رسند، به  اند، به دروازه بهشت می دنیوی خویش را در تمرین عبادات و طاعات الهی گذرانده
شود. بهشت با همه  آنان گشوده میگانه بهشت برای  فرموده قرآن کریم، درهای هشت

منزله مقام و جام پیروزی مسابقه است. بهشتیان پس از ورود به بهشت،  وسعتش برای آنان به
امنیت بر شما باد؛ »گویند:  با سالم و تحیت َخَزنه بهشت مواجه شده و آنان به اهل بهشت می

ید، به بهشت درآیید! همه درها خواه اید! از هر در که می اید؛ چقدر پاکیزه چقدر دلپذیر شده
برای شما گشوده است. شما بهشتیان، همیشه در بهشت خواهید ماند و نعمت بهشت برای 

 «شما جاودانه خواهد بود.

                                                                                                                   
→ 

: وارنبحارال ؛«روی است اطاعت مکن!( را نازل نمود: و او عیینه بن حصین فزاری است کارش اسراف و زیاده
00 / 300. 

گروه به  را گروه [همه] داشتندپرهیز  [اطاعت کرده، و از محّرماتش]که از پروردگارشان  آنان و»؛ 13(: 31. زمر )9
گشوده شده، نگهبانانش به آنان گویند: سالم  [از پیش]که درهایش  برند، تا چون به آن رسند درحالی بهشت می

بر شما گوارا باد!  [های ُپرنعمت الهی وجود! این بهشت سیرتاِن پاکیزه پاک ای]بر شما باد!  [جانبه و امنیِت همه]
 .«اید پس وارد آن شوید که در آن جاودانه
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 روزه، تقویت اراده

اند. آنان در ماه مبارک رمضان، از اذان صبح تا  افراد باتقوا در دنیا همیشه در حال تمرین
دارند. بسیاری از  ری گذرانده و خود را از خوردن و آشامیدن باز میدا اذان مغرب را به روزه

دار، در این مدت، در حال  داری، بر ایشان حرام است. مؤمن روزه افعال حالل در مدت روزه
تمرین برای ترک محرمات است. ماه مبارک رمضان، واالترین زمان برای تقویت و تمرین در 

های آن، در  پس از کار و تالش روزانه و تحمل دشواریداران  ترک خواسته نفس است. روزه
گردند. آنچه که بیش از هر چیز دیگر در آن لحظه  اند، به منزل باز می حالی که تشنه و گرسنه

ای آب یا شربتی خنک است. اما از آنجا که آنان در حال تمرین برای  مطلوب است، جرعه
افعال دوری کنند؛ افعالی که حتی  بایست از برخی تربیت نْفس سرکش خود هستند، می

بسیاری از آن، از امور حالل است. مجموعه همین رفتارهاست که نْفس را تربیت کرده و از 
  کاهد. های آن می خواهی زیاده

 در بهشت« ارض»مفهوم 

 گویند: شوند، می ها پس از آن که به بهشت وارد می بهشتی
ِيَّّلِل ََِّّاْْلَْمدَََُّّوقَالُوا ْوَرَثنَاَّوَْعَدهَََُّّقنَاَصدَََّّاَّل 

َ
رَْضَََّّوأ

َ
ََّّاْْل

ُ
أ َّاْْلَن ةََِِّّمنَََّّنَتَبَو 

ْجرََُّّفَِنْعمَََّّنََشاءَََُّّحيُْثَّ
َ
 (9)الَْعاِمِليَََّّأ

خداوند در دنیا به اهل ایمان وعده داده است که اگر نماز بگزارند، روزه بگیرند، تمرین 
 داد؛ چنانکه فرموده است:  عبادت و به خلق خدمت کنند، او نیز آنان را در بهشت جای خواهد

ينَََّّوَِسيَقَّ ِ َقْواَّاَّل   (0)اْْلَن ةََِّّإََِلَََّّرب ُهمََّّْات 
                                                 

اش  ها ویژۀ خداوند است که به وعده گویند: همۀ ستایش می [چون آنان وارد بهشت شوند]و »؛ 12(: 31. زمر )9
را به ما میراث داد که در هرکجای آن بخواهیم منزل  بهشت [جاویداِن ]دربارۀ ما وفا کرد، و این سرزمین 

 «پاداش عمل کنندگان نیکوست! [آری]گیریم،  می
ينَََّّوَِسيَقَّ. 0 ِ َقْواَّاَّل  ََُّّزَمًراَّاْْلَن ةََِّّإََِلَََّّرب ُهمََّّْات  بَْواُبَهاََّوفُِغَحْتَََّّجاُءوَهاَّإَِذاََّحّت 

َ
ََّسََلم َََّّخَزَنغَُهاَّلَُهمَََّّْوقَاَلََّّأ

ينَََّّفَاْدُخلُوَهاَّغُمَِّْطبَََّّْعلَيُْكمَّْ  داشتندپرهیز  [اطاعت کرده، و از محّرماتش]که از پروردگارشان  و آنان»؛ َخادِلِ
گشوده شده،  [از پیش]که درهایش  برند، تا چون به آن رسند درحالی گروه به بهشت می را گروه [همه]

← 
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های  پردازد و آنان را شکرگزاران نعمت سپس قرآن کریم به بیان آسایش بهشتیان می
 خواند؛ خداوندی در بهشت، می
ْوَرَثنَا

َ
رَْضَََّّوأ

َ
 اْْل

مه زمین را به ما ارث داد. بهشت همانند اش وفا کرد، و ه اکنون خداوند متعال به وعده
در این آیه شریفه چیزی دیگر است. معنای « ارض»دنیا نیست که زمین داشته باشد؛ معنای 

ْوَرَثَنا»
َ
ْرَض  َوأ

َ
خداوند  (9)این است که خدا تمام زمین بهشت را به بهشتیان ارث خواهد داد. «اْْل

 :شت که بخواهند، سکونت کننددهد تا در هر کجای به متعال به آنان اجازه می
َّ
ُ
أ  نََشاءَََُّّحيُْثََّّاْْلَن ةََِِّّمنَََّّنَتَبَو 

خوانند تا هر جا که تمایل  ارث همان بهشت است. از این رو، خزنه بهشت آنان را مجاز می
 کس نیز جلوگیری نخواهد کرد. بروند. هیچ توانند نزد امام حسین دارند، بروند! آنان می
َّ
ُ
أ  نََشاءَََُّّحيُْثََّّن ةَِّاْْلَََِّّمنَََّّنَتَبَو 

گزینی، انتخاب کنند. همه بهشت در اختیار  توانند برای مسکن همه جای بهشت را می
  های آن بهرمندند. بهشتیان است و آنان از تمام نعمت

 ُبعد غیر مادی بهشت

 فرماید: خداوند می
ْجرََُّّفَِنْعمََّ
َ
 (0)الَْعاِمِليَََّّأ

                                                                                                                   
→ 

های  وجود! این بهشت سیرتاِن پاکیزه پاک ای]بر شما باد!  [جانبه و امنیِت همه]نگهبانانش به آنان گویند: سالم 
 .13(: 31؛ زمر )«اید بر شما گوارا باد! پس وارد آن شوید که در آن جاودانه [ُپرنعمت الهی

َّلِلُْمغ ِقيََّ. 9 ْت ِعد 
ُ
َّأ رُْض

َ
ََّواْْل َماَواُت َّالس  ََّعرُْضَها َّوََجن ة  ََّربُِّكْم َِّمْن ََّمْوِفَرة  َّإََِل  یسو و به»؛ وََسارُِعوا

که  یبهشت ید؛است بشتاب ینها و زم [ آسمانی]پهنا یش،که پهنا یپروردگارتان و بهشت یاز سو یژهو یمرزشآ
؛ برخی 933(: 3؛ آل عمران )«]از محّرماتش[ آماده شده است یزکنندگانکنندگان از خدا و[ پره ]اطاعت یبرا

خواند، پاداش  ها و زمین می وسعت آسمان به اند که بهشتی که خداوند وسعتش را مفسران بنابر روایات وارده فرموده
 چنین باشد. هر یک از بهشتیان است؛ نه این که وسعت همه بهشت ـ برای همه بهشتیان ـ این

 «پاداش عمل کنندگان نیکوست! [آری]»؛ 12(: 31. زمر )0
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است! عاملین یعنی آنان که به دستورات الهی  کنندگان، چه خوب پاداشی یعنی مزد عمل
دنیا محلی برای تمرین است. استادان تمرین  اند. از دیدگاه امیر مؤمنان علی عمل کرده

هستند. موارد تمرین آن نیز عبادت خدا و خدمت به مردم  نیز تنها پیامبران و امامان
وز مسابقه، قیامت است. جام و است. باالترین تمرین در اینجا، تمرین َترک گناهان است. ر 

پاداش مسابقه نیز بهشت است. همه بهشت هم برای پیروزی در آن مسابقه است. جنس 
کدام مادی نیست؛ تا این که بدن انسان بخشی از  بهشت و جنس بدن آدمی در آن، هیچ

ُپر ای از بهشت را نیز  های تمام بهشتیان، حتی گوشه بهشت را به ِاشغال خود در آورد. بدن
  کند؛ بلکه تمام وسعت بهشت، متعلق به همه اهل آن است. نمی

 «کمیل»گشایی با دعای شریف  مشکل

است. دعا نوعی تمرین  «دعای کمیل»، خواندن های جمعه های شب یکی از تمرین
 فرماید: خدا به این تمرین، بسیار عالقه دارد. تا جایی که در قرآن مجید در این باره میاست. 

 (9)«کردم! هایتان نبود، من هیچ اعتنایی به شما نمیاگر دعا»
در حال مناجات  امام علی  هنگامی خداوند بنده خود را با چشمی گریان و به فرموده

آمرزد. رحمت و روزی خود را نیز نصیب چنین  یابد، به بنده خود اعتنا کرده و او را می می
 دهد. زندگی، یاری میهای  گرداند و او را در مشکالت و سختی ای می بنده

پرداخت.  شخصی با ایمان، هنگام بروز مشکالت، با خواندن دعای کمیل به حل آن می
توانم تو را در  باری که به مشکلی مالی دچار گشته بود، یکی از دوستانش به او گفت: من می

خواهم. سه شب دیگر، شب جمعه است.  این مشکل کمک کنم. اما او گفته بود: من پول نمی
 من خود مشکلم را با دعای کمیل حل خواهم نمود.

                                                 
َََّّماَّقُْلَّ .9

ُ
ََّّبُِكمَََّّْيْعبَأ ْبغُمَََّّْفَقدََُّّْدََعُؤُكمََّّْلَْوَلَََّّرّبِّ اند، و آن  جا جاودانه در آن»؛ لَِزاًماَّيَُكونََُّّفََسوَْفَََّّكذ 

شما  [این]کرد،  ﴾ بگو اگر دعاهایتان نبود پروردگارم به شما اعتنا نمی67نیکو قرارگاه و اقامتگاهی است!﴿
گیرتان  دامن [کیفِر این انکار]منکر شدید، در نهایت  [را و ارزش و آثارش مشرکاِن متکّبِر لجوج بودید که دعا]

 .11(: 05؛ فرقان)«د شدخواه
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او چنان با دعای کمیل ارتباطی عمیق برقرار نموده بود که حتی مشکالت بزرگ را با آن 
خانه وی به او اخطار داده و گفته بود: مدت اجاره تو تمام شده و من  کرد. روزی صاحب رفع می

بیش از این راضی نیستم. او گفت:  خواهم که در اینجا سکونت کنی! حتی یک روز نیز نمی
ای از کوچه  حق با توست؛ هیچ عیبی ندارد! او تمام وسایل خانه را جمع کرد و در گوشه

گذاشت. به همسرش نیز گفت که با فرزندان به منزل پدرش برود! او چندین شب و روز در 
ب، دعای کمیل را کوچه و در کنار اثاث منزلش ماند، تا این که شب جمعه فرا رسید. در آن ش

های شب، به نماز شب ایستاد و با پرودگار خویش  خواند و شب را همانجا گذراند. در نیمه
مناجات کرد. صبح آن روز، شخصی به نزدش آمد و به او گفت: خدا مرا مأمور کرده است تا 

 صد متر وسعت دارد، به تو هدیه بدهم. ای را که سی خانه
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3. 
 تمرین خدمت هب مردم

  
 ضرورت کمک به نیازمندان

به مسلمانان یا مؤمناِن نیازمند  مهم تنهاو این  (9)یاری رساندن به نیازمندان واجب است
کردند که  اختصاصی ندارد. در مدینه شیعیان، اهل تسّنن، یهودیان و مسیحیان زندگی می

بین اسالم نیز مسلمانان را به یاری رسانیدن به گروهی از آنان نیازمند و فقیر بودند. دین م
نیازمندان سفارش کرده است. این یعنی توجه به فقر و تالش برای از بین بردن آن. در این 

 میان، هرگز نباید به کیستی شخص نیازمند توجهی شود.
گردد که مقدار درآمد او اندک بوده و  واژه فقیر در فرهنگ قرآنی به کسی اطالق می

اش نیست. بنابر چنین تعریفی، حتی ممکن است  دری است که پاسخگوی مخارج سالیانهق به
کنند، اما درآمدشان با  تاجری ُپرآوازه نیز فقیر باشد. به عبارت دیگر، برخی افراد کار می

شوند. از  شان برابر نیست. چنین افرادی، بنابر این تعریف، فقیر شمرده می های زندگی هزینه

                                                 
ِبی. »9

َ
هِ  َعْن أ ِبیَّ  َعْبِداللَّ نَّ النَّ

َ
ْسِلم   أ ِجْبه  َفَلْیَس ِبم  ْسِلِمیَن! َفَلْم ی  َناِدی َیا َلْلم  ًل ی  از  امام صادق؛ َقاَل َمْن َسِمَع َرج 

ام دهید! و جوابش  ها یاری گوید: مسلمان نقل فرموده است: هر که فریاد مردی را بشوند که می نبّی اکرم
 .922 / 0: الکافی ؛«نگوید، مسلمان نیست

9 
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تواند بدهی خود را  های مالی به ایشان و یا فرصت دادن به بدهکاری که نمی همین رو، کمک
کمک به کارمند یا کارگر و یا کشاورزی که میزان درآمدش کمتر از  (9)بپردازد، واجب است.

ای باشد  گونه های جاری اوست، واجب است؛ البته یاری رساندن به چنین افرادی باید به هزینه
  (0)ای وارد نیاید. آنان خدشه که به شخصیت و آبروی

 های پنهانی کمک

بهترین شکل یاری رساندن به دیگران، کمک کردن پنهانی است. راه پنهان کردن آن نیز 
صورت مخفیانه به دست  توان مقداری پول در پاکتی گذاشت و به بسیار ساده است؛ می

ُافتاده اطالق  کار نیازمندان رسانید. واژه مسکین در فرهنگ قرآن کریم، به شخص از
توانند کار کنند. خداوند مصرف خمس و زکات را برای  گردد. مثل پیران و معلوالن که نمی می

 (3)هشت گروه از نیازمندان تعیین کرده است، که در قرآن کریم بدان اشاره شده است.

                                                 
ة ََُّّذوَََّكنََََّّوإِنَّْفرماید:  . قرآن کریم در این باره می9 ة ََّّإََِلَََّّفنَِظَرة ََُّّعْسَ اگر ]شخِص بدهکار،[ تنگدست »؛ َميَْسَ

 .011(: 0؛ بقره)«[ مهلت دهیدبدهی بود پس ]بر شما الزم است[ او را تا هنگام قدرت ]پرداخت
اند. آنان همیشه  به نیارمندان را بیان نموده های تاریخی، چگونگی یاری رساندن امامان معصوم . بسیاری از نقل0

صورت شبانه و با صورتی پوشیده انبانی را از مایحتاج تهیدستان ُپر کرده و در نیمه شب آن را به نیازمندان  به
کردند، ایشان از پشت در و بدون  مراجعه می به منزل ائمه هدی رساندند. در برخی مواردی نیز که نیازمندان می

نمودند. آنان هر آنچه را که در توان داشتند،  آن که خود دیده شوند یا چهره مستمند را ببینند، نیاز وی را برطرف می
یی درخشان برای ها طلبیدند. براستی، اینان اسوه بخشیدند و از مقدار اندک آن از آنان پوزش می به تنگدستان می

 زندگی بشرند.
َما .3 َدقَاُتََّّإِن  قَاِبَََّّوِفََّّقُلُوُبُهمَََّّْوالُْمَؤل َفةَََِّّعلَيَْهاََّوالَْعاِمِليََََّّوالَْمَساِكيََِّّلِلُْفَقَراءََِّّالص  ََّوِفَََّّوالَْواِرِميَََّّالرِّ

ِبيلَََِّّوِابِْنََّّاّلل َََِّّسِبيلَِّ فقط به این موارد اختصاص  زکات اموال»؛ ِكيم َّحََََّّعِليم َََّّواّلل ََُّّاّلل ََِِّّمنَََّّفَِريَضةًََّّالس 
هایشان ]به اسالم و مسلمانان[ الفت  دارد: نیازمندان، بیچارگان، کارگزاراِن آن، کسانی که ]با گرفتنش[ دل

 ماندۀ و در راهپذیرد، ]آزادی[ بردگان، ]پرداخت دیون[ بدهکاران، و ]انجام هر کار خیری[ در راه خدا  می
 .21(: 1؛ توبه )«ای ]مهم[ از سوی خداست، و خداوند دانا و حکیم است فریضه [زکات] ،توشه زادو بی
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 معنای خمس

ت معنا اهل تسّنن آیه خمس را نادرس (9)ُخمس در قرآن مجید بیان شده است. ۀواژ
کنند؛ چرا که معتقدند، خمس تنها مربوط به غنائم جنگی است. در حالی که خداوند  می

نفرموده است که اگر جنگی شد و غنیمتی گرفته شد، خمس آن باید داده شود. هرگز کلمه 
غنیمت در لغت، به غنائم جنگی منصرف است. آیه  غنیمت در آیه خمس نیست. کلمه

 فرماید: می
َماََّواْعلَُموا ن 
َ
 َغِنْمغُمََّّْأ

یعنی اگر سود بردید؛ بنابراین، این آیه هرگز به غنیمت مربوط نیست. یک مورد از موارد 
سود، غنیمت است؛ اما در اینجا هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوان گفت این آیه تنها درباره 

رفته شده معنای سود( گ های جنگی است. واژه غنیمت در آیه خمس از واژه غنم )به غنیمت
 فرماید: است. آیه می

ء ََِّّمنَََّّْغِنْمغُمَّْ  ََشْ
معنای من الجهاد نیست. در این آیه  به «ء  ْی َش  ِمْن »یعنی از هر چیزی که سود بردید! 

نکره بوده و الف و الم ندارد. بنابراین، معنایی عام دارد. همچون کسب  «ء  ْی َش »شریفه کلمه 
ی در کسب یا هبه و یا درآمدی که از دریا حاصل دست آوردن منفعت درآمد از معدن یا به 

انداز کردند و یا این که از  شود. بنابراین، اگر مسلمانان با هر شغلی که دارند، مبلغی را پس می
پنجم(  بایست در پایان ساِل خمسی خود، خمس )یک مواد غذایی آنان، چیزی باقی ماند، می

قدار از سرمایه یا مالی که خمس آن پرداخت آن را بپردازند. باید گفت که مصرف کمترین م
                                                 

َماََّواْعلَُموا. 9 ن 
َ
ء ََِّّمنَََّّْغِنْمغُمََّّْأ ن ََََّّشْ

َ
يََّولِلر ُسولََُُِّّخَُسهََُّّّلِل ََِّّفَأ ِبيلَََِّّوابِْنَََّّوالَْمَساِكيَََِّّواَْلَغَاَمََّّالُْقْرَبَََّّوَِّلِ َّالس 

نَْزَْلَاََّوَماَّبِاّلل ََِّّآَمنْغُمََُّّْكنْغُمََّّْإِنَّْ
َ
ََّّأ َََّّواّلل ََُّّاْْلَْمَعانََِّّاِْلََقََّّيَْومَََّّالُْفْرقَانََِّّيَْومََََّّعبِْدنَاَََّعَ ََََّّعَ ء ََُّّكِّ ؛ قَِدير ََََّّشْ

مؤمن و ]اگر به خداوند و آیاتی که بر بنده خودمان، روز جدایی حق از باطل همان روز برخورد دو گروه »
پنجم  به دست آوردید، یک [جنگی یا هر طریق مشروعی]، بدانید که آنچه از غنائم نازل کردیم ایمان دارید [کافر

زادوتوشه اختصاص دارد، خداوند بر  ماندۀ بی آن به خداوند و پیامبر و خویشانش و یتیمان و تهیدستان و درراه
 .29(: 1؛ انفال )«.هر کاری تواناست
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 نشده است، حرام است.
هر فردی با هر شغلی که دارد، باید اولین درآمدش را میزان و معیار سال خمسی خود قرار 

دست آورده  دهد. برای مثال، شخصی که در نخستین روز از مهرماه، اولین درآمدش را به 
خمسی به هر آنچه که در این مدت خرج کند، تعلق است، تا روز اول مهرماه سال بعد، هیچ 

گیرد؛ اما پس از این مدت، کمترین مبلغی که اضافه بیاید، متعَلق خمس بوده و باید  نمی
بایست بدهی خود را در همان سال  خمس آن را بپردازد؛ البته بدهی شخصی بدهکار که می

شود و خمس  حساب میپرداخت کند، ولی پرداخت نکرده است، جزو مخارج همان سال 
آید، در صورتی  گیرد. بنابراین، مبلغی که در پایان سال خمسی اضافی می بدان تعلق نمی

خمس ندارد که هیچ گونه بدهکاری در آن سال بر عهده شخص نباشد. پس اگر فرد، وام یا 
ایست ب هایی مثل هزینه آب یا برق را هنوز پرداخت نکرده است، می قرضی گرفته باشد یا هزینه

مانده آن  هایی را از اضافی سال خمسی خود کسر کند و سپس خمس باقی ابتدا چنین هزینه
  را بپردازد.

 دلسوزان خلوت شب

شب انبانی را از مایحتاج زندگی )مثل  زمانی که در مدینه بودند، در دل  ائمه اطهار
ها  ر تاریکی کوچهگرفتند. آنان د خرما، نان، لباس و کفش( ُپر کرده و آن را به دوش می

دانستند فردی  کردند. نیازمندان نمی های نیازمندان کمک می صورت ناشناس به خانواده به
کند، کیست؛ تا این که آن امام به شهادت  صورت ناشناس به آنان کمک می ها به که شب

 دیدند. پس از شنیدن خبر شهادت امام رسید و چند شب نیازمندان فرد ناشناس را نمی می
بوده است. پس  کرد، امام های پیش به آنان کمک می شناس که شب یافتند که آن نا رمید

های شب،  چنین، بار دیگر در نیمه کرد. این از مدتی امام بعدی مایحتاج نیازمندان را تهیه می
  شد. های پنهانی به نیامندان از سر گرفته می رساندن کمک

 چکیده مطالب

ودند که دنیا محلی برای تمرین است. تمرین نخست، فرم حضرت امیر مؤمنان علی
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گونه تفاوتی در چیستی دین و مذهب  عبادت و تمرین دوم، خدمت به مردم است. هیچ
 هایی به ذهن خطور کند؛ شخص وجود ندارد. اکنون ممکن است پرسش

 ها را برای انسان مقرر کرده است؟ آن که چه کسی این تمرین اول
 : پروردگار.پاسخ

 اند؟ ها رسانده ها را به اطالع انسان چه افرادی تمرین ،دوم
 .و امامان معصوم : پیامبرانپاسخ
 ها چیست؟ پس از آن چه خواهد شد؟ ، پایان این تمرینسوم
 شود. : انسان با فرا رسیدن لحظه مرگش، به صحنه مسابقه وارد میپاسخ

 ، میدان مسابقه کجاست؟چهارم
 : قیامت.پاسخ
 ابقه چیست؟، پاداش مسپنجم
 : بهشت!پاسخ

 فرمود: امیر مؤمنان علی
ة  » ْبَقَة اْلَجنَّ اَل َو ِإنَّ الس 

َ
َباَق َغدًا أ اَل َو ِإنَّ اْلِمْضَماَر اْلَیْوَم َو السِّ

َ
امروز، روز  (9)؛أ

 «.تمرین و فردا، روز مسابقه است و پاداش این مسابقه نیز بهشت خواهد بود
 آور است یا سخت و دشوار؟ اطها، راحت و نش ، آیا تمرینششم
طور قطعی، سخت است. انسان صبح هر روز برای اقامه نماز از خواب شیرین  : بهپاسخ

گیرد. این کاری دشوار است. بستن دّکان در  بیدار و از بستر گرم و نرم خود جدا شده و وضو می
 سوی مسجد برای نماز گزاردن، ساده نیست. اوج کار روزانه و رفتن به

                                                 
اَل َو ِإنَّ اْلِمْضَماَر اْلَیْوَم َو ال. »9

َ
اَل َفَل َتاِئبأ

َ
ار  أ ة  َو اْلَغاَیَة النَّ ْبَقَة اْلَجنَّ اَل َو ِإنَّ الس 

َ
َباَق َغدًا أ ای مردم، امروز شما در ؛ سِّ

محل تمرین و آزمایش الهی هستید! اما فردای قیامت، میدان مسابقه است. گوی مسابقه بهشت است و نهایت آن 
 .592 / 9: منلیحضرهالفقیه؛ «کاری هست کس که مسابقه را ندارد، دوزخ است. آیا توبه
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 ها ی تمرینسخت

قرآن درباره افرادی که کسب و کار خود را برای خدا رها کرده، از سود و منفعت آن چشم 
 فرماید: کنند، می پوشیده و چنین سخت تمرین می

َّ  (9)اّلل ََِِّّذْكرَََِّّعنَََّّْبيْع َََّّوَلَََِّّتَاَرة ََّّتُلِْهيِهمَََّّْلََّّرَِجال 
ای کسب روزی حالل، آنان را از یاد های روزمّره بر  مردان الهی، افرادی هستند که فعالیت

کنند که هرگز امور دنیوی  گاه، چنان تالش می کند. آنان در این تمرین خدا غافل نمی
ها را از توجه به خدا باز دارد. گویی اینان همه توان خود را در بندگی به کار  تواند آن نمی

تر مجذوب و این ارتباط  خود بیشسوی  خداوند متعال نیز آنان را با محبت خود، به (0)اند. بسته
دوسویه را ناگسستنی کرده است. چرا که ِمهر سرشار الهی بشدت در قلوب اهل ایمان 

 (3)جوشد. می
ای ویژه دارد. صبح که افراد هنوز به امور دنیوی خود  تعداد رکعات هر نماز فلسفه

بایست  مور مادی هستند، میاند، باید دو رکعت نماز بخوانند؛ اما هنگام ظهر که گرم ا نپرداخته

                                                 
9 .َّ ََلةَََِّّوإِقَامََِّّاّلل ََِِّّذْكرَََِّّعنَََّّْبيْع َََّّوَلَََِّّتَاَرة ََّّتُلِْهيِهمَََّّْلََّّرَِجال  ََكةَََِّّوإِيغَاءََِّّالص  َِّفيهَََِّّتغََقل ُبََّّيَْوًماََُّيَافُونَََّّالز 

بَْصارََُّّالُْقلُوُبَّ
َ
تد از یاد خدا و خواندن نماز و پرداخت زکات که تجارت و دادوس [شایسته]ی یها انسان»؛ َواْْل

 .31( 02؛ نور )«ترسند شود می ها در آن زیرورو می ها و دیده دارد، پیوسته از روزی که دل بازشان نمی
زند، برای این که همیشه قلبی متوجه به حضرت  که خود از گناه معصوم و حتی سهو نیز از او سر نمی . پیامبر اکرم0

ول  »طلبیدند؛  د، روزانه صد مرتبه در پیشگاه الهی استغفار کرده و از خداوند آمرزش میحق داشته باشن َقاَل َرس 
ه َغان   اللَّ ه  َلی  ة   ِإنَّ ْسَتْغِفر  ِفی اْلَیْوِم ِماَئَة َمرَّ

َ
ی أ کند؛ ـ از این رو، ـ  گرد و غبار دنیا دلم را آلوده می؛ َعَلی َقْلِبی َحتَّ

 .010 / 11: نواربحارال؛ «کنم رت حق درخواست آمرزش میهر روز صد مرتبه از حض
نَْداًداَّاّلل ََُِّّدونََِِّّمنَََّّْيغ ِخذَََُّّمنََّّْاَل اِسَََّّوِمنََّ. 3

َ
ب وَنُهمََّّْأ ََُُّّيِ ينَََّّاّلل َََِّّكُحبِّ ِ َشد ََّّآَمنُواََّواَّل 

َ
َّيََرىََّولَوََّّّْلِل ََُِّّحبًّاَّأ

ينََّ ِ ن ََّّالَْعَذاَبََّّيََرْونَََّّإِذَََّّْظلَُمواَّاَّل 
َ
ةََّالََّّْأ يًعاَّّلِل ََُِّّقو  ن ََََّّجِ

َ
جای خدای  برخی از مردم به»؛ الَْعَذاِبَََّّشِديدََُّّاّلل ََََّّوأ

ها را چنان دوست دارند که سزاوار است خدا را  کنند که آن انتخاب می [برای پرستیدن]یگانه معبودهایی را 
أ حقایق و کلیددار هستی و مالک گونه دوست داشته باشند! ولی مؤمنان محبتشان به خداوند ]چون او را مبد آن

که ]با انتخاب معبودهای باطل و پوچ[ ستم روا داشتند وقتی  آنان .دانند[ از هر چیز بیشتر است چیز می همه
ماندگان از  این محجوب برو خداوند ] عذاب را ببینند قاطعانه خواهند فهمید که همۀ قدرت ویژۀ خداست،

 .925(: 0؛ بقره )«کیفر است توحید،[ سخت
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هشت رکعت نماز بگزارند. شاید بتوان گفت که دلیل این امر، این است که دل در آن لحظه 
کند. از این رو، او باید دل از دنیا برَکند و با  تری به دنیا دارد و کمتر خدا را یاد می توجه بیش

 پروردگار عالم راز و نیاز کند.
فرساست. او باید از  طوالنی و گرم بشدت سخت و طاقتداری در روزهای  یک ماه روزه

های گوارا صرف نظر کند. همچنین، باید از برخی کارهای  های خوشمزه و نوشیدنی خوراکی
 حالل دیگر نیز بپرهیزد.

از صبح تا  (9)«عرفات»همچنین، حج در گرمای شدید آن سرزمین و نیز نشستن در بیابان 
حرکت کنند و از ابتدای شب تا  (0)«مشعر»سوی  حجاج باید بهظهر دشوار است. پس از آن نیز 

 طلوع خورشید در آن بیابان بمانند. سپس همراه با جمعیتی چندمیلیونی، برای
                                                 

تر سال  . َعَرفات دشتی با فاصله بیست کیلومتری در جنوب غربی مکه در عربستان سعودی است. این دشت در بیش9
ترین  روند تا مهم الحجه معروف به روز عرفه، زائران از منا به عرفات می غیرمسکونی است و در روز حج، نهم ماه ذی

شود.  بیک، دعا و نمازهای ظهر و عصر در عرفات خوانده میهای حج را برگزار کنند. خطبه حج، ل بخش از آیین
و نیم کیلومتر و  2گردند. عرفات، صحرایی است با طول دوزاده و عرض  گذاران به ُمزَدِلفه بازمی شامگاه، حج

های آب در اطراف عرفات برخی قبایل این  دلیل وجود چاه کیلومتر مربع. تا پیش از پیدایش زمزم، به11مساحت 
آمدند. در  صورت فصلی و مقطعی به این مکان می ه را محّل سکونت خود برگزیده بودند. برخی دیگر نیز بهمنطق

زارها و مزارع خربزه وجود  زارها، سبزه متون تاریخ درباره عرفات آمده است که عرفات روستایی است که در آن کشت
 آیند. در آن فرود میهای زیبایی دارند که روز عرفه  دارد. مردم مکه در آنجا خانه

. مزدلفه نام دیگر مشعرالحرام است. مشعرالحرام محلی است میان عرفات و منا که پس از وادی یا درة مأذمین قرار 0
دارد و حجاج باید بعد از غروب شرعی روز عرفه ـ یعنی پس از پایان وقوف اختیاری در عرفات ـ به این سمت حرکت 

را بگزارند. وقوف در این مدت از ارکان حج است. مزدلفه در میانه راه بین منا و  کنند، تا اعمال مخصوص این مکان
معنای  شده از ُزَلف )به معنای تقدم یا نزدیکی و نیز برگرفته عرفات قرار دارد. کلمه مزدلفه از ازدالف گرفته شده و به

ن که چون مردم در این مکان به نزدیک شدن( است. برای این معنا، تعابیر مختلفی ذکر شده است؛ از جمله ای
اند؛ زیرا حجاج در این  اند. بعضی نیز ازدالف را به معنی اجتماع دانسته کنند آن را مزدلفه گفته خداوند تقرب پیدا می

نقل شده است که جبرئیل پس از پایان وقوف در  شوند. از جعفر صادق مکان اجتماع کرده و به هم نزدیک می
اند.  مود: ای ابراهیم! به مشعرالحرام نزدیک شو! از این رو، این مکان را مزدلفه نامیدهفر عرفات به ابراهیم

مزدلفه در محدوده حرم واقع شده و به همین علت آن را مشعرالحرام گویند. بعضی از افراد طول آن را حدود 
که به وادی محسر امتداد اند. نام این سرزمین در اصل نام کوهی است  تر گفته چهارهزار متر و برخی نیز بیش

 یابد. می
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بروند. تنها در یک روز اول، این جمعیت با هم به جمره سنگ  (0)«منا» به (9)«جمرات رمی»
ند؛ اما برخی باطن آن را نیز بخوبی درک تر حاجیان ظاهر این اعمال را بین زنند. شاید بیش می
کنند. هفت سنگ که باید به جمره زده شود؛ گوسفندی که باید ذبح شود؛ موی سر که باید  می

با تیغ تراشیده شود. این اعمال بسیار سخت است. تراشیدن موی زیبا کاری آسان نیست؛ 
گفتن و شنیدن این اعمال حاجی خود باید کاری کند که چهره زیبایش، تنفرآمیز شود. شاید 

 ها در عمل بشدت سخت و دشوارند. ساده و آسان باشد، اما روشن است که تکلیف
خدمت به مردم هم خود تمرینی است که بر بسیاری آسان نیست. برای مثال، برای 

های ُپرازدحام شهر عبور کرد و خود را به بیمار رساند؛ یا برای  عیادت بیمار باید از خیابان
ها صرف نظر کرد.  بندی ها و زمان در تشییع جنازه و مجلس ختم، باید از همه برنامهشرکت 

                                                 
ترین ارکان اعمال ایام  سوی جمره در حج است. رمی جمرات در منا از مهم ریزه به . رمی َجَمره پرتاب کردن سنگ9

نمایاند. آن  تشریق است. در روایات آمده است که ابلیس برای بار اول در جمره عقبه خود را بر حضرت ابراهیم
هایی او را از خود دور ساخت. ابلیس دیگر بار در جمره وسطی و اولی راه را بر او بست و  ریزه حضرت نیز با سنگ

معنای شتاب کردن و گریختن است؛ زیرا  بار دیگر او را با پرتاب سنگ گریزان کرد. جمره و اجمار به ابراهیم
حل با رمی جمره و انداختن سنگ بر گریخت. از این رو، افراد باید در این م شیطان در این مکان از برابر ابراهیم

شیطان ظاهر، شیطان درون را نیز سرکوب کنند. همچنین، در اصطالح، جمره به مکان رمی، واقع در منا نیز گفته 
گیرد؛ رمی در عید قربان و رمی  شود. از جمله مناسک حج، رمی جمره است که در منا و در دو نوبت صورت می می

 در ایام تشریق.
گیرد. از نظر موقعیت  ترین اعمال حج در آنجا صورت می ( محلی است در پنج کیلومترِی شهر مکه که بیشنی  . ِمنا )مِ 0

ترین موقعیت منا به مکه، جمره عقبه است؛ جایی که نخستین بار مسلماناِن یثرب با رسول  جغرافیایی، نزدیک
ین قسمت آن نیز وادی محّسر است که میان بیعت کردند و بیعت آنان با نام بیعت عقبه شهرت یافت. دورتر  خدا

 که جبرئیل خواست از آدم گویند هنگامی گذاری آن اختالف است؛ برخی می مزدلفه و ِمنا قرار دارد. در وجه نام
گفت: اتمنی الجنه؟ )بهشت را آرزو دارم( و به  جدا شود، به وی گفت تَمن! )از خدای خود چیزی بخواه( آدم

، خداوند جای اسماعیل چنین پیشنهادی کرد. او آرزو کرد ای کاش به ت ابراهیمنقلی جبرئیل به حضر 
قربانی شدن گوسفندی را بپذیرد. بنابراین، چون این دو ماجرا هر دو در همین سرزمین اتفاق افتاد، به آن ِمنی 

ن ارکان اعمال ایام تری (. رمی جمرات در ِمنا از مهمو ابراهیم اند )یعنی سرزمین تمنا و آرزوی آدم گفته
خویش  ، اسماعیلتشریق است. از دیگر وظایف حاجی در ِمنا ذبح قربانی در همان مکانی است که ابراهیم

 را به قربانگاه برد.
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دست  بایست ثروت را که برای به  تر از اینان، دل کندن از ثروت است. اهل ایمان می سخت
هایی بسیار در سرما یا گرما شکیبایی شده است، پس  هایی فراوان و زحمت آمدنش، بر مشقت

صورت  انداز خود به ری قابل توجه رسید، صدقه دهند؛ این که شخص از پساز این که به مقدا
قدری مشکل است که تنها  مخفیانه و بدون این که شناسایی شود، به نیازمندان کمک کند، به

  خودساختگان توان انجام آن را دارند.
 دنیا، سرای سختی

ها و مشکالت  تار سختیدر این دنیای ُپرهیاهو، جز انسان، حتی دیگر موجودات نیز گرف
های  رو هستند. پرندگان، عاشق جوجه هایی ویژه خود روبه ها با دشواری بوده و یکایک آن

هاشان متولد  خوابند تا جوجه های خود می اند. آنان برای مدتی طوالنی روی تخم خویشتن
ام تولد رود، تا هنگ خواهد می کند و به هر جا که می ای که همیشه پرواز می شوند. پرنده

کند. پرنده  روزی از آنان مراقبت می صورت شبانه ماند و به تنهایی در النه باقی می ها به جوجه
ها را بغلتاند؛ زیرا اگر حرارت بدن پرنده تنها بخشی از تخم را گرم کند، دیگر بخش  باید تخم

 سخت است. گردد. براستی این فرآیند کاری دشوار و آن بتدریج سرد شده و سرانجام فاسد می
برد.  سو می سو و آن ها را با خود به این کنند و امواج تخم ریزی می ها در دریا تخم ماهی

ها تا آن زمان که بزرگ شوند، باید  شوند. ماهی هایی کوچک تبدیل می سپس به ماهی
های بسیاری را تحمل کنند. دریا برای آنان محلی ناامن است. آنان باید از خود در برابر  سختی

 شمار مراقبت کنند. دشمنانی بی
ای بیش نیست. همین دانه، برای این که به درخت تبدیل  درخت سیب، در ابتدا، تنها دانه

بایست زیر خاک دفن شده و با خاک روی آن پوشیده شود. پس از این باید به آن آب  شود، می
خاک برساند. از سوی اش را به سطح  داد. دانه کوچک باید انبوهی از ِگل را شکافته و جوانه

 اش را به عمق خاک برساند. پس از این نیز باید برای ثمر دادن تالش کند. دیگر، باید ریشه
شود، باید سختی دوران حمل را  زن از هنگام شروع بارداری تا آن َدم که بارداری فارغ می

زیده خواهد بود. تحمل کند. اگر فرزند مرده به دنیا آید، مادر، ثواب شهید را کسب کرده و آمر 
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و نوزاد و مادر، در پاکی از گناه، برابر  (9)اگر فرزند، زنده به دنیا آید، گناهان مادر بخشیده شده
 خواهند بود.
شود؛ او باید دو سال به نوزادش شیر دهد.  تر می های مادر، پس از تولد فرزند بیش سختی

شود. چرا که  به او دچار مشکل میهای فرزند رویید، مادر در شیر دادن  پس از این که دندان
فشارد که سینه او زخمی  روییده خود می های تازه نوزاد گاهی چنان سینه مادر را با دندان

 شود. می
اعتنا بود، پس از ازدواج و  همان دختری که تا پیش از ازدواج به وظایف خود در زندگی بی

ن نبوده است. با کمترین صدای گاه چنی کند که هیچ فرزندآوری، چنان به وظایفش توجه می
پردازد. باید گفت تا هنگامی که  پرد و با عالقه به آرام کردن او می گریه نوزاد از خواب می

روست. از بدو تولد تا پس از ازدواج او مدام  کودک بزرگ شود، مادر با مشکالتی بسیار روبه
 نگران فرزند خویش است.

نمایی کرده و حیات بر  ید بگردد تا هر چهار فصل رخسال ِگرداِگرد خورش ُکره زمین باید یک
طور کلی، باید گفت که خداوند ماهیت مشکل و سختی را در نهان این  زمین باقی بماند. به

عاَلم قرار داده است. آنچه که خداوند از این نظام اراده نموده، این است که آسانی، شکوفایی 
 :. بنابراین، پس از هر سختی، آسانی استها پدیدار شود ها و رنج و میوه در پی سختی
اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّفَإِن َّ  (0)يُْسً

                                                 
ِبی. »9

َ
هِ  َعْن أ هِ  َعْبِداللَّ وَل اللَّ نَّ َرس 

َ
اِئِم ا أ َّ ْْ ِبَمْنِزَلِة ال ة  َاَن

َ
ِْ اْلَمرأ جاِهِد ِبَنْفِسِه َو َقاَل:... َبلی اذا َحَمَل ْلقاِئِم اْلم 

ْْ َاَن لَ  َو ِلِعَظِمِه. َفاذا اْرَضَع ْْ َاَن َلها ِمَن ْااَلْجِر ما الَیْدری اَحٌد ما ه  ة  ماِلِه فی َسبیِل الّلِه. َفاذا َوَضَع ََّ لِّ َم ها ِبک 
ْْ ِمْن َرضاِعهِ  ْلِد اْسماعیَل. َفاذا َفَرَغ ر  ِمن و  َحرَّ ِعْدِل ِعْتِق م  ریٌم َعلی َجْنِبها َو قاَل: إْسَتْأِنِفی  ََ ََ َضَرَب َمَلٌک 

ِفَرَلِک  نقل فرمودند: آری! هنگامی که زنی به فرزندی حامله  از رسول خدا امام صادق؛ اْلَعَمَل َفَقْد غ 
فشانی کند. چون وضع  ای است که با جان و مالش در راه خدا جان دار رزمنده زنده دار شب شود، مانند روزه

حمل نماید، اجری دارد که عظمت آن برای احدی روشن نیست. چون طفلش را شیر دهد، به هر باری که کودک 
ای از فرزندان اسماعیل نصیب او گردد. چون از شیر دادن فارغ شود،  پستانش را بمکد، ثواب آزاد کردن برده

 09: هوسائلالشیع؛ 1، ح299:«صدوق»لیماال؛ «ملکی به او گوید: عملت را از سر بگیر که خداوند تو را بخشید
 .01551، ح21، باب259 /

 «راستی با هر دشواری آسانی است. پس به»؛ 5(: 12. انشراح )0
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 مفهوم قیومیت خدا

آور است. اگر جهان خالق نداشت،  دارد، بهت لطف و رحمتی که خداوند به انسان روا می
پذیر  ُمحرِک امکان هرگز وجود خارجی نداشت. تمام جهان، حرکت است و حرکت نیز بی

چیزی عقاًل محال است. به دیگر سخن، هرگز حرکتی که ُمحرِک نداشته باشد، نیست؛ چنین 
 فرماید: وجود ندارد. این که قرآن کریم می

ََّّإَِلََََّّلََّّاّلل َُّ  (9)الَْقي ومََُّّالَْح ََُّّهوَََّّإِل 
گاه است. یعنی  معنای تکیه بدین معناست که خداوند بلندمرتبه اصل حیات است. القیوم به

بخش آنان است. از این رو، در وجود حضرت حق،  گاه همه موجودات و هستی یهخداوند، تک
متعال خود، حقیقت حیات  دهیچ حرکت، مرگ و زوالی وجود ندارد. به بیانی دیگر، خداون

است. حیات دیگر موجودات از حیات الهی نشأت گرفته اما آمیخته با مرگ است. حیات 
 معناست. حرکت بیخداوند، حیات محض است و در آن مرگ و 

ُخُذهَََُّّلَّ
ْ
 نَْوم َََّّوَلََِّّسنَة ََّّتَأ

ای  ای که حتی لحظه گونه طور کلی متفاوت است. به حیات خداوند با حیات مخلوقات به
خواب در حیات خداوند متصور نیست. پس روشن است که مبدأ محّرک همه حرکات، خداوند 

محّرک نیز محال است. با  بی های مخلوقات و حرکِت  است. پس بنابراین، حرکت از ویژگی
 توان وجود خدا ثابت را اثبات کرد. همین بیان، می

                                                 
ََّّإَِلََََّّلََّّاّلل َُّ. 9 ُخُذهَََُّّلََّّالَْقي ومََُّّالَْح ََُّّهوَََّّإِل 

ْ
َماَواِتََِّّفَََّّماََّلََُّّنَْوم َََّّوَلََِّّسنَة ََّّتَأ رِْضََِّّفَََّّوَماَّالس 

َ
ِيََّذاََّمنََّّْاْْل َّاَّل 

ََِّّعنَْدهََُّّيَْشَفعَُّ يِْديِهمَََّّْبْيََََّّماََّيْعلَمََُّّبِإِْذنِهََِّّإِل 
َ
يُطونََََّّوَلَََّّخلَْفُهمَََّّْوَماَّأ ء ََُُّّيِ ََِّّعلِْمهََِِّّمنََّّْبَِشْ َّوَِسعََََّّشاءَََّّبَِماَّإِل 

َماَواِتََُّّكرِْسي هَُّ رَْضََّّالس 
َ
خداونِد یکتا که جز او هیچ معبودی »؛ مَُّالَْعِظيَّالَْعِل َََّّوُهوَََِّّحْفُظُهَماََّيئُوُدهَََُّّوَلَََّّواْْل

ها و  گیرد، آنچه در آسمان گاه خواِب سُبک و سنگین او را فرانمی زندۀ جاوید و قائم به ذات است، هیچ ،نیست
او در پیشگاهش شفاعت اجازه که جز به  چه کسی است زمین است در سیطرۀ مالکیت و فرمانروایی اوست،

باشد ]که مجموع حوادث و جریانات آینده است،[ و آنچه پشت سر آنان  ردم میکند؟ خداوند آنچه پیش روی م
داند، و آنان به چیزی از علم او جز آنچه دانستنش را ]برای آنان[  است ]که مجموع اتفاقات گذشته است[ می

ها  گهداری آنها و زمین را فراگرفته، و ن آسمان او حکومت و قدرت[ علم و]کرسی کنند،  بخواهد احاطه پیدا نمی
 .055(: 0؛ بقره )«مرتبه و بزرگ است آور نیست؛ او بلند بر او دشوار و خستگی
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 حکایت رأفت کودکانه و اعجاز الهی

پدر و مادری انگیز از رحمت و لطف خدا مدتی پیش در قاره اروپا رخ داد.  داستانی شگفت
ری، پدر و مادر به ساله. با ساله و دیگری، دختری پنج جوان، دو فرزند داشتند. یکی، پسری ده

ای رفتند و به سخن گفتن با یکدیگر پرداختند. دخترشان که روی تخت دراز کشیده بود،  گوشه
اند و کسی از  کردند که فرزندانشان خواب شنید. پدر و مادر فکر می سخنان آنان را می

گاه نیست. مادر دختربچه که می صحبت گریست به شوهر خود رو کرد و گفت:  های آنان آ
تواند فرزندمان را درمان کند. پسر ما از دست خواهد رفت. دکترها  هیچ دکتری و دارویی نمی

تواند فرزندشان را  ناشدنی است. او گفت که تنها چیزی که می معتقدند که بیماری او درمان
 نجات دهد، معجزه است.

ّلک خ
ُ
ود را بیرون هنگامی که دختر خانواده مطمئن شد، پدر و مادرش خوابیدند، رفت و ق

لک را باز کرد، تنها چند سکه در آن دید. پس از این که پدر صبح روز بعد 
ُ
آورد. هنگامی که دِر ق

به سر کار رفت و مادر نیز مشغول کارهای خانه شد، او دور از چشم مادر، از خانه بیرون آمد و 
کرد. همه در صف  ساله توجهی نمی به داروخانه رفت. داروخانه شلوغ بود. کسی به دخترک پنج

بودند. یکی از کارکنان داروخانه از پشت پیشخان بیرون آمد و با محبت از او پرسید: دخترم! 
خواهم! کارمند داروخانه گفت: معجزه چیست؟  دخترک گفت: معجزه می (9)چه کار داری؟

بخشد.  دخترک گفت: حال برادرم وخیم است. دیشب مادرم گفت معجزه برادرم را بهبود می
ارمند گفت: ما در اینجا معجزه نداریم. هنگامی که این سخن را از کارمند شنید، با ناامیدی ک

خواهی؟  از داروخانه بیرون آمد. مردی از صف او را صدا زد. او به دخترک گفت: تو چه می
دخترک گفت: معجزه! مرد گفت: پول داری؟ دخترک گفت: بله، اما اندک است. مرد گفت: 

تان  و آن را به تو خواهم داد تا حال برادرت خوب شود. اما تو باید مرا به خانهمن معجزه دارم 

                                                 
ساالن و یا حتی دشمنان  قدری اهمیت دارد که حتی نباید با بزرگ طرز بدی سخن گفت. این نکته به . با کودک نباید به9

ای، ملتی را به دین،  زند؛ گاهی کلمه ر هم میای، مملکتی را ب نیز به بدی حرف زد. سخن اثر دارد؛ گاهی تنها کلمه
 کند. قرآن، مرجعیت و روحانیت بدبین می
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ترین جراحان آن کشور بود. او که همراه  ببری! دخترک نیز قبول کرد. آن مرد، از سرشناس
دختر به خانه آنان رفت، پس از معاینه پسر خانواده، به مادر گفت: پسرت تنها با یک عمل 

یابد. من پسرت را در بیمارستان عمل خواهم کرد. مادر به  بهبودی می طور کامل جراحی، به
دکتر گفت: مزد شما برای این عمل چقدر است؟ دکتر گفت: مزد من همان اندک پول دختر 

  عالوه ایمان، عاطفه و صفای اوست. شما، به
 پذیرش کم و بخشش بسیار

بخشد. چنانکه در  راوان او را میپذیرد و گناهان بزرگ و ف خداوند اعمال اندک بنده را می
 ادعیه نیز آمده است:

و َعِن اْلَکِثیرِ »  (9)«َیا َمْن َیْقَبل  اْلَیِسیَر َو َیْعف 
 درخواست است. در دعا آمده است: یکی از واالترین ُخُلق، بخشیدن بی

ْعِطی َمْن َلْم » ْعِطی َمْن َسَأَله  َیا َمْن ی  نًا ِمْنه  َو  َیْسَأْله  َو َمْن َلْم  َیا َمْن ی  َیْعِرْفه  َتَحن 
 (0)«َرْحَمةً 

                                                 
َْ ا. »9 ْن

َ
َک أ ی اْلَکِثیَر ِإنَّ ی اْلَیِسیَر َو اْعف  َعنِّ و َعِن اْلَکِثیِر اْقَبْل ِمنِّ ور  َیا َمْن َیْقَبل  اْلَیِسیَر َو َیْعف  و  اْلَغف  ای خدایی ؛ ْلَعف 

گذری! عمل اندکم را بپذیر و از گناه فراوانم درگذر! زیرا تو  پذیری و از گناه بسیار درمی یکه عمل اندک را م
 .930 / 9: منلیحضرهالفقیه؛ «بسیار آمرزنده و مهربانی

ِبی. »0
َ
ِْ   ْ ْل اِد ِفی َحِدیث  َطِویل  َقاَل: ق  جَّ د  السَّ َحمَّ هِ  َعْن م  ْ  ِفَداَک َهَذا َرَج  َعْبِداللَّ ِعْل َعاًء ج  ْمِنی ِفیِه د  ٌب َعلِّ

هِ  وَعْبِداللَّ ب 
َ
ه  ِبِه َقاَل َفَقاَل ِلی أ ِنی اللَّ لِّ َیْوم  ِمْن َرَجب  َصَباحًا َو  َیْنَفع   َ ْل ِفی  ِحیِم َو ق  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ْب ِبْسِم اللَّ ت  َْ ا

ْعَقاِب َصَلَواِتَک ِفی َیْوِمَک َو َلْیَلِتَک: َیا مَ 
َ
لِّ َشرٍّ َیا َمْن َمَساًء َو ِفی أ  َ لِّ َخْیر  َو آَمن  َسَخَطه  ِعْنَد  وه  ِلک  ْرج 

َ
ْن أ

ْعِطی َمْن َلْم  ْعِطی َمْن َسَأَله  َیا َمْن ی  ْعِطی اْلَکِثیَر ِباْلَقِلیِل َیا َمْن ی  ْعِطِنی  َیْسَأْله  َو َمْن َلْم  ی 
َ
نًا ِمْنه  َو َرْحَمًة أ َیْعِرْفه  َتَحن 

ْنَیا ِبَمْسَأَلِتی ِإیَّ  اَک َجِمیَع َشرِّ الد  ی ِبَمْسَأَلِتی ِإیَّ ْنَیا َو َجِمیَع َخْیِر اْلِْخَرِة َو اْصِرْف َعنِّ َو َشرِّ اَک َجِمیَع َخْیِر الد 
ِریم   ََ َْ َو ِزْدِنی ِمْن َفْضِلَک َیا  ْعَطْی

َ
وص  َما أ ه  َغْیر  َمْنق  کند  ل میمحّمد سجاد در حدیثی طوالنی نق؛ اْلِْخَرِة َفِإنَّ

سبب آن به  عرض کردم: فدایت شوم این ماه رجب است؛ دعایی به من یاد دهید تا خداوند به که به امام صادق
ِحیِم و هر روز ماه رجب و در صبح و شب و  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ من خیر و برکت دهد؛ حضرت فرمودند: بنویس ِبْسِم اللَّ

خیری به او امید دارم و از خشمش در هر شری از او ایمنی جویم.  پس از هر نماز آن را بخوان! ای که برای هر
دهد. ای آن که به هر که از تو خواهد، عطا کنی! ای که ـ  ای که در برابر ـ طاعت ـ اندک، ـ عطای ـ بسیار می

خاطر  بهات، عطا کنی! ـ خداوندا ـ  بخشی و مهرورزی حتی ـ به آن که از تو نخواهد و نه تو را بشناسد، با نعمت
← 
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سویت دراز نکرده و نیز آن که  سبب تکبر، دست نیاز به ای خدایی که حتی به آن که به
با حالی بسیار عاطفی  (9)سعدیبخشی! این امر از اخالق خداست.  شناسد، می هرگز تو را نمی

ــتان   خور داری وظیفـــه ترســـا و گبـــر    غیــب خزانــه از کــه کریمــی ای   کند؛ با پروردگار خود مناجات می ــا را دوس ــی کج ــروم کن    (0)که بـا دشـمنان نظـر داری تو    مح
 سختی، مقدمه راحتی

انجامد. این، خط سیر  شود و سپس به آسانی می امور جهان با سختی شروع می هآغاز هم
سیر تکامل موجودات،  ها در ها، نادانی است. وجود سختی جهان است. ایراد گرفتن به سختی

هاست. باید از نردبان سختی باال رفت، تا به اوج آسانی رسید. از  آن  ای برای راحتی مقدمه
کودکی تا جوانی صبح و شب در پی کسب تحصیل بودن، ساده نیست. برخی نیز این راه را تا 

دهند. افرادی  رار میای رفیع از علوم ق دهند و خود را در مرتبه تر ادامه می سالی و یا بیش میان

                                                                                                                   
→ 

خاطر همان  درخواستی که از تو کردم همه خوبی دنیا و همه خوبی و خیر آخرت را به من عطا کن و به
دهی چیزی کم  درخواستی که از تو کردم، همه شر دنیا و شر آخرت را از من ـ دور ـ گردان! زیرا آنچه تو می

 .222 / 0: عمالقبالالا؛ 2، ح03، باب311 / 15: نواربحارال؛ «ندارد؛ و از فضلت بر من بیفزا! ای بزرگوار!
. سعدی در شیراز زاده شد. وی کودکی بیش نبود که پدرش درگذشت. مادرش کازرونی بود. در دوران کودکی با عالقه 9

آموخت. هنگام نوجوانی به پژوهش و دین و دانش عالقه فراوانی  رفت و مقدمات دانش را می بسیار به مکتب می
الدین  ویژه حمله سلطان غیاث اع نابسامان ایران در پایان دوران سلطان محمد خوارزمشاه و بهنشان داد. اوض

  دست هجری قمری، سعدی را که هوایی جز به  ۲۵۱الدین خوارزمشاه( به شیراز در سال  خوارزمشاه، )برادر جالل
میالدی  ۷۷۵۲خود را در سال  آوردن دانش در سر نداشت، بر آن داشت که شیراز را ترک کند. سعدی جهانگردِی 

آغاز کرد و به شهرهای مختلِف خاور نزدیک و خاورمیانه، هندوستان، حبشه، مصر و شمال آفریقا سفر کرد. این 
آورده است، نگرش و  بوستانو  گلستانهایی که سعدی در  جهانگردی به روایتی سی سال به طول انجامید. حکایت

ای از حکایات  )منظومه بوستاناست؛  دی آثار بسیاری به نظم و نثر بر جای ماندهسازد. از سع بینش او را نمایان می
اشعار)نثر مسجع( و  گلستاناخالقی(،  بند( از  )غزلیات، قصاید، رباعیات، مثنویات، مفردات، ترجیع دیوان

 ترین آثار اوست. برجسته
 .گلستانسعدی. 0
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اند.  چنین بوده (0)«مرحوم حضرت امام»و  (9)«مرحوم آیت الله العظمی بروجردی»همچون 
                                                 

ای مذهبی از علما که  شمسی در شهر بروجرد و در خانوادههجری  ۷۵۲۴. سید حسین طباطبایی بروجردی در سال 9
رسد، دیده به جهان گشود. ایشان از مراجع شیعی در سده چهاردهم  می شان با سی واسطه به امام حسن َنَسب

مدت پانزده سال تنهامرجع تقلید شیعیان جهان بوده است.  مدت هفده سال زعیم حوزه علمیه قم و به است که به
ای محلی در بروجرد شروع و سپس به اصفهان رفت. وی در اصفهان  تحصیالت رسمی خود را در مدرسهبروجردی 

توان از ابوالمعالی، سید مدرس و سید  دوران اصلی را در آموزش سپری نمود. از استادان او در اصفهان می
رآوازه وی هستند. بروجردی در ای نام برد. همچنین، حکیم قشقائی و حکیم کاشانی نیز از استید پُ  محمدباقر درچه

نجف از آخوند خراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی، مرتضی طالقانی و آقاشریعت اصفهانی در رشته خارج فقه و اصول 
سالگی در ردیف استادان حوزه نجف به تدریس اشتغال داشت. بروجردی پس از حضور  بهره برد. ایشان در سن سی

یج، تدریس و تألیف مشغول گشت. در چند سفر به قم از مدرسان حوزه قرار در عراق به بروجرد بازگشت و به ترو
الله بروجردی به  گرفت و پس از وفات شیخ مؤسس نیز بتدریج در رأس اساتید بزرگ در قم قرار گرفت. توجه آیت

توت تقریب مذاهب اسالمی نشانگر اهتمام وی به وحدت و انسجام مسلمانان است. سرانجام در عصر او شیخ شل
)مفتی و رئیس جامع االزهر( با فتوای خود کرسی فقه جعفری را تأیید کرد و در ردیف فقه مذاهب جهان اسالم قرار 
داد. او همچون شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ طبرسی و عالمه بحرالعلوم دارای جامعیتی در علوم 

الهای  اسالمی بود. سیدحسین بروجردی بر کتاب )شیخ  استبصارو  تهذیب)شیخ صدوق(،  قیهفمنلیحضره
الشرایعو  مالیال، رجال، خصالطوسی(،  )آخوند  کفایهای نیز بر  اسانیدی ضمیمه نمود. وی حاشیه علل

)شیخ طوسی( به رشته تحریر برد. در عصر او رساله عملیه برای مقلدان با اسلوبی تازه در سراسر  نهایهخراسانی( و 
سالگی بر اثر ۶۲هجری شمسی، در سن  ۷۵۴۲ماه  م این مرجع تقلید در دهم فروردینجهان منتشر شد. سرانجا

 قم به خاک سپرده شد.در  بیماری قلبی درگذشت. پیکرش نیز در حرم حضرت فاطمه معصومه
هجری شمسی دیده به جهان گشود. از ایشان با عنوان سید  ۷۵۶۷الله مصطفوی در یکم مهرماه سال  سّید روح .0

شود. ایشان نخستین رهبر و اولین  ، یاد میویژه به امام خمینی الله خمینی و به له موسوی خمینی، آیتال روح
فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران بود. ایشان که از مراجع تقلید شیعه بود، انقالب اسالمی ایران را که در  ولی

نتیجه انتخابات برای تعیین نظام  جری شمسی به وقوع پیوست، رهبری کرده و پس از اعالمه 9351سال 
های اخالق، فقه،  انقالب، نظام جمهوری اسالمی ایران را بنیان گذارد. از ایشان بیش از چهل کتاب در زمینه

اند. در زمان  ها را پیش از انقالب ایران نگاشته تِر آن عرفان، فلسفه، حدیث، شعر و تفسیر به جا مانده که بیش
هجری شمسی، زندانی شدند و بار دیگر  ۷۵۴۵دلیل سخنرانی در عاشورای سال  بهحکومت محمدرضا پهلوی، 

سال تبعید گردیدند. دوران تبعید  ۷۲هجری شمسی،  ۷۵۴۵دلیل سخنرانی علیه قانون کاپیتوالسیون در سال  به
با ارسال پیام و ایشان در ترکیه، عراق و در فرانسه بوده است. ایشان در دوران تبعید نیز اوضاع سیاسی ایران را 

 ۷۵۲۱بهمن  ۷۵نمودند. ایشان پس از این که محمدرضا پهلوی از ایران گریخت، در  اعالمیه رهبری و پیگیری می
به ایران بازگشتند. ده روز پس از آن، انقالب به رهبری ایشان به پیروزی رسید. ایشان در تمام طول مدت حیات خود 

در سیاست تأثیر بسیاری در ایران گذاشت. به فرمان  شی امام خمینیبرای تقویت و تأیید آن تالش کرد. خط مَ 
← 
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کوشی به تحصیل علوم گوناگون پرداختند تا در نهایت به  ایشان عمری با پشتکار و سخت
 شناس و مبلغی بزرگ و تأثیرگزار مبدل شدند. فقیه، مفسر، اسالم

ها همراه باشد. اما  ها و سختی است که در ابتدا امور با مشقتن بر ایبنای جهان خلقت 
شود. آدمی در دنیا، در مشقت عبادت و خدمت  ها آغاز می ، آسانی پس از عبور از گردنه مشقت

طلبد، رفتار کند. برای مثال، او باید  به مردم است. چرا که باید بر خالف آنچه که نْفسش می
به دست آورده است، در راه خیر به مصرف برساند. اما باید گفت که ثروتی را که با زحمت بسیار 

پس از این مرحله، راحتی است؛ راحتی در دنیا و آخرت. این یعنی پاداش کار خیر که انسان در 
  شود. دنیا و آخرت با آن مواجه می

 های کربال سختی

طعه شود و عریان بر ق های آنان باید قطعه نفر باید از جاده عاشورا عبور کنند. بدن 10
زمین کربال باقی بماند. باید سرهای شهدا بر فراز نیزه رفته و دختران و زنان امام مظلوم اسیر 

 هاست. شوند؛ همه این، بدین دلیل است که بنای جهان بر مشقت
را  ای به خواب رفتند. در عالم رؤیا، پیامبر اسالم در مسیر کربال، لحظه امام حسین
 فرمودند: به امام دیدند. حضرت

ج!» خر   ات باید به عراق بروی! خود و خانواده؛ «ا 
ن َیَراَک َقِتیَلً »

َ
 خواهد تو را ُکشته ببیند. خدا می (9)؛«ِإنَّ اللَه َقد َشاَء أ

                                                                                                                   
→ 

، کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نهضت سوادآموزی، سازمان بسیج امام خمینی
هجری شمسی، به عرش الهی  ۷۵۲۶مستضعفین، و شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل شد. ایشان در خرداد 

جنازه تاریخ بشری  ترین تشییع کننده ُپرجمعیت تشییع پیکر ایشان با حضور بیش از ده میلیون نفر تشییع سفر کرد.
 است.

