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از باالترین و واالترین حوزه هایی 
که الزم است به طور همگانی 
مورد تعلیم و تعلّم قرار گیرد، 
علوم معنوی اسالمی از قبیل علم 
اخالق و تهذیب نفس و سیر و 
سلوک الی اهلل است که جهاد 
اکبر نیز همین است.
کلمات قصار، پندها و حکمت ها 
صفحه 65
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و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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حرف اّول
سراغ عابد رفت و پرسید: چطور کامل شوم؟ سرش را بلند کرد و گفت: فرزندم 
فقط خدا و بس. با خدا حرف بزن و به گناهانت اعتراف کن! بدون شناخت خدا و 

ارتباط با او کامل نمی شوی؟
با خود گفت گاهی با خدا درد دل می کنم ولی هنوز احساس درجا زدن دارم. 

نه این کافی نیست.
راهش را گرفت و رفت تا به مرتاضی رسید که در حال تفکر بود. پرسید: راه 

کامل شدن از کدام سو است؟
بدون هیچ حرکتی چشمانش را باز کرد و به او خیره شد. گفت راهش از درون 
تمرکز و  اینکه خودت را بشناسی و روی آن  نرو جز  خودت می گذرد. هیچ جایی 

مراقبه کنی.
می شوند؟  چه  هستند  کنارم  در  که  دیگرانی  ولی  است  درست  گفت:  خود  با 

خانواده، دوستان، مدرسه و... نه این هم عملی نیست.
این بار به سراغ دانشمندی رفت که می گفتند آدم روشن فکری است. حرف های 
جدیدی می زند و جوان ها دور و برش جمع می شوند. روشن فکر در جواب پرسش 
باش و خودمحوری را  با دیگران قشنگ رفتار کن. مهربان  او گفت:  از گمشدٔه 

کنار بگذار.
خسته شده بود و سردرگم. کدام درست می گویند؟ راه رسیدن به کمال از مسجد 
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و معبد می گذرد یا از خودم و شاید هم از دیگران باید به کمال رسید؟
بی تردید  بروم که خود، کامل ترین و عالم ترین است.  باید سراغ کسی  فهمیدم. 
آخرین فرستاده خدا از همه کامل تر است و عالم تر. کتابی برداشت دربارٔه او. چقدر 

آرام شد وقتی دید نوشته است:
حسین  از پدرش امیرالمؤمنین  پرسید: زندگی پیامبر  چگونه بود؟ 
فرمود: پیامبر خدا  وقتی به منزل می رفت، زندگی اش سه بخش می شد: بخشی 
برای خدا، بخشی برای خانواده و بخشی برای خودش که البته آن را هم بین خود و 

دوستانش تقسیم می کرد.1
گمشده ام را یافتم. همه درست می گفتند ولی نه به تنهایی. هر یک به بخشی از 
جواب رسیده بودند. برای رسیدن به کمال باید همٔه ابعاد وجودم را کامل کنم؛ هم 
رابطه با خدا الزم است و هم رابطه با خودم و هم رابطه با خلق. اگر هریک نباشد 

تعادل وجود آدمی به هم می خورد.
در این کتاب تالش کرده ایم بخشی از راه های رسیدن به کمال اخالقی در این 
آوریم. در جادٔه  فراهم  برای شما خوبان  با راهکارهای عملیاتی  را همراه  ُبعد  سه 
پرپیچ     و خم و پر راهزن کمال، سعی کرده ایم نگوییم از این راه برو و از آن راه نرو، 
بلکه می خواهیم به خود شما نشان دهیم که پایان هر یک چیست. این سبزه زار است 

و آن شوره زار انتخاب با شماست. 
از اینکه چشمانتان مهمان ماست خرسندیم و به همراهی تان می بالیم.

1. شیخ صدوق، معانی االخبار، ص 81.
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درس اّول

اخالق خدایی

می توانید  اینجا  را  واقعی  زندگی  گذاشته اید.  گام  زیبایی  روستای  به 
احساس کنید. سبزی زندٔه سبزه  زار و چمن، چشم هایت را می نوازد. طنین 
چلچله چه گوش نواز و نسیم دشت چه روح نواز است. درختی تناور در این 
دشت جلب توجه می کند. وقتی عالقه ات به آن بیشتر می شود که می بینی پای 
آن پر از توت های یاقوتی است. چه درخت با برکتی! هم خنكی دارد و سایه، 
هم زیبایی و منظره، هم ثمره و میوه. بی شک چنین درخت تناوری ریشه های 

محکمش در زمین چنگ زده اند که بادها خم به ابرویش نمی آورد.
آیا تاکنون درخت بی ریشه دیده اید.

اخالق من و شما هم مانند درخت است؛ ریشه ای دارد و میوه ای، می تواند 
زیباتر شود وقتی که پرثمر باشد و تنومند گردد وقتی ریشه هایش محکم باشد. 

ریشٔه اخالق چیست؟ 
اخالق ما چگونه می تواند درختی پرثمر باشد؟

چگونه می توان این درخت را تقویت كرد؟

https://www.roshd.ir/111235-1
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 رابطۀ عقیده و اخالق
همٔه ما دوست داریم كه درخت اخالقمان همیشه زنده، پویا و پرثمر باشد. اما این مهم 

چگونه رخ خواهد داد؟
ریشٔه اخالق و رفتار ما، اعتقادات ماست؛ مثالً کسی که تنها برای حفظ منافعش راست  
 می گوید، وقتی منفعتش در دروغ باشد، دیگر خبری از اخالقی به نام راستگویی نخواهد بود؛ اما 

اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشد، قطعاً مانند او عمل نخواهد كرد. 
اگر اعتقادات را محکم کردیم، میوهٔ سالم و رسیدهٔ اخالق را خواهیم چید، در غیر این 

صورت ... .
خداوند در مثالی زیبا با بیان رابطٔه عقیدٔه حق و پاک با داشتن نتیجه و ثمر دائمی به این 

مسئله اشاره کرده است: 
بَةٍ  بًَة َكَشَجَرةٍ طَِیّ »َالَم تََر َكیَف َضَرَب الّلُٰه َمثاَل ً َكلَِمًة طَِیّ

ماِء. ُتؤتی ُاُكلَها ُكلَّ حیٍن بِِاذِن َربِّها  َاصلُها ثابٌِت َو َفرُعها ِفی السَّ

َو َیضِرُب الّلُٰه االَمثاَل لِلّناِس لََعلَُّهم َیتََذكَّروَن«.1 
آیا ندیدى چگونه خداوند »كلمٔه طّیبه« 2 را به درخت پاكیزه اى تشبیه كرده كه 
ریشٔه آن )در زمین( ثابت، و شاخٔه آن در آسمان است؟! هر زمان میؤه خود را 
به اذن پروردگارش مى دهد )همیشه بهار است( و خداوند براى مردم مثل ها 

مى زند، شاید متذكّر شوند )و پند گیرند(!
 »َو َمثَُل َكلَِمةٍ َخبیثَةٍ َكَشَجَرةٍ َخبیثَةٍ ُاجُتثَّت ِمن َفوِق االَرِض ما لَها ِمن َقراٍر«.3

 و َمثَل »کلمٔه خبیثه« همچون درخت ناپاکی است که از روی زمین برکنده 
شده و قرار و ثباتی ندارد. 

1. ابراهیم، 25ــ24.
 2. مفسر بزرگ مرحوم طبرسی، کلمٔه طّیبه را کلمٔه توحید و شهادت به یگانگی خدا می داند. عاّلمه طباطبایی نیز در تأیید 
همین سخن می فرماید: مراد از »کلمٔه طّیبه« که به »درخت طّیب« تشبیه شده و صفاتى چنین و چنان دارد، عبارت است از 
عقاید حّقى که ریشه اش در اعماق قلب و در نهاد بشر جاى دارد. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، 

ج 6، ص480؛ طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 11، ص155؛ ج 12، ص51. 
3. ابراهیم، 26. 
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 دوستی دین و اخالق
دانستیم که اخالق نیکو ریشه در اعتقادات دینی و الهی دارد. ولی آیا در خارج از دین، 
می کنند  ولی سعی  ندارند،  دین  که  آدم هایی  آیا  یعنی  نیست؟  دستیابی  و  تعریف  قابل  اخالق 
انسانیت داشته باشند، انسان های اخالقی نیستند؟ بگذارید و اضح تر بگوییم: شاید هیچ کس 
مدعی نشود دین بدون اخالق داریم ولی چه اشکالی دارد اخالق بدون دین داشته باشیم؟ 
اخالقی که برآمده از دین نباشد یا به تعبیر دیگر، اخالقی که توسط خود انسان و با محوریت 

او به وجود آمده و ارتباطش با خدا قطع باشد.
پیش از پاسخ به این پرسش الزم است معلوم کنیم که مراد ما از رابطٔه اخالق با دین، بیشتر 
بُعد معرفتی و شناختی دین است. یعنی در اینجا مرادمان رابطٔه عقاید دینی با اخالق است. 
به عبارت دیگر به دنبال بررسی این مسئله هستیم که اگر کسی اعتقاد درستی نداشت، ولی از 

فضائل اخالقی خوبی برخوردار بود، فردی اخالقی به شمار می رود؟
پاسخ اشکال مطرح   شده آن است که امور انسانی مانند نیکوکاری، ایثار، صلح و…، نیاز 
به یک فلسفه دارد؛ فلسفه ای که به شما جواب دهد چرا باید از منافع خودم چشم پوشی کنم 
و به فالن مسئله اخالقی توجه کنم؟ بدون کلیدواژه ای به نام دین جواب ما ناتمام است. اگر 
دین را کنار گذاشتیم باید به منافع ماّدی و مسائل ظاهری توجه کنیم و به دنبال سود و لذت 
خود باشیم. این قبیل امور نمی تواند ریشٔه خوبی برای اخالق باشد؛ چرا که در این دنیا سود 
و لذت هر انسان با دیگری تضاد می یابد و هیچ کس هم از سود و لذت خود چشم نمی پوشد، 

مگر برای درجه ای بهتر و باالتر.1 
حال باید به این مسئله بپردازیم که دین چگونه زیربنا و ضامن اخالق و دستورات اخالقی 
است و چگونه آن را در وجود ما تقویت می کند؟ خدای متعال با دو راه اخالق را در ما زنده 

نگه می دارد:
1( از راه بیدار کردن فطرتی که در درون نهاده است.

»  َو نَفٍس َو ما َسّواها؛ َفاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها «؛2
قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را )آفریده و( منظّم ساخته؛ سپس فجور و 

تقوا)شّر و خیرش( را به او الهام كرده است.
ـ   68.  1. ر.ک به: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 22، صص69ـ

2. شمس، 8ــ 7. 
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2( از راه توصیه های اخالقی که توسط انبیای الهی فرستاده است.
یکی از توصیه هایی که همواره از سوی انبیای الهی صورت می گرفت، توصیه به اخالق 
و رعایت دستورات اخالقی بود. داشتن انصاف، حق پذیری، خوش رویی، مهرورزی و... 

در صدر این توصیه ها بود.
٣( دین از طریق اعتقاد ما به معاد و حسابرسی در برابر فضائل و رذائل اخالقی در قیامت 

و پاداش رعایت فضائل اخالقی و مجازات ارتکاب رذائل اخالقی ضامن اخالق است.
٭  ٭ ٭

حال اگر کسی اعتقادات دینی داشت ولی از نظر اخالق نقص داشت، این انسان از نظر 
دینی کامل نیست. از سویی اگر انسانی اعتقادات دینی درستی نداشت، ولی نکات اخالقی 
مثل راستگویی و نیکوکاری و مانند آن را عمل کرد بر اساس راه اّول یعنی فطرت عمل کرده؛ 
پس او هم اخالق را مدیون خدایی است که فطرت پاک به او داده است و البته جزای کارهای 
خوبش را هم می گیرد، ولی نجات و کمال نهایی در گرو اعتقاد درست نیز هست. هم کار باید 
زیبا باشد و هم کننده کار1. کار این فرد زیباست ولی انجام دهندٔه آن، که خود اوست هنوز 

زیبا نشده است. اعتقاد درست و زیبا،  حقیقت ما را زیبا می کند.

1. این مسئله اشاره به حسن فعلی و فاعلی دارد.
2. نهج البالغه، خطبٔه اّول. 

 خداشناسی چه تأثیری در اخالق دارد؟
1( خدا سرآغاز اخالق: خداشناسی سنگ زیرین آسیاب آدمیت و اخالق است. 

امیرالمؤمنین علی  در نهج البالغه می فرمایند:
 تَوحیُده و

ٰ
، َو َكماُل التَّصدیِق بِه

ٰ
ُل الّدیِن َمعِرَفُتُه َو َكماُل َمعِرَفِتِه التَّصِدیُق بِه  »َاوَّ

 ااِلخالُص لَه و«.2 
ٰ
َو َكماُل تَوحیِده

اوست  وجود  به  تصدیق  او  شناخت  نهایت  و  خداست  شناخت  دین  آغاز   
او  نهایت یکتا شمردن  به وجود خدا یکتا شمردن اوست و  و کمال تصدیق 

اخالص برای او است.
در این روایت می بینید که زیربنای تمام اعتقادات دینی توحید و یکتا شمردن خداست. 

خداشناسی نه تنها اّول دین، بلکه پایه انسانیت نیز هست. زیربنای ساختمان انسانیت باید 
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روی یک اصل بنا شود که جز توحید نخواهد بود. انسانیت و آدمیت و اخالق بدون شناختن 
خدا بی معناست؛ همان طور که گفتیم بدون خداشناسی نمی توان منطق درستی برای اخالق 
پیدا کرد.پشتوانه و اعتبار همٔه مفاهیم اخالقی، خداشناسی است. اگر اعتقاد درست نباشد، 
اخالق مثل اسكناسی است كه پشتوانه نداشته باشد. اسکناس بدون اعتبار تنها باعث توّرم 
است. انسانی که در ظاهر، اخالق را رعایت می کند،  ولی اعتقاد دینی ندارد، متخّلق نیست 
بشر را  نبودند كه اعالمیٔه جهانی حقوق  اولین كسانی  فرانسوی ها  متوّرم است. مگر  بلکه 

منتشر كردند؟ ولی در جنگ جهانی اول و دوم چه کردند؟ 1
2( خدا انگیزۀ ادامۀ اخالق: بسیاری از مردم اگر خدا را نشناسند، خدایی که مهر و قهر 
دارد، خدایی که برای هر فعل اخالقی، جزایی قرار داده است، انگیزه ای برای پایبندی به 
اصول اخالقی ندارند.2  بسیاری از مردم می دانند رعایت قانون در رانندگی برای نظم جامعه و 
سالمت خودشان الزم و مفید است، ولی کم نیستند کسانی که اگر پلیس و جریمه ای نباشد، به 
رعایت قانون پایبند نیستند. تفاوت زیادی است بین اینکه بخواهی برای خوشامد مردم، فروتن 
باشی و سخاوتمند یا این صفات را برای خشنودی خدا و در درجٔه بعدی برای َخلق او داشته 
 باشی. تا شناخت نباشد، انگیزه نیست. خدا را با همٔه کماالتش که به اندازٔه خودت شناختی،

جان تازه می گیری تا به سمتش حركت كنی. اخالق بی خدا اخالق بی انگیزه و مرده است. 
به باالترین کمال است. باالترین کمال  ٣( خدا مقصد و غایت اخالق: اخالق، رسیدن 
نزدیک شدن به خداوند است. پس مقصد اخالق، رسیدن به خداست. رشد اخالقی، یک 
سفر است. سفری که هم مبدأ می خواهد و هم مقصد. پرورش جان آدمی مسیری است که 
مبدأ و مقصدش یکی است؛ مانند مسابقه دو. خط آغاز و خط پایان یکی است. از خدا آغاز 

می شویم و به خدا باز می گردیم. 
ِه َو ِاّنا ِالَیِه راِجعوَن«؛٣  »ِاّنا لِّلٰ

ما از آِن خداییم؛ و به سوى او بازمى گردیم!

به نظر شما می توان بدون دانستن نقطٔه شروع و پایان، وارد یک مسابقه برای کسب مدال 
و قهرمانی شد؟ خدا شروع و پایان ما؛ آغاز و انجام ماست.

1. ر.ک به: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج22، صص674-684. 
 2. مک ناوتن، دیوید، بصیرت اخالقی، ترجمٔه محمود فتحعلی، صص 191-213. 

3. بقره، 156. 
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 اخالق چه تأثیری در خداشناسی دارد؟
آیا همان طور که خداشناسی در اخالق تأثیر دارد، متقاباًل اخالق نیز کمکی به شناخت 
بهتر و بیشتر خدا خواهد داشت؟ پاسخ مثبت است. اخالق به دالیل مختلفی بر شناخت بهتر 

خداوند اثرگذار است. برخی از این دالیل عبارت اند از:
1( استدالل اخالقی بر ضرورت شناخت خدا: یکی از معروف ترین دالیلی که اندیشمندان 
از  است  عبارت  که  است  اخالقی  دلیلی  می کنند،  اقامه  خداشناسی  ضرورت  بر  اسالمی 
» لزوم ُشکر ُمنِعم«.1 هر انسانی با فطرت سالم می داند باید از کسی که به او نعمتی داده است 
سپاسگزاری کند. نعمت های خدا به ما بی شمار است، پس باید خالق این نعمت ها را شناخت 

تا از او تشکر کرد. 

 1. مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفٔه اخالق، تحقیق و نگارش: احمد حسین شریفی، صص ۱۷6ــ۱۷5.
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2( باال رفتن از پّلۀ کمال: کسی که به اخالق برآمده از وحی پایبند باشد، به مراتب، به 
کمال نزدیک تر است. هرچه به کمال مطلق که خداوند است نزدیک تر باشی، شناخت و ایمان 
تو بیشتر خواهد شد. باال رفتن درجٔه اخالق، یعنی باال رفتن درجٔه ایمان و باور. اخالق و 

خداشناسی یکدیگر را ارتقا می دهند.1
3( شناخت بهتر خدا: ما انسان ها دارای سه رابطه هستیم: با خدا، با خود و با خلق. بر همین 
اساس، اخالق نیز به هر سه رابطه می پردازد: اخالق الهی، اخالق فردی و اخالق اجتماعی.2  
بخش اخالق الهی که به صفاتی مانند عبودیت و اطاعت از خدا، ذکر، توکل، شکر، محبت 

خدا و مانند آن می پردازد بی تردید در شناخت حضوری ما از خدا تأثیری بی مانند دارد.
برای اینکه به خدا توکل کنیم، یا از او شکرگزاری کنیم، یا محبتش را در دل بپرورانیم 
و باالخره عبادتش کنیم، باید او را بشناسیم. هر چه بیشتر این صفات اخالقی را در خود 

بپرورانیم در برابر، شناخت خدا هم در ما افزایش می یابد. 
٭ ٭ ٭

و خدایی که در این نزدیکی است...
غیر از آگاهی از وجود خدا، توجه به برخی از صفات الهی نیز در اخالق نقش کلیدی 
دارد. به عنوان نمونه، صفت علیم، خبیر، بصیر، سمیع، قریب و مانند آن. آیات قرآنی زیر به 

خوبی صفات نظارتی خداوند؛ حاضر و ناظر را بیان می کند:
 َخبیًرا َبصیًرا«؛ 3

ٰ
»َو َكم َاهَلكنا ِمَن الُقروِن ِمن َبعِد نوٍح َو َكفىٰ بَِربَِّك بُِذنوِب ِعباِده

)و طبق همین  نوح، زندگى مى كردند؛  از  بعد  قرون  بسیار مردمى كه در  چه 
سّنت،( آنها را هالک كردیم. و كافى است كه پروردگارت از گناهان بندگانش 

آگاه، و نسبت به آن بیناست. 
ما در برابر یک دوربین و یا ضبط صوت بی جان و یا کودکی نابالغ از رفتار خود مراقبت 
می کنیم. چه می شود که در برابر خداوند رحمان و فرمانده مقتدر جهان این چنین بی مهابا 

عمل می کنیم؟

1. ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، انسان سازی در قرآن، درس ششم، صص132-133. 
2. ر.ک: همو، اخالق در قرآن )معارف قرآن(؛ انسان سازی در قرآن، درس ششم، صص129-130. 