هِ  َقاَل . »9 ول  اللَّ َتاِنی َرس 
َ
د   أ َحمَّ ْن َیَراَک َقِتیًل َفَقاَل م 

َ
َه َقْد َشاَء أ ْج َفِإنَّ اللَّ َسْین  اْخر  َک َفَقاَل َیا ح  ْبن   َبْعَد َما َفاَرْقت 
َْ َتْخر   ْن

َ
َساَء َمَعَک َو أ اَلِء النِّ وَن َفَما َمْعَنی َحْمِلَک َهؤ  ا ِإَلْیِه راِجع  ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ ِة ِإنَّ  ج  َعَلی ِمْثِل َهَذا اْلَحاِل َقاَل اْلَحَنِفیَّ

َم َعَلْیِه َو مَ  َفَقاَل  نَّ َسَباَیا َفَسلَّ ْن َیَراه 
َ
َه َقْد َشاَء أ فرمودند: وقتی از تو مفارقت کردم،  حضرت؛ َضیِلی ِإنَّ اللَّ

یا حسین! خارج شو! زیرا مشیت خدا این  ـ در عالم خواب ـ نزدم آمد و به من فرمودند: جدم پیامبر خدا
← 
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مقرر نمود؛ شهادت را برای حضرت  خداوند مسیری سخت و ُپرمشقت برای حضرت
 ایشان. خدا برای حضرت سیدالشهداء و اسارت را برای زنان و دختران امام حسین

رسید. واقعه کربال  مقامی قرار داد که ایشان جز با شهادت خود و اسارت اهل بیتش بدان نمی
 اوج مشقت بود.

َسم به حضرت آدم
َ
گفت:  حضرت آدم (9)تعلیم داد تا توبه کند. جبرئیل پنج ق

 (0)را بپذیر!توبه م و حسین ، حسن، فاطمه، علیالهی! به حّق محمد
به جبرئیل گفت: من چهار نام نخست را که بر زبان جاری ساختم، بسیار  حضرت آدم

مسرور و مشعوف گشتم؛ اما نام پنجمین را که زمزمه کردم، تمام وجودم را غصه فرا گرفت. 
را برای جبرئیل فاش  کیست؟ پس از این که پروردگار که مصیبت سیدالشهداء حسین

خوانی کربال کرد. سپس جبرئیل برای  د دومین نفر در عالم بود که مصیبتکرد، جبرئیل خو
آن مصیبت را بازگو کرد. اوج مشقت و سختی، در کربال نمایان بود؛ امروزه همه عاَلم،  آدم

ها نفر برای آن پیراهنی که از آن حضرت به غارت  است. هر سال میلیون حرم امام حسین
و یارانش آب ندادند، امروز هر که  ر سه روز به امام حسینپوشند. اگ بردند، رخت عزا می

دهد و نیز قاتالن  یاد کرده و به ایشان سالم می نوشد، از لبان تشنه اباعبدالله آبی گوارا می
 کنند. را لعنت می و دشمنان حضرت

                                                                                                                   
→ 

شوی، چرا این زن و بچه را همراه  چنین خارج می است که تو را کشته ببیند. محمد بن حنفیه گفت: حال که این
د: جّدم به من فرموده است: مشیت خدا این است که ایشان را اسیر ببیند. محمد بن حنفیه خود میبری؟ فرمودن

 .322 / 22: نواربحارال ؛«درود فرستاد و رفت به امام حسین
9 .َّ َََّّربِّهََِِّّمنََّّْآَدمَََُّّفغَلَق  اُبََُّّهوَََّّإِن هَََُّّعلَيْهَََِّّفغَاَبََََّّكَِمات  از بهشت و  شدندوربعد از ]پس آدم »؛ الر ِحيمََُّّاِل و 

سوی توبه بود[  که راهی به بیت کلماتی را ]چون کلمۀ استغفار و کیفیت توسل به اهل [قرارگرفتن در زمین،
؛ بقره «پذیر و مهربان است اش را پذیرفت؛ زیرا او بسیار توبه از پروردگارش دریافت کرد، نهایتًا پروردگار توبه

(0 :)31. 
 داوند حکیم، کلمات یا حروفی دریافت نکرد؛ بلکه پنج نور دریافت کرد.از خ . گفتنی است که حضرت آدم0
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4. 
 تمرین کسب علم

  
 ارزش اندیشه

که در قرآن کریم بدان اشاره شده و روایات فراوانی درباره آن وجود  موضوعی بسیار مهم
قدری اهمیت دارد که حتی بابی مستقل در برخی کتب حدیثی  دارد، علم است. این موضوع به

خبر  هایی که از تعلیمات آسمانی بی های انسان بدان اختصاص داده شده است. فرهنگ
طور که اسالم مطرح نموده  نین موضوعی را آنتاکنون، هرگز چ اند، از زمان آدم بوده

  (9)اند. باید گفت که علم از ارزشی بسیار در اسالم برخوردار است. است، مورد توجه قرار نداده
 سفر اندیشه

ها عطا شده و  های سفر، سفر با اندیشه و تفکر است. این ابزار به همه انسان یکی از گونه
                                                 

هِ . »9 َباَعْبِداللَّ
َ
ول   أ ه  َمْن َلْم  :َیق  یِن َفِإنَّ وا ِفی الدِّ ه  ْعَراِبٌی  َتَفقَّ

َ
َو أ یِن َفه  ْم ِفی الدِّ ْه ِمْنک  َتاِبهِ  ،َیَتَفقَّ َِ ول  ِفی  َه َیق   :ِإنَّ اللَّ

ُهواَِّفَّا يِنََّوَِلُنِْذُرواَّقَْوَمُهْمَّإَِذاَّرََجُعواَّإََِلِْهْمَّلََعل ُهْمََُّيَْذُرونَََِّلَغََفق  فرمایند: دانش  می امام صادق؛ دلِّ
نشین  و آگاهی دینی خود را افزایش دهید؛ زیرا هر که آگاهی دینی نداشته باشد، همچون افراد اعرابی و بیابان

سوی پیامبر و امامان و عاِلمان رّبانی وارسته[ کوچ  ی گروهی ]بهفرماید: چرا از هر جمعیت است؛ قرآن کریم می
گردند هشدار  سوی آنان بازمی کنند تا دین و احکام و معارفش را بشناسند، و قوم خود را هنگامی که به نمی

 .900(: 1؛ توبه)095 / 9: نواربحارال؛ «دهند تا ]از مخالفت با خدا و پیامبر و فرجاِم شوم گناه[ بپرهیزند
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جایی و تغییر مکان ظاهری، حرکت کرده  تفکر بدون جابهتنها ویژه آدمی است. انسان هنگام 
آورد و نیز  شماری را به دست می رساند. او از این طریق هم منافع بی و خویش را به مقصد می

سازد. این سفر تا جایی که فکر پرواز کند، ادامه یافته و  های مهیبی را از خود دور می خسارت 
 گرداند. اند، نزدیک می بیان کرده ان و ائمهانسان را به حقایقی که خدا، پیامبر 

ای از این ُکره خاکی، بدون برقراری ارتباط با جوامع و  اگر انسان از لحظه والدت در گوشه
اش، تمایزی روشن میان وی و دیگر موجودات  های دیگر رشد کند، باز قدرت اندیشه انسان

نسان دیگری را ندیده است، با قدرت کند. او که در تنهایی خود بزرگ شده و هیچ ا ایجاد می
کند تا درباره آنچه که پیرامونش در  یابد. این ابزار به او کمک می تفکر به حقایقی دست می

پرسد؛  جریان است، بیاندیشد و برای رسیدن به پاسخ، تالش کند. او از مبدأ حیاتش می
دد شناختن آفریننده کند؛ او درص شود؛ علت خلقتش را سؤال می کیستی خالقش را جویا می

آسمانی است که همچون سقفی بر سر زمین برافراشته شده و روزها با تأللؤ خود جلوه کرده و 
داند؛ اما ماه و  کند؛ او نام موجودات اطرافش را نمی هنگام با ستارگانش زیبانمایی می شب

گاه است. دارد. او به این که خالق آسمان و ز چراغ فروزاِن روز، او را به تفکر وامی مین نیست، آ
داند. از همین رو، به  تواند خالق خود باشد، بخوبی می همچنین، این را که هر مخلوقی نمی

گردد که پیش از همه موجودات بوده و علت آفرینش هر آنچه که دیده  دنبال خالقی می
معارفی را  کند. او باید شود، اوست. او برای شناختن خالق این خلقت، به معلم نیاز پیدا می می

 از شخصی دانا فرا گیرد.
وگو بنشیند، خواهد  یا دارندگان علوم الهی به گفت اگر چنین انسانی با پیامبران و ائمه

دریافت که اعتقادش با آنچه آنان بدان معتقدند، یکسان است. البته آنان عالمانه و با دلیل و 
ار عالم و دارنده صفاتی بسیار معرفی جّل جالله را پروردگ برهان معارف را اثبات کرده و الله

  نمایند. می
 نهایت خداوندی رحمت بی

بر همانند انسانی که وصفش گذشت، الزم است، پس از شناخت خدا، پیامبران و 
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ورزد. چرا  تر به خداوند پیدا کند. خداوند به بندگان خویش عشق می معرفتی عمیق امامان
عالقمند است. هر مخترعی عاشق چیزی است که هر صنعتگری به آنچه که ساخته است، 

که اختراع کرده است. هیچ نقاشی از اثر خود متنفر نیست. هیچ معماری به بنایی که بزیبایی 
نهایت است و به همه  عالقه نیست. خدا، علم، حکمت، رحمت و عزت بی ساختهاست، بی

لمان و حتی مشرکان لطف و کاران، ظا دینان، گناه هایش مهر دارد. حتی به کافران، بی آفریده
ای از قرآن کریم بروشنی  پایان خداوندی، در آیه محبت دارد. دلیل مهر و عالقه سرشار و بی

 بیان شده است؛
ينَََِّّعبَاِدَيََّّيَاَّقُْلَّ ِ فُواَّاَّل  ْْسَ

َ
ََّّأ ْنُفِسِهمََََّّْعَ

َ
َّاّلل َََّّإِن ََّّاّلل ََِّّرََْحَةََِِّّمنَََّّْتْقنَُطواََّلََّّأ

نُوَبَََّّيْوِفرَُّ   (9)الر ِحيمََُّّالَْوُفورََُُّّهوَََّّإِن هََُّّيًعاََجََِّّاَّل 
 های پیامبر رنج

های فراونی را  سیزده سال در شهر مکه بودند. آن حضرت در این دوره، رنج پیامبر اکرم
سالگی در غار حرا به رسالت مبعوث شدند و تا روزی  در چهل تحمل نمودند. پیامبر اسالم

خواندند و آنان را به پذیرش  ات قرآن را برای مردم میکه از مکه به مدینه هجرت کردند، آی
کردند؛ اما مردم مکه چنان آن حضرت را آزردند که ایشان در این باره  اسالم دعوت می

  (0)یک از پیامبران پیشین همانند من آزار ندیدند. فرمودند: هیچ
 های مسلمانان رنج

ترین آزارها قرار  سختشد، در معرض  هرگاه یکی از اهالی شهر مکه مسلمان می
بستند و شتر را  آوردند، به ُدم شتر می گرفت. گاهی مشرکان قریش افرادی را که اسالم می می

های آنان را بشدت مجروح  های ُبرنده و خشن بدن دواندند. سنگ در زمین ُپر از سنگالخ، می

                                                 
اید! از رحمت خدا ناامید  روی کرده زیاده [در ارتکاب گناه]بگو: ای بندگانم که به زیان خود »؛ 53(: 31. زمر )9

 «آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است را می ]شما[ نشوید، همانا خداوند همۀ گناهان
َطَفی. »0 َْ و  َو َقاَل اْلم 

 
وِذَی َنِبیٌّ ِمْثَل َما أ

 
ْ  َما أ فرمودند: هیچ پیامبری مانند من، آزار و رنج  پیامبر اسالم؛ ِذی

 .021 / 3: شهرآشوبمناقبابن ؛«ندیده است
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ن نداشتند. پیامبر مسلمانا در آن روزگار توانی برای دفاع از تازه ساخت. پیامبر اسالم می
 گریست. نگریست و به حال آنان می آنان را می اکرم

هاشان را از شیره  بستند. سپس بدن گاهی مسلمانان را برهنه کرده و آنان را با طناب می
گذاشتند. همچنین، در تاریخ  های آنان می کردند و چندین زنبور وحشی را بر بدن آغشته می

دادند و سپس آن را بر زمین پهن  ا در آتش حرارت میها ر  آمده است که مشرکان ریگ
های تفتیده  های برهنه و دست و پای بسته، بر این ریگ نمودند. مسلمانان را با بدن می
های مشرکان در شهر مکه علیه  ای از جنایات و شکنجه تنها گوشه  خواباندند. این می

 مسلمانان بود.
در مکه، نماز تنها چیزی بود که بر مسلمانان  در مدت سیزده سال رسالت پیامبر اسالم

واجب شده بود. هیچ عبادت دیگری جز نماز بر آنان واجب نبود. اصول دین در مکه تنها 
بود. مسلمانان نه مالی را از مردم « أشهد أّن محمد رسول الله»و « أشهد أن ال إله إال الله»

ی را ضایع کرده بودند و نه ظلمی روا ظالمانه خورده بودند، نه کسی را کشته بودند، نه حقّ 
را  خواندند و حضرت محمد امین داشته بودند. جرم مسلمانان این بود که خدا را یگانه می

 فرماید: دانستند. قرآن کریم می پیامبر او می
ََِّّمنُْهمَََّّْنَقُمواََّوَما نََّّْإِل 

َ
  (9)اْْلَِميدََِّّالَْعِزيزََِّّبِاّلل ََِّّيُْؤِمنُواَّأ

 پیامبرنفرین یونس 

اند.  اند. اما همه آنان در یک مرتبه از عصمت نبوده جملگی معصوم بوده پیامبران
نمود. شاید مردم پس  قوم خود را نفرین کرد؛ در حالی که باید شکیبایی می حضرت یونس

از دیدن آثار عذاب، توبه و به اشتباه و گناه خود اعتراف و از خداوند طلب مغفرت کنند. 
سبب نفرین کردن قومش، مؤاخذه کرده و ماهی را  را به یم، حضرت یونسپروردگار حک

کرد و از نفرین آن جماعت گمراه صرف نظر  مأمور بلعیدن وی نمود. او باید صبوری می
                                                 

ایمان  ناپذیِر ستوده که به خداوند توانای شکست و چیزی از مؤمنان ناپسندشان نبود مگر این»؛ 1(: 15. بروج )9
 «داشتند!
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مرتکب فعلی حرام نشد؛ بلکه او با خود چنین فکر کرد که بزودی  نمود. حضرت یونس می
ز بین خواهند رفت؛ او بدین نتیجه رسید که نباید در عذاب الهی فرا خواهد رسید و همه مردم ا

  این هنگامه ُپرخطر در کنار قومش باشد. به همین دلیل، او آنان را ترک گفت.
 حکایت گریه پیامبر

در خانه من میهمان بود. در نیمه شب از خواب بیدار  گوید: شبی پیامبر می (9)سلمه اّم 
به خانه  ن نیافتم. اول، پنداشتم که پیامبر اکرمرا در بسترشا شدم؛ اما پیامبر اسالم

به حیاط منزل رفتم،  همسر دیگر خود رفته است. اما پس از این که به جستجوی پیامبر
را دیدم که بر  ای را از پشت بام شنیدم. هنگامی که بدانجا رفتم، پیامبر اسالم صدای گریه

 گوید: گرید و چنین می خاک بام افتاده و بشدت می
هایی را که از من دور  هایی را که به من دادی، از من َمگیر! بدی خدایا! خوبی»

 «کردی، به من باز مگردان!
 آخرین فراز از مناجات آن حضرت این بود:

َبداً »
َ
قدر  ای )حتی به خدایا لحظه (0)؛... ِإَلِهی... اَلَتِکْلِنی ِإَلی َنْفِسی َطْرَفَة َعْین  أ

 «.ویشتن وامگذارزدن( مرا به خ برهم چشم

                                                 
 داران اهل بیت ایشان و از دوست سلمه یکی از زنان پیامبر اسالم امیه مخزومی ملقب به ُاّم  . هند دختر ابی9

سلمه و همسرش عبدالله بن عبداالسد از نخستین مسلمانان بودند. وی پس از این که همسرش در جنگ  بود. اّم 
ن زمان در در آ سلمه هنگام ازدواج با پیامبر ّدرآمد. به اعتقاد مسلمانان ام احد کشته شد، به عقد پیامبر اسالم

 ساله و بیوه بوده است. حدود پنجاه
ِبی. »0

َ
هِ  عْن أ هِ  َعْبِداللَّ ول  اللَّ داً  َقاَل َقاَل َرس  َحمَّ ه  م  ِبین  َجَزی اللَّ ه  اْلَحق  اْلم  َْ اللَّ ْن

َ
َک أ نَّ

َ
ه   أ ا اللَّ َخْیَر اْلَجَزاِء َو َحیَّ

مَّ  ه  َلِم اللَّ د  ِبالسَّ َحمَّ دًا َو آَل م  َحمَّ ِتی َو َیا َوِلیَّ ِنْعَمِتی ِإَلِهی َو ِإَلَه آَباِئی  م  ْرَبِتی َو َیا َصاِحِبی ِعْنَد ِشدَّ  َ ِتی ِعْنَد  دَّ َیا ع 
َبداً 

َ
اند: و تو همان خدای حق  نقل فرموده از رسول اکرم امام صادق؛ اَلَتِکْلِنی ِإَلی َنْفِسی َطْرَفَة َعْین  أ

را با سالم مورد تحیت  ا بهترین جزا عطا کند و خدا محمد و آل محمدرا از جانب م آشکاری! خدا محمد
ها  قرار دهد. خدایا! ای ذخیره من در هنگامه درماندگی و هجوم اندوهم و ای یار و مددکار من، در برابر سختی

؛ «امگذارزدنی ـ نیز ـ مرا به خود و برهم و ای ولی نعمتم! ای معبود من و معبود پدران من! ـ حتی ـ در چشم
 .0 / 1: الکافی
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سر از خاک برداشتند و جویای  طاقت شدم و ناله زدم؛ پیامبر گوید: من بی سلمه می اّم 
ای به خود  ! مگر ممکن است که شما لحظهحال من شدند! عرض نمودم: یا رسول الله

ای به خود واگذار  را تنها لحظه سلمه! خدا یونس واگذاشته شوید؟ حضرت فرمودند: اّم 
  (9)به چه بالیی دچار شد! دانی یونس و نیز خود مینمود. ت

 روز رحمت

هزار نفر در   در روز فتح مکه، سپاه اسالم به اطراف منطقه تنعیم و به بیرون مکه رسید. ده
دادند؛ شعار کشتن و تالفی  سپاه اسالم برخاسته از روحیه حماسی خود، شعار انتقام سر می

 دادند: تدین و اهل تهجد، چنین شعار میهزار نفر از مسلمانان م کردن! ده
 «امروز روز انتقام است!؛ َاْلَیْوَم َیْوم  اْلَمْلَحَمة  »
و مسلمانان در شهر مکه،  هایی که در طول سیزده سال اقامت پیامبر اسالم انتقام رنج

ه خواستند چنان از کفار انتقام بگیرند که شیری ک بر آن حضرت و مسلمانان وارد شد. آنان می
از خیمه خود بیرون  اند، از نوک انگشتان پایشان خارج شود. پیامبر اکرم آنان از مادر خورده

فرمودند: بر بلندی برو تا صدایت را همه مسلمانان بشنوند.  آمدند و به امیر مؤمنان علی
 ها را باال برده و بگویند: هزار نفر دست برو و شعار را تغییر ده! بگو: همه ده

 «.امروز، روز رحمت است (0)؛َم َیْوم  اْلَمْرَحَمة  َاْلَیْو »
بایست از پیامبر  ، جلوه رحمت و تجلی خداست. همه مسلمانان میزیرا پیامبر اسالم

                                                 
 .2، ح1، باب091ـ  091 / 92: بحارالنوار؛ 15ـ  12 / 0: تفسیرالقمی. 9
الیوم أذل الله قریشا و إنی أنشدک الله فی قومک فأنْ أبر الناس و أرحم الناس و أوصل الناس فقال عثمان . »0

کون له فی قریش صولة فوقف رسول ! إنا النأمن سعدا أن یبن عفان و عبدالرحمن بن عوف یا رسول الله
و ناداه یا أباسفیان بل الیوم یوم المرحمة الیوم أعز الله قریشا و أرسل إلی سعد فعزله عن اللواء و  الله

ترین افراد به مردم هستی.  امروز روز ذلت قریش است. در حالی که تو مهربان؛ اختلف فیمن دفع إلیه اللواء
رحمت است! امروز روز عزت قریش است. سپس سعد را از مقام خود عزل کرد فرمودند: امروز روز  پیامبر

سوی  صورت فوری، به جای او منصوب نمودند. همچنین، به او دستور دادند تا به را به و امیر مؤمنان علی
 .010 / 91: «الحدید ابی ابن»البالغهنهجشرح ؛«سعد بشتابد و پرچم اسالم را از او بگیرد
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جای سر  نماید. آنان به خود از خداوند تبعیت می پیروی کنند؛ زیرا پیامبر اسالم رحمت
از این رو، شعار لشکر اسالم، تغییر کرد و  دادن شعار انتقام، باید از رحمت و رأفت َدم بزنند.

 چنین سپاه اسالم به شهر مکه وارد شد. این
کرد این بود که فرمان داد: هر آن که در طول سیزده  نخستین کاری که پیامبر اسالم

سال حضور من در این شهر، مسلمانی را کشته و یا شکنجه کرده است، نترسد و مضطرب 
را  (9)خانه ابوسفیان فرادی پا به فرار بگذارند. از سویی حضرتنباشد! الزم نیست چنین ا

 خانه امن معرفی کرد. ابوسفیان که خود در رأس جنایاتگران مکه بود، با این تصمیم پیامبر
توان فهمید که ابوسفیان پس از فتح مکه و  می در امان ماند. از این اقدام پیامبر اسالم

پس از این حادثه،  شته است. به بیان دیگر، خدا و پیامبرپیروزی مسلمانان، مهلت توبه دا
 باز به توبه او امیدوار بودند.

طور کلی تفاوت دارد. خداوند متعال نیز با  ها به با قلب دیگر انسان قلب پیامبر اکرم
مخلوق و محدود است.  نهایت و پیامبر متفاوت است. خداوند رحمت بی پیامبر اسالم

دهد،  نهایت خداوندی متصل است. هر آنچه که خدا فرمان می مت بیبه رح اما حضرت
فرمودند: همه مردم مکه را باخبر  کند. سپس پیامبر کند و از نزد خود هیچ نمی عمل می

ها  کنید و آنان را برای حضور در مسجدالحرام فرا خوانید. بسیاری از مردم شهر مکه، سال
ها  یت کردند و شماری از مسلمانان را زیر شکنجهو مسلمانان را در این شهر اذ پیامبر

حتی این جماعت را استثنا نکردند و نفرمودند که این افراد به  کشتند. پیامبر مهربان
بر فراز  مسجد نیایند! بلکه از همه مردم خواستند تا در این اجتماع شرکت کنند. پیامبر

هرگز جنایات  بشنوند. پیامبر اسالم بلندی ایستادند تا همه ایشان را ببینند و صداشان را
                                                 

بود. وی پدر معاویه و  از بازرگانان معروف و بزرگان قریش در زمان پیامبر اسالم ه صخر بن حرب ابن امیه. ابوحنظل9
ها در مکه بود.  ای از خلفای معروف به بوسفیانی بود. از دیگر کارهای او فرماندهی نیرویی برای کنترل برده جد عده

جنگید. وی در فتح مکه شهادتین گفت و در  یامبراو در جنگ بدر حضور داشت و در جنگ احد نیز در برابر پ
سالگی در مدینه رخ داد. 11هجری قمری در سن  ۵۵چند جنگ برای اسالم شرکت کرد. مرگ ابوسفیان در سال 

 عثمان بن عفان بر او نماز خواند و در بقیع نیز به خاک سپرده شد.
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مّکیان را یادآوری نکردند و گذشته آنان را بازگو ننمودند؛ بلکه فرمودند: ای مردم مکه! امروز 
پس از  خواهم به شما بگویم، همان حرفی است که برادرم یوسف تنها سخنی که من می

 :این که برادرانش او را شناختند، به آنان گفت
يَبَََّّلَّ  (9)اَْلَْومََََّّعلَيُْكمَََُّّتْْثِ

 امروز گناهی بر گردن شما نیست و من از شما انتقام نخواهم گرفت.
َلَقاء  » م  الط  ْنت 
َ
 (0)«أ

  بروید که همه شما را آزاد کردم!
 بهشت پاداشی شایان

بر اساس تعالیم بلند رسد،  پس از آن که انسان با تفکر در خلقت خویش به مرز نبوت می
یابد که خداوند عاشق اوست و پروردگار بنابر  بدین مهم دست می امانو ام پیامبر

همین عشق، دنیا را محلی برای تمرین قرار داده است. مصادیق تمرین در دنیا بسیار است؛ از 
توان به عبادت پروردگار، خدمت، دادرسی و حل مشکالت دیگران، تشییع جنازه  جمله می

ن و دفن کردن اموات، عیادت از بیماران، مداوای مؤمنان، غسل دادن بدن مسلمان، کف
 (3)بیمار و کمک به نیازمندان اشاره نمود.

                                                 
يَبَََّّلََّّقَاَلَّ. 9 رَْحمَََُّّوُهوَََّّلَُكمََّّْاّلل َََُّّيْوِفرََُّّاَْلَْومََََّّعلَيُْكمَََُّّتْْثِ

َ
اَِحِيَََّّأ ]یوسف[ گفت: امروز بر شما »؛ الر 

 .10(: 90؛ یوسف )«ترین مهربانان است آمرزد؛ زیرا او مهربان سرزنشی نیست، خداوند شما را می
هِ . »0 ول  اللَّ ْم َرس  وا َفَأْعَتَقه  ْسَلم 

َ
اِئِف أ ْهَل الطَّ

َ
ول  ِإنَّ أ ه  َیق  ْهل   َقاَل َو َسِمْعت 

َ
ْشِر َو أ َف اْلع  َْ ْشَر َو ِن َو َجَعَل َعَلْیِهم  اْلع 

هِ  ول  اللَّ ْم َرس  َسَراَء َفَأْعَتَقه 
 
وا أ ان  ََ َة  َلَقاء   َمکَّ م  الط  ْنت 

َ
فرمودند: اهل طائف مسلمان  حضرت رضا؛ َو َقاَل أ

داد. اما هنگامی که اهل مکه اسیر شدند،  دهم و نصف آن، قرار ها یک ها را آزاد کرد و بر درآمد آن شدند؛ پیامبر آن
 .2، ح1، باب51 / 11: نواربحارال؛ 312: قربالسناد ؛«فرمودند: شما را آزاد کردم

ِبی. »3
َ
ِبی َعْن أ

َ
وِد َعْن أ وَسی َجْعَفر   اْلَجار  ه  ِبِه م  اَن ِفیَما َناَجی اللَّ ََ ْعِلْمِنی مِ  َقاَل: 

َ
ْن َقاَل َیا َربِّ أ

َ
ه  أ ا َبَلَغ ِمْن َربَّ مَّ

ه  ِفی َقْبِرِه ِإَلی َمْحَشِرِه َقاَل  ود  ل  ِبِه َمَلکًا َیع  َِّ َو
 
ْجِر َقاَل َعزَّ َو َجلَّ أ

َ ْْ َل  ِعَیاَدِة اْلَمِریِض ِمَن ا َیا َربِّ َفَما ِلَمْن َغسَّ
ه  َقاَل َیا َربِّ  م 

 
َما َوَلَدْته  أ ََ وِبِه  ن  ه  ِمْن ذ  ْغِسل 

َ
ل  ِبِه َمَلِئَکًة ِمْن َمَلِئَکِتی  اْلَمْوَتی َقاَل أ َِّ َو

 
َع اْلِجَناَزَة َقاَل أ َفَما ِلَمْن َشیَّ

 
 
ْکَلی َقاَل أ ی الثَّ وِرِهْم ِإَلی َمْحَشِرِهْم َقاَل َیا َربِّ َفَما ِلَمْن َعزَّ ب  ْم ِمْن ق  وَنه  ع  َشیِّ ْم َراَیاٌت ی  ی َیْوَم اَل ِظلَّ َمَعه  ه  ِفی ِِظلِّ ِِظل 

یِإالَّ ِِظ  با خدا این بود که گفت:  های موسی نقل کرده است: از جمله مناجات ابوالجارود از امام باقر؛ لِّ
گمارم که وی را در قبر  ای بر او می پروردگارا! مرا از پاداش عیادت بیمار آگاه کن! خداوند بزرگ فرمود: فرشته

← 
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همه افراد به نیکوکاری و عمل به امور پسندیده عالقمندند. چرا که نیکوکاری و کارهای 
روند و به هنگام بیماری نیز از  دارند. خود به دیدار بیمار می خوب را نیز درباره خود دوست می

کنند و خود  دستان کمک می شوند. به تهی آیند، خرسند می ن که دیگران به عیادتشان میای
دانند که دنیا،  یقین می گردند. چرا که ایشان به های دیگران خشنود می دستی از کمک در تنگ

 محل تمرین و آخرت، محل مسابقه است.
؟ پاسخ این است پرسشی که شاید مطرح شود این است که چرا دنیا محل مسابقه نیست

که از آنجا که دنیا کوچک است، ظرفیت گنجایش پاداش درخوِر برای کاری نیکو را ندارد. 
تر  نام آخرت دارد که پهنای آن از مجموع هفت آسمان و زمین بیش خداوند جهانی دیگر به
زمین  ها تا اند که فاصله آن های بزرگ، ستارگانی نورانی را پیدا کرده است. ِبتازگی رصدخانه

  هاست. پانصد میلیارد سال نوری است. این پهنا و وسعت آسمان
 سوی بهشت شتاب به

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می
 (9)َربُِّكمََِّّْمنَََّّْمْوِفَرة ََّّإََِلََّّوََسارُِعوا

هاست. به دیگر  سوی بخشایش سرعت بگیرید! چرا که خداوند در صدد آمرزش انسان به
سوی بهشتی که از جانب پروردگار به آنان وعده  آیه شریفه افراد باید بهسخن، بنابر فرموده این 

 شود، شتاب کنند. داده می
                                                                                                                   

→ 
گان را غسل دهد، چیست؟ فرمود: او را از تا روز رستاخیز عیادت کند. گفت: پروردگارا! پاداش کسی که مرد

سازم؛ مانند روزی که مادرش او را زاییده است. گفت: پروردگارا! کسانی که تشییع جنازه  گناهانش پاک می
گمارم تا  هایی به همراه دارند، بر آنان می کنند، چه پاداشی دارند؟ فرمود: گروهی از فرشتگان خود را که پرچم

سوی عرصه محشر بدرقه کنند. گفت: پروردگارا! برای کسی که زنی فرزندمرده را  به آنان را از گورهاشان
ای جز سایه من نیست، او را در سایه خود پناه  تسلیت گوید، چه پاداشی هست؟ فرمود: در روزی که سایه

 .311: عمالعمالوعقابالثوابال ؛«دهم می
َماَواُتَََّّعرُْضَهاَّوََجن ة ََّّمََّْربِّكََُِّّمنَََّّْمْوِفَرة ََّّإََِلََّّوََسارُِعوا. 9 رُْضََّّالس 

َ
ْتَََّّواْْل ِعد 

ُ
سوی  و به»؛ لِلُْمغ ِقيَََّّأ

ها و زمین است بشتابید؛ بهشتی که  ]پهنای[ آسمان ،آمرزشی ویژه از سوی پروردگارتان و بهشتی که پهنایش
 .933(: 3عمران )  ل؛ آ«کنندگان از خدا و[ پرهیزکنندگان ]از محّرماتش[ آماده شده است برای ]اطاعت
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َماَواُتَََّّعرُْضَهاَّوََجن ة َّ رُْضََّّالس 
َ
ْتَََّّواْْل ِعد 

ُ
 لِلُْمغ ِقيَََّّأ

اند؛ یعنی   این بهشت برای کسانی آماده شده است که در دنیا بشایستگی، تمرین کرده
 اند. امیر مؤمنان علی ن مرحله تمرین )یعنی ترک گناه( را نیز طی کردههمانانی که آخری

فرمودند: دنیا، محل تمرین و آخرت، روز مسابقه است. خوبان جهان، همانند پیامبران و 
که ُپربهاترین نیکی دنیا  در این دنیا به پاداش کردارشان نرسیدند. امام حسین امامان

اداشی در دنیا دریافت نکرد؛ ایشان با شهادت خود به عالم را در اوج اخالص انجام داد، پ
توان در دنیا به او عطا  آخرت و سرای اعطای اجرها منتقل شدند. چگونه پاداش شهید را می

 کرد؟ پس الزم است، عاَلمی دیگر برای اعطا و دریافت پاداش وجود داشته باشد.
 دهد: چنین پاسخ می منان علیشود؟ امیر مؤ چرا در دنیا به خوبان پاداش داده نمی

اَل َو ِإنَّ اْلِمْضَماَر اْلَیْوَم »
َ
 «أ

 امروز، روز تمرین است.
َباَق َغداً »  «َو السِّ

فردا روزی است که خداوند آن را برای خوبان مقرر کرده است. آن روز، موعد مسابقه 
 است.

ة  » ْبَقَة اْلَجنَّ  (9)«َو ِإنَّ الس 
 حمت پروردگار است.پاداش آن مسابقه نیز بهشت ر 

                                                 
نَّ َعِلّیاً . »9

َ
ْشَیاخ  ِمْن َقْوِمِه أ

َ
َعْیم  َعْن أ ْحَمِن ْبِن ن  ْنَیا َقْد  َعْن َعْبِدالرَّ اس  ِإنَّ الد  َها النَّ ی 

َ
ْطَبِتِه أ ول  ِفی خ  ِثیرًا َما َیق  ََ اَن  ََ

 
َ
ْهَلَها ِبَوَداع  َو ِإنَّ اْلِْخَرَة َقْد أ

َ
ْْ أ ْدَبَرْت َو آَذَن

َ
اَل َو أ

َ
َباَق َغدًا أ اَل َو ِإنَّ اْلِمْضَماَر اْلَیْوَم َو السِّ

َ
َلع  أ ْْ ِباطِّ ْْ َو آَذَن ْقَبَل

ار   ة  َو اْلَغاَیَة النَّ َبَق اْلَجنَّ بارها در  عبدالرحمن بن نعیم از بزرگان خود نقل کرده است که امیر مؤمنان ؛ِإَن السَّ
موده و به اهل خود اعالن جدایی داده است؛ آخرت نیز روی آورده و فرمودند که دنیا پشت ن های خود می خطبه

اعالم فرارسیدن کرده است. بدانید امروز، ـ روز ـ تحرک است و فردا جایزه! جایزه بهشت است و عقب ماندن 
و »؛ 231و  232 / 0: الغارات ؛«جهنم شماست م  اْثَناِن ط  ف  َعَلْیک  َتَخوَّ

َ
ْخَوَف َما أ

َ
اَل ِإنَّ أ

َ
اَل أ

َ
َباع  اْلَهَوی أ َمِل َو اتِّ

َ ْْ ل  ا
َلع   ْْ ِباطِّ ْْ َو آَذَن ْقَبَل

َ
اَل َو ِإنَّ اْلِْخَرَة َقْد أ

َ
ْْ ِباْنِقَلع  أ ْدَبَرْت َو آَذَن

َ
ْنَیا َقْد أ اَل َو ِإنَّ اْلِمْضَماَر اْلَیْوَم َو َو ِإنَّ الد 

َ
أ

ْبَقَة )السَّ  اَل َو ِإنَّ الس 
َ
َباَق َغدًا أ ار  السِّ ة  َو اْلَغاَیَة النَّ ترین چیزی که برای شما  آگاه باشید! همانا ترساننده؛ َبَقَة( اْلَجنَّ

اش بیمناکم، دو چیز است: آرزوی دراز و پیروی هوس! آگاه باشید! همانا دنیا به شما ُپشت کرده و آگاه  درباره
است. آگاه باشید! همانا امروز، روز آمادگی  نماید؛ آگاه باشید! همانا آخرت به شما روی آورده و آشکار شده می

 .952: تحفالعقول ؛«است و فردا روز پیشی گرفتن. پیشی گرفتن، همان بهشت و پایان، همان آتش است
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 مصیبت حضرت زهرا

های بسیاری  فراوان است. هر یک از ایشان بر سختی های چهارده معصوم رنج
هنوز  ها مواجه بودند. اما آخرین ایشان، امام زمان صبوری کردند. یازده امام همیشه با رنج

تر بود؟ در  بزرگها  از دیگر مصیبت اما کدام مصیبت در میان اهل بیت .ِکشد نیز رنج می
سالگی با داشتن چهار  در سن هیجده کبری ۀپاسخ باید گفت که شهادت حضرت صدیق

کران  که خود دریای بی تر بود؛ زیرا امیر مؤمنان علی ها سخت کودک از دیگر حادثه
 های حضرت زهرا بردباری و حلم بود، تا شب نوزدهم رمضان المبارک از گریستن بر رنج

قدر از  این مصیبت چنین سنگین بود؟ در پاسخ باید گفت که گوهری بسیار گران آرام نشد. چرا
سنگ نداشتند. رفتن ایشان مصیبتی بود که روح   در خلقت هم دست رفت. حضرت فاطمه

 امیر مؤمنان علی ،کفو حضرت صدیقه را بشدت آزرد. تنها هم امیر مؤمنان علی
نیمی از وجود آن حضرت رفت. این نخستین  بود. بنابراین، پس از شهادت حضرت فاطمه

مادر!  شنیدند. هر چه مادر زدند، ولی جوابی نمی بار بود که چهار فرزندشان مادرشان را صدا می
 پاسخی ندادند. گفتند، حضرت
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5. 
 تمرین تفکر و اندیشه ردباره هستی

  
 ارزش تفکر در خلقت

قایقی چون آسمان و زمین وجود دارند. حقایقی معنوی و دینی نیز در جهان هستی ح
خبر باشد، زیان خواهد کرد. فکر کردن درباره چنین حقایقی  وجود دارد که اگر آدمی از آن بی

 :نظیر است. در روایتی آمده است که معنوی، از دیدگاه اسالم، عبادتی بی
ِر...» َفک  التَّ ََ  «.مانند تفکر نیست عبادتی (9)؛...اَلِعَباَدَة 

                                                 
ی َفَقاَل َله  َعِلیٌّ . »9 ة  َفاْحَفْظَها َعنِّ وِصیَک ِبَوِصیَّ

 
! أ ْوِص َفَکاَن ِفی َوِص  َیا َعِلی 

َ
ِه! أ وَل اللَّ ْن َقاَل ِإنَّ اْلَیِقیَن َیا َرس 

َ
ِتِه أ یَّ

َحدًا َعَلی َما َلْم 
َ
مَّ أ ه  َو اَلَتذ  َحدًا َعَلی َما آَتاَک اللَّ

َ
ِه َو اَلَتْحَمَد أ َحدًا ِبَسَخِط اللَّ

َ
ْن اَلَتْرَضی أ

َ
ْزَق  أ ه  َفِإنَّ الرِّ ْؤِتَک اللَّ ی 

 ََ َراِهَیة   ََ ه   ِرف  َْ ه  ِحْرص  َحِریص  َو اَلَی ر  َضا اَلَیج  ْوَح َو اْلَفَرَح ِفی اْلَیِقیِن َو الرِّ ْکِمِه َو َفْضِلِه َجَعَل الرَّ َه ِبح  اِره  ِإنَّ اللَّ
 
َ
َشد  ِمَن اْلَجْهِل َو اَلَماَل أ

َ
ه  اَلَفْقَر أ ! ِإنَّ َخِط َیا َعِلی  کِّ َو السَّ ْحَدَة ْعَود  ِمَن اْلَعْقِل َو اَلَو َو َجَعَل اْلَهمَّ َو اْلَحَزَن ِفی الشَّ

اْلَکفِّ َو  ََ ْدِبیِر َو اَلَوَرَع  التَّ ََ َشاَوَرِة َو اَلَعْقَل  ْوَثق  ِمَن اْلم 
َ
َظاَهَرَة أ ْجِب َو اَلم  ْوَحش  ِمَن اْلع 

َ
ِق َو  أ ل  ْسِن اْلخ  ح  ََ اَلَحَسَب 

! آَفة  اْلَحِدیِث اْلَکِذب  َو آَفة  اْلِعْلِم النِّ  ِر َیا َعِلی  َفک  التَّ ََ َلف  َو اَلِعَباَدَة  ََّ ْرِف ال ْسَیان  َو آَفة  اْلِعَباَدِة اْلَفْتَرة  َو آَفة  الظَّ
َیَلء  َو آَفة  اْلَحَسِب اْلَفْخر  َیا َجاَعِة اْلَبْغی  َو آَفة  اْلَجَماِل اْلخ  َماَحِة اْلَمن  َو آَفة  الشَّ َک اَلَتَزال  ِبَخْیر  َما  آَفة  السَّ ! ِإنَّ َعِلی 

َْ َوِصیَّ  َْ َمَع اْلَحقِّ َو اْلَحق  َمَعکَحِفْظ ْن
َ
کنم؛ پس آن را از من به خاطر بسپار!  یا علی! تو را سفارش می؛ ِتی أ

فرمودند: همانا مرتبه یقین این است کسی  عرض کرد: ای رسول خدا؛ سفارش فرما! پس پیامبر امام علی
هیچ کس را ستایش نکنی؛ ـ و نیز ـ هیچ کس  را با خشم خدا، خوشنود نسازی؛ بر آنچه که خدا به تو داده است،

← 

1 
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رساند. اندیشه  اندیشه کردن، درباره حقایق طبیعی یا معنوی، انسان را به مرز نجات می
 تواند حقایق را درک کند. آیات قرآن، انبیای الهی و ائمه طاهرین انسان، همیشه نمی

و کشتی  دهند؛ یعنی اندیشه کردن، انسان را تا لب دریا رسانده انسان را در این راه یاری می
دهد. این به  و قرآن مجید در عاَلم معنویت او را در ورود به دریا یاری می وجود انبیا، ائمه

گاه شود. این  آن دلیل است که آدمی از اجزا و حقایق تفصیلی موجود در عوالم ملکوتی نیز آ
  .نوع اندیشه، در حقیقت بسترسازی برای ظهور کماالت عرشی و انسانی در وجود آدمی است

 در فرهنگ اسالمی «ساعة»معنای 

 اند: درباره ارزش و فضیلت تفکر فرموده رسول خدا
ر  َساَعة  َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسَنة  »  (9)«َتَفک 

                                                                                                                   
→ 

کشاند و کراهت آن کس که کراهت  سوی او ـ نمی را نکوهش نکنی! زیرا آز ـ و حرص ـ آزمند ـ روزی را به
ورزد، ـ روزی را از او ـ باز نگرداند. همانا خداوند به فرمان و احسانش، شادی و شادمانی را در یقین و رضا و 

تر از نادانی  یک از مصادیق ـ ناداری، سخت را در شک و خشم قرار داده است. ای علی! ـ هیچـ نیز ـ غم و اندوه 
تر  یک از موارد ـ تنهایی از خودپسندی وحشتناک نیست؛ ـ و هیچ ـ مالی سودمندتر از ِخرد نیست. ـ هیچ

گونه ـ پارسایی  و هیچ تر نیست. ـ هیچ ـ خردمندی مانند تدبیر ـ نیست؛ ـ و هیچ ـ پشتیبانی از مشورت مطمئن
همچون خودداری نخواهد بود. ـ همچنین، هیچ ـ حَسبی مانند خوی نیک ـ و هیچ ـ عبادتی چون اندیشه 
نیست. ای علی! بالی سخن، دروغ است و بالی دانش فراموشی! بالی عبادت، سستی است و بالی زیرکی، 

بالی شجاعت، سرکشی! بالی زیبایی، روی در تعریف از خود! بالی بخشش، منت گذاردن است و  زیاده
است! ای علی! تا زمانی که وصیت مرا نگاه داری، همواره با   خودپسندی است و بالی حسب، بالیدن ـ بدان ـ

 .91 / 9: المحاسن ؛«آغوش خواهی بود؛ تو با حق و حق با توست نیکی هم
ر  َساَعة  َخ قال:  عبدالله العباس عن أبی عن أبی. »9 نقل  ابوالعباس از حضرت صادق؛ ِمْن ِعباَدِة َسَنة   ْیٌر َتَفک 

 / 0: مستدرکالوسائل؛ 011 / 0: تفسیرالعیاشی ؛«کرده است که یک ساعت تفکر از عبادت یک سال بهتر است
َبان  َعِن اْلَحَسِن »؛ 915

َ
َسْیِن اْلَکْرِخیِّ َعْن َجْعَفِر ْبِن أ اِس َعِن اْلح  َناِن ْبِن اْلَعبَّ ِبیَعْن ب 

َ
ِْ   ْ ْل ْیَقِل َقاَل ق  ََّ هِ  ال  َعْبِداللَّ

هِ  ول  اللَّ ر  َساَعة  َخْیٌر ِمْن ِقَیاِم َلْیَلة  َقاَل َنَعْم َقاَل َرس  ر   َتَفک  ر  َقاَل َیم  ْیَف َیَتَفکَّ ََ   ْ ْل ر  َساَعة  َخْیٌر ِمْن ِقَیاِم َلْیَلة  ق  َتَفک 
 
َ
ول  أ اِر َو اْلَخِرَبِة َفَیق  ِمیَن ِبالدَّ وِک َما َلِک اَلَتَتَکلَّ ن  َِ ْیَن َسا

َ
وِک أ نقل  حسن صیقل از حضرت صادق ؛ْیَن َبان 

 کند: ـ از حضرت پرسیدم که آیا ـ یک ساعت تفکر از ایستادن به عبادت شب، بهتر است؟ حضرت می
نه فکر فرمودند: ساعتی تفکر از عبادت یک شب بهتر است. عرض کردم: چگو فرمودند: آری! رسول خدا

← 
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معنای شصت دقیقه نیست؛ بلکه معنای آن لحظه  در قرآن و روایات، به «عةسا»واژه 
 است. در قرآن آمده است:

َجلُُهْمََّلَّ
َ
ِخُروَنََّساَعًةََّوَلَّيَْسغَْقِدُمونَََّّفَإَِذاََّجاَءَّأ

ْ
 (9)يَْسغَأ

معنای آیه این نیست که وقتی هنگامه مرگ فرا رسد، قبض جان شصت دقیقه زودتر یا 
زدن  برهم قدر یک چشم دیرتر نخواهد شد؛ بلکه معنایش این است که هنگامه مرگ، حتی به

نیز انسان را به ساحل حقیقت دهد. گاهی َلختی اندیشیدن  نیز تأخیر یا تعجیلی رخ نمی
کند. ارزش این تفکر از نظر پیامبر  رساند و تغییری در روش زندگی و اخالق او ایجاد می می

از یک سال عبادت باالتر است. اگر منزلت یک سال نماز خواندن خالصانه،  اسالم
ای  ظهداری، حج گزاردن، پرداخت خمس و زکات، در یک کفه ترازو گذارده شود و لح روزه

تر و  اندیشیدن که باعث تغییر و تحول مثبت شود، در کفه دیگر قرار گیرد، فکر کردن باارزش
  سال عبادت است. تر از یک  قدر گران

ت رستگاری ُحر
ّ
 عل

کرد؛  رفت، در راه خدا انفاق می گرفت، حج می خواند، روزه می نماز می (0)ُحّر بن یزید ریاحی
                                                                                                                   

→ 
کند، ـ با خود ـ بگوید: ساکنان و بانیان تو کجا هستند؟ چرا  ای که عبور می کند؟ فرمود: برای مثال، به ویرانه

 .01 / 9: المحاسن ؛«دهید جواب نمی
9 .َّ ة َََّّوِلُكِّ م 

ُ
ََّّأ َجل 

َ
َجلُُهمَََّّْجاءَََّّفَإَِذاَّأ

َ
ِخُرونََََّّلََّّأ

ْ
هر امتی  [و حیات]زندگی  برای»؛  يَْسغَْقِدُمونََََّّوَلَََّّساَعةًََّّيَْسغَأ
 .32(: 1؛ اعراف )«افتند ای پیش می مانند، و نه لحظه ای پس می زمانی است، چون زمانشان سرآید نه لحظه

های معروف عراقی و از  در واقعه کربال بود. ُحر از یکی از خاندان . ُحر بن یزید ریاحی از همراهان امام حسین0
فراخوانده شد. او به سرکردگی هزار  زیاد، برای مبارزه با امام حسین است ابنرؤسای قبایل کوفیان بود. به درخو 

بست و مانع از  مقاتل یا شراف، راه را بر حضرت حسین سوار برگزیده گشت. ُحر با سپاه خود در منزل قصر بنی
ُحر فهمید که اجبار به کربال رساند. هنگامی که  را به حرکت او به سوی کوفه شد. او کاروان حضرت حسین

جدی است، صبح عاشورا به بهانه آب دادن اسب خویش، از اردوگاه عمر بن سعد جدا  جنگ با حسین بن علی
آمد و اظهار پشیمانی کرد. ُحر با اذن  های حضرت کنان کنار خیمه پیوست. توبه شد و به کاروان امام حسین

توبیخ کرد.  خاطر جنگیدن با حسین فه را بههای مؤثر، سپاه کو به میدان رفت و در خطاب امام حسین
 چیزی نمانده بود که سخنان او، گروهی از سربازان عمر بن سعد را تحت تاثیر قرار داده و از جنگ با حسین

← 
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رفت و توفیق فکر کردن را درباره عاقبت و قیامت  دیشه فرو نمیاما اگر در روز عاشورا در ان
توانست به مقامی که اکنون از آن برخوردار است، دست یابد. اگر وی  کرد، نمی خود، پیدا نمی
ای فکر  شد. لحظه یک از عباداتش قبول نمی جنگید، پس از آن هیچ می با امام حسین

 بود و در آخر نیز به نجاتش انجامید.کردن ُحر، از کل عبادات طول عمرش برتر 
طور کلی تغییر دهد. به دیگر سخن، تفکر حقیقی سبب  تواند راه انسان را به فکر کردن می

ای تفکر کردن، مقصد زندگی را  گردد. گاهی لحظه واالتر شدن بینش، رفتار و منش آدمی می
نم در حرکت بوده است، سوی جه تواند کسی را که در همه عمر به کند؛ تفکر می دگرگون می

سوی بهشت تغییر داد. اگر  گونه که مقصد ُحر را به سوی بهشت راهنمایی کند. همان به
اش چیزی جز  ماند و ثمره زندگی نتیجه می ساله او بی اندیشیدن او نبود، تمام عبادات پنجاه

  (9)دوزخ نبود.
ر و بازدارندگی از گناه

ّ
 تفک

کنند. اگر آنان اندکی در  گناه بیندیشند، هرگز گناه نمی ای در آثار کاران لحظه اگر گناه
گاه به نافرمانی آن که  شان وجود دارد، تأمل کنند، هیچ شمار الهی که پیرامون های بی نعمت

های  هایی را به آنان ارزانی داشته است، بر نخواهند خواست. اگر آنان نعمت چنین نعمت
                                                                                                                   

→ 
ها به شهادت  منصرف سازد که سپاهیان عمر بن سعد، او را هدف تیرها قرار دادند. او در ای نبرد از شدت جراحت

اش  را بر بالین خود یافت. حضرت دست بر چهره های حیات ُحر، امام حسین بن علی حظهرسید. در آخرین ل
تمیم او را  کشید، سر او را که زخمی بود، با دستمالی بست و او را به آزادی و آزادگی خواند. پس از عاشورا قبیله بنی

 ای کمتر از دو کیلومتر دارد. دفن کردند. قبر وی با کربال فاصله
ای قرار داد که با مواجهه با حق، آن را پذیرفت. چنانکه بسیاری از  ه باید گفت که عبادات ُحر، قلب او را در مرتبه. البت9

، حقانیت وی را با قلبشان تصدیق پرستیدند، با شنیدن سخنان پیامبر افرادی که پیش از اسالم، حتی ُبت می
پنداشتند و روی آوردن  ویش با دوری از آنچه که نادرست میکردند و به اسالم گرویدند. چرا که آنان در طول عمر خ

به رفتارهای نیکو، قلب خود را از دچار شدن به ِعناد و لجبازی در امان داشتند. افراد بسیاری در طول تاریخ، با حق 
توانست از موعظه  گاه نتوانستند آن را بپذیرند. این که ُحر رو شدند و خود را در برابر آن باطل یافتند؛ اما هیچ روبه

های  علت کردار سالم وی در طول سال درس گرفته و از کرده خود پشیمان شود، تنها به حضرت سیدالشهداء
 پیشین اوست.
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 ند.کن خداوندی را بشناسند، هرگز معصیت نمی
توجه است، با خود فکر کند و به نتیجه  اگر خانم جوان و زیبارویی که به پوشش خود بی

طور یقینی مسیر رفتارهایش را تغییر خواهد داد؛ او بدین نتیجه  رفتار اشتباهش پی ببرد، به
سبب شرایط نامساعد زندگی )مالی یا مانند آن(  هایی که به خواهد رسید که بسیاری از جوان

های  کرده، موی سر و لباس اند، با نگریستن به چهره آراسته و بزک موفق به ازدواج نشدههنوز 
شوند. چرا او با پوشش  آلود می نمای او دچار افکار شهوانی و اعمالی گناه زیبا، تنگ و بدن

های خود در طول مدت روز، بنای انسانیت را در وجود دیگران  تنگ و نامناسب و زیبانمایی
سازد؟ اگر او َلختی بیندیشد، خواهد دید که از  ه و قلب آنان را مملو از شهوت میویران کرد

تواند قیامت را انکار کند  تواند دفاع کند. او خود را باطل خواهد یافت. او نمی کرده خویش نمی
 توان از دلیلی و برای کذب بودن آن دلیلی بیاورد و بر این اساس قوانین را زیر پا بگذارد. آیا می

هزار پیامبر چشم پوشید؟ همه آنان برای هشدار دادن به مردم درباره 902بزرگ مثل وجود 
چنین تفکر کنند، به آثار مخّرب معصیت  کاران این قیامت به پیامبری برگزیده شدند. اگر گناه

گویند. مؤثرترین راه برای  گیری، خوْد گناهان را ترک می پی برده و بدون هیچ اجبار و سخت
  شتن افراد از معصیت، تقویت اندیشیدن در آثار منفی و مخّرب گناهان است.بازدا

 تفکر در عواقب اعتیاد

های جمعی سمعی و بصری و یا حتی جراید باید بستر تفکر را برای افراد فراهم  رسانه
تر از مردان هستند. دختری که خدا او را با عاطفه و احساس  ها از نظر عاطفه، قوی آورند. خانم

کرده خویش در قلب مردان،  لق کرده است، با اندیشیدن به آفات نمایش اندام و چهره بزکخ
ها را نابود  هم ریخته و کانون خانواده هرگز حاضر نخواهد بود، ذهن و روح پسران و مردان را به

 سازد.
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 فرماید: کاران می قرآن درباره گناه
وََلَِكَّ

ُ
 (9)الَْوافِلُونَََُّّهمََُّّأ

توان افرادی را  کاری. برای مثال، می غافل از شناخت ضررهای گناه ،اند فلکاران غا گناه
اند، با تحریک اندیشه در عواقب اعتیاد، به ترک آن فرا خواند. باید  که به دام اعتیاد دچار شده

او را به فکر کردن درباره همسر و خانواده وادار کرد. تفکر درباره این که مثاًل همسرت 
جوانی معتاد نبودی، با آرزوهایی امیدوارانه حاضر شد به ازدواج تو درآید؛ این  هنگامی که تو در

ورزیدی، به خانه تو آمد و از آغوش پدر و مادر خود جدا  تر به او عشق می که دختری که پیش
بیند. فرد معتاد، احساس  شد؛ این که امروز تمام آرزوهایش بر باد رفته و خود را بازنده می

اش ضعیف شده و به تحصیالت و رفتار فرزندانش اهمیتی  غریزه جنسی عاطفی ندارد؛
های خرید و تهیه مواد مخدر برآید، حاضر است،  دهد. معتاد برای این که از پِس هزینه نمی

همسر و دخترش را به خودفروشی یا پسرش را به دزدی وادار کند. معتاد زیانی بزرگ به 
تفکر درباره آثار اعتیاد دعوت کرد. روحانیان باید در منابر سازد. باید او را به  مملکت وارد می

های پیشگیری از اعتیاد سخن بگویند و آثار پلید اعتیاد را برای مردم فاش  پیرامون روش
های علمیه باید بستر اندیشه کردن را هر چه بهتر  کنند. آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه

  فراهم نمایند.
 نیحکایتی از دوران نوجوا

ها از غفلت نجات پیدا کنند، به رستگاری روی خواهند آورد. انسان، تأثیرگذار،  اگر انسان

                                                 
نَاََّولََقدَّْ. 9

ْ
نََِِّّّمنََََّّكِثًياَِّْلََهن مََََّّذَرأ نِْسََّّاْْلِ ََّّلَُهمَََّّْواْْلِ ْعُي َََّّولَُهمََّّْبَِهاََّيْفَقُهونََََّّلََّّقُلُوب 

َ
ونََُّيبَََّّْلََّّأ ََّولَُهمََّّْبَِهاَُِّصُ

وََلَِكََّّبَِهاَّيَْسَمُعونََََّّلََّّآَذان َّ
ُ
ْنَعامََِّّأ

َ
ََُّّهمََّّْبَْلََََّّكْْل َضل 

َ
وََلَِكََّّأ

ُ
بسیاری از جّنیان و آدمیان را »؛  الَْوافِلُونَََُّّهمََُّّأ

د[ دهن شدن را از دست می دانیم همواره به اختیار خودشان کفر را بر ایمان ترجیح داده، و لیاقت بهشتی ]که می
و  گیرند، بخِش اسالم[ به کار نمی هایی دارند که ]در فهم معارِف سعادت برای دوزخ آفریدیم؛ زیرا آنان دل

بینند، و  های حق را[ با آن نمی آثار و نشانه به امور مادی،های فراواِن  مشغولی هایی دارند ]که به سبب دل چشم
و  تر، اینان ]از معارف گمراهنان مانند چهارپایانند، بلکه شنوند، ای هایی دارند که ]سخن حق را[ با آن نمی گوش

 .911(: 1؛ اعراف )«خبرند حقایق الهی[ بی
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طور کلی اهل تغییر و تحول است. خانواده من پس از پایان تحصیالت  تأثیرپذیر و به
التحریرفروشی برای شاگردی کردن سپردند! آنان  دبیرستان، مرا در بازار تهران به دّکانی لوازم

کردند که کار را بخوبی یاد بگیرم. به من گفته بودند اگر صاحب مغازه تو را  ویق میمرا تش
کاری تو را ببیند، ممکن است درصدی از سود مغازه را به تو  بپسندد و پاکی، صفا و درست

بدهد؛ و یا یک دانگ مغازه را به نام تو کند. حتی شاید تو را داماد خود کند. در گذشته، این 
کس به  کاری بودند. هیچ دل و دور از دغل بسیار داشت. در قدیم، همه با هم یک کارها رونق

 دنبال رزق حالل، یاد گرفتن کار و رشد فکری بودند. شد؛ همه به قصد دزدی کارمند نمی
التحریرفروشی مشغول به کار شدم. خداوند متعال به من کمک کرد و  من در مغازه لوازم

سوی مغازه  شتن، واداشت. من به خود گفتم: هر بار که از خانه بهمرا به اندیشیدن درباره خوی
آیم، از اشعار ناب، بیست بیت حفظ کنم. در نتیجه، در آن رفت و آمدها، توانستم بیش از  می

ام بسپارم. پس از این با خود گفتم: چرا حافظه خدادادی خود را که  چهارهزار بیت به حافظه
کنی تا چراغش خاموش  التحریرفروشی حبس می زه لوازمچنین قدرتمند است، در مغا این

التحریرفروشی  شود؟ بنابراین، به این درک رسیدم که خداوند مرا برای شاگردی در لوازم
 نیافریده است.