3 . اسراء، 17. 



15

 چند نمونه از آیات قرآنی که به حضور و نظارت خداوند متعال بر تمام هستی اشاره 
دارد، پیدا کنید.

 فعالیت

با هماهنگی اعضای خانواده در یک زمان مشخص، دستگاهی مانند تلفن همراه، یا 
ضبط صوت را در حالت ضبط قرار دهید، همه باید تمرین کنند تا با توجه به ضبط صدا 
مواظب سخنان خود باشند. می توانید در پایان به صداهای ضبط شده گوش دهید. با این 

فعالیت برای شنیدن صدا و تصویرمان در روز قیامت بیشتر آماده خواهیم شد.

 فعالیت
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درس دوم

جنگ داخلی

دانستیم خداشناسی تأثیر زیادی در اخالق دارد. حتمًا 
می پرسید چگونه خدا را بشناسیم؟

 می گوییم: خودتان را بهتر بشناسید! وقتی می خواهید 
و  بهترین محصول  بشناسید، سراغ  یک مخترع را خوب 

اختراعش می روید. شما بهترین مخلوق خداوند هستید. 
پیامبر اکرم  فرمودند: 

»َمن َعَرَف َنفَسه و َفَقد َعَرَف َربَّهُ «؛ 1
را  پروردگارش  شناخت  را  خود  که  کسی 

شناخته است.
ما در هستی و بقای خود نیازمند به خدای بی نیازیم،2 

درونی خویش  و حاالت  نیازمان  که خودمان،  هنگامی 
را شناختیم، خدایمان را بهتر و بیشتر خواهیم شناخت و 

درخت اخالقمان پرثمر خواهد شد.

 1. احسایى، ابن ابى جمهور محمد بن على، عوالی اللئالی العزیزیة، ج4، ص102.
2. فاطر، 15. 

https://www.roshd.ir/111235-2
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 به من بگو که هستی؟
بدن  و  تن  همین  من  حقیقت  می دانم  می بینم  که  را  تصویرخودم  ایستاده ام.  آینه  جلوی 

ظاهری نیست.
لبخند می زنم. امروز حّس خوبی دارم. حاالت درونی من مانند محبت و شادی و غم، 
حکایت از روحی فراتر از این بدن دارد. چشمانم را می بندم و بدون اینکه به آینه پیش رو 
بنگرم درباره کارهای امروزم فکر می کنم. توان اندیشه و تفکر من یکی دیگر از قابلیت های 

روح من است.

روی یک صندلی راحت بنشینید. چشمانتان را ببندید. سعی کنید در فضایی آرام 
به هیچ قسمت از بدنتان توجه نکنید. روی فکرتان تمرکز داشته باشید. می توانید در 
فکرتان به خودتان توجه کنید و حتی با خود در فضای ذهن حرف بزنید بدون اینکه 

حسی از بدنتان داشته باشید.1

 تحوالت داخلی در کشور انسانی
به درونت که می نگری و در حاالت مختلف خود توجه می کنی، می بینی که جنگ است. 
وجودت  کشور  به  وقتی سری  نیست.  داخلی  از جنگ  بدتر  چیز  هیچ  هم چه جنگی!  آن 
می زنی می بینی جنگ نیروها و قوای درونی برقرار است. در یک سو و در سنگر انسانیت 
و  شهوت2  سربازان  با  که  نادانی  و  جهل  نیروی  دیگر  سوی  در  و  اندیشه،  و  عقل  نیروی 
غضب، پشت سنگر حیوانیت پناه گرفته اند. کار نیروی عقل، درک حقایق و فرق گذاشتن 
بین خوبی ها و بدی ها در مرحلٔه اّول و فرمان به انجام خوبی ها و بازداشتن از بدی ها در مرحلٔه 
بعدی است. نیروی شهوت کارش جذب همه منافع و امور خوشایند است و نیروی غضب 

کارش دفع زیان ها و امور ناخوشایند است.3 

فعالیت یک راهنمای  این  التنبیهات، شرح خواجه النصیرالدین طوسی، ج2، ص343.  و  ابن سینا، االشارات   1. ر.ک: 
درونی برای دریافت وجود نفس انسانی است. 

2. مراد از شهوت، تمایالت غریزی انسان است و شهوت جنسی تنها یکی از آنهاست. 
3. ر.ک: نراقی، مالمهدی، جامع السعادات، ص41. 

 فعالیت
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برخی، انسان را دارای دو »خود« می دانند. خوِد عالی و خوِد دانی. با توجه به مطالب 
باال آیا شما با این تقسیم بندی موافقید؟ چرا؟

 فعالیت

البته قطعًا ما به شهوت و غضب نیازمندیم در غیر این صورت، نه غذایی می خوردیم تا 
زنده بمانیم و نه از خطرات فرار می کردیم، ولی همٔه مشکل آنجایی است که شهوت و غضب 
به عنوان دو نیروی کمک کار برای نیروی عقل بخواهند جای او را که فرمانده است بگیرند. 
اگر نیروی عقل، پیروز میدان وجود انسان شود، فرشته صفت می شود، اگر نیروی شهوت 
غلبه کند، حیوان صفت و اگر غضب میدان دار کشور وجود شود، درنده خو می گردد. گاهی 

کلمٔه هوٰی را به معنای مجموعٔه غضب و شهوت که غرایز حیوانی است به کار می برند:
عقل و جان عین بهار است و بقاست1آن خزان نزد خدا نفس و هواست 

 ساکن کدام طبقه اید؟
حال که با نفس خود آشنایی اّولیه پیدا کردیم خوب است بیشتر درباره حاالت آن بدانیم. 
نفس ممكن است در سه حالت باشد؛ شبیه ساختمان سه طبقه و انسان در زمان های مختلف 

در یكی از آن طبقات و حاالت باشد.
تمایالت  اسیر  کنترلی  و  مهار  هیچ  بدون  انسان  که  است.جایی  اماّره  نفس  طبقه،  یک 

حیوانی خویش است.2 
سعدی چه زیبا می گوید:

خوار اّماره  نفس  را  مرد  مدار3کند  عزیزش  هوشمندی  اگر 
به این نفس سرکش اّماره می گویند زیرا بسیار به بدی ها امر می نماید و انسان ضعیف را 
راِم داِم گناه و زشتی می کند. یوسف  در برابر خواستٔه زلیخا و همچنین نفس َاّماره راهی 

جز فرار از گناه نمی یابد:

 1. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اّول.
2. مصباح یزدی، محمدتقی، به سوی او، ص34.

3. سعدی شیرازی، بوستان،  باب ششم.
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یُء َنفسی، ِانَّ النَّفَس اَلَّماَرٌة بِالّسوِء« ؛ 1 »َو ما ُاَبِرّ
و من هرگز نفس خویش را تبرئه نمی کنم، چرا که نفس اّماره فرمان به بدی ها 

می دهد.
 بسیاری از انسان هایی که دین در زندگی آنان جایگاهی ندارد در این طبقه گرفتار شده اند. 

این  دسته آنهایی هستند که عقلشان مغلوب شهوت یا غضبشان شده است.
لعین نفس  می کند  خرابت  2چه  قرین  این  سخت  می اندازدت  دور 

طبقٔه دیگری که در آن توقف داریم نفس لّوامه است. این مرحله به حالتى از نفس گفته 
مى شود كه انسان در اثر توجه به انحراف و گناه و اشتباهى كه كرده، پشیمان مى شود و به 
مالمت خود مى پردازد.3  به همین دلیل به آن، نفس مالمتگر می گویند. انسان در این مرحله 
ممکن است با پیمودن راه غرایز حیوانی )شهوت و غضب(، دچار لغزش و اشتباه شود، ولی 
با وجدان بیداری که دارد به سرعت پشیمان می شود و با سرزنِش خود به توبه روی می  آورد 
و به مسیر عقل باز می گردد. خدای متعال در قرآن کریم به این نفس قسم یاد می کند و این 

1 . یوسف، 53.
2. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم.

3. مصباح یزدی، محمدتقی، به سوی او، ص34. 
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نشان اهمیت آن است:
 »  َو ال ُاقِسُم بِالنَّفِس اللَّّواَمِة«؛1  

سوگند به نفس بسیار سرزنش گر. 
بیشتر انسان های مؤمن در همین مرحله اند. ولی می توان از آن فراتر رفت.

به باالترین طبقه ساختمان نفس انسان که بهترین مرحله است: نفس   باالخره می رسیم 
آرامش  به  می انجامد جان  اندیشه  پیروزی  به  غریزه  و  اندیشه  وقتی کشمکش های  مطمئّنه. 
می رسد. اگر در مرحله اّماره غریزه پیروز بود، و اگر در مرحلٔه لّوامه، جدال و کشمکش بین 
نیز غریزه غلبه می یافت، در این  به پیروزی عقل و اندیشه می رسید، ولی گاه  این دو بیشتر 

مرحله به قدری عقل و اندیشه قدرت یافته که پیروز مطلق است.2  
چقدر زیباست آرام گرفتن در دامان مهربان خدایی که در باالترین طبقه در انتظار ماست:

ًة« 3 ُتَها النَّفُس الُمطَمِئنَُّة ارِجعی ِالٰى َربِِّك راضَیًة َمرضیَّ » یا َایَّ
 اى نفس به آرامش رسیده، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد.

 گام های انتخاب
حاال یک پرسش مهم! با وجود این نیروهای معارض در درون ما و با وجود سختی راه، 
آیا انسان می تواند خودش تصمیم بگیرد و راه درست را انتخاب کند؟ اگر چنین است به چه 

صورتی ما انتخاب می کنیم؟
بی تردید جواب مثبت است. درست است که ما عقلی داریم و دشمنانی قوی به نام قوای 
به  مراحلی  طی  با  تا  است  کرده  تدبیری  آن سو خداوند  از  ولی  و غضب،  سرکش شهوت 

تصمیم های درست در انتخاب هایمان برسیم. 

1. قیامت، 2. 
2. ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج25، ص281؛ مصباح یزدی، محمدتقی، به سوی او، ص31.

ـ    27.  3. فجر، 28ـ
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ابتدا شناخت پیدا می کنیم )در مرحلٔه اّول(  سپس  روان شناسان معتقدند ما در هر کاری 
هیجان و احساس به سوی آن ایجاد می شود)مرحلٔه دوم( و سپس رفتار را انجام می دهیم )مرحلٔه 

سوم(. 
توضیح اینكه برای ایجاد تغییر در رفتار سه شرط یا رکن وجود دارد. رکن اول یادگیری ، 
شناخت و آگاهی است. اگر یادگیرنده به فهم ودرک نائل نشود، یادگیری تحقق پیدا نمی کند. 
ولی شناخت برای یادگیری مؤثرکافی نیست، عالقه و گرایش فرد به موضوع نیز رکن دیگری 
است تا فرد از درون نسبت به چیزی انگیزه نداشته باشد، برای یادگیری آن چیز به تالش و تکاپو 
نمی افتد و رفتار او تغییر نمی کند. همچنین عمل کردن و تجربه عملی شرط دیگر یادگیری است. 
بنابراین می توان گفت یادگیری یا تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده دارای سه رکن شناخت، 

گرایش و عمل است.

 دایرۀ دگرگونی
پیش از پایان باید به یک پرسش مهم دیگر پاسخ بدهیم. حتماً دیده اید برخی انسان هایی 
که عادت به رفتاری خوب یا ناپسند دارند. به راحتی آن را انجام می دهند و نیازی به فکر 
و زحمت ندارند؛ مثالً کسی که انسان خوش اخالقی است برای سالم کردن و لبخند زدن 
انجام  دیگران  با  روبه رو شدن  در  را  کار  این  راحتی  به  ندارد  زیاد  تالش  و  فکر  به  نیازی 
می دهد. یا کسی که فردی تندمزاج است برای ابراز خشم نیاز به اندیشه و زحمت چندانی 
ندارد با کوچک ترین جرقه ای به حّد انفجار می رسد و پرخاش می کند. دانشمندان اخالق به 
این صفتی که در نفس انسان ریشه دوانده و با وجود آن افعالی به راحتی و بدون اندیشه از 

انسان سر می زند ُخلق می گویند.1 و اخالق جمع همین واژه است. 
1. ر.ک: شّبر، عبدالّله، اخالق شّبر، ص31؛ مکارم شیرازی، ناصر، اخالق در قرآن، ج1، ص24. 

از نظر روان شناسان میان »علم، ایمان و عمل صالح « چگونه ارتباط برقرار می گردد؟

 فعالیت
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حال سؤال اینجاست که آیا با وجود رسوخ ریشه های یک اخالق در جان انسان، امکان 
یا  بداخالق،  خوش اخالق شود  انسان  تغییر و دگرگونی آن وجود دارد؟ مگر می شود یک 

برعکس؟ به چه دلیلی؟
پاسخ این است که مهم ترین دلیل بر جواب مثبت ما واقع شدن موارد متعدد از این ماجرا 
در عالم است. چه بسیار انسان هایی که عادات خوب و بد خود را تغییر داده اند. چه بسیار 
افرادی که مثالً اعتیاد به سیگار را کنار گذاشته اند. چه بسیار انسان هایی که عادت به گناه را 

با آب زالل توبه شسته اند. 
اگر انسان ها قابل تغییر نبودند، بخش بزرگی از تعالیم دین و اخالق معنا نداشت. مثل اینکه 
بگوییم دانش آموزان هیچ چیز جدیدی یاد نمی گیرند، ولی معلمان باز هم سال ها سر کالس 
قابل  علم  می دهد،  نشان  امتحان گرفتن  و  تدریس  بگیرند!  امتحان  و  بدهند  درس  و  بیایند 
آموزش است. اگر اخالق قابل تغییر نبود، از حكمت خدا به دور بود که این همه انبیا را 

همراه کتب آسمانی برای تربیت و تغییر انسان ها بفرستد.
خوی سگ درندگی است، ولی یاد می گیرد شکار صاحبش را نخورد و فقط به دندان 
بگیرد و بیاورد!1وقتی حیوانات با این هوش کم و غلبٔه غرایز خود، قابل تعلیم و تربیت اند، 

انسان ها با آن اراده  آهنینی که دارند جای خود دارد.
 پس ما می توانیم تغییر کنیم و بهتر و بهتر شویم، شک نکنید!

، تصحیح دكتر غالمحسین یوسفی.  1. ر.ک: ارموی، سراج الدین، لطائف الحكمه�
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یکی از عادت های بد خود را انتخاب کنید. یک هفته آن را زیر نظر بگیرید و خوب آن 
را شناسایی کنید؛ مثالً اگر خوابتان زیاد است مقدار و زمان های آن را یادداشت کنید. 
حاال با کمک یک فرد آگاه تالش کنید از میزان آن عادت بد بکاهید. دو هفته تالش کنید 

و بعد از پایان، نتیجه را با روز اّول مقایسه کنید.

 فعالیت
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درس سوم

سنگ ها را بردار! 

وقتی کشاورز می خواهد آبی را از سرچشمه به زمین تشنه اش 
نمی شود  بردارد.  راه آب  از سر  را  باید سنگ ها و موانع  برساند، 
شما آب زالل را از بلندای کوه به دل صحرا برسانید بدون اینکه 
موانع راه را برطرف کنید. سنگ های ریز و درشتی که شاید راه آن 

را منحرف کنند. 
تجویز  از  پیش  کند  درمان  را  بیماری  می خواهد  وقتی  پزشک 

داروی تقویتی، باید میکروب ها را از بدن او بیرون کند. 
ما هم که در راه سیر به سوی خدا و کمال مطلق راهی طوالنی را 
در پیش داریم، موانع درونی و بیرونی پیش رو داریم و بدون برطرف 

كردن آنها نمی توانیم به هدف برسیم.
به راستی موانع حركت به سوی كمال كدام اند؟

چگونه می توان آنها را برطرف كرد؟

https://www.roshd.ir/111235-3
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 موانع رشد و كمال

 الف( مانع درونی: نفس اّماره
یار  نفس،  این  می کند.  امر  بدی ها  به  پیوسته  اّماره  نفس  که  دانستیم  پیشین  درس  در 

نفوذی ای است که به نفع دشمن بیرونی ما کار می کند.1 
حاال نوبت آن است که برخی از موانع درونی سیر اخالقی که از نفس اماره سرچشمه 

می گیرند را با هم مرور کنیم.

1( غفلت
 ما در مسیری قدم  گذاشته ایم که مقصدش خود خداست. خدایی که مظهر تمام کماالت 
 و خوبی هاست. شما نمی توانید قدم از قدم بردارید و راهی سفر شوید پیش از اینکه از خواب 
 غفلت  بیدار شوید. انسان خواب زده و غافل از خود، خود را هم گم کرده است، تا چه رسد به 

خدا. بسیاری از کسانی که سر از دوزخ در می آورند خدا آنان را جزو غافالن می داند.2 
پرنده وقتی شکار می شود که لحظه ای غفلت او را می گیرد.3 گاهی آن قدر گرفتار روزمرگی 
دنیا می شویم که یادمان می رود چه اخالق های بدی داریم که باید اصالح کنیم و چه فضائلی 
مانده است که باید به دست آوریم. این است که نه فقط در طول روز از خود و خدا غافلیم 

که حتی در نماز و عباداتمان هم از تنها کسی که یاد نمی کنیم اوست. 

چگونه از غفلت رهایی یابیم؟
غفلت از خود و غفلت از خدا دو نشانه از یک درد است؛ درست مانند شناخت خود و 

شناخت خدا که با هم رابطه داشتند.
باید ضّد این دو )غفلت از خود و خدا( را تمرین کنیم.

 

محمدباقر،  مجلسی،  است.  شما  نزد  که  است  نفسی  شما  دشمن  دشمن ترین  َجنبَیَك؛  بَیَن  الَّتی  نَفُسَك  َك،  َعُدِوّ َاعدٰی   .1 
بحاراألنوار، ج67، ص36.

َوااِلنِس ُاولٰـِئَك ُهُم الغاِفُلوَن )اعراف، 179(.  َن الِجّن ِ 2. َوَلَقد َذَرأنا ِلَجَهنََّم َكثیًرا ِمّ
3. ر.ک: جوادی آملی، عبدالّله، مراحل اخالق در قرآن )تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج11( ص26. 
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مراقب باش!
مراقبت از خویشتن، راه درمان غفلت از خود است، یعنی تمرین کنیم مثل یک پدر همیشه 
باالی سر نفس خود باشیم و از کارها و حرف ها و حتی فکرهایش مواظبت کنیم. مثل یک 
آملی:  تعبیر عالمه حسن زاده  به  باشیم.  نفس خود  مملکت  و خروج  ورود  مراقب  نگهبان 

کشیک نفس بکش و البته کشیک نفس کشیدن کشکی نیست!1 
همیشه یادش باش!

ذکر و یاد خدا، راه مقابله با غفلت از خداست. همٔه عبادات حد دارد ولی تنها درباره ذکر 
خدا فرمود: 

َه ِذكًرا َكثیًرا«؛2 َها الََّذیَن آَمُنوا اذُكُروا الّلٰ »یا َایُّ
ای کسانی که ایمان آوردید، بسیار یاد خدا کنید. 

ما دو نوع ذکر داریم: 
1( ذکر زبانی که مصادیقی دارد از جمله: 

 نماز  3 
 قرآن  4

1 . ر.ک: حسن زاده آملی، حسن، نامه ها و برنامه ها، صص 68-71. 
2. احزاب، 41. 

3. طه، 14. 
4. حجر، 9. 
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 اذکاری که در روایات وارد شده است، مانند: 
• بسم اللّه الرحمن الرحیم به ویژه در ابتدای کارها، 

• صلوات بر پیامبر و اهل بیت ایشان، 
َة ِااّل ِباللِّٰه الَعِلّی الَعظیِم،  • ال َحوَل و ال ُقوَّ

• ُسبحاَن اللِّٰه َو الَحمُدللِّٰه َو ال ِالَٰه ِااّل اللُّٰه و اللُّٰه َاکبَر و... .
2( ذکر قلبی: ذکر زبانی مقدمه ای است برای اینکه در دلمان به یاد خدا باشیم. برای زبان 
باز کردن بچه، آن قدر کلمات را تکرار می کنند تا فراگیرد. باید آن قدر با زبان خدا را یاد کنیم 

تا قلب ما که هنوز کودک است، زبان حقیقتش به ذکر خدا باز شود.1 

 2( گرایش به دنیا و لذت های آن
گاهی شما از خواب بیدار شده اید، ولی یک تفریح جّذاب، آن قدر شما را به خود مشغول 
کرده است که سفر را فراموش می کنید و با اینکه می دانید باید بروید، ولی انگیزٔه خود را از 

دست داده اید. دوستی دنیا برای مسافر سفر اخالقی چنین حالتی دارد.
امیرالمؤمنین  در یکی از نامه هایشان به معاویه که مظهر بی اخالقی و دنیاگرایی بود چه 

زیبا و در عین حال کوتاه نوشته اند:
نیا َمشَغلٌَة َعن َغیِرها َو لَم ُیِصب صاِحُبها ِمنها َشیًئا اِ اّل َفتََحت  »َاّما بَعُد، َفِانَّ الدُّ
لَه و ِحرًصا َعلَیها َو لََهًجا بَِها، َو لَن َیستَغنَِی صاِحُبها بِما ناَل فیها َعّما لَم َیبلُغُه ِمنها 
َو ِمن َوراِء ذٰلَِك ِفراُق ما َجَمَع َو نَقُض ما َابَرَم َو لَِو اعتَبَرَت بِما َمضٰى َحِفظَت 

الُم«؛2  ما بَِقَی َو السَّ
 پس از یاد خدا و درود! همانا دنیا انسان را به خود سرگرم و از دیگر چیزها باز 
می دارد. دنیا پرستان چیزی از دنیا به دست نمی آورند جز آنکه َدری از حرص 
به دنیای حرام  تندتر می گردد. کسی که  آنان  به رویشان گشوده و آتش عشق 
برسد، از آنچه به دست آورده راضی و بی نیاز نمی شود و در فکر آن چیزی است 
که به دست نیاورده. اما سرانجاِم آن، جدا شدن از فراهم آورده ها و به هم ریختن 
بافته شده هاست. اگر از آنچه گذشته عبرت گیری، آنچه را باقی مانده می توانی 

حفظ کنی. با درود.
1 . ر.ک: حسن زاده آملی، حسن، نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور. 

2. نهج البالغه، نامه49. 
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البته خود دنیا چیز بدی نیست؛ دنیا همانند دریاست1  که اگر آب شور آن را بنوشی تشنه تر 
می شوی، یا اگر بدون کشتی واردش شوی، چه بسا غرق شوی. ولی همین دریا در دلش 
مروارید و مرجان و انواع غذاهای مفید دارد و وسیله سفر و جابه جایی است. پس آنچه در 

دنیا بد است گرفتار آن شدن و ترجیح دادن آن بر آخرت است.
غافل شدن از خدا  دنیا  زنچیست  و  فرزند  و  نقره  و  قماش  نی 
بیرون کشتی پشتی استآب در کشتی هالک کشتی است آب در 

اندیشه، دشمن دنیاگرایی
خدا چه زیبا فرموده است: 

نیا اِ اّل لَِعٌب َو لَهٌو،  »  َو َما الَحیاُة الدُّ
َو لَلّداُر اآلِخَرُة َخیٌر لِلَّذیَن َیتَّقوَن َاَفال تَعِقلون «؛2

و زندگى دنیا جز بازى و سرگرمى نیست، و قطعاً سراى بازپسین براى كسانى 
كه پرهیزگارى مى كنند بهتر است. آیا نمى اندیشید؟

مضمون حدیث جالبی از نبی معظم   که ما را به تفکر وا می دارد این است که در روز 
قیامت مخزن هایی برای ایام عمر ما حاضر می کنند. مخزنی پر از نور و سرور که فرد با دیدنش 
خوشحال می شود. این مربوط به ساعاتی است که خدا را اطاعت کرده است. مخزن دیگر 
را باز می کنند که تاریک و ترس آور است و صاحبش را اندوهگین می کند. این مخزن بدبو 
مربوط به ساعات گناه است. مخزن سوم که خالی است مربوط به ساعاتی است  که کارهای 
مباح مانند خواب را انجام داده است. انسان به خاطر از دست دادن این لحظات افسوس 

می خورد.3 

نیا ُبلَغًة َو اَل َتدُخل فیها ُدخواًل  نیا َبحٌر َو َقد َغِرَق ِفیها جیٌل َكثیٌر... یا ُبَنیَّ ُخذ ِمَن الدُّ  یا ُبَنیَّ ِانَّ الدُّ
ٰ
 1. كاَن ُلقماُن َیُقوُل اِلبِنه

ُتِضرُّ فیها ِبآِخَرِتَك َو اَل َترُفضها َفَتكوَن ِعیااًل َعَلى الّناِس؛ لقمان به فرزندش نصیحت می کرد: فرزندم! دنیا دریایی است که 
عدٔه بسیاری در آن غرق شدند... فرزندم! از دنیا به اندازٔه کفایت بگیر و به اندازه ای داخل نشو که به آخرتت زیان برساند و 

طوری نیز آن را دور نینداز که سربار مردم باشی. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص16. 
2. انعام، 32. 

 3.ابن فهد حّلى، احمد بن محمد، آیین بندگى و نیایش )ترجمٔه عّدة الداعی(، ص188. 



29

 3( تنبلی
 گاه ما با مسافری مواجهیم که هم بیدار است و هم انگیزه دارد به سفر برود ولی تنبلی و 
و  سستی  از  امان  می شود.  او  حرکت  مانع  و  نمی کند  جدا  رختخواب  از  را  او  تن پروری 

تن آسایی! 
امیرالمؤمنین  فرمودند: 

»آَفُة النُّجِح الَكَسُل« 1
آفت موفقیت، تنبلی است.

و نیز فرمودند:
»َالَكَسُل ُیفِسُد اآلِخَرَة«؛ 2

 تنبلی، آخرت را تباه می کند.
تنبلی از آن بالهایی است که هم دنیا را خراب می کند و هم آخرت را. آدم های موفق حّتی 

اگر دین نداشته باشند ولی حتمًا تنبلی هم ندارند.

راهکارهای مبارزه با تنبلی
 در زندگی خود، اهداف خرد و کالن برای خود ترسیم کنید.

 زندگی نامٔه افراد موفق را مطالعه کنید.
 با آدم های منظّم و با نشاط نشست و برخاست کنید.

  از گام های کوچک شروع کنید و فقط شروع کنید. همیشه آغاز سخت تر 
از ادامه است.

 از ورزش و تحرک جسمی غافل نشوید.
 خواب و خوراک خود را تنظیم کنید و در هیچ کدام زیاده روی نکنید.

 همیشه برنامه ریزی داشته باشید، گرچه به همه آن عمل نکنید. 
 از شکست نترسید و فقط به موفقیت فکر کنید.

1. محّدث نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص45 به نقل غرر الحکم. 
2. همان. 
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  ب( مانع بیرونی: شیطان
حال که با راه های شکست دشمن درونی یعنی نفس اّماره آشنا شدیم، تازه به مرحله ای 
رسیده ایم که باید با مشهورترین دشمن بجنگیم. بله، همان شیطان لعین! اگر حریف قَدری در 

مسابقه نبود، از لذت پیروزی هم خبری نبود.
ا،  ، َفاتَِّخذوهُ  َعُدوًّ یطاَن لَُكم َعُدوٌّ »  ِانَّ الشَّ

عیِر«؛1  ِانَّما َیدعوا ِحزَبه و لَِیكونوا ِمن َاصحاِب السَّ
در حقیقت شیطان دشمن شماست؛ شما ]نیز[ او را دشمن گیرید. ]او[ فقط 

دار و دسته خود را مى خواَند تا آنها از یاران آتش باشند.

  شیطان کیست؟
واژٔه شیطان و شیاطین، به تعداد لفظ مالئکه یعنی، 88 بار در قرآن آمده است.2 شیطان 
یعنی هر موجودی که از فرمان خداوند سرپیچی کند، چه از جن باشد، یا از انس 3 که طبیعتاً 
از رحمت خدا دور و کارش وسوسٔه خلق است.4 ابلیس هم نام شیطان اصلی است که خود 

به عنوان جلودار شیاطین، کمک کارانی برای فریب انسان ها دارد.
البته خیلی نترسید شیطان نمی تواند ما را مجبور به هیچ کاری کند و تنها به بدی ها دعوت 

می کند و با وسوسه تالش می کند ما را به گناه بیندازد.5 

1. فاطر، 6. 
 2. مصطفوی، سید حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج6، صص63ــ61. 

« )انعام، 112(.  ا َشیاطیَن ااِلنِس والِجّن ِ 3. »َوکَٰذِلَك َجَعلنا ِلکُِلّ نَبٍیّ َعُدوًّ
4.مکارم شیرازی، َناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج1، ص192. 

5.»و ما کاَن ِلَی َعلیکُم ِمن ُسلطاٍن ِااّل َان َدَعوُتکُم فَاسَتَجبُتم لی« )ابراهیم، 22(.
 

سه هدف مهم در زندگی خود را بنویسید و بگویید برای رسیدن به آنها چه برنامه ای 
دارید؟

 فعالیت
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 شگردهای شیطان
شیطان كه خود را برتر از آدمیان می پندارد، سوگند یاد كرده فرزندان آدم را فریب دهد و 

از رسیدن به بهشت باز دارد. او از راه های زیر انسان را فریب می دهد.1 

الف( وسوسه
 وسوسۀ علمی و ایجاد شبهۀ اعتقادی

یکی از برنامه های شیطان این است که شما از عقل و اندیشه خود بهره نبرید؛ از همین رو، 
شما را درگیر حواس ظاهری و اوهام و خیاالت می کند تا کمتر تفکر کنید. القای شبهات 
اعتقادی یکی از کارهای اوست. وسوسٔه ذهنی و افکار بیهوده تکرار شونده و آزار دهنده 

یکی دیگر از دست پخت های شیطان برای ما آدمیان است.
 وسوسه به گناه

شیؤه معمول شیطان برای گمراه کردن انسان ها، وسوسه است. با زمزمه در گوش دل ما 
حرف خود را القا می کند و این ماییم که باید در آنچه به ذهنمان خطور می کند، اندیشه کنیم.

 قرآن دربارهٔ وسوسه شدن آدم می فرماید:
یطاُن، قاَل یا آَدُم َهل َاُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة الُخلِد   »َفَوسَوَس ِالَیِه الشَّ

َو ُملٍك ال َیبلٰى«2
به  را  تو  مى خواهى  آیا  آدم!  »اى  گفت:  و  كرد  وسوسه  را  او  شیطان  پس 

درخت زندگى جاوید، و ملكى بى زوال راهنمایى كنم؟!«

ب( وعدۀ دروغ و آرزوهای طوالنی
قرآن کریم هشدار می دهد که شیطان با وعـده های دروغ به سراغ شما می آید: 

یطاُن ِااّل ُغروًرا«3  »ما َیِعُدُهُم الشَّ
 شیطان ایشان را تنها به فریب کاری وعده می دهد.

غِوَینَُّهم َاجَمعیَن. )ص، 82(    1. قاَل َفِبِعزَّ    ِتَك اَلُ
2. طه، 120. 

3. نساء، 120 و ِاسراء، 64. 
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 اگر این کار را کنی چنین و چنان می شود. مثالً صدقه نده که فقیر می شوی. یکی از 
دام های شیطان برانگیختن انسان به سوی آرزوهای بلندی است که باید تمام عمر را بیهوده 

در راه دستیابی به آنها تلف کند.1 

ج( آسان سازی و زیباسازی گناهان
شیطان که گاهی ممکن است در لباس دوست هم باشد، تالش می کند گناهان را آسان و 

زیبا 2 جلوه دهد:
َل لَُهم َو َاملٰى لَُهم«3 یطاُن َسوَّ »َالشَّ

شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاى طوالنى 
فریفته است!

٭ ٭ ٭

سیاست گام  به گام
شیطان در رسیدن به اهداف خود، از روش گام به گام بهره می برد.

یطاِن، َفِانَُّه َیأُمُر بِالَفحشاِء َوالُمنَکِر«4 ِبع ُخُطواِت الشَّ  »َوَمن َیتَّ
هر کس پیرو گام های شیطان شود، او به زشتی ها و بدی ها فرمان می دهد.

دوستی با افراد فاسد، شرکت در مجالس آنان، ارتکاب گناهان کوچک، ارتکاب گناهان 
شیطان  گام های  از  نمونه ای  شوم،  پایانی  و  بدعاقبتی  و  قلب  قساوت  نهایت،  در  و  بزرگ 

است.5 
قرآن کریم دربارهٔ حیله و مکر شیطان می فرماید:

1. نساء، 119. 
یطاُن َاعمالَُهم فَُهَو َوِلیُُّهُم الَیوَم َو لَُهم َعذاٌب َالیٌم« به خدا  ََّن لَُهُم الشَّ  2. نحل، 63: »تَاللِّٰه لََقد َارَسلنا ِالٰى ُاَمٍم ِمن َقبِلَك، فََزی
سوگند، به سوى امت هاى پیش از تو پیامبرانى فرستادیم؛ اّما شیطان اعمالشان را در نظرشان آراست؛ و امروز او ولّى و 

سرپرستشان است؛ و مجازات دردناكى براى آنهاست! 
3. محّمد، 25. 

4. نور، 21. 
5 . قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج6، ص160. 
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ِاّنی ِمنَك  َبِری ٌء  ِاّنی  قاَل  َكَفَر  َفَلّما  اكُفر  لاِِلنساِن  قاَل  ِاذ  یطاِن  الشَّ  »َكَمَثِل 
ٰذلَِك  َو  َانَُّهما فی الّناِر خالَِدیِن فیها  َه َربَّ العالَِمیَن؛  َفكاَن عاِقَبَتُهما  الّلٰ َاخاُف 

َجزاُء الّظالِِمیَن«1

مشكالت  شو)تا  »كافر  گفت:  انسان  به  كه  است  شیطان  همچون  آنها  كار   
تو را حل كنم(!« اّما هنگامى كه كافر شد، گفت: »من از تو بیزارم، من از 
خداوندى كه پروردگار عالمیان است بیم دارم!«؛ سرانجام كارشان این شد 
كه هر دو در آتش دوزخ خواهند بود، جاودانه در آن مى مانند؛ و این است 

كیفر ستمكاران!

 سپر دفاعی در برابر شیطان

ذکر و یاد خداوند
پیش از این دربارٔه ذکر و یاد خدا سخن گفتیم که دشمن درونی ما نفس اماره را از غفلت 
نجات می دهد. چون شیطان از همین غفلت برای ضربه زدن به ما استفاده می کند یکی از 

راه های مقابله با او ذکر و یاد خداوند است.
پیامبر گرامی اسالم   فرمودند:

ِه  َة ِااّل بِالّلٰ  شیطان بر دو قسم است:  شیطان جّنی که با ذکر »ال َحوَل َو ال ُقوَّ
الَعلِیّ الَعظیِم« طرد می شود و شیطان ِانسی )آدمی( که با صلوات بر محمد و 

آل محمد    از انسان رانده می گردد. 2 

1.حشر، 17-18 
َو  الِة َعلَی  النَِّبّی  ِ الَعظیِم« َو َشیطاُن ااِلنِس َو یَبُعُد ِبالصَّ َة ِااّلِباللِّٰه الَعِلّی ِ یطاَن ِاثناِن: َشیطاُن الِجِنّ َو یَبُعُد »ِبالَحوَل َوالُقوَّ  2. ِانَّ الشَّ

آِلِه. محّدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۵، ص۳۴۲. 
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پناه بردن به خدا و سجده 
پناهنده شوی.1   او  به  باید  یاد کردی،  را  او  و  افتادی  یاد دوست قدرتمندت خدا  وقتی 
نمی شود ما در برابر یک حیوان دّرنده فقط بگوییم دور شو! باید هم زمان خود را به جای 
امنی برسانیم. اگر می خواهیم در آغوش خدا قرار گیریم یکی از بهترین راه ها سجده است؛ 

یعنی همان عملی که ترک آن، شیطان را از درگاه خدا راند.
امام جعفرصادق  فرمودند:

جوَد نادٰی ِابلیُس: یا َویاله!   »ِانَّ الَعبَد ِاذا َسَجَد َو َاطاَل السُّ

َاطاَع َو َعَصیُت َو َسَجد َو َاَبیُت« 2 
سر  فریاد  ابلیس  می کند  طوالنی  را  آن  و  می رود  سجده  به  بنده  که  هنگامی 
می دهد: ای وای بر من! او اطاعت کرد و من عصیان نمودم، او سجده کرد 

و من ِابا نمودم. 

1. یوسف، 23 و نحل، 98. 
2. مجلسی، محّمدباقر، بحاراألنوار، ج۶۳، ص۲۲۱. 
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 ضربه فّنی شیطان
پیامبر گرامی اسالم  در دستوری جامع برای ضربه فّنی کردن شیطان فرمودند:

می شکند،  را  کمرش  صدقه  می کند،  سیاه  را  شیطان  روی  )انسان(  روزه   
دوستی برای خدا و همکاری در کار خیر او را ریشه کن می کند و استغفار 

کردن رگ حیاتش را قطع می نماید.1  

ِه َوالُمواَزَرُة َعَلی الَعمِل الّصاِلِح، َیقَطُع داِبَرُه   َدَقُة ُتكِسُر َظهَره و والُحبُّ ِفی اللّٰ یطاِن َوالصَّ ُد َوجهَ  الشَّ وُم ُیَسِوّ  1. َالصَّ
     َو ااِلسِتغفاُر َیقَطُع َوتیَنُه. قمی، شیخ عباس، سفینةالبحار، ج۱، ص۷۰۰. 

در طول سه روز آینده تالش کنید وسوسه هایی را که تشخیص می دهید از ناحیه شیطان 
است و مورد تأیید وجدان و عقل شما نیست، برای خود یادداشت کنید. این کار باعث 

خودآگاهی و پرهیز از رفتار طبق وسوسه می شود.

 فعالیت  
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درس چهارم

امید به یار، بیم از نار
اگر از شما پرسیده شود از چه چیز می ترسید، حتماً مواردی را 

ذکر می کنید.
• ترس از .................................
• ترس از .................................
....................................... •
....................................... •
....................................... •

ترس از خدا در رتبه چندم لیست شماست؟ آیا اصالً باید از خدا 
ترسید؟ 

بخشش  به  امیدوار  چقدر  شده اید؟  ناامید  زندگی  در  به حال  تا 
خداوند هستید؟ چند درصد احتمال می دهید اهل نجات باشید؟

چطور می شود بین بیم از خدا و امید به خدا جمع کرد؟

https://www.roshd.ir/111235-4
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 امیدوارم یعنی چه؟
رجاء که در فارسی به امید ترجمه می شود، به معنای انتظاِر امری خوشایند در آینده به 
دلیل وجود اسباب و نشانه های آن است.1  وقتی شما انتظار تحّقق امری محبوب و خوشایند 

را در آینده دارید، احساس خوبی در قلبتان خواهید داشت.2 
انتظاِر امری خوشایند در آینده، دارای اقسامی است:3 

1(  وجود اکثر اسباب آن امر خوشایند، معلوم است: به این رجاء و امید می گویند؛ مانند 
اینکه به خوبی درس خواندید و بعد که از سر جلسه امتحان می آیید می گویید امید دارم 

نمرٔه خوبی بگیرم.
و  شدن(  )فریفته  غرور  انتظار،  این  به  است:  نشده  فراهم  امر خوشایند،  آن  اسباب    )2
و  رفته  امتحان  به جلسٔه  مطالعه ای  هیچ  بدون  اینکه  مانند  می گویند؛  )نادانی(  حماقت 
خوب ننوشته است، ولی با انتظار بیجا نسبت به ارفاق استاد، بگوید انتظار نمرٔه باال 

دارم.
3(  وجود یا عدم اسباب آن امر، معلوم نیست: به این تمّنی و آرزو می گویند. مثل اینکه 
اّول سال آرزو می کنید کاش امسال همٔه درس هایم را با نمره باال بگذرانم و هنوز معلوم 

نیست امسال، خوب درس می خوانید یا خیر.
ما در این درس، دربارٔه امید به خدا و رحمت او که از نوع اّول است صحبت خواهیم 

کرد.