کنند،  توان مشاغل مختلف را که افراد برای خود برگزیده و در آن شغل تالش می می
های خود تالش کنند، به پاداش معنوی  لهی در شغلهای ا عبادت تلّقی کرد. اگر افراد به نیت

ها را یکسان آفریده است؟  نیز دست خواهند یافت. اما پرسش اینجاست که آیا خدا همه انسان
ها و استعدادهاشان  آیا بهتر نیست افراد پیش از آن که شغلی را انتخاب کنند، درباره توانایی

رک علوم عقلی را ارزانی داشته است؛ آیا فعالیت بیندیشند؟ خداوند به برخی، توانایی فهم و د
ـ  هاشان ندارد که هیچ ارتباطی با توانایی در مراکز علمی برای آنان از فعالیت در دیگر مشاغل ـ

ها با یکدیگر متفاوت است. هر فرد باید به  طور کلی، افق پیشرفت انسان تر نیست؟ به شایسته
تر داشته  ای درخشان تر و آینده ای دیگر توانایی بیش افق آینده خود بنگرد؛ شاید او در رشته

 باشد.
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 حکایت کسوت طلبگی

و در صحن نو )آزادی( نشسته بودم. حرم  عصر یک روز تابستانی در حرم امام رضا
مرحوم الهی  در آن زمان، تنها دو صحن داشت؛ صحن سقاخانه و صحن نو. حضرت رضا

، عبایش را پهن کرده و نشسته بود. زائران او را های صحن کنار یکی از حجره (9)ای قمشه
الله  آن روز، آیتبار من، در مدتی که ایشان در مشهد اقامت، نزدشان رفتم.   شناختند. یک نمی

ـ که آن موقع در سنین جوانی بود، ـ کنار ایشان نشسته بود. آقای جوادی ـ که  (0)جوادی آملی
                                                 

هجری شمسی در شهرضا به دنیا آمد. ایشان عارف، حکیم،  ۷۵۶۲ای در سال  الدین الهی قمشه . مهدی محیی9
ای و دیگران آموخت.  ی قمشههاد شاعر، مترجم قرآن است. وی مقدمات علوم فقه، اصول و حکمت را از شیخ

ایشان در اصفهان از اساتیدی چون محمد حکیم خراسانی و سپس در خراسان از حکیم مشهدی و میرزاحسین 
فقیه سبزواری و اسدالله یزدی بهره ُجست. وی مدتی نیز در حوزه درس حسین قمی و مهدی اصفهانی حاضر شد. 

هساالر به تدریس حکمت و فلسفه پرداخت. وی استاد زبان عربی پس از آن به تهران بازگشت و در مدرسه عالی سپ
ماه سال  در دانشکده ادبیات )دانشگاه تهران( و استاد فلسفه در دانشکده الهیات بود. سرانجام ایشان در اردیبهشت

هجری شمسی از دار دنیا رخت سفر بربستند و به سرای ابدی شتافتند. پیکر ایشان پس از تشییع، در  9350
توان به عبدالله جوادی آملی،  السالم )قم( به خاک سپرده شد. از میان شاگردان وی اکنون می رامستان وادیآ

زاده آملی، سید محمدباقر حجتی و سید عبدالله موسویان اشاره کرد. تألیفات ایشان نیز بسیار بوده  حسن حسن
کلیرسالهاست؛  فلسفٔه فارابی، ایدر حکیم سلوکارساله، شرحرساله و سیر معادحاشیه، یدر و ایبرمبدأ

 و ترجمه قرآن مجید از جمله آثار ایشان است. تصحیحوتحشیهتفسیرابوالفتوحرازی، مالصدرا
هجری شمسی در شهر آمل به دنیا آمدند. پدرش ابوالحسن جوادی آملی از علمای شهر آمل  ۷۵۷۵. وی در سال 0

، قوانین، شرایع، شرحلمعهیی، وارد حوزه علمیه آمل شدند. در آنجا ادبیات، بودند. ایشان پس از پایان ششم ابتدا
)شیخ صدوق( و سایر کتب سطح را از استادانی چون فرسیو، غروی، عزیزالله طبرسی، آقاضیاء آملی، احمد  مالیال

تهران رفته و هجری شمسی به  ۷۵۵۱اعتمادی، ابوالقاسم رجایی، شعبان نوری و پدرش آموختند. ایشان در سال 
را از  مکاسبو  رسائلبا راهنمایی محمدتقی آملی، تحصیالت خود را در دبیرستان مروی ادامه داد. ایشان در تهران 

الله جوادی آملی در درس  اسماعیل جاپلقی، سیدعباس فشارکی و سیدمحمدرضا محقق داماد فرا گرفتند. آیت
هجری شمسی  ۷۵۵۴ها بردند. در سال  محمدتقی آملی بهرهای شرکت کرده و از فاضل تونی و  مهدی الهی قمشه

با تشویق محمدتقی آملی، برای تکمیل تحصیالت به حوزه علمیه قم رفتند. در آنجا مدتی در درس خارج فقه 
سیدحسین طباطبایی بروجردی، بیش از دوازده سال در درس خارج فقه محّقق داماد، حدود هفت سال در درس 

و حدود پنج سال در درس خارج میرزاهاشم آملی شرکت کردند. از بدو ورود به قم،  نیخمی امامخارج اصول 
رابطه علمی خود را با فیلسوف و مفسر قرآن، سیدمحمدحسین طباطبایی آغاز کردند. این ارتباط تا پایان عمر عالمه 

الهی متمرکز گردید و در  های وی بر تدریس و نشر معارف طباطبایی ادامه یافت. پس از اتمام تحصیالت، فعالیت
← 
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کرد. من هم کنارشان نشستم و  با ایشان صحبت میدر آن روزگار نیز دانشمندی خبره بود ـ 
های علمیه یاد  گفتم: آقا! من به علم عالقه دارم؛ دوست دارم علوم اسالمی را در حوزه

ای به فکر  بگیرم. به نظر شما، برای یادگیری علوم اسالمی به قم بروم؟ مرحوم الهی قمشه
داد، دچار محرومیت بزرگی  ن میاگر ایشان بدون تفکر، پاسخی منفی به م (9)فرو رفتند!

کردند و پس از تأمل، با نگاهی  شدم؛ ولی ایشان توجهی به حرم مطهر حضرت رضا می
عمیق و نافذ به من، فرمودند: برای سال تحصیلی جدید به قم برو! قم گلستان امام 

است. اگر بخشی از عمرت را در این گلستان و برای دین خدا سپری کنی، پس از  صادق
ساله بودم. وقتی پاسخ   روج از این گلستان، بلبل معارف الهی خواهی شد. آن زمان، شانزدهخ

بینم که به  خود را شنیدم، معنای آن را بخوبی درک نکردم. ایشان به من گفت: من در تو می
خواهی  بیت روی و بلبل معارف الهی و مبّلغ و ذاکری برای خدا و اهل  این گلستان می

  شد!
 ها زی تفکر در رسانهبسترسا

ها هم باید خاستگاه  ها و حوزه باید بستر تفکر برای همگان فراهم شود. دولت، دانشگاه
های خود، تنها از  تفکر را برای عموم ملت به وجود آورند. تلویزیون نباید در برنامه

نیز بیش شناسان  های سینما و تلویزیون دعوت کند؛ بلکه باید از دانشمندان و اسالم هنرپیشه

                                                                                                                   
→ 

شواهد، منظومه، شرح تجرید، شرح اشاراتهای مختلف به تدریس علوم گوناگونی پرداخت؛ شرح  سطوح و دوره
، درس خارج فقه، تفسیر مصباحاألنس، فصوصالحکم، تمهید القواعد، شرح اسفار، شفا، التحصیل، الربوبیة

منظور پژوهش در  است. وی مؤسسه تحقیقاتی و نشر اسراء را بهه موضوعی قرآن، تفسیر ترتیبی قرآن از جمله آن
گویی به شبهات موجود در اسالم تأسیس کردند. ایشان در طی نیم قرن  های مختلف علوم اسالمی و پاسخ رشته

های سیاسی و علمی ایران  اخیر چندین هزار شاگرد پرورش داده است که برخی از آنان در حال حاضر از شخصیت
 کشورهای اسالمی هستند.و برخی 

ها  توان فهمید که پاسخ دادن به پرسش ای برای پاسخ دادن به سؤال، تأمل کردند، می . از این که مرحوم الهی قمشه9
باید با تفکر همراه باشد؛ چرا که ممکن است، پاسخ نادرست، پرسشگر را به دردسر بیندازد. حتی گاه مسیر یک 

 ادت نیز برای همیشه مسدود گردد.زندگی تغییر داده شود و راه سع
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از پیش بهره ببرد؛ تا از این رهگذر، بستر اندیشه در مردم فراهم آید. تلویزیون با پخش 
کند. این رسانه با نمایش  کاران، بستر ورزش را ایجاد می های ورزشی و دعوت از ورزش برنامه

رای کند. هنر و ورزش ب ها را به ورود به عرصه بازیگری و تئاتر ترغیب می ها، جوان هنرپیشه
جامعه الزم است؛ اما باید دانست که زنده کردن واقعی جامعه، تنها با بسترسازی اندیشه برای 

شناسان دعوت کند تا مردم را با  ای مثل سیما باید از اسالم شود. رسانه مردم ممکن می
احکام، اخالق و عقاید اسالمی آشنا سازند. بخشی از مسایلی که در صدا و سیما عنوان دینی 

تر مردم نامأنوس است؛ برای مثال، فیلسوفی نظرات  د، کاربردی نیست؛ یعنی برای بیشدار 
دهد و نظر خود را نیز  را شرح می (0)و فارابی (9)کندی (0)ابوعلی سینا، (9)فلسفی مالصدرا،

                                                 
شیرازی معروف به ُمالَصدرا و صدرالمتألهین، متأله و فیلسوف شیعه ایرانی است.  قوام  ابراهیم  محمد بن  . صدرالدین 9

سالگی همراه با پدرش به قزوین )پایتخت  کرد. مالصدرا در سن شش وی در سده یازدهم هجری قمری زندگی می
ای داشت که  اش را در آن سامان سپری کرد. او در مدرسه التفاتیه حجره نوجوانی و جوانیصفویان( رفت. دوران 

های علمیه قزوین  های علمی او در حوزه ها و گردشگران پابرجاست. شروع پیشرفت اکنون نیز برای بازدید طلبه هم
ه اصفهان، با استادانش به اصفهان بهایی و میرداماد آشنا شد و پس از انتقاِل پایتخت ب جا با شیخ  بود. در همان

مهاجرت نمود. او در مدرسه خواجه اصفهان نیز از محضر درس استادانش شیخ بهایی، میرداماد و میرفندرسکی 
بهایی، حکمت الهی و حکمت شرق و غرب را از   بهره جست. مالصدرا دروس فقه، علوم حدیث و تفسیر را از شیخ

گذار مکتبی به نام حکمت متعالیه است. کارهای  ز میرفندرسکی آموخت. او بنیاننحل را ا و  میرداماد و علم ملل 
علمی وی، تلفیقی از تفکر و اندیشه اسالمی در هزاره پیش از اوست. مکتب وی بر اصل وجود و تمایز آن از ماهیت 

لم حضوری و دریافت ترین مفهوم جهان، مفهوم وجود یا هستی است که با ع استوار است. بنابر دیدگاه او، بدیهی
ها شده و به هر وجود، قالبی  شود. اما ماهیت، آن چیزی است که سبب گوناگونی و تکثر پدیده درونی، درک می

نام دارد. مالصدرا در « وجود»های جهان در یک اصل مشترک هستند که همان  پدیده ۀبخشد. هم ویژه می
یقی است و ماهیت امری اعتباری. صدرا درباره حرکت مخالفت با استادش میرداماد مدعی شد که وجود امری حق

ای عرضه کرد که به حرکت جوهری مشهور است. تا پیش از آن همه فالسفه مسلمان، به وجود  نیز نظریه تازه
دانستند. اما صدرا به حرکت در جوهر  گانه َعَرض، معتقد بوده و حرکت را در جوهر محال می حرکت در مقوالت نه

طور مستقل گرد  ارسطو را در نظامی فلسفی، به ۀافالطون و فلسف ۀ. او موفق شد، کالم، عرفان، فلسفنیز معتقد بود
 هجری قمری پس از عمری فعالیت علمی، دار فانی را وداع گفت. ۷۲۴۲آورد. سرانجام، وی در سال 

ا و پور سینا که در غرب از او . ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابوعلِی سینا، ابن سین0
هجری شمسی در روستای افشانه نزدیک بخارا )در ازبکستان  ۵۲۱شود در سال  ِسنا نیز یاد می تحت عنوان َاوی

کنونی( دیده به جهان گشود. زبان مادری او فارسی بود. پدرش که از صاحب منصبان در حکومت سامانی بود وی 
← 
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→ 

طوری که در  العاده داشت. به نجا بخوبی تحصیل کند. وی حافظه و هوشی خارقرا به مدرسه بخارا فرستاد تا در آ
سالگی از معلمان خود پیشی گرفت. او پزشک و شاعر ایرانی و نیز از مشهورترین و تاثیرگذارتریِن فیلسوفان و ۷۴

پزشکی به دست  تر به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و زمین است که شهرت خود را بیش دانشمندان ایران
را که یکی  القانونفیالطبای علمی و فلسفی جامع است و نیز  که خود دانشنامه شفاهای  آورده است. وی کتاب

کتاب دیگر در  ۴۲۲ترین آثار در تاریخ پزشکی است، به رشته تحریر درآورده است. بوعلی جز این دو،  از معروف
ها در مورد پزشکی و فلسفه است. دیگر دانشمندان و سرشناسان  آنهای گوناگون نوشته که شمار بسیاری از  زمینه

قدر است  قدری گران او به قانونداند. کتاب  ترین اندیشمندان و دانشمندان پزشکی می جهان وی را یکی از بزرگ
ینا در س میالدی در شهر نیویورک )ایاالت متحده امریکا( نیز به چاپ رسیده است. آرامگاه بوعلی ۷۱۱۵که در سال 

ها درباره  میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده است. باید گفت که ابن سینا در اکثر نظرسنجی
 ترین فیلسوفاِن تاریخ، در جمِع ده فیلسوِف برتر در طول تاریخ جهان قرار دارد. برجسته

سوف عرب و نیز نخستین حکیم دان، منجم و فیل . ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی موسوم به ابوالحکما ریاضی9
ای از آثار ارسطو  طور مستقیم به آثار حکمای یونانی دسترسی داشته است. او خود به ترجمه پاره اسالمی است که به

است. پدرش اسحاق بن الصباح امیر کوفه و از ثروتمندان بود. وی در بصره متولد شد  ها پرداخته  و تفسیر و بیان آن
ها تقرب بسیار یافت. وی  زیست و در دربار آن فت. الکندی در زمان مأمون، معتصم و متوکل میو در بغداد پرورش یا

های یونانی،  مغضوب متوکل قرار گرفت و علت آن نیز اختالف مسلک او با مسلک متوکل بود. الکندی به فلسفه
انند موسیقی، هندسه، حساب، دانست. او در موضوعات مختلف م ایرانی و هندی آشنا بود و زبان پهلوی را نیز می

تر  اما بیش کتاب و رساله نوشت. ۵۲۵نجوم، منطق، الهیات و سیاست، کتاب نوشته است. وی در طول عمر خود 
راند.  است که درباره چیستی عقل در آن سخن می العقلةفیماهیترین اثر او کتاب  ها مفقود شده است. مهم آن

نویسد: عجیب این است که برخی بدین علت که  کرد. شهید مطهری می وی در تلفیق دین و فلسفه کوشش بسیار
تر این که در بعضی  اند. عجیب اش ابویوسف است او را یهودی پنداشته نامش یعقوب و نام پدرش اسحاق و کنیه

امروز اند که گویی در صدد نگارش ردی بر قرآن مجید بوده است.  یقین مجعول است، او را کسی خوانده روایات که به
تر  در اثر تحقیقاتی که به عمل آمده است، روشن شده که ارزش علمی و فلسفی کندی بیش از آن است که پیش

اعتقاد، مدافع و احتمااًل شیعه بوده است. در ضمن، بسیاری  شد. هنچنین، باید گفت که او مسلمانی پاک تصور می
یدند. فلسفه اسالمی با ابویوسف یعقوب کندی آغاز ورز  دلیل موقعیت علمی و اجتماعی واالیش به او حسد می به

 یابد. شود و با شاگردان او ادامه می می
ترین فالسفه و دانشمندان عصر  میالدی به دنیا آمد. وی از بزرگ ۶۱۶. ابونصر محمد بن محمد فارابی در سال 0

و موسیقی تخصص داشت.  شناسی، پزشکی، ریاضیات طالیی اسالم است. فارابی در علم، فلسفه، منطق، جامعه
نویسی بود. فارابی به مکتب  شناسی و همچنین دانشنامه ترین آثار او در زمینه فلسفه، منطق، جامعه بیش

نوافالطونی تعلق داشت. این مکتب سعی داشت تفکرات افالطون و ارسطو را با الهیات توحیدی هماهنگ کند. او 
های ارزشمندی بر آثار ارسطو  شود. فارابی شرح یی محسوب میدر فلسفه اسالمی نیز از جمله اندیشمندان مشا

← 
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ها  ها برگزار شود. این رسانه ها و حوزه چنین گفتگوهایی باید در دانشگاه کند! این مطرح می
اند، بتوانند با  ر اندیشه را فراهم کند تا عالمانی که از حکمت و عرفان سیراب گشتهباید بست

هنرشان از طریق گفتار عاطفی، مردم را به اندیشه وادار کنند. این امر سببی برای کاستن از 
بار گناهان صحبت کنند و  ها از آثار زیان گناهان و فساد در جامعه است. علما باید در رسانه

گاه سازند. گناهان باعث زیان ا از این که گناهان اسباب ویرانی خانوادهمردم ر  های  هاست، آ
برَکفان نیروی  شود. برای نمونه، وقتی که جان بدنی، روحی، قلبی، خانوادگی و اجتماعی می

کنند، باید پس از نمایش آن، دانشمندی در  انتظامی محموله بزرگی را از مواد مخدر کشف می
  آثار خطرناک اعتیاد سخن بگوید. ها از رسانه

 اندوزی ابوذر، حاصل تفکر و عبرت

برده شد و هر کس درباره او  (9)نامی از ابوذر غفاری صادقدر محضر مبارک امام 
عرض کرد: نظر شما درباره ابوذر چیست؟  سخنی گفت. پس از آن، فردی به امام صادق

 فرمودند: امام صادق
                                                                                                                   

→ 
بعدالطبیعه، الجمعبینالراییناند. وی آثاری نظیر  سبب همین او را معلم ثانی نیز خوانده نگاشته و به اغراضما

ه زبان التین است. در قرون وسطی آثاری چند از او ب  را از خود به یادگار نهاده فصولالحکمواحصاءالعلوم، ارسطو
برگردانده شد که سبب شهرت گسترده او در جهان غرب نیز گردید. پدر و مادر فارابی از ایرانیانی بودند که به 

تر عمر خود را در بغداد و در دارالخالفه حکومت عباسیان گذارند. از  ترکستان مهاجرت کرده بودند. فارابی بیش
هم تا نوزدهم میالدی، مبحث خلق جهان و حدوث و قدم عالم عصر فارابی تا عصر سبزواری، یعنی از قرن ن

ترین بحث تفکر اسالمی بود. فارابی به پیروی از ارسطو معتقد بود که جهان قدیم است. اما برای آن که از  مهم
چهارچوب تعلیمات قرآنی خارج نشود، سعی کرد بین عقیده ارسطو و موضوع خلق جهان در قرآن راهی بیابد. به 

ای است از  کرد موضوع فیضان و تجلی را با روش عقلی توضیح دهد. فلسفه فارابی آمیزه سبب سعی میهمین 
است. او در منطق   عشری به خود گرفته خصوص شیعی اثنی حکمت ارسطویی و نوافالطونی که رنگ اسالمی و به

 به مکتب فلوطینی گرایش دارد. و طبیعیات نیز ارسطویی است و در اخالق و سیاست، افالطونی و در مابعدالطبیعه
جسته است. او با شبانی کردن روزگار سپری  ها دوری می . ابوذر غفاری پیش از اسالم، یکتاپرست بوده و از بت9

نمود. او که فردی شجاع بود، از نخستین کسانی بود که به اسالم گروید. او پس از مسلمان شدن در شام زندگی  می
خاطر شکایتی که معاویه از ابوذر کرده بود، به مدینه احضار کرده و سپس او را به ربذه  کرد؛ اما عثمان وی را به

 جا درگذشت. هجری قمری در همان ۵۵یا  ۵۷فرستاد. ابوذر در سال 
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َثر  ِعَباَدةِ » َْ َ
اَن أ ِبی ََ

َ
َر َو ااِلْعِتَباَر  أ َفک  َلَتْیِن التَّ َْ ِه َعَلْیِه َخ  (9)«َذرٍّ َرْحَمة  اللَّ

گرفتن بود. تفکر و پند گرفتن درسی است که  ترین عبادت ابوذر، اندیشیدن و عبرت بیش
توان از این حدیث فهمید. اندیشیدن و پند گرفتن، خود عبادت است. من در بسیاری از  می

گفتند که در رفتار و اندیشه  ها به من می ام. برخی رؤسای پیشین زندان نرانی کردهها سخ زندان
هزار زندانی پس از سخنرانی، تحول رخ داد و پس از مدتی عفو شدند. بعضی از  بیش از پنج

  آنان از زندان بیرون آمدند، ازدواج کرده، خانواده تشکیل داده و صاحب فرزند نیز شدند.
 بهشت حاصل تفکر
 فرمودند: حضرت امام صادق

ر  َساَعة  َخیٌر ِمن ِعَباَدِة َسَنة  » سال عبادت برتر  ای تفکر از یک لحظه؛ َتَفک 
 (0)«است.

رود. چون عبادتش بهای بهشت نیست و  گاهی انسانی پس از عمری عبادت، به دوزخ می
از جهنم خارج کرده و تواند او را به بهشت برساند. گاهی نیز با َلختی تأمل، شخص خود را  نمی

کند تا به تفکر روی آورند. انسان با  رساند. قرآن از همه مردان و زنان دعوت می به بهشت می
ارزش و نیز  تواند بدین نکته برسد که دنیا جایی برای لهو و لعب، کارهای َپست و بی فکر می

 ؤمنان علیای برای کار نیک کردن است. امیر م کاری نیست؛ بلکه عرصه غفلت و گناه
های پسندیده کند، در قیامت به عرصه مسابقه وارد  فرمایند: اگر آدمی در دنیا تمرین کار می
تواند  گردد. بهشت برین نتیجه پیروزی در این مسابقه است. اگر انسان فکر کند، می می

 تحوالت عظیمی در خود یا خانواده و یا بخشی از جامعه ایجاد کند.

                                                 
ِبی. »9

َ
هِ  ...َعْن أ ِبی َعْبِداللَّ

َ
َثر  ِعَباَدِة أ َْ َ

اَن أ ََ َلَتْیِن ا َقاَل  َْ ِه َعَلْیِه َخ َر َو ااِلْعِتَباَر َذرٍّ َرْحَمة  اللَّ َفک   امام صادق؛ لتَّ
: خصال ؛«ترین عبادت ابوذر که خدایش ـ او را ـ رحمت کند! دو امر بود؛ اندیشه و پندگیری فرمودند: بیش

9 / 20. 
 .90211، ح5، باب913 / 99: مستدرکالوسائل؛ 02، ح011 / 0: تفسیرالعیاشی. 0
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گذراندند، اکنون  ای را مانند ُحر به اندیشیدن می در کربال لحظه ،(9)یزیداگر افراد سپاه 
گونه که ُحر خود را از این ننگ دور  نبودند؛ همان یک از آنان از قاتالن امام حسین هیچ

                                                 
ر دمشق سوریه متولد شد. او دومین خلیفه از دودمان اموی بود. یزید هجری قمری د 05. یزید بن معاویه در سال 9

ای به ولید بن عتبه  هجری قمری اعالم خالفت کرد و در نامه ۲۲پس از مرگ معاویه در نیمه دوم رجب سال 
، عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عمر برای او بیعت بگیرد. )حاکم مدینه( از او خواست که از حسین بن علی

اجرای خواست یزید با موانع بسیاری روبرو شد. با اعالم خالفت او اعتراضات بسیاری در بین مسلمانان شکل 
، خوارج و بکر، اصحاب پیامبر اسالم گرفت. عالوه بر این سه تن، تعداد دیگری از جمله عبدالرحمن بن ابی

اعالم کرد که خالفت یزید  بن علیدانستند. حسین  می شیعیان عراق خالفت موروثی را خالف سنت پیامبر
است و از بیعت با یزید سر باز خواهد زد. عبدالله بن عمر گفت که  برخالف اسالم و قرارنامه صلح برادرش حسن

اگر قرار بود خالفت از پدر به پسر برسد من اآلن پس از پدرم خلیفه بودم. عبدالله بن زبیر در مکه از اطاعت از یزید 
های مخالفان تنها در مورد حضرت امام  دعوت علیه حکومت یزید پرداخت. مقابله با مخالفتسرباز زد و به 

را به بار آمد.  و عبدالله بن زبیر به خشونت گرایید و فاجعه کربال و کشته و اسیر شدن خاندان پیامبر حسین
خان معروف اهل سنت نیز از واقعه حمله به شهر مکه به دستور یزید بن معاویه از مسلمات تاریخی است که مور 

اند. در مورد دلیل این حمله در تاریخ آمده است  آن را نقل کرده الکاملاثیر در کتاب  جمله طبری در تاریخ خود و ابن
خصوص یزید بن معاویه  امیه و به های متعددی در جهان اسالم علیه حکومت بنی که پس از واقعه عاشورا، قیام
و یارانش صورت گرفت و بعضی نیز  خواهی از حسین بن علی ها به انگیزه خون یامصورت گرفت. بعضی از این ق
ها قیام مردم مدینه بود. یزید برای مقابله با این قیام سپاهی به  کرد. یکی از این قیام اهداف دیگری را دنبال می

ارت و جنایات در مدینه، سوی این شهر فراهم کرد. این سپاه در طی سه روز قتل، غ فرماندهی مسلم بن عقبه به
قیام آنان را سرکوب کرد. در همان ایام عبدالله بن زبیر نیز که در مکه سکونت داشت، با یزید اعالم مخالفت کرد و 
مردم مکه و حجاز را به اطاعت از خود دعوت کرد. یزید که اطالع یافته بود عبدالله بن زبیر طرفداران فراوانی پیدا 

ه با قیام او به مسلم بن عقبه دستور داد تا پس از فرونشاندن قیام مردم مدینه با سپاه خود کرده است، برای مقابل
هجری قمری رهسپار مکه شد.  ۲۵زبیر را نیز سرکوب کند. مسلم بن عقبه در اواخر سال  عازم مکه شود و قیام ابن

دا جنگ میان سپاه حصین بن نمیر وی در بین راه در گذشت و به دستور یزید، حصین بن نمیر جانشین وی شد. ابت
و یاران عبدالله بن زبیر در بیرون شهر مکه برپا شد. پس از کشته شدن شمار بسیاری از افراد عبدالله بن زبیر وی به 
داخل شهر مکه پناهنده شد. سپاه حصین بن نمیر بیش از دو ماه، شهر مکه را به محاصره خود در آوردند و در طی 

 ۲۴انه کعبه را با منجنیق، سنگ زدند و در خانه خدا آتش افروختند. سرانجام در اوایل سال همین مدت بود که خ
ها به محاصره شهر مکه خاتمه  هجری قمری با رسیدن خبر مرگ یزید به گوش حصین بن نمیر و یارانش، آن

ری قمری به درک رفت. هج ۲۴سنگی در سال  دادند. یزید بن معاویه در اطراف دمشق در اثر برخورد صورتش با تکه
الصغیر که در حوالی همان شهر است دفن گردید. طبق وصّیتش، پسرش معاویه  پس از آن، وی در قبرستان باب

 دوم بعد از او به خالفت رسید.
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کردند؛ سِر پیکر  جان شهید غارت نمی کرد. اگر آنان اهل تفکر بودند، لباس را از بدن بی
خواستند سرهای شهدا را  کردند؛ آنان تنها می ا از بدن جدا نمیجان و غرق در خون شهدا ر  بی

ازای آن پاداش دریافت کنند. آنان به سقوط خود  تقدیم کنند و به (9)زیاد به ابنبه کوفه برده و 
هاشان را غارت  نفر را سر بُبرند، لباس 10فکر نکردند؛ آنان برای رسیدن به دنیا حاضر شدند، 

ای به حقیقت دنیا و  هتک و اهل آن را اسیر کنند. آنان حتی لحظه کنند، حرمت حرمشان را
شهید  10عرض کرد: دیه  العابدین باطن تصمیم خود نیندیشیدند. یزید به حضرت زین

برخاست و فرمود: یزید! تمام دنیا را به ما  دهم تا شما راضی گردید! زینب کبری شما را می
اید! لعنت  د بود. شما گرفتار لعنت ابدی شدهنخواه اکبر بدهی، جبران خون فرق علی

 اید! کنندگان. شما به عذاب جاودان جهنم دچار شده مالئکه و لعنت
های  ُحر که جزو سپاهیان و از فرماندهان لشکر بود، پس از پشیمانی خود را به خیمه

ه در رسانید. پسر ُحر به پدر رو کرد و گفت: نرو! تو همانی ک حضرت اباعبدالله الحسین
ایستادی و از پیشروی یا بازگشت آنان جلوگیری کردی! مطمئن باش که  برابر سپاه حسین

                                                 
نه مرجا نام مرجان یا مرجانه است که به همین دلیل او را ابن . عبیدالله بن زیاد بن ابیه فرزند زیاد بن ابیه و کنیزی به9

هجری قمری از سوی  ۲۴گویند. عبیدالّله از سرداران مشهور اموی بود که در سال  معنای پسر مرجانه نیز می به
رانی  هجری قمری از حکومت این منطقه عزل و به حکم ۲۲معاویه به حکومت خراسان گمارده شد. او در سال 

حرکت مسلم بن عقیل به سمت کوفه، با حفظ  بصره منصوب گردید. پس از مرگ معاویه و روی کار آمدن یزید و با
سمت والی کوفه نیز شد. او با رسیدن به سمت جدید، اوضاع را تحت کنترل خود در آورد. عبیدالّله، مسلم بن عقیل 

و یاران او و نیز به اسارت گرفتن اهل بیت او را به عمر  را به قتل رساند و پس از آن فرمان قتل حسین بن علی
انده سپاه کوفه در کربال( داد. او از کسانی است که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته است. بن سعد )فرم

زیاد پس از مرگ یزید ادعای خالفت کرد و اهل بصره و کوفه را به بیعت خود فراخواند. اما کوفیان دعوت او را  ابن
راری شد و مدتی به شام گریخت. همزمان با نپذیرفتند و او را از شهر بیرون کردند. وی سپس از بیم انتقام، ف

هجری قمری با لشکری به جنگ سلیمان بن  ۲۲نهضت توابین، مأموریت یافت تا توابین را سرکوب کند. در سال 
ها با سپاه ابراهیم بن مالک اشتر نخعی در  صرد رفت و در عین الورده با او درگیر شد. سرانجام در یکی از درگیری

خود و جمعی از همراهانش به هالکت رسیده و باقی سپاهیانش نیز پراکنده گشتند. سر  هجری قمری ۲۱سال 
 زیاد را نزد مختار ابوعبید ثقفی بردند. مختار هم آن سر را نزد محمد حنفیه و سجاد فرزند حسین بن علی ابن

 فرستاد.
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شناسی؛  را نمی تو را نخواهد پذیرفت! اما ُحر در پاسخ گفت: پسرم! تو حسین حسین
او هرگز کسی را از خود نخواهد راند. هنگامی که ُحر به خیمه حضرت نزدیک شد، سرش را 

به او فرمودند: ای ُحر! اینجا جای سرافکندگی و شرمساری  ام حسینپایین انداخت. ام
 نیست؛ پس سرت را باال بیاور! تو در دنیا و آخرت سربلندی!



 

13 

 
 

 

6. 
 اهمیت بینش زیبا هب محل تمرین

  
 های دنیا درک زیبایی

به انسان هدیه کرده است.  ترین جایی است که خدای مهربان دنیا زیباترین و ُپرمنفعت
توانند از  کنند. آنان نمی آور می ها در اثر رفتار بد، این دنیای ُپربها را زشت و زیان برخی انسان

های زیبای پروردگار را ندارند. کسانی  گری این دنیا بخوبی استفاده کنند. آنان قدرت درک جلوه
د و برخی مسایل مثبت را در حّد خود و که باطن پاکی دارند، عقلی فعال دارند؛ اهل فکر هستن

و کتاب خدا فرا  کنند. مسایل دیگر را نیز از پیامبران با نورانیت فکرشان درک می
  گیرند. می

 نگاه نادرست به دنیا

بینند، اعتماد کرد. آنان ممکن است سنگی را  هرگز نباید به افرادی که دنیا را بزشتی می
آن را ساخته است؟ شاید که نادانی آن را بردارد و با آن به ببینند و اعتراض کنند؛ چرا خدا 

دیگران آسیب برساند؟ نخست این که پروردگار سنگ را برای آسیب رساندن به دیگران خلق 
های زمین و آرایش این ُکره خاکی هستند. همین  نکرده است. در حقیقت، تمام معادن، زینت

رود. مردم دانا  ساختمان و برای زینت به کار میپندارد، در صنعت  سنگی که او آن را زشت می

5 



  تمریِن بندگی

 

12 

کنند. پس روشن است که سنگ، زشت آفریده نشده  با این سنگ زیبا، بناهای زیبا ایجاد می
بینند. اگر  نگرند، نمی است؛ بلکه دیدگاه منحرفان غلط است. اینان حقیقت هر آنچه را که می

ها به نفع خود استفاده  طر این است که از آنخا بینند، تنها به ها را هم زیبا می برخی آفریده
هاست، چیزی را ناقص و زشت  توان گفت که خداوند که سرچشمه همه زیبایی کنند. آیا می می

   (0)تجــای خــویش نیکوســ کــه هــر چیــزی بــه   جهــان چـــون خـــط و خـــال و چشـــم و ابروســـت   زیبایی این معنا را سروده است؛ه ب (9)کرده باشد؟ شیخ محمود شبستریخلق 
 نگاه اولیای الهی به دنیا

 فرماید: بینی اولیای الهی چنین می قرآن درباره جهان
ََّخلََقهَُّ ء  َََّشْ ْحَسَنَُّك 

َ
ِيَّأ  (3)اَّل 

دنیا آفریده پروردگاری مهربان است که خود چشمه جوشان کماالت است. اولیای الهی 
ها را هم زشت  . آنان حتی انسانبینند ها می زشتی را فقط در انحرافات درونی و اعمال انسان

کار را زشت  بینند. خوبان عالم، بنده گناه بینند؛ بلکه آنان زشتی را در رفتارهای ناپسند می نمی
کاران را  خوانند. آنان حتی گناه کنند؛ بلکه اخالق یا نّیت و یا افکار او را زشت می خطاب نمی

کاران ـ  ها ـ حتی گناه اند. اگر همه انسان هستیبینند؛ چرا که آنان نیز مخلوق پروردگار  زیبا می
 های پروردگار، قرآن، نبوت و امامت پیروی کنند، درونی زیبا خواهند داشت. از برنامه

                                                 
بود که در خطه آذربایجان و در قرن بن یحیی شبستری، عارف و شاعری ُپرآوازه  . سعدالدین محمود بن عبدالکریم 9

است که بر پایه ذوق و حال نگاشته شده است. « مثنویگلشنراز»ترین اثر وی  کرد. مهم هفتم و هشتم زندگی می
 باید گفت که آثار علمی منسوب به وی نیز بسیار است.

 )شیخ محمود شبستری(. مثنویگلشنراز. 0
ِي. 3 ْحَسنَََّّاَّل 

َ
ََّّأ ء ََُّّك  ََّّلََقهَُّخَََََّّشْ

َ
نَْسانَََِّّخلَْقَََّّوبََدأ همان کسی که هرچه را آفرید نیکو و »؛ ِطي ََِّّمنََّّْاْْلِ

 .1(: 30؛ سجده )«را از ِگل آغاز کرد [نخستین]شایسته آفرید، و آفرینش انساِن 
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 آراستن روح

و  (9)خود را بیاراید، در آخر، همچون میثم تمار ی با امامت امیر مؤمنان علیاگر کس
بلندمرتبه  (0)همچون صفوان بن یحییزیبا کند، ابوذر خواهد شد. اگر کسی با امامت خود را 

 شود؛ چرا که در روایت درباره او چنین آمده است: می
ْهِل َزَماِنهِ »

َ
ْوَثق  أ

َ
اَن أ  .ترین انسان در آن روزگار بود او مطمئن؛ (3)«ََ

                                                 
ان( ای میان عراق و ایر  امام اول شیعیان و اهل سرزمین نهروان )منطقه . میثم تمار فرزند یحیی از صحابه علی9

گفتند. لقب تمار )خرما فروش( را هم ازآن  اند. به او ابوسالم هم می بود. بعضی او را ایرانی و از مردمان فارس دانسته
او را  طالب اسد بود. علی بن ابی گفتند، که در کوفه خرمافروش بود. ابتدا، غالم زنی از طایفه بنی جهت به او می

شد. همچنین وی از اصحاب پیامبر  ز آن از یاران و شاگردان علیاز آن زن خرید و آزادش کرد؛ که بعد ا
های نخستین حیاتش و در روزگار صدر اسالم، اطالع  است. از جزئیات زندگی او درسال به شمار آمده  اسالم

مبسوطی در دست نیست؛ اما روشن است که خود، مسلمان و شیعه بود و خاندانش نیز از رجال و بزرگان شیعه 
تر آنان در شمار  بودند. چرا که بیش طور عمده همچون وی در راه اهل بیت پیامبر اسالم . آنان هم بهبودند

هم به میثم و فرزندان او اظهار محبت و عالقه  اند. امامان شیعه نام برده شده راویان احادیث اهل بیت
سرگذشت میثم تمار را از زبان پیامبر تر، سرنوشت و  پیش طالب اند. علی بن ابی کرده و از آنان تجلیل کرده

بود. اما اولین برخورد حضوری و  بیت پیامبر اسالم مند به اهل شنیده بود. میثم هم از پیش، عالقه اسالم
تصمیم  دنبال همین برخورد و مالقات بود که علی صورت گرفت. به دیدار میثم با او در دوران خالفت علی

میثم به آزادی رسید. آشنایی  و سپس وی را آزاد کند. سرانجام با تصمیم علی گرفت میثم را از صاحبش بخرد
هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وی دانش و  برای او توفیقی بزرگ بود. علی میثم با علی

گاهی ارفی که از فراگرفت و از مع های بسیاری را به او آموخت. میثم، علم تفسیر قرآن را نزد موالی خود علی آ
او آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتابش را پسرش از او روایت کرد. به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه به 

گویی و به وی گفته بود؛ عبیدالله بن زیاد  چگونگی کشته شدن میثم را پیش آید. نقل است که علی حساب می
به عراق، میثم را دستگیر و به همان نحوی که  امام حسینهجری قمری، ده روز پیش از ورود  ۲۲در آخر سال 

 خبر داده بود، به دار آویخته و کشت. او اولین مسلمانی بود که به هنگام قتل بر دهانش لگام زدند. امام علی
و نیز از راویان  و امام محمد تقی ، امام علی بن موسی الرضا. صفوان بن یحیی از اصحاب موسی کاظم0

شود. وی در سده دوم و اوائل سده سوم  جهت وثاقت جزو اصحاب اجماع محسوب می یعه بود که بهحدیث ش
آوری وجوهات  بود، که وظیفه جمع و امام جواد زیست. از جمله وکال و نایبان خاص امام رضا هجری می

 را نیز برعهده داشت. شرعی، نشر روایات اهل بیت
و َانْ له عنده منزلة شریفة؛  و روی هو عن الرضا الله عبد عن أبیَوفی، ثقة، ثقة عین، روی أبوه . »3

ل للرضا الحسن موسی ذَره الکشی فی رجال أبی َّ و  و سلم مذهبه من الوقف جعفر و أبی و قد تو
← 



  تمریِن بندگی

 

12 

کنند. در نتیجه، رذایل اخالقی )مثل  ای نیز با پلیدی شیطان خود را آلوده می عده
شود.  کاری، بدکاری و سوء نّیت( در وجود آنان پدیدار می نظری، طمع تنگحسادت، بخل، 

تنها راه  (9)کند، زشتی است. برخی تنها در ظاهر زیبا هستند و هر آنچه که از آنان بروز می
های ُخلقی و  نجات چنین افرادی توبه است. اگر آنان از کردار خود توبه کنند، باز به زیبایی

  ه شئون آنان نیکو خواهد شد.فکری باز گشته و هم
 های فطری زیبایی

ها هستند. کودکان از آنجا که هنوز  ها پس از والدت، مستعد ظهور همه زیبایی انسان
دارند؛ او مادر  های نادرست نشده است، در مسیر حق قدم برمی خوش تصمیم باطنشان دست

پاک از آن برخوردار است.  تر دوست دارد. این حقیقتی است که باطن خود را از دیگران بیش
زند؛ حقیقت زیبایی که  خورد، سینه مادر را َپس می نوزاد پس از این که از سینه مادر شیر می

خداوند در وجودش نهادینه کرده است، علت این رفتار است. این رفتار گویای این نکته است 
این مقدار به او آسیب که نوزاد بیش از این، گنجایش این غذا را ندارد. خوردن شیر بیش از 

                                                                                                                   
→ 

 یکن علیه أحد من طبقته؛ قاله النجاشی. َانْ له منزلة من الزهد و العبادة و َان من الورع و العبادة علی ما لم
و  و قال الشیخ: إنه َان أوثق أهل زمانه، عند أهل الحدیث و أعبدهم و وثقه أیضا فی أصحاب الکاِظم

یله و روی الکشی له مدائح جلیلة و ذَره فی أصحاب اْلجماع َما مر الرضا صفوان بن ؛ و ذَر أّنه َو
کرده است؛ او نزد امام  می روایت و او نیز از امام رضا یحیی، کوفی امین و مطمئن، پدرش از امام صادق

و  نام برده است. او از امام رضا مرتبتی بزرگ داشت و کشی وی را در شمار اصحاب امام کاظم رضا
نیز وکالت داشته و عقیده او از مذهب واقفیه در سالمت بوده است. وی در زهد و عبادت نیز  امام جواد

در ورع و عبادت در طبقه رجالی ویژه بود؛ شیخ طوسی مقامی ویژه داشت و نجاشی اذعان کرده است که او 
ترین و عابدترین فرد در زمان خود نزد اهل حدیث بود. او در میان اصحاب امام  نیز گفته است که او مطمئن

بوده است. کشی  هم موثق بود؛ گفته شده است که وی وکیل حضرت رضا و امام رضا کاظم
وسائل؛ 911: رجالنجاشی؛ «در اصحاب اجماع از او نام برده استهای بسیاری برای او گفته و  ستایش
 .312 / 31: هالشیع

ها در ابتدا قلبی پاک و نورانی دارند.  آید. چرا که انسان وجود می . این ویژگی ذاتی نیست و تنها در اثر رذایل اخالقی به 9
 سازد. یک و پلید میباید گفت که رذایل حاصل پیروی از شیطان است که بتدریج قلب را تار 



  بینش زیبا به محل تمریناهمیت جلسه ششم: 

 

11 

کند، پس از خوردن مقدار کافی،  تر شده و توان خوردن غذا را پیدا می رساند. وقتی که بزرگ می
طور کلی، خداوند حقیقتی را در وجود  کند که این مقدار برای او َبس است. به خود اعالم می

های انسانی  ، زیباییانسان نهادینه کرده است که در صورت پیروی و عدم ایجاد انحراف در آن
  ارمغان خواهد آورد. را به 

 ُعمر مجدد

مؤسس حوزه علمیه قم است. او  ،(9)شیخ عبدالکریم حائری الله العظمی حاج مرحوم آیت
اش خیرات کثیر ثبت  با تأسیس حوزه علمیه، کاری کرد که هر لحظه تا روز قیامت در پرونده

                                                 
)یزد( است، ـ در  میبدای در  ای غیر روحانی در ِمهرِجرد ـ که نام منطقه شیخ عبدالکریم حائری؛ او در خانواده . حاج9

هجری شمسی دیده به جهان گشود. پدرش، محمدجعفر، فردی متدین و پرهیزکار بود. شوهرخاله  ۷۵۵۶سال 
( برده و به مکتب اردکانیافت و در خردسالی وی را به محل زندگی خود، ) عبدالکریم، او را دارای استعداد فراوان

دانست. طولی نکشید که عبدالکریم پدرش را از دست داد و  سپرد؛ از این رو، حائری همیشه خود را مدیون او می
وف به خان، معر  رفت و با سکونت در مدرسه محمدتقی یزدپس از چندی به  .نزد مادرش ماند مهرجردمدتی در 

سپس او برای ادامه تحصیل، به  .های مقدماتی حوزه را فرا گرفت ، ادبیات عرب و برخی دیگر از درسمدرسه خان
)عالم بزرگ و رئیس  فاضل اردکانیرفت و حدود دو سال زیر نظر  کربالشد. نخست، به  عراقهمراه مادرش، راهی 

سپس حائری، به  را در آنجا آموخت. اصولو  فقهنی های سطوح میا ( به تحصیل پرداخت و درسحوزه علمیه کربال
ای از  نامه توصیه فاضل اردکانی که استعداد او را فراتر از ظرفیت حوزه علمیه کربال در آن دوره یافته بود، با معرفی

ا رفت. میرزا او را ِبگرمی پذیرفت و از او خواست که ب سامرا، به محمدحسن شیرازیجانب او برای میرزای بزرگ، 
نقل  نجفآقا، مباحثه کند. این استاد و شاگرد چند ماه پس از درگذشت میرزای بزرگ از سامرا به  فرزندش، سیدعلی

های آخر عمر فشارکی، از او  کرد و در ماه مکان کردند. حائری در نجف نیز همواره در درس استادش شرکت می
 امام رضاازگشت. حائری به قصد زیارت مرقد ب ایرانحائری پس از درگذشت فشارکی به  .کرد مراقبت هم می

ماند و با اوضاع این شهر و حوزه علمیه آن آشنا شد. او که مهجوری  قمشد و در مسیر خود چند روز در  مشهدعازم 
شیخ جا را دید بشدت افسوس خورد و با اصرار دوستان تصمیم گرفت در اقامت گزیند.  و غربت مدارس علمی آن

گذار  الله مؤسس نیز مشهور است، از مجتهدان و مراجع تقلید شیعه و نیز بنیان یزدی که به آیتعبدالکریم حائری 
هجری شمسی  ۷۵95سالگی و در سال  ۶۴پس از حدود پانزده سال اقامت در قم، در علمیه در شهر قم بود. ۀحوز 

د باالسر، کنار مرقد های حکومتی، پیکر او تشییعی باشکوه شد و سپس در مسج درگذشت. با وجود محدودیت
 ، به خاک سپرده شد.حضرت معصومه
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یسنده، حکیم، عارف، فقیه، مبلغ و مربی دینی مرکزی علمی که تا امروز هزاران نو (9)شود؛
ها، همچنان در پرونده عمل این مرد سعادتمند  پروری پرورش داده است. ثواب همه این دین

دّکان قصابی داشت. او با خرید و فروش گوسفندان و  (0). پدر ایشان در مهرجردشود ثبت می
برای داشتن دلی نورانی برای او به  ذبح و فروش گوشت آن سر و کار داشت. اما این کار مانعی

ای بنا نهاده  گونه اش را به رفت. او از نعمت سواد نیز برخوردار نبود؛ اما فرهنگ خانه شمار نمی 
بشدت ابراز عالقه و به  سالگی به فراگیری علوم اهل بیت بود که فرزندش در سّن هفده

زد، پدر را بسیار خوشحال کرد. او  یکرد. این اشتیاق که در وجود فرزندش موج م آن اصرار می
و یادگیری علوم ایشان بود،  از این که فرزندش طوری تربیت یافته بود که عاشق اهل بیت

دنبال تحصیل علم برو! من همه  بسیار خرسند گشت؛ از همین رو، در پاسخ گفت: تو به
صیل علوم اسالمی اش را خواهم پرداخت! پس از آن، فرزند به شهر یزد رفته و به تح هزینه

                                                 
کنند؛ ولی  شود. برخی، در زندگی خود بسیار نیکوکاری می ها، با ُمردن بسته می تر انسان . پرونده اعمال بیش9

نان شود. آ های آنان محدود به زندگی در دنیا بوده و با فرا رسیدن مرگشان، پرونده اعمال آنان نیز بسته می نیکویی
ها، ترک  ها، حج کنند؛ در آن روز، ُمزد همه نمازها، روزه در حساب قیامت، پاداش اعمال صالح خود را دریافت می

پذیر است. پرونده  ای از َبدان نیز پایان های عده گردد. بدی هایشان به آنان عطا می طور کلی همه خوبی گناهان و به
های آنان، بدون از قلم  شود. در قیامت، همه بدی رگ، بسته میاعمال چنین افرادی نیز با فرا رسیدن لحظه م

های  شود. جهنم آنان، نتیجه گناهان و بدی ها، حساب شده و دوزخی برایشان برافروخته می افتادن حتی یکی از آن
مام ناپذیر دارند که حتی پس از مرگ نیز حسنات آن ت هایی پایان آنان در زندگی دنیاست. اما برخی افراد خوبی

دارد.  نخواهد شد. به بیان دیگر، برخی کارهای نیک، جاودان بوده و پرونده اعمال را برای ثبت خیرات باز نگاه می
های حق برخوردار خواهند بود؛ مانند مقام رفیع شهیدان که قرآن  افرادی که چنین نیکی کنند، در برزخ، از نعمت

ينَََََّّتَْسَب َََّّوَلَّفرماید:  کریم در وصف آن چنین می ِ ْمَواتًاَّاّلل َََِّّسِبيلََِِّّفََّّقُِغلُواَّاَّل 
َ
ْحيَاء ََّّبَْلََّّأ

َ
ََّربِِّهمََِّّْعنْدَََّّأ

اند و نزد پروردگارشان متنّعم به  هرگز آنان را که در راه خدا کشته شدند ُمرده مپندار؛ بلکه زنده» يُْرَزقُونََّ
غی را وقف همه مردم کند، تا زمانی که . برای مثال، اگر فردی با921(: 3؛ آل عمران )«ای هستند روزی ویژه

ها پیش از  او باز و حسنات او در حال افزایش است؛ حتی اگر او مدت  مردم از سایه یا میوه آن استفاده کنند، پرونده
دنیا رفته باشد؛ باید گفت که ثواب وقف، دائمی و پایدار است. یا این که اگر شخصی قناتی را به این نیت که مردم با 

ن سیراب شده و از آن برای وضو و غسل بهره برند، حفر کند، تا زمانی که قناتش به مردم منفعت رساند ـ حتی آب آ
 ها پس از مرگش باشد، ـ در حال کسب حسنات است. اگر سال

 ای است که در نزدیکی شهر میبد و در استان یزد واقع شده است. . منطقه0
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بایست  پرداخت. مرحوم حائری پس از اتمام تحصیالت در شهر یزد، برای ادامه تحصیل، می
برد. پس از ورود به عراق، به نجف  به نجف رفته و در آنجا از عالمان و بزرگان دینی بهره می

سالگی 05رفته و در حوزه علمیه آن شهر به تحصیالت خویش ادامه داد. ایشان در سن 
 گردد. االجتهاد یا مجتهد می قریب

بیند  بیند؛ او در خواب می بار رؤیایی عجیب می مرحوم آیت الله حائری، در این سن، یک 
که شخصی به او گفت: تو سه روز دیگر خواهی ُمرد! اما وی پس از بیدار شدن از خواب، به 

شود. تب و  لرزی شدید می کند. اما فردای آن روز، دچار تب و رؤیایی که دیده بود، توجهی نمی
کند. فردای آن روز، تب و لرز شدت  لرز، خوابی را که شب قبل دیده بود، به او یادآوری می

قدری شدید شد که اطرافیانم، مرا رو به قبله  ام به گفت که روز سوم، بیماری یابد. او خود می می
ام؛ گویی  ک شدهکردم که بسیار سبُ  گریستند. من احساس می کردند و همگی برایم می

سنگینی بدن را از من گرفته بودند. در حال رفتن از دنیا، شخصی را مشاهده کردم که 
است.  کننده بود. گفتم: این آقا کیست؟ گفتند: حضرت اباعبدالله الحسین عظمتش خیره

است، به حضرت عرض کردم: آقا! من هنوز  وقتی فهمیدم که ایشان، موالیم سیدالشهدا
ام. من هنوز به مرتبه فهم کامل و دقیق علوم دینی  م خود را به پایان نرسانیدهتحصیل علو
ام. آقا! به مالئکه الهی بگویید به من مهلت دهند! من هنوز به دین خدمتی  دست نیافته

به اذن پروردگار فرمودند: روح عبدالکریم را به بدنش باز  عبدالله ام. حضرت ابا نکرده
فرمودند: پس از آن، ناگهان چشم خود را باز  تر عمر کند. ایشان می گردانید! او باید بیش

ها و پاهایم را بسته بودند. گفتم:  کردم؛ اطرافیانم که از زنده ماندنم ناامید شده بودند، چشم
 هستم. عبدالله اید؟ پایم را باز کنید! من آزادشده ابا هایم را بسته چرا شما چشم

گریه  یان عمر شریفشان، هر روز برای حضرت امام حسینالله حائری تا پا مرحوم آیت
ها، همیشه  کرد. ایشان چندین سال در شهر قم، کرسی تدریس داشتند. در همه آن سال می

ها  ها و ذکر مصیبت کرد. ایشان با آن مرثیه خوانی می پیش از شروع درس، یک نفر مرثیه
کرد. او دو کتاب علمی و  را آغاز میخوانی، ایشان درس خود  گریست. پس از مرثیه بشدت می
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. صالةو دیگری کتاب  ُدَررالصولقدر از خود به یادگار گذاشته است؛ یکی کتاب  بسیار گران
بار از خانواده وی  اکنون نزد خانواده ایشان است. من یک نوشته این دو کتاب، هم نسخه دست

در باالی تمام صفحات این دو  ها جویا شدم؛ آنان به من گفتند که ایشان درباره آن کتاب
  «!یا حسین»کتاب، نوشته است 

 نگاهی زیبا به دنیا

افکار و رفتار کودکان زیباست؛ چرا که برخاسته از فطرتی است که خداوند به ایشان عطا 
ها و  کند. بازی فرموده است. آدمی با دیدن فرزند خردسال خود، احساس شادی می

طور معمول، کودکان به  یابد. به رت پاک آنان سرچشمه میهای کودکان، سراسر از فط شادی
طور فطری به صعود تمایل  شان بسیار عالقمندند. چرا که آنان به باال رفتن از دوش اطرافیان

های کودکان جهت داده شود، تا همواره در مسیر  دارند. اما باید گفت که الزم است به خواسته
 حق حرکت کنند.