 برایم از بیم بگو!
آینده  در  ناخوشایند  انتظار چیزی  معنای  به  می گویند  بیم  آن  به  فارسی  در  که  خوف4 

است.5 

1. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص303. 
2. نراقی، مالمهدی، جامع السعادات، ج1، ص244. 

3. همان. 
 4. ترس ترجمٔه ُجبن است، به معنای خودداری از انجام کاری که از نظر عقل و شرع مطلوب و نیکو است؛ مانند ترس از 
سوار شدن در هواپیما یا ترس از دفاع در برابر دشمن. از آنجایی که مراد ما از بیم چیزی غیر از ترس است از واژه ترس 
استفاده نمی کنیم. ر.ک: نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، ج1، ص209؛ آذربایجانی، مسعود و احمد دیلمی، اخالق 

اسالمی، ص94. 
 5. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص303،  خوف؛ نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، ج1، ص209.
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ما در این درس دربارٔه بیم از مقام بلند خداوند به خاطر اعمال خود که ممکن است عذاب 
در پی داشته باشد، صحبت خواهیم کرد.

 امیدت را از دست نده!
چقدر تحسین می کنیم ورزشکاری را که تا آخرین لحظات مسابقه تالش می کند و دست 
از مبارزه بر نمی دارد. گرچه از باختن بیم دارد، ولی نه به اندازه ای که نا امید شود و خود را 
از پیش باخته بداند. بیم ما از خداوند نباید به حّد ناامیدی از رحمت او برسد که ناامیدی خود 

گناهی بزرگ است. نا امیدی از خدا، کار کافران و گمراهان است:
ِه ِالَّ الَقوُم الكاِفروَن«1 ِه، ِانَّه و ل َییَاُس ِمن َروِح الّلٰ »  َو ل َتیَاسوا ِمن َروِح الّلٰ

و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ كه تنها گروه كافران، از رحمت خدا مأیوس 
مى شوند!

 ِالَّ الّضاّلوَن«؛ 2
ٰ
»قاَل َو َمن َیقَنُط ِمن َرحَمِة َربِّه

»گفت: جز گمراهان، چه كسى از رحمت پروردگارش مأیوس مى شود؟!«

1. یوسف، 87. 
2. حجر، 56. 
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البته امیدواری هم باید در حّد اعتدال باقی بماند و همراه با تالش و کار باشد. مردی از 
امیرالمؤمنین  خواست او را نصیحت کند. اّولین جمله ای که فرمود این بود:

ن َیرُجو اآلِخَرَة بَِغیِر الَعَمِل«1 »ل تَُكن ِممَّ
از کسانی نباش که بدون عمل، امید به آخرت )خوشی( دارند.

 مگر خدا ترس دارد؟
و  مهربان  قدر  این  که  خدایی  دارد؟  ترس  کجایش  مهربانی  این  به  خدای  سؤال:  یک 

بخشنده است نباید از او ترسید، باید فقط به رحمت او امید داشت.
حقیقت این است که خدای ما همان طور که مهربان و بخشنده است،  عادل و مقتدر است 
و از زشتی ها به سادگی نمی گذرد؛ چون او زیبایی محض است و زیبا، زشتی را نمی پسندد.

ما به عنوان بندٔه خدا گاهی به او توجه می کنیم و رحمتش را می نگریم و امیدوار به فضل 
او می شویم و از سویی گاهی به خود و عیب ها و نقص ها و کارهایمان توجه می کنیم و از نتیجٔه 
اعمال خودمان بیمناک می شویم. نتیجه ای که شاید عذاب الهی باشد و غضب او.2 پس در 

حقیقت ما از خود بیم داریم. چنان که مولوی زیبا می سراید:
می داندبه دوست دارد امید و ز خویش دارد بیم بیم  و  امید  معنی  که  کسی 

وقتی به کتاب خدا می نگریم می بینیم ترس در دو بخش اصلی معنا پیدا می کند:
 1( ترس از مقام بلند خداوند:3 

 َجنَّتاِن«؛4
ٰ
» َو لَِمن خاَف َمقاَم َربِّه

)بهشت(  باغ  دو  باشد  داشته  ترس  پروردگارش  مقام  از  که  هرکس  برای  و 
است.

 2( ترس از روز قیامت5 و امور مربوط به روز قیامت: آیات مربوط به این امور را ببینید؛

1. ُحر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج16، ص151. 
 2. ر.ک: خمینی، روح الّله، شرح چهل حدیث، ص222-223. 

3. الّرحمن، 46؛ ابراهیم، 14. 
4. الّرحمن، 46.

5. انسان، 7 و 10؛ نور، 37. 



40

 گاهی ترس از اصل محشور شدن در روز قیامت است: 
»  و َانِذر بِِه الَّذیَن َیخافوَن َان ُیحَشروا ِالٰی َربِِّهم«؛1 

و هشدار بده با قرآن، کسانی را که از محشور شدن به سوی خدا بیم دارند.
گاه ترس از حساب بد در روز قیامت است:

»  َوالَّذیَن ... َیخافوَن سوءَ الِحساِب«؛2 
و کسانی که... از بدی حساب }روز قیامت{ بیم دارند.

گاهی ترس از وعده عذاب است:
»  َفَذكِّر بِالُقرآِن َمن َیخاُف َوعیِد«؛3

پس به وسیلٔه قرآن، كسانى را كه از عذاب من مى ترسند متذكّر ساز.
گاه ترس از عذاب شدن در روز قیامت است: 

»ِانَّ فی ذٰلَِك آَلَیًة لَِمن خاَف َعذاَب اآلِخَرةِ«؛ 4
از عذاب  كه  براى كسى  نشانه اى است  آبادی ها{،  بر  این }نزول عذاب  در 

آخرت مى ترسد.
روشن است که ترس از روز قیامت و عذاب آن نتیجه عمل خود ماست:

 »  ُقل ِاّنی َاخاُف ِان َعَصیُت َرّبی َعذاَب َیوٍم َعظیٍم«؛5
]روز  بزرگ   از عذاب روزى  كنم،  پروردگارم  نافرمانى  اگر  )نیز(  بگو: من   «

قیامت[ مى ترسم!«

1. انعام، 51. 
2. رعد، 21. 

3. ق، 45. 
4. هود، 103. 

5. انعام، 15؛ زمر، 13. 
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 ترس مقدس
مردی همراه خانواده اش سوار بر کشتی شد. طوفان، دریا را فرا گرفت و کشتی 
دچار حادثه شد و تمام سرنشینان آن غرق شدند. تنها بازماندهٔ کشتی طوفان زده، زن آن 
مرد بود که تخته پاره های کشتی او را تا جزیره ای رساند. در آن جزیره، مردی راهزن 
بود که از هیچ گناهی باکی نداشت. وقتی آن زن را بر باالی سر خود یافت پرسید تو 
انسانی یا جن؟ وضعیت آشفتٔه آن زن، او را به تردید انداخته بود. گفت: انسانم. قصد 
گناه نسبت به آن زن را داشت که دید او به خود می لرزد. پرسید چرا می لرزی؟ زن مؤمن 
گفت بیم دارم از او و اشاره ای به آسمان کرد و گفت تا کنون دچار بی عفتی نشده ام. آن 
مرد دلش تکانی خورد و گفت: تو از خدا می ترسی، در حالی که تا کنون چنین گناهی 
نکرده ای و من سزاوارتر به این ترسم. مرد، با حالی نزار و پشیمان راهی شد. در راه به 
راهبی رسید و با هم همراه شدند. گرمای سوزان آفتاب باعث شد راهب بگوید بیا دعا 
کنیم خدا ابری برایمان بفرستد. جوان توبه کار گفت: من آبرویی نزد خدا ندارم. راهب 
گفت: من دعا می کنم و تو آمین بگو. تکه ای ابر روی سر آنها سایه  انداخت. وقتی به 
دو راهی رسیدند، ابر بر روی سر جوان آمد. راهب گفت: خدا دعای تو را مستجاب 
کرده است. وقتی از حکایت بیم او از خدا آگاه شد گفت: به خاطر بیمی که داشتی خدا 

گناهانت را بخشید،  مواظب آینده ات باش! 1
خداوند متعال در مورد این ترس مقّدس می فرماید:

 َونََهی النَّفَس َعِن الَهوٰی؛ َفِانَّ الَجنََّة ِهَی الَمأوٰی«؛2
ٰ
» َو َاّما َمن خاَف َمقاَم َربِّه

و آن كس كه از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوٰى باز دارد، 
قطعاً بهشت جایگاه اوست!

امام صادق  به اسحاق بن عمار فرمودند:
 ای اسحاق! به گونه ای از خدا بترس که گویا او را می بینی و اگر او را نمی بینی پس 
او تو را می بیند. اگر گمان می کنی تو را نمی بیند، کافر شده ای و اگر می دانی تو را 
می بیند و باز هم در برابر او گناه می کنی، او را از کم ارزش ترین ناظران قرار داده ای.3

ـ  69.  ، الکافی، ج2، ص70ـ 1. به نقل از امام سجاد 
2. النازعات، 41 ــ40.

َه َكَانََّك َتراُه َو ِان كُنَت ال َتراُه َفِانَُّه َیراَك َفِان ُكنَت َترٰى َانَُّه ال َیراَك َفَقد َكَفرَت َو ِان ُكنَت َتعَلُم  3. یا ِاسحاُق َخِف اللّٰ
     َانَُّه َیراَك ُثمَّ َبَرزَت َلُه ِبالَمعصَیِة َفَقد َجَعلَته و ِمن َاهَوِن الّناِظریَن َعَلیَك. همان، ص68. 
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 همراهی و تعادل بیم و امید
لقمان حکیم فرزندش را نصیحت می کرد. به او گفت: پسرم! طوری از خدا بترس که اگر 
خوبی های تمام عالم را آوردی، باز احتمال عذاب دهی و به گونه ای به خدا امیدوار باش که 
اگر گناه تمام عالم را آوردی، باز احتمال رحمت و بخشش دهی. امام صادق  فرمود: از 
میان نصیحت های لقمان به پسرش این توصیه از همه عجیب تر و ارزشمندتر است و بعد به 

نصیحت پدر خود امام باقر  اشاره کردند که:
مؤمنی نیست جز اینکه در دل او دو نور است که اگر این دو نور را اندازه 

بگیری، هیچ یک بر دیگری افزون نیست: نور بیم و نور امید. 1
در کتابخانه ها و برخی اماکنی که نورپردازی خوبی دارند دیده اید که از المپ های آفتابی 
)با نور زرد( و مهتابی )با نور سفید( به یک نسبت استفاده می کنند تا از ترکیب یکسان این 

نورها، تعادلی ایجاد شود تا چشم دچار آسیب نشود. 
ما که در راه کمال گام بر می داریم باید کفٔه ترازوی جانمان را تنظیم کنیم. طوری که اگر 
در یک طرف بیم از خدا و در طرف دیگر امید به او را بگذارند کامالً مساوی باشد. این باعث 

تعادل در روح و جان ماست.
اگر بیم بیشتر باشد، ناامیدی مانع حرکت در مسیر کمال است و اگر امید بیشتر باشد، امید 
بیجا باز هم باعث ایستادن از حرکت و عدم تالش برای کمال می شود. مثل دانش آموزی که 
اگر آن قدر از امتحان بترسد که به حّد نا امیدی از نتیجه برسد، نمی تواند درست درس بخواند 

1. کلینی، محمدبن  یعقوب، الکافی، ج2، ص67. 

دانش آموزان به چند گروه تقسیم شوند و هر کدام پنج صفحه قرآن را انتخاب کنند. با 
خواندن آیات و توجه به ترجمه آنها مشخص کنند کدام آیات برای پرورش بیم و کدام آیات 
برای پرورش امید در انسان است؟ عامل بیم یا امید در این آیات چیست؟ در صفحات 

مربوط به گروه شما بیم ترجیح دارد یا امید؟

 فعالیت
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و موفق شود. از سویی اگر آن قدر به امید الطاف معلم در نمره دادن و ارفاق کردن بنشیند، 
باز هم نمی تواند درس بخواند و موفق گردد. درست آن است که از سویی بیم از شکست او 

را به تالش وادارد و از سوی دیگر امید به موفقیت او را به جلو براند.
به همان اندازه که امید به رحمت خدا داریم، به همان اندازه از عذاب خدا باید بیمناک 

باشیم. 
»َو َیرجوَن َرحَمَتُه َو َیخافوَن َعذاَبُه«؛1

هم به رحمت خدا امید دارند و هم از عذاب او هراسانند. 
وقتی حضرت زکریا دعا کرد که خدا به او فرزندی عطا کند، در حالی که او و همسرش 
در سنین پیری بودند، دعایشان مستجاب شد. خداوند از علت استجابت دعای آنان این گونه 

سخن می گوید:
»َفاسَتَجبنا لَه و َو َوَهبنا لَه و َیحیٰى َو َاصَلحنا لَه و َزوَجُه، 

ِانَُّهم كانوا ُیساِرعوَن فی الَخیراِت َو َیدعوَننا َرَغًبا َو َرَهًبا َو كانوا لَنا خاِشعیَن«؛2 
به او بخشیدیم؛ و همسرش را )كه  پذیرفتیم، و یحیى را  او را  ما هم دعاى 
كه(  بودند  )خاندانى  آنان  كه  چرا  كردیم؛  )باردارى(  آماده  برایش  بود(  نازا 
همواره در كارهاى خیر به سرعت اقدام مى كردند؛ و در حال بیم و امید ما را 

مى خواندند؛ و پیوسته براى ما )خاضع و( خاشع بودند.

 چند راهکار
پرسش مهمی که باید در پایان پاسخ دهیم این است که چگونه بیم و امید خود را افزایش 

دهیم و آن را در حال تعادل نگه داریم؟
1(   توصیفات بهشت و دوزخ را به یک نسبت مطالعه کنیم.3  آیات و روایات مربوطه را با 

دقت مرور کنیم.

1. اسراء، 57. 
2. انبیا، 90. 

3. نراقی، مال مهدی، جامع السعادات، ج1، ص231. 
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2(  دربارٔه صفات جمال و جالل خداوند فکر کنید. اینکه خدا هم مهربان است و هم قهار، 
نشانه هایش چیست و اثرات این صفات کدام است؟ می توانید در این باره از دعاهای 

زیبایی مانند جوشن کبیر استفاده کنید.

3(  جمالتی حاکی از حضور خدا روی کاغذ بنویسید و در نقاط مختلف خانه و محل 
عبورتان قرار دهید. این باعث می شود با توجه به نظارت خدای عادل کمتر گناه کنیم.

4(  هر خطایی که از شما سر زد سعی کنید به سرعت توبه کنید. توبه یعنی نمی گذارم گناهانم 
روی هم جمع شود تا بگویم کار از کار گذشت و با ناامیدی غرق در گناه شوم.

کسانی  با  کنیم  سعی  و  کنیم  مطالعه  را  خداترس  جوانان  و  علما  شهدا،  سرگذشت    )5
همنشین باشیم که بهره ای از این اخالق برده باشند. 

 ده صفت از صفات جمال و ده صفت از صفات جالل خداوند را نام ببرید. قرآن و 
ادعیه، منبع خوبی برای این کار است.

 فعالیت

چند کتاب دربارٔه آشنایی با بهشت و دوزخ معرفی کنید. می توانید با دوستانتان یکی از 
آنها را به صورت کنفرانس در کالس ارائه دهید.

 فعالیت
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درس پنجم 

در بند دوست
وقتی چوبی را منبت کاری می کنند چندین برابر ارزش پیدا می کند 
و گاه به اندازٔه الوارها چوب می ارزد. کیفیت از کمیت مهم تر است. 
خدا از ما می پرسد چگونه عمل را انجام دادی؟ نه اینکه تنها بپرسد 

چقدر؟ خداوند به حضرت موسی  می فرماید:
 
ٰ
 َوجهی، َفکَثیٌر َقلیلُه و َو ما ُاریَد بِه

ٰ
»یا موسٰی! ما ُاریَد به

َغیری َفَقلیٌل کَثیُره و«؛1
ای موسی! آنچه برای من انجام گیرد، کمش زیاد است 

و آنچه برای غیر من انجام گیرد، زیادش کم است.
اخالص به چه معناست؟

درجات و نشانه های آن چیست؟ چگونه می توان به اخالص رسید؟

1. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج8، ص۴۵.

https://www.roshd.ir/111235-5
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 معّرفی اخالص
به کاالیی که پس از مخلوط شدن با چیزهای دیگر ناخالصی آن گرفته شده، و پاک می شود 
نه برای نّیت های  خالص می گویند.1 عمل خالص هم آن است که برای خدا انجام شود و 

دنیوی. به شیر، آب که بیفزایی زیاد می شود، ولی مزٔه اصلی اش را از دست می دهد.
تمام  از  خیر  کارهای  در  شما  انگیزٔه  اگر  خدا.  برای  تنها  کارها  انجام  یعنی  اخالص 
مخلصی  آدم  شما  پس  نباشد،  نظرتان  در  چیزی  الهی  انگیزٔه  جز  و  باشد  پاک  ناخالصی ها 

هستید.2
ریا چیست؟ نفاق کدام است؟

نقطٔه مقابل اخالص، ریا و نفاق است. ریا با رؤیت هم ریشه است. معنای ریا آن است که 
کاری را برای آن انجام دهی که مردم ببینند و به تو خوش گمان شوند. اگر کار را برای غیر 

خدا و به انگیزهٔ جلب توجه مردم انجام دهیم، دچار ریا شده ایم.3
نفاق یا دورویی به چه معناست؟4 حیواناتی مانند موش صحرایی، روباه و سوسمار دو راه 
خروجی برای النٔه خود در زمین درست می کنند که یکی مخفی است و هنگام خطر از آن فرار 
می کنند. این راه مخفی را عرب می گوید: نافقاء. نََفَق به معنای نفوذ کردن و پیشروی است و 
نََفق کانال های زیر زمینی است برای استتار یا فرار.5 منافق کسی است که آنچه در دل دارد را 

پنهان می کند و خالف آن را آشکار می سازد.6
 مراتب اخالص

انگیزٔه الهی وقتی به وجود آدمی قدم می گذارد می تواند در جنبه های مختلف، نمود پیدا 
کند که با هم آنها را مرور می کنیم:

 1( اخالص در عقیده: این قسم ضّد نفاق است؛ یعنی نهان و عیان من در عقیده یکسان 

1. طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص۱۶۹؛ابن فارس، مقاییس اللغه، ج۲، ص۲۰8، »خلص«.
2. ر.ک: فیض کاشانی، المحّجة البیضاء، ج8، ص۱۲8؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۹۲.