 فرماید: ه یاسین میخداوند در سوره مبارک
ُمواََّماََّونَْكغُُبَّ َََّّوآثَارَُهمََّّْقَد  ء َََّّوُك   (9)ُمِبي ََّّإَِمام ََِّّفََّّأْحَصيْنَاهََََُّّشْ

اش  های انسان در زمان زندگی در بارگاه الهی، تمام کردارها، رفتارها، گفتارها و حتی نیت
گردد.  ماند، ثبت می باقی می شود. جز این، آثار کردارشان نیز که از آنان در دنیا، بدقت ثبت می

ای مؤمن همواره بر اساس خط َمشی دین زندگی کرده و در آن مسیر حرکت  حال اگر بنده
ها عمر خویش را سپری نموده است. برای چنین فردی  کند، باید گفت که در زیباترین صورت

های خداوندی زیبا  توان جایی بهتر و زیباتر از دنیا پیدا کرد. چرا که او خود و تمام نعمت نمی
ها و حتی خود را زیبا  طور کلی، اولیای الهی، با نگاه زیبابین خود، عاَلم، نعمت بیند. به می
شان در حیث عمل،  ای از زندگی دهند، حتی گوشه بینی اجازه نمی بینند. آنان با این جهان می

                                                 
ُمواََّماَّنَْكغُُبَّوَََّّالَْمْوَتَََُّّنِْيََََّّنْنََُّّإِن ا. 9 َََّّوآثَارَُهمََّّْقَد  ء َََّّوُك  ما مردگان را یقینًا »؛  ُمِبي ََّّإَِمام ََِّّفََّّأْحَصيْنَاهََََُّّشْ

چیز  کنیم، و همه را ثبت می [ آنانجا ماندۀ پس از مرگ به]اند، و آثار  کنیم، و آنچه را پیشاپیش فرستاده زنده می
 .90(: 32؛ یس )«ایم[و نوشته]رده را در کتابی روشن ]که لوح محفوظ است[ برشم
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کنند، تا از  ا حفظ میها زیبایی تکوینی و زیبایی تشریعی خود ر  اخالق و فکر نازیبا شود. آن
تأثیر سیاهی شیطان در صفحه اخالق خود جلوگیری کنند. چرا که شیطان همیشه در صدد 

چیز را بزیبایی  آلوده کردن پاکیزگی فطرت و نهان انسان است. خوبان عاَلم، با اختیار خود همه
  هاست. بینی و زیبا فکر کردن آن سبب ُحسن جهان  نگرند. و این، تنها به می

 آفرینشی احسن

تر نیز گذشت، خداوند جهان هستی را ِبزیبایی آفریده است؛ چنانکه  طور که پیش همان
 فرماید: قرآن کریم نیز می
ِي ْحَسنَََّّاَّل 
َ
ََّّأ ء ََُّّك   (9)َخلََقهََََُّّشْ

آدمی در این آفرینش دخالتی نداشته است. حاالت، روحیات و افکاری که از این ظرف زیبا 
هاست. از این رو، انسان نیز باید  صانعی است که خود سرچشمه همه زیبایی کند، ُصنع بروز می

گر کند. اخالق، اعمال و افکار او  به تناسب زیبایی خود، امور درونی خود را نیز بزیبایی جلوه
چنین توانایی دارد.  باید زیبا و زیباتر نمایان شود. در اینجا نبّوت، توحید و امامت است که این

تواند از رهگذر آن به  عالم، برای انسان قرآنی را نازل نموده است که آدمی میپروردگار 
  واالترین مرتبه زیبایی دست یابد.

 زیباترین سخن

 فرمایند: می امیر مؤمنان علی
ْحَسن  اْلَحِدیِث »...

َ
ه  أ ِه َتَباَرَک َو َتَعاَلی َفِإنَّ َتاَب اللَّ َِ وا  م   (0)...«َو َتَعلَّ

                                                 
ِي. 9 ْحَسنَََّّاَّل 

َ
ََّّأ ء ََُّّك  َََّّخلََقهََََُّّشْ

َ
نَْسانَََِّّخلَْقَََّّوَبَدأ همان َسی َه هرچه را آفرید نیکو و »؛ ِطي ََِّّمنََّّْاْْلِ

 .1(: 30؛ سجده )«را از ِگل آغاز َرد [نخستین]شایسته آفرید، و آفرینش انساِن 
وِر... المعروفة بالدیباج؛ ا خطبته. »0 ب  ْنِشِر اْلَمْوَتی َو َباِعِث َمْن ِفی اْلق  ْصَباِح َو م  ِه َفاِطِر اْلَخْلِق َو َخاِلِق اْْلِ ْلَحْمد  ِللَّ

وا فِ  ه  ْبَلغ  اْلَمْوِعَظِة َو َتَفقَّ
َ
ْحَسن  اْلَحِدیِث َو أ

َ
ه  أ ِه َتَباَرَک َو َتَعاَلی َفِإنَّ َتاَب اللَّ َِ وا  م  ه  َو َتَعلَّ وِب َو یِه َفِإنَّ ل  َرِبیع  اْلق 

رِ  ِص َو ِإذا ق  ََ ْحَسن  اْلَق
َ
ه  أ وا ِتَلَوَته  َفِإنَّ ْحِسن 

َ
وِر َو أ د   َ ه  ِشفاٌء ِلما ِفی ال وِرِه َفِإنَّ وا ِبن  ْرآن  اْسَتْشف  ْم اْلق  َئ َعَلْیک 

ونَ  ْرَحم  ْم ت  ک  وا َلَعلَّ ت  َِ ْن
َ
وا َله  َو أ فرمایند: ـ  ای با عنوان دیباج چنین می در خطبه ـ حضرت امیر بیان؛ َفاْسَتِمع 

بخش ُمردگان و برانگیزاننده  دم، حیات حمد و سپاس خدایی را سزاست که آفریننده مردمان، شکافنده سپیده
← 
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اش نزد خداوند، اوج داده و  تواند انسان را تا مقام و مرتبت حقیقی که می قرآن کتابی است
ها  برتری او را در خلقت به نمایش بگذارد. کالم خداوند، زیباترین سخنی است که همه زیبایی

  سازد. گر می را جلوه
 پیامبِر خاص و پیامبِر عام

 فرمودند: به امیر مؤمنان علی حضرت محمد
ی َرس  » ًة......ِإنِّ ًة َو ِإَلی اْلَخْلِق َعامَّ ِه ِإَلْیَک َخاصَّ  (9)«ول  اللَّ

ای، تنها برای تو قرار داد؛ گویی رسالتم فقط برای  خداوند همه رسالت مرا در مرحله
 توست. از این رو، خداوند مرا برای تعلیم معارف الهی به تو و نیز برای تربیتت فرستاد.

ةً »  «ِإَلی اْلَخْلِق َعامَّ
را برای عموم مردم نیز فرستاده است؛ ولی از آنجا که  ی خداوند پیامبر اکرمیعن

طور ویژه برای متعالی  تر است، نبّوت به از دیگران بیش گنجایش حضرت امیر مؤمنان
 کردن ایشان است.

                                                                                                                   
→ 

اهل قبور است... کتاب خدا را فراگیرید! که بهترین سخنان است و آن را خوب بفهمید! که آن موجب نشاط 
هاست؛ آن را به بهترین  طلبید! چرا که آن عامل بهبودی چیزی است که در سینههاست. از روشنایی آن شفا ب دل

هاست. چون ـ بر شما ـ قرآن خوانند، بدان گوش فرا دارید و خاموش  وجه بخوانید! زیرا نیکوترین سرگذشت
 .951: تحفالعقول ؛«باشید! امید است که درخور رحمت شوید

نَّ . »9
َ
یَراِزِی أ َتاِب الشِّ َِ ِبیَّ ِفی  ی ِفیِه َفاْجَتاَز ِبِه َعِلیٌّ  النَّ لِّ ََ َتی اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َو َقاَم ی 

َ
ا َنَزَل اْلَوْحی  َعَلْیِه أ َو  َلمَّ

اَن اْبَن ِتْسِع ِسِنیَن َفَناَداه  َیا َعِلی   ِه إِ  ََ ول  اللَّ ی َرس  یًا َقاَل ِإنِّ َلبِّ ْقِبْل َفَأْقَبَل ِإَلْیِه م 
َ
ًة َو ِإَلی اْلَخْلِق ِإَلیَّ أ َلْیَک َخاصَّ

ًة َتَعاَل َیا َعِلی    در کتاب شیرازی نقل شده است که هنگامی که وحی بر؛ َفِقْف َعْن َیِمیِنی َو َصلِّ َمِعی َعامَّ
ساله بود  را که ُنه ، حضرت علینازل گردید، به مسجدالحرام آمد و به نماز ایستاد. پس حضرت پیامبر

با اطاعت  سوی من بیا! پس حضرت ! بهکرد، صدا کردند و فرمودند: ای علی ـ عبور میو ـ از آنجا 
سوی همگان  صورت ویژه و به سوی تو به فرمودند: من پیامبر خدا به رفت. ایشان سوی پیامبر به
 0: بابنشهرآشومناقب ؛«صورت عمومی هستم. بیا ای علی! در سمت راست من بایست و با من نماز بگذار به
 .25، باب011 / 31: نواربحارال؛ 91 /
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 تقدم رحمت خداوندی بر دانش الهی

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می
نَْسانََََّّخلََقَّ*  ْرآنََّالْقَََُّّعل مََّ*  الر َْحَنَُّ  (9)اْْلِ

اندازه بودن محبت خود را بیان کرده و پس از آن به قرآن  نوعی بی خداوند در این آیات به
جاری ساخت و او را از این  فرماید؛ این که خداوند حقیقت قرآن را به قلب پیامبر اشاره می

نسان با رحمت پروردگار و عمل فرماید که ا چشمه سیراب گردانید. سپس به این نکته اشاره می
طور که امیر مؤمنان  رسد. همان نازل شد، به اوج می به تعلیمات قرآنی که به قلب پیامبر

ثمره زیبایی  تربیت یافت. به دیگر سخن، امیر مؤمنان نیز با آداب رسول اکرم علی
ـ که در معتبرترین  های خلقت است. پیروان راه ایشان نیز باید با روایات اهل بیت زیباترین

  های وجودشان را به جلوه آورند. آوری شده است، ـ خود را تربیت کرده و زیبایی کتب، جمع
 همسایه زیبارویان

در همه جوانب وجود )مثل حاالت، افکار، نیات،  و امامان اگر پیروان پیامبر
نند که در برزخ، ک اعمال و اخالق( به زیبا کردن خود بپردازند، شایستگی آن را پیدا می

 جوار زیبارویان حقیقی باشند. هم
 فرماید: خداوند در قرآن کریم می

وََلَِكَََّّوالر ُسوَلََّّاّلل َََّّيُِطعَََِّّوَمنَّْ
ُ
ينََََّّمعَََّّفَأ ِ ْنَعمَََّّاَّل 

َ
َّاَل ِبيِّيَََِّّمنََََّّعلَيِْهمََّّْاّلل ََُّّأ

يِقيََّ دِّ َهَداءَََِّّوالصِّ اِْلِيََََّّوالش  وََلَِكََّّوََحُسنََََّّوالص 
ُ
 (0)ِفيًقارَََّّأ

، صدیقان، شهدا و کسی که در عمل، در اخالق و در افکار زیبا شد، همانند انبیا
صالحان در بهشت در جوار حضرت حق خواهد بود. چرا که چنین شخصی، خود نیز همچون 
دیگر خوبان، زیبا و شایسته شده است. بسیاری از افراد، با ارتکاب معاصی، خود را از اوج به 

                                                 
 «انسان را آفرید*  داد آموزشقرآن را *  خداوند رحمان»؛ 3ـ  9(: 55. الرحمن )9
که ]صادقانه[ از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمرۀ پیامبران، ِصّدیقان، شهیدان و صالحانند  آنان»؛ 21(: 2. نساء )0

 «رند، و ]این چهار گروه[ برای آنان نیکو همنشینانی هستندهای کامِل حق برخوردا که از نعمت
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کاران  سازند. البته خداوند با بخشش خود، گناه نشینی با خوبان محروم می و از همزیر کشیده 
زده نخواهند بود؛  کند. آنان هرگز خجالت را نیز بدون وجود کمترین ناپاکی به بهشت وارد می

بود، بهشت  شان را حتی از یاد آنان خواهد ُبرد. اگر چنین نمی چرا که خداوند همه گناهان
 گشت. ران، به جایی برای افسوس و حسرت مبدل میکا برای گناه



 

915 

 
 

 

7. 
 اهی محل تمرین سختی

  
 های جنین در رحم مادر سختی

اند. جای او در آنجا تنگ، تاریک و  نام رحم مادر عبور کرده یی به ها همه از دنیا انسان
چشید؛  بود؛ طعم هیچ غذایی را نمی های بسیاری محروم ناراحت بود. او خود نیز از نعمت

شنید. تمام  دید و ـ جز صداهایی مبهم )مثل تپش قلب مادر( ـ هیچ نمی کسی را نمی
شد. پس از همه آن  بند ناف به او داده مینام  مجرایی بههایی که در اختیارش بود، با  نعمت
، گسترده و برخوردار از ها، وارد جهانی شد که وسیع ها و محرومیت ها، تاریکی ها، سختی تنگی

شود، حقیقتی زیبا دارد.  هاست. هر آنچه که انسان در مدت زندگی با آن مواجه می انواع نعمت
های رنگارنگ، منطق جغرافیایی مختلف با  چهار فصل سال، غذاهای گوناگون، میوه

گفت که هر های این جهان است. بنابراین باید  فرد و مانند آن از زیبایی هایی منحصربه ویژگی
شود، در حقیقت جهانی آمیخته با سختی و رنج بیرون آمده است. این  انسانی که متولد می
اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّفَإِن َّیک معنا از معانی آیه   است. (9)يُْسً

                                                 
 .«راستی با هر دشواری آسانی است پس به»؛ 5(: 12. انشراح )9

1 
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م و سه سفر

َ
 چهار عال

شناسد، در حقیقت  نام دنیا می کند و آن را به اکنون در آن زندگی می عاَلمی که انسان هم
دومین عاَلم زندگی اوست. دو جهان دیگر نیز باقی مانده است که باید پس از دنیا، بدان سفر 
کند. این دو سفر نیز اجباری است؛ یعنی آدمی در پذیرش یا رّد آن هیچ حّقی برای انتخاب 

  ها، آخرت است. ندارد. عاَلم سوم، برزخ و چهارمین آن
 حکایت احترام شاگرد به استاد

مدفون شده است ـ  ـ که در حرم امام رضا (9)مرتضی آشتیانی شیخ الله حاج مرحوم آیت
نیز از مراجع  (0)میرزاحسن آشتیانی الله حاج مرحوم آیت نظیر شیعه بود. پدرش از علمای کم

هنگامی که میرزای است.  تقلید شیعه بود که قبرش در حرم حضرت عبدالعظیم

                                                 
مرتضی آشتیانی معروف به آشتیانی غروی، فرزند ارشد میرزاحسن  شیخ مرتضی آشتیانی؛ حاج شیخ الله حاج . آیت9

یا آمد. وی سطوح مقدماتی تحصیلی را نزد پدر و هجری قمری در تهران به دن 9011آشتیانی در سال 
هجری قمری جهت ادامه تحصیل به نجف سفر کرد و از محضر  9311میرزاابوالحسن جلوه فراگرفت. در سال 

الله رشتی و مالمحمدکاظم خراسانی بهره گرفت. ایشان کتابی در باب اجاره تألیف نمود.  اساتیدی چون میرزاحبیب
ری به تهران بازگشت و در مدرسه خان مروی به تدریس پرداخت. پس از این که هجری قم 9391در سال 
خواهان تهران را فتح کردند، او به مشهد رفت و در آنجا به تدریس پرداخت و اداره حوزه علمیه را برعهده  مشروطه

ن مطهر امام سالگی دار فانی را وداع گفت و در صح 15هجری قمری نیز در سن  9325گرفت. سرانجام در سال 
 مدفون گردید. رضا

هجری قمری در آشتیان چشم به هستی  9021. میرزاحسن آشتیانی از علمای بزرگ شیعه آشتیانی است که در سال 0
گشود. او در همان سنین ابتدایی به فراگیری علم پرداخت. در نوجوانی به بروجرد سفر کرد و چهار سال ادبیات را 

حوم سیدشفیع جاپلقی استفاده کرد. پس از آن رهسپار نجف اشرف شد و در آنجا از فرا گرفت و از محضر درس مر 
هجری قمری  9010ها برد. در سال  ویژه شیخ اعظم، مرتضی انصاری بهره محضر درس اساتید حوزه نجف به

به ایران ـ مرحوم آشتیانی در حالی که به اجتهاد نایل آمده بود  یعنی درست یک سال پس از وفات شیخ انصاری ـ
بازگشت و در تهران ساکن شد. وی برای اولین بار افکار و تحقیقات شیخ انصاری را در علم اصول در تهران نشر 
داد. تألیفات آشتیانی در فقه و اصول بسیار است. وی از بزرگان و برجستگان در میان علمای شیعه است. سرانجام 

ازه وی پس از یک سال به نجف اشرف منتقل گردید و در هجری قمری در تهران درگذشت و جن 9391او در سال 
 جعفر شوشتری به خاک سپرده شد. مقبره شیخ
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در کرد، در حقیقت، کمر استعمار شکسته شد. او با را صا (0)فتوای حرمت تنباکو (9)شیرازی
خواست قرارداد تنباکو را با  نمی (3)شاه بشدت متزلزل نمود. ناصرالدیناین فتوا، استعمار را 

هزار لیره انگلیسی رشوه گرفته بودند. از  ها لغو کند. چون خود و اطرافیانش چندین انگلیسی
ن آشتیانی را به دربار بیاورند؛ پس از این که مزدوران الله میرزاحس همین رو، دستور داد تا آیت

شاه به او گفت: شما از میرزای شیرازی کمتر نیستید؛  شاه، ایشان را به دربار آوردند، ناصرالدین

                                                 
میرزامحمدحسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی بزرگ، ابتدا در اصفهان تحصیل کرد و سپس به نجف رفت  . حاج9

از شاگردان مبرز و طراز اول جواهر شرکت کرد و پس از او به درس شیخ انصاری رفت و  درس صاحب ۀو در حوز 
االطالق شیعه بود. او با تحریم  سال مرجع علی۵۵ایشان شد. بعد از شیخ انصاری نیز مرجعیت عامه یافت. حدود 

درس او تربیت شدند؛ از قبیل آخوند  ۀتنباکو، قرارداد استعماری رژی را لغو کرد. شاگردان بسیاری در حوز 
میرزاحسین سبزواری،  آقارضا همدانی، حاج طباطبائی یزدی، حاج مالمحمدکاظم خراسانی، سیدمحمدکاظم

سیدمحمد فشارکی رضوی، میرزامحمدتقی شیرازی. متأسفانه، یادگاری از آثار کتبی ایشان باقی نمانده است. ایشان 
 هجری قمری نیز درگذشت. ۷۵۷۵در سال 

شاه در سفر سوم خود به اروپا، در اثر  است. ناصرالدینترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران  . فتوای تحریم تنباکو از مهم0
هزار 05پولی مواجه شد و امتیاز کشت، توزیع و فروش توتون و تنباکو را به قیمت  ولخرجی در بودجه کشور، با بی

هزار لیره  وزیر انگلیس، واگذار کرد. بنابر این قرارداد، کمپانی رژی سالیانه پانزده لیره به ماژور تالبوت، مشاور نخست
گرفت. این قرارداد با اعتراض شدید  داد و در مقابل، امتیاز کشت و فروش توتون و تنباکو را می به دولت ایران می

استعمال توتون و تنباکو، به هر »رو شد. میرزای شیرازی با فتوایی مبنی بر این که  کشاورزان و تاجران ایران روبه
، کمر استعمار انگلیس را شکست و جنبش عظیمی در «است زمانشکل که باشد، در حکم محاربه با امام 

شاه نیز با دیدن اوضاع وخیم کشور، مجبور شد تا امتیاز فروش  ایران در تحریم تنباکو به راه انداخت. ناصرالدین
 توتون و تنباکو را لغو کند.

هجری قمری است و او  9021سال شاه قاجار متولد  شاه، پسر محمدشاه بن عباس میرزا بن فتحعلی . ناصرالدین3
سبب  هجری قمری که محمدشاه قاجار در آن به 9022چهارمین سلطان از سلسله قاجاریه است. او در سال 

زمان با  بیماری نقرس درگذشت، فرزند و ولیعهد وی در تبریز بود. سن او در آن زمان بیش از هفده سال نبود. هم
ها برپا بود. در چنین اوضاعی آشفته مهدعلیا )مادر ولیعهد( با  فتنهتر شهرهای ایران  مرگ محمدشاه در بیش

میرزا اعتضادالسلطنه و میرزاآقاخان وزیر لشکر، زمام حکومت را در دست گرفت و به انتظار ورود  مساعدت علیقلی
ان، بدترین پادشاه جدید به پایتخت نشست. از اتفاقات تلخ دوره حکومت او قتل امیرکبیر است که به اجماع مورخ

سال سلطنت، در روز  21شاه نیز پس از  شاه و اشتباهی غیر قابل جبران بود. سرانجام، ناصرالدین اعمال ناصرالدین
به ضرب گلوله میرزارضا کرمانی به  هجری قمری و دربارگاه حضرت عبدالعظیم 9393هفدهم ذیقعده سال 

 قتل رسید.
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کنم و شما با  فتوا و خود از مراجع تقلید هستید! من به شما قلیان تعارف می شما نیز صاحب
دانید!  بت کنید که شما استعمال توتون و تنباکو را حرام نمیقبول آن، به تمام مردم ایران ثا

شاه گفت: میرزای شیرازی موالی  قد ایستاد و به ناصرالدین الله میرزاحسن آشتیانی تمام آیت
من است و من غالم اویم. غالم هرگز اجازه ندارد تا در برابر نظر موالیش، نظری دیگر داشته 

روم؛ اما در  و گفت: فردا باید از تهران بروی! او گفت: می شاه عصبانی شد باشد. ناصرالدین
الله میرزاحسن آشتیانی، در  قدم خواهم ماند. صبح فردای آن روز، خبر رفتن آیت دینم ثابت

تهران و بین مردم پخش شد. همه به خانه میرزا رفتند و با گریه از او خواستند از تهران نرود. 
تواند در تهران  ر خانه میرزا ترسید و به او پیغام داد که میگیر مردم د دولت از ازدحام چشم

  بماند.
اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّإِن َّمصداق آیه شریفه   يُْسً

الله آشتیانی( پدر را در عالم خواب  مرتضی )فرزند آیت الله آشتیانی، شیخ پس از وفات آیت
که مأمور سؤال بودند ـ و  ای و از او پرسید: برزخت چگونه گذشت؟ او گفت: دو فرشته (9)دید

طور کامل به وجود من احاطه داشتند، ـ نزد من آمدند. نخستین پرسش آنان از توحید بود؛  به
َک »آنان از من پرسیدند:  ، پروردگارت کیست؟ ناگهان دیدم رسول خدا (3)؛(0)«َمْن َرب 

                                                 
است. چنانچه رؤیا با آیات و روایات مطابق  ت قرآن و روایات ائمه هدی. میزان برای تعیین صدق رؤیاها، تنها آیا9

 باشد، گویای این است که خواب صادق است.
ِبی. »0

َ
هِ  َعْن أ ْعِد اْلَقاِصِف َو  َعْبِداللَّ الرَّ ََ َما  ه  ْصَوات 

َ
ْدَفن  أ ِْ ِحیَن ی  ْنَکٌر َو َنِکیٌر ِإَلی اْلَمیِّ  َقاَل: َیِجیء  اْلَمَلَکاِن ـ م 

وِرِهَما َفَیْسَأاَلِن اْلمَ  ع  ْرَض ِبَأْنَیاِبِهَما َو َیَطَئاِن ِفی ش 
َ ْْ اِن ا طَّ اْلَبْرِق اْلَخاِطِف َیخ  ََ َما  ه  ار  ََ ْب

َ
َک أ َک ـ َو َما ِدین  َْ َمْن َرب  یِّ

ْسَلم   ی َو ِدیِنَی اْْلِ ه  َربِّ ْؤِمنًا َقاَل اللَّ اَن م  ََ : هنگامی که مرده در قبر دفن شود، فرمودند امام صادق ؛َقاَل َفِإَذا 
هاشان  ها مانند صدای رعد ترسناک و چشم روند، در حالی که صدای آن سوی او می دو فرشته نکیر و منکر به

شکافند، موهای خود را بر زمین  های نیش خود زمین را می ها ـ با دندان کننده است. ـ آن مانند برق خیره
گوید:  دگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ پس اگر شخص مؤمن باشد، میپرسند: پرور کشند و از او می می

 .3/031: الکافی ؛«خداوند، پروردگار من و اسالم نیز دین من است
ُکم االعلی!»گفت:  یکی است. فرعون به ملت مصر می« الله»در دنیا بسیار وجود دارد؛ ولی « رّب . »3 َنْا َربُّ

َ
او خود را « أ

)من صاحب این شترانم و « انا رب االبل و لهذا البیت رب»ّلب به نماینده ابرهه گفت: خواند. ابومط رب آنان می
پرسد؛ به دیگر سخن،  سؤالی است که از کیستی مالک می« من ربک»برای این خانه )کعبه( نیز صاحبی است(. 

← 
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امبر به باالی سرم آمدند. پی و ائمه طاهرین صدیقه کبری مؤمنان علی امیر
به دو فرشته فرمودند: میرزاحسن هشتاد سال در عبادت، تحصیل، تدریس و خدمت  اکرم

جای او  اکنون او خسته است؛ هر پرسشی دارید، از من بپرسید! من به به دین بوده است. هم
ها را پاسخ گفت. من در حال حاضر، در  همه سؤال پاسخ خواهم داد. سپس پیامبر اکرم

اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّإِن َّیش هستم. این یکی دیگر از معانی کمال راحتی و آسا  است. (9) يُْسً
هول »شود. قیامت همان  آدمی پس از سپری شدن مدت برزخ، به قیامت وارد می

ع رسد.  است؛ یعنی جایی که از ترس، گویی جان مردم به گلوگاه می (3)«فزع اکبر»و  (0)«مطلَّ
                                                                                                                   

→ 
اش بوده  مر در زندگیترین ا پرستیده است. چه چیز مهم کند که انسان در دنیا چه چیزی را می این پرسش روشن می

که عمر خویش را برای آن سپری نموده است. یعنی ای انسان در دنیا مملوک و در سرپرستی چه رّبی بودی؟ رّب 
های دنیا و مادیات؟ ثروت، همسر، مقام، شهرت و حتی  ها، جلوه حقیقی تو، وجود مقدس پروردگار عاَلم بود یا بت

ید در پاسخ به سؤال این دو ملک، رّب خود را معرفی کنند. اگر انسان نامی تواند رّب انسان باشد. همه با شهوت می
جز نام رّب حقیقی خود را بگوید، آنان نخواهند پذیرفت؛ چرا که آن دو به باطن انسان اشراف داشته و حقیقت را 

 دانند. می
 .«شک با هر دشواری آسانی است بی»؛ 2(: 12. شرح )9
لع: هراس، دلهره0 و اضطرابی است که هر فرد پس از مرگ با اطالع یافتن از قبر و برزخ و عرضه اعمال پیدا  . هول ُمطَّ

ِد ْبِن ِعیَسی َعْن » شود. کند و با باز شدن چشم برزخی، تمام حقایق برایش روشن می می َحمَّ ِه ْبِن م  اْلَحَسن  ْبن  َعْبِداللَّ
َوْیِر  وب  َعْن ج  ِبیِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحب 

َ
ِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َو أ َر ِإَلی اللَّ ْن َیْنظ 

َ
ه  أ ْصَحاِبَنا َقاَل: َمْن َسرَّ

َ
َیة ْبِن اْلَعَلِء َعْن َبْعِض أ

َسْیِن  ْکِثْر ِزَیاَرَة َقْبِر اْلح  َلِع َفْلی  طَّ وَن َعَلْیِه َسْکَرة  اْلَمْوِت َو َهْول  اْلم  َسْیِن  َته  وِل ِزَیاَر  َفِإنَّ ِزَیاَرَة اْلح  ة  َرس 
هِ  تعالی نظر کند و سختی  فرمودند: کسی که دوست دارد در روز قیامت به حق ...حضرت امام صادق ؛اللَّ

برود؛ زیرا  جان دادن )که همان هول مّطلع باشد(، بر او آسان شود، بسیار به زیارت حضرت امام حسین
 .210 :مه ذهنی تهرانی()ترج کاملالزیارات ؛«است همان زیارت رسول خدا زیارت حسین

هِ . »3 وَعْبِداللَّ ب 
َ
َسْیِن َقاَل أ َبِر َو َلْم  : َمْن َزاَر َقْبَر اْلح  َْ َ ْْ اِر َو آَمَنه  َیْوَم اْلَفَزِع ا ه  ِمَن النَّ ْعَتَقه  اللَّ

َ
ِه أ ِه َو ِفی اللَّ َیْسَأِل  ِللَّ

ْنَیا َو اْلِْخ  َه َتَعاَلی َحاَجًة ِمْن َحَواِئِج الد  ْعَطاه  اللَّ
َ
فرمودند: کسی که قبر حضرت  حضرت امام صادق؛ َرِة ِإالَّ أ

ه و برای خدا زیارت کند، حق امام حسین تعالی او را از آتش جهنم آزاد نموده و در روز فزع  را قربة الی اللَّ
گر آن که خواهد، م دهد و او حاجتی از حوائج دنیا و آخرت را از خداوند نمی اکبر او را در امان قرار می

ْْ َله  َفاِحَشٌة  َقاَل » .211)ترجمه ذهنی تهرانی(:  کاملالزیارات ؛«فرماید تعالی به وی اعطا می باری َمْن َعَرَض
اَر َو آَمَنه  ِمَن اْلَفَزِع  ه  َعَلْیِه النَّ َم اللَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َحرَّ ْو َشْهَوٌة َفاْجَتَنَبَها ِمْن َمَخاَفِة اللَّ

َ
بَ أ َْ َ ْْ ْنَجَز َله  َما َوَعَده  ِفی  ا

َ
ِر َو أ

َتاِبِه ِفی َقْوِلِه َتَباَرَک َو َتَعاَلی  ََّجن غَانََِِّ ََّربِِّه فرمودند: هر که برایش  حضرت محمد؛ َولَِمْنََّخاَفََّمَقاَم
← 



  تمریِن بندگی

 

991 

یم امن نبوت و امامت باشد، احساس امنیت و آرامش اگر انسان در آن زمان خطیر، در حر 
اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّإِن َّکند. این هم یکی دیگر از مصادیق  می ای پس از  است که لحظه يُْسً

جای دهند و  قیامت پیروان راستین نبوت و امامت را فرا خوانده تا آنان را کنار اهل بیت
  رسی کنند. سپس از آنان حساب
 ها تیپاداش بزرگ سخ

ها در این جهان در کنار یکدیگرند. امور بسیاری در دنیا سختی ندارد. به  ها و راحتی سختی
آید؛ همچون پوشیدن  بیان دیگر، سختی هر آنچه که برای نْفس مطلوب باشد، به نظر نمی

ها، استشمام بوی خوش،  ها، دیدن زیبایی افزایی، خوردن خوراکی هاس زیبا، ثروت لباس
های امروزی بشر، دشواری بسیاری از امور  دن، تفریح کردن و مانند آن. پیشرفتاستراحت کر 

را که در گذشته دشوار بود، از بین برده است. هواپیماها مسیر سفری را که طی آن برای 
پیماید. به یاری چنین  انجامید، تنها در چند ساعت می گذشتگان چندین ماه به طول می

تی به سفرهای گردشی تبدیل شده است. چنین سفرهایی راحت امکاناتی، برخی سفرهای زیار 
است. نماز گزاردن و به وعظ سخنرانان گوش فرا دادن در مسجدی که در زمستان از هوایی 

 گرم و در تابستان از هوایی خنک برخوردار است، دشوار نیست.
دیگر  های زندگی، متحمل سختی نیست. اما بخشی طور کلی، انسان در برخی از بخش به

ها و  تر است؛ مثل گره گشودن از کار مردم. پس از این که انسان سختی از امور اندکی سخت
ها را با شکیبایی پشت سر نهاد، آسانی برزخ و قیامت را خواهد دید. این که پروردگار در  دشواری

اش کوتاهی کند، امری محال است. این که اجر عمری نماز و روزه را به  اعطای اجر بنده

                                                                                                                   
→ 

د، رانی پیش آید و از آن برای ترس از نافرمانی خداوند عّز و جّل، دوری گزین مورد عملی منافی عّفت و شهوت
ای را که  خدا بر او آتش دوزخ را حرام گرداند و او را از فزع أکبر که ترس و هول قیامت است، ایمن دارد و وعده

برای کسی که از ایستادن در ) َجن غَانَََِّّربِّهَََِّّمَقامََََّّخاَفَََّّولَِمنَّْدر کتابش قرآن به او داده و فرموده است: 
؛ (22(: 55الرحمن )) ؛«در مورد او اجرا فرماید (بهشت است بترسد دو [جهت حسابرسی]پیشگاه پروردگارش 

 .309 / 5: ترجمهمنلیحضرهالفقیه
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اش ندهد، ممکن نیست. حتی رکعتی از نمازها را از قلم حساب پروردگار نخواهد افتاد و  بنده
گردد. پیامبر  بار باشد ـ بدقت ثبت می گفتن ذکر ـ حتی اگر یک (9)بدون اجر نخواهد ماند.

که بگویید، بالفاصله تبدیل به « ال اله اال الله»فرمایند: شما مردم مؤمن یک  می اسالم
  (0)شود. در بهشت میدرختی 

 عبادت واال

های الهی است.  سبب ترس از دوزخ و عذاب عبادات برخی از بندگان خداوند، تنها به
پرستند. اما افرادی که مقام آنان  های ابدی آن خدا را می برخی نیز به اشتیاق بهشت و نعمت

 کنند: بسیار رفیع است، به حضرت حق عرض می
َک َخْوفًا مِ » ْهًل ِلْلِعَباَدِة َماَعَبْدت 

َ
َک أ ِتَک َلِکْن َوَجْدت  ْن َنارَِک َو اَلَطَمعًا ِفی َجنَّ

 (3)«َفَعَبْدت ک

                                                 
َِّمْنََّخرَّْ .9 ََّوإِْنَََّكَنَِّمثَْقاَلََّحب ة  ََّشيْئًا ََّنْفس  َُّتْظلَُم َّفَََل َّالِْقيَاَمِة َّالَْمَواِزيَنَّالِْقْسَطََِّلَْوِم تَيْنَاَّبَِهاََّونََضُع

َ
َّأ َدل 

نخواهد  یستم ینکمتر کس یچپس به ه کنیم، یعدالت را نصب م یترازوها یامتروز ق»؛ ِسِبيَََّوَكَفَّبِنَاََّحا
و بس است که  آوریم، ی[ میامتق ۀسنجش به عرص یباشد آن را ]برا یخردل ۀشد، اگر ]عمِل انسان[ هموزن دان

 .21(: 09؛ انبیاء )«یمما حسابگر باش
ِبیِّ  قال. »0 ه   ِإالَّ  هَ ِإلَ  اَل  َقاَل  َمْن : النَّ ْْ  اللَّ ِرَس ةِ  ِفی َشَجَرةٌ  َله   غ  وَتة   ِمْن  اْلَجنَّ َها َحْمَراءَ  َیاق  ْبَیَض  ِمْسک   ِفی َمْنِبت 

َ
ْحَلی أ

َ
 أ

َشدَّ  َو  اْلَعَسِل  ِمَن 
َ
ْلِج  ِمَن  َبَیاضاً  أ ْطَیَب  َو  الثَّ

َ
هُ  ِإالَّ  ِإلهَ  ال که کسی؛ اْلِمْسِک... ِمَن  ِریحاً  أ  او برای بهشت در بگوید، اللَّ

 جنس از زمینی در مشک از خوشبوتر و برف از سپیدتر عسل، از تر شیرین سرخ، یاقوت از روید می درختی
 .3: ثوابالعمالوعقابالعمال ؛«سپید... مشک

َک َخْوفًا مِ . »3 ِه َعَلْیِه َماَعَبْدت  ِدیَن َصَلَوات  اللَّ َوحِّ د  اْلم  ْؤِمِنیَن َو َسیِّ ِمیر  اْلم 
َ
ِتَک َلِکْن َقاَل أ ْن َنارَِک َو اَلَطَمعًا ِفی َجنَّ

ْهًل ِلْلِعَباَدِة َفَعَبْدت ک َو َمْن َلْم 
َ
َک أ ًة  َوَجْدت  نَّ َله  َجنَّ

َ
ْوِنِه ِإَلهًا َصاِنعًا ِلْلَعاَلِم َقاِدرًا َقاِهرًا َعاِلمًا َو أ ََ ِه ِسَوی  َیْعِرْف ِمَن اللَّ

ِطیِعیَن َو َنار  ْنِعم  ِبَها اْلم  ه  ی  ْدَخَله  اللَّ
َ
َجاة  ِمْن َناِرِه أ وَن َله  النَّ ْو َیک 

َ
ِتِه أ وَز ِبَجنَّ ب  ِبَها اْلَعاِصیَن َفَعَبَده  ِلَیف  َعذِّ َتَعاَلی ًا ی 

اِر اَل َمَحاَلةَ  ْنَجاه  ِمَن النَّ
َ
َة َو أ معبودا!  فرمایند: و سرآمد خداشناسان می امیر مؤمنان؛ ِبِعَباَدِتِه َو َطاَعِتِه اْلَجنَّ

یابی به بهشت نیز نیست! تنها چون تو  عبادت و پرستش من از ترس از آتش دوزخ نیست. با انگیزه طمع و دست
پرستم! کسی که در معرفت و بینش به این مقام و مرتبت نرسیده است،  دانم، تو را می را سزاوار پرستش می

ا، مسلط بر عالم خلقت و آفرینش است، در مقابل اطاعت داند خداوند، آفریدگار جهان، دانا، توان  همین قدر که می
کند و نیز به دلیل همین معرفت، عبادتش را برای  کاران و متمّردان را کیفر می دهد و گنه و بندگی پاداش می

← 
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کنند؛ بلکه  خاطر ترس از جهنم و نیز نه از شوق به بهشت خدا را عبادت می آنان نه به
ت و اند. البته باید گفت که این واالترین مرتبه پرستش اس ایشان خدا را سزاوار پرستش یافته

 فرماید: دو صورت پیشین نیز به نوبه خود پسندیده است. قرآن کریم نیز در این باره می
 (9)َوَطَمًعاََّخْوفًاَّاْدُعوهَُّ

کند؛ ترس از  پروردگار عاَلم در این آیه بندگان خود را به عبادت از ترس یا با طمع دعوت می
ن باشند، هرگز عبادت نخواهند دوزخ و اشتیاق به بهشت. اگر بسیاری، از عذاب الهی در اما

پرستند؛ چنانچه ورود به بهشت نیز برای آنان  کرد. بسیاری نیز خدا را تنها برای بهشت می
 تضمین شوند، دیگر سر اطاعات در برابر حضرت حق خم نخواهند نمود.

ينَََّّإِن َّدر تفسیر آیه  امام صادق ِ اِْلَاِتََّّوََعِملُواَّآَمنُواَّاَّل  َّلَُهمَََُّّسيَْجَعُلََّّالص 
اَّالر َْحَنَُّ فرمایند: کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند، آنان  چنین می (0)وُدًّ

بنابراین، تحمل رنج و سختی در  (3)محشور خواهم کرد. طالب را با حضرت علی بن ابی
های زندگی دنیا، در پاداش آن، حشر با حضرت  دنیا ارزشمند است. این که پس از سختی

                                                                                                                   
→ 

گزارد، ـ باید بداند که ـ پروردگار مهربان نیز او را  های بهشتی و یا نجات و خالصی از آتش می رسیدن به نعمت
 .911 / 21: نواربحارال ؛«برابر عبادتش به بهشت برده و از آتش نجات خواهد داددر 

رِْضََِّّفََُّّتْفِسُدواََّوَلَّ. 9
َ
ََّّاّلل ََِّّرََْحَةَََّّإِن َََّّوَطَمًعاََّخْوفًاََّواْدُعوهََُّّإِْصََلِحَهاََّبْعدَََّّاْْل در »؛ الُْمْحِسنِيَََِّّمنَََّّقَِريب 

گری برنخیزید! و خدا را از روی  ،[ به تخریب و فتنهام ان شایستهبندگوسیلۀ  زمین پس از آبادی و عمرانش ]به
 .52(: 1؛ اعراف )«بیم ]از عذابش[ و امید ]به رحمتش[ بخوانید؛ زیرا رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است

محبت  [ها در دل]اند،  مؤمنانی که کارهای شایسته انجام دادهخداوند مهربان برای گمان  بی»؛ 12(: 91. مریم )0
 .«ویژه قرار خواهد داد

اِدق  . »3 ََّ ْؤِمِنیَن  َقاَل ال ِمیَر اْلم 
َ
نَّ أ

َ
وِل َهِذِه اْلَْیِة أ ز  اَن َسَبب  ن  هِ  ََ وِل اللَّ اَن َجاِلسًا َبْیَن َیَدْی َرس  ْل  ََ َفَقاَل َله  ق 

ّدًا، َفأَ  َیا َعِلی   ْؤِمِنیَن و  وِب اْلم  ل  مَّ اْجَعْل ِلی ِفی ق  ه  : اللَّ ه  ينَََّّإِن َّْنَزَل اللَّ ِ اِْلَاِتََّّوََعِملُواَّآَمنُواَّاَّل  ََّسيَْجَعُلََّّالص 
اَّالر َْحَنََُّّلَُهمَُّ فرمایند: سبب نزول این آیه )نود و ششمین آیه از سوره مبارکه مریم(  می امام صادق؛ «وُدًّ

فرمودند: ای  علیبه حضرت  نشسته بودند. پس پیامبر نزد پیامبر اسالم این است که امام علی
ينَََّّإِن َّهای مؤمنان دوستی و محبتی قرار ده! پس خداوند متعال فرمود:  علی! بگو خدایا برای من در قلب ِ َّاَّل 

اِْلَاِتََّّوََعِملُواَّآَمنُوا اَّالر َْحَنََُّّلَُهمَََُّّسيَْجَعُلََّّالص  قطعًا بزودی ـ خداوند ـ رحمان برای کسانی که ایمان ) وُدًّ
 .52 / 0: تفسیرالقمی ؛«(ها ـ محبتی قرار خواهد داد شایسته بگزارند، ـ در دل آورده و کارهای
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دینی خواهد  او، دین بی کسی است که بی پذیر نیست. علی داده شود، مقایسه لیع
 دین را باید از علی معنا خواهد شد. پس از پیامبر اسالم بود؛ نماِز و روزه، باطل و حج بی

سوی حضرت حق هدایت کرده و به  توانند کسی را به و فرزندان او آموخت. اغیار هرگز نمی
  که در این راه خطیر باید از یاران یاری ُجست.سعادت رسانند. بل

 رستگاری شیعیان

 :اند فرموده طالب روایات بسیاری در وصف مقام علی بن ابی پیامبر اسالم
ور  َواِحد  » َنا َو َعِلٌی ِمْن ن 
َ
 «از نوری واحد هستیم من و علی (9)؛أ
َنا َو َعِلیٌّ ِمْن َشَجَرة  َواِحَدة  »
َ
 «ز درختی واحد هستیما من و علی (0)؛أ
َها» َنا َمِدیَنة  اْلِعْلِم َو َعِلٌی َباب 
َ
نیز  ـ شهر علم و علی منزله به من ـ (3)؛أ
 «ـ دروازه آن است همچون ـ
َْ َوِصّیی َو َخلیَفِتی» ن
َ
 «ای علی! تو وصی و جانشین من هستی (2)؛أ

                                                 
ِبی. »9

َ
َثِنی أ ِخی َقاَل َحدَّ

َ
َثِنی أ َسْین  ْبن  َعِلیٍّ َقاَل َحدَّ ِبی اْلح 

َ
َثِنی أ ِبی اْلَحَسن  ْبن  َعِلیٍّ َقاَل َحدَّ

َ
َقاَل َقاَل  َطاِلب   َعِلی  ْبن  أ

هِ  ول  اللَّ لِ  َرس  َنا َو َعِلٌی خ 
َ
ْ  أ نقل فرمودند: من و  از پیامبر طالب امام علی بن ابی؛ ِمْن ن ور  َواِحد   ْق

 .031: «صدوق»مالیال ؛«از یک نور آفریده شدیم علی
ِبی. »0

َ
ْدِریَّ َعْن َعِلیِّ ْبِن أ َباَسِعید  اْلخ 

َ
ْ  أ هِ  َطاِلب   َسَأْل وَل اللَّ ْ  َرس  ًة َفَقاَل َسِمْع اس  ِمْن  َخاصَّ ِلَق النَّ ول  خ  َو َیق  َو ه 

وَبی ِلَمِن  َها، َفط  َها َو َعِلیٌّ َفْرع  ْصل 
َ
َنا َو َعِلیٌّ ِمْن َشَجَرة  َواِحَدة  َفَأَنا أ

َ
ْ  أ ِلْق ی َو خ  ْشَجار  َشتَّ

َ
اْسَتْمَسَک ِبَأْصِلَها َو  أ

َل ِمْن َفْرِعَها ََ َ
پرسیدم؛ او  طالب ره منزلت علّی بن ابیابوهارون عبدی گفت که از ابوسعید خدری دربا؛ أ

از یک  اند و من و علی فرمود: مردم از درختان گوناگونی آفریده شده شنیدم که می گفت: از پیامبر خدا
شاخه آن است؛ پس خوشا به حال آن که به ریشه آن تمسک جوید  ایم. من ریشه آن و علی درخت آفریده شده

 .955: کنوزالحقائق؛ 029 / 0: فسیرمنکتابالمستدرکالت ؛«و از شاخه آن تناول کند
َنا َمِدیَنة  اْلِعْلِم َو َعِلٌی . »3

َ
ول  أ ْدَخل  اْلَمِدیَنة  ِإالَّ ِمْن َباِبَها َیق  َها َو َهْل ت  فرمود: من شهر دانشم و  پیامبر اسالم؛ َباب 

 .322ـ  320: «صدوق»مالیال ؛«توان جز از در، وارد شهر شد در آنست و آیا می علی
دوق )رحمه الله( فی أمالیه بسنده الی سعد بن علقة عن أبی روایته فی مناقب علّی . »2 َّ سعید  اّلتی رواها ال

أّنه قال یا علّی! أنْ أخی و أنا أخوک، أنا المَطفی للّنبّوة و أنْ  عقیَا عن الحسین عن أبیه عن الّرسول
ل و أنْ صاحب الّتأویل و أنا و أنْ أبوا هذه اّْمة، أنْ وصّیی و المَطفی للمامة و أنا صاحب الّتنزی

و  از امام علی بن ابی طالب امام حسین؛ «خلیفتی و وزیری و وارثی و أبو ولدی، شیعتک شیعتی...
ام و  نقل فرمودند: یا علی! تو برادر منی و من برادر تو؛ من برای نبوت برگزیده شده ایشان نیز از رسول خدا

← 
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حضور همگان، به  که خود صاحب مقام رسالت و ابالغ به مردم بودند، در پیامبر اکرم
 فرمودند: علی

ونَ » م  الَفاِئز  َک ه  َْ َو ِشیَعت  ن
َ
! أ  (9)«َیا َعِلیٌّ

ای  یعنی تنها تو و پیروانت اهل نجات هستند. تقدم أنت در این جمله، آن را به جمله
 حصریه تبدیل نموده است.

ر یک از رو بودند. ه های بسیاری روبه در حیات مبارک خود با سختی امیر مؤمنان علی
پیروان راه حضرت نیز باید با اقتدا به ایشان، شکیبایی را در خود تقویت کرده و مشکالت را 

گشایی از مشکالت مردم و در کار،  بتدریج پشت سر گذارد. شکیبایی در مانند عبادت، در گره
 در این موضوع است. همگی از مصادیق پیروی از حضرت امیر مؤمنان

                                                                                                                   
→ 
و برای امامت؛ من صاحب تنزیلم و تو صاحب تأویل؛ من و تو دو پدر این امت هستیم! تو وصی، خلیفه، وزیر و ت

 .191 / 0: الغارات ؛«وارث من و نیز پدر دو فرزندم هستی؛ شیعیان تو ـ همان ـ شیعیان من هستند
فرمودند: یا علی!  به علی برحضرت پیام؛ قال یا علی! أنْ و شیعتک هم الفائزون یوم القیامة و أنه. »9

ـ اختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات میرداماد  رجالالکشی؛ «َروایند تو و شیعیانت در روز قیامت خوشبخت و کام
 .090 / 9اْلسترآبادی(: 



 

995 

 
 

 

8. 
 تجارت رد محل تمرین

  
 امان از آتش جهنم

حقیقت  هیچ فرهنگ، کتاب، مکتب و آیینی، همچون تعالیم قرآن کریم و اهل بیت
ترین تعریف از دنیا  چنین روشن معرفی نکرده است. زیباترین، بهترین و حقیقی دنیا را این

، بیت تعریف قرآن کریم و اهل اند. جز  بیان داشته تعریفی است که قرآن و اهل بیت
هر نگاهی به دنیا تعریفی انحرافی است. پاکان عاَلم و اولیای الهی تمام زندگی ظاهری و 

اند. قرآن کریم دنیا را  بنا نهاده باطنی خود را بر اساس تعریف قرآن و اهل بیت
رساند.  سرشار میشده و  داند که تاجران حقیقی را به سود و منفعتی تضمین ای می خانه تجارت

یابی به پیروزی  خدا در آیات سوره صّف، دنیا را محلی برای تجارت ـ افرادی که در صدد دست
کند؛ تجارتی که انسان را از ضرری مانند  همیشگی و سعادت جاودان هستند، ـ معرفی می

اند. گرد ناپذیر مانند بهشت بهرمند می دارد و نیز از سودی پایان دوزخ برای ابد مصون می
 فرماید: خداوند در قرآن کریم می

َِلم َّ
َ
َّأ ََِّتَاَرة َُّتنِْجيُكْمَِّمْنََّعَذاب  ُدل ُكْمَََّعَ

َ
ََّورَُسوِلَِّ*  َهْلَّأ تُْؤِمنُوَنَّبِاّلل ِ

َّإِْنَّ َّلَُكْم ََّخْي  ََّذِلُكْم ْنُفِسُكْم
َ
ََّوأ ْمَواِلُكْم

َ
َّبِأ َّاّلل ِ ََّسِبيِل َِّف َوَُتَاِهُدوَن

8 
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 (9)ُكنْغُْمََّتْعلَُمونََّ
ای به تجارت بپردازد که هیچ زیانی، مثل عذاب دوزخ،  گونه تواند به آدمی در دنیا می

متوجه او نگردد؛ یعنی همواره خود را از آن دور و بیگانه با آن قرار دهد. کسانی که در دنیا 
اند، در روز قیامت نیز بسرعت از آن عبور خواهند کرد.  همیشه خود را از دوزخ دور نگاه داشته

 فرماید: نانکه قرآن کریم نیز میچ
ََِّّمنُْكمَََّّْوإِنَّْ ََََّّكنََََّّوارُِدَهاَّإِل  ََُّّثم َّ*  َمْقِضيًّاََّحغًْماََّربَِّكََََّّعَ ينَََُّّننَّجِّ ِ َّاَّل 
َقْوا  (0)ات 

ها از جهنم است. از آنجا که بهشتیان با جهنم هیچ تناسبی  این آیه درباره عبور بهشتی
بی از سوی آتش دوزخ، آنان را تهدید کند، از آن بسالمت ندارند، بدون این که کمترین آسی

ها نشان داده است؛ داستان  ای از اثر نکردن آتش را در دنیا به انسان گذرند. خداوند نمونه می
و آتشی ُپرحجم و سوزان که کافران برای او آماده نموده بودند. اما  حضرت ابراهیم

حتی کمترین اثری نکرد،  ر حضرت ابراهیمسرانجاِم آن، چنین شد که آتش جز این که د
داد، نشانگر آن است که  بلکه به امر پروردگار همچون گلستانی ُپرطراوت، سرد شد. این رخ

چنین بدین نکته  طور کامل بیگانه بوده است. قرآن کریم این با آتش به حضرت ابراهیم
 فرماید: اشاره می

ََّّوََسََلًماَّبَرًْدا  (3)إِبَْراِهيمَََََّّعَ
                                                 

َهاَّيَا. 9 ي 
َ
ينَََّّأ ِ ُدل ُكمَََّّْهْلََّّآَمنُواَّاَّل 

َ
ََّّأ ََِّّمنََُّّْتنِْجيُكمَََِّّْتَاَرة ََََّّعَ َِلم َََّّعَذاب 

َ
ََّوَُتَاِهُدونََََّّورَُسوِلََِّّبِاّلل ََِّّتُْؤِمنُونََّ*  أ

ْمَواِلُكمََّّْاّلل َََِّّسِبيلََِِّّفَّ
َ
ْنُفِسُكمََّّْبِأ

َ
ای مؤمنان! آیا شما را به »؛  َتْعلَُمونَََُّّكنْغُمََّّْإِنََّّْلَُكمَََّّْخْي َََّّذِلُكمَََّّْوأ

مان بیاورید! و با اموال و به خداوند و پیامبرش ای * راهنمایی کنم؟ تجارتی که از عذابی دردناک نجاتتان دهد
از هرچیزی برای شما بهتر است اگر ]به منافع دنیایی و  هایتان در راه خدا جهاد کنید! این ]ایمان و جهاد[ جان

 .99و  91(: 29؛ صف )«اش[ آگاه بودید آخرتی
ََِّّمنُْكمَََّّْوإِنَّْ. 0 ََََّّكنََََّّوارُِدَهاَّإِل  َّنََُُّّثم َّ*  َمْقِضيًّاََّحغًْماََّربَِّكََََّّعَ ينَََّّنَّجِّ ِ َقْواَّاَّل  الِِميََََّّونََذرََُّّات  ؛ ِجِثيًّاَِّفيَهاَّالظ 

حتمی  ای ارادهاین بر پروردگارت  حضور و اشراف بر دوزخ خواهد داشت،که  کس از شما نیست مگر آن هیچ»
ران را دهیم، و ستمکا د نجات میداشتنپرهیز  [از خدا اطاعت کرده و از محّرماتش]گاه کسانی را که  آن * است

 .10و  19(: 91؛ مریم )«کنیم در دوزخ رها می اند به زانودرافتادهکه  درحالی
ََّّوََسََلًماَّبَْرًداَُّكوِنََّّنَارََُّّيَاَّقُلْنَا. 3  گفتیم: ای آتش! بر ابراهیم سرد [پس او را در آتش انداختند،]»؛ إِبَْراِهيمَََََّّعَ

 .21(: 09؛ انبیاء )«آسیب باش! و بی
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 یابی به بهشت اصول دست

قواعد تجارت پیروزمندانه برای کسب بهشت در دنیا، در آیات سوره صف آمده است؛ 
 فرماید: خداوند در این آیات شریف می

ْمَواِلُكمََّّْاّلل َََِّّسِبيِلََِّّفَََّّوَُتَاِهُدونََََّّورَُسوِلََِّّبِاّلل ََِّّتُْؤِمنُونََّ
َ
 (9)بِأ

ها سخن گفته است، آنان را با  کریم که از بهشتی ای از آیات قرآن خداوند در هر آیه
اند که تعّلقی به  کند؛ یعنی اینان کسانی اوصافی همچون جهادگران جان و مال معرفی می

 آن دورند. خداوند در قرآن کریم فرموده است:  مادیات ندارد. بنابراین، با دوزخ بیگانه و از
ْنُفَسُهمََّّْالُْمْؤِمنِيَََِّّمنَََّّاْشََتَىَّاّلل َََّّإِن َّ

َ
ْمَوالَُهمََّّْأ

َ
ن َََّّوأ

َ
 (0)اْْلَن ةَََّّلَُهمََُّّبِأ

های دنیوی،  این آیه درصدد بیان این نکته است که بندگان پروردگار باید از ثروت
پوشی کرده تا خداوند بهشت را در ازای آن به ایشان اعطا نماید. این که کسی از انفاق  چشم

وزرد، امری غیرعاقالنه است!  به بهشت نیز طمع میمالی و عبادات امتناع کرده و در مقابل 
برخی افراد در صدر اسالم، تربیت الهی را پذیرفته بودند؛ آنان با خواهش کردن و درخواست از 

خواستند تا از بهترین اموال آنان برداشته و به نیازمندان بدهد. آنان  می پیامبر اسالم
کردند. عبادات خود را نیز به بهترین صورت،  میارزش را به خدا هدیه ن  قیمت و بی اشیای کم

 ای خاضعانه و بااخالص و حّجی تنها برای خدا. گزاردند؛ نمازی خاشعانه و باتوجه، روزه می

                                                 
ْمَواِلُكمََّّْاّلل َََِّّسِبيلََِِّّفَََّّوَُتَاِهُدونََََّّورَُسوِلََِّّبِاّلل ََِّّتُْؤِمنُونََّ. 9

َ
ْنُفِسُكمََّّْبِأ

َ
َُّكنْغُمََّّْإِنََّّْلَُكمَََّّْخْي َََّّذِلُكمَََّّْوأ

هایتان در راه خدا جهاد کنید! این ]ایمان و  به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید! و با اموال و جان»؛ َتْعلَُمونََّ
 .99(: 29؛ صف )«اش[ آگاه بودید شما بهتر است اگر ]به منافع دنیایی و آخرتیاز هرچیزی برای  جهاد[

ْنُفَسُهمََّّْالُْمْؤِمِنيَََِّّمنَََّّاْشََتَىَّاّلل َََّّإِن َّ. 0
َ
ْمَوالَُهمََّّْأ

َ
ن َََّّوأ

َ
ََّوُيْقغَلُونََََّّفيَْقغُلُونَََّّاّلل َََِّّسِبيلََِِّّفََُّّيَقاتِلُونَََّّاْْلَن ةَََّّلَُهمََُّّبِأ

يلََِّّاِل ْوَراةََِِّّفََّّاَحقًَََّّّعلَيْهََِّّوَْعًدا َْنِ ْوَفَََّّوَمنَََّّْوالُْقْرآنَََِّّواْْلِ
َ
واَّاّلل ََِِّّمنَََّّبَِعْهِدهََِّّأ يَّبِبَيِْعُكمََُّّفَاْسغَبِْشُ ِ َّاَّل 

]با  شکنی و دیگر گناهان[ بازگردند و نماز را چنانچه ]از تجاوز و پیمان»؛ الَْعِظيمََُّّالَْفْوزََُُّّهوَََّّوََذلَِكََّّبِهََِّّبَاَيْعغُمَّْ
 صورت به اش[ بخوانند و زکات بپردازند برادران دینی شمایند، ما آیات خود را برای مردم دانا هشرایط ویژ

 .999(: 1؛ توبه )«کنیم صریح و روشن بیان می
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 برکت سرشار در مال حالل

های آن اهمیت  شخصی متدین صاحب غذاخوری بود؛ او بسیار به امور دینی و آموزه
کرد. اگر از خدا  ای عمل می از منکر نیز با هنرمندی ویژهداد. برای امر به معروف و نهی  می
شدند.  ای راستین و حقیقی تبدیل می کردند، به شیعه خبران، مدتی با او معاشرت می بی

هنگامی که دولت پهلوی واردات گوشت منجمد را از کشورهای غیر اسالمی آغاز کرد، 
ده و استفاده کردند؛ اما او تا آخر عمر، ها خری ها از آن گوشت ها و غذاخوری بسیاری از قصابی

دانست در ذبح این حیوانات، مسایل شرعی هرگز  هرگز گوشت منجمد نخرید. چرا که می
تنها کم نشد، بلکه افزایش نیز یافت؛ زیرا  شود. جالب این است که روزی او نه رعایت نمی

گاه شدند، به دّکا هنگامی که دین ن وی سرازیر شدند. اهمیت داران تهران از این تصمیم او آ
افزاید. مال حرام جز این که برکتی ندارد، در دنیا و  دادن به حالل و حرام، بر برکت دارایی می

  هاست. آخرت نیز سبب بروز بدبختی
 جلوه حقیقت انسانیت

ای که بین آنچه که باید باشد، با آنچه که  باور کردن برخی مطالب، ساده نیست. فاصله
تومان  ماهیانه، تنها یک  (9)ها در روزگار مرحوم شیخ انصاری ت. شهریه طلبههست، بسیار اس

ها نزد مرحوم شیخ رفت و گفت: هشت ریال برای  ای هنگام پرداخت شهریه بار طلبه بود. یک 
من کافی است! شیخ انصاری فرمود: چرا؟ طلبه گفت: من در این ماه توانستم با قناعت، تنها 

                                                 
عبدالله انصاری از  هجری قمری در دزفول به دنیا آمد. نَسب او به جابر بن  9092محمدامین در سال  بن  . مرتضی 9

. وی که به شیخ انصاری معروف است، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری رسد می پیامبر ۀصحاب
الفقهاء و المجتهدین نیز   جواهر، مرجعیت عامه یافت. شیخ انصاری را خاتم آید. او پس از صاحب قمری به شمار می

ای تازه کرد. وی در  د مرحلهنظیر بود. او علم اصول و علم فقه را وار  اند. او در دقت و عمق نظر بسیار کم لقب داده
های  عنوان دو اثر از آثار شیخ اعظم است که در حوزه مکاسبو  رسائلسابقه دارد.  هایی بی این دو علم نوآوری
اند.  های وی را شرح داده شود. علمای پس از او، شاگرد و پیرو مکتب او هستند. آنان کتاب علمیه تدریس می

هجری قمری در نجف در  9019شهرت بسیاری دارد. شیخ انصاری در سال  همچنین، او در پرهیزکاری و زهد،
 جا نیز دفن شد. گذشت و در همان
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 ام. پس من به یک تومان نیازی ندارم. دو ریال اضافی آوردهبا هشت ریال سر کنم. 
داد و تا آنجا که  شخصی وضع مالی خوبی داشت. او در اواخر عمر، دو برابر خمس می

او خمسی بدهکار نبود؛ اما معتقد بود که آدمی   کرد. توانست برای کارهای خیر تالش می می
  باشد.َمردان، بااستقامت  باید در راه خدا چون بزرگ

 حکایت خّیر زیرک

پلو با  هنگامی که وارد چلوکبابی شد، فروشنده از او پرسید: چه میل دارید؟ او گفت: باقالی
گوشت! سپس گفت: به همه افرادی که در اینجا هستند، همین غذا را بدهید! تمام 

من  ام! کنم. چند لحظه پیش، به من خبر دادند که صاحب فرزند شده اش را حساب می هزینه
سال صاحب فرزند   بسیار خوشحال و شادمانم! همه شما میهمان من هستید! من پس از ده

پردازیم.  اید! برخی گفتند: آقا! ما هزینه غذایمان را خود می ام! شما در شادی من شریک شده
 اما او دوباره گفت: نه! همه شما میهمان من هستید.

میهمان او شده بود، او را در خیابان با دختری  روز بعد، یکی از افرادی که در آن روز  بیست
روز پیش، خدا به تو فرزندی داد؛ در این  ساله دید. خود را نزد او رساند گفت: عجب! بیست  پنج

ساله شده است. او گفت: لطفا درباره آن روز چیزی نپرسید! آن روز گذشت و  مدت او پنج
ان اصرار کرد تا او مجبور شد حقیقت را بگوید؛ نیازی به بازگو کردن آن ماجرا نیست. اما او چن

اند و با  هنگامی که من وارد غذاخوری شدم، پیرمرد و پیرزنی را دیدم که کنار میز من نشسته
سال  پلو با گوشت سفارش بده! یک کنند. پیرزن به شوهرش گفت: دوتا باقالی هم صبحت می

ایم! پیرمرد  یاز دارد؛ ضعیف شدهایم گوشت بخریم. بدنمان به گوشت ن است که نتوانسته
توانیم دوتا بشقاب سوپ بخریم. من با  تومان دارم. ما فقط می گفت: خانم! من فقط هجده 

پلو با گوشت  شنیدن سخنان این پیرمرد و پیرزن تصمیم گرفتم کاری کنم که آنان باقالی
 ست.ساله، دختر من ا دانی من چه کردم. این کودک پنج بخورند؛ و تو خود می

توانستی فقط آن دو را میهمان کنی! چرا برای همه سفارش دادی؟ او  او پرسید: می
خریدم، احساس  خواستم آبروی آنان برود؛ من اگر فقط برای آنان غذا می جواب داد: من نمی

 ام! کردند، من به آنان ترحم کرده می
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 به دنیا بدبینیعلت 

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می
ْمَواِلُكمََّّْاّلل َََِّّسِبيِلََِّّفََُّّدونَََّوَُتَاهَِّ

َ
ْنُفِسُكمََّّْبِأ

َ
َّإِنََّّْلَُكمَََّّْخْي َََّّذلُِكمَََّّْوأ

َََّّويُْدِخلُْكمََُّّْذنُوَبُكمََّّْلَُكمَََّّْيْوِفرَّْ*  َتْعلَُمونَََُّّكنْغُمَّْ َََّتِْغَهاَِّمنََََّّْتِْريََّجن ات 
ْنَهارَُّ

َ
 (9)لَْعِظيمَُّاَّالَْفْوزَََُّّذلَِكَََّّعْدن َََّّجن اِتََِّّفَََّّطيِّبَةًَََّّوَمَساِكنَََّّاْْل

سبب آمرزش  های انسان با جان و مالش در راه خدا، با ایمان به خدا و پیامبر مجاهدت
آورد. گفتنی است که قرآن کریم  گناهان و دفع جهنم است. این امر بهشت را به ارمغان می

کند؛ پس بنابراین، دنیا  هایی را دیدگاهی را درباره دنیا معرفی می زمان چنین مجاهدت
 یابد. نگرد، دنیا را بد می تواند تنها جهانی پلید و ُپرفریب باشد. آن که بدبینانه می ینم

صورت کامل  زد: ماه دونیم شد! ولی مردم خیابان ماه را به فردی بر فراز پشت بام فریاد می
کرد، با دیدن  شناختند. حکیمی که از آنجا عبور می دیدند. او دیوانه نبود؛ همه او را می می
گوید که ماه دونیم شده است. حکیم به  عیت، پرسید: چه خبر است؟ گفتند: آن فرد میجم

خار ریزی را از چشم آن فرد بیرون  پشت بام رفت و به آن مرد نگریست. با کمک انگشتش تکه
 شده ببیند. آورد! خار سبب شده بود که او ماه را دونیم

توان  قص وجودی خودشان است. میسبب ن های برخی افراد تنها به باید گفت که قضاوت
کنند، درمان کرد. نباید با تندخویی  کسانی را که وجود خدا، نبوت، قرآن و مانند آن را انکار می

 آنان را عتاب و سرزنش نمود.

                                                 
ْمَواِلُكمََّّْاّلل َََِّّسِبيلََِِّّفَََّّوَُتَاِهُدونََََّّورَُسوِلََِّّبِاّلل ََِّّتُْؤِمنُونََّ. 9

َ
ْنُفِسُكمََّّْبِأ

َ
َُّكنْغُمََّّْإِنََّّْلَُكمَََّّْخْي َََّّذِلُكمَََّّْوأ

َََّّوُيْدِخلُْكمََُّّْذنُوَبُكمََّّْلَُكمَََّّْيْوِفرَّْ*  َتْعلَُمونََّ ْنَهارََََُّّتِْغَهاَِّمنََََّّْتِْريََّجن ات 
َ
ََّجن اِتََِّّفَََّّطيِّبَةًَََّّوَمَساِكنَََّّاْْل

هایتان در راه خدا جهاد  به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید! و با اموال و جان»؛ الَْعِظيمََُّّالَْفْوزَََُّّذلَِكَََّّعْدن َّ
بر * ]اش[ آگاه بودید  رچیزی برای شما بهتر است اگر ]به منافع دنیایی و آخرتیاز ه کنید! این ]ایمان و جهاد[
نهرها جاری است و  [ آندرختان]هایی که از زیر  گناهانتان را بیامرزد، و در بهشت [این مسلک قرار بگیرید تا

 .90و  99 (:29؛ صف )«واردتان کند، این است کامیابی بزرگ! های جاویدان در بهشت های دلپذیر مسکن
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 سود و زیان در دنیا

 فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می
ْنُفَسهََُّّالُْمْؤِمنِيَََِّّمنَََّّاْشََتَىَّاّلل َََّّإِن َّ

َ
ْمَوالَُهمََّّْمَّْأ

َ
 (9)َوأ

کندن از ثروت بسیار اهمیت دارد؛ نیمی از بهای بهشت عبادت و نیم دیگرش هم  دل
رساند و تنها یکی از آن دو کارگر  انفاق مالی است. البته هر دو باهم آدمی را به بهشت می

 بیت فرماید. دیدگاه قرآن و اهل نیست. چرا که خداوند بهشت را ناتمام به کسی عطا نمی
به دنیا هرگز در مکتبی دیگر وجود ندارد. این دیدگاه، حقیقتی بسیار زیباست. کسی که با نگاه 

کند. او  کاری مراقبت می قرآن به دنیا بنگرد، تا لحظه پایانی عمر خود از دچار شدن به زیان
و  اش را نسوزاند همواره کسب منفعت را جویاست؛ او مواظب است تا آتش دوزخ دامن زندگی

 از بهشت محروم نماند.
توان کسی را در صراط مستقیم، اعتدال و انسانیت قرار  نمی بیت جز با قرآن و اهل

تر مردم دنیا،  داد. واضح است که جز اسالم، هرگز هیچ مکتبی قدرت این مهم را ندارند. بیش
ود را به آن که بدانند، خ بی و ائمه های انبیا تبی غیر الهی و خارج از آموزهادر مک

اند. اما در مقابل، پیروان مکتب اسالم که  اند. آنان منفعت ابدی را از دست داده تباهی کشانده
خانه دنیا با صبوری و مقاومت ورزیدن، خود را از دچار شدن  پیمایند، در تجارت راهی حق را می

 کنند. در دام گناهان حفظ می
 فرمودند: هادیحضرت امام 

وٌق َر » ْنَیا س  ونَ الد  ای در  دنیا بازاری است که عده (0)؛ِبَح ِفیَها َقْوٌم َو َخِسَر آَخر 
                                                 

ْنُفَسُهمََّّْالُْمْؤِمِنيَََِّّمنَََّّاْشََتَىَّاّلل َََّّإِن َّ. 9
َ
ْمَوالَُهمََّّْأ

َ
ن َََّّوأ

َ
ََّوُيْقغَلُونََََّّفيَْقغُلُونَََّّاّلل َََِّّسِبيلََِِّّفََُّّيَقاتِلُونَََّّاْْلَن ةَََّّلَُهمََُّّبِأ

اََّعلَيْهََِّّوَْعًدا يلََِّّاِل ْوَراةََِِّّفَََّّحقًّ َْنِ ْوَفَََّّوَمنَََّّْوالُْقْرآنَََِّّواْْلِ
َ
واَّاّلل ََِِّّمنَََّّبَِعْهِدهََِّّأ يَّبِبَيِْعُكمََُّّفَاْسغَبِْشُ ِ َّاَّل 

]با  شکنی و دیگر گناهان[ بازگردند و نماز را چنانچه ]از تجاوز و پیمان»؛ الَْعِظيمََُّّالَْفْوزََُُّّهوَََّّوََذلَِكََّّبِهََِّّبَاَيْعغُمَّْ
 صورت به را برای مردم دانا اش[ بخوانند و زکات بپردازند برادران دینی شمایند، ما آیات خود شرایط ویژه

 .999(: 1؛ توبه )«کنیم صریح و روشن بیان می
 .212: تحفالعقول. 0
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 .«آن سود بردند و بسیاری در آن زیان کردند
دست آوردند. اما   براستی باید گفت که برخی در دنیا تجارتی کردند که سودی سرشار به

طلبد، همه دارایی  نْفس میتوجهی به راه حق و پیروی از آنچه که  برخی نیز در این بازار، با بی
  خود را باختند و چیزی کسب نکردند؛ آنان خسرانی بزرگ کردند.

 مسیر هموار بهشت

خداوند صاحب بازار بزرگ و ُپررونق دنیاست. او خود فروشنده بهشت جاودان نیز به بهایی 
ایی خود ها در حیات کوتاه دنیوی است. بسیاری افراد، دار  اندک، یعنی همان عبادات و انفاق

دین خود را ُپر نموده و از دار دنیا به  را برای مطامع دنیوی صرف و در پایان شکم وارثان بی
ها،  رانی ها، شهوت پرستی آخرت رفتند. آنان برای خود و آخرتشان هیچ نخریدند. شکم

های  ها و سرمایه هایی است که همه دارایی ها و مانند آن گرداب خواهی ها، شهرت طلبی جاه
کشد. آنان که برای رسیدن به چنین مقاصدی تالش  ادی و معنوی انسان را به تباهی میم

 اند. کنند، در پایان عمر با دستانی خالی جان داده و چیزی برای آخرتشان از پیش نفرستاده می
ای با خدا معامله کرده و بهشت ابد را برای خود خریدند و با پیروزی از  در مقابل نیز عده

، اولیا و پاکان عاَلم هستند. عمر ، ائمهرفتند. در آن سرا نیز در کنار انبیااین دار 
ناپذیر الهی قابل  های پایان در مقابل جاودان و نعمت ـهر چه طوالنی نیز باشد ـ دنیوی انسان 

فرماید؛ بهایی مثل  مقایسه نیست. پس خداوند بهشت را با بهایی اندک به ایشان عطا می
ه و عباداتی مثل فرایض دینی. هر روز هفده رکعت نماز گزاردن یا هر سال سال عمری چندده

چیزی  (9)بار به حج رفتن، داری سپری کردن و یا در تمام طول عمر، تنها یک ماه را به روزه  یک
نیست که بتوان آن را با بهشت برین قیاس کرد. انجام واجبات، ترک محرمات، عمل به 

                                                 
گردد؛ آن نیز به شرط استطاعت و توان مالی  بار واجب می . البته گفتنی است که حج تمتع در تمام طول عمر یک9

 بار نیز واجب نخواهد شد. است. بدون استطاعت مالی حتی همان یک
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پس باید برای زندگی  (9)ناپذیر و ابدی است؛ ت. بهشت پایانمستحبات همگی بهای بهشت اس
دست آورد. اما افسوس که با همه این، باز شمار بسیاری  های ابدی را به  جاودان آخرت، نعمت

  کنند. ها برای رسیدن به آن تالشی نمی از انسان
 ارزش پشیمانِی بی

مند است؛ ولی به هنگام مرگ، های الهی بسیار سود در دنیا پشیمانی از سرپیچی از فرمان
دیگر سودی نخواهد داشت. باید پیش از آن که پشیمانی سودی نداشته باشد، کمی فکر کرد. 

ها باید بیندیشند که با راهی که در  فکر کردن به این موضوع خود عبادت است. همه انسان
ای خدا را در چه ه اند، عمر خود را چگونه به پایان خواهند برد؟ نعمت زندگی، انتخاب کرده

انجامد؟ بسیاری از  اندوزی به چه می کنند؟ عمری تالش و ثروت راهی استفاده می
خوردگان دنیا، همه عمر خویش را برای دنیاخواهی صرف و همواره برای زیبایی زندگی و  فریب

رسند،  تر آن تالش کردند. اما پس از آن که اینان به سن فرتوتی می آراستگی هر چه بیش
نشینند و از این اتفاق بسیار خرسند خواهند شد. در حقیقت،  ان به انتظار مرگشان میوارث

 اند. هایی هستند که آنان عمر خویش را برای آن از بین برده وارثان در انتظار دستیابی به ثروت
پذیرد، اهمیت دارد؛ بندگی خدا یا بندگی شیطان یا  این که عمر در چه راهی پایان می

باید حقیقت را پیش از ُبروز بدبختی، انتخاب کرد. همه آنچه که انسان در زندگی هوای نْفس؟ 
رسند. از سویی دیگر، چیزی از  به ورثه می  آورد، حتی اگر بسیار باشد، همه دنیا، به دست می

توان به عاَلم آخرت منتقل نمود. پس باید برای آسایش در آخرت فکری کرد و  مادیات را نمی
 (0)نمود. باید از گناهان و اشتباهات توبه کرد و به جبران گذشته پرداخت. ای فراهم توشه

                                                 
ينَََّوا. 9 ِ اِْلَاِتََّّوََعِملُواَّآَمنُواََّّل  َََّّسنُْدِخلُُهمََّّْالص  ْنَهارََََُّّتِْغَهاَِّمنََََّّْتِْريََّجن ات 

َ
ينَََّّاْْل بًَداَِّفيَهاََّخادِلِ

َ
َِّفيَهاَّلَُهمََّّْأ

ْزَواج َّ
َ
َرة ََّّأ َََّّونُْدِخلُُهمََُّّْمَطه  یر هایی که از ز زودی مؤمناِن دارای عمل شایسته را در بهشت و به»؛ َظِليًَلََِّّظَلًّ

اند، در آن ]جایگاِه با ارزش[  جاودانه همواره جا که در آن نهرها جاری است درآوریم درحالی آن ]درختان[
؛ «کنیم بخش[ وارد می های پایدار ]و آرام همسرانی پاکیزه ویژۀ آنان است، و ایشان را در زیر سایه

 .51 (:2نساء)
ذشته( است. به دیگر سخن، اگر کسی در رعایت حقوق مردم ها، جبران مافات )گ . توبه شروطی دارد که یکی از آن0

کوتاهی کرده و حّق الناس به گردن دارد، باید از خداوند طلب آمرزش نموده و آن را بپردازد. اگر کسی نیز در ادای 
← 
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 شب جمعه، شب توبه

 فرمودند: حضرت امام باقر
ای هست تا توبه او  کننده گویند: آیا توبه های جمعه می دو فرشته شب»

کننده هست تا به او عطا شود؟ آیا طالب آمرزشی  پذیرفته شود؟ آیا درخواست
 (9)«آمرزیده شود؟ آیا حاجتمندی هست؟ هست تا او

کاران را هم برای آمرزش به نزد خود فرا  خدا چنان بندگانش را دوست دارد که گناه
خواند. او از این که گناهان خطاکاران فاش شود و همگان بدان پی ببرند، جلوگیری  می
ده تا هر آن که در های همواری برای بندگانش آماده نمو کند. برای جبران گذشته نیز راه می

صدد توبه و بازگشت است، بتواند ِبسادگی نزد پروردگارش باز گردد. در مورد برخی گناهان مثل 
گاهی یابد. همین که از او حاللیت طلبیده  غیبت کردن، الزم نیست شخص غیبت شده از آن آ

نیست و  شده و او نیز ببخشد، کافی است. اگر همین هم احتمال َمفسده دارد، نیازی بدان
های مالی  کند. برای پرداخت حّق الناس استغفار کردن برای خود و او گناه غیبت را پاک می

نیز به هر صورت اگر هزینه آن پرداخت شود و بهای آن به دست صاحبش برسد، کافی است. 
حتی الزم نیست، صاحب حق از چیستی آن خبر داشته باشد؛ همین که بها پرداخت شود، 

 ران شده است.حّق الناس جب
                                                                                                                   

→ 
ه ها نماز را ترک گفت حقوق الهی سستی نموده است، باید توبه و به جبران آن اقدام کند؛ مثل این که شخصی مدت

 شده مشغول شود. است. حال پس از پشیمانی و توبه باید به قضا کردن نمازهای فوت
َو . »9 َعِة، َساَعِة الزَّ م  ؛ َساَعة  ِمْن َیْوِم اْلج  ْبَها ِفی َثَلِث َساَعات  ِه َحاَجٌة َفْلَیْطل  ْْ َله  ِإَلی اللَّ اَن ََ یح  َو َمْن  ب  الرِّ اِل ِحیَن َته 

ْبَواب  ا
َ
ْفَتح  أ وِع اْلَفْجِر؛ َفِإنَّ َمَلکَ ت  ل  ْیِل ِعْنَد ط  ْیر  َو َساَعة  ِفی آِخِر اللَّ وت  الطَّ  َ ْحَمة  َو َت َماِء َو َتْنِزل  الرَّ َناِدَیاِن لسَّ ْیِن ی 

ْغَفَر َله  َهْل ِمْن  ْسَتْغِفر  َفی  ْعَطی َهْل ِمْن م  وَب َعَلْیِه َهْل ِمْن َساِئل  َفی  ْقَضی َله   َهْل ِمْن َتاِئب  َفَأت  هر ؛ ...َطاِلِب َحاَجة  َفت 
که به خدا حاجتی دارد باید در یکی از سه ساعت روز جمعه آن را بخواهد. اول، ساعت زوال هنگامی که باد بوزد 

َدم  ها صدا کنند؛ دوم، آخرین ساعت شب، هنگام سپیده و درهای آسمان گشوده شود و رحمت فرود آید و پرنده
ای هست تا توبه او پذیرفته شود؟ آیا سایلی هست تا به او عطا شود؟ آیا  کنتده زنند: آیا توبهکه دو فرشته فریاد 

طالب آمرزشی هست تا او را بیامرزم؟ آیا حاجتمندی هست تا حاجت او برآورده شود؟ جارچی خدا را پاسخ 
 .919ای:  ، ترجمه کمرهتحفالعقول« ...دهید
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9. 
 تمرین نیکی کردن هب والدین

  
 اهمیت احترام به پدر و مادر

دنیا را میدان تمرین و آخرت را روز  تر نیز بیان شد، امیر مؤمنان علی چنانکه پیش
رخی از اند. همچنین، بنابر فرموده حضرت، پاداش این مسابقه بهشت است. ب مسابقه نامیده

رساند، ساده و برخی دیگر سخت و ُپرمشقت است.  هایی که آدمی را به بهشت می تمرین
هایی که پروردگار  ها، شرط آمادگی ورود به مسابقه است. یکی از تمرین صبوری در این تمرین

ها نیز باید بدان اهتمام ورزند، احترام به پدر و مادر است؛ در  بدان دستور داده و همه انسان
 یر این صورت، هرگز کسی نخواهد توانست به پاداش این مسابقه دست یابد.غ

های  رعایت آنچه که انسان در برابر پدر و مادر خود بدان موظف است، یکی از تمرین
دشوار است. این وظیفه با مرگ پدر و مادر هم بسته نخواهد شد؛ یعنی این تمرین پس از مرگ 

با شکلی دیگر! فردی که این تمرین را انجام دهد، ُمزد بزرگ و  کند؛ اما آنان نیز ادامه پیدا می
ترین شاخصه آن است.  فراوانی در بهشت خواهد داشت. شکیبایی در برابر این تمرین مهم

همه باید به این تکلیف توجه کرده و آن را به بهترین شکل ادا کنند. در این موضوع، هیچ 
مردان نیست. هر آن که از نعمت بزرگ پدر و مادر تفاوتی میان جوانان و پیران یا زنان و 

3 
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برخوردار است، باید به وظایفش بخوبی عمل کند. احترام به پدر و مادر بر هر مکلفی واجب 
 است.

کاران و حتی از کفار،  همچنین، در این که پدر یا مادر از بندگان خوب خدا باشند یا از گناه
به احترام و نیکی کردن به پدر و مادر خود، سفارش  هیچ فرقی وجود ندارد. خداوند فرزندان را

بسیار کرده است. بنابراین، وارد شدن به این تمرین، هیچ ارتباطی به خوب یا بد بودن والدین یا 
 (9)بایست به والدین احترام کرد. شرایط فرزندان ندارد. در هر صورت می
                                                 

اِدق  . »9 ََّ اِحِبَها ِإَلی ِرَضاِء اِبر  اْلَوا َقاَل ال ََ وغًا ِل ل  ْسَرع  ب 
َ
ِه َتَعاَلی ِإْذ اَلِعَباَدَة أ ْسِن َمْعِرَفِة اْلَعْبِد ِباللَّ ِه ِمْن ِلَدْیِن ِمْن ح  للَّ

هِ  ْشَتقٌّ ِمْن َحقِّ اللَّ نَّ َحقَّ اْلَواِلَدْیِن م 
َ
ِْ ِه َتَعاَلی  ْؤِمَنْیِن ِلَوْجِه اللَّ ِة  ِبرِّ اْلَواِلَدْیِن اْلم  نَّ یِن َو الس  اَنا َعَلی ِمْنَهاِج الدِّ ََ َتَعاَلی ِإَذا 

کِّ َو ِمَن الز   َیِتِه َو ِمَن اْلَیِقیِن ِإَلی الشَّ َِ ِه ِإَلی َمْع وَناِن َیْمَنَعاِن اْلَوَلَد ِمْن َطاَعِة اللَّ َواِنِه ِإَلی َو اَلَیک  ْنَیا َو اَلَیْدع  ْهِد ِإَلی الد 
ه  َتَعاَلی ِخَلِف َذِلَک َفإِ  َیٌة َقاَل اللَّ َِ َما َمْع ه  َما َطاَعٌة َو َطاَعت  ه  َیت  َِ َذِلَک َفَمْع ََ اَن  ََ نََََّّْعَََّّجاَهَداكََََّّوإِنََّْذا 

َ
َّأ

ْنيَاَِّفََّّوََصاِحبُْهَماَّتُِطْعُهَماَّفَََلََِّّعلْم ََّّبِهََِّّلََكََّّلَيَْسَََّّماَِّبََّّتُْشِكََّ نَاَبَََّّمنَََّّْسِبيَلَََّّوات ِبعَََّّْمْعُروفًاَّادل 
َ
َّإَِل ََُّّثم ََّّإَِل ََّّأ

َما ِبَحقِّ َما اْحَتَمَل َعْنَک فِ  َمرِْجُعُكمَّْ َذاه 
َ
ْق ِبِهَما َو اْحَتِمْل أ َما َو اْرف  اَحَبِة َفَقاِرْبه  ََ ا ِفی َباِب اْلم  مَّ

َ
ی َحاِل َو أ

ه  َتَعاَلی َعَلْیَک ِمَن  َع اللَّ ْق َعَلْیِهَما ِفی َما َقْد َوسَّ َضیِّ َما َو  ِصَغرَِک َو اَلت  ْل َوْجَهَک َعْنه  َحوِّ وِس َو اَلت  وِل َو اْلَمْلب   َ اْلَمْأ
َما ِبَأْحَسِن اْلَقْوِل َو الْ  ْل َله  ِه َو ق  ْمِر اللَّ

َ
َما ِمْن أ ِضیع  اَلَتْرَفْع َصْوَتَک َفْوَق َصْوِتِهَما َفِإنَّ َتْعِظیَمه  َه اَلی  ْف ِبِهَما َفِإنَّ اللَّ ط 

ْحِسِنیَن  ْجَر اْلم 
َ
فرمودند: نیکی به والدین از ُحسن شناخت و معرفت عبد به خداوند تعالی است.  امام صادق؛ أ

رساند؛ آن هم  تر از نیکی به پدر و مادر، به خشنودی حضرت دوست نمی چرا که هیچ عبادتی انسان را سریع
ی است که پدر و مادر احسانی که تنها برای به دست آوردن رضای پروردگار باشد؛ و البته احسان کامل هنگام

چنینی، مشتق از حق خداست. اما اطاعت پدر و مادر، در صورتی که فرزند  مسلمان باشند. حّق پدر و مادری این
خود را از طاعت حق منع کرده و به معصیت دعوت کنند، از یقین به شک فراخوانده و از زهد به دنیاپرستی 

های الهی دعوت  مادری که فرزند خود را به خالف برنامهسوق دهند، جایز نیست. روی گرداندن از پدر و 
کنند، اطاعت خداوند و پیروی از آنان، معصیت پروردگار است. خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است:  می

احسان به پدر و مادر را به انسان سفارش کردیم؛ اما اگر آنان فرزند را به شرک مکلف کنند، دستور دادیم از 
اعت نکند. در باب سلوک و معاشرت با والدین، باید طریق مدارا و رفق رعایت شود و فرزند باید توجه ایشان اط

داشته باشد که اگر اذیتی از سوی آنان به او رسید، باید برای خدا تحّمل کند. ایشان در دوران کودکی تو، برای تو 
اند، باید آنان را رعایت کنی و بر  ه هر دو پیر شدهاند. اگر اکنون ک شمار دیده زحمت بسیار کشیده و از تو رنج بی

آزار ـ و دشواری مراقبت از ـ آنان صبر کنی! از آنچه از خوراک و پوشاک خداوند کریم به تو عنایت کرده است، 
ـ به ایشان عطا کن و ـ بر آنان سخت َمگیر. روی محبت ـ خود را ـ از آنان برمگردان و صدایت را در برابر 

ن بلند مکن! گفتارت با آنان با مهر و لطف باشد؛ ـ بدان که ـ تعظیم آنان تعظیم خداست و توجه داشته صدای آنا
 .19: همصباحالشریع؛ «.کند باش که خداوند مهربان، اجر مردم نیکوکار را ضایع نمی

← 
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→ 
ِبی»

َ
ِْ   ْ ْل وِر ْبِن َحاِزم  َقاَل ق   َ ی َعْن َمْن َثنًّ اِء َعْن م  هِ َعبْ  َعِن اْلَوشَّ َلة  ِلَوْقِتَها َو ِبر   ِداللَّ ََّ ْفَضل  َقاَل ال

َ
ْعَماِل أ

َ ْْ ی  ا
َ
أ

هِ  عرض کردم: برترین اعمال کدام  گوید: به امام صادق منصور بن حازم می؛ اْلَواِلَدْیِن َو اْلِجَهاد  ِفی َسِبیِل اللَّ
 / 9: المحاسن؛ «در راه خدافرمودند: نماز در وقت خودش، نیکی به پدر و مادر و جهاد  است؟ حضرت

010. 
ِبی»

َ
هِ  َعْن أ َباَعْبِداللَّ

َ
ْ  أ اِط َقاَل: َسَأْل د  اْلَحنَّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ  َوالَّ يِْنََّعْن َقْوِل اللَّ ، َما َهَذا إِْحَسانًاََّوبِالَْوادِلَ
کَ  ْن اَلت 

َ
َما َو أ ْحَبَته  ْحِسَن ص  ْن ت 

َ
ْحَسان  أ ؟ َفَقاَل: اْْلِ ْحَسان  اَنا اْْلِ ََ ا َیْحَتاَجاِن ِإَلْیِه َو ِإْن  ْن َیْسَأاَلَک َشْیئًا ِممَّ

َ
َما أ َفه  لِّ

ه  َعزَّ َو َجلَّ  ول  اللَّ  َلْیَس َیق 
َ
ْسَتْغِنَیْیِن أ ََّّالِْب َََّّتنَالُواَّلَنَّْم  اَُّتنِْفُقواََّحّت  ب ونَََِّّمم  هِ  َُتِ وَعْبِداللَّ ب 

َ
مَّ َقاَل أ َو  َقاَل ث 

ا َقْول   مَّ
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ أ االلَّ َحُدُهَماَّالِْكَبَََِّّعنَْدكََََّّيبْلَُون ََّّإِم 

َ
وََّّْأ

َ
ُهَماَّأ ََّّلَُهَماََّتُقْلََّّفَََلََّّلِِكَ ف 

ُ
َقاَل  َتنَْهْرُهَماََّوَلََّّأ

ْضَجَراَک 
َ
ََّّلَُهَماََّتُقْلََّّفَََلَِّإْن أ ف 

ُ
َقاَل ِإْن َضَرَباَک  ِريًماكَََّّقَْوًلََّّلَُهَماََّوقُْلَِّإْن َضَرَباَک َقاَل  َتنَْهْرُهَماََّوَلََّّأ

ِریٌم َقاَل  ََ َما َفَذِلَک ِمْنَک َقْوٌل  ه  َلک  َما َغَفَر اللَّ ْل َله  َّالر َْحَةََِّفق  َِّمَن لِّ ََّجنَاَحَّاَّل  َقاَل اَلَتْمََلْ  َواْخِفْضَّلَُهَما
ة  َو اَلَتْرفَ 

َظِر ِإَلْیِهَما ِإالَّ ِبَرْحَمة  َو ِرقَّ ْم َعْیَنْیَک ِمَن النَّ ْیِدیِهَما َو اَلَتَقدَّ
َ
ْصَواِتِهَما َو اَلَیَدَک َفْوَق أ

َ
ْع َصْوَتَک َفْوَق أ

َما اَمه  دَّ و باید که با »فرماید:  پرسیدم: کالم خداوند ـ عزوجل ـ که می والد حناط گفت که از امام صادق ابی؛ ق 
یعنی در معاشرت با آنان حق ادب فرمودند:  این احسان به چه معنا است؟ حضرت« پدر و مادر احسان کنید!

سوی شما دراز کنند و  های آنان بکوشید؛ ـ حتی ـ پیش از آن که دست طلب به را بجا آورید و در رفع نیازمندی
هرگز به کار نیک دست نیابید تا آن که از دوست »فرماید:  گر چه خود دولتمند باشند! نه این است که خدا می

فرمودند: و اما کالم خدای عز و جل آنجا که  حضرت امام صادق« انفاق کنید.های خود، در راه خدا  داشتنی
« و اگر پدر یا مادر و یا هر دو، در کنارت به پیری برسند، به آنان ُاف مگو و آنان را از خود مران!»فرماید:  می

به مالل آوردند، حتی با مورد ـ تو را  های بی حوصلگی پر توّقع شدند و با بهانه یعنی اگر ـ به علت پیری و کم
گفتن ُاف اظهار مالمت مکن و اگر تو را مورد ضرب و کتک قرار دادند، با تندی و خشونت پرخاش مکن. و آنجا 

یعنی در برابر سیلی و کتک بگو: خدایتان بیامرزد و از « با کرامت و ادب به آنان پاسخ بده!»فرماید:  که می
ای است که خدا از شما انتظار دارد. همچنین آنجا که  نه و محترمانهخطایتان درگذرد. این همان پاسخ کریما

یعنی به آنان جز از روی مهر و شفقت، نگاه « و از روی مهر، بال و پرت را بر خاک راهشان بگستر!»فرماید:  می
 0: الکافی ؛«مکن، صدایت را فراتر از صدای آنان و دستت را فراتر از دست آنان َمبر و پیشاپیش آنان حرکت مکن

 .9، ح951 /
هِ » َباَعْبِداللَّ

َ
ْرت  أ اَن َقاَل: َخبَّ اِر ْبِن َحیَّ ه  َو َقِد اْزَدْدت  َله  ِبِبرِّ ِإْسَماِعیَل اْبِنی ِبی َفَقاَل  َعْن َعمَّ ِحب 

 
ْ  أ ْن  َ : َلَقْد 

هِ  وَل اللَّ ّبًا ِإنَّ َرس  ا نَ  ح  َضاَعِة َفَلمَّ ٌْ َله  ِمَن الرَّ ْخ
 
َتْته  أ

َ
ْقَبَل أ

َ
مَّ أ رَّ ِبَها َو َبَسَط ِمْلَحَفَته  َلَها َفَأْجَلَسَها َعَلْیَها ث  َظَر ِإَلْیَها س 

وَها َفَلْم  خ 
َ
ْْ َو َجاَء أ ْْ َو َذَهَب مَّ َقاَم َها َو َیْضَحک  ِفی َوْجِهَها ث  ث  َحدِّ ِه!  ی  وَل اللَّ : َیا َرس  َنْع ِبِه َما َصَنَع ِبَها َفِقیَل َله  َْ َی

ْخِتِه َما َلْم َصَنعْ  َبرَّ ِبَواِلَدْیَها ِمْنه َْ ِبأ 
َ
ْْ أ اَن ََ َها  نَّ

َ
ِْ ٌل َفَقاَل  َو َرج  َنْع ِبِه َو ه  َْ گوید که به امام  عمار بن حیان می؛ َت

ماند. حضرت فرمودند: به خدا سوگند که من  رفتاری با من غافل نمی گفتم که پسرم اسماعیل، از نیک  صادق
از بادیه به مدینه  تم و اینک بر دوستی من افزوده گشت. همانا خواهر رضاعی رسول خداداش او را دوست می

← 
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 فرماید: خداوند در قرآن کریم می
َََّّرب َكَََّّوقََضَّ ل 

َ
َََّّتْعبُُدواَّأ  (9)إِي اهََُّّإِل 

َض »واژه 
َ
کند! این  معنای ُحکم کرد است؛ یعنی آنچه که قاضی می صیغه ماضی و به «یَوق

ضی حکم واجب را بیان می
َ
، یعنی َرب َكَََّّوقََضَّکند.  حکم، ُحکمی مستحب نیست؛ ق

وند حکم کرده خداوند حکم کرده است. ترک واجب، گناه است و گناه نیز جریمه دارد. خدا
جان را نپرستد؛ بلکه تنها خدای یگانه را بپرستد. خدا حکم  است که انسان ُبت زنده و یا بی

کرده است که هیچ کس از آنان که داعیه خداوندی دارند، پیروی نکند؛ چرا که این انتخاب 
 حرام، شرک، کفر و فسق است.

کنند؛  یای غرب پیروی میدر دنیای امروز نیز، برخی حاکمان کشورهای عربی، از دن
برداری نیز، خود مصداقی از مصادیق  پندارند. همین فرمان همانان که خود را ارباب دنیا می

ها درباره احترام و نیکی کردن به پدر و  هاست. خداوند حتی با وجود همه سفارش پیروی از ُبت
                                                                                                                   

→ 
از دیدن او خوشنود شدند و ملحفه خود را پهن کرده و او را با مهربانی بر آن نشانیدند و با  آمد. رسول خدا

، برادرش وارد شد؛ ولی وگو و خنده پرداختند. پس از آن که خواهر رضاعی حضرت رفت عالقمندی با او به گفت
با آن گرمی که از خواهرشان استقبال کرده بودند، از او استقبال نکردند. گفته شد: ای رسول خدا!  رسول خدا

فرمودند: برای آن که آن دختر با پدر و مادرش  تر از این برادر پذیرایی کردید؟ رسول خدا از خواهرش بیش
 .90ح، 929 / 0: الکافی ؛«رفتار بهتری داشت

ِبی»
َ
ِْ   ْ ْل َعْیب  َقاَل: ق  هِ  َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ش  َراَد اْلَحاَجَة  َعْبِداللَّ

َ
ه  ِإَذا أ َف َفَنْحن  َنْحِمل  ِبَر ِجّدًا َو َضع  ََ ِبی َقْد 

َ
ِإنَّ أ

ه  َفَقاَل  ْمه  ِبَیِدَک َفِإنَّ ْن َتِلَی َذِلَک ِمْنه  َفاْفَعْل َو َلقِّ
َ
َْ أ ٌة َلَک َغداً : ِإِن اْسَتَطْع نَّ گوید که  ابراهیم بن شعیب می؛ ج 

عرض کردم: پدر من پیر و فرتوت شده است؛ تا آنجا که برای قضای حاجت او را بر دوش  به امام صادق
توانی که خودت متصدی این کار باشی و به دیگران واگذار نکنی، حتما این  کشیم. حضرت فرمودند: اگر می می

 / 0: الکافی؛ خودت لقمه به دهان او بگذار که فردای قیامت سپر آتش دوزخ خواهد بودکار را بکن! و با دست 
 .93، ح929

َََّّرب َكَََّّوقََضَّ. 9 ل 
َ
َََّّتْعبُُدواَّأ يِْنََّّإِي اهََُّّإِل  اَّإِْحَسانًاََّوبِالَْوادِلَ َحُدُهَماَّالِْكَبَََِّّعنَْدكََََّّيبْلَُون ََّّإِم 

َ
وََّّْأ

َ
ُهَماَّأ ََّتُقْلََّّفَََلََّّلِِكَ

ََّّالَُهمََّ ف 
ُ
پروردگارت فرماِن حتمی داده که: جز او را نپرستید، و به »؛ َكِريًماَّقَْوًلََّّلَُهَماََّوقُْلَََّّتنَْهْرُهَماََّوَلََّّأ

حوصلگی و  پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آنان یا هر دو در کنارت به پیری رسند، ]اگر تو را به علت بی
ان ُاف مگوی، و نسبت به آنان پرخاشگر مباش، و سخنی شایسته به آنان شان به ستوه آوردند[ به آن گیری بهانه

 .03(: 91؛ اسراء )«بگوی
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هی است، نهی کرده مادر، بندگانش را از اطاعت دستوری از والدین که مخالف با اوامر ال
احترامی رفتار کرد.  توان به ایشان با بی است. البته این بدان معنا نیست که در این صورت می

بلکه در همه حال باید با آنان با زبانی نرم و نیکو سخن گفت. قرآن کریم درباره مصاحبت با 
 فرماید: والدین می

ْنيَاَِّفََّّوََصاِحبُْهَما  (9)َمْعُروفًاَّادل 
نشینی فرزندان با والدین باید پسندیده باشد. از آنجا که آیه شریفه اطالق داشته و  هم روش

آلود باشد ـ حرام  احترامی کردن به ایشان ـ حتی اگر با نگاهی تند و غضب مقید نیست، پس بی
 و نافرمانی از تعالیم الهی است.

رستید! یعنی نباید در فرماید که جز خدا را نپ خداوند متعال در قرآن کریم بصراحت می
کمترین دخالتی نیز  جان، حتی  های بی دار و قوانین فرهنگ زندگی موّحدان، ُحکم ُبتان جان

ای  داشته باشد. تنها باید به سخن خدا گوش فرا داد. در غیر این صورت، باید از این کردار توبه
ار گناهان را خواهد حقیقی کرد. چنانچه توبه حقیقی باشد، باید مطمئن بود که خداوند غفّ 

ها  بخشید. بازگشت به خدا ـ که همان معنای توبه است، نیز شرایطی دارد که رعایت آن
  ضروری است.

 نیکی کردن به پدر و مادر

 خداوند در قرآن کریم دستور داده است:
َََّّرب َكَََّّوقََضَّ ل 

َ
َََّّتْعبُُدواَّأ يِْنََّّإِي اهََُّّإِل   (0)إِْحَسانًاََّوبِالَْوادِلَ

                                                 
نََََّّْعَََّّجاَهَداكََََّّوإِنَّْ. 9

َ
ْنيَاَِّفََّّوََصاِحبُْهَماَّتُِطْعُهَماَّفَََلََِّّعلْم ََّّبِهََِّّلََكََّّلَيَْسَََّّماَِّبََّّتُْشِكَََّّأ ََّوات ِبعَََّّْمْعُروفًاَّادل 

نَاَبَََّّمنَََّّْسِبيَلَّ
َ
نَبِّئُُكمَََّّْمرِْجُعُكمََّّْإَِل ََُّّثم ََّّإَِل ََّّأ

ُ
اگر آن دو بکوشند تا چیزی را که »؛ َتْعَملُونَََُّّكنْغُمََّّْبَِماَّفَأ

 [امور]نداری شریک من قرار دهی اطاعتشان مکن! ولی با آنان در  [ آندرستی پرستش]هیچ دلیل و دانشی بر 
 [با توجه و اخالص]کسی را پیروی کن که  راه! و ای پسندیده معاشرت کن به شیوه [یی و زندگی روزمره] دنیا

؛ «کنم دادید آگاه می سوی من است، پس شما را به آنچه انجام می ، سپس بازگشت شما فقط بهروی آوردهبه من 
 . 95(: 39لقمان )

َََّّرب َكَََّّوقََضَّ. 0 ل 
َ
َََّّتْعبُُدواَّأ يِْنََّّإِي اهََُّّإِل  اَّإِْحَسانًاََّوبِالَْوادِلَ َحُدُهَماَّالِْكَبَََِّّعنَْدكََََّّون ََّيبْلََُّّإِم 

َ
وََّّْأ

َ
ُهَماَّأ ََّتُقْلََّّفَََلََّّلِِكَ

ََّّلَُهَما ف 
ُ
پروردگارت فرماِن حتمی داده که: جز او را نپرستید، و به »؛ َكِريًماَّقَْوًلََّّلَُهَماََّوقُْلَََّّتنَْهْرُهَماََّوَلََّّأ

← 
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داوند حکم به نیکی به پدر و مادر را پس از حکم به پیروی از خویشن ذکر کرده است. خ
َض »خداوند این دو موضوع را با دو حکم جداگانه بیان نکرده است؛ به دیگر سخن، کلمه 

َ
 «یق

َّدو مرتبه بیان نشده است؛ باری برای  ل 
َ
يِْنَّو باری دیگر برای  َتْعبُُدواَّأ َّبِالَْوادِلَ

. بلکه در این آیه، خداوند متعال، حکم به عبادت خود و نیکی به پدر و مادر را در نًاإِْحَسا
َض »کنار یکدیگر قرار داده و برای هر دو، حکمی واحد کرده است: 

َ
؛ جز او را نباید پرستید «یق

و به پدر و مادر خود باید نیکی کرد. این نیز بدان معناست که وجوب حکم خداوند درباره 
 ه پدر و مادر با وجوب حکم پرستش حضرتش، تفاوتی ندارد.احسان ب

ا َحُدُهَماَّالِْكَبَََِّّعنَْدكََََّّيبْلَُون ََّّإِم 
َ
وََّّْأ

َ
ُهَماَّأ  (9)لِِكَ

شان مورد  ها در صورت ناتوانی، باید از سوی فرزندان اشاره بدین نکته دارد که هر یک از آن
ها  قبت نیازمندند. گاهی این مراقبتساالن به پرستاری و مرا لطف و یاری قرار گیرد. کهن

گردند. اما با همه آن، فرزندان از  ناشدنی می فرسا و تحمل یابد که طاقت قدری افزایش می به
رسانی و ابراز محبت و احترام هستند. آنان هرگز نباید حتی  سوی پروردگار موظف به خدمت

  قدر ُاف گفتن نیز از این چارچوب خارج شوند. به
 ن پدر و مادرآزار نداد

 فرماید: قرآن کریم خطاب به فرزندان می
ََّّلَُهَماََّتُقْلََّّفَََلَّ ف 

ُ
 (0)أ

ف»
ُ
دهد. ُاف گفتن به پدر و  ای است که ـ انزجار و تنفر را نشان می ترین واژه خفیف ـ« أ

فرسا باشد. البته  مادر حرام است. باید به پدر و مادر نیکی کرد؛ اگر چه تکلیفی سخت و طاقت

                                                                                                                   
→ 

حوصلگی و  رسند، ]اگر تو را به علت بیپدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آنان یا هر دو در کنارت به پیری 
شان به ستوه آوردند[ به آنان ُاف مگوی، و نسبت به آنان پرخاشگر مباش، و سخنی شایسته به آنان  گیری بهانه

 .03(: 91؛ اسراء )«بگوی
 «هرگاه یکی از آنان یا هر دو در کنارت به پیری رسند»؛ 03(: 91. اسراء )9
 «شان به ستوه آوردند[ به آنان ُاف مگوی گیری حوصلگی و بهانه را به علت بی ]اگر تو»؛ 03(: 91. اسراء )0
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ای سخن بگویند یا رفتار کنند  گونه ی بزرگ و ارزشمند در پی دارد. هرگز نباید فرزندان بهپاداش
گاه شوند. ُاف نشانه ای است بر این که فرزندان از آنان خسته  که والدین به اکراه فرزندانشان آ

راکز شده و منزجرند. ُاف بیانگر نارضایتی است. حال باید پرسید که آیا سپردن پدر و مادر به م
نگاهداری سالمندان جایز است؟! برخی، پدر و مادر پیر خود را به چنین مراکزی برده و ِبُندرت 

نشینی، با  روند. آیا این، رفتاری شایسته است؟ وقتی پای حرف دل آنان می به دیدارشان می
در و مادر خوانند. آیا این رفتار با پ شان می بغض و اشک، تنها آرزوشان را دیدار دوباره فرزندان

 سزوار است؟
دهد؛ نخست، احسان  در این آیه شریفه خداوند سه حکم را بیان فرموده و بدان دستور می

سوم، پرهیز از  (0)احترامی نکردن )حتی اگر بسیار اندک باشد(؛ دوم، بی (9)به پدر و مادر؛
 (3)صحبت کردن با ایشان با صدای بلند و پرخاشگرانه.

ََّّلَُهَماََّتُقْلََّّفَََلَّ
ُ
َّأ  ف 

ای مثل آُف نیز در کالم نباشد، سخنان یکپارچه زیبایی و نرمی  هنگامی که حتی واژه
خواهد بود. پس بنابراین، خداوند در این آیه شریفه به بندگان خود امر فرموده تا با پدر و مادر 

ها را در کنار  خود بزیبایی سخن بگویند. آنان با محبت، فرزندان خود را بزرگ کرده و شب
ترین شرایط را تحمل  شد، حتی سخت اند. هنگامی که فرزند بیمار می هواره او بیدار بودهگ

ها را  دست آورد. آنان بعدها، این سختی کردند تا آن که فرزندشان سالمتی خود را دوباره به  می
کشند. باید با آنان با سخنانی پسندیده سخن گفت تا شاد شوند و  حتی به ُرخ فرزندشان نمی

هایی که فرزندان برای والدین خود  اس غربت و تنهایی نکنند. آنان نیز در برابر نیکیاحس
ای بزرگ  نمایند. همین دعاها مستجاب و پشتوانه کنند، آنان را از عمق جان خود دعا می می

 آید. برای فرزندان در دنیا و آخرت به شمار می
                                                 

يِْنَّ. 9  .03(: 91؛ اسراء )«و به پدر و مادر نیکی کنید!»؛ إِْحَسانًاََّوبِالَْوادِلَ
ََّّلَُهَماََّتُقْلََّّفَََلَّ. 0 ف 

ُ
؛ «ُاف مگوی شان به ستوه آوردند[ به آنان گیری حوصلگی و بهانه ]اگر تو را به علت بی»؛ أ

 .03(: 91اسراء )
 .03(: 91؛ اسراء )«و نسبت به آنان پرخاشگر مباش»؛ َتنَْهْرُهَماََّوَلَّ. 3
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 فرماید: میخداوند درباره تواضع کردن در برابر پدر و مادر چنین 
َِّمَنَّالر َْحَةَِّ لِّ  (9)َواْخِفْضَّلَُهَماََّجنَاَحَّاَّل 

هایش را از  ای از خود فروتنی نشان دهد که گویی او بال گونه یعنی فرزند باید نزد آنان به
  ِمهر در برابرشان بر زمین نهاده است. فرزند باید مهر خویش را به والدین خود ثابت نماید.

 و مادر نگرانی همیشگی پدر

پس از پشت سر نهادن این پنج مرحله، فرزند باید دست به دعا بردارد. شایسته ذکر است 
پذیرد. او باید برای آنان از خداوند چنین  که خداوند دعای فرزندان را در حّق پدر و مادرشان می

 بخواهد:
َّ که مرا  به پاس آن پروردگارا! آنان را» (0)؛َصِوًياََّرب يَاِّنَََّّكَماَّارََْحُْهَماَّرَبِّ

 «کردند مورد مهر و رحمت قرار ده! یتترب یدر کودک
هایی شکیبایی  از هیچ کس مخفی نیست که پدران و مادران برای فرزندان خود، بر چه رنج

اند. پدر و مادر همیشه  کردند. فرزندان در هر یک از دوران زندگی، با خطرات همان دوره مواجه
ترین  ها مهم دوره نوزادی فرزندشان که روند رشد یا ابتال به بیمارینگران فرزندشان هستند؛ از 

شان که  مسأله برای والدین است تا دوران پس از ازدواج و یا حتی پس از فرزندآوری فرزندان
 اند. نگران وضعیت مالی یا خانوادگی آنان

آمیز باشد.  مبسیار واضح و ساده است که رفتار با پدر و مادر باید رفتاری دقیق و احترا
سپردن آنان به سرای سالمندان کاری بس اشتباه است. فرزندان خود باید از ایشان مراقبت 

ها، به فرزندان  ها و سختی ازای مراقبت از والدین و تحمل رنج نمایند؛ البته خداوند نیز به
 پاداش خواهد داد.