 3. سعدی، ابوجیب، القاموس الفقهی لغًة و اصطالحاً ، ص۱4۱؛ ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغة، ج۲، ص4۷۳.
 4. نفاق بیشتر جنبٔه درونی دارد و ریا بیشتر نمود بیرونی آن است. یک واژه مشابه این دو، ُسمعه است. این واژه از ماده سمع 
می آید، بدین معنا که فرد کار خیرش را به گوش دیگران می رساند تا جلب توجه نماید گرچه کار او را ندیده باشند. ر.ک: 

امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص5۷.
5. فراهیدی، خلیل، ترتیب العین، ج۳، ص۱8۲5، ماده » نفق«.

6. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج۳، ص۳8۷.
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بیشترین  برود.  پیش  به  دورویی  گونه  هر  بدون  و  من خالص  دینی  اندیشه  و  فکر  باشد. 
کاربرد نفاق در قرآن، نفاق عقیدتی در برابر اخالص در عقیده است.

 2( اخالص در گفتار: بدین معنا که در روابط اجتماعی آنچه بر زبان می گویم همان است 
در  شام  منزل  » بفرمایید  می گوییم:  اینکه  مانند  بیجا  تعارف های  برخی  دارم.  دل  در  که 
خدمت باشیم« یا جمالتی مانند » قربان شما« و مانند آن در موارد زیادی، بوی چندانی از 

اخالص گفتاری نبرده است.
 3( اخالص در رفتار: این قسم ضّد ریا است؛ مثالً اصل نماز خواندن من به خاطر دیدن 
دیگران نباشد و نیز کیفیت آن به خاطر خوشامد دیگران بهتر از وقتی نباشد که در تنهایی 

نماز می خوانم. 
نماز آن  است  دوزخ  در   كه در چشم مردم گذارى درازكلید 
جاده ات مى رود  حق  به  جز  سجاده اتاگر  فشانند  آتش  در   

مورد دیگر نداشتن اخالص رفتاری در جایی است که طور خاصی حرف بزند که از او تعریف 
کنند، یا از میزان ساعات مطالعٔه خود تعریف کند تا دیگران بگویند عجب بچٔه درس خوانی! یا 

مانند اینکه پولی به فقیری بدهیم برای اینکه بگویند فالنی چقدر سخاوتمند است.
خدا آرامش را در کاری که برای خدا انجام شود می داند و درباره انفاق کنندگان با اخالص 

می فرماید:
»َالَّذیَن ُینِفقوَن َاموالَُهم فی  َسبیِل الّلِٰه ثُمَّ ل ُیتِبعوَن ما َانَفقوا َمنًّا 

َو ل َاًذى لَُهم َاجُرُهم ِعنَد َربِِّهم َو ل َخوٌف َعلَیِهم َو ل ُهم َیحَزنون َ«1
 كسانى كه امواِل خود را در راه خدا انفاق مى كنند، سپس در پِى آنچه انفاق 
كرده اند، مّنت و آزارى روا نمى دارند، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان 

]محفوظ[ است، و بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نمى شوند.

1. بقره، ۲۶۲.

دربارهٔ آیٔه صفحه بعد فکر کنید و پیرامون آن در کالس گفت وگو کنید که منافقان چند 
نوع اخالص را ندارند؟

 فعالیت
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الةِ قاموا ُكسالٰى  »ِانَّ الُمناِفقیَن ُیخاِدعوَن الّلَٰه َو ُهَو خاِدُعُهم َو ِاذا قاموا ِالَى الصَّ
ُیرائوَن الّناَس َو ال َیذُكروَن الّلَٰه ِااّل َقلیالً«؛1 

منافقان، با خدا نیرنگ مى كنند، و حال آنكه او با آنان نیرنگ خواهد كرد؛ 
و چون به نماز ایستند با كسالت برخیزند. با مردم ریا مى كنند و خدا را جز 

اندكى یاد نمى كنند.

 تیشه به ریشۀ شیطان
امام صادق  فرمودند:

 »ُكلُّ ِریاءٍ ِشرٌك، ِانَّه و َمن َعِمَل لِلّناِس كاَن ثَواُبه و َعلَى الّناِس 

َو َمن َعِمَل لِّلِٰه كاَن ثَواُبه و َعلَى اللِّٰه«؛2 
کند  کار  مردم  برای  که  کسی  مخفی(.  )شرک  است  نوعی شرک  ریایی  هر 
ثوابش را باید از مردم بخواهد و کسی که برای خدا کار کند ثوابش به عهدٔه 

خداوند است.
را  آن  تمام  کردیم،  را شریک  او  غیر  کاری،  نّیت  در  اگر  خداوند، شریک خوبی است 

واگذار به همان غیر خواهد کرد.
بار  بر مخلصان. خداوند در قرآن کریم دو  یابد جز  بر همٔه بندگان می تواند غلبه  شیطان 
سخن شیطان را بیان می کند که تمام بندگان را می فریبم، ولی راهی به دل بندگان با اخالصت 

ندارم.3
تیشه را برداشت تا ریشٔه درخت فتنه را از بن برکند. عابد بنی اسرائیل نمی توانست تحمل 
کند که مردم درختی را به عنوان بت بپرستند. در میان راه، شیطان در ظاهر مردی بر او نمایان 
شد و خواست مانع تصمیم او شود. کار به درگیری کشید و عابد، شیطان را بر زمین زد و 
بر سینه اش نشست. شیطان گفت: تو مگر دنبال ثواب نیستی؟ من از این پس هر روز زیر 
سجادٔه تو فالن مبلغ پول می گذارم آن را بردار و به فقرا بده، ولی کاری به این درخت نداشته 

1. نساء، 142.
2.کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج2، ص293.

غِوَینَُّهم َاجَمعیَن؛ ِاّل ِعباَدَك ِمنُهُم الُمخَلصیَن. ِحجر، 40-39 و ص،82-83. 3. َلُ



49

باش. عابد فریب خورد و قبول کرد و هر روز مبلغ مورد نظر را از زیر سجاده بر می داشت و 
صدقه می داد. بعد از مدتی خبری از پول نشد. باز هم تیشه را برداشت و عزم درخت کرد. 
در راه، شیطان جلو آمد و باز هم درگیری. این بار شیطان، عابد را بر زمین زد و بر سینه اش 
نشست. عابد با شگفتی پرسید چه شد که آن بار، من بر تو غلبه کردم و این بار تو بر من؟ 
شیطان گفت: چون در بار نخست تو می خواستی برای خدا، آن درخت را قطع کنی و این 

بار برای دنیا و طمع در پول! نّیت تو خالص نیست؛ این شد که من بر تو چیره شدم.1
صدق پیش آر كه اخالص به پیشانى نیستطاعت آن نیست كه بر خاک نهى پیشانى 

به نظر شما ریاکار با روی آوردن به ریا به دنبال چیست؟ چقدر می تواند به اهداف خود 
برسد؟

 فعالیت

 آزمون اخالص
برای اینکه تشخیص دهیم چقدر اخالص داریم باید نشانه های ریا را بشناسیم. کسی که 
می خواهد ببیند چقدر از سالمتی برخوردار است باید نشانه های بیماری را خوب بشناسد. 

امام صادق  به نقل از امیر المؤمنین  فرمودند:
َوحَده و كاَن  ِاذا  َیكَسُل  َو  الّناَس  َرَأى  ِاذا  َینَشُط  لِلُمرائی:  َعالماٍت   »ثاَلُث 

 2.»
ٰ
َو ُیِحبُّ َان ُیحَمَد فی َجمیِع ُاموِره

)درعمل(  نشاط  می بینند  را  او  مردم  وقتی   .1 دارد:  نشانه  سه  ریاکار  فرد 
می یابد؛ 2. و هنگامی که تنهاست کسل می شود )از انجام کار خیر(؛ 3. و 

دوست دارد در تمام کارهایش مورد تمجید دیگران قرار گیرد.

1. ر.ک: غزالی، محمد، احیاءالعلوم، ج4 و نراقی، مالاحمد، معراج السعادة، باب اخالص.
2.کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج۲، ص۲۹5.
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 یک پرسش و پاسخ مهم
آیا برای اینکه ریا نشود نباید به نماز جماعت برویم؟ آیا نباید هیچ کار خیری به گوش کسی 

برسد، یا کسی ببیند؟
زراره شبیه همین سؤال را از امام باقر  می پرسد: مردی کار خیری می کند و فردی 
او را می بیند و از دیده شدن کار خوبش خوشحال می شود. آیا این ریا محسوب می شود؟ 
حضرت فرمودند: این اشکالی ندارد اگر به خاطر دیده شدن کارش، آن را انجام نداده باشد. 

هر کسی از آشکار شدن کار خیرش در میان مردم خوشحال می شود.1
پس اگر نماز خواندن مرا در مسجد دیگران می بینند درصورتی که به نّیت خوشامد انجام 

نداده باشم، ریا نیست.

 راهکارهای به دست آوردن اخالص
حاال نوبت دست به کار شدن است. نوبت مشق اخالص نوشتن و خط زدن ریا و نفاق 

است. راهکارهای زیر تمرینی برای مخلص شدن است:
نبود اخالص فکر کنیم و در  بد ریا و  به عواقب  1( اندیشه در نتیجۀ اخالص و ریا: 
خواص اخالص، اندیشٔه بیشتری کنیم. این خود، ما را ترغیب به کار با اخالص می کند. 

اینکه کارهای ماندگار در طول تاریخ کارهای همراه با اخالص بوده است. 
»ُكلُّ َشی ءٍ هالٌِك اِ ّل َوجَهه و«؛2 

همه چیز از بین رفتنی است جز وجه خدا. 
هر کاری که به جهت خدا انجام شود از بین نمی رود.

 
نّیت خیرت بسی گل ها شکفتَسِیّْد »َاالَعماُل ِبالِنّّیات« گفت
آن ز اخالصات ابراهیم بود3کعبه را که هر دمی عّزی فزود

1.کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، ج۲، ص۲۹۷، ح۱8.
۲.قصص، 88.

۳. مولوی، مثنوی معنوی. 
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2( تقویت اعتقادات دینی: عقاید دینی خود را تقویت کنیم و به عظمت خدا در برابر 
بیندیشیم. اگر عظمت و ارزش خدا را قبول داریم، پس کارها را  حقارت مخلوقات خدا 
برای خلق ناتوان او انجام ندهیم و به بزرگی او توجه کنیم. ارزش کار ما به اندازه ارزش 

نّیت ماست.

امام صادق  فرمودند:
 »ِانَّما ُیحَشُر الّناُس َعلٰی نِّیاتِِهم َیومَ القیاَمةِ«؛1 

مردم در روز قیامت، بر اساس نیت هایشان محشور می شوند.
را  عمل  بهترین  ما  از  قرآن  جای  سه  در  خداوند  کنیم:  مقدم  کمّیت  بر  را  کیفیت   )3 

می خواهد نه بیشترین عمل را.2
از همین رو است که پیامبر رحمت  می فرمایند:

 »َاخلِص َقلبََك، َیکفیَك َقلیٌل ِمَن الَعَمِل«؛3
 دلت را خالص کن تا اندکی از عمل، تو را کفایت کند. 

 اگر می خواهیم ده رکعت نماز مستحبی بدون توجه بخوانیم به جای آن دو رکعت با حضور 
قلب و اخالص و فقط برای خدا بخوانیم.

۱. حّر عاملی، محّمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۳4. 
۲. هود، ۷؛ کهف، ۷؛ ملک، ۲. 

۳. مجلسی، محّمد باقر، بحاراألنوار، ج۷۰، ص۱۷5. 
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 4( توجه به اینکه دل ها در دست اوست: به این نکته توجه کنیم که حتی اگر بخواهیم 
توانای خداوند  دست  در  آفریدگان  همٔه  دل های  آوریم،  به دست  هم  را  دیگران  دل های 
متعال است. پس با کار برای خدا، دل مردمان را هم به دست می آوریم.1 خداوند متعال 

می فرماید:
ا«.2 حٰمُن ُودًّ »ِانَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت، َسَیجَعُل لَُهُم الرَّ

 5 ( همنشینی با مخلصان: با آدم های مخلص و بی ریا و صاف و بی پیرایه رفت وآمد کنیم 
و از آدم های متظاهر و خودنما، فاصله بگیریم.

 6  ( کار جهادی: برخی کارها را در زندگی بدون مزد و فقط برای رضای خدا انجام دهیم. 
بخشی از وقتمان را برای کارهای جهادی اختصاص دهیم؛ مانند تالش برای فعالیت های 

فرهنگی، شرکت در اردوهای جهادی برای آبادانی مناطق محروم و... .
 7( خوبی های خودت را فراموش کن، ولی خوبی های دیگران را نه: از کارهای خوبمان 

تعریف نکنیم و آنها را زود از یاد ببریم.
 8  ( کار پنهانی: برخی کارهای خوب را پنهانی و دور از چشم دیگران انجام دهیم. یک 

گل زیبا می روید و بوی خوش می دهد چه او را ببینند و چه نبینند؛ مانند گل باشیم.
 9( کم توجهی به حضور دیگران در حین کار خیر: تمرین کنیم به خاطر حضور دیگران 
اطالع  مزایای  نه  بیندیشیم  کار  آن  مزایای خود  به  ندهد.  رخ  رفتارمان  در  تغییری  هیچ 

دیگران از آن.
 10( بی توجهی به ستایش و سرزنش در کار خیر: به ستایش و نکوهش دیگران کم توجهی 

کنیم. 
 11( محبت به خدا با روحیۀ شکر: محبت به خدا را از راه یادآوری نعمت های الهی، 
در دل خود افزایش دهیم.3 این باعث می شود دل از غیر خدا ببُریم و حتی برای دوری 
از دوزخ و رسیدن به لذائذ بهشتی، کار نکنیم؛ بلکه تنها برای خود خدا و محبت و شکر 

از او کار کنیم. 

1. ر.ک: شرح چهل حدیث امام خمینی. 
2. مریم، 96.

 3. اشاره به روایتی از امام علی  و امام صادق  که مردم در عبادت سه قسم اند: برخی از ترس دوزخ و برخی به 
شوق بهشت و برخی به خاطر محبت و شکر خدا. )نهج البالغه، حکمت237؛ کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج2، ص85(
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تو در بند خویشی نه در بند دوستگر از دوست چشمت به احسان اوست
اولیاء که  بود  طبیعت  خدا1خالف  جز  خدا  از  کنند  تمنا 

 12( دوری از تعارفات دروغین: تالش کنیم در گفتارمان سخنانی نگوییم که می دانیم 
به آن اعتقادی نداریم.

 13( تا چهل روز تمرین کنیم:2 در این مدت تمام فعالیت هایمان حتی خوردن و خوابیدن 
و به مدرسه رفتن را فقط برای خدا انجام دهیم. همه چیز را می توان رنگ خدایی زد.3

چه کارهایی را در طول زندگی خود فقط برای خداوند انجام دادید؟

 فعالیت

1. سعدی
؛ کسی که چهل روز 

ٰ
 َعلٰى ِلساِنه

ٰ
َقلِبه َینابیَع الِحكَمِة ِمن  ُه  َر اللّٰ ِه َارَبعیَن َیوًما َفجَّ ِللّٰ  2. پیامبر اکرم  فرمودند: َمن َاخَلَص 

برای خداوند خالص شود، خدا چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش جاری سازد. ابن فهدحلی، عدة الداعی و نجاح 
الساعی، ص232.

ِه ِصبَغًة َو َنحُن َله و عاِبدوَن« رنگ خدایى )بپذیرید( و چه رنگى از رنگ خدایى بهتر است؟  ِه َو َمن َاحَسُن ِمَن اللّٰ  3. »ِصبَغَة اللّٰ
و ما تنها او را عبادت مى كنیم. بقره، 138.
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   درس ششم

    درمان درد جان
تقوا توصیه شده است؟ چرا در  به  ما  این قدر در دین  چرا 
بارها1 از تقوا صحبت شده است؟ چرا بیش از پنجاه  قرآن 
بار خدا در قرآن امر فرموده که ِاتَّقوا! تقوا پیشه کنید؟ چرا 
را  مسلمانان  و  خود  باید  خطبه  هر  در  جمعه  نماز  خطیب 

توصیه به تقوا کند؟ 
نهج البالغه  جای  جای  در  امیرالمؤمنین   دلیلی  چه  به 

سخن از تقوا به میان آورده است؟ مانند اینکه فرمودند: 
»َالتُّقىٰ َرئیُس ااَلخالِق«2 
تقوا رئیس اخالق است.

 آیا می شود اخالق اسالمی داشت بدون اینکه تقوا داشت؟

1. ۲۵۲ مرتبه.
2. نهج البالغه، حکمت ۴0۲.

https://www.roshd.ir/111235-6
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 تقوا یعنی...
بدان  که  اموری  از  چیزی  نگهداری  معنای  به  است  وقایه  ریشٔه  از  لغت  در  تقوا  واژٔه 
زیان می رساند و در اصطالح دین به معنای نگهداری نفس از اموری است که به گناه منجر 

می شود.1 امیرالمؤمنین  فرمودند:
»  َالتَّقوٰى َان َیتَِّقَی الَمرُء ُكلَّ ما ُیؤثُِمه و«2 

تقوا آن است كه انسان از هر آنچه او را به گناه مى كشاند، پرهیز كند.3
با ارزشی دارید که خطری آن را  یا خودنگهداری وقتی مطرح است که شما چیز  تقوا 
با ارزشی است که خطر گناه، آن را  باید محافظت شود. نفس ما حقیقت  تهدید می کند و 

تهدید می کند.
تقوا یعنی سر کالس اوامر الهی حاضر باشی و در کالس نواهی خدا غایب. وقتی از امام 

صادق  دربارهٔ تفسیر تقوا پرسیدند، فرمودند:
 »َان ل َیفِقَدَك الّلُٰه َحیُث َاَمَرَك، َول َیراَك َحیُث نَهاَك«4 

تقوا آن است كه خداوند در جایى كه تو را فرمان داده است غایب نبیند و در 
آنجا كه تو را نهى كرده است، حاضر نیابد.

 چرا تقوا؟
لباسی که به تن می کنید هم شما را از خطرها نگه می دارد و هم عیوب شما را می پوشاند و 

هم مایٔه زیبایی شماست. خداوند بهترین لباس جان ما را تقوا می داند:
»یا بَنی آَدَم َقد َانَزلنا َعلَیُكم لِباًسا ُیواری َسوآتُِكم َو ریًشا َو لِباُس التَّقوٰى ٰذلَِك 

كَّروَن«؛5  َخیٌر، ذٰلَِك ِمن آیاِت الّلِٰه لََعلَُّهم َیذَّ
و  مى پوشاند  را  شما  اندام  كه  فرستادیم  شما  براى  لباسى  آدم!  فرزندان  اى 

1. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص88۱.
2. محّمدی ری شهری، محّمد، میزان الحکمة، ماده  تقوا.

3  . باید توجه داشت که ترک کردن واجبات نیز خود جزو گناهان و امور حرام است.
4  . ابن فهد حّلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، ص۳۰۳.

5. اعراف، ۲۶.
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آیات  از  )همه(  اینها  است!  بهتر  پرهیزگارى  لباس  اما  شماست؛  زینت  مایٔه 
خداست، تا متذكّر )نعمت هاى او( شوند!

لباس تقوا تار و پودش، انجام بایدها و پرهیز از نبایدهای خداست.
پاسخ این سؤال که چرا باید تقوا داشت؟ در قرآن آمده است. خداوند حداقل سه مرتبه در 

کتابش راه رسیدن به کمال نهایی را تقوا دانسته و فرموده است: 
»َو اتَّقوا الّلَٰه لََعلَُّكم ُتفلِحوَن«؛1 

تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید.
حضرت علی  در خطبه 198 نهج البالغه چه زیبا فرمودند:

»َفِانَّ تَقَوى الّلِٰه َدواُء  داءِ ُقلوبُِكم َو بََصُر َعمٰى َافئَِدتُِكم َو ِشفاءُ َمَرِض َاجَساِدُكم َو 
َصالُح َفساِد ُصدوِرُكم َو طَهوُر َدنَِس َانُفِسُكم َو ِجالءُ ِغشاءِ َابصاِرُكم َو َامُن َفَزِع 

َجأِشُكم َو ِضیاءُ َسواِد ُظلَمِتُكم«؛ 
شفاى  باطنتان،  كورى  بینایى  دل هایتان،  بیماری  داروى  الهی  تقوای  همانا 
جالى  نفوستان،  چرک  پاكى  سینه هایتان،  فساد  صالح  بدن هایتان،  بیمارى 

پردٔه دید گانتان، ایمنى خوف دل هایتان، و روشنى تاریكى جهلتان مى باشد.

 در کدام پّلۀ نردبان تقوا ایستاده اید؟
تقوا اگر نردبان ترقی شما در دنیا و آخرت باشد، پلّه هایی دارد که هر کس ممکن است در 

درجه ای از آن ایستاده باشد:2
1( تقوای عام: کمترین درجٔه تقوا، ترک حرام هاست3 به خاطر ترس از عذاب الهی.

در درس گذشته دربارٔه اخالص گفتیم که ارزش کار اندک را زیاد می کند. خاصیت این 
مرحله از تقوا نیز همین است.

ل می گوید: نزد امام صادق  آمدم و عرض کردم: کارهایم ضعیف و اندک است.  مفضَّ

1. بقره، 189؛ آل عمران، 1۳0و۲00.
 2. نراقی، مالمهدی، جامع السعادات، ج1، ص۵0۶؛ جوادی آملی، عبدالله، تسنیم )تفسیر قرآن کریم(،  ج۲، ص1۵۵.

3. پیش از این نیز گفتیم که یکی از حرام ها همان ترک کردن واجبات است.
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به من فرمودند: 
»ِانَّ َقلیَل الَعَمِل َمَع التَّقوٰى َخیٌر ِمن َكثیِر الَعَمِل باِل تَقوٰى«؛

همانا کار اندک با تقوا بهتر از کار زیاد بدون تقواست.
 عرض کردم: چگونه؟ حضرت فرمودند: مردی دیگران را مهمان می کند و به همسایگانش 
مهربان است و... ولی وقتی دری از حرام به رویش گشوده می شود واردش می شود، این 
کار بدون تقواست. از سویی فردی دیگر این کارها )ی مستحبی( را ندارد، ولی وارد حرام 

نمی شود.1
2( تقوای خاص: تقوای نوع دوم آن است که عالوه بر محّرمات الهی از شبهات نیز پرهیز 

کنیم. از همین رو است که خدای متعال فرمود:
 »َفاتَُّقوا الّلَٰه َما استَطَعُتم«؛2 

هرچه می توانید از خدا پروا کنید.
امّ عبداللّه برای پیامبر اکرم  ظرفی شیر فرستاد تا ایشان افطار کنند. حضرت ننوشیدند 
و از فرستادٔه وی پرسیدند از کجا به دست آمده است؟ آمد و پاسخ را رساند که از گوسفند 
خودم. باز هم کاسه شیر را بازگرداندند و پرسیدند: گوسفند از کجا؟ فرستاده پاسخ آورد که 
امّ عبداللّه می گوید: از مال خودش خریده است. بالخره رسول خدا  شیر را نوشیدند. 

روز بعد امّ عبداللّه به ایشان گالیه کرد. حضرت فرمودند: 
ًبا َو ال تَعَمل اِ اّل صالًِحا«3  ُسُل َقبلی اَ اّل تَأکُل ِااّل طَِیّ »بِٰذلَك ُاِمَرِت الرُّ

پیامبران پیش از من نیز بدین فرمان داده شدند که جز پاک نخورند و جز کار 
شایسته انجام ندهند.

این یعنی غذای پاک و بی شبهه، مقدمٔه کار پاک و بی پیرایه است.
نهاده اند تقوا  پای در ره  نهاده اند4آنها كه  دنیا  در  بر  نخست  گام 

1. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج2، ص76.
2. تغابن، 16.

3.سیوطی، الّدر المنثور، ج5، ص10.
4.عطار نیشابوری.
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3( تقوای خاص الخاص: این باالترین مرتبٔه تقواست که از هرچه غیر خداست اجتناب 
ترک  نشود،  غفلت  باعث  اینکه  و  خدا  خاطر  به  را  مباح  امور  برخی  گاهی  حتی  می کند، 
می کند. اگر غذا می خورد به قصد لذت حیوانی نمی خورد. این همان مقامی است که خداوند 

می فرماید:
1»

ٰ
»یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا اتَُّقوا الّلَٰه َحقَّ ُتقاتِه

اى كسانى كه ایمان آورده اید! آن گونه كه حّق تقوا و پرهیزكارى است، از 
خدا پروا کنید.

را  چمن  مرغان  اوصاف  رابگو  تن  دام  هم،  از  بگسستند  كه 
لبریز؟ كرد  آنان  عشِق  جاِم  كه جز یار از همه كردند پرهیز2كه 

این مراتب تقوا در روایت منسوب به امام صادق  آمده است:
بَهةِ،  الشُّ َعِن  َفضاًل  الَحالِل  تَرکُ  َوُهَو  بِالّلِٰه  تَقًوی  َاوُجٍه:  ثاَلثَةِ  َعلٰی  »التَّقوٰی 
ُبهاِت َفضاًل  َوُهَو تَرکُ الشُّ تَعالٰی  الّلِٰه  ِمَن  َوتَقًوی  ؛  ُهَو تَقوٰی خاِصّ الخاِصّ َو 
؛ َوتَقًوی ِمن َخوِف الّناِر َو الِعقاِب َو ُهَو تَرکُ  َعِن الَحراِم، َو ُهَو تَقَوی الخاِصّ

الَحراِم، َو ُهَو تَقَوی العاِم؛3«
 تقوا بر سه گونه است: تقوای باللّٰه است که ترک حالل است، تا چه رسد به 
شبهه و آن تقوای خاّص الخاص است. و دیگر تقوای از خدای متعال است 
که همان ترک شبهات است، تا چه رسد به حرام و آن تقوای خاص است. 
دیگری تقوا از ترس آتش و عذاب است که در ترک حرام می باشد و همان 

تقوای عام است.

 یک نکتۀ مهم
برای اینکه به مراتب باالی تقوا برسیم ابتدا باید از پرهیز شروع کنیم. تقوا تنها پرهیزکاری 
نیست، ولی در گام های نخست باید از محیط گناه دور شد. همان طور که ما از محیط بیماری 

۱. آل عمران، ۱۰۲. 
۲.الهی قمشه ای

۳.مصباح الشریعة، باب 8۳ ، ص۳8.
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دوری می کنیم تا بیمار نشویم. تقوا لزوماً دوری از جامعه نیست.
در مراحل باالتر دیگر پرهیزکاری نیست؛ بلکه خودنگهداری است. گاهی واکسن می زنیم 
به طوری که حتی اگر در دل منطقٔه آلوده هم باشیم خیالمان راحت است که بیمار نمی شویم 

و اینجاست که می توانیم به بیماران هم کمک کنیم.1
من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگز معنی حاضر و غایب شنیده ای

 چطور با تقواتر شویم؟
تقوا ملکه ای است که در دل انسان ریشه دارد2 و در رفتار او خود را نشان می دهد. 
رفتار ما در ایجاد ویژگی های درونی اثر دارد. خدای مهربان در قرآن راه های متعددی برای 
با هم مرور  این راهکارها را  از مهم ترین  بیان کرده است. برخی  ما  نتیجه کمال  تقوا و در 

می کنیم:3
 1( عبادت: ارتباط خوب با خدا و پرستش او یکی از راه های باتقوا شدن است.4 خداوند 

دربارٔه روزه می فرماید:
یاُم، َكما ُكِتَب َعلَى الَّذیَن ِمن َقبلُِكم  »یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا ُكِتَب َعلَیُكُم الِصّ

لََعلَُّكم تَتَّقوَن«؛5 
ای کسانی  که ایمان آوردید؛ روزه بر شما واجب شده است همان گونه که بر 

پیشینیان شما واجب بود شاید تقوا پیشه کنید.
 2( انس با کتاب خدا: وقتی می خواهیم با خدا حرف بزنیم نماز می خوانیم و هنگامی که 
که خداوند  همان طور  می گیریم.  به دست  را  کتابش  بگوید  ما سخن  با  می خواهیم خدا 

1. ر.ک: شهید مطهری، ده گفتار.
َّها ِمن تَقَوى الُقلوِب«؛ و هر كس شعائر الهى را بزرگ دارد، این كار نشانٔه تقواى دل هاست  ن  2. »َو َمن یَُعِظّم َشعاِئَر اللِّٰه فَاِ

)حج، ۳۲(.
 3. در قرآن کریم ۶ بار َلَعلَُّکم َتتَّقوَن، ۶ بار َلَعلَُّهم َیتَّقون و ۲ بار َاقَرُب ِللتَّقوٰی آمده است. این راهکارها بر این اساس دسته بندی 

شده است.
َُّكُم الَّذی َخلََقُكم َو الَّذیَن ِمن َقبِلُكم لََعلَُّكم َتتَّقوَن«؛ اى مردم! پروردگار خود را پرستش كنید؛ آن  ُّها الّناُس اعبُدوا َرب  4. »یا َای

كس كه شما، و كسانى را كه پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزكار شوید )بقره، ۲۱(.
5. بقره، ۱8۳.
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فرموده هرچه می توانید باتقوا شوید، فرمود:
َر ِمَن الُقرآِن«؛1   »َفاقَرءوا ما تََیسَّ

هرچه  می توانید قرآن بخوانید.
خداوند کتاب های آسمانی را مایه تقوا معرفی نموده است مثالً در آیه 28 سورٔه زمر به 

روشن بودن و بدون انحراف بودن قرآن اشاره می کند و آن را مایٔه تقوا می داند:
ا َغیَر ِذی ِعَوٍج لََعلَُّهم َیتَّقوَن«.   »ُقرآًنا َعَربیًّ

 3( رعایت حقوق و احکام در خانواده: خداوند در آیه ای همان طور که تقوا را به لباس 
لباس،  لباس می داند.2 همان طور که  برای هم در حکم  نیز  تشبیه می کند، زن و مرد را 
انسان را از سرما و گرما نگه می دارد، زن و مرد هم باعث حفظ حیا و عفت یکدیگرند. در 
پایان همان آیه هم خداوند رعایت احکام خانوادگی را راهی برای تقوای انسان می داند. 

بی تردید دقت در حقوق والدین و احسان به آنها نیز بهترین راه رسیدن به تقواست. 

1. مّزّمل، ۲۰.
 ِللّناِس َلَعلَُّهم َیتَّقوَن«. بقره، ۱8۷. 

ٰ
ُه آیاِته ُن اللّٰ ِه َفال َتقَربوها، َكٰذِلَك ُیَبِیّ ... ِتلَك ُحدوُد اللّٰ 2 . »ُهنَّ ِلباٌس َلُكم َو َانُتم ِلباٌس َلُهنَّ
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 4( رعایت عدالت و احکام اجتماعی: رعایت انصاف و عدالت در حّق دیگران و دقت 
در حّق الناس از راه های کسب تقواست. خداوند متعال فرموده است: 

»ِاعِدلوا ُهَو َاقَرُب لِلتَّقوٰی«؛1 
عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیک تر است.

حیات  مایٔه  را  آن  می شود  جامعه  در  قصاص  حکم  اجرای  از  سخن  وقتی  سویی   از 
می شمارد و آن را زمینٔه تقوا معرفی می کند.2 ظاهر قصاص مرگ است، ولی در حقیقت 
حیات یک جامعه است. به عبارت دیگر، ظاهر قصاص گرفتن جان یک نفر است ولی 
نگه داشتن جان یک جامعه است. اجرای عدالت کمی جسارت می خواهد، ولی زمینٔه 
دوری از گناه در افرادی می شود که عاقبت شوم گناه های اجتماعی را مشاهده می کنند.

5  ( عفو و گذشت: اگر می خواهید یک گام به تقوا نزدیک شوید، ببخشید!
 »َو َان تَعفوا َاقَرُب لِلتَّقوٰی«؛3

 و اینکه ببخشید به تقوا نزدیک تر است.
گذشت و عفو دیگران و نادیده گرفتن اشتباهات آنان یک راه کسب گوهر تقواست.

امام على  فرمودند:
»ل َیستَطیُع َان َیتَِّقَی الّلَٰه َمن خاَصَم«4 

كسى كه دشمنى ورزد، نمى تواند از خدا پروا داشته باشد. دل پر از کینه با 
دل پر از خدا جمع نمی شود.

6  ( پند و اندرز و تذکر: خداوند دو بار در قرآن تذکر و پند و اندرز را زمینٔه تقوا دانسته 
است.5 

1  . مائده، 8.
2. »َو َلُكم ِفی الِقصاِص َحیاٌة یا ُاوِلی ااَللباِب َلَعلَُّكم َتتَّقوَن«، بقره، ۱۷۹.

3. بقره، ۲۳۷.
4. محّمدی ری شهری، محّمد، میزان الحکمة، ماده تقوا.

ُه ُمهِلُكُهم َاو  ٌة ِمنُهم ِلَم َتِعظوَن َقوًما اللّٰ  5. انعام، ۶۹ و اعراف، ۱۶4. در سورٔه اعراف آیه ۱۶4 می فرماید: »َو ِاذ قاَلت ُامَّ
َُّهم َیتَّقوَن«: و)به یاد آر( هنگامى را كه گروهى از آنها)به گروه دیگر( گفتند:  م َو َلَعل ُبُهم َعذابًا َشدیدًا قالو َمعِذرًة ِالٰی َرّبِکُ ُمَعِذّ
»چرا جمعى)گنهكار( را اندرز مى دهید كه سرانجام، خداوند آنها را هالک خواهد كرد، یا به عذاب شدیدى گرفتار خواهد 
ساخت؟! )آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند!(« گفتند: »)این اندرزها،( براى اعتذار )و رفع مسئولیت( در پیشگاه 

پروردگار شماست؛ به عالوه شاید آنها )بپذیرند، و از گناه باز ایستند، و( تقوا پیشه كنند!«.
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امام صادق  فرمودند:
عیُد َیتَِّعُظ بَِموِعظَةِ التَّقوىٰ ، وِان كاَن ُیراُد بِالَموِعظَةِ َغیُره و«1   »َالسَّ

انسان سعادتمند، اندرِز به تقوا را آویزٔه گوش خود مى كند، هرچند مخاطب 
آن اندرز، كسى دیگر باشد.

گاهی که به انسان راه رفته و با تجربه ای می رسیم، از او نصیحت و اندرز بخواهیم.
: نزدیک ترین راه از یک نقطه به نقطٔه دیگر، تنها یک خط   7( پیروی از اهل بیت 
مستقیم است و هر خطی دیگر، غیرمستقیم و منحنی است و طول بیشتری خواهد داشت. 

شاه راه همیشه یکی است. 
 
ٰ
َق بُِكم َعن َسبیلِِه ُبَل َفتََفرَّ »َو َانَّ ٰهذا ِصراطی ُمستَقیًما َفاتَِّبعوُه َو ال تَتَِّبُعوا السُّ

 لَعلَُّكم تَتَّقوَن«؛2 
ٰ
ٰذلُِكم َوّصاُكم بِه

این راه مستقیم من است، از آن پیروى كنید! و از راه هاى پراكنده )و انحرافى( 
این چیزى است كه  پیروى نكنید، كه شما را از طریق حق، دور مى سازد! 

خداوند شما را به آن سفارش مى كند، شاید پرهیزکارى پیشه كنید!
به زیارت قبر امیرالمؤمنین  رفتند در زیارت نامٔه   امام هادی  وقتی در روز غدیر 

خود، حضرت امیر  را همین راه مستقیم دانستند.3
، شرکت در مجالس روضه و ذکر، رفتن به زیارت آنان و درد دل با آنها   توّسل به اهل بیت 

یکی از مهم ترین راه های رسیدن به تقواست. 

1  . کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج8، ص151، ح132.
2 . انعام ، 153.

3. مجلسی، محّمدباقر، بحارالنوار، ج97، ص361.
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عبادت
انس با 

قرآن

توجه به 
اعضای 
خانواده

توجه به 
حقوق 
جامعه

اخالق  و 
گذشت

پندپذیری
انس با 
معدلاهل بیت

نمره 
دوستان

نمره یکی 
از معلمان

نمره 
یکی از 
اعضای 
خانواده
نمره 

خودتان

جمع

از دوستان و اعضای خانواده و معلمان خود بخواهید به شما دربارٔه هر یک از این 
هفت عامل تقوا از یک تا بیست نمره ای بدهند. در پایان خود نیز نمره ای برای خود در 
نظر بگیرید. معدل این نمره، وضعیت تقوای فعلی شماست. سعی کنید هر ترم این معدل 

را باالتر ببرید!

 فعالیت
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درس هفتم

چقدر می ارزی؟
»... در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر 
جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک 
نیست و اگر جمله را به جا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش 
به ده فرستاده  تو را  پادشاهی  باشی؛ همچنان که  نکرده  کنی، هیچ 
برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار 
را که برای آن رفته بودی نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی. پس 
آدمی درین عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است، چون 

آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد.
اگر تو گویی گرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم 
در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم، گویم آدمی را برای آن 
کارهای دیگر نیافریده اند. همچنان باشد که تو شمشیر جواهرنشانی 
آن  از  ملوک  خزائن  در  تنها  و  ــ  گذاشت  آن  بر  نتوان  قیمت  که 
بتوان یافت ــ آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیده ای کنی 
یا دیگ  زرین بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را 

معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟
حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که برای 

چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاده«.1
جان ما چقدر می ارزد؟ بهای آن چیست؟ چگونه ارزش خود را 

باالتر بریم؟ چطور آن را از آلوده شدن در امان داریم؟
1. برگرفته از کتاب »فیه ما فیه« مولوی.

https://www.roshd.ir/111235-7
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 با کرامت نفس آشنا شوید!
کرامت به معنای بزرگواری است و کرامت نفس آن است که انسان برای خود ارزش قائل 

باشد و خود را از پستی درون، دور بدارد.1
امیرالمؤمنین  فرمودند: 

ِة«؛2  نیَّ ِة َو اجِتناُب الدَّ جیَّ »الَکَرُم ُحسُن السَّ
کرامت، نیکی اخالق و پرهیز از پستی است.3

کرامتی که داریم؛ کرامتی که می توانیم داشته باشیم.
ما دو نوع کرامت داریم:

1( کرامت ذاتی:  بزرگواری و کرامتی که خداوند متعال به طور ذاتی به تمام انسان ها 
داده است.

منا َبنی آَدَم َو َحَملناُهم فی الَبِرّ َو الَبحِر َو َرَزقناُهم ِمَن الطَِّیّباِت »َو لََقد َکرَّ
ن َخَلقنا َتفضیًل«؛4  لناُهم َعلٰى کَثِیٍر ِممَّ َو َفضَّ

ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم؛ و آنها را در خشکى و دریا، )بر مرکب هاى 
راهوار( حمل کردیم؛ و از انواع روزی هاى پاکیزه به آنان روزى دادیم؛ و آنها 

را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کرده ایم، برترى بخشیدیم.

1. مفردات راغب، ص 428؛ لسان العرب، ج 12، ص 510؛ جوادی آملی، کرامت در قرآن، ص 19.
2. شرح غررالحکم، ج 2، ص 29.

و  توانایی های خود  و  نیروها  به  اتکا  یعنی  نفس،  به  اعتماد  است.  نفس  کرامت  به  نزدیک  نفس، اصطالحی  به  اعتماد   .3 
بهره گیری از این نیروهای خدادادی، در مسیر پر پیچ و خم زندگی تا در مشکالت و سختی ها بار خویش را خود به دوش 
کشیم، نه آنکه دست نیاز به سوی دیگران بگشاییم و چشم به آنها بدوزیم. اسالم نیز به این خوداتکایی و اعتماد به نفس با 

توّکل به خدا، تأکید دارد.
4. اسراء، 70.