                                                 
َََّّجنَاحَََّّلَُهَماََّواْخِفْضَّ. 9 لِّ َََّّوقُْلََّّالر َْحَةََِِّّمنَََّّاَّل  و در برابرشان از روی »؛ َصِوًياََّرب يَاِّنَََّّكَماَّارََْحُْهَماَّرَبِّ

که مرا در کودکی تربیت کردند  اش! و ]در دعایت[ بگو: پروردگارا! آنان را به پاس آنرحمت و مهربانی فروتن ب
 .02(: 91؛ اسراء )«مورد مهر و رحمت قرار ده

 .02(: 91. اسراء )0



  نیکی کردن به والدین تمریِن جلسه نهم: 

 

933 

 
 آمیز به والدین ارزش نگاه محبت

 اند: فرموده پیامبر اسالم
َظر  ِإَلی َعِلیٍّ ا» َحِف  لنَّ َْ َظر  ِإَلی اْلم  ِْ ِعَباَدٌة َو النَّ َظر  ِإَلی اْلَبْی ِعَباَدٌة َو النَّ

َظر  ِإَلی اْلَواِلَدْیِن ِعَباَدةٌ   (9)«ِعَباَدٌة َو النَّ
؛ دوم، نگریستن به چند چیز عبادت است؛ نخست، نگاه کردن به امیر مؤمنان علی

نگاه کردن قرآن و چهارم، نگریستن پدر و مادر. خداوند پدر و مادر را نگریستن به کعبه؛ سوم، 
های ناب اسالمی  مقام قرار داده است. این همان آموزه ، کعبه و قرآن همبا حضرت علی

  توان مانند آن را یافت. است که جایی دیگر هرگز نمی
 در بهشت همسایه حضرت موسی

پیامبر اولوالعزم است، در مناجات با پروردگار که کلیم الله و سومین  موسی بن عمران
خود را در بهشت بشناسم. خداوند به  در کوه طور عرض کرد: خدایا! دوست دارم که همسایه

را به او بده! جبرئیل نیز به حضرت  موسی جبرئیل فرمود: نشانی همسایه حضرت
 هد بود.گفت: او قصابی است که در قیامت، همواره در بهشت با تو خوا موسی

چهره او را  او را یافت و در کناری به تماشای او ایستاد. موسی حضرت موسی
کنند، دید. چهره قصاب،  ها بیدارند و از اموال مردم مراقبت می ها که شب شبیه به داروغه

ای نورانی و ملکوتی نبود. پس از این که هوا تاریک شد، قصاب مقداری گوشت  چهره
نیز او را تعقیب کرد. وقتی  سویی رفت. حضرت موسی ت و بهبرداشت، دّکانش را بس

خواهی؟ قصاب با این  به او گفت: میهمان نمی قصاب به خانه خود رسید، حضرت موسی

                                                 
َضا. »9 َلْیَماَن َعِن الرِّ َد ْبِن س  هِ َقاَل َقا َعْن آَباِئهِ  َشف الغمة َعِن اْلَحاِفِظ َعْبِداْلَعِزیِز َعْن َداو  ول  اللَّ  َل َرس 

َظر  ِإَلی َعِلیٍّ  َلَماِء ِعَباَدٌة َو النَّ َجاَلَسة  اْلع  َظر   م  َحِف ِعَباَدٌة َو النَّ َْ َظر  ِإَلی اْلم  ِْ ِعَباَدٌة َو النَّ َظر  ِإَلی اْلَبْی ِعَباَدٌة َو النَّ
، چشم دوختن نی با دانشمندان، نگاه به علینشی فرمودند: هم ...پیامبر گرامی اسالم ؛ِإَلی اْلَواِلَدْیِن ِعَباَدةٌ 

 .015 / 9: بحارالنوار ؛«به کعبه، نظر کردن به قرآن و نگاه به پدر و مادر عبادت است
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 (9)شناخت، او را با رویی خوش، با خود به منزل برد. را نمی که حضرت موسی
و غذایی لذیذ و به خانه وارد شد، قصاب گوشت را پخت  موسیپس از آن که حضرت 

گونه را که با   ای را پهن کرد. سپس زنبیلی گهواره نرم تهیه کرد. او پس از طبخ غذا، سفره
آرامی پایین آورد. پیرزنی را از دورن آن به آغوش  قالب به تیر چوبی سقف بسته شده بود، به

ی کرد، گرفت و بیرون آورد. سپس با پیرزن به صحبت کردن، پرداخت. او به پیرزن رسیدگ
ها و پاهای او را مالید. هنگام غذا  دست و پایش را شست، صورتش را تمییز کرد و دست
توانست بر زمین  گذاشت. مادرش نمی خوردن نیز در دهان پیرزن که مادر قصاب بود، لقمه می

آهستگی با هم  گونه درست کرده بود. قصاب و مادر به بنشیند. از این رو، برایش زنبیلی گهواره
از  موسی حضرتشد.  متوجه سخنان آنان نمی موسیحضرت کردند.  بت میصح

کنم  گفت؟ قصاب گفت: هر زمان که به مادرم رسیدگی می قصاب پرسید: مادرت به تو چه می
کنم، او برایم چنین  و نیازهای او را ـ مانند غذا دادن، حمام بردن، تمییز کردن ـ برطرف می

 کند: دعا می
ِتِه َو َدَرَجِتهِ َغَفَر الله  لَ » بَّ وَسی ِفی الِقَیاِمِة ِفی ق  خداوند  ؛َک َو َجَعَلَک َجِلیَس م 

 «.درجه او در قیامت قرار دهد و هم نشین موسی تو را بیامرزد و هم
گفت: ای مرد! دعای مادرت مستجاب شده است. من موسی بن عمرانم! من  موسی

 (0)بشناساند؛ او نیز تو را معرفی کرد.نشین مرا در بهشت به من  از خدا خواستم تا هم

                                                 
داران، در ماه  ای بیان شود؛ آنچه که دین مبین اسالم درباره افطاری دادن به روزه . شایسته است در این مقام نکته9

دست و فقیر باشند؛  ارش کرده است، افطاری دادن به میهمانانی است که تنگمبارک رمضان به مسلمانان سف
هایی را که در آن به افرادی  ـ میهمانی دفرمو بنابراین، این توصیه ـ که خداوند در شب معراج به پیامبر اکرم

ه از لحاظ مالی شود، در برنخواهد گرفت. بلکه سفارش اسالم، متوجه میهمانانی است ک ثروتمند افطاری داده می
 دست باشند. تهی

 .012/  9: سرارینبوعال؛ 21: پندتاریخ. 0
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11. 
 تمرین صله رحم و خدمت هب خلق خدا 

  
 هّمت بلند

داند؛ تمرینی برای عبادت پروردگار و خدمت  دنیا را محل تمرین می امیر مؤمنان علی
قرآن وعده حتمی داده به مردم. هر دو تمرین سخت و مشکل است. اما پروردگار مهربان در 

بخشی از این آسانی )نه همه آن(  (9)ها، آسانی وجود خواهد داشت. است که پس از دشواری
ها  تر آیات قرآن به این بخش اشاره دارد. علت آن نیز این است که انسان بهشت است. بیش

دنیا ها در  کنند. برخی آسانی تر درک می هاست، راحت معنای بهشت را که جامع همه نعمت
خواهد انسان هر آنچه که  قابل درک نیست؛ بلکه تنها در آخرت قابل درک است. خداوند می

تواند، با همتی بلند به عبادت و خدمت به مردم بپردازد. قرآن کریم اهل ایمان را چنین به  می
 نماید: رعایت تقوای الهی دعوت می

ُقوا  (0)اْسغََطْعغُمَََّّْماَّاّلل َََّّفَات 

                                                 
اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّفَإِن َّ. 9  .5(: 12؛ انشراح )«راستی با هر دشواری آسانی است پس به»؛ يُْسً
ِطيُعواََّواْسَمُعواَّاْسغََطْعغُمَََّّْماَّاّلل َََّّفَات ُقوا. 0

َ
نِْفُقواََّوأ

َ
اََّوأ ْنفَََُّّخْيً

َ
وََلَِكَََّّنْفِسهََُِّّشح ََّّيُوَقَََّّوَمنََِّّْسُكمَِّْْل

ُ
َُّهمََُّّفَأ

و پیامبر[ گوش فرادهید! و مطیع  خدا سفارشاتتوانید از خداوند پروا کنید، و ]به  که می تاجایی»؛ الُْمْفِلُحونََّ
← 

20 
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تواند باید برای پرهیزکاری به کار گیرد. او باید با همتی بلند به تمرین  نچه که میانسان هر آ
اند. برخی ظالماِن ُپرآوازه تاریخ، با وجود  تقوا بپردازید؛ مردان بزرگ با همت بلند به جایی رسیده

از آن در شان، بویی از بزرگواری نبرده بودند. البته با همه این، همتی بلند داشتند که  بزرگی نام
  راه ناصواب بهره جستند.
 تالش برای موفقیت

در جوانی، سرباز بود. او در یک جنگ شکست خورد و فرار کرد. پس  (9)امیرتیمور گورکانی
ای از پنبه مخفی شد. سربازهای دشمن که دنبال  ای رسید و زیر ُپشته  از مدتی به مزرعه پنبه

ها چندبار  ها را بررسی کردند. آن های پنبه پشته ها بودند، پس از رسیدن به آن مزرعه، فراری
ای به پای امیرتیمور فرو رفت و پای او را مجروح  بار نیزه ها فرو کردند. یک ها را داخل پنبه نیزه

های  کرد. از آن پس، او به تیمور لنگ گورکانی معروف شد. این سرباِز فرارِی لنگ از چهره
م گرفته بود تمام آسیا، آفریقا، اقیانوسیه و اروپا را فتح گشای تاریخ شد. او تصمی معروف جهان

کند. اما اجلش او را از رسیدن به آرزو محروم کرد. یک بار دوستش از او پرسید: تو سرباز بودی 
که در جنگ فرار کردی! پس از آن نیز لنگ شدی! چه شد که حال امیر تیمور گورکانی 

 هستی؟

                                                                                                                   
→ 
موانع بر ]بهتر است، و کسانی که خود را از بخل بازدارند  [چنین روشی]باشید و انفاق کنید که برای شما  [حق]

 .92(: 22؛ تغابن )«پیروزند [راه سعادت
. امیرتیمور گورکانی، سردار و پادشاه بزرگ مغول بود. وی پسر امیرترغای بود و در ترکستان و میان طایفه برالس 9

نام کش، به او واگذار شد و پس  پرورش یافت. او در سواری و تیراندازی مهارت داشت. در جوانی، حکومت شهری به
تا  110های  اج با دختر خان کاشغر او را گورکان، یعنی داماد نامیدند. لشکرکشی وی را به ایران که در سالاز ازدو 

هجری قمری، با عثمانیان جنگ کرد و  113ساله گویند. درسال  هجری قمری صورت پذیرفت، یورش هفت 111
تیجه نگرفت، مصمم شد تا به مصر نیز چند شهر را گرفت. در همین هنگام، سفرایی را به مصر فرستاد؛ ولی چون ن

هجری قمری، بایزید )سلطان  112حمله کند. او به همین منظور، حلب، دمشق و بغداد را تصرف کرد. در سال 
عثمانی( را اسیر کرد. او پس از این، قصد فتح چین نمود و به کنار سیحون رسید. اما در اترار بیمار شد و درسن 

 سالگی درگذشت.19
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ای رسیدم. تصمیم گرفتم شب را در آن  کردم به خرابه امیرتیمور گفت: زمانی که فرار می
کرد. به دیوار خرابه تکیه داده بودم که در تاریکی شب  خرابه سپری کنم. پایم نیز درد می

ِخشی به گوشم رسید؛ ترسیدم حیوانی گزنده یا درنده باشد. دقت کردم و دیدم  صدای ِخش
ر تالش است تا از دیوار خرابه باال برود؛ اما ای گندم بر دهان دارد و د ای است که دانه مورچه

شد تا از  کرد و مورچه مجبور می رفت، گندم سقوط می پس از این که کمی از دیوار باال می
دیوار پایین بیاید و گندم را دوباره از دیوار باال ببرد. او تا صبح، هفتاد بار دانه گندم را به دهان 

هایش شکست خورد. او همتی بلند  ن بار او در همه تالشگرفت و از دیوار باال رفت. جز آخری
داشت که توانست پس از هفتاد بار در آخر موفق شود و دانه را با خود ببرد. من چنین همتی را 

 از او آموختم.
اند و مقصدشان بهشت و رسیدن به درجات عالی آن  آنان که به خدای یگانه ایمان آورده

از مور یا امیرتیمور برای بندگی خدا و خدمت به خلق، تالش  بایست با همتی بلندتر است، می
ای شایسته پشت  گونه کنند. آنان باید این مرحله از زندگی را که محلی برای تمرین است، به

  سر بگذارند.
 رحمهمت واال در صله 

در سن کودکی خود، پیرمردی را دیدم که منزلش در نزدیکی شهر اصفهان بود. من 
ساله بودم که او از دار دنیا رفت. یکی از بستگان پیرمرد در شهر زنجان  ی هشتطور تقریب به

کرد. در آن زمان، خودرو بسیار کم بود. تنها افراد درباری، اتومبیل داشتند.  زندگی می
بوس یا اتوبوس و یا ماشین باربری هم هنوز در  خودروهای حمل و نقل عمومی نیز مثل مینی

کرد،  انداز می پیرمرد ثروتمند نبود؛ اما با مقداری که هر سال پس ایران نیامده نبود. آن
کرد و از  مایحتاج آن شخص از بستگانش را )مثل نخود، لوبیا، عدس، گندم( تهیه می

رفت. او شبی را در زنجان نزد آن شخص  های اصفهان با پای پیاده به زنجان می  نزدیکی
گفتند: آیا در زنجان  . دوستان پیرمرد به او میگشت ماند. سپس پیاده به اصفهان باز می می

کنی؟ پیرمرد در  افکنی و به او کمک می خّیری نیست که تو این چنین خود را به سختی می
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رو نشوم. اگر از من  گفت: من باید به این صله رحم عمل کنم تا با عتاب خداوند روبه پاسخ می
  هم توانست پاسخ آن را بدهم.من نخوا (9)بپرسند که چرا صله رحم بجا نیاوردی؟

 رباعی طالیی

تر  ـ که وسعتش از وسعت ایران کنونی بسیار بیش (0)در گذشته و در منطقه خراسان بزرگ
کرد. بعضی افراد،  کرد که با کرایه دادن االغ به مردم، امرار معاش می بود ـ فردی زندگی می

ی به شهری دیگر ببرند؛ و یا بر االغ سوار گرفتند تا باری را از شهر  های او را به کرایه می االغ
اش  ای که خانواده اندازه رفتند. درآمد این کار نیز اندک بود؛ تنها به شدند و به مسافرت می می

 گرسنه نمانند.
چندسال بعد، او فرمانروای خراسان بزرگ شد. هنگامی که یکی از دوستانش از به 

گاه شد، به دیدار او شتافت. با دیدن پادشاه به او گفت: چگونه تو از کرایه  سلطنت رسیدنش آ
حاکم خراسان  (3)و حال امیر احمد بن عبدالله خجستانیدادن االغ، به این مقام رسیدی 

                                                 
هِ  َعْن . »9 َباَعْبِداللَّ

َ
ْ  أ ار  َقاَل َسِمْع َناِن اْلِحَساَب  ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ َهوِّ ِحِم َو اْلِبرَّ َلی  ول  ِإنَّ ِصَلَة الرَّ اسحاق بن عمار نقل ؛ َیق 

 / 0: الکافی ؛«سازد فرمودند: صله رحم و نیکی، حساب را ـ در قیامت ـ آسان می کند که امام صادق می
 .312: لتحفالعقو؛ 951

به  . خراسان بزرگ، محدوده خراسان قدیم از حدود سبزوار و شاهرود تا ماوراء النهر و بخارا در شوروی بوده است؛0
دیگر بیان، تمام افغانستان، سمرقند، مشهد، نیشابور و سبزوار در این محدوده قرار داشته است. این ناحیه تاریخی، 

انستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان بوده هایی از مشرق ایران، افغ منطبق بر قسمت
 است.

. امیراحمد بن عبدالّله خجستانی، از حاکمان دوره طاهریان و صفاریان و اهل خجستان، از توابع بادغیس بوده است. 3
کرد  ه سیاست، خربندگی میتاریخ تولد او ثبت نشده است. در آغاز، از امیران طاهری، بود. وی پیش از ورود به عرص

و تحت تأثیر ابیاتی از دیوان حنظله بادغیسی، به خدمت علی بن لیث صفاری درآمد. سپس به همراه یعقوب بن لیث 
، حکومت خراسان را به خجستانی تفویض کرد. او وارد ۵۲۷به سیستان رفت و از عیاران شد. یعقوب در سال 

هایش،  سوی خویش خواند. وی برای همراه ساختن اهالی نیشابور، در نامه بهنیشابور شد و به نام طاهریان، مردم را 
طور رسمی، نام طاهریان را در نواحی مختلف خراسان از  خود را احمد بن عبدالّله طاهری نامید. وی سپس به

نام  هایی به کهخواند. همچنین، س نام خود و معتمد بالّله، خلیفه عباسی، خطبه می ها انداخت و از آن پس، به خطبه
 خود و معتمد ضرب کرد. خجستانی تنها هفت سال حکومت کرد.
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بزرگ هستی؟ حاکم خراسان بزرگ گفت: روزی که شغلم کرایه دادن االغ بود، دیوان شعر 
رداشتم و آن را باز کردم. نگاهم به این ام بود، ب گلی را که بر تاقچه خانه کاه (9)حنظله باد غیسی

  رویــاروی مــرگ مردانــت، چــو یــا    جــاه و نعمــت و عــزّ  و بزرگــی بــا   بجـوی شـیر کام ز کن خطر شو    اسـت در شیر کام به گر مهتری   رباعی افتاد:
مفهوم این رباعی این است که اگر لقمه ریاست و حکومت را در گلوی شیر گذاشته باشند، 

توان با همتی بلند و عزمی راسخ آن را از گلوی شیر بیرون ِکشیده و از  اید ترسید! میهرگز نب
آِن خویش کرد. من نیز عزم خود را جزم کردم و این رباعی را سرلوحه خود قرار دادم. حال 

  ام! حاکم خراسان بزرگ شده
 همت در اطاعت از خدا

تر از امیرعبدالله  د با عزمی راسخجوانان دانشگاهی و طلبه و دیگر اصناف مردم نیز بای
رکعت نماز واجب است؛ هر سال  روز، هفده  خجستانی در راه عبادت قدم بردارند. در هر شبانه

بار حج واجب خواهد شد. قرآن   داری! در طول عمر نیز با حصول شرایط یک ماه روزه نیز یک 
ده است؛ یعنی هم باید خدا را عالوه بر عمل به عبادات، به رعایت تقوا نیز بسیار اصرار کر 

عبادت کرد و هم باید گناه را ترک نمود. چرا که در غیر این صورت، عسل عبادت با سرکه گناه 
 مخلوط خواهد شد.

                                                 
زبان است که در عصر طاهریان در  . حنظله باد غیسی شاعر قرن سوم هجری قمری و از نخستین شاعران پارسی9

او در سال زیسته است. باد غیس، در قدیم، جزو ایران بود و در حال حاضر جزو کشور افغانستان است.  نیشابور می
های حنظه باد غیسی باقی مانده است. این شعر  بیت از سروده هجری قمری از دار دنیا رفته است. تنها پنج  091

ـــد    یارم سپند، گر چـه بـه آتـش همـی فکنـد   منسوب به اوست: ـــرا گزن ـــد م ـــا رس ـــم، ت ـــر چش ــه کــار   از به ــی ب ــش، نایــد هم ــپند آت    ون سـپندبا روی همچو آتش و با حال چـ    او را س
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 خدمت به مردم آرزوی فرشتگان

باید برای خدمت به مردم تالش کرد. برای این کار، داشتن ثروت ضروری نیست؛ برخورد 
تواند مردم را شاد کند. راهنمایی مردم و مصالحه برای پایان دادن  یخوب و سخنان زیبا نیز م

توان در خانه  ها از مصادیق خدمت به مردم است. برای مثال، در ایام محرم و صفر می به نزاع
نوشته در کنار  توان با یک دست اند. می غذای نذری پخت و به افرادی داد که با دین بیگانه

به شماست؛ ایشان توقع دارند، وقتی  یه اباعبدالله الحسینآن، به آنان گفت: این هد
خورید، نمکدانش را نشکنید! شاید او این نوشته را بخواند و توبه کند. این،  نمکش را می

 هستند. حضرت امام حسین عبدالله خدمت به َخلق خداست. مردم، همگی عاشق ابا
ورزند.  و زمین، به ایشان عشق میها  معشوق عموم مردم است و همه موجودات، در آسمان

 چرا افرادی که با دین ارتباطی ضعیف دارند، نباید از غذای پاک نذری بخورند؟
صد دختر دبستانی را در ماه شعبان به مشهد آورده بودند. فردی خّیر  ها پیش، سی سال

ام صد چادر مشکی خرید و به آنان هدیه کرد. او به آنان گفت: این چادرها هدیه ام سی
های بسیاری  های مالی، از راه به شماست. این هم نوعی خدمت است. جز کمک رضا

 توان به مردم خدمت کرد. )مثل اخالق، زبان، تجربه و مشاوره( می
آمد و به ایشان عرض کرد: من ثروتمند نیستم و  نشین نزد پیامبر اسالم عربی بادیه

فرمودند:  دمت کنم. چه کنم؟ پیامبر اکرمقدرت نیز ندارم؛ اما عالقمندم به بندگان خدا خ
فرمودند: آیا مسافری از آنجا  کنی؟ گفت: چادرنشین هستم! پیامبر خدا کجا زندگی می

گذرند، با  فرمودند: مسافرانی را که از آنجا می کند؟ او عرض کرد: بله! پیامبر عبور می
یقت به او خدمت ای را سیراب کنی، در حق ای آب سیراب کن؛ همین که تشنه جرعه
 (9)ای! نموده

                                                 
هِ . »9 وِل اللَّ ْعَراِبیٌّ ِإَلی َرس 

َ
ْطِعِم اْلَجاِئَع َو اْسِق  البراء بن عازب قال: َجاَء أ

َ
َة َقاَل أ ل  ِبِه اْلَجنَّ ْدخ 

َ
ِنی َعَلی َعَمل  أ لَّ َفَقاَل د 

ْنَکِر َفِإْن َلْم  وِف َو اْنَه َعِن اْلم  ْر ِباْلَمْعر  م 
ْ
ْمآَن َو أ فَّ  الظَّ ِطْق َفک  ْیَطانت  َک ِبَذِلَک َتْغِلب  الشَّ ؛ ِلَساَنَک ِإالَّ ِمْن َخْیر  َفِإنَّ

آمده و عرض کرد: به من عملی بیاموزید که  گوید که شخصی َاعرابی به حضور رسول خدا براء بن عازب می
← 
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باری به جبرئیل فرمودند: اگر خدا به فرشتگان امر کند که از آسمان به  پیامبر اسالم
! د و در اینجا زندگی کنند، چه خواهند کرد؟ جبرئیل گفت: ای پیامبر خدانزمین بیای

  (9)کنند. تشنگان را سیراب می
 ارزش اشک برای خدا

و اولیای خدا در عبادت پروردگار و خدمت به خلق، با دیگر  ، ائمهمیزان عزم انبیا
های  ها بسیار متفاوت است. چرا که گنجایش وجودی آنان با ظرفیت روحی انسان انسان

مرتبه برخوردارند. از همین رو، توان  عادی یکسان نیست. آنان از روحی بسیار بلند و عالی
نکته قابل توجه این است که هر کس باید  تر است. اما عبادت و تحمل سختی آنان نیز بیش

قدر توان خویش در راه عبادت و بندگی خدا و نیز یاری رساندن به مردم قدم بگذارد. از آنجا  به
کند. شاید شخصی تنها به اقامه نماز در  ها نیز تغییر می ها مختلف است، وظیف که ظرفیت

نمازش را اول وقت بخواند، بلکه  تنها باید اول وقت آن موظف باشد؛ شاید شخصی دیگر نه
تری داشته باشد؛ شاید برای شخصی دیگر الزم است، به  باید در نمازش خشوع و توجه بیش

طور که گذشت، دلیل این امر نیز چیزی جز  مستحبات روی آورده و بدان عمل کند. همان
 ها نیست. تفاوت در ظرفیت

                                                                                                                   
→ 

ی فرمودند: اطعام گرسنه و سیراب نمودن تشنگان و نیز امر به معروف و نه مرا وارد بهشت نماید! حضرت
رسی نداشتی، زبان خود را از هر سخن جز کالم خیر نگاه دار! همانا تو با این  از منکر کن! چنانچه بدان دست

 .915 / 5: المحجةالبیضاء؛ 915 / 9: ورامهمجموع ؛«سازی کار شیطان را مغلوب می
هِ . »9 ول  اللَّ ِبدًا َعْطَشاَنًا، َسَقاه  الله  َو َقاَل َرس  ََ ِة َیْوَم الِقَیاَمةِ : َمْن َبَرَد  ْرَواه  ِمْن َشَراِب اْلَجنَّ

َ
 حضرت محمد؛ أ

کنز؛ «کند های بهشتی سیراب می ای را سیراب کند، خدا در روز قیامت او را با نوشیدنی فرمودند: هر که تشنه
نَّ َجْبَرِئیَل »؛ 92115، ح511 / 2: العمال

َ
ِوَی أ د   َو ر  َحمَّ ْْ ِع َقاَل َیا م  اَن ََ ْرِض َلَعِمْلَنا ! َلْو 

َ ْْ َنا َعَلی َوْجِه ا َباَدت 
ن وِب  ْصَحاِب اْلِعَیاِل َو َسْتَر الذ 

َ
ْسِلِمیَن َو ِإَغاَثَة أ ال  َسْقَی اْلَماِء ِلْلم  ََ نیز فرمودند: جبرئیل به من گفت: ای ؛ َثَلَث ِخ

م؛ اول، سیراب کردن مردم؛ کردی طور حتمی سه کار را می ! اگر ما روی زمین مشغول عبادت بودیم، بهمحمد
 .31 / 9: مجموعهورام؛ «دوم، کمک به عیالواران و سوم، پوشاندن خطاهای مردم
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 (9)وت نماز و در پیشگاه خداوند است!در روایات آمده است که بهترین عمل گریستن در قن
یعنی باید شجره نماز را ـ که نمادی از عبادت پروردگار است ـ با اشک چشم آبیاری کرد و برای 
تنومندتر شدن آن همت گماشت. چه زیباست اگر شخصی برای مناجات با پروردگارش، در 

چقدر به رشد ایمان کمک  وگو کند. براستی این کار ای خلوت، اشک بریزد و با او گفت گوشه
  شود تا روح آدمی باطراوت و سرزنده باقی بماند. کند؟! گویی سبب می می

 های الهی وعده

 فرماید: خداوند می
اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّإِن َّ  (0)يُْسً

دهد. از سویی دیگر تخلف خداوند از تحقق  ای است که خداوند به مؤمنان می این وعده
ای بدهند یا به  دروغ وعده ها گاهی به ال است. شاید انسانای که داده است، مح وعده
های الهی نه دروغی در کار است و نه  اند، نتوانند عمل کنند؛ اما در وعده ای که داده وعده

خداوند برای تحقق بخشیدن بدان، ناتوان! پس این که خداوند آسایش را همراه با سختی 
 انکار است.بیان کرده است، حقیقتی حتمی و غیر قابل 

 همچنین، خداوند در قرآن کریم به اهل ایمان وعده داده است:
َََّّوالُْمْؤِمنَاِتََّّالُْمْؤِمنِيَََّّاّلل ََُّّوََعدََّ ْنَهارََََُّّتِْغَهاَِّمنََََّّْتِْريََّجن ات 

َ
ينَََّّاْْل ََّخادِلِ

 (3)ِفيَها

                                                 
9« . 

َ ْْ ْفَضِل ا
َ
اِر ِمْن أ ِة َو النَّ ِر اْلَجنَّ َْ َکاَء ِلِذ َلَة َو اْلب  ََّ ِْ َیْقَطع  ال َکاَء َعَلی اْلَمیِّ نَّ اْلب 

َ
ِوَی أ َلةِ ر  ََّ شده  روایت؛ ْعَماِل ِفی ال

نماید؛ و گریستن به طمع بهشت  است که ـ بلند و باصدا ـ گریستن بر ـ غم از دست دادن ـ میت، نماز را قطع می
وسائل؛ 119 / 1: الوافی؛ 391 / 0: تهذیبالحکام؛ «و ترس از دوزخ از جمله بهترین اعمال در نماز است

 .021 / 1 :الشیعه
 «.شواری آسانی استشک با هر د آری بی»؛ 2(: 12. انشراح )0
َََّّوالُْمْؤِمنَاِتََّّالُْمْؤِمِنيَََّّاّلل ََُّّوََعدََّ. 3 ْنَهارََََُّّتِْغَهاَِّمنََََّّْتِْريََّجن ات 

َ
ينَََّّاْْل ََّجن اِتََِّّفَََّّطيِّبَةًَََّّوَمَساِكنَََِّّفيَهاََّخادِلِ

ْكَبََُّّاّلل ََِِّّمنََََّّورِْضَوان َََّّعْدن َّ
َ
 ۀهایی را وعد دان و زنان باایمان بهشتخداوند به مر»؛ الَْعِظيمََُّّالَْفْوزََُُّّهوََََّّذلَِكََّّأ

های  ]برای آنان[ در بهشت و اند، که در آن جاودانه نهرها جاری است درحالی آن [درختان] زیر از که داده قطعی
← 
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نیوی هایی که هنوز در حیات د ای قطعی است؛ اما این حقیقت برای انسان این آیه، وعده
شود. یعنی آنان تنها پس از فرا رسیدن مرگ بهشت را درک خواهند  خود هستند، محقق نمی

ای از بهشت یک نفر را در دنیا حاضر کند، بهشت تمام  کرد. چرا که اگر خداوند تنها گوشه
های الهی را در خود ندارد. اما از  وسعت این جهان را خواهد پوشاند. دنیا ظرفیت تحقق وعده

ای نیست که نتوان بدان اعتماد کرد. با اندکی تفکر در حقیقت و  گونه دیگر، این وعده بهسویی 
 صفات حضرت حق، حتمی بودن این وعده بوضوح ثابت خواهد شد.

شایسته   برانگیز خداوندی و نیز حتمی بودن آن، های اشتیاق بنابراین، با توجه به وعده
  ت حضرتش و خدمت به مردم، همت خود را بهتر برای عباد است که اهل ایمان هر چه بیش

دهد، این است که پس از  کار گیرند و از این فرصت بهره جویند. آنچه که خداوند وعده می
ای از آن آسودگی نیز  ها، آسودگی خواهد بود. گوشه ها و عبادت سپری شدن این مرحله از رنج

 همان بهشت است.

                                                                                                                   
→ 

ها[ برتر است،  آن نعمت ۀهای دلپذیر]ی است[، و نیز رضایتی ویژه از سوی خداوند که ]از هم جاویدان مسکن
 .10(: 1؛ توبه )«گ استاین همان کامیابی بزر
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11. 
 مرین یکتارپستیت 

  
 توحید معیار کسب ثواب

یابی به  افزایی برای دست ، دنیا محل تمرین و قدرتبینی حضرت علی در جهان
تمریناتی  بهشت در مسابقه قیامت است. در این میدان، افرادی همانند انبیای خدا و ائمه

ها که مربوط به  از آنتر دارند. برای نمونه، شماری  تر و مخلصانه تر، عاشقانه تر، بیش سخت
 مربوط است، از متن قرآن کریم، بیان خواهد شد. وجود مبارک پیامبر

عملی است. آنچه که خداوند به پیامبر ـ  نخست، تمرین در مسیر توحید که تمرینی قلبی
هاست؛ به دیگر  کند، در حقیقت خطاب به انسان مبنی بر تحقق توحید خطاب می اسالم

های  چنین سنگین است، پس انسان در امر توحید این یت پیامبربیان، حال که مسئول
تر مراقب اعمال خود باشند. اگر انسان در مدار توحید قرار بگیرد، همه  عادی باید بیش

شود، مأجور  هایی که در این راه متحمل می کند و رنج هایی که به مردم می ها، خدمت عبادت
بخشد و سبب  ت که شکیبایی بر آن، گناهان را میهایی اس خواهد بود. بیماری یکی از رنج

گردد. انسانی که در مسیر توحید است، خدا را باور دارد و غیر خدا را نمی  پاکی پروند اعمال می
هایش در پیشگاه  ها، مشکالت، دردها و ناراحتی گردد تا تمام رنج پذیرد؛ همین امر سبب می

22 
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 فت پاداش باشد.حضرت حق محاسبه شده و در قیامت مستحق دریا
هایی را که در  ها و مشکل ها، رنج تواند پاداش شکست اما آن که به توحید باور ندارد، نمی

ها دست به گریبان بوده است، در قیامت طلب کند. انسانی که در مسیر توحید  دنیا با آن
های  ننیست، گویی رایگان تالش کرده است؛ ُمزدی در کار نخواهد بود. این خود یکی از قانو

 :تغییرناپذیر الهی است
دََََّّولَنَّْ  (9)ََتِْويًَلََّّاّلل ََِّّلُِسن ةََََِّّتِ

رو شدند، تخفیفی در  هایی که در دنیا با آن روبه سبب رنج دشمنان و معاندان پروردگار، به
ای نداشته است.  قیامت نخواهند داشت. چرا که او در زندگی دنیوی خود با خداوند رابطه

به مالقات  ارتباط خواهد بود. هنگامی که امیر مؤمنان علی امت با او بیخداوند نیز در قی
 بیماری موحد آمدند در کنار بسترش نشستند و به او فرمودند:

ْوَراِق »
َ ْْ َْ ا َها َح ت  َئاِت َو َیح  یِّ ط  السَّ ه  َیح  ْجَر ِفیِه َو َلِکنَّ

َ
 (0)«َفِإنَّ اْلَمَرَض اَل أ

ریزد، از بین  گناهان را همچون برگ درختی که در پاییز می بیماری، پاداشی ندارد. اما
این تخفیف تنها به این دلیل است که وی در مدار توحید بوده است. اگر آنان که  (3)برد. می

                                                 
رِْضََِّّفََّّاْسِغْكبَاًرا. 9

َ
يِّئَََِّّوَمْكرَََّّاْْل يقَََُّّوَلََّّالس  يِّئََُّّالَْمْكرَََُُّّيِ ََّّالس  ْهِلهََِّّإِل 

َ
َََّّينُْظُرونََََّّفَهْلََّّبِأ لِيَََُّّسن ةَََّّإِل  و 

َ
َّاْْل

دَََّّفَلَنَّْ دََََّّولَنَََّّْتبِْديًَلََّّاّلل ََِّّلُِسن ةََََِّّتِ در  [آنان]کشی  به سبب گردن رمیدن و گریز[این ]»؛ يًَلَََّتْوََِّّاّلل ََِّّلُِسن ةََََِّّتِ
پیشینیان  [شده بر جاری]گیرد، آیا جز روش  ، و نیرنِگ زشت جز اهلش را فرونمی[بود]زمین و نیرنِگ زشتشان 

یابی، و هرگز برای روش  آری[ هرگز برای روش خداوند تغییری نمی بود،خداوند  عذاب برند ]که را انتظار می
 .23(: 35؛ فاطر )«رگونی نخواهی یافتخدا دگ

َئاِتَک َفِإنَّ  َو َقاَل . »0 اَن ـ ِمْنَک ـ ِمْن َشْکَواَک َحّطًا ِلَسیِّ ََ ه  َما  َها َجَعَل اللَّ ة  اْعَتلَّ
ْصَحاِبِه ِفی ِعلَّ

َ
اْلَمَرَض اَل  ِلَبْعِض أ

 َْ َها َح ت  َئاِت َو َیح  یِّ ط  السَّ ه  َیح  ْجَر ِفیِه َو َلِکنَّ
َ
ْوَراِق...أ

َ ْْ به یکی از یاران خود که از بیماری  حضرت امام علی؛ ا
نمود، فرمودند: خداوند آنچه را که از آن شکایت داری، موجب کاستن گناهانت قرار داد! پس در  ِشکوه می

برد و آنان را چون برگ پاییزی فرو  بیماری پاداشی نیست؛ اما ـ بدان که بیماری ـ گناهان را از بین می
 .21، ح9، باب911 / 11: نواربحارال؛ 20: حکمتهالبالغنهج؛ «ریزاند می

َضا. »3 ِد ْبِن ِسَنان  َعِن الرِّ َحمَّ ْؤِمِن َتْطِهیٌر َو َرْحَمٌة َو ِلْلَکاِفِر َتْعِذیٌب َو َلْعَنٌة َو ِإنَّ اْلَمَرَض  َعْن م  َقاَل: اْلَمَرض  ِلْلم 
ی اَل  ْؤِمِن َحتَّ وَن َعَلْیِه َذْنٌب اَلَیَزال  ِباْلم   نقل کرده است که حضرت محّمد بن سنان از امام رضا؛ َیک 

← 
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های العالج، فقر شدید، مرگ  ها )مثل بیماری ترین رنج اند، به سخت خداوند را نپذیرفته
فیفی به آنان داده نخواهد شد؛ زیرا او بار رنج را نزدیکان( دچار شوند، هرگز در قیامت تخ

، در طور که بیان شد، خطاب پروردگار به پیامبر همان (9)رایگان به دوش کشیده است.
هاست که همه باید در مسیر فعالیت فکری، روحی و عملی قرار  حقیقت خطاب به همه انسان

و تنها سر تعظیم در برابر خداوند یگانه  خود اخراج  بگیرند تا تمام معبودهای باطل را از زندگی
  خم نمایند.

 دایره توحید

ترین گوهر خلقت است و  که عزیزترین و باارزش خداوند در قرآن کریم به پیامبر اسالم
 فرماید: برتر از او در وسعت هستی وجود ندارد، می

                                                                                                                   
→ 

فرمودند: بیماری برای مؤمن مایه پاکی و رحمت و برای کافر موجب عذاب و لعنت است. بیماری، پیوسته با 
 .313: ثوابالعمالوعقابالعمال؛ «مؤمن همراه خواهد بود تا او را از گناهان پاک سازد

چنین فراگیر نباشد. چرا که در آیات قرآن به این نکته تصریح  رسد که این نکته در عین صحت، این . البته به نظر می9
شده است که هر که در پی دنیا باشد، دنیا به او داده خواهد شد و هر که آخرت خواهد به آخرت خواهد رسید. پس 

دهد، هدفمند  معنا دچار شوند. هر چه در این نظام احسن رخ می یهایی ب اند، به رنج نباید آنان که خدا را نپذیرفته
معناست. در وجود اقدس خداوند )نستجیر بالله( عیوب و نقیصه متصور نیست؛ از این رو، به  است. رنج بیهوده بی

کاهد،  میهای کفار از عذاب آخرتشان  تأثیر نیست. شاید این که گفته شود رنج های کفار نیز بی رسد که رنج نظر می
اند و خداوند نیز با فراهم کردن  تر در رفاه و آسایش بهتر است. دو نوع کافر در دنیا وجود دارد؛ برخی معاندند که بیش

افکنند.  شرایط طغیان، آنان را در وضعیتی قرار داده است که آنان با دستان خود، خویشتن را به وادی هالکت می
خبری از  اند. دسته دیگر کفار نیز از بی همیشه از رفاه و قدرت برخوردار بودهمانند حاکمان ظالم که در طول تاریخ 

اند. اگر  شوند، از این دسته اند. بسیاری از کفار که به اسالم مشرف می اعتنایی به آن، در کفر باقی مانده حقیقت و بی
های الهی است،  ترین نعمت بزرگای است، پس چطور توفیق تشرف به اسالم که از  زندگی کفار زندگی لغو و بیهوده

به آنان عطا شده است؛ چرا که اسالم آوردن، یکی از مصادیق بزرگ هدایت است. روشن است که حاصل جمع 
اعمال آنان این بوده است که آنان در آخر با اسالم آشنا شده، آن را حق یافته و آن را بپذیرند. شاید اگر گفته شود، 

ه اهل ایمان هم اثر تکوینی دارد و هم اثر تشریعی و درباره کفار، تنها اثر تکوینی، اعمال نیک و تحمل رنج دربار 
 بهتر است.
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بََِِّّمنََََّّفغَُكونَََّّآَخرَََّّإِلًَهاَّاّلل َََِّّمعَََّّتَْدعََُّّفَََلَّ
 (9)يََّالُْمَعذ 

طور قطعی در دنیا همواره در عذاب و در قیامت نیز اهل  اگر انسان توحید را نپذیرد، به
توان سخنی از شفاعت و آمرزش گناه گفت. غیر  دوزخ خواهد بود. در این صورت، دیگر نمی

موحد هرگز نجات پیدا نخواهد کرد؛ اما موحد، حتی اگر به دام گناه دچار شود، در آخر نجات 
  یابد. در عاَلم توحید، زشتی قابل بخشش است و خارج از آن، گناه بخشیده نخواهد شد. می

 خطر شرک

کند، مشرک است. آن که  معبودی دیگر را نیز انتخاب می جز خداوند متعال،کسی که 
نشست، مشرک  کرد، ولی بر سر سفره معاویه می اقتدا می طالب نماز خود را به علی بن ابی

نمایند، پرده  صرف هزینه هنگفت کعبه را با گالب ناب شسته و آن را پاکیزه میاست. برخی با 
دهند؛ اما با  آور مسجد الحرام را گسترش می کنند و با پرداخت مبالغی ُبهت آن را تعویض می

پرستند.  همه این، عالوه بر خدای بزرگ، معبودی دیگر را مثل کشورهای استکبارگر می
 آن، با یکدیگر سازگار نیست.فرهنگ خدا و فرهنگ غیر 

کند، اما با همه این، همسر و دختر خود را از بدحجابی و  مردی که خود به نماز توجه می
کند، به شرک دچار شده است. باید گفت که معبود حقیقی وی، تنها خدا  گری منع نمی بزک

کند. مردی  های همسر و دخترش، بیش از اوامر الهی توجه می نیست؛ چرا که او به خواسته
که همسر خویش را به َترک فرایض دینی امر کرده و او را مجبور به شکستن حریم دین 

سازد، در فرهنگ قرآنی، مصداق طاغوت است. این تنها مثالی برای تبیین مطلب بود. در  می
حقیقت، هر که در کنار خداوند یگانه، ُبتی دیگر را به خدایی بپذیرد، مشرک و طاغوت است. 

جز حکومت خداوند، حکومتی دیگر را پذیرفت. اعتقاد به دوگانگی در پرستش، همان  نباید
 شرک است.

                                                 
کنندۀ توحید است،[ با خداوند معبود دیگری را ]به  پس ]با توجه به نزول قرآن که بیان»؛ 093(: 02. شعراء )9

 «.بودخواهی شدگان  از عذاب [صورت دراین]عنوان شریک در قدرت و کارساز[ مخوان! که 
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 شهِر جاودان

همه مردم باید در عرصه توحید، تمرین کنند. یعنی باید در آن میدان قدم بردارند و این 
باشند. « لهال اله اال ال»تمرین را تا لحظه پایانی عمر ادامه دهند. همگان همیشه باید در مسیر 

 باید با دستی، به دامان توحید، چنگ و با دستی دیگر، دست رد به سینه غیر خدایان زد.
پادشاهی شهری جدید بنا کرد تا پایتخت حکومتش را بدانجا منتقل سازد. آن شهر، 

هایی باریک داشت. شاه پس از آن که شهر جدید را بنا  ها و خیابان قدیمی و کهنه بود و کوچه
جویی نکرد؛  کس عیب های شهر جدید را به او نشان دهند. اما هیچ مردم خواست عیب کرد، از

تا این که دو نفر که عبایی کهنه پوشیده بودند، به شهر وارد شدند و گفتند: این شهر دو عیب 
شود  آید که این شهر با خاک یکسان می دارد که قابل برطرف کردن نیست؛ نخست، روزی می

ها در  ها پیش از بین رفته و تنها نامی از آن ها که قرن شهرها و تمدن )همچون بسیاری از
تواند از این  میرد و نمی جا مانده است(. دوم، این که سازنده شهر )شاه( می صفحات تاریخ به

تر به این دو  طور که باید، بهرمند شود. شاه به آن دو گفت: راست گفتید! من پیش شهر آن
اگر من بخواهم شهری بسازم که هرگز خراب نشود و صاحبش نیز  عیب توجهی نداشتم. حال

هرگز نمیرد، باید چه کرد؟ آن دو گفتند: تمام پیامبران الهی نشانی این شهر را به مردم 
اند؛ آن شهر که هرگز از بین نرود، بهشت است و مالکی که هرگز نخواهد ُمرد، کسی  داده

  (9)گردد. است که به بهشت نائل می
 جاویدانحیات 

میرند؛ چرا که در بهشت حیات ابدی وجود دارد. در جهنم، مرگ و  ها هرگز نمی بهشتی
 فرماید: حیات نیست. قرآن کریم درباره حیات در دوزخ می

                                                 
وِم »زند:  گونه صدا می . در روایت آمده است که خداوند بهشتیان را این9 وت  ِإَلی الَحیِّ الَقی  ِذی اَلَیم  وِم الَّ ِمَن الَحیِّ الَقی 

وت   ِذی اَلَیم  ؛ «میرد از حّی و قّیومی که مرگ ـ در وجودش راه ـ ندارد، به حّی و قّیومی که نمی؛ الَّ
 .29ـ  2: «امام خمینی »مصباحالهدایه؛ 91ـ  1 / 2 :«مالصدرا»اسفار
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 (9)َُيْيَاََّوَلََِّّفيَهاََّيُموُتَََّّلَّ
 دهد؛ زیرا آنان ها زنده هستند. همین امر نیز آنان را آزار می در جهنم مرگ نیست. جهنمی

کنند. آنان از آن زندگی متنفرند. زندگی جهنمیان  سبب شدت عذاب، هر َدم آرزوی مرگ می به
در میان آتش و عذاب، از مرگ بدتر است. خداوند در قرآن کریم تنهاراه در امان ماندن از این 

 نماید؛ زندگی را معرفی می
ِطيُعوا

َ
ِطيُعواَّاّلل َََّّأ

َ
وِلََّّالر ُسوَلَََّّوأ

ُ
ْمرَََِّّوأ

َ
 (0)ِمنُْكمََّّْاْْل

، راه ورود به و ائمه طاهرین های پیامبر اسالم اطاعت از اوامر الهی و نیز آموزه
  جهنم را بسته نگاه خواهد داشت.

 حاکمیت مطلق الهی

عیِن توحید  کرسی حکومت تنها مختص خداست؛ البته حکومت پیامبران و امامان
رمانبری از امر الهی است. از این همان ف است و اطاعت کردن از امر امیر مؤمنان علی

 فرماید: رو، خداوند می
ِطيُعوا

َ
ِطيُعواَّاّلل َََّّأ

َ
وِلََّّالر ُسوَلَََّّوأ

ُ
ْمرَََِّّوأ

َ
 (3)ِمنُْكمََّّْاْْل

پس اطاعت از حکومت حق، عین توحید است. پذیرفتن حکومت غیر حق نیز شرک است 

                                                 
ِتَََّّمنََّّْإِن هَُّ. 9

ْ
مسّلمًا کسی که گناهکار به پیشگاه »؛ َُيْيَاََّوَلََِّّفيَهاََّيُموُتَََّّلَََّّجَهن مََََّّلََُّّفَإِن ََُُّّمِْرًماََّرب هََُّّيَأ

(: 01؛ طه )«دارد [سب و قابل قبولیمنا]میرد، و نه زندگی  پروردگارش درآید، دوزخ برای اوست که در آن نه می
12. 

َهاَّيَا. 0 ي 
َ
ينَََّّأ ِ ِطيُعواَّآَمنُواَّاَّل 

َ
ِطيُعواَّاّلل َََّّأ

َ
وِلََّّالر ُسوَلَََّّوأ

ُ
ْمرَََِّّوأ

َ
ء ََِّّفَََّّتنَاَزْعغُمََّّْفَإِنََِّّْمنُْكمََّّْاْْل َّاّلل ََِّّإََِلََّّفَُرد وهََََُّّشْ

ْحَسنَََُّّخْي َََّّذلَِكََّّاَْلِخرََِّّمََِّواَْلَوََّّْبِاّلل ََِّّتُْؤِمنُونَََُّّكنْغُمََّّْإِنَََّّْوالر ُسولَِّ
َ
ِويًَلَََّّوأ

ْ
ای مؤمنان! از خداوند اطاعت »؛ تَأ

پیامبرند و مثِل او دارای مقام عصمتند[ فرمان ببرید!  حق به کنید، و نیز از پیامبر و صاحبان امرتان ]که اوصیای
جنگ و صلح[ اختالف  پس هرگاه دربارۀ چیزی ]از احکام و امور ماّدی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و

یافتِن اختالف[ آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید! این  و قیامت مؤمن هستید ]برای خاتمه داشتید، اگر به خداوند
 .51(: 2؛ نساء )«]کار[ برای شما بهتر و از نظر عاقبت نیکوتر است

 حق به صاحبان امرتان ]که اوصیایای مؤمنان! از خداوند اطاعت کنید، و نیز از پیامبر و »؛ 51(: 2. نساء )3
 «پیامبرند و مثِل او دارای مقام عصمتند[ فرمان ببرید!
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 :و بنابر آیه شریفه
ْنَّيُْشََّ

َ
ََّلََّيْوِفُرَّأ َّاّلل َ  (9)َكَّبِهَِّإِن 

گوشه از این نظام هستی، حتی  خدا افرادی را که دو معبود دارند، نخواهد آمرزید. در هیچ
کمالی را که تکامل خلقت از  توان کمترین نقصی یافت! پس چرا برخی خداوند صاحب نمی

 گزینند؟ اوست، رها کرده و خدایی دروغین برای خود برمی
دهد، در عمل در صدد بیان  خدای دوم خود قرار می آن که از طاغوت پیروی کرده و او را

این است که خدا توانی برای اداره هستی ندارد و و خدای دورغین او در این امر توانمندتر 
فرماید: به  می است. این خود مصداق کفر است. خدا در قرآن کریم به پیامبر اسالم

 کافران بگو:
ْعبُدَََُّّلَّ
َ
َََّّوَلَّ*  َتْعبُُدونََََّّماَّأ

َ
ْعبُدَََُّّماَََّعبُِدونَََّّْنغُمَّْأ

َ
نَاََّوَلَّ*  أ

َ
ََّماَََّعبِد ََّّأ

ْنغُمَََّّْوَلَّ*  َعبَْدُتمَّْ
َ
ْعبُدَََُّّماَََّعبُِدونَََّّأ

َ
 (0)ِديِنَََّّوِلَََِّّدينُُكمََّّْلَُكمَّْ*  أ

ساز شما را پیروی نخواهم کرد و شما نیز آنچه را که  های جهنم من خدایانی پوچ و حکومت
شقاوتتان ـ نخواهید پرستید. ـ خدا و معارف اسالمی  سبب لجاجت و پرستم، ـ به من می

 رساند؛ ـ پس مرا با دینم واگذارید! حقیقتی هستند که مرا به بهشت می

                                                 
نَََّّْيْوِفرَََُّّلََّّاّلل َََّّإِن َّ. 9

َ
؛ َعِظيًماَّإِْثًماَّاْفََتَىََّفَقدََِّّبِاّلل ََِّّيُْشِكَََّّْوَمنََّّْيََشاءََُّّلَِمنَََّّْذلَِكََُّّدونََََّّماََّوَيْوِفرََُّّبِهََِّّيُْشَكَََّّأ

آمرزد، و غیر آن را برای هرکس که  نمیرا [ است]او ورزی به  ها که[ شرک ها و طاغوت ُبت خداوند ]معبودگرفتِن »
 .21(: 2؛ نساء )«آمرزد؛ هرکس به خداوند شرک ورزد یقینًا گناه بزرگی مرتکب شده است بخواهد می

نه من پرستندۀ آنچه  * پرستم نیستید و شما هم پرستندۀ آنچه من می * پرستم پرستید نمی من آنچه را شما می. »0
دین شما برای خودتان، و دین من برای  * پرستم هستید و نه شما پرستندۀ آنچه من می * اید هستم شما پرستیده

 .2ـ  0(: 911؛ کافرون )«خودم
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12. 
 تمرین ربای تقویت انگیزه معنوی

  
 بار لذایذ زیان

که انسان باید در این  ای دنیا، محلی برای تمرین آدمی است. در این میان، وجود انگیزه
طور یقینی، هر که با اقتدا به  تجارت و برای به دست آوردن مال داشته باشد، الزم است. به

، دنیا را همچون آن حضرت محل تمرین خود قرار دهد، به عبادت و امیر مؤمنان علی
ن ها در ای خدمت به خلق خواهد پرداخت و هرگز در پس حرام نخواهد رفت. بخشی از لذت

تواند را آدمی را قدرتمند سازد. بلکه  کند؛ لذت حرام، نمی تمرین انسان را تقویت و یاری نمی
بنابر آیات قرآن و نیز روایات به چگونگی تفکر انسان نیز ضربه زده و دل را به تاریکی 

های جسمی دچار حرص شده و در نتیجه زیان  تر مردم در استفاده از لذت کشاند. بیش می
  شوند. تر شدن آنان می همین امر سبب ضعیف کنند. می

 معرفت در دنیا

مسلمان واقعی با شنیدن مسایل حکیمانه، دیدن حقایق الهی، خوردن مال حالل و 
کند تا حرام  رعایت تقوا، در تمرین برای مسابقه بهشت، به تقویت خود پرداخته و سعی می

 بینی امیر مؤمنان علی دنیا با جهان شان به جایی در زندگی او نداشته باشد. آنان که نگرش

21 
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به این که دنیا  شوند. براستی، معرفت انبیا و ائمه متفاوت است، دچار هر فعل حرامی می
جایی برای تمرین کارهای نیک است، معرفتی کامل است. تمرین هیچ گروهی همچون 

تی که داشتند، بر خاطر معرف در این عاَلم، کامل نبوده است. آنان به تمرین انبیا و ائمه
  ها شکیبایی کرده و آنان را پشت سر نهادند. تمام تمرین

 حقایق ملکوتی

 فرماید: قرآن کریم می
َماَواِتَََّّملَُكوَتََّّإِبَْراِهيمَََّّنُِريََّوَكَذلَِكَّ رِْضََّّالس 

َ
َِّمنََََّّوَِلَُكونََََّّواْْل

 (9)الُْموقِِنيََّ
ها و زمین را  حقایق آسمان هیمکند که ابرا خداوند در این آیه به این نکته تصریح می

طور یقینی منظور آیه، دیدن ظاهری نیست؛ زیرا جز حضرت  به اذن الهی نگریسته است. به
طور که امروزه بشر،  ها نیز توان تماشای آسمان و زمین را دارند. همان دیگر انسان ابراهیم

هزاران کیلومتر باالتر از سطح  ها از تواند با ماهواره های علمی خود، می ها و پیشرفت با فناوری
زمین، سطح این ُکره خاکی را با دقتی بسیار بررسی کند. پس روشن است که این آیه در صدد 

  به حقیقت هستی و به باطن آن نگریسته است. بیان این نکته است که حضرت ابراهیم
ت عبادت

ّ
 لذ

شد. امیر  ساخته می ِگلی و سقفی از حصیر سال پیش با چند دیوار کاه 9211مسجدهای 
توانند این لّذت را  برد. همه نمی از حضور در مسجد برای عبادت خدا لّذت می مؤمنان علی

درک کنند. شب نوزدهم ماه مبارک رمضان هر چه به ایشان اصرار شد که به مسجد نروند، 
ن به کس نتوانست ایشان را از رفت رسید. هیچ فایده بود. آن شب، غیر عادی به نظر می بی

 برد. مسجد منصرف سازد. زیرا حضرت از رفتن به مسجد و عبادت کردن بسیار لذت می

                                                 
ها و زمین به ابراهیم نشان  حقیقت این است که ما فرمانروایی و مالکیت مطلقۀ خود را بر آسمان»؛ 15(: 2. انعام )9

 «دارای یقینی تاّم و کاملند[که  آنانکنندگان شود ] ادیم تا از یقیند
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 علم امام به حوادث آتی و شبهه خودکشی

دانست که قاتل ایشان  با این که بخوبی می پرسند که چرا امیر مؤمنان علی بعضی می
کاری نوعی در آن شب و در مسجد در انتظار اوست، باز به مسجد شتافت؟ آیا چنین 

خودکشی نیست؟ پاسخ این است که این کار خودکشی نیست. در توضیح این نکته باید گفت 
که خداوند متعال برای هر انسانی مرگی حتمی و قطعی قرار داده که به هنگام فرا رسیدن آن 

گاه  ها سال پیش راهی برای فرار از آن وجود ندارد. اگر شخصی ده تر، به زمان مرگ خود آ
تواند از آن بگریزد و خود را ـ در ظاهر ـ نجات دهد؟ باید  آیا پس از فرا رسیدن آن، میشود، 

تر به او اجازه  ای بیش گفت که با فرا رسیدن مرگ جان آدمی قبض خواهد شد. حتی لحظه
کس توان گریز از این حقیقت را ندارد. امیر  حیات داده نخواهد شد. پس در آن لحظه هیچ

گاهی داشتند؛ اما با همه این، به نیز  مؤمنان علی به لحظه فرا رسیدن اجل خویش آ
  ای جز به استقبال اجل رفتن، نبود. مسجد رفتند و به شهادت رسیدند. چرا که چاره

 الگوی برتر

 فرماید: خداوند می
ْسَوة ََّّاّلل ََِّّرَُسولََِِّّفََّّلَُكمََََّّْكنَََّّلََقدَّْ

ُ
 (9)َحَسنَة ََّّأ

هاشان برای مسلمانان سرمشق نیکویی  ق و تمریندر اعمال، اخال پیامبر اسالم
بایست راه  اند، می هستند؛ پس همه آنان که به ایشان ایمان آورده و خود را مسلمان نامیده

 را ادامه دهند. پیامبر اکرم
 فرماید: می خداوند به پیامبر اسالم

 (0)آَخرَََّّإِلًَهاَّاّلل َََِّّمعَََّّتَْدعَََُّّوَلَّ

                                                 
ْسَوة ََّّاّلل ََِّّرَُسولََِِّّفََّّلَُكمََََّّْكنَََّّلََقدَّْ .9

ُ
تردید  بی»؛ َكِثًياَّاّلل َََّّوََذَكرَََّّاَْلِخرََََّّواَْلَْومَََّّاّلل َََّّيَرُْجوَََّكنَََّّلَِمنَََّّْحَسنَة ََّّأ

در ایمان و ]کنند، پیامبر  و خدا را بسیار یاد می قیامت امیدوارندبرای کسانی از شما که همواره به خدا و روز 
 .09(: 33؛ احزاب )«سرمشق نیکویی است [اخالق و عمل

ََّّإَِلََََّّلََّّآَخرَََّّإِلًَهاَّاّلل َََِّّمعَََّّتَْدعَََُّّوَلَّ. 0 ََُّّهوَََّّإِل 
ء ََُّّك  َََّّهالِك ََََّّشْ با خداوند »؛ تُرَْجُعونََََّّوإََِلْهََِّّاْْلُْكمَََُّّلََُّّوَْجَههََُّّإِل 

← 
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ای! پس خدایان دروغین  راه َمده! تو به ریسمان توحید چنگ زدهُبتی را در درونت  هیچ
در  ظاهری )مثل ثروت، مقام، شهرت و دنیادوستی( و باطنی ـ را از خود ِبران! رسول خدا ـ

کردند: برای رفع  باالترین مرتبه این تمرین قرار داشتند. دشمنان حضرت به ایشان عرض می
های ما سجده کن و از  شنبه، تو به بت نبه تا ظهر سهتر، از ظهر ش ها و آسایش بیش شکنجه

شنبه تا شنبه ما به خدای تو سجده خواهیم کرد. چنانچه پیشنهاد ما را بپذیری، ما  ظهر سه
کنیم؛ در این صورت، هیچ تبعیدی در کار نیست و اموال شما مصادره  یارانت را شکنجه نمی

چنین کنی، از این پس، یارانت زندانی نخواهند دهیم که اگر  نخواهد شد. ما به تو اطمینان می
 شد. محاصره اقتصادی نیز پایان خواهد یافت.

در حدود چهارده سال سن داشت، به مدت سه سال  هنگامی که امیر مؤمنان علی
ها را به شعب  خرید و دور از چشم اینان، پیاده در تاریکی شب، نان صورت پنهانی نان می به

خوردند تا زنده بمانند. براستی،  دو لقمه از آن می مسلمانان تنها یکیآورد.  می طالب ابی
ها در آن روزگار، در عرصه توحید استوار  و یارانش، با صبوری و تحمل سختی پیامبر اسالم

 ماندند.

                                                                                                                   
→ 

معبود دیگری را مخوان! جز او معبودی وجود ندارد، هرچیزی جز ذاِت او فانی و نابود است، فرمانروایی ]بر 
 .11(: 01؛ قصص )«گردانند سوی او بازمی ظاهر و باطِن هستی[ فقط در اختیار اوست، و همۀ را به
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13. 
 اه رد محل تمرین راهنمایی

  
 سود و زیان

ها در زندگی  زندگی، امری بدیهی است. در بسیاری، انسانوجود سود و زیان در میدان 
رسانند. به بیان دیگر، علت آن انسان  اجتماعی و در ارتباط با هم به یکدیگر سود یا زیان می

های طبیعت مثل باران به  ها نیز خارج از اختیار آدمی است؛ عادت است. برخی از سود و زیان
ها مادی نبوده  سازد. در مقابل، برخی سود و زیان رد میبرخی سود رسانیده و به برخی زیان وا

  و خاستگاه آن روح آدمی است.
 مفهوم شیاطین

زنند. چرا که آنان از آدمیان  ها ضرر می در معارف الهی آمده است که شیاطین نیز به انسان
کردن  کنند و به انسان بشدت حسودند. آنان برای آرام ها رحم نمی متنفرند؛ شیاطین به انسان

کند، مالی  کنند. ضرری که شیاطین به آدمی وارد می ها ضرر وارد می هیجانات خود، به انسان
ضرر اجتماعی، ضرر سیاسی، ضرر اخالقی، ضرر فکری و ضرر  نیست؛ بلکه ضرر خانوادگی، 

کند.  گیرد. وقتی فکر آدمی ناامن و درباره آینده سردرگم باشد، ضرر می اعتقادی را نیز در برمی
سوی انسان  وقتی دشمن در فکر انسان اخالل ایجاد کند، ضررهای جسمی و روحی به

29 
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ها همگی از نتایج ناامنی فکری است که  ها و اضطراب ها، هیجان شود. دغدغه سرازیر می
های جسمی نیز باشد. انسانی که آینده را  وجود آمدن بیماری توانند علتی برای به خود می

آوران  ترسد و همواره دلسرد است. در آیینه قرآن و روایات، زیان میبیند، از آینده  مبهم می
 اند. مالی، اجتماعی، سیاسی، قلبی و فکری، شیطان نامیده شده
ها است و با سرکشی خود، به از  شیطان یعنی موجودی که در صدد تخریب تمام خوبی

ا خیالی آسوده زندگی کنند ها ب خواهد انسان پردازد. او نمی بین بردن نیکی در زندگی انسان می
گریزد و  ها می و از آرامش روحی و فکری برخوردار باشند. شیطان یعنی وجودی که از خوبی

برد. معنای دیگر شیطان، طاغوت است. طاغوت یعنی طغیانگر؛ طاغوت  آن را از بین می
در  کند. حضرت امام علی های نیک طغیانگری می همواره در مقابل تمام خواسته

های آن حضرت است ـ تمام آثار  ـ که از بلندترین خطبه (9)در خطبه قاصعهو  البالغهنهج
  فرمایند. شیطنت شیاطین را در تاریخ بشر بیان می

 شیطان ظاهر و باطن

رسانند؛ پنهان و آشکار. چهره پنهان شیطان، جّن  شیاطین از دو راه به انسان زیان می
هایی که از توحید  ین، قرآن و ایمان هستند. اما جنها، اهل عبادت، د است. بسیاری از جن

ها هستند. قرآن انسان را از چنین شیاطینی به پناه  دورند، در صدد آسیب رساندن به انسان

                                                 
اخالقی و اجتماعی دارد و موضوع آن نکوهش  است که محتوایی البالغهنهجترین خطبه  . خطبه قاِصَعه، طوالنی9

در این خطبه  در کوفه ایراد شده و امام تعصب و خودپسندی است. این خطبه در اواخر حکومت امیر مؤمنان
های امام  کند. از موضوعات فرعی این خطبه، جنگ درباره تفرقه اجتماعی هشدار داده و عامالن آن را سرزنش می

در دوره جوانی و به خاک افکندن بزرگان عرب، تربیت  ین و مارقین، شجاعت امامبا ناکثین، قاسط علی
، ، مورد تربیت قرار گرفتن ایشان تحت نظارت رسول خدابا پیامبر از کودکی، قرابت امام علی پیامبر
شتری  هنگامی که بر ماده در حضور بزرگان قریش است. امام های ابلیس و یکی از معجزات پیامبر حیله

علت به نزاع پرداخته بودند. ایشان در آن هنگام این خطبه را ایراد فرمودند.  سوار بودند به میان مردمی آمدند که بی
 خطبه قاصعه دارای محتوای اجتماعی، کالمی و اخالقی است.
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ها را  بیند؛ اما او انسان انسان شیطان پنهان را نمی (9)کند. بردن به خداوند بزرگ سفارش می
اند؛  شیطان آشکار باید گفت که این دسته، از نوع انسانرساند. اما درباره  دیده و به او ضرر می

  همانان که شیطان در وجودشان برای خود منزل گزیده است.
 های هدایت امامان و عالمت

زنندگان را  زننده فراوان است. قرآن زیان دانند که مصادیق زیان و زیان همه مردم می
گیری از  در پیش ام امام معصومنامد. پرسشی مهم در اینجا این است که مق شیطان می

 ها چیست؟ ضرر دیدن انسان
ها  توان با مثالی ساده و قابل فهم برای همگان بیان کرد. همه در مسافرت پاسخ را می

گیرند. چرا که بدون آن، مسیر  برای رسیدن به مقصد، از تابلوهای راهنمای جاده کمک می
جای رسیدن به مقصد  هد این تابلوها شاید بکننده خواهد بود. افراد بدون وجو گنگ و گمراه

ای دیگر درآورند. همچنین، برای جبران آن نیز مجبور به طی مسافت  اصلی، سر از نقطه
شود. به بیان دیگر،  تری خواهند بود. پس در این صورت، انسان متحمل ضرر می بیش

کنند. در حقیقت تنها  تابلوهای مسیر مسافرت، از بروز خسارت )مالی و یا زمانی( جلوگیری می
 علت طراحی چنین تابلوهایی نیز همین است.

در جهان، زیان و نفع، فراوان است. اما از آنجا که انسان در پی رسیدن به کمال است، 
ای را  راهه زنندگان که دشمنان حقیقی او هستند، قرار گرفته و بی های زیان تحت تأثیر فریب

اند. آدمی  های بیگانه با انسانیت، دشمنان انسان فرهنگ پیماید. دهند، می که آنان نشان می
طور حتمی تمام  خواهد خود را به مقصدی برساند که آرامش مطلق در آن باشد. به می

اند که  گمراهان دنیا در پاسخ به این پرسش که آیا آنان از این که مسیری را انتخاب کرده
خواهند گفت: نه! همه آنان َشبهی از برد، خرسندند،  سوی ناامنی، ضرر و اضطراب می به

های  روند؛ آنان رسیدن به ثروت اند که چنین شتابان در آن پیش می آرامش را در آن دیده
                                                 

ُعوذََُّّقُْلَّ. 9
َ
ََّّأ ن ةََِِّّمنََّ*...*  اَل اِسََّّبَِربِّ چه از جّنیان  *...* پروردگاِر مردم برم به بگو: پناه می»؛ َواَل اِسََّّاْْلِ

 .2و  9(: 992؛ ناس )«باشد، چه از آدمیان
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های شهوانی و مانند آن و نیز دوری از هر اکراه، اضطراب و آزردگی  فراوان، ریاست، خواسته
ند. اما باید گفت که این راه، کن وجو می پندارند و آن را در این راه جست روحی را آرامش می

 برد. های خود از بین می رساند و پیماینده خود را در تاریکی راهی است که به مقصد نمی
ها  راهه پس آنچه ضروری است، وجود ُپر نفع راهنمایی است که همگان را از ورود به بی

فعت، امام منع کرده و راه سعادت را نشان دهد. این جایگاه، امامت و آن وجود ُپرمن
وجو  ها فطرتًا کمال را جست طور که گذشت، از آنجا که انسان است. همان معصوم

در انتخاب مسیرها به  کنند، پس همواره در تالش و تکاپو هستند. اگر امامی معصوم می
افکند. اما این مقام امامت است که  های فطری او، او را در مهلکه می او کمک نکند، تالش

نیز راه درست را از نادرست برای  فرستد. امام عنوان راهنما به یاری انسان می را به امام
آور شیاطین )جّنی یا انسی( وجود  گرداند. پس برخالف وجود زیان ها مشخص می انسان

 یکپارچه نور و نفع است. امامان معصوم
خداوند در های خردمند، عالیمی را که  امام، عالمتی برای تعیین راه درست است. انسان

ها راه خود را تا رسیدن به مقصد  بینند و با توجه به آن های زندگی قرار داده است، می جاده
های انحرافی را  ها جاده دهند. وجود امام، عالمتی است برای این که به انسان ادامه می

میدی و زد کند تا آنان در سفر زندگی خود به پوچی، خودُکشی، اختالل روانی، ناامنی، ناا گوش
هستند،، آدمی را به  ای که راهنمایانش امامان معصوم افسردگی دچار نگردند. این جاده

های ایشان  رساند. از این رو، خردمندان و عاقالن به عالمت منفعت کامل دنیا و آخرت می
شوند، دوباره به جاده اصلی باز  کنند؛ آنان هر گاه از مسیر اصلی منحرف می  توجه می

 کنند. تر دوری می آنان ضرر را بسرعت جبران و از متحمل شدن زیان بیش گردند. می
اند که ضرر نبینند  وجود امام، عالمتی از خداوند در صراط مستقیم است. مردم خواهان آن

و از منافع بسیاری برخوردار شوند. به همین دلیل، آنان برای پیدا کردن راه کمال، امنیت و 
 از دارند.منفعت، به چنین عالیمی نی

مردی اند که درباه حقیقت نماز است.  روایتی را شیعیان و ُسنیان در کتب خود نقل کرده
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 گوییم: آمد و عرض کرد: ما هر روز ده مرتبه در نمازهای واجب می عرب نزد پیامبر اسالم
اَطََّّاْهِدنَا َ  (9)الُْمْسغَِقيمَََّّالُصِّ

 را بر شانه امیر مؤمنان علی دست مبارک خود صراط مستقیم چیست؟ پیامبر اکرم
 گذاشتند و فرمودند:

ْسَتِقیٌم »  (3).(0)«َهَذا ِصَراٌط م 
خواهی به کمال، رشد، امنیت،  به مرد عرب فرمودند: اگر می در واقع پیامبر اسالم

دست بر مدار و همواره از او پیروی کن!  منفعت و رضایت خدا برسی، از علی ،بهشت
 است. رفیع از آن امام معصومگفتنی است که این مقام 

های انحرافی را نشان  شناساند، جاده ، دشمنان را به پیروان خود میدر حقیقت، امام
در این مسیر حرکت و  برد. باید با امام پیش می دهد و آنان را در جاده مستقیم الهی به می

دوری از اضطراب، دهی او زندگی کرد تا بتوان سرانجام به کمال رسید. همه در پی  با جهت
کنند.  وجو می دغدغه، بدبختی و ذلت هستند؛ همچنین، راحتی، کمال و امنیت را جست

، های امام معصوم های کاذب بسیاری در مسیر زندگی وجود دارد که بدون راهنمایی جاده
طور حتمی، همه مردم  تواند خود را به مقصد حقیقی و سعادت انسانی برساند. به کس نمی هیچ
 شدند و سرانجامشان جهنم خواهد بود. اه میگمر 

                                                 
 «ی کنیما را به راِه راست راهنما»؛ 2(: 9. حمد )9
ِبیِه َعْن آَباِئهِ . »0

َ
د  َعْن أ َحمَّ ِبیِّ  َعْن َجْعَفِر ْبِن م  اِب ِإَلی النَّ َمر  ْبن  اْلَخطَّ َک اَل  َقاَل: َقاَم ع  ول  َفَقاَل: ِإنَّ َتَزال  َتق 

وَسی ِلَعِلیٍّ  وَن ِمْن م  ی ِبَمْنِزَلِة َهار  َْ ِمنِّ ْن
َ
ْرآِن َو َلْم  أ وَن ِفی اْلق  ه  َهار  َر اللَّ ََ ْر َعِلّیاً  َو َقْد َذ  َ ! َفَقاَل َیْذ

ِبی   ِه َتَعاَلی  النَّ َْ َقْوَل اللَّ َما َسِمْع
َ
! أ ْعَراِبی  َیا َغِلیظ 

َ
َََّّهَذاَیا أ اط  از  امام صادق؛ «ُمْسغَِقيم ََِّّْصَ

ایستاد و  کنند که عمر بن خطاب در برابر پیامبر اسالم نقل می شان و ایشان نیز از پدران پدرانشان
است! با  فرمایید که منزلت تو برای من همانند منزلت هارون برای موسی می گفت: همواره شما به علی

در قرآن نیست. پیامبر گرامی  کرده است؛ ولی نامی از علیاین که خداوند در قرآن هارون را یادآوری 
َََّّهَذاای که فرمود:  فرمودند: ای َاعرابی! ای َمرد خشن! آیا گفته پروردگار را نشنیده اسالم اط  َِّْصَ

 .313 / 0: ارشادالقلوب ؛«)این راِه راست است( ُمْسغَِقيم َّ
اَطََّّاْهِدنَادر تفسیر آیه  . امام صادق3 َ  .232: غایةالمرام؛ «!هو والله علی»فرمودند:  الُْمْسغَِقيمَََّّالُصِّ
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 پندهای آسمانی

 فرمودند: امام حسن
ْبَحاَنه  » ه  س  ْن َعاِبدًا َو اْرَض ِبَما َقَسَم اللَّ ِه َتَعاَلی َتک  َیا اْبَن آَدَم! ِعفَّ َعْن َمَحاِرِم اللَّ
ْن م   َلَک  ـ ْحِسْن ِجَواَر َمْن َجاَوَرَک َتک 

َ
ْن َغِنّیًا َو أ اَس ِبِمْثِل ـ َتک  ْسِلمًا َو َصاِحِب النَّ

وَن  ْقَواٌم َیْجَمع 
َ
ْم أ ْیِدیک 

َ
اَن َبْیَن أ ََ ه   ْن َعْداًل؛ ِإنَّ وَک ـ ِبِه ـ َتک  اِحب  ََ ْن ی 

َ
ِحب  أ َمات 

وراً  ر  ْم غ  ه  ْم َبْورًا َو َعَمل  ه  ْصَبَح َجْمع 
َ
وَن َبِعیدًا أ ل  وَن َشِدیدًا َو َیْأم  ِثیرًا َو َیْبن  ََ»(9) 

ها، از حرام خدا بپرهیزید! در این صورت بنده حقیقی خداوند خواهید شد! اما  ای انسان
خواسته شیاطین در برابر و برخالف این است. شیاطین انسی، خوردن مشروبات الکلی، 

های  اند. آموزه ُکشی را قانونی، ترویج و آن را بر دنیا حاکم نموده بازها، ربا، آدم جنس ازدواج هم
بسیار بلند و درخشان است؛ برای نمونه، اگر شخصی که تنها  مامان معصوممکتب ا

قدر وضو گرفتن آب در بیابان همراه خود دارد، سگی تشنه را ببیند، باید آب را به سگ داده  به
و او را سیراب کند و خود تیمم نماید. او باید با تیمم نماز بخواند. فرهنگ اسالم حتی برای 

چنین ارزش قائل است. اما شیاطین برای رسیدن به  گ نیز اینجان حیوانی مثل س
پناه و سوزاندن  زنند. ُکشتن مردم بی نفسانی خود دست به هر جنایت هولناکی می یها خواسته

 هاست. های آن ای از پلیدی هایشان تنها گوشه خانه
ده است، بنابر این روایت، اگر کسی در راه کسب حالل، به هر آنچه که خدا به او رسان

های خود و نارضایتی از مقدرات الهی،  خواهی شود. برخی با زیاده راضی باشد، ثروتمند می
همیشه در تالش برای افزودن بر ثروت خود هستند؛ همیشه احساس نارضایتی، آنان را فرا 

های کالن نیز چنین  پندارند؛ با وجود ثروت خالی می گرفته است. آنان همیشه خود را دست
                                                 

ای پسر آدم! از محارم خدا خودداری کن! ـ در این صورت ـ عابد خواهی بود؛ و به آنچه خدا بهره تو قرار داده . »9
مسلمان  داری کن! ـ که اگر چنین کنی ـ است، خشنود باش! ـ که در این صورت ـ ثروتمند هستی! نیکو همسایه

خواهی بود؛ با مردم مصاحبت کن! چنانکه مایلی با تو مصاحبت کنند؛ ـ در این صورت ـ عادل خواهی بود. در 
مجموعه؛ «های محکم ساختند و آرزوهای دراز داشتند بین شما گروهی بودند که بسیار اندوخته، ساختمان

 .11: ورام
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 افکنند. کنند و خود را به رنج می کنند. از این رو، برای افزدون بر آن، باز تالش می حس می
دارند. آنان در  کنند و آنان را گرامی می اما مسلمانان راستین با همسایگان بخوبی رفتار می

شکل  کنند که دوست دارند با خودشان نیز به همان ای رفتار می گونه دوستی خود با دیگران به
سازند؟  شود. آیا افراد زیان دیدن را دوست دارند؟ پس چرا برخی به دیگران زیان وارد می رفتار

برخی وجهی را از کسی قرض گرفته و پس از سپری شدن مدت آن، از باز گرداندن آن 
شد؟ کسی که مال  کردند، آنان را چه می اگر دیگران با آنان چنین می (9)کنند؛ خودداری می

شود. استفاده  سنگینی این کره خاکی به گردنش آویخته می قیامت گویی بهخورد، در  حرام می
دست آید، حرام است. در حقیقت، رعایت همین امور ساده  از سودی که از سرمایه حرام به

 رساند. انسان را به مقام عدالت در پیشگاه حضرت حق می
تر  مایند که پیشفر هایی اشاره می روایتی که بیان شد، به ملتدر  حضرت امام حسن

های فراوانی جمع کرده و  وجود داشتند و بناهای بسیاری ایجاد نمودند؛ آنان ثروت
پروراندند. اما تمام ثروت آنان  های بلندی ساختند و آرزوهای دور و درازی در سر می ساختمان

آخرت تبدیل به ضرر شد؛ زیرا همه آن را باقی گذاشتند و خود ُمردند و چیزی از آن را برای 
شتافتند و  هاشان به کمک نیازمندان می ها و توانمندی خویش ذخیره نکردند. اگر آنان با ثروت

شد.  بردند، تمام ثروت آنان به سود و توشه آخرت تبدیل می چنین بهره می از ثروت خود این
 ود.بار نب حال آن که آنان با دستانی خالی از این دار رفتند. اعمال آنان، جز اعمالی خسارت

نظیر بود که برای تحصیل علوم اسالمی، از نراق  دانشمندی کم (0)مرحوم مالمهدی نراقی
                                                 

ماند،  سبب عدم توان پرداخت آن، بدهکار باقی می ند، اما بهک اش تالش می . البته بدهکاری که برای تسویه بدهی9
 اگر از دنیا َرَود، خدا ضامن تسویه حساب او است.

مالمحمدمهدی نراقی، حکیم، فقیه و از علمای بزرگ در اواخر سده یازده و نیز اوایل سده دوازدهم  . مرحوم حاج0
صفهان فرا گرفت و در اواخر عمر به عتبات عالیات رفت. هجری قمری است. او علوم عقلی را در ایران و در حوزه ا

یوسف بحرانی )صاحب حدائق( و وحید بهبهانی تکمیل کرد.  او در کربال، خارج فقه، حدیث و اصول را نزد شیخ
های او درعلوم عقلی و نقلی بهترین گواه بر عظمت اندیشه و فکر پویا و  سپس به نجف اشرف عزیمت نمود. کتاب

بهاست  . در یک کالم باید او را از حکما، فالسفه، فقها و مجتهدان بزرگ دانست. او دارای آثاری گرانمواج اوست
شرح، جامعالسعادات، جامعهالصول، انیسالمجتهدین، اللوامعنظیر است. از جمله کتاب  که در حد خود، کم

← 
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های بسیاری  ها و گرسنگی تا اصفهان را با پای پیاده رفت. او از شدت فقر و تنگدستی، سختی
را تحمل کرد؛ تا جایی که با خوردن پوست خربزه، هندوانه و نان خشک روزگار خود را سپری 

ها از  قدری فقیر بود که حتی توان خرید شمعی را نیز نداشت. او مجبور بود شب وی به کرد. می
نور مستراح مدرسه برای مطالعه استفاده کند. اما با توفیق و یاری حضرت باری تعالی، توانست 

 های ترقی را بپیماید و از دانشمندان مشهور جهان تشیع گردد. پله
نظیر در علم اخالق  ـ که کتابی بی (9)معالسعاداتجامالمهدی نراقی در کتاب مرحوم 
ای؟  را دیده پرسید: تا کنون امام عصر (0): فردی از عالمه بحر العلومنویسد است، ـ می

 ام. بوده عالمه بحر العلوم به او گفت: من بارها در آغوش امام زمان

                                                                                                                   
→ 

توان  می المحصل و المستقصی، لوجیزهالکلماتا، اللمعه، اللمعاتالعرشیهفیحکمهالهیه، شفایابنسینا
سوی رواق  ای به که شبکه اشاره کرد. آرامگاه ایشان در نجف اشرف و در ایوان کوچکی، پشت سر حضرت امیر

 شان هنگام وفات تقریبا شصت سال بود. دارد، قرار گرفته است. سّن شریف
که مالمحمدمهدی نراقی، حکیم و فقیه قرن  کتابی در اخالق نظری و عملی به زبان عربی است جامعالسعادات. 9

دوزادهم و سیزدهم هجری قمری، آن را تألیف نموده است. این، نخستین کتابی است که هر دو جنبه عقلی و 
فلسفی و نیز دینی و عملی را در بر گفته است. برخی معتقدند که اهمیت کتاب از آن جهت است که مؤلف آن، 

سرشار از ایمان داشته و خود اهل عمل صالح بوده است. جامع السعادات مشتمل بر ای  ُخلقیاتی برجسته و روحیه
سه باب است؛ نخست، مقدمات که در آن مباحث کلی و مبانی علم اخالق مطرح شده است؛ دوم، در اقسام 
 اخالق و سوم، درباره اخالق پسندیده و آخرین باب، خود شامل یک مقدمه و چهار مقام است که در حقیقت،

 پژوهشی در رذایل و فضایل است.
الله سیدمحمد بروجردی است، در شهر کربال به دنیا آمد و در  . عالمه سیدمحمدمهدی بحرالعلوم، فرزند آیت0

های علمیه کربال و نجف به تحصیل علوم اسالمی پرداخت و به درجه اجتهاد رسید. وی از مراجع تقلید  حوزه
جری قمری بود. وی عالوه بر مرجعیت دینی، دارای وارستگی اخالقی و شیعیان در قرن دوازدهم و سیزدهم ه

کرامات فراوانی بوده است. دوران کودکی و نوجوانی خود را در کربال و در کنار خانواده سپری کرد. در مدت چهار 
کربال فرا  سال، نحو، صرف، ادبیات، منطق، فقه و اصول را نزد پدر خود و دیگر فضال و دانشمندان حوزه دینی در

ای شایان ُبرد. وی پس از پنج  گرفت. او در نوجوانی به درس خارج پدر خود راه یافت و از محضر بزرگان استفاده
سال درس و بحث فشرده و عمیق و نیز طی مرحله سطح، به درجه اجتهاد عالیه نایل آمد. سیدمحمدمهدی، سپس 

عهده گرفت. با همه این که به تدریس و تألیف اشتغال  به نجف مهاجرت کرد و ارشاد و رهبری مسلمانان را بر
نمود. در سال  ورزید، به امور مستمندان نیز رسیدگی کرده و مسائل و مشکالت اجتماعی مردم را حّل و فصل می می

← 
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 در میان دسته عزای طویریج عزاداری امام زمان

کردند،  کیلومتر از کربال زندگی می  تقریبی سی  ای با فاصله ه در منطقهک (9)طویریج ۀقبیل
سوی  به کمک نیاز دارد، با پای پیاده برای یاری حضرت به با شنیدن این که امام حسین

و یارانش شهید شده  کربال حرکت کردند. اما هنگامی که به کربال رسیدند، امام حسین
کنان در روز عاشورا  که قبیله طویریج به یاد آن روز، هرولهبودند. اکنون سالیانی دراز است 

 کنند. سوی کربال حرکت می به
منتظر آمدن  عبدالله بار مرحوم عالمه بحر العلوم در روز عاشورا در صحن حرم ابا یک

شدند و پس از عزاداری از  های عزاداری که وارد صحن می دسته طویریج بود. ایشان به دسته
نگریستند. زمانی که دسته عزاداری طویریج وارد شد، عالمه  شدند، می ج میصحن دیگر خار 

عمامه از سر برداشت، عبایش را درآورد و بدون کفش و با پای برهنه میان دسته عزاداری 
 رفت. او همراه آنان به عزاداری پرداخت.

مفسر قرآن و این رفتار از عالمه برای مردم تازگی داشت. مردم انتظار دیدن مرجع تقلید، 
دانشمند مشهور جهان تشیع را در حال عزاداری مانند عوام الناس، نداشتند. مردم که از رفتار 

گونه  کردیم که شما این زده شده بودند، از او پرسیدند: هرگز چنین فکر نمی وی شگفت
بحر چنین عزاداری را از شما و علمای دیگر ندیده بودیم! عالمه  عزاداری کنید! تاکنون این

 ها از دِر صحن وارد حرم شد، من امام زمان العلوم فرمود: وقتی دسته عزاداری طویریجی
                                                                                                                   

→ 
هجری قمری، به علت شیوع طاعون در کشور عراق، به همراه خانواده خود به ایران آمد و مدت هفت سال  9912

هجری قمری، رحلت نمود و در کنار قبر  9090اقامت گزید، سپس به نجف بازگشت. سرانجام در سال در مشهد 
 شیخ طوسی مدفون گردید.

. طویریج نام قدیمی شهرستان هندیه است که در کشور عراق و در نزدیکی کربال قرار دارد. در عصر روز عاشورا، 9
کنند. این مراسم  حرکت می سوی مرقد حسینی ادثه عاشورا بهزنان برای یادآوری ح کنان و سینه عزاداران هروله

از نام قبیله طویریج در نزدیکی کربال گرفته شده است. آن قبیله در واقعه کربال کوشیدند تا خود را برای یاری امام 
ند، کن به کربال برسانند، اما موفق نشدند. پس از آن سال، شیعیان عراق هم در حالی که عزاداری می حسین

 دوند. همراه آنان تا کربال می
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زدند؛ از این رو،  را دیدم که پابرهنه و بدون عمامه در میان دسته عزاداری، به سر و سینه می
  من هم مانند حضرت به دسته عزاداری پیوستم و عزاداری کردم.

 استقامت در راه حق

گفتند: یا دست از خدا بردارید یا  ی گذشته به مردمی که موحد بودند، میها در امت
کنیم. اما آنان هرگز از اعتقاد راسخ خود و از خداپرستی  هاتان را دو نیمه می زنده بدن زنده

شدند. در سوره مبارکه بروج نیز آمده است که کفار  کشیدند و در آخر نیز کشته می دست نمی
و  پیامبر اسالم (9)سوزاندند؛ اما آنان از توحید صرف نظر نکردند. زنده می یکتاپرستان را زنده

های فراوانی را متحمل شدند؛ اما هرگز تمرین را َترک  یاران ایشان در تمرین توحید، رنج
چنینی  گاه ناامید نشدند. افرادی این ای ابراز خستگی نکردند. آنان هیچ نگفتند و حتی لحظه

کند، در این روزگار نیز در میان مردم زندگی  لب آنان نورافشانی میکه ایمان راسخ در ق
ها، دانشمندی شیعی را به ستونی بستند و سه  کنند. در حوادث اخیر سوریه نیز افراطی می

 فرزندش را در برابر چشمانش سر بریدند؛ اما او حاضر نشد، از اعتقاداتش دست ِکشد.
 :ه استقامت فراخوانده استخداوند در قرآن کریم، اهل ایمان را ب

ينَََّّإِن َّ ِ ُلََّّاْسغََقاُمواَُّثم ََّّاّلل َََُّّرب نَاَّقَالُواَّاَّل  ََّّالَْمََلئَِكةَََُّّعلَيِْهمََُّّتَتَََن  ل 
َ
َََّتَافُواَّأ

واَََّتَْزنُواََّوَلَّ بِْشُ
َ
 (0)ُكنْغُمََّّْال ِتََّّبِاْْلَن ةَََِّّوأ

سبب آن  اند؛ اما نباید به رو بوده های گوناگون با مشکالت اقتصادی روبه ایرانیان در سال
                                                 

ْصَحاُبََّّقُِغَلَّ .9
َ
ْخُدودََِّّأ

ُ
َََّّوُهمَّْ*  ُقُعود َََّّعلَيَْهاَُّهمََّّْإِذَّْ*  الَْوقُودَََِّّذاِتََّّاَل ارَِّ*  اْْل *  ُشُهود ََّّبِالُْمْؤِمِنيََََّّيْفَعلُونََََّّماَََّعَ

ََِّّمنُْهمَََّّْنَقُمواََّوَما نََّّْإِل 
َ
«! ُاخدود»دور باشند اصحاب  [خدا]از رحمت »؛ ِميدَِّاْْلَََّّالَْعِزيزََِّّبِاّلل ََِّّيُْؤِمنُواَّأ

و  * هنگامی که در کنارش نشسته بودند * اش فراوان بود گیره آن آتشی که آتش [ *صاحبان خندِق ُپر از آتش]
و چیزی از مؤمنان ناپسندشان نبود  * گر بودند نظاره [در خندِق آتش]سوزاندن مؤمنان را  [رحمی در کمال بی]

 .1ـ  2(: 15؛ بروج )«ایمان داشتند! ناپذیِر ستوده که به خداوند توانای شکست مگر این
پروردگاِر ما فقط الّله است، سپس ]در میدان تبلیغ توحید و عمل به  :که گفتند یقینًا آنان»؛ 31(: 29. فصلت )0

هنگام ]فرشتگان  [،دو هر حادثه و رنجی را در این راه به جان خریدن]های خداوند[ ایستادگی کردند  خواسته
 نترسید و اندوهگین نباشید، شما را [خود ۀاز سرنوشت آیند] [ کهگویند و می]شوند  بر آنان نازل می [مرگشان

 «!دادند همواره به شما وعده میبه بهشتی که  بشارت باد
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های الهی، چشم پوشید. همه ایرانیان همیشه باید قدردان نعمت بزرگ امنیت  بر دیگر نعمت
توان امنیت جمهوری اسالمی ایران را با امنیت حاکم در  در کشور خود باشند. آیا می

 کشورهایی مثل افغانستان یا عراق و یا سوریه مقایسه کرد؟
 فرموده است: یامبرخداوند به پ

بِيَََِّّمنََََّّفغَُكونَََّّآَخرَََّّإِلًَهاَّاّلل َََِّّمعَََّّتَْدعََُّّفَََلَّ  (9)الُْمَعذ 
از مدار توحید خارج مشو که اگر چنین شود دچار عذاب دنیا و آخرت خواهی شد! از سویی 

 دیگر خداوند فرموده است:
ِنی َفَمْن َدَخَل » َْ ه  ِح ِلَمة  اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ ِمَن ِمْن َعَذاِبیََ

َ
ِنی أ َْ اال  ال اله »کلمه  (0)؛ِح

شود، از عذاب من در  دژ ـ امن و مستحکم ـ من است؛ هر که در آن داخل « الله
 .«امان خواهد بود

                                                 
ود دیگری را ]به توحید است،[ با خداوند معب ۀکنند پس ]با توجه به نزول قرآن که بیان»؛ 093(: 02. شعراء )9

 «بودشدگان خواهی  از عذاب [صورت دراین]عنوان شریک در قدرت و کارساز[ مخوان! که 
وِن اْجَتَمَع ِإَلْیِه . »0 َج ِمْنَها ِإَلی اْلَمْأم  ْن َیْخر 

َ
َراَد أ

َ
وَر َو أ َضا ع َنْیَساب  و اْلَحَسِن الرِّ ب 

َ
ا َواَفی أ وا َله  َلمَّ ْصَحاب  اْلَحِدیِث َفَقال 

َ
 أ

اَن َقْد َقَعَد ِفی اْلعَ  ََ َنا ِبَحِدیث  َفَنْسَتِفیَده  ِمْنَک َو  ث  َحدِّ ا َو اَل ت  ِه َتْرَحل  َعنَّ وِل اللَّ َسه  َو َقاَل َیا اْبَن َرس 
ْ
ِة َفَأْطَلَع َرأ اِریَّ مَّ

و  د  َیق  َحمَّ ِبی َجْعَفَر ْبَن م 
َ
ْ  أ ول  َسِمْع وَسی ْبَن َجْعَفر  َیق  ِبی م 

َ
ْ  أ ْ  َسِمْع ول َسِمْع َد ْبَن َعِلیٍّ َیق  َحمَّ ِبی م 

َ
ْ  أ ل  َسِمْع

َسْیِن  ِبی َعِلیَّ ْبَن اْلح 
َ
َسْیَن ْبَن َعِلیٍّ  أ ِبی اْلح 

َ
ْ  أ ول  َسِمْع ْؤِمِنیَن َعِلیَّ ْبَن  َیق  ِمیَر اْلم 

َ
ِبی أ

َ
ْ  أ ول  َسِمْع َیق 

ِبی
َ
هِ  َطاِلب   أ وَل اللَّ ْ  َرس  ول  َسِمْع ول  َس  َیق  ه  َیق  ول  اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َیق  ْ  اللَّ ول  َسِمْع ْ  َجْبَرِئیَل َیق  ِمْع

وطِ  ر  َنا ِمْن ش 
َ
وِطَها َو أ ر  اِحَلة  َناَداَنا ِبش  ِت الرَّ ا َمرَّ ِمَن ِمْن َعَذاِبی َفَلمَّ

َ
ِنی أ َْ ِنی َفَمْن َدَخَل ِح َْ از  امام رضا؛ َهاِح

نیز از جبرئیل و وی نیز از خداوند  و پیامبر و ایشان نیز از رسول خدا یر مؤمنانپدرانش و ایشان از ام
ه»کنند:  چنین نقل می عّز و جّل این دژ و حصار من است؛ پس هر که در این دژ وارد شود، از عذاب « ال اله ااّل اللَّ

ی بلند فرمود: ـ البته ـ به آواز ـ حرکت کرد، ـ حضرت من ایمن است. هنگامی که مرکب ـ حضرت رضا
 .92، ح9، باب1 / 3: نواربحارال؛ 319: معانیالخبار ؛«ـ با شروط آن! و من، خود یکی از شروط آن هستم

ثَ » َسْیِنی  َقاَل َحدَّ د  اْلح  َحمَّ ْحَمِن ْبن  م  الرَّ َثَنا َعْبد  ان  َقاَل َحدَّ ْحَمد  ْبن  اْلَحَسِن اْلَقطَّ
َ
َثَنا أ َحمَّ َحدَّ د  ْبن  ِإْبَراِهیَم ْبِن ِنی م 

واْلَحَسِن َعِلی  بْ  ب 
َ
َثِنی أ ْهَواِزی  َقاَل َحدَّ

َ ْْ ِه ْبن  َیْحَیی ا اللَّ َثِنی َعْبد  د  اْلَفَزاِری  َقاَل َحدَّ َحمَّ َثَنا اْلَحَسن  م  و َقاَل َحدَّ ن  َعْمر 
َثِنی َعِلی  ْبن  ِبَلل   ور  َقاَل َحدَّ ْمه  ِد ْبِن ج  َحمَّ َضا ْبن  م  وَسی الرِّ وَسی ْبِن َجْعَفر   َعْن َعِلیِّ ْبِن م  َعْن َجْعَفِر  َعْن م 

د   َحمَّ ِد ْبِن َعِلیٍّ  ْبِن م  َحمَّ َسْیِن  َعْن م  َسْیِن ْبِن َعِلیٍّ  َعْن َعِلیِّ ْبِن اْلح  ِبی َعِن اْلح 
َ
 َطاِلب   َعْن َعِلیِّ ْبِن أ

ِبیِّ  ه  َتَباَرَک َو َتَعاَلی َواَلَیة  َعِلیِّ  َعْن َجْبَرِئیَل َعْن  َعِن النَّ ول  اللَّ ْوِح َعِن اْلَقَلِم َقاَل َیق  ِمیَکاِئیَل َعْن ِإْسَراِفیَل َعِن اللَّ
← 



  تمریِن بندگی

 

921 

                                                                                                                   
→ 

ِبی
َ
ِمَن َناِری ْبِن أ

َ
ِنی أ َْ ِنی َفَمْن َدَخَل ِح َْ و حضرت نیز  علی بن بالل از امام علی بن موسی الرضا؛ َطاِلب  ِح

از جبرئیل و او نیز از میکائیل و وی نیز  و حضرت نیز از پیامبر ن نیز از امیر مؤمناناز پدران خود و ایشا
فرماید: والیت علّی بن  کنند: خدای تبارک و تعالی می چنین نقل می از اسرافیل و او نیز از لوح و آن نیز از قلم این

: «صدوق»مالیال؛ «ن شودپس هر که داخل حصار من گردد، از آتش من ایم ،حصار من است طالب ابی
032. 
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14. 
 اه پاداش تمرین

  
 توقف زمان در آخرت

خست، عاَلم رِحم مادر است که زمانش خدا سه عاَلم برای انسان قرار داده است. دنیای ن
ای برای این جهان است. انسان پس از آن که به جهان  ماه است. دنیای رِحم، مقدمه تنها ُنه 

کند و سپس وارد عاَلم  قرن در این دنیا زندگی می آید، در حدود کمتر از یک  دوم )دنیا( می
ن نیست. گویی زمان در آخرت شود. جهان سوم، که آخرت است، مقّید به قید زما آخرت می

شود. باالتر رفتن سن،  گردد. اگر زمان متوقف شود، روند تغییرات نیز متوقف می متوقف می
کهنه شدن، فرسودگی و مانند آن همه از عوارض گذر زمان است. اما در جهان سوم، همه 

الهی است  معناست. این سّنت شود؛ چرا که مفهوم زمان در آنجا بی این تغییرات متوقف می
رو باشد. انسان پس از عاَلم رِحم، به دنیا که محلی برای تمرین  که انسان با سه جهان روبه

شود.  است، وارد شده و پس از پیدا کردن آمادگی به میدان مسابقه در جهان آخرت وارد می
هشت را ارمغان آورد. خداوند ب توان در مسابقه به پیروزی رسید و بهشت را به  بدون تمرین نمی

 ها و در نتیجه آن پیروزی در مسابقه، قرار داده است. پاداشی برای تمرین

27 
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 تالش برای رسیدن به پاداش

 فرماید: خداوند در قرآن مجید می
ْجَرُهمَََّّْوََلَْجِزَين ُهمَّْ
َ
ْحَسِنََّّأ

َ
 (9)َيْعَملُونَََََّّكنُواََّماَّبِأ

کنند. آنان پس  در دنیا می تر های عبادی است که بندگان پیش بهشت پاداشی برای تمرین
 گردند؛ ورود به میدان مسابقه و پیروزی در آن، از نعمت بهشت برخوردار می

ة  » ْبَقة  الَجنَّ باق  َو السَّ  (0)«َغدًا السِّ
کند؛ روحی که در  اگر آدمی این تمرین را بخوبی پشت سر بگذارد، روحی نیرومند پیدا می

ند است. قدرت آنان پس از شرکت در مسابقه، آنان را امور معنوی، فکری و قلبی بسیار قدرتم
 رساند. به بهشت می

البته خداوند متعال هرگز کسی را به تمرین کردن مجبور نساخته است. او تنها راه درست 
 دهد؛ گردد، نشان می را که منتهی به سعادت جاودان بوده و موجب رشد و بالندگی روحی می

َََّّقَدَّْ  (3)الَْغََِِّّّمنَََّّالر ْشدََُّّتَبَي 
 دهد، راست است؛ پاداشی نیز که خداوند درباره آن به پیروزشدگان مسابقه وعده می

                                                 
وَََّّْذَكر ََِّّمنَََّّْصاِْلًاََّعِمَلَََّّمنَّْ. 9

َ
ْنَثََّّأ

ُ
ْجَرُهمَََّّْوََلَْجِزَين ُهمَََّّْطيِّبَةًَََّّحيَاةًََّّفَلَُنْحِييَن هََُُّّمْؤِمن َََّّوُهوَََّّأ

َ
ْحَسِنََّّأ

َ
َََّكنُواََّماَّبِأ

یقینًا او را به زندگی دلپذیر و  که مؤمن باشد هرکس از مرد و زن کار شایسته انجام دهد درحالی»؛ َيْعَملُونََّ
؛ نحل «دادند خواهیم داد داریم، و پاداش همۀ آنان را بر پایۀ بهترین عملی که همواره انجام می پاکی زنده می

(92 :)11. 
ار. »0 ة  َو اْلغاَیة  النَّ ْبَقة  الَجنَّ باق  َو السَّ ال و ِإنَّ اْلَیْوَم اْلِمْضمار  َو َغدًا السِّ

َ
شید که امروز روز تمرین و فردا زمان آگاه با؛ أ

 .01: خطبهالبالغهنهج ؛«پاداش و جزای برنده، بهشت و فرجام بازنده، آتش است مسابقه است؛
يِنََِّّفََّّإِْكَراهََََّّلَّ. 3 َََّّقَدََّّْادلِّ اُغوِتََّّيَْكُفرَََّّْفَمنََّّْالَْغََِِّّّمنَََّّالر ْشدََُّّتَبَي  َّبِالُْعْرَوةَََِّّكَّاْسغَْمسََََّّفَقدََِّّبِاّلل َََِّّوُيْؤِمنََّّْبِالط 

هرکسی باید با آزادی و  بنابرایندر دین هیچ اجباری نیست، ]»؛ َعِليم َََّّسِميع َََّّواّلل ََُّّلََهاَّانِْفَصامََََّّلََّّالُْوْثَقَّ
وسیلۀ وحی و پیامبر و اماِم  دین را انتخاب کند؛ زیرا[ راه هدایت از ضاللت ]به ،کارگیری عقل با بهو  اختیار

 ،شده است، پس هرکه به طاغوت ]و فرهنگش[ کفر بورزد، و به خدا مؤمن گرددمعصوم[ روشن و مشخص 
(: 0؛ بقره )«ترین دستگیره، که گسستنی برای آن نیست چنگ زده و خداوند شنوا و داناست مسّلمًا به محکم

052. 
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اََّعلَيْهََِّّوَْعًدا يِلََّّاِل ْوَراةََِِّّفَََّّحقًّ َْنِ  (9)َوالُْقْرآنَََِّّواْْلِ
کنندگان راه حق، داده  خداوند بارها در قرآن کریم وعده بهشت را به نیکوکاران و پایداری

ین، بنابر فرموده قرآن، در تورات و انجیل نیز این وعده بیان شده است. پس است؛ جز ا
 ناپذیر است. اعطای این پاداش به پیروزشدگان مسابقه قیامت، تخلف

اند، توان  در حقیقت، این مسابقه برای همگان است؛ اما آیا آنان که هرگز تمرینی نکرده
شرکت کردن در این مسابقه نیز مجاز باشند،  حضور در این مسابقه را دارند؟ حتی اگر آنان به

اند،  دست آورند. آنان که در دنیا برای این منظور تمرین نکرده توانند بهشت را به  خود نمی
  مانند. شوند و از مسابقه و پاداش آن محروم می سست و ناتوان به محشر وارد می

 روزه تمریِن 

افکنند. افراد  شدن به دین به زحمت نمیآنان که اهل تمرین نیستند خود را برای نزدیک 
اند؛ تنها به  اهمیت گیرند و به فرایض دیگر دینی نیز بی اند، روزه نمی بسیاری نماز را َترک گفته

های گرم مدت بسیار طوالنی  دارانی که در تابستان خواهند تمرین کنند. روزه این دلیل که نمی
آماده شدن برای مسابقه آخرت و در حال کنند، در حال  را به وظیفه دینی خود عمل می

برد؛ اما شکست  رمق شده و روزه طاقت آنان را از بین می اند. همانان که بی تمرین
تحمل تشنگی و گرسنگی دشوار است؛ اما خدا تحمل تشنگی و گرسنگی را  (0)خورند. نمی

                                                 
ْنُفَسُهمََّّْالُْمْؤِمِنيَََِّّمنَََّّاْشََتَىَّاّلل َََّّإِن َّ. 9

َ
ْمَوالَُهمََّّْأ

َ
ن َََّّوأ

َ
ََّوُيْقغَلُونََََّّفيَْقغُلُونَََّّاّلل َََِّّسِبيلََِِّّفََُّّيَقاتِلُونَََّّاْْلَن ةَََّّمَُّلَهََُّّبِأ

اََّعلَيْهََِّّوَْعًدا يلََِّّاِل ْوَراةََِِّّفَََّّحقًّ َْنِ ْوَفَََّّوَمنَََّّْوالُْقْرآنَََِّّواْْلِ
َ
واَّاّلل ََِِّّمنَََّّبَِعْهِدهََِّّأ يَّبِبَيِْعُكمََُّّفَاْسغَبِْشُ ِ َّاَّل 

که بهشت  ها و اموالشان را به بهای این مسّلمًا خداوند از مؤمنان جان»؛ الَْعِظيمََُّّْوزَُّالْفَََُّّهوَََّّوََذلَِكََّّبِهََِّّبَاَيْعغُمَّْ
کشند و ]خود[ کشته  کنند، ]دشمن را[ می برای آنان باشد خریده، ]مؤمنانی که[ همواره در راه خدا نبرد می

ای ثابت و درست، چه  ه؛ وعدهشوند، خداوند برعهدۀ خود در تورات و انجیل و قرآن به آنان وعدۀ بهشت داد می
حال  اید خوش کسی به عهدش از خدا وفادارتر است؟ پس ]ای مؤمنان![ به ]این[ دادوستدی که با خداوند داشته

 .999(: 1؛ توبه )«باشید، این است کامیابی بزرگ!
گردد، شخص  بدن می فرسا شد که سبب آسیب رسیدن به قدری طاقت داری به . بنابر نظر برخی مراجع تقلید اگر روزه0

قدری آب بنوشد که سیراب  تواند به اش رفع شود. او نمی قدری آب بنوشد که تنها مشکل جسمی تواند به دار می روزه
ای آب بنوشد که ضرورت از بین برود. در این صورت، بنابر فتوای برخی مراجع تقلید، روزه  اندازه شود؛ فقط باید به

← 
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زرگ قیامت را تمرینی قرار داده است که با آن روح نیرومند شده و توان دستیابی پاداش ب
  نماید. حاصل می

 آسانی پس از سختی

 آسانی بهشت در انتظار شکیبایان است؛ پس از شکیبایی بر سختی تشنگی و گرسنگی، 
اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّفَإِن َّ اَّالُْعْسَََِّّمعَََّّإِن َّ*  يُْسً  (9)يُْسً

رای اهل ایمان تواند برای تأکید و ایجاد اطمینان قلبی ب تکرار این مفهوم در دو آیه، می
کند؛ ِملک،  باشد. آدمی پس از عمری زندگی کردن در دنیا، ارتباط حسی شدیدی با آن پیدا می

هاست؛  ترین سختی ها، از سخت تر انسان ثروت، خانواده و مانند آن. از سویی، مرگ برای بیش
وبه خود دشوار از سویی دیگر، جدا شدن انسان از امور دنیوی نیز که با آن انس گرفته بود، به ن

زاست. بنابراین، باور وجود آسایش در مرگ، ساده نیست. از  است. قبر و تنهایی در آن وحشت
سازد. اما برخی خود را  ها پذیرفتنی می این رو، خداوند با تأکید بر این مطلب آن را برای انسان

ر خویشند. قرآن اند که مشتاق مرگ و رسیدن به لقای پروردگا ای از ایمان رسانیده به مرتبه
 فرماید: وصف آنان را چنین بیان می

 (0)َراِضيَة ََِّّعيَشة ََِّّفَََّّفُهوََّ
های عبادت و نیز تالش برای خدمت به مردم  ها و رنج تمرین در دنیا و صبوری بر سختی

شود تا خداوند سختی مرگ را به آسایش و آرامش تبدیل نماید. خداوند برای نمونه  سبب می
های عبادات و خدمت  فرماید تا آدمی باور کند که پس از تحمل سختی یان میچنین مثالی را ب

 به مردم، آسانی وجود دارد.

                                                                                                                   
→ 

 ما نظر برخی دیگر، این است که بنابر احتیاط پس از ماه رمضان، این روزه را باید قضاباطل نیست و قضا نیز ندارد. ا
 کرد.

 «شک با هر دشواری آسانی است آری بی*  راستی با هر دشواری آسانی است پس به»؛ 5ـ  2(: 12. انشراح )9
 «ای قرار خواهد گرفت پس او در زندگی خوش و پسندیده»؛ 09(: 21. حاقه )0
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 زنده شدن پس از مرگ

 فرماید: خداوند در سوره بقره می
وَّْ
َ
ِيَّأ َََّّمر ََََّّكَّل  َََّّخاِوَية َََّّوِهَََّّقَْرَية ََََّّعَ  (9)ُعُروِشَهاَََّعَ

های فروریخته و دیوارهای مخروبه  د. سقفکر  مردی با َمرکبش از روستایی عبور می
 ها کرد. های آن را دید. حتی یک نفر هم در آن روستا زنده نبود. نگاهی به جنازه خانه

ََّّقَاَلَّ ّن 
َ
 َمْوتَِهاََّبْعدَََّّاّلل َََُّّهِذهََُُِّّيِْيََّّأ

خواست چگونگی زنده شدن  کند؟ او می ها را زنده می او گفت: چگونه خداوند مرده
 با چشم ببیند.مردگان را 

َماتَهَُّ
َ
 ََعم ََِّّمئَةَََّّاّلل ََُّّفَأ

اش در همانجا باقی ماند؛ در این مدت  بنابراین، خدا جانش را گرفت و صد سال جنازه
اش ایجاد نگشت. حتی لباسش نیز کهنه نشد و حیوانی درنده یا حشرات  تغییری در جنازه هیچ

                                                 
وَّْ .9

َ
يَّأ ِ َََّّمر ََََّّكَّل  َََّّخاِوَية َََّّوِهَََّّقَْرَية ََََّّعَ ََّّقَاَلََُّّعُروِشَهاَََّعَ ّن 

َ
َماتَهَََُّّمْوتَِهاََّبْعدَََّّاّلل َََُّّهِذهََُُِّّيِْيََّّأ

َ
َََّعم ََِّّمئَةَََّّاّلل ََُّّفَأ

وََّّْيَْوًماََّْلِثُْتََّّقَاَلَََّّْلِثَْتَََّّكمََّّْقَاَلَََّّبَعثَهََُُّّثم َّ
َ
ابَِكَََّّطَعاِمَكََّّإََِلَََّّفاْنُظرََََّّْعم ََِّّمئَةََََّّْلِثَْتََّّبَْلََّّقَاَلََّّيَْوم َََّّبْعَضََّّأ ََّوََشَ

َهاََّكيَْفََّّالِْعَظامََِّّإََِلَََّّواْنُظرََّّْلِلن اِسََّّآيَةًَََّّوَِلَْجَعلََكَََِّّحَاِركَََِّّإََلَََّّواْنُظرََّّْيَتََسن هََّّْلَمَّْ ََّْلًْماَّنَْكُسوَهاَُّثم ََّّنُنِِْشُ
ا َََّّفَلَم  ْعلَمََُّّقَاَلَََّّلََُّّتَبَي 

َ
ن ََّّأ

َ
ََّّاّلل َََّّأ ََََّّعَ ای  [ که بر قریهرا ندانستییا ]داستان[ آن شخص ]»؛ قَِدير ََّّء َََّشََُّّْكِّ

هایش فرو ریخته بود، ]و اجساد ساکنانش پوسیده و متالشی  که ]دیوارهای آن[ بر روی سقف عبور کرد درحالی
سال  کند؟ خداوند او را به مدت صد آمد،[ گفت: خداوند چگونه اینان را پس از مرگشان زنده می به نظر می

ای؟ گفت: یک روز  در این حال درنگ کرده چه اندازهگاه او را برانگیخت و مورد خطابش قرار داد که:  یراند، آنم
ای! به خوراکی و نوشیدنی خود بنگر  سال در این حال بوده یا بخشی از یک روز درنگ داشتم، فرمود: بلکه صد

ی نکرده، و به ُاالغ خود نگاه کن ]که جسمش به آمِد فصوِل چهارگانه[ تغییر و سال و رفت ]که پس از گذشت صد
که تو را دلیلی  تا به پاسخ پرسشت برسی، و[ برای این کلی متالشی شده است، ما تو را میراندیم و زنده کردیم

ها]ی ُاالغ خود[ بنگر که  کردِن مردگان[ برای مردم قرار دهیم، اکنون به استخوان ]از قدرت خود در مورد زنده
شدِن  ]کیفیت زنده پوشانیم. چون ها گوشت می دهیم، سپس بر آن داریم و به هم پیوند می ها را برمی چگونه آن

 .051(: 0؛ بقره )«مردگان[ بر او روشن شد گفت: اکنون یقین کردم که قطعًا خداوند بر هر کاری تواناست
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ـ (9)وند او را ـ همچون اصحاب کهفاین مدت، خدا به بدن او آسیب نرساندند. پس از گذشت
 زنده کرد. سپس خداوند به او فرمود:

 َْلِثَْتَََّّكمَّْ
 ها و بدنش کرد و گفت: قدر در اینجا افتاده بودی؟ نگاهی به لباس چه

وََّّْيَْوًماََّْلِثُْتََّّقَاَلَّ
َ
 يَْوم َََّّبْعَضََّّأ

 ؛روز یا کمتر از آن  یک
 ََعم ََِّّمئَةََََّّْلِثَْتََّّبَْلََّّقَاَلَّ

 ه او فرمود: تو صد سال پیش ُمردی.خداوند ب
ابَِكَََّّطَعاِمَكََّّإََِلََّّفَاْنُظرَّْ  َوََشَ

ات نگاه کن؟ صد بهار، تابستان، پاییز و زمستان بر این غذا گذشته  به غذا و نوشیدنی
 است؛ ولی کیفیت آن تغییری نکرده است.

 لِلن اِسََّّآيَةًَََِّّلَْجَعلََكَّ
ای بر قدرت خود قرار دادم. آیا اکنون تمایل  نشانه خداوند فرمود: من تو را ـ با این کار ـ

 کنم؟ ها را چگونه زنده می داری بدانی مرده
َهاََّكيَْفََّّالِْعَظامََِّّإََِلَََّّواْنُظرَّْ  نُنِِْشُ

                                                 
نام دقیانوس  ن محلی روم باستان بهرانی یکی از حاکما ای از مسیحیان بودند که در دوران حکم . اصحاب کهف عده9

زادگان و درباریان بودند. آنان  کردند. جز یک نفر که چوپان بود، جمله ایشان از اشراف در ترکیه امروزی زندگی می
داشتند. اینان سرانجام از جبر حاکم روزگار به ستوه آمده و بدان اعتراض نمودند. به  دین خود را مخفی نگاه می

ساس الهامی که از خداوند دریافت کردند به غار پناه برده و در آنجا پنهان شدند. چون به غار رسیدند، گفته قرآن بر ا
صد سال به طول انجامید. سگ آنان نیز در آستانه غار چنان بود  خواب ایشان را ربود. خوابی عجیب که حدود سی

کردند که چند  . هنگامی که برخاستند، تصور میها را بیدار نمود صد سال خداوند آن که گویی بیدار است. پس از سی
شده دیدند. سرانجام به غار بازگشته و  اند. هنگامی که به شهر رفتند، همه چیز را دگرگون نر نخوابیده ساعتی بیش

صورت مشروح در قرآن  ها مسجدی ساختند. داستان ایشان به دیگر اثری از ایشان یافت نشد. مردم بر فراز غار آن
رجعت کرده و از یاران ایشان  ت. در برخی روایات به این که اصحاب کهف پس از ظهور حضرت حجتآمده اس

شناسان، محل غار اصحاب کهف را بر فراز کوهی در هفت کیلومتری  خواهند بود، تصریح دارند. برخی از باستان
 اند. فسس در ایونیه ترکیه دانستهَاّمان پایتخت اردن، برخی دیگر، در دمشق، پایتخت سوریه و برخی نیز در غار ا
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ها را  َمرکبت را که مرده و تمام وجودش خاک شده است، بنگر! ببین که چگونه استخوان
 کنم. یکدیگر جمع می آورم و اسکلت آن را در کنار به حرکت در می
 َْلًْماَّنَْكُسوَهاَُّثم َّ

 پوشانم. ها را از گوشت می سپس روی استخوان
ا َََّّفَلَم   َلََُّّتَبَي 

 ها را به چشم خود دید، به قدرت پروردگار اعتراف نمود؛ هنگامی که َمرد، زنده شدن مرده
ْعلَمََُّّقَاَلَّ
َ
ن ََّّأ

َ
ََّّاّلل َََّّأ ء ََُّّكََََِّّّعَ  قَِدير ََََّّشْ

 بخوبی فهمیدم که خدا بر هر کاری تواناست. من
خداوند ُمردن را که با سختی بسیاری همراه است، به حیات تبدیل کرد. حال خدا 

ها، آسانی  دهد؟ خداوند در عوض همه آن های اهل ایمان را در قیامت چگونه پاسخ می تمرین
  کند و جلوه آن نیز بهشت برین خواهد بود. و آسایش عطا می

 های الهی در بهشت پاداش

 فرماید: می خداوند به پیامبر اسالم
ُؤنَبِّئُُكمََّّْقُْلَّ
َ
ْي ََّّأ

 (9)َذلُِكمََِّّْمنََِِّّْبَ
گاه کنم؟  تر و پاکیزه به مردم بگو: آیا شما را به زندگی بهتر، حالل تر از حیات دنیوی، آ

ان به آنان حسرت ای که دیگر  گونه ها را دارند؛ به ها در زندگی دنیوی خود بهترین برخی انسان
خورند. اما خداوند در این آیه از زندگی اخروی بندگان صالح سخن به میان آورده و آن را  می

 خواند. بهتر از آنچه که در دنیا وجود دارد، می
ينََّ ِ َقْواَّلَِّل   ات 

                                                 
ُؤنَبِّئُُكمََّّْقُْلَّ. 9

َ
ينََََّّذِلُكمََِّّْمنََِِّّْبَْي ََّّأ ِ َقْواَّلَِّل  َََّّربِِّهمََِّّْعنْدَََّّات  ْنَهارََََُّّتِْغَهاَِّمنََََّّْتِْريََّجن ات 

َ
ينَََّّاْْل َِّفيَهاََّخادِلِ

ْزَواج َّ
َ
َرة َََّّوأ بگو: آیا شما را به بهتر از این ]کاالهای از دست »؛ ادَِّبِالِْعبَََّّبَِصي َََّّواّلل ََُّّاّلل ََِِّّمنََََّّورِْضَوان ََُّّمَطه 

 داشتندکه ]در همۀ شئون زندگی از خداوند اطاعت کرده، و از محّرماتش[ پرهیز  رفتنی[ آگاه کنم؟ برای آنان
آنان برای اند،  نهرها جاری است، در آن جاودانه آن که از زیر ]درختان[ استهایی نزد پروردگارشان  بهشت
؛ آل عمران «نی ]از هر جهت[ پاکیزه، و رضایتی ]کامل[ از سوی خداست، و خداوند به بندگان بیناستهمسرا

(3 :)95 
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این زندگی برای آنانی است که در عمر دنیوی خود همیشه در میدان تمرین و تقوا پایداری 
 ند.ا کرده

َََّّربِِّهمََِّّْعنْدََّ ْنَهارََََُّّتِْغَهاَِّمنََََّّْتِْريََّجن ات 
َ
ينَََّّاْْل  ِفيَهاََّخادِلِ

ها و زمین  هایی در نزد خداوند مهربان است که وسعت آن آسمان پاداش اهل تقوا بهشت
ها و نهرهایی زیبا ُپر شده است. بهشتیان در آنجا جاودان و همیشه از  است و از بوستان

 ردگارشان برخوردارند. بنابر فرموده قرآن کریم، در بهشت زمان مفهومی نداردهای پرو  نعمت
ينََّ  ِفيَهاََّخادِلِ

 این خود پاداشی بزرگ است.
ْزَواج َّ

َ
َرة َََّّوأ  ُمَطه 

برای آنان همسرانی در بهشت هست که پاک و مطَهرند. البته باید گفت که کلمه 
 شود. هم مردان و هم زنان را شامل می «مطهرة»

 اّلل ََِِّّمنََََّّورِْضَوان َّ
هایی که خداوند به بندگان پرهیزکار خویش وعده داده و هرگز قابل  یکی دیگر از نعمت

مقایسه با دیگر ِنَعم بهشتی نیست، رضوان الهی است. مقامی که در آن رضایت پروردگار 
 شود. گر می هستی از انسانی متقی، جلوه

 بِالِْعبَادََِّّبَِصي َََّّواّلل َُّ
خواند. این یعنی خداوند آنچه را که در قیامت به  اوند در پایان آیه خود را بصیر میخد

سبب پایداری کردن آنان در راه حق است. به بیان  دهد، همه به بندگان صالح خویش می
اش در مسیر رسیدن به سعادت متحمل  هایی را که بنده ها و بردباری دیگر، خداوند تمام رنج

 (9)یامت لحاظ خواهد کرد و چیزی از آن از بین نخواهد رفت.شود، در حساب ق می

                                                 
تر در میدان تمرین، تشویق و آن را به  نوعی، بندگان را برای حضور فعال . خداوند متعال با چنین تعبیری در پایان آیه به9

 نماید. ها دعوت می تحمل بیش از پیش رنج
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 تربت سیدالشهدا

در بستر بیماری بود. از ایشان پرسیدند: چه چیزی میل  (9)الله العظمی حجت مرحوم آیت
خواهم؛ به چیزی نیز میل ندارم.  دارید؟ بهتر نیست پزشک را خبر کنیم؟ او گفت: پزشک نمی

تمام توجه او به  (0)، برایم بیاورید.عبدالله تربت قبر اباوی گفت: تنها مقداری از 
است و هیچ وحشتی از مرگ ندارد. پس از این که تربت را آوردند، آن را با  حضرت

ای آب نوشید و سپس به همسر و دامادش رو کرد و گفت: این آخرین توشه من در این  جرعه
است. دقایقی بعد نیز از دار دنیا  الحسین هدنیا بود. آخرین رزق من در دنیا، تربت اباعبدالل

  رفت.
 بدگمانی به خدا

هایی بسیار درخشان در محشر  فرماید: در قیامت افرادی با پرونده می امام صادق
گویند: خدایا! مگر ما چه  رسد: آنان را به جهنم ببرید! آنان می اند که خطاب می ایستاده

رسد: شما در  ای پاک و پیروز داریم. خطاب می روندهکردیم؟ در پرونده ما گناهی نیست؛ ما پ
سرد بودید و به این  دنیا به من )خدای ارحم الراحمین( بدگمان بودید! شما از رحمت من دل

 (3)!که من در قیامت شما را به بهشت خواهم ُبرد، اطمینان نداشتید
                                                 

کمر )از توابع شهر تبریز( به دنیا آمد و  هجری قمری در کوه 9391کمری در سال  العظمی سیدمحمد حجت کوه . آیت9
تحصیالت حوزوی را در تبریز آغاز کرد و در بیست سالگی برای ادامه تحصیل به نجف رفت و پس از رسیدن به 

قم به تدریس علوم اسالمی پرداخت.  ۀمیعل ۀهجری قمری به ایران بازگشت و در حوز  9321مقام اجتهاد، در سال 
 9310الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری، از مراجع تقلید شیعیان شد. وی در سال  وی پس از درگذشت آیت

 حجتیه ـ که خود مؤسس آن بود ـ به خاک سپرده شد. ۀهجری قمری درگذشت و در مدرس
 چرا که اعتبار تربت کربال به خون سیدالشهدااست.  ، تربت قبر حضرتترین تربت سیدالشهدا . باارزش0

معتبرترین تربت را در خود جای داده است؛ چرا که  است که با آن درآمیخته است. پس از این رو، قبر حضرت
 با آن آمیخته شده است. طور حتمی، خون حضرت به

َه َتَعاَلی ِإَذا َحاَسَب اْلَخْلَق َیْبَقی َر . »3 نَّ اللَّ
َ
ِوَی أ اِر َو َو ر  ه  اْلَمَلِئَکة  ِإَلی النَّ ذ  ه  َعَلی َحَسَناِتِه َفَتْأخ  َئات  ْْ َسیِّ ٌل َقْد َفَضَل ج 

ول  َله  ِلَم  ِه َفَیق  ه  َتَعاَلی ِبَردِّ ر  اللَّ ْ  َفَیْأم  َو َیْلَتِف ی بِ  ه  ْسَن َِظنِّ اَن َهَذا ح  ََ ! َما  : َیا َربِّ ول  ْعَلم  ِبِه َفَیق 
َ
َو أ ْ  َو ه  َک َتْلَتِف

وا ِبِه إِ  ه  ِبی َیْومًا َو َلِکِن اْنَطِلق  ْحَسَن َِظنَّ
َ
ِتی َو َجَلِلی َما أ ه  َتَعاَلی َمَلِئَکِتی َو ِعزَّ ول  اللَّ ْسَن َفَیق  َعاِئِه ح  ِة اِلدِّ َلی اْلَجنَّ

نِّ ِبی ها و  کند، شخصی که بدی و روایت شده است که آن زمان که خداوند به حساب َخلق رسیدگی می؛ الظَّ
← 
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گرم باشند. قدرت و باید اهل ایمان به خداوند اطمینان داشته و به وجود ُپرفیض الهی دل
دارد و  خزانه حضرت حق اندک نیست. او از پیش از والدت آدمی، محبت خود را به او روا می

 گویی مهر الهی پایانی ندارد. (9)دهد. آن را تا پس از مرگ نیز ادامه می
 فرماید: در دعای کمیل می امیر مؤمنان علی

ن  ِبَک »  «َما َهَکَذا الظَّ
 !ندارم که مرا به جهنم فرستی من به تو چنین گمانی

َک » اِر َو َرَجاِئی َعفو  ن  ِفی النَّ یَف َاسک  ََ م 
َ
 (0)«أ

یا این که در جهنم ساکن شوم، در حالی که همه امید من تو هستی! آیا خداوند کسی را 
 افکند؟ که به رحمت واسعه او امیدوار است، ناامید کرده و او را به دوزخ می

                                                                                                                   
→ 

گیرند و او را در حالی که به پشت سر  ماند. پس مالئکه او را می های او فزونی دارد، باقی می گناهانش بر خوبی
دهد که او را باز گردانید! آن گاه  برند. در این هنگام خداوند متعال فرمان می سوی آتش می نگرد، به خویش را می

گوید: گمان  داند. آن فرد می ردی؟ البته ذات الهی، خود علت را میک گوید: چرا پشت سر خود را نگاه می به او می
فرماید: مالئکه من! به عزت و  نیکوی من به تو این نبود ـ که مرا به دوزخ افکنی! ـ پس خداوند سبحان می

ادعا  جاللم سوگند! این بنده حتی یک روز هم به من ُحسن ظن نداشت. اما او را به بهشت ببرید! چرا که ـ تنها ـ
 .01352، ح92، باب95/030: وسائلالشیعه؛ 05 / 9: محاسنال ؛«کرد که به من ُحسن ظن دارد

ِبی. »9
َ
َتاِب َعِلیٍّ  َجْعَفر   َعْن أ َِ هِ  َقاَل: َوَجْدَنا ِفی  وَل اللَّ نَّ َرس 

َ
ْوَبِة َو  أ ْؤِمنًا َبْعَد التَّ ه  م  ب  اللَّ َعذِّ َقال:... اَلی 

ِذی اَل إِ ااِلْسِتْغَفاِر ِإالَّ  ْؤِمِنیَن َو الَّ ِقِه َو اْغِتَیاِبِه ِلْلم  ل  وِء خ  یِرِه ِمْن َرَجاِئِه َو س  َِ ِه َو َتْق ِه ِباللَّ وِء َِظنِّ ن   ِبس  َو اَلَیْحس  َلَه ِإالَّ ه 
هَ  نَّ اللَّ

َ
ِْ ْؤِمِن  ه  ِعْنَد َِظنِّ َعْبِدِه اْلم  اَن اللَّ ََ ِه ِإالَّ  ْؤِمن  ِباللَّ ه   َِظن  َعْبد  م  وَن َعْبد  ْن َیک 

َ
ِریٌم ِبَیِدِه اْلَخْیَرات  َیْسَتْحِیی أ ََ

وا ِإلَ  نَّ َو اْرَغب  ِه الظَّ وا ِباللَّ ه  َو َرَجاَءه  َفَأْحِسن  ْخِلَف َِظنَّ مَّ ی  نَّ ث  ْحَسَن ِبِه الظَّ
َ
ْؤِمن  َقْد أ خداوند هیچ مؤمنی را پس از ؛ ْیهِ اْلم 

ند؛ مگر در اثر بدگمانی به خدا و یأس و کوتاهی در امید خود و در اثر ک توبه و استغفار، عذاب و کیفر نمی
اخالق زشت و غیبت مؤمنان. به همان خدا سوگند که هر بنده مؤمنی که امید و حسن ظن به خدا داشته باشد، 

او امید  بیند و همان لطفی را که به خدا گمان داشته و از طور قطعی، خدا را در کنار حسن ظن و امید خود می به
دارد، خواهد دید؛ چون خدا کریم و بزرگوار و تمام خیرات و عنایات در دست اوست؛ و ـ خداوند ـ شرم دارد از 
این که بنده مؤمنی، حسن ظن به او و امید لطف از حضرتش نداشته باشد. ولی چنین خدای کریمی، بر خالف 

باید ظن و گمان و نیز توقع و انتظار خود را به خدا نیکو  نماید. بنابراین، شما ظن و امید آن بنده با او رفتار می
، 325 / 21: نواربحارال؛ 0، ح10 / 0: الکافی ؛«کرده و رغبت و میل خود را به لطف و عنایتش متوجه سازید

 .92، ح51باب
 .911: مینالبلدال؛ 121: مصباحالمتهّجد. 0
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 فهرست آیات
 

 صفحه شماره آیه

   (4فاتحه )

اَطَّالُْمْسغَِقيمََّ َ  929 2 اْهِدنَاَّالُصِّ

   (2بقره )

ا ََلَةََّوِمم  يَنَّيُْؤِمنُوَنَّبِالَْويِْبََّوُيِقيُموَنَّالص  ِ  91 3 ...اَّل 

نِْزَلَِّمنَّْ
ُ
نِْزَلَّإََِلَْكََّوَماَّأ

ُ
يَنَّيُْؤِمنُوَنَّبَِماَّأ ِ  91 2 ...َواَّل 

وََلَِكَُّهُمَّ
ُ
َُّهًدىَِّمْنََّربِِّهْمََّوأ وََلَِكَََّعَ

ُ
 91 5 ...أ

َّآَدُمَِّمْنََّربِِّهَََّكَِّ ََّفغَاَبََّعلَيِْهَّإِن ُهَُّهوَََّفغَلَق   23 31 ...َمات 

نَْداًدا
َ
َّأ  50 925 ...َوِمَنَّاَل اِسََّمْنََّيغ ِخُذَِّمْنَُّدوِنَّاّلل ِ

ُخُذُهَِّسنَة َّ
ْ
َّالَْقي وُمََّلَّتَأ َُّهَوَّالَْح  ََّلَّإَِلََّإِل   51 055 ...اّلل ُ

َّالر َّ َ يِنَّقَْدَّتَبَي   911 052 ...ْشُدَِّمَنَّالَْغََِّّلَّإِْكَراَهَِّفَّادلِّ

َّ َََّعَ ََّخاِوَية  ََّوِهَ َّقَْرَية  َََّعَ ِيََّمر  ْوَََّكَّل 
َ
 915, 912, 913 051 ...أ

ة َّ ة ََّفنَِظَرة َّإََِلََّميَْسَ  21 011 َوإِْنَََّكَنَُّذوَُّعْسَ

َّوُْسَعَهاَّلََهاََّما ََّنْفًساَّإِل   05 012 ...َلَّيَُكلُِّفَّاّلل ُ
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   (3ان )عمر  آل

َقْوا يَنَّات  ِ َِّمْنََّذلُِكْمَّلَِّل  ْي 
ُؤنَبِّئُُكْمَِِّبَ

َ
 912, 915 95 ...قُْلَّأ

َُّمْسغَِقيم َّ اط   929 59 َهَذاَِّْصَ

ب ونََّ اََُّتِ َُّتنِْفُقواَِّمم  ََّحّت   901 10 لَْنََّتنَالُواَّالِْب 

َّعََّ  12, 13, 22 933 ...رُْضَهاوََسارُِعواَّإََِلََّمْوِفَرة َِّمْنََّربُِّكْمَّوََجن ة 

ْمَواتًا
َ
َّأ يَنَّقُِغلُواَِّفََّسِبيِلَّاّلل ِ ِ

َّاَّل   11 921 ...َوَلَََّتَْسَب 

   (1نساء )

نَْسانَُّ َفََّعنُْكْمَّوَُخِلَقَّاْْلِ ْنَُُّيَفِّ
َ
َّأ  02 01 ...يُِريُدَّاّلل ُ

فُوَنَّالََْكَِمََّعْنََّمَواِضعَِّ يَنََّهاُدواَُُّيَرِّ ِ
 39 22 ...هَِِّمَنَّاَّل 

َكَّبِِهََّوَيْوِفُرََّماَُّدونََّ ْنَّيُْشَ
َ
ََّلََّيْوِفُرَّأ َّاّلل َ  959 21 ...إِن 

اِْلَاِتََّسنُْدِخلُُهمَّْ يَنَّآَمنُواَّوََعِملُواَّالص  ِ  903 51 ...َواَّل 

ِطيُعوا
َ
ََّوأ ِطيُعواَّاّلل َ

َ
يَنَّآَمنُواَّأ ِ َهاَّاَّل  ي 

َ
 951 51 ...يَاَّأ

ينَََّوَمْنَّيُِطِعَّ ِ وََلَِكََّمَعَّاَّل 
ُ
ََّوالر ُسوَلَّفَأ  913 21 ...اّلل َ

   (5مائده )

اِئيَلََّوَبَعثْنَا َِّميثَاَقَّبَِنَّإِْْسَ َخَذَّاّلل ُ
َ
 39 90 ...َولََقْدَّأ

 39 93 ...فَِبَماََّنْقِضِهْمَِّميثَاَقُهْمَّلََعن اُهْمَّوََجَعلْنَاَّقُلُوَبُهمَّْ

   (6انعام )

َماَواِتََّوَكَذلَِكَّنَُّ  952 15 ...ِريَّإِبَْراِهيَمََّملَُكوَتَّالس 

   (7اعراف )

َجلُُهْمََّلَّ
َ
َّفَإَِذاََّجاَءَّأ

َجل 
َ
َّأ ة  م 

ُ
َّأ  11 32 ...َوِلُكِّ

َماَواِتَّ يََّخلََقَّالس  ِ َّاَّل  ََّرب ُكُمَّاّلل ُ  33 52 ...إِن 

رِْضََّبْعَدَّإِْصََلِحَهاَّ
َ
 990 52 ...َوَلَُّتْفِسُدواَِّفَّاْْل
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نِْسَّ ََّواْْلِ نِّ نَاَِّْلََهن َمََّكِثًياَِّمَنَّاْْلِ
ْ
 10 911 ...َولََقْدََّذَرأ

   (8انفال )

َّّلِل َُُِّخَُسهَُّ ن 
َ
َّفَأ ء  َماََّغِنْمغُْمَِّمْنَََّشْ ن 

َ
 21 29 ...َواْعلَُمواَّأ

   (9توبه )

َدقَاُتَّلِلُْفَقَراِءََّوالَْمَساِكِيََّوالَْعامَِّ َماَّالص   21 21 ...ِليََّإِن 

َََّتِْري َّالُْمْؤِمنَِيََّوالُْمْؤِمنَاِتََّجن ات   912, 915, 920 10 ...وََعَدَّاّلل ُ

ْنُفَسُهمَّْ
َ
َّاْشََتَىَِّمَنَّالُْمْؤِمنَِيَّأ َّاّلل َ  919, 909, 991 999 ...إِن 

يِنََّوَِلُنِْذُرواَّقَْوَمُهْمَّإَِذاَّرََجُعوا ُهواَِّفَّادلِّ  25 900 ...َِلَغََفق 

   (41یونس )

 32 912 ...َوَلَّتَْدُعَِّمْنَُّدوِنَّاّلل ََِّماََّلََّينَْفُعَكََّوَلَّ

   (42یوسف )

َّلَُكمَّْ يَبََّعلَيُْكُمَّاَْلَْوَمََّيْوِفُرَّاّلل ُ  10 10 ...قَاَلََّلََّتْْثِ

   (43رعد )

يَنََّكَفُرواَّلَْسَتَُّمرَْسًَلَّقُْلََّكَفَّ ِ  30 23 ...َوَيُقوُلَّاَّل 

   (46نحل )

ْنَثََّوُهَوَُّمْؤِمن َّ
ُ
ْوَّأ
َ
َّأ  911 11 ...َمْنََّعِمَلََّصاِْلًاَِّمْنََّذَكر 

 93 905 اْدُعَّإََِلََّسِبيِلََّربَِّكَّبِاْْلِْكَمِةََّوالَْموِْعَظِةَّاْْلََسنَةَِّ

   (47اسراء )

يَّْ َّإِي اُهََّوبِالَْوادِلَ
ََّتْعبُُدواَّإِل  ل 

َ
, 901, 901 03 ...ِنََّوقََضََّرب َكَّأ

901 ,931 ,939 

َّ َِّمَنَّالر َْحَِةََّوقُْلَّرَبِّ لِّ  930, 901 02 ...َواْخِفْضَّلَُهَماََّجنَاَحَّاَّل 
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   (48کهف )

يَنَّيَْدُعوَنََّرب ُهمَّْ ِ ََّنْفَسَكََّمَعَّاَّل   29, 21 01 ...َواْصِبْ

   (49مریم )

َُّمْسغَِقيم َّ اط   929 32 َهَذاَِّْصَ

ََّربَِّكََّحغًْماََّوإِنَّْ ََّوارُِدَهاَََّكَنَََّعَ  992 19 ...ِمنُْكْمَّإِل 

الِِمَيَِّفيَهاَِّجِثيًّا َقْواََّونََذُرَّالظ  يَنَّات  ِ َّاَّل  َُّننَّجِّ  992 10 ُثم 

اِْلَاِتََّسيَْجَعُلَّ يَنَّآَمنُواَّوََعِملُواَّالص  ِ َّاَّل   990 12 ...إِن 

   (21طه )

ِتَّ
ْ
ََّلََُّجَهن َمََّلََّيُموُتََّّإِن ُهََّمْنَّيَأ  951 12َّ...َرب ُهَُُّمِْرًماَّفَإِن 

دَّْ ََّولَْمَََّنِ  31 995 ...َولََقْدََّعِهْدنَاَّإََِلَّآَدَمَِّمْنََّقبُْلَّفَنَِسَ

   (24انبیاء )

 999 21 ...َونََضُعَّالَْمَواِزيَنَّالِْقْسَطََِّلَْوِمَّالِْقيَاَمِةَّفَََلَّ

َّإِبَْراِهيمََّقُلْنَاَّيَاَّنَاُرَّكَُّ  992 21 وِنَّبَرًْداَّوََسََلًماَََّعَ

   (21نور )

ََّعْنَِّذْكِرَّاّلل َِّ ََّلَّتُلِْهيِهْمََِّتَاَرة ََّوَلََّبيْع   50 31 ...رَِجال 

   (25فرقان )

َّلَْوَلَُّدََعُؤُكْمََّفَقدَّْ َّبُِكْمََّرّبِّ
ُ
 25 11 ...قُْلََّماََّيْعبَأ

   (26شعراء )

بِيََّفَََلَّتَْدُعَّ  921, 921 093 َمَعَّاّلل َِّإِلًَهاَّآَخَرََّفغَُكوَنَِّمَنَّالُْمَعذ 

   (28قصص )

َّ َُّهَوَُّك   955 11 ...َوَلَّتَْدُعََّمَعَّاّلل َِّإِلًَهاَّآَخَرََّلَّإَِلََّإِل 
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   (34لقمان )

ْنَّتُْشَِكَِّبََّماَّلَيَْسَّلََكَّبِهَِّ
َ
 901, 902 95 ...َوإِْنََّجاَهَداَكَََّعَّأ

   (32سجده )

ََّخلَْقَّ
َ
ََّخلََقُهََّوَبَدأ ء  َََّشْ ْحَسَنَُّك 

َ
ِيَّأ  919, 12 1 ...اَّل 

   (33احزاب )

ْسَوة ََّحَسنَة َّ
ُ
 955 09 ...لََقْدَََّكَنَّلَُكْمَِّفَّرَُسوِلَّاّلل َِّأ

   (35فاطر )

يُقَّ يِِّئََّوَلََُّيِ رِْضََّوَمْكَرَّالس 
َ
 922 23 ...اْسِغْكبَاًراَِّفَّاْْل

   (36یس )

ُموا  911 90 ...إِن اَََّنُْنََُّنِْيَّالَْمْوَتََّونَْكغُُبََّماَّقَد 

َُّمْسغَِقيم َّ اط   929 29 َهَذاَِّْصَ

   (39زمر )

ْنُفِسِهْمََّلَّ
َ
َّأ فُواَََّعَ ْْسَ

َ
يَنَّأ ِ  21 53 ...قُْلَّيَاَِّعبَاِدَيَّاَّل 

َقْواََّرب ُهْمَّإََِلَّ يَنَّات  ِ
َّوَِسيَقَّاَّل   23, 20, 35 13 ...اْْلَن ِةَُّزَمًراََّحّت 

ْوَرَثنَا
َ
يََّصَدَقنَاَّوَْعَدُهََّوأ ِ  22, 23 12 ...َوقَالُواَّاْْلَْمُدَّّلِل َِّاَّل 

   (14فّصلت )

ُلَّ َّاْسغََقاُمواَّتَتَََن  َُّثم  يَنَّقَالُواََّرب نَاَّاّلل ُ ِ َّاَّل   922 31 ...إِن 

   (13زخرف )

َّ اط   929 22و  29 ُمْسغَِقيم َََّّهَذاَِّْصَ

   (15جاثیة )

َرَّلَُكُمَّاْْلَْحَرَِِّلَْجِرَيَّالُْفلُْكَّ يََّسخ  ِ َّاَّل   91 90 ...اّلل ُ

رِْضَّ
َ
َماَواِتََّوَماَِّفَّاْْل َرَّلَُكْمََّماَِّفَّالس   91 93 ...وََسخ 
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   (55الرحمن )

 990, 913 9 الر َْحَنَُّ

 913 0 َعل َمَّالُْقْرآنََّ

نَْسانََّ  913 3 َخلََقَّاْْلِ

 991, 911 22 َولَِمْنََّخاَفََّمَقاَمََّربِِّهََّجن غَانَِّ

   (64صّف )

ََِّتَاَرة َّ ُدل ُكْمَََّعَ
َ
يَنَّآَمنُواََّهْلَّأ ِ َهاَّاَّل  ي 

َ
 992, 995 91 ...يَاَّأ

ََّوَُتَاِهُدوَنَِّفََّسِبيِلَّاّلل َِّ  901, 991, 992 99 ...تُْؤِمنُوَنَّبِاّلل ََِّورَُسوِلِ

َّ  901 90 ...َيْوِفْرَّلَُكْمَُّذنُوبَُكْمََّوُيْدِخلُْكْمََّجن ات 

   (62جمعه )

يَِّيَّرَُسوًلَِّمنُْهْمََّيغْلُو مِّ
ُ
يََّبَعَثَِّفَّاْْل ِ  31 0 ...ُهَوَّاَّل 

   (61تغابن )

ِطيُعوا
َ
ََّماَّاْسغََطْعغُْمََّواْسَمُعواََّوأ ُقواَّاّلل َ  935 92 ...فَات 

   (69حاقة )

ََّراِضيَة َّ  910 09 َفُهَوَِّفَِّعيَشة 

   (85بروج )

ْخُدودَِّ
ُ
ْصَحاُبَّاْْل

َ
 922 2 قُِغَلَّأ

 922 5 اَل اِرََّذاِتَّالَْوقُودَِّ

 922 2 إِْذَُّهْمََّعلَيَْهاَُّقُعود َّ

ََّماََّيْفَعلُوَنَّبِالُْمْؤِمِنَيَُّشُهود َّ  922 1 َوُهْمَََّعَ

ْنَّيُْؤِمنُواَّبِاّلل َِّالَْعِزيزََِّوَماََّنَقُمواَّ
َ
َّأ  922, 21 1 ...ِمنُْهْمَّإِل 
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   (91شرح )

ا َّيُْسً ََّمَعَّالُْعْسِ , 915, 52, 32 5 فَإِن 
935 ,910 

ا َّيُْسً ََّمَعَّالُْعْسِ , 911, 911, 32 2 إِن 
991 ,920 ,910 

   (414قارعه )

ََّراِضيَة َّ  910 1 َفُهَوَِّفَِّعيَشة 

   (419رون )کاف

ْعبُُدََّماََّتْعبُُدونََّ
َ
 959 0 َلَّأ

ْعبُدَُّ
َ
ْنغُْمَََّعبُِدوَنََّماَّأ

َ
 959 3 َوَلَّأ

ََّماََّعبَْدُتمَّْ نَاَََّعبِد 
َ
 959 2 َوَلَّأ

ْعبُدَُّ
َ
ْنغُْمَََّعبُِدوَنََّماَّأ

َ
 959 5 َوَلَّأ

َِّديِنَّ  959 2 لَُكْمَِّدينُُكْمََّوِلَ

   (441ناس )

ُعوذَُّ
َ
َّاَل اِسََّّقُْلَّأ  951 9 بَِربِّ

ن ِةََّواَل اِسَّ  951 2 ِمَنَّاْْلِ
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 صفحه قائل روایت
َماُم  ِنیُس  اْْلِ

َ
ِفیُق  اْْل ِفیُق  اْلَواِلُد  وَ  الرَّ ُخ  وَ  الشَّ

َ
 91 امام رضا ...اْْل

ْطِعِم 
َ
ْمآَن  اْسِق  وَ  اْلَجاِئَع  أ ُمْر  وَ  الظَّ

ْ
 921 رسول اهّٰلل ...ْنهَ ا وَ  ِباْلَمْعُروِف  أ

اَل 
َ
َباَق  وَ  اْلَیْوَم  اْلِمْضَماَر  ِإنَّ  وَ  أ اَل  َغداً  السِّ

َ
, 02, 91, 91 امیرالمؤمنین ...ِإنَّ  وَ  أ

30 ,32 ,59 ,
911 

ِذیَن   33 امام صادق ...َلُهْم  اْخَتْرَت  ِإذِ  ِدیِنَک  وَ  ِلَنْفِسَک  اْسَتْخَلْصَتُهْم  الَّ
 
ْ
ُهمَّ ِإْن َتَشأ ا َفِبَفْضلِ  اللَّ ْبَنا َک َتْعُف َعنَّ  ُتَعذِّ

ْ
 05 امام سجاد ...َو ِإْن َتَشأ

َبداً  َعْین   َطْرَفةَ  َنْفِسی ِإَلی اَلَتِکْلِنی... ِإَلِهی
َ
 21 رسول اهّٰلل أ

م
َ
ارِ  ِفی َاسُکُن  َکیَف  أ  911 امیرالمؤمنین َعفُوَک  َرَجاِئی وَ  النَّ

ْن 
َ
 03, 01 امیرالمؤمنین َتْرَحَمِنی وَ  ُتَساِمَحِنی أ

ِة  ِفی ِإَن   32 امام صادق ...ِفی ِبْااِلْبِتاَلءِ  ِإالَّ  َعْبد   اَلَیْبُلُغَها َمْنِزَلةً  اْلَجنَّ
هَ  ِإنَّ  ْخَفی َتَعاَلی وَ  َتَباَرَک  اللَّ

َ
ْرَبَعةً  أ

َ
ْرَبَعة   ِفی أ

َ
 00 امیرالمؤمنین ...أ

ِحِم  ِصَلةَ  ِإنَّ   931 امیرالمؤمنین اْلِحَساَب  َناِن َلُیَهوِّ  اْلِبرَّ  وَ  الرَّ
ِة  ِإنَّ  اَن  ُیْدَعی َباباً  ِلْلَجنَّ یَّ اِئُموَن  ِإالَّ  ِمْنهُ  اَلَیْدُخُل  الرَّ  01 رسول اهّٰلل الصَّ
ِعیف َعْبُدَک  اَنا  03 امیرالمؤمنین الضَّ
َنا

َ
 993 رسول اهّٰلل َباُبَها َعِلی   وَ  اْلِعْلِم  َمِدیَنةُ  أ

َنا
َ
 993 رسول اهّٰلل َواِحد   ُنور   ِمْن  ی  َعلِ  وَ  أ
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َنا
َ
 993 رسول اهّٰلل َواِحَدة   َشَجَرة   ِمْن  َعِلی   وَ  أ

نَت 
َ
 993 رسول اهّٰلل َخلیَفِتی وَ  َوِصّیی أ

َک  نَّ
َ
ْنَت  أ

َ
هُ  أ هُ  َجَزی اْلُمِبیُن  اْلَحقُّ  اللَّ داً  اللَّ  21 رسول اهّٰلل ...ُمَحمَّ

هُ  ْلِبی یَعلَ  َلُیَغاُن  ِإنَّ
َ
ی ق ْسَتْغِفُر  َحتَّ

َ
ة   ِماَئةَ  اْلَیْوِم  ِفی أ  50 رسول اهّٰلل َمرَّ

َقَلْیِن  ِفیُکُم  َتارِک   ِإنِّی ِه  ِکَتاَب  الثَّ  35 رسول اهّٰلل ...ِعْتَرِتی وَ  اللَّ
ِه  َرُسوُل  ِإنِّی ةً  ِإَلْیَک  اللَّ ةً  اْلَخْلِق  ِإَلی وَ  َخاصَّ  910 رسول اهّٰلل َعامَّ
ةُ  َحَمَلِت  ذاا َبلی

َ
 52 رسول اهّٰلل ...اْلقاِئِم  الّصاِئِم  ِبَمْنِزَلِة  کاَنْت  اْلَمرأ

 00 امیرالمؤمنین اْخَفْیَته ِبَرْحَمِتَک 
ِه  اْلَعْبدِ  َمْعِرَفِة  ُحْسِن  ِمْن  اْلَواِلَدْیِن  ِبرُّ   902 امام صادق ...َتَعاَلی ِباللَّ

ُهوا یِن  ِفی َتَفقَّ هُ  الدِّ هْ  َلْم  َمْن  َفِإنَّ یِن  ِفی ِمْنُکْم  َیَتَفقَّ  25 امام صادق ...الدِّ
ُر   11, 11 رسول اهّٰلل َسَنة   ِعباَدةِ  ِمْن  َخْیر   َساَعة   َتَفکُّ

ِه  اْلَحْمُد  ْصَباِح  َخاِلِق  وَ  اْلَخْلِق  َفاِطرِ  ِللَّ  919 امیرالمؤمنین ...ُمْنِشرِ  وَ  اْْلِ
ِه  َرُسوُل  َحَضَر  ْنَصارِ  ِمَن  َرُجاًل  اللَّ

َ
 91 امام باقر ...لهُ  َکاَنْت  وَ  اْْل

ْنَیا ْوم   ِفیَها َرِبَح  ُسوق   الدُّ
َ
 909 امام هادی آَخُروَن  َخِسَر  وَ  ق

وُم  ة   الَصّ  01 رسول اهّٰلل الّنارِ  ِمَن  ُجنُّ
ْوُم  ْجِزی أَنا وَ  ِلی الصَّ

َ
 02, 09 حدیث قدسی ِبِه  أ

ِبی َعْن 
َ
ِه  أ ْوِل  ِفی َعْبِداللَّ

َ
ِه  ق ْل  یَتَعالَ  اللَّ

ُ
 30 امام صادق ...َکَفی ق

ْجَر  اَل  اْلَمَرَض  َفِإنَّ 
َ
هُ  وَ  ِفیِه  أ َئاِت  َیُحطُّ  َلِکنَّ یِّ  922 امیرالمؤمنین ...وَ  السَّ

ْکَثُر  َکاَن 
َ
ِبی ِعَباَدةِ  أ

َ
ِه  َرْحَمةُ  َذر   أ  11 امام صادق ...َخْصَلَتْیِن  َعَلْیِه  اللَّ

هُ  َناَجی ِفیَما َکاَن  هُ  1ُموَسی ِبِه  اللَّ ْن  َربَّ
َ
اَل  أ

َ
 10 امام باقر ...ق

هُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َکِلَمةُ  ِمَن  ِحْصِنی َدَخَل  َفَمْن  ِحْصِنی اللَّ
َ
 921 حدیث قدسی ...أ

رِ  اَلِعَباَدةَ  َفکُّ  11 رسول اهّٰلل َکالتَّ
ُب  هُ  اَلُیَعذِّ ْوَبِة  َبْعَد  ُمْؤِمناً  اللَّ  911 رسول اهّٰلل ...ِبُسوءِ  ِإالَّ  َفارِ ااِلْسِتغْ  وَ  التَّ

ةَ  َیْدُخَل  َلْن  َحد   الَجنَّ
َ
ِه  ِبَرْحَمِة  ِإالَّ  أ  01 رسول اهّٰلل ...اللَّ

وِذَی  َما
ُ
وِذیُت  َما ِمْثَل  َنِبی   أ

ُ
 21 رسول اهّٰلل أ

ِتَک  ِفی اَلَطَمعاً  وَ  َنارَِک  ِمْن  َخْوفاً  َعَبْدُتَک  َما  999 مؤمنینامیرال ...َلِکْن  َجنَّ
نُّ  َهَکَذا َما  911 امیرالمؤمنین ِبَک  الظَّ
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 922 امام رضا ...وَ  َتْعِذیب   ِلْلَکاِفرِ  وَ  َرْحَمة   وَ  َتْطِهیر   ِلْلُمْؤِمِن  اْلَمَرُض 
هُ  َمْن  ْن  َسرَّ

َ
ِه  ِإَلی َیْنُظَر  أ  911 امام صادق ...َعَلْیِه  َتُهوَن  وَ  اْلِقَیاَمِة  َیْوَم  اللَّ

 21 رسول اهّٰلل ...ُیِجْبهُ  َفَلْم ! َلْلُمْسِلِمیَن  َیا ُیَناِدی َرُجاًل  ِمَع َس  َمْن 
وْ  َفاِحَشة   َلهُ  َعَرَضْت  َمْن 

َ
 911 رسول اهّٰلل ...َمَخاَفِة  ِمْن  َفاْجَتَنَبَها َشْهَوة   أ

اَل  َمْن 
َ
هُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  ق ِة  ِفی َشَجَرة   َلهُ  ُغِرَسْت  اللَّ  999 اهّٰللرسول  ...اْلَجنَّ

ِه  ِإَلی َلهُ  َکاَنْت  َمْن   902 امام باقر ...َثاَلِث  ِفی َفْلَیْطُلْبَها َحاَجة   اللَّ
وِم  الَحیِّ  ِمَن  ِذی الَقیُّ وِم  الَحیِّ  ِإَلی اَلَیُموُت  الَّ  921 حدیث قدسی ...الَقیُّ

اُس   91 رسول اهّٰلل اْنَتَبُهوا َماُتوا َفِإَذا ِنَیام   النَّ
َظُر  َظُر  ِعَباَدة   َعِلی   ِإَلی النَّ  933 رسول اهّٰلل و... ِعَباَدة   اْلَبْیِت  ِإَلی َوالنَّ

ُموا وَ  ِه  ِکَتاَب  َتَعلَّ هُ  َتَعاَلی وَ  َتَباَرَک  اللَّ ْحَسُن  َفِإنَّ
َ
 919 امیرالمؤمنین اْلَحِدیِث  أ

ی ِلْلَماءِ  ِبْئراً  اْحَتَفَر  َمِن  وَ   03 رسول اهّٰلل ...َبَذَلَهافَ  َماَءَها اْسَتْنَبَط  َحتَّ
ِبی ْبِن  َعِلیِّ  َواَلَیةُ 

َ
 921 حدیث قدسی ...ِحْصِنی َدَخَل  َفَمْن  ِحْصِنی َطاِلب   أ

ِه  َمَحاِرِم  َعْن  ِعفَّ ! آَدَم  اْبَن  َیا  920 امام حسن ...َعاِبداً  َتُکْن  َتَعاَلی اللَّ
ْعَراِبُی  َیا

َ
َما! َغِلیُظ  َیا أ

َ
ْوَل  َسِمْعَت  أ

َ
ِه ا ق  929 رسول اهّٰلل ...َتَعاَلی للَّ

هَ  َفِإنَّ  اْخُرْج  ُحَسْیُن  َیا ْد  اللَّ
َ
ْن  َشاءَ  ق

َ
ِتیاًل  َیَراَک  أ

َ
 20 رسول اهّٰلل ق

ِدی َیا َنا وَ  ِلی َفَکْیَف  َسیِّ
َ
ِعیُف  َعْبُدَک  أ  03 امیرالمؤمنین الضَّ

نَت ! َعِلی   َیا
َ
 992 رسول اهّٰلل الَفاِئُزوَن  ُهُم  ِشیَعُتَک  وَ  أ

وِصیَک ! َعِلیُّ  َیا
ُ
ة   أ ی َفاْحَفْظَها ِبَوِصیَّ  11 رسول اهّٰلل ...َعنِّ

 51 امام صادق اْلَکِثیرِ  َعِن  َیْعُفو وَ  اْلَیِسیَر  َیْقَبُل  َمْن  َیا
َلهُ  َمْن  ُیْعِطی َمْن  َیا

َ
ْلهُ  َلْم  َمْن  ُیْعِطی َمْن  َیا َسأ

َ
 51 امام صادق ...وَ  َیْسأ

 11 رسول اهّٰلل اْلَمْرَحَمةُ  ْوُم یَ  َاْلَیْوَم 
ِت  ِإَلی َنِکیر   وَ  ُمْنَکر   ـ اْلَمَلَکاِن  َیِجیءُ   911 امام صادق ...ِحیَن  اْلَمیِّ
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 انبیا، معصومین و اشخاصفهرست 
 

 ،91 ،91 ،95: هحضرت محمد بن عبدالل
03، 01، 01، 31، 35، 31، 31، 21، 29، 
50، 52، 20، 23، 21، 21، 21، 11، 19، 
10، 11، 11، 11، 11، 15، 910، 913، 

911، 999، 990، 993، 992، 991، 901، 
933، 932، 921، 929، 925، 921، 951، 
959، 955، 952، 929، 922، 921، 915، 
911 

 ،01 ،91 ،95: حضرت امیرالمؤمنین علی
00، 02، 05، 02، 01، 31، 30، 32، 31، 
21، 25، 51، 59، 23، 11، 12، 15، 11، 
15، 919، 910، 913، 911، 999، 990، 

993، 992، 905، 933، 935، 925، 922، 
921، 951، 953، 952، 955، 952، 951، 
929، 921، 921، 911 

 ،15 ،23 ،31 ،02: حضرت فاطمه زهرا
911 

 923 ،920 ،23 ،29: امام حسن
 ،12 ،23 ،20 ،22 ،05 ،02: امام حسین

11، 11، 11، 19، 10، 15، 11، 911، 993، 
921، 925، 911 

 19: امام زین العابدین
 902 ،10 ،29 ،95: امام باقر

 ،52 ،21 ،35 ،32 ،91 ،95: امام صادق
51، 25، 21، 15، 11، 11، 12، 911، 911، 

990، 902، 901، 901، 931، 929، 911 
 15: امام کاظم

 ،912 ،11 ،12 ،15 ،15 ،12 ،10: امام رضا
921، 922، 921، 921 

 12 ،15: جواد امام
 912 ،925 ،922 ،911 ،15: امام زمان

 
 25 ،23: آدم حضرت
 952 ،992 ،52 ،02: ابراهیم حضرت
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 52 ،52: اسماعیل حضرت
 31: خدیجه حضرت
 01: خضر حضرت
 19: زینب حضرت
 05: عباس حضرت
 912: عبدالعظیم حضرت
 19: اکبر علی حضرت
 11 ،29: فاطمه معصومه حضرت
 932 ،933: موسی حضرت
 35: نوح حضرت
 10 ،31: یوسف حضرت
 11 ،21 ،21 ،32: یونس حضرت

 
 912: مرتضی شیخ حاج الله آیت آشتیانی،
، 911، 912: میرزاحسن حاج الله آیت آشتیانی،

911 
 951، 52: ابلیس

 19، 11: زیاد ابن
 21، 31: قحافه ابوبکر بن ابی

 15، 11، 11، 35: غفاری ابوذر
 19: ابوسفیان

 12: سینا ابوعلی
 31: زید بن اسامة
 15، 12: مهدی ای، قمشه الهی

 11، 21: سلمه اّم 
 991، 911، 912: مرتضی شیخ انصاری،

 92، 93: حسین شیخ انصاریان،
، 922: مهدی محمد سید عالمه العلوم، بحر

925 
 29، 92: حسین محمد سید الله آیت بروجردی،

 31، 31: حبشی بالل
 19: مختار ثقفی،

 12: عبدالله شیخ الله آیت آملی، جوادی
 10، 19، 11، 11، 11: ریاحی یزید بن ُحّر 

، 11، 11: عبدالکریم شیخ حاج الله آیت حائری،
911 
: محمد سید العظمی الله آیت کمری، کوه حجت

911 
 931: غیسی باد حنظله

 931، 931:  عبدالله بن احمد امیر خجستانی،
، 12، 20، 29: الله حرو سید امام ،خمینی
921 

 31: زلیخا
 29، 31، 31: فارسی سلمان

 12: محمود شیخ شبستری،
 92: جعفر شیخ شوشتری،

(: قمی بابویه بن علی بن محمد) صدوق شیخ
95 ،29 ،12 
، 12، 29، 95(: حسن بن محمد) طوسی شیخ

925 
، 95(: نعمان بن محمد بن محمد) مفید شیخ

29 
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915 

 92: علی امیرز  حاج الله آیة شیرازی،
 92: محمدجواد صابریان،

 12، 15: یحیی بن صفوان
 19، 11: عفان بن عثمان

 901، 31، 31: یاسر بن عمار
 19، 11، 11: سعد بن عمر

 11، 11، 12، 12: فارابی
 92: علی میرزا حاج الله آیة تنکابنی، فلسفی
 911، 22، 25، 03، 00، 01: زیاد بن کمیل

 12: اسحاق بن یعقوب ابویوسف کندی،
 931، 932: امیرتیمور گورکانی،
 92: باقر محمد عالمه مجلسی،

(: نهاوندی عابد احمد میرزا حاج) چلویی مرشد
02 

، 19، 11، 11، 19، 31: سفیان ابی بن معاویة
921 

 21، 31: مقداد
، 12، 12(: شیرازی صدرالمتألهین) مالصدرا

921 
 15: تمار میثم

، 911: محمدحسن میرزا حاج شیرازی، میرزای
911 

 911، 911: قاجار شاه ناصرالدین
 92: سیدعلی الله آیة آبادی، نجف

 922، 923: مالمهدی نراقی،
 92: علی میرزا حاج الله آیة ای، هسته

 19، 11، 11: معاویه بن یزید





 

911 
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 12: آذربایجان
 932: آسیا

 932، 21: آفریقا
 11: اردکان

 932، 911، 51: اروپا
 931، 12: تانازبکس

 922، 923، 931، 911، 12، 12، 29: اصفهان
 921، 931، 931: افغانستان
 932: اقیانوسیه

 11: امریکا
، 911، 912، 11، 15، 15، 29، 21، 31: ایران

911 ،932 ،931 ،931 ،931 ،923 ،925 ،
921 ،911 
 912، 29: بروجرد

 932، 11، 11: بغداد
، 32 ،30، 01، 02، 03، 00، 01، 91: بهشت
35 ،32 ،31 ،21 ،20 ،23 ،22 ،25 ،59 ،

52 ،23 ،10 ،13 ،12 ،11 ،11 ،913 ،912 ،
991 ،999 ،990 ،995 ،991 ،901 ،909 ،
900 ،903 ،905 ،933 ،932 ،935 ،931 ،
929 ،920 ،923 ،925 ،921 ،959 ،953 ،
929 ،921 ،911 ،919 ،910 ،915 ،912 ،
911 ،911 

 931: پاکستان
 931: تاجیکستان

 911، 911: تبریز
 931: ترکمنستان

 912، 29: ترکیه
 991، 911، 912، 12، 13، 02، 92: تهران
 31: العرب جزیرة
 52: جمره
، 19، 11، 11، 12، 21، 01، 02، 00: جهنم
11 ،911 ،990 ،995 ،992 ،901 ،921 ،

951 ،929 ،911 ،911 



  تمریِن بندگی
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 932: چین
 21، 21: حبشه

 925، 23: عبدالله ابا حرم
 912 ،15 ،12: رضا امام حرم
 912: عبدالعظیم حضرت حرم

 11: قم علمیه حوزه
 931، 931، 19، 12: خراسان

 92، 92: دارالعرفان
 991: دزفول
 912، 932، 11، 31: دمشق

، 990، 999، 991، 11، 10، 11، 59: دوزخ
995 ،992 ،991 ،909 ،901 ،920 ،921 ،
921 ،951 ،911 

 53: زمزم
 931: زنجان
 931: سبزوار
 912، 921، 922، 11، 31، 31: سوریه

 931: شاهرود
 952: طالب ابی شعب

 931: شوروی
 12: شهرضا

 21: شیراز
 12: سقاخانه صحن
 12: نو صحن
 31: صفین

 925: طویریج

 921، 925، 11، 11، 15، 11، 20، 29: عراق
 53، 31: عربستان

 53: عرفات
 21: حرا غار

 02: بابویه ابن قبرستان
 931: قرقیزستان

 911، 11، 11، 15، 12، 29، 92: قم
، 923، 11، 19، 11، 11، 11، 23، 20: کربال

922 ،925 ،911 
 921، 933، 911، 11، 31، 09: کعبه
 951، 15، 19، 11، 11: کوفه

 53: ُمزَدِلفه
 31: مدائن

 911: حجتیه مدرسۀ
، 21، 51، 21، 21، 31، 31، 39، 31: مدینه
19 ،11 ،11 ،901 

 52، 53: مزدلفه
 921، 910، 19: الحرام مسجد
 02: تهران بازار جامع مسجد
 92: امیر حضرت مسجد
 02: تهران ماشاءالله مسجد

 53: مشعرالحرام
 925، 921، 931، 912، 11، 12: مشهد

 932، 911، 21، 31: مصر
، 11، 21، 21، 52، 53، 21، 31، 31، 01: مکه

19 ،10 ،11 



  فهرست اماکن
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 52، 53، 05: منا
 11، 11: مهرجرد

 11، 11: میبد
، 923، 991، 911، 912، 11، 11، 29: نجف

922 ،925 ،911 
 923: نراق

 931، 931: نیشابور

 11: نیویورک
 52: محّسر وادی

 11: همدان
 21: هندوستان

 925: هندیه
 52، 31: یثرب

 11، 11، 11: یزد
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 ادیان، مذاهب، قبایل و فرقفهرست 
 

 ،31 ،31 ،01 ،03 ،01 ،91: مسلماناسالم، 
31، 21، 21، 21، 21، 52، 29، 20، 25، 
21، 21، 21، 11، 19، 10، 11، 11، 11، 
10، 15، 12، 11، 11، 11، 15، 11، 911، 

991، 991، 909، 902، 933، 932، 921، 
959، 953، 955، 952، 929، 920، 923، 
922، 921، 911 

 912: کهف اصحاب
 921، 21، 21، 30: ، سّنیتسّنن اهل
 39: اسرائیل بنی
 11، 95: امیه بنی

 95: عباس بنی
 31: زرتشتی

 ،31 ،30 ،92 ،95 ،93: ، تشیع، شیعیانشیعه
21، 21، 29، 12، 11، 11، 15، 11، 912، 

911، 993، 992، 991، 921، 922، 925، 
911 
 951، 19، 11، 21، 31: قریش

 912، 21، 31: مسیحیانمسیحّیت، 
 932: مغول

 11، 21، 31، 31، 39، 31: ، یهودیانیهودی
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 ها کتابفهرست 
 

، 32، 30، 39، 31، 02، 92، 95، 93 قرآن:
35 ،32 ،31 ،21 ،20 ،22 ،25 ،21 ،21 ،
50 ،51 ،51 ،25 ،21 ،21 ،13 ،11 ،11 ،
10 ،12 ،11 ،11 ،11 ،12 ،15 ،11 ،919 ،

910 ،913 ،911 ،991 ،990 ،995 ،992 ،
991 ،901 ،909 ،902 ،901 ،901 ،931 ،
933 ،935 ،931 ،920 ،925 ،921 ،921 ،
921 ،951,959 ،953 ،952 ،951 ،951 ،
929 ،925 ،922 ،921 ،911 ،919 ،910 ،
912 ،912 

 929: القلوب ارشاد
 29: استبصار

 921، 15: اسفار
 15: اشارات
 11: ارسطو عهیبعدالطب ما اغراض

 21: االعمال اقبال
 01: «طوسی»یاالمال

 921، 993، 12، 29، 52: «صدوق»یاالمال
 919انجیل: 

 923: نیالمجتهد سیان
، 21، 50، 20، 33، 01، 03، 91: بحاراالنوار

23 ،25 ،11 ،10 ،910 ،990 ،933 ،922 ،
921 ،911 

 30: الدرجات بصائر
 911: نیاالم البلد

 21: سعدی بوستان
 932: خیتار  پند

 15: دیتجر 
 15: لیالتحص

 931، 902، 909، 910، 12: العقول تحف
 991: هیالفق حضرهیال  من ترجمه
 12: یراز  ابوالفتوح ریتفس هیتحش و حیتصح

 11، 11: یاشیالع ریتفس
 990، 11: یالقم ریتفس



  تمریِن بندگی
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 993: المستدرک کتاب من ریالتفس
 920، 29: االحکام بیتهذ

 919، 39تورات: 
، 999، 13، 03: االعمال عقاب و االعمال ثواب

921 
 922، 923: السعادات جامع

 923 :االصول جامعه
 11: نییالرا نیب الجمع

 12: مالصدرا معاد و برمبدأ یا هیحاش
 11، 29، 03: خصال

 911: االصول ُدَرر
 35: االسالم دعائم

 21، 02: اشعار وانید
 02: سوخته وانید

 992: یالکش رجال
 12: ینجاش رجال
 12: سلوک و ریس در یا رساله
 12: یکل فلسفه   در یا رساله

 991، 12: رسائل
 12: یفاراب میحک سالهر  شرح
 922: نایس ابن یشفا شرح
 12: لمعه شرح

 910، 11، 15: شفا
 15: ةیالربوب شواهد

 05: هیسجاد فهیصح
 911: صالة

 29: عیالشرا علل
 992، 12: الغارات

 929: المرام ةیغا
 11، 15: الحکم فصوص

 11: العقل ةیماه یف
 11، 29: ابن سینا قانون
 10: االسناد قرب
، 911، 21، 21، 32، 02، 09، 01، 91: یالکاف

901 ،901 ،931 ،911 
 911: اراتیالز  کامل

 11: «ابن اثیر»الکامل
 29: هیکفا

 922: زهیالوج الکلمات
 929، 09: العمال کنز

 993: الحقائق کنوز
 21: یسعد  گلستان
 922: هیااله حکمه یف هیالعرش اللمعات

 922: اللمعه
 923: اللوامع

 12: راز گلشن یمثنو 
 920، 929: ورام مجموعه

 911، 901، 11، 11: المحاسن
 929: ضاءیالب المحجة

 922: المحصل
 11، 11: الوسائل مستدرک
 922: یالمستقص



  ها فهرست کتاب
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 09مسند احمد بن حنبل: 
 15: اْلنس مصباح
 902، 02، 09: عهیالشر  مصباح
 911، 03: المتهّجد مصباح
 921: هیالهدا مصباح

 921، 01: االخبار یمعان
 33، 03، 00، 01: لجنانا حیمفات

 02، 09: االخالق مکارم
 991، 12: مکاسب

 29، 51، 59: هیالفق حضرهیال  من

 910، 21: شهرآشوب ابن مناقب
 15: منظومه

 05: البالغه نهج شرح یف البراعه منهاج
 29: هینها

، 11، 32، 30، 01، 02، 91، 95: البالغه نهج
922 ،951 ،911 

 920: یالواف
 911، 920، 12، 52: عهیالش وسائل

 932: االسرار نبوعی
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 اشعارفهرست 
 

 صفحه سراینده شعر

 21 سعدی شیرازی غیب خزانه از که کریمی ای
 12 شیخ محمود شبستری ابروست و چشم و خال و خط چون جهان

 02 چلویی مرشد نیستم گلچین مرد من! کن باز در
 931 غیسی باد حنظله است در شیر کام به گر مهتری

 931 غیسی باد حنظله فکند همی آتش به چه گر سپند، یارم
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 کتابنامه
 
 .ش9311ش.(، قم، انتشارات دارالعرفان،  ـ 9303ترجمه حسین انصاریان )، قرآن کریم* 
ش.(، تهران،  ـ 9303ق.(، ترجمه حسین انصاریان )212 ـ 351شریف رضی )، البالغه نهج* 

 .ش9311انتشارات پیام آزادی، 
ق.(، تعلیقات میرداماد 221ـ  315، شیخ طوسی )اختیار معرفه الرجال )رجال الکشی(. 4

ش.(، قم، انتشارات موسسه آل  ـ 9332ق.(، تحقیق سید مهدی رجایی )9121 ـ )
 ق.9212الحیاء التراث،  البیت

.(، ق129 ـ ، حسن بن محمد دیلمی ). ارشاد القلوب المنجی من عمل به من الیم العقاب2
 ق.9290قم، انتشارات شریف الرضی، 

، سید بن طاوس . اقبال االعمال )االقبال باالعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه(3
ق.(، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، تهران، انتشارات دارالکتب االسالمیه، 222 ـ 511)

 ش.9321
 ق.9211 ق.(، بیروت، موسسه االعلمی،319 ـ 399، شیخ صدوق ). االمالی1
ق.(، تصحیح محققان بنیاد بعثت، قم، انتشارات 221 ـ 315، شیخ طوسی ). االمالی5

 ق.9292دارالثقافه، 



  تمریِن بندگی
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ـ  9131، محمد باقر مجلسی ). بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار6
 ش.( و سید ابراهیم میانجی9313 ـ 9311ق.(، تصحیح محمد باقر بهبودی )9999

ش.( و سید محمد مهدی موسوی خرسان، بیروت، داراحیاء التراث 9311 ـ 9010)
 ق.9213العربی/ موسسه الوفاء، 

،  ق.(، بیروت، موسسه االعلمی115 ـ 121، تقی الدین کفعمی ). بلد االمین و روح الحصین7
 . ق9291

، انتشارات  ران ه ش.(، ت ـ 9312روی ) س خ  ی وس ، م ی اع م ت ، اج ی خ اری ، ت ی الق خ: اخ اری د ت ن . پ8
 ش.۷۵۲۵،  کتابفروشی اسالمیه

ق.(، تصحیح علی اکبر 2 ، حسن بن شعبه الحرانی )قرن. تحف العقول عن آل الرسول9
ش.( تهران، 9312 ـ 9013ای ) ش.(، ترجمه محمد باقر کمره9313 ـ 9313غفاری )

 ش.9312انتشارات کتابچی، 
ق.(، ترجمه سید محمد جواد ذهنی، 321 ـ قمی )، ابن قولویه . ترجمه کامل الزیارات41

 ش.9311تهران، انتشارات پیام حق، 
ق.(، تحقیق سید هاشم رسولی 301 ـ ، محمد بن مسعود عیاشی ). تفسیر العیاشی44

 ق.9311محالتی، تهران، انتشارات علمیه اسالمیه، 
موسوی جزایری، ق.(، به کوشش سید طیب 311 ـ ، علی بن ابراهیم قمی ). تفسیر القمی42

 ق.9212قم، انتشارات دارالکتاب، 
ق.(، قم، 215 ـ ، ابن ابی فراس مالکی ). تنبیه الخواطر و نزهه النواظر )مجموعه ورام(43

 تا. انتشارات مکتبه الفقیه، بی
ق.(، به 221 ـ 315، شیخ طوسی ). تهذیب االحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید41

و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسالمیه،  کوشش سید حسن موسوی خرسان
 ش.9325



  کتابنامه
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ق.(، قم، انتشارات شریف 319ـ  399، شیخ صدوق ). ثواب االعمال و عقاب االعمال45
 ش.9321الرضی، 

ق.(، تعلیقات سید محمد کالنتر، 9011 ـ 9901، محمد مهدی نراقی ). جامع السعادات46
 ق.9201االعلمی، مقدمه محمد رضا مظفر، بیروت، موسسه 

ق.(، به کوشش علی اکبر 319 ـ 399، شیخ صدوق ). الخصال المحموده و المذمومه47
 ق.9291ش.(، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 9313 ـ 9313غفاری )

، الله البیت رسول . دعائم االسالم وذکر الحالل والحرام والقضایا واالحکام عن االهل48
ق آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره، داراالضواء، ق.(، تحقی323 ـ نعمان مغربی )

 ق.9299
ق.(، 251 ـ ، احمد بن علی نجاشی ). رجال النجاشی )فهرس اسماء مصنفی الشیعه(49

 ق.9293تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ چهارم، 
مد ابوالفضل ابراهیم، ق.(، تحقیق مح252 ـ 512، ابن ابی الحدید ). شرح نهج البالغه21

 ق.9311قاهره، داراحیاء التراث العربی، 
ق.(، به کوشش میرجالل الدین محدث ارموی 013 ـ ، ابراهیم ثقفی کوفی ). الغارات24

 ش.9352ش.(، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 9351 ـ 9013)
رضا مختاری،  ق.(، تحقیق112 ـ 132، شهید اول ). غایه المراد فی شرح نکت االرشاد22

 ق.9209 ـ 9292قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 
ق.(، ترجمه عباس حاجیانی 301 ـ ، محمد بن یعقوب کلینی ). الکافی )االصول الکافی(23

 ش.9311ش.(، قم، انتشارات موعود اسالم،  ـ 9332دشتی )
ترجمه حسین انصاریان ش.(، 9391 ـ 9052، عباس قمی ). کلیات مفاتیح الجنان21

 ش.9311ش.(، قم، انتشارات دارالعرفان،  ـ 9303)
ق.(، به کوشش بکری 115 ـ ، متقی هندی ). کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال25

 ق.9211حیانی و صفوه السقاء، بیروت، موسسه الرساله، 



  تمریِن بندگی
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غالم  ق.(، تصحیح215 ـ 219، مصلح بن عبدالله سعدی ). گلستان سعدی شیرازی26
 ش.9319ق.(، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ ششم، 9312 ـ 9321حسین یوسفی )

ق.(، تصحیح صمد موحد، تهران، انتشارات 101 ـ 211، محمود شبستری ). گلشن راز27
 ش.9312طهوری، 

ق.(، به کوشش میرجالل الدین محدث ارموی 012 ـ ، احمد بن خالد برقی ). المحاسن28
 ش.9302تهران، انتشارات دارالکتب االسالمیه، ش.(، 9351 ـ 9013)

ق.(، به کوشش علی 9119 ـ 9112، فیض کاشانی )البیضاء فی تهذیب االحیاء ة. المحج29
 ش.9313ش.(، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 9313 ـ 9313اکبر غفاری )

ق.(، قم، 9301 ـ 9052، حسین نوری طبرسی ). مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل31
 ق.9211الحیاء التراث،  تشارات موسسه آل البیتان

ق.(، بیروت، عالم الکتب، 029 ـ 922، احمد بن حنبل ). مسند االمام احمد بن حنبل34
 ق.9291

 ق.9211، بیروت، موسسه االعلمی، ، امام صادق. مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه32
ق.(، تصحیح اسماعیل 221 ـ 315، شیخ طوسی ). مصباح المتهجد و سالح المتعبد33

 ق.9299انصاری زنجانی، به کوشش علی اصغر مروارید، بیروت، موسسه فقه الشیعه، 
ش.(، مقدمه 9321 ـ 9011، سید روح الله خمینی )ةو الوالی ةالی الخالف ة. مصباح الهدای31

ش.(، تهران، انتشارات موسسه تنظیم و نشر 9312 ـ 9312سید جالل الدین آشتیانی )
 ش.9310مام خمینی، آثار ا

ـ  9313علی اکبر غفاری )  ح ی ح ص ق.(، ت319 ـ 399، شیخ صدوق )ار ب االخ  ی ان ع . م35
 ش.9329،  ی الم ش.(، قم، دفتر انتشارات اس9313

ق.(، به کوشش محمد حسین اعلمی، 2 ، حسن بن فضل طبرسی )قرن. مکارم االخالق36
 ق.9310بیروت، موسسه االعلمی، 



  کتابنامه
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ـ  9313ق.(، تحقیق علی اکبر غفاری )319 ـ 399، شیخ صدوق )یحضره الفقیه. من ال 37
 ق.9212ش.(، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، 9313

 ش.9311ق.(، قم، انتشارات عالمه، 511 ـ ، ابن شهرآشوب ). مناقب آل ابی طالب38
ق.(، 9302ـ  9021هاشمی خویی )  ، حبیب اللهةفی شرح النهج البالغ ة. منهاج البراع39

 ش.9311قم، انتشارات دارالعلم، 
ـ  9011ق.(، تحقیق سید ضیاء الدین حسینی )9119ـ  9112، فیض کاشانی ). الوافی11

 ق.9231ش.( و سید کمال الدین فقیه ایمانی، اصفهان، انتشارات عطر عترت، 9311
شیخ حر عاملی ، (ةالی تحصیل مسائل الشریع ة)تفصیل وسائل الشیع ة. وسائل الشیع14

 ق.9290الحیاء التراث،  ق.(، قم، انتشارات موسسه آل البیت9912ـ  9133)
ق.(، به 1 ، حسین بن حسن کمال خوارزمی )قرن. ینبوع االسرار فی نصایح االبرار12

ش.(، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر 9310ـ  9011کوشش مهدی درخشان )
 ش.9312فرهنگی، 

 