به نظر شما چرا خداوند، انسان را برترین موجودات معرفی کرده است ؟ دربارٔه آن در 
کالس بحث کنید.

 فعالیت
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2( کرامت اکتسابی: بزرگواری و کرامتی که هرکس بر اساس کارهایی که انجام می دهد 
به دست می آورد. 

فرشته ها برای اینکه به ندای خرد خود گوش دهند، مانعی به نام غرایز حیوانی ندارند، پس 
راهشان چندان دشوار نیست. از حیوانات نیز کسی انتظار کار عقالنی ندارد؛ آنها تنها بر 
اساس غریزه و میل حیوانی رفتار می کنند. این ما انسان ها هستیم که اگر افسار اسب سرکش 
شهوت را به دست عقل سپردیم، کارستان کرده ایم و گوی سبقت را از فرشته ها نیز ربوده ایم 

ولی اگر شهوت بر عقل ما چیره شد، از حیوانات نیز پایین تر آمده ایم.
مثال: فرض کنید دانش آموز با هوش و مستعّدی داریم که همه به خاطر ذکاوتش او را 
تحسین می کنند. اگر او فریب استعداد خوبش را بخورد و اوقاتش را تنها به تفریح و بازی 
بگذراند و از درس فاصله گیرد، از دانش آموزی که استعداد زیادی ندارد بیشتر قابل سرزنش 
است و اگر همین فرد باهوش، با تالش خود موفقیت تحصیلی نیز کسب کند برای تالشش نیز 
شایستٔه ستایش است. آن هوش مانند کرامت ذاتی و این تالش مانند کرامت اکتسابی انسان 

است.

 پرهیزکاری و بزرگواری )تقوا و کرامت نفس(
تقوا باعث می شود سرمایٔه کرامت ذاتی خویش را نگه داریم و کرامت اکتسابی را در خود 

بیفزاییم.
امام على  فرمودند:

» ال َکَرَم َکالتَّقوٰى«.1 
هیچ بزرگوارى و کرامتى چون تقوا نیست.

انسان با تقوا هم نزد خویشتن، هم نزد مردمان و هم نزد خداوند بزرگ گرامی است.
کسی که برای خود ارزش قائل است، در مرحلٔه نخست، خود را به گناهان آلوده نمی کند 

و تقوای الهی در پیش می گیرد.
در مرحلٔه دیگر، انسان با کرامت، نه تنها خویش را از گناه دور می کند بلکه ظاهر و باطن 

را به پاکی و طهارت آراسته می کند. 
1. نهج البالغه، حکمت 109.
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 طهارت و پاکی
انسان اخالق مدار که برای خویشتن ارزش قائل است، جسم و جانش را به آلودگی ها 

نمی آالید. 
خداوند سی و یک مرتبه در قرآن کریم ماّدٔه »طهر« را به کار برده است. رسول اکرم  

فرمودند:
» َالطَّهوُر َشطُر االیماِن«؛1

 پاکیزگی بخشی از ایمان است.

فوت کوزه گری
شاگرد کوزه گر حاال برای خود اّدعای استادی داشت. از استاد جدا شد و مغازه ای جدا 
دایر کرد؛ ولی هر کار می کرد کوزه های لعابی او به زیبایی کوزه های استاد نمی شد و رنگش 
کدر می افتاد. نزد استاد آمد و دوباره زانوی شاگردی زد. دید استاد قبل از اینکه به کوزه ها  
رنگ بدهد و آنها را در کوره بگذارد، آنها را فوت می کند. گفت این، فوت کوزه گری است. 

غبارها را که از کوزه دور کنی، رنگ لعاب، خوب بر آن می نشیند و شفاف می شود.
و خداپسند  مرغوب  نکنیم،  دور  از خود  را  گناه  و  هوس  و  هوٰی  غبار  تا  نیز  آدم ها  ما 

نمی شویم.

1. مّتقی هندی، کنزالعمال، ح 25988.

کدام آیه است که خداوند فرد با تقواتر را نزد خود گرامی تر می داند؟ به نظر شما چرا 
فرد باتقواتر گرامی تر است؟

 فعالیت
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 جسم پاکیزه، جان پاک
طهارت، اقسامی دارد:

1( طهارت ظاهر
پیامبر اکرم  فرمودند:

َ ــ تَعالٰى ــ بَنَى ااِلسلَم َعلى النَّظاَفةِ، »تَنَظَّفوا بِکُِلّ َما استَطَعُتم، َفِانَّ الّلهٰ
َو لَن َیدُخَل الَجنََّة اِ اّل کُلُّ نَظیٍف«؛1 

هرچه می توانید پاکیزه باشید، پس همانا خداوند متعال اسالم را بر پاکیزگی بنا 
کرده است و جز فرد پاکیزه وارد بهشت نمی شود. 

همان طور که فرموده اند هرچه می توانید تقوا پیشه کنید، گفته اند هرچه می توانید تمیز و 
پاکیزه باشید. پاکی برون، مقدمه ای برای پاکی درون است. 

پیامبر اکرم  فرمودند:
 ای انس! وضو و غسل را زیاد انجام بده که خداوند عمرت را زیاد کند؛ و 
اگر می توانی در شب و روز با طهارت باشی این کار را انجام بده که اگر بر 

حال طهارت از دنیا رفتی، شهید هستی2.

1. مّتقی هندی، کنزالعّمال، 26002.
2. حّر عاملی محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج 1، ص 383.
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هم رزم شهید »تهرانی مقدم١« می گوید: 
مورد  در  بخواهد  انسان  که  است  سخت  خیلی 
کسی این طور با قاطعیت صحبت کند مگر اینکه مّدت 

زیادی با او زندگی کرده باشد.
یک بار  حتی  و  بودم  همراه  حسن  با  سال ها  بنده 
ندیدم او برای نمازش وضو بگیرد چون دائم الوضو 

بود و می گفت: 
»نباید بدون وضو بر روی زمین خدا راه رفت؛ زمین جای جمع کردن ثواب است.«

2( طهارت باطن
اگر  ماست.  افکار  ما  کارهای  سرچشمٔه  داشت.  نگه  پاک  چشمه  َسِر  از  باید  را  آب 
از  را  فکر  باید  داریم.پس  نگه  پاک  را  افکارمان  باید  باشد،  پاک  کارهایمان  می خواهیم 
ذهن  پاکی  راه های  از  یکی  منفی،  فکرهای  به  بی توجهی  کرد.  پاک  شیطانی  وسوسه های 

است. امام على  فرمودند:

» َمن َکُثَر ِفکُره و ِفی الَمعاصی  َدَعتُه ِالَیها«؛2 
کسى که زیاد دربارهٔ گناهان بیندیشد، گناهان او را به سوى خود می کشانند. 

تکبر و  و  مانند حسادت  و عیب های اخالقی  گناهان  از  را  یعنی جانمان  باطن،  طهارت 
حرص پاک کنیم.

سعی کنید به مدت دو هفته همیشه وضو داشته باشید به خصوص در هنگام حضور 
در کالس درس.

 فعالیت

١. شهید حسن تهرانی مقدم از دانشمندان و بنیانگذاران فن آوری موشک در ایران بود.
2. حّر عاملی محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج١، ح٨٥6١.
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امیرالمؤمنین  فرمودند:
نوِب«1  روا ِمن َدَنِس الُعیوِب و الذُّ یَن َفَتَطهَّ » ِان ُکنُتم ال َمحالََة ُمَتَطّهرِ

حال که از پاکیزه بودن گریزى ندارید، پس خود را از پلیدى عیوب و گناهان 
پاک کنید.

ــود ــا ش ــن را ج ــک، ت ــان مش ــر می پیـــدا شـــودگ او  گنـــد  مـــردن  روز 
ــر دل بمــال ــزن، ب ــن م ــر ت مشــک چــه بــود نــام پــاک ذوالجــاللمشــک را ب
تــن می نهــد بــر  روح را در قعـــر گلخـــن می نهـــد2آن منافــق مشــک 

 ترک شهوت، اثر کرامت
نزد  فرش فروش  مرد خبرهٔ  بودند.  انداخته  را در کفش کن مسجد  به ظاهر فرسوده  فرش 
امام  جماعت آمد و گفت: این فرش را از جلوی در جمع کنید، خیلی قیمتی است. دست بافت 

و قدیمی است. از فروش آن فرش با ارزش، تمام آن مسجد فرش شد.
آدم اگر ارزش واقعی خود را بداند، خود را زیر دست وپا نمی اندازد. 

امام على  فرمودند:
» َمن َکُرَمت َعَلیِه َنفُسه و هاَنت عَلیِه َشَهواُته و«؛3

هرکه براى خود کرامت قائل باشد، خواهش هاى نفسانی اش در نظر او خوار 
آید.

 موفقیت، اثر ترک شهوت
امیرالمؤمنین  فرمودند:

َرجات4  َهواِت ُتدِرکوا َرفیَع الدَّ روا َانُفَسُکم ِمن َدَنِس الشَّ » َطِهّ
جان هایتان را از آلودگی شهوات پاک کنید تا به درجات باال برسید.

1. غررالحکم و دررالکلم، ح 3743.

2. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم.
3. نهج البالغه، حکمت 441.

4. محّدث نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  11، ص 345.
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کدام انسان موفقی را در دنیا سراغ دارید که با شهوت رانی و خوش گذرانی به موفقیت 
رسیده باشد. هر کسی در هر زمینه ای که موفق شده است، بسیاری از خواسته های نفسانی 

و لذت های نابجا را ترک کرده تا به قلٔه پیروزی صعود کرده است.

نمرۀ کرامت شما چند است؟
برای اینکه کرامت نفس خود را نگه داریم و آن را ارتقا دهیم، می توانیم این راهکارها را 

انجام دهیم:
1(  بیش از اینکه به نداشته ها و شکست هایمان بیندیشیم به نعمت ها و توانمندی هایی که 

خدا به ما داده است توجه کنیم.
2( در هر کار به نتیجٔه اخروی آن فکر کنیم: امام على  فرمودند:

» َالکَریُم َمن َاکَرَم َعن ُذِلّ الّناِر َوجَهه و«1 
بزرگوار، کسى است که کرامِت چهرهٔ خویش را از خوارى آتش نگه دارد.

3( تمرین حیا کنیم: امام على  می فرمایند:

 2»
ٰ
»غاَیُة الَحیاِء َان َیسَتحیَی الَمرُء ِمن َنفِسه

اوج حیا این است که آدمى از خودش شرم کند.
اگر برای خود ارزش قائلیم، نباید هر سخنی را بر زبان جاری کنیم. اگر به خود احترام 
می گذاریم، پوشش با وقار بر تن کنیم. اگر به خود ارج می نهیم پایمان را به هر مکانی ننهیم. 

به چشمان خود بیاموزیم که هر صحنه ای ارزش نگریستن ندارد. 
ندوزیم.  مردم  دست  به  را  چشممان  و  بگذاریم  میان  در  خدا  با  را  نیازهایمان   )4

می فرمایند: ابوذر  به  نصیحت هایشان  در  اکرم   پیامبر 
می خواهی  اگر  و  توکل کن،  به خدا  باشی،  مردم  قوی ترین  می خواهی  اگر   
گرامی ترین مردم باشی، تقوای الهی پیشه کن؛ و اگر می خواهی بی نیازترین 
مردم باشی، به آنچه در دست خداست بیشتر اعتماد کن تا آنچه نزد توست3...  .

1. مجلسی، محمدباقر، بحاراألنوار، ج 78، ص 82، ح 82.
2. غررالحکم و دررالکلم، ح6369.

3. طبرسی، مکارم االخالق، ص 468.
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یکی از اصحاب پیامبر  روزگارش سخت شد. همسرش او را نزد پیامبر فرستاد تا 
کمکی بگیرد. نزد حضرت رفت. پیامبر  تا او را دیدند فرمودند:

«؛  غناُه الّلُهٰ »َمن َسَالَنا َاعَطیناُه َو َمِن اسَتغنٰی َاَ
بی نیازی  که  ولی کسی  می کنیم،  عطا  را  او  کند  درخواست  ما  از  که  کسی 

جوید خدا او را بی نیاز کند. 
با خود گفت منظور ایشان منم. بازگشت و به همسرش اطالع داد. همسرش گفت: باز 
هم نزد ایشان برو. باز هم همان جمله را از حضرت شنید. برای بار سوم این جریان تکرار 
شد تا تیشه ای قرض گرفت و به کوه رفت تا هیزم جمع کند. با فروش هیزم و تالش بیشتر، 

کم کم سختی ها رخت بربست و به ثروتی رسید.1 
کــه پریــدن نتــوان بــا پــر و بــال دگــران2در جهان بال و پر خویش گشودن آموز
هر که این هر دو ندارد   عدمش به که وجود3شرف نفس به جود   ست     و کرامت به سجود

 5( گناه را ترک کنیم و عالوه بر آن، امور بیهوده در زندگی را هم انجام ندهیم؛ امام على  
فرمودند:

» َمن َکُرَمت َعَلیِه َنفُسهو لَم ُیِهنها بِالَمعصَیِة«؛4 
کسی که برای خویش ارزش قائل باشد، خود را با گناه خوار نمی کند.

همچنین خداوند متعال دربارهٔ بندگان خاص خود )عبادالرحمن( می فرماید:  
»َوالَّذیَن ال َیشَهدوَن الّزوَر َو ِاِذا َمّرو ا بِاللَّغِو َمّرو ا ِکراًما«؛5 

و کسانى که در مجالس باطل شرکت نمى کنند )یا شهادت به باطل نمی دهند(؛ 
و هنگامى که با لغو و بیهودگى برخورد کنند، بزرگوارانه از آن مى گذرند.

1. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج2، ص139.
2. اقبال الهوری.

3. سعدی.
4. محّدث نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص 339.

5  . فرقان، 72.
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دارم  دوست  کرد:  عرض  اکرم   پیامبر  به  مردی  نکنیم:  ِشۡکوه  سختی ها  در   )6
گرامی ترین و کریم ترین مردم باشم. ایشان فرمودند:

هرگز از خدا نزد خلق شکایت مکن تا گرامی ترین مردم باشی.1
مفّضل بن قیس نزد امام صادق  از قرض ها و مخارج سنگین زندگی اش گفت و اینکه 
چقدر در سختی و فقر است. در پایان درخواست دعا کرد. حضرت دستور دادند کیسه ای 
اشرفی که در آن 400 سکٔه طال بود به او بدهند. مفّضل گفت: مقصود من دعا بود نه کمک! 
حضرت فرمودند: من دعا هم می کنم ولی بدان که هرگز سختی های زندگی ات را برای مردم 
تشریح نکنی که اّولین اثرش آن است که این طور فکر می کنند که تو در میدان زندگی، زمین 
خورده و از روزگار شکست خورده ای، در نظرها کوچک می شوی و شخصیت و احترامت 

از میان می رود1 .2

1. مّتقی هندی، کنزالعمال، ح 44154.
2. مجلسی، محّمدباقر، بحاراألنوار، ج 11، ص 114.

ویژگی های مثبت خود را که خدا به شما داده، یا خود به دست آورده اید را در یک 
فهرست بنویسید.

 فعالیت
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درس هشتم

آیین بی آزاری
امام صادق  روی کوه صفا ایستاده بودند. عّباد بصری پیش آمد و گفت: سخنی از 
شما روایت می کنند. فرمودند: چیست؟ عرضه داشت: اینکه حرمت مؤمن از احترام این بنا 

)یعنی کعبه( باالتر است. ایشان فرمودند: بله، این را من گفته ام.1
تمام انسان ها تا زمانی که با عقاید و رفتارهای نادرست، انسانیت خویش را از دست نداده 

باشند از حرمتی ویژه برخوردارند. 
امام هادی  فرمودند:

هو«2؛ »  َمن هانَت َعلَیِه نَفُسهو َفل تَأَمن َشرَّ
از شر کسی که پیش خود ارجی ندارد در امان نباش.

کسی که نزد خودش ارزش دارد، دیگران را نیز ارج می گذارد. در مسیر کمال نمی توان 
مؤمنان را نادیده گرفت. ما مسافر سفری هستیم که باید مراقب همسفران خود باشیم.حرمت 

آبروی مؤمن مانند حرمت مال و خون اوست.3 
پیامبر اکرم  فرمودند: 

رنَّ َاَحًدا ِمَن الُمسلِمیَن، َفِانَّ َصغیَرُهم ِعنَد الّلِهٰ َکبیٌر«4  »ال ُتَحِقّ
خداوند  نزد  هم  آنان  کوچک  زیرا  مشمار؛  حقیر  و  خوار  را  مسلمانى  هیچ 

بزرگ است.
دیگران  به  احترام  دربارٔه  اینک  و  گفتیم  سخن  خود  به  احترام  دربارٔه  پیش  درس  در 
می گوییم. چه چیزهایی آبروی مؤمن را به خطر می اندازد؟ برای حفظ آبروی مؤمن و تکریم 

شخصیت او، چه اموری را باید رعایت کنیم؟

1. مجلسی، محّمدباقر، بحاراألنوار، ج 47، صص 95ــ 85.
2. فیض کاشانی، الوافی، ج 26، ص 284 به نقل از تحف العقول.

3. تویسرکانی، لئالی االخبار، ج 5، ص 226.
4. ورام حّلی، تنبیه الخواطر، ج 1، ص 31.

https://www.roshd.ir/111235-8
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 حریم محترم
مواردی که در ادامه بیان می شود تنها بخشی از مصادیق حفظ آبروی مؤمن است.

1( رازداری
امیرالمؤمنین  فرمودند:

ِرّ َو ُمصاَدَقِة ااَلخیاِر نیا َو اآلِخَرِة فی ِکتماِن الِسّ »ُجِمَع َخیُر الدُّ
رُّ فی ااِلذاَعِة َو ُمؤاخاِة ااَلشراِر« ؛1 َو ُجِمَع الشَّ

خیر دنیا و آخرت در پنهان داشتن راز )خود و دیگران( و دوستی خالصانه 
با خوبان جمع شده است و شّر دنیا و آخرت در پخش کردن راز و دوستی با 

بدان گرد آمده است.
اگر پردهٔ اسرار کسی را باال زدیم، باید منتظر فاش شدن اسرار خود نیز باشیم. 

امام جعفرصادق  فرمودند: 
کسی که نسبت به مردم پرده دری کند آبروی خودش دریده می گردد.2

کوی  به  برادر  آبروی  کــه دهرت نریــزد به شــهر آبروی3مریز 
         

1. محّدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 8، ص 328.
2. محقق اربلی، کشف الُغّمة، ج2، ص329.

3. بوستان سعدی.
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2( پرهیز از سخن چینی
پیامبر اکرم  از یاران خود پرسیدند: آیا شما را از بدترین افراد آگاه سازم؟ عرض 

کردند آری ای پیامبر خدا. فرمودند: 
قوَن َبیَن االَِحبَِّة، َالباغوَن لِلُبراِء الَمعاِیِب«1  »  َالَمّشائوَن بِالنَّمیَمِة، َالُمَفِرّ

آنها کسانی هستند که برای سخن چینی تالش می کنند، بین دوستان جدایی 
می افکنند و از پاکان عیب جویی می کنند.

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد2هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد  
موسی   حضرت  دعاهای  و  آمد  شدیدی  قحطی  اسرائیل  بنی  در  سال ها  از  یکی  در    
خود  کار  بر  که  است  سخن چینی  شخص  شما  میان  در  که  آمد  وحی  نکرد.  افاقه 
موسی   حضرت  نمی برد.  جایی  به  ره  شما  دعاهای  کند  چنین  او  تا  و  دارد  اصرار 
نهی  سخن چینی  از  را  شما  من  فرمود:  خداوند  کنیم؟  بیرونش  تا  کیست  او  گفت: 
شد.3 نازل  باران  و  کردند  توبه  همه  باالخره  کنم؟  سخن چینی  خودم  آنگاه  می کنم، 

1. حّر عاملی، محّمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 8، ص 616.
2. گلستان سعدی. 

3. فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج 5، ص 276.

بار به صورت مستقیم سخن  نّمامی و سخن چینی یک  خداوند در قرآن کریم دربارٔه 
گفته است. آن را در سورهٔ قلم بیابید و دربارهٔ  معنایش بحث کنید.

 فعالیت
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 3( پرهیز از غیبت
غیبت یعنی، عیب واقعی مؤمنی را در غیابش بیان کنی. اگر عیب در او نباشد، تهمت 

خواهد بود.1
با اشاره و  یا  باشد و  با گفتار و نوشتار  باشد،  به چه شکلی  بیان آن عیب  نمی کند  فرقی 

رفتار. 
پیامبر اکرم  فرمودند: 

و  مى دارند  نگه  خدا  پیشگاه  در  را  او  و  مى آورند  را  فردى  قیامت،  روز 
عرض  نمى بیند.  آن  در  را  خود  حسنات  اّما  مى دهند،  او  به  را  کارنامه اش 
مى کند: الهى! این کارنامٔه من نیست! زیرا من در آن طاعات خود را نمى بینم! 
به او گفته مى شود: پروردگار تو، نه خطا مى کند و نه فراموش. عمل تو به 
و  مى آورند  را  دیگرى  فرد  سپس  رفت.  باد  بر  مردم  از  کردن  غیبت  سبب 
کارنامه  اش را به او مى دهند. در آن طاعت بسیارى را مشاهده مى کند. عرض 
مى کند: الهى! این کارنامٔه من نیست! زیرا من این طاعات را به جا نیاورده ام! 

گفته مى شود: فالنى از تو غیبت کرد و من حسنات او را به تو دادم.2

 راه های علمی و عملی درمان غیبت
غیبت کردن و غیبت شنیدن که گناهشان یکسان است، بدون لذت نیست؛ از همین رو 

ترک آن هم آسان نیست. راهکارهای صفحه بعد ما را در این راه کمک می کند:3

1. عاملی، االصطالحات الفقهیة فی الرسائل العلمیة، ص 154.
2. محدث نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  9، ص 121 .

ـ  116. 3. ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، اخالق در قرآن، ج 3، صص 119 ـ

بیشتری  رواج  کدام  غیبت،  َاشکال  میان  از  بگویید  پیرامون خود  محیط  در  تأمل  با 
دارد؟

 فعالیت
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راهکارهای علمی

1(  ریشه ها و انگیزه های غیبت را بشناسیم و با آنها مبارزه کنیم. این انگیزه ها می تواند 
ناسالم،  سرگرمی  سوءظن،  کینه توزی،  خودخواهی،  حسادت،  شود:  غیبت  باعث 

تمسخر، فرونشاندن غضب و انتقام و... .
خدای متعال وقتی از غیبت سخن می گوید، چنین می فرماید:

سوا، ِنّ ِاثٌم، َو ال َتَجسَّ ، ِانَّ َبعَض الظَّ ِنّ َها الَّذیَن آَمنوا، ِاجَتِنبوا َکثیًرا ِمَن الظَّ »یا َایُّ
َیأ  ُکَل لَحَم َاخیِه َمیًتا، َفَکِرهُتموُه َاَحُدُکم َان  َاُیِحبُّ  َو ال َیغَتب َبعُضُکم َبعًضا، 

، ِانَّ الّلَهٰ َتّواٌب َرحیٌم«1 ُقوا الّلَهٰ َو اتَّ
اى کسانى که ایمان آورده اید! از بسیارى از گمان ها بپرهیزید؛ چراکه بعضى 
از گمان ها گناه است؛ و هرگز )در کار دیگران( تجّسس نکنید؛ و هیچ یک از 
شما دیگرى را غیبت نکند، آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر 
مرده خود را بخورد؟! )به یقین( همٔه شما از این امر کراهت دارید؛ تقواى 

الهى پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است! 
 می توان از این آیه به دست آورد که ما ابتدا به دیگران بد گمان می شویم، در مرحلٔه بعد، 

از عیب های آنها تجسس می کنیم و سپس به بیان عیب های آنان و غیبت می پردازیم.
اعتماد،  سرمایٔه  سلب  همانند  دنیوی  آثاری  کنیم.  توجه  غیبت  پیامدهای  و  آثار  به    )2
سرچشمٔه بدگمانی، اشاعٔه فحشا، ایجاد کینه و دشمنی و آثار اخروی همانند از بین 
رفتن حسنات، به دوش کشیدن بار گناهان غیبت شونده، عدم قبولی عبادات تا چهل 

روز و رسوایی انسان.
3( خود را جای فرد غیبت شونده بگذاریم و ببینیم چه حسی به ما دست می دهد؟

هم  او  اینکه جلوی روی  می دانند،  همه  را  این  اینکه  نکنیم.  توجیه  و  نتراشیم  بهانه    )4
می گویم، اینکه غیبت فالنی الزم است و مانند آن بهانه ای است برای ادامٔه گناه.

5 ( به ویژگی های مثبت دیگران بیندیشیم و آنها را برجسته کنیم. 
عیب صاحب نظران چند به بازار آری             چند از آن ُگلبن پر گل، تو کف خار آری2

1. حجرات، 12.
2. کلیات صائب تبریزی.
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راهکارهای عملی

1( خود را با دیگران مقایسه نکنیم، تا دچار حسد و غیبت نشویم.
ببریم. به جای صرف انرژی در  باال  بیاوریم خود را  پایین  اینکه دیگران را  به جای    )2

تخریب دیگران خود را ارتقا دهیم.
باش1 نمای دگران  از خوبی خود عیب  باش            زبان  بسته  در گفتن عیب دگران 

3( با افرادی که عادت به غیبت کرده اند، کمتر نشست و برخاست کنیم.
4( در مجلس غیبت ابتدا تذکر دهیم و در غیر این صورت، آن را ترک کنیم.

5  ( در حّد امکان به دفاع و تعریف از فرد مورد غیبت بپردازیم.

4( تغافل و چشم پوشی از عیوب
تغافل یک اصل تربیتی و به معنای چشم پوشی در برخورد با اّولین اشتباهات است. 
عیب هایی که اگر آنها را نادیده بگیریم و اصطالحاً خود را به غفلت بزنیم، خود به خود 
فردی  آبروریزی  یا  لجاجت  باعث  آنها  کردن  برجسته  با  گاهی  اما  می شوند.  برطرف 

می شویم. 
در وصّیت امیرالمؤمنین  به فرزندشان محمدبن حنفیه آمده است: 

که  یافتم  ُپری  پیمانٔه  را  می کنند  معاشرت  و  زندگی  بدان  مردم  آنچه  تمام  من 
دو  سوم آن نیک شمردن )کار دیگران( و یک  سوم آن تغافل است.2

1. واعظ قزوینی.
 َیَتعاَشروَن ِمل َء ِمکیاٍل ُثُلثاُه اسِتحساٌن َو ُثُلُثهو َتغاُفٌل. حّر عاملی، وسائل الشیعة، 

ٰ
 الّناُس َو ِبه

ٰ
 2. َفِاّنی َوَجدُت َجمیَع ما َیَتعاَیُش ِبه

ج  12، ص 202. 

احادیث غیبت و آیٔه مربوطه در سورٔه حجرات را روی برگه هایی نوشته و در کالس و 
خانه خود نصب کنید تا با نگاه کردن به آنها همیشه یادتان باشد غیبت نکنید.

 فعالیت
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یادمان باشد تغافل به معنای بی مسئولیتی نیست؛ بلکه عین مسئولیت پذیری است. شما 
آگاهانه و با هدف تکامل، به یک رفتار یا خصلت، بی توجهی نشان می دهید تا برطرف شود 
نه اینکه از سر بی حوصلگی و بی تفاوتی چنین کنید. ذهن ما باید مانند موزه فقط چیزهای با 
ارزش را نگه دارد. جان ما جای امور ارزشمند است. باید از کنار امور بی ارزش به راحتی 

گذشت. 

 5  ( جلوگیری از خشم با گذشت از خطاها 
هریک از ما ممکن است در تعامالت اجتماعی خود دچار خطا یا رفتاری از روی نادانی 
شویم. حلم و بردباری اینجا معنا می یابد. در صورتی که در خشم، عنان نفس خویش را از 
کف بدهیم، چه بسا احترام و کرامت دیگران و نیز خود را هم مورد خدشه قرار بدهیم. یک 

فرد آرام بیشتر در چشم شما ارزش دارد، تا کسی که مدام فریاد می زند و پرخاش می کند.
امام صادق  فرمودند:

نیا َو اآلِخَرِة: »َثلٌث ِمن َمکاِرِم الدُّ
ن َظَلَمَك، َوَتِصُل َمن َقَطَعَك، َو َتحِلُم ِاذا ُجِهَل َعَلیَك«؛1  َتعفو َعمَّ

سه چیز از خصلت هاى ارزشمند دنیا و آخرت است: بخشودن کسى که به 
تو ستم کرده  است، پیوستن به کسى که از تو بریده است و بردبارى ورزیدن، 

آن گاه که نسبت به تو رفتار جاهالنه اى شود.
به نیروتر آن کس که از روی دین       کند بردباری گِه خشم و کین 2

1. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج 2، ص 107.
2. گرشاسپ نامه اسدی توسی.

اگر دوستتان چند بار به شما ناسزا گفت، چه برخوردی می کنید؟ تغافل، مقابله به مثل 
یا تذکر؟

 فعالیت



81

البته فراموش نکنیم گرچه خشم، کلید همٔه بدی ها است، ولی اگر برای خدا باشد، مقّدس 
و ستودنی است. پیامبر اکرم  برای دنیا خشمگین نمی شدند، ولی اگر حّقی ناحق می شد، 

خشم ایشان آرام نمی شد تا آن را احقاق کنند.1

 چند راهکار علمی و عملی برای فرو خوردن خشم )کظم غیظ(
الف( راهکارهای علمی

افسارگسیخته بیندیشیم. اینکه خشم، اندیشٔه ما را مختل می کند، پشیمانی   1(  به نتیجٔه سوء خشم ِ
به بار می آورد، شیطان را بر ما مسّلط می کند، کینه و ناراحتی به بار می آورد و...

2( به نتیجٔه خوب گذشت و بردباری و  آثار آن توجه کنیم. پیامبر خدا  فرمودند:
»  َمن َعفا ِعنَد الُقدَرِة َعَفا الّلُهٰ َعنُه َیوَم الُعسَرةِ « 2

روز  در  خداوند  کند،  گذشت  دارد  انتقام(  )بر  قدرت  که  زمانى  در  هرکس 
دشوارى از او گذشت کند. 

    گفت از خشم خدا چه بود امان                 گفت ترِک خشم خویش اندر زمان3
3(  بدی  دیگران را در ذهنمان مرور نکنیم تا بتوانیم کینه را از دل بزداییم. امام صادق  

فرمودند:
 کینه مؤمن تا زمانى است که نشسته است، همین که برخاست کینه نیز از دل 

او مى رود.4
1. فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج 5، ص 303.

2. متقی هندی، کنزالعمال، ح 7007.
3. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر چهارم.

4. ابن شعبه حّرانی، تحف العقول، ص 310.



82

4( برای اینکه بتوانیم ببخشیم باید بین رفتار بد و شخصیت فرد، فرق بگذاریم. رفتار بد 
همیشه بد است ولی ذات او که بد نیست. ما قرار است خود فرد را ببخشیم و از رفتار بد او 

چشم پوشی کنیم.
5 ( به هنگام خشم، به گذشت خدا در برابر خطاهای خویش بیندیشیم.1

ب( راهکارهای عملی
امام على   بگیرید.  به خود  آرام  با گذشت کنید و ظاهر  انسان های  1(  خود را شبیه 

فرمودند: 
اگر بردبار نیستى، خویشتن را بردبار جلوه ده؛ زیرا کمتر کسى است که خود 

را شبیه گروهى کند و سرانجام یکى از آنان نشود.2
2( سکوت کنیم و در حال خشم سخنی نگوییم. امام على  فرمودند: 

هَوَة بِالَعقِل«؛3  مِت، َوالشَّ »داُووا الَغَضَب بِالصَّ
خشم را با خاموشى )همراه اندیشه(، درمان کنید و خواهش نفس را با خرد.

3( با آب سرد، وضویی بگیریم.
امکان  در صورت  یا  برویم  راه  دهیم.  تغییر  را  کنیم. وضعیت خود  مکث  ثانیه  4(  چند 

محیط را ترک کنیم.
5  (  وقتی از کسی عصبانی می شویم، به جای پرخاش، احساس خود را به صورت منطقی 

ابراز کنیم و ناراحتی خود را در میان بگذاریم.

 َعنُهم، َو ِاذا قیَل لَك: 
ٰ
ِبّ َعَلى الِعباِد َوِحلِمه ر فی ُقدَرِة الرَّ ، الَتغَضب، َفِاذا َغِضبَت َفاقُعد َو َتَفکَّ : یا علیُّ  1. پیامبر خدا 

ِاتَِّق اللََّه َفانِبذ َغَضَبَک، َو راِجع ِحلَمَک؛ اى َعلى! خشمگین مشو و هرگاه به خشم آمدى بنشین و درباره قدرتى که پروردگار 
بر بندگان دارد و گذشتى که از آنها مى کند، بیندیش؛ و هرگاه به تو گفته شد: از خدا بترس، خشمت را دور افکن و به گذشت 

و بردبارى خویش مراجعه کن. )ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 14(.
اّل َاوَشَک َان یکوَن ِمنُهم . )نهج البالغه، حکمت  207(. ن َلم َتُکن َحلیًما َفَتَحلَّم ؛ فِانَُّه َقلَّ َمن َتشبََّه بَقوٍم اِ 2. اِ

3. غررالحکم و دررالکلم، ح 5155.

آخرین باری که عصبانی شدید یادتان هست؟ چطور می توانستید بهتر عمل کنید؟

 فعالیت
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درس نهم

شمع شو! 
بومرنگ را که پرتاب کنی، دور می زند و دوباره به سمت خودت 
می آید. نه تنها در عالم دیگر که در همین دنیا، اثر تمام کارهای خوب 

به خودمان باز می گردد. امیرالمؤمنین  فرمودند:
َاکَرمَت  ِانَّما  الّناِس،  ِمَن  َاَحٍد  ِالىٰ   َصَنعَتها  َمکُرَمًة  » ِانَّ 
بها َنفَسَك َو َزیَّنَت بِها ِعرَضَك، َفل َتطُلب ِمن َغیِرَك 

ُشکَر ما َصَنعَت ِالىٰ  َنفِسَك«؛ 1

خودت  به  حقیقت  در  نهى،  احترامى  کسى  به  اگر 
احترام نهاده اى و حیثیت خویش را با آن آراسته اى. 
خودت  به  که  احترامى  و  خوبى  به خاطر  بنابراین، 
کرده اى، از دیگرى انتظار سپاسگزارى نداشته باش.

در درس پیشین که اخالق در رابطه با خلق را آغاز کردیم، بیشتر 
بر نبایدها تأکید کردیم و در این درس بیشتر بر بایدها تأکید می کنیم. 
مرحلٔه نخست در اخالق اجتماعی این است که دیگران از ما آسیبی 
نبینند و در مرحلٔه بعد باید تالش کنیم در رابطه با ما فایده ای نصیبشان 

شود. 
چه  فداکاری  و  خودگذشتگی  از  کنیم؟  سخاوت  تمرین  چه طور 
آثاری دارد؟ در برابر اعضای خانواده خود )والدین و خواهر و برادر( 

چه وظایفی داریم؟ در برابر خویشاوندان خود چه وظایفی داریم؟
برخی از وظایف اخالقی در برابر دیگران را با هم مرور می کنیم:

1. غررالحکم و دررالکلم، ح3542. 

https://www.roshd.ir/111235-9
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 1( بخشندگی
سخاوت و بخشندگی روحیه ای در فرد است که مال را به مستحقش می بخشد حتی اگر 
او درخواستی نکند1 و در برابر خساست که روحیٔه گرفتگی و بخل است، قرار دارد. یکی 

از نمودهای رفتاری سخاوت، انفاق به معنای بذل مال به دیگران است. 
آب که در یک جا بماند می گندد. ثروت هم مانند آب است و باید در جامعه به گردش درآید 
وگرنه، فاسد می شود. روحیٔه انحصارطلبی و خودخواهی، هم فرد را عقب می راند و هم 
جامعه را. اما در مقابل، بخشندگی برکات فراوان فردی و اجتماعی دارد و از اموری است 

که عمر و مال را زیاد می کند.
 به جوان بنی اسرائیلی گفتند: خداوند نیمی از عمرت را در بی نیازی و نیم دیگر را در 
فقر قرار داده است، اما انتخاب اینکه نیمٔه اّول در فقر باشد یا غنا با خود تو است. گفت:  
بگذارید مشورت کنم. با همسرش مشورت کرد گفت: بی نیازی در نیمه اول را انتخاب کن. 
همین کار را کردند و از  همه جا برایشان مال می رسید ولی از آن طرف آنها هم تا می توانستند 
انفاق و بخشش می کردند. وقتی نیمه دوم رسید دیدند خبری از فقر نشد. به او گفتند: چون 

درحال بی نیازی بخشندگی داشتی، فقر را از تو برداشتند و تا آخر عمر غنی خواهی بود. 
ز احسان می شود صاحب کرم را دولت افزون تر  بلی هر چاه را آب از کشیدن بیش می گردد2

بین  را  و وحدت  الفت  که  توجه داشت  باید  بخشندگی  اجتماعی  آثار  باب  در  از سویی 
اعضای جامعه افزون می کند.

پیامبر خدا  فرمودند: 
، َقریٌب ِمَن الَجنَِّة، َقریٌب ِمَن الّناِس«3  ِخیُّ َقریٌب ِمَن الّلِهٰ »  َالسَّ

شخص بخشنده هم به خدا نزدیک است؛ هم به بهشت نزدیک است،هم به 
مردم.

1. طریحی، مجمع البحرین، ج1، ص215.
2. سالم کشمیری.

3. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج4، ص40.
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 تمرین بخشندگی
راهکارهای علمی

1(  به این بیندیش که اموال، بار سنگینی است که وقتی به کسی می بخشی بارت را تا قیامت 
برایت حمل می کند و آنچه برای خود نگه داریم از بین می رود و آنچه ببخشیم می ماند.1
انفاق  بریدند )و گوشت آن را  پیامبر  می گوید: گوسفندى را سر  یکی از همسران 
نمانده  باقى  به جز سردستش چیزى  کردند(. حضرت فرمودند: چیزى مانده  است؟ گفتم: 

 است. پیامبر  فرمودند: به جز سردستش، همٔه آن باقى مانده  است.2
2( به آثار و برکات انفاق و بخشندگی فکر کنیم. 

راهکارهای عملی
1(  سعی کنید نیازمند واقعی را که اظهار نیاز کرده است هرگز رد نکنید.3 اگر کسی هم 

نیاز به قرض داشت به او قرض بدهید.
2( سعی کنید به نزدیکان خود بخشش کنید بدون اینکه آنها از شما بخواهند. برای این 

کار از مبالغ اندک به بهانٔه عیدی شروع کنید.
3( به دوستان خود هدیه بدهید و دنبال بهانه باشید گرچه کوچک باشد.

1. نهج البالغه، نامه31.
2. متقی هندی، کنزالعمال، ح16150.

َل َفالَتنَهر.« ُضحٰی، 10. ا الّساِئِ 3. »َو َامَّ
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4( گاهی دیگران را در خوراکی هایتان مهمان کنید گرچه یک نوشیدنی باشد.
5 ( گاهی خریدهای خانه را از پول خودتان انجام دهید.

6( با آدم های بخیل نشست و برخاست نکنید و با افراد بخشنده معاشرت کنید.
باشد قسمت زنبور از دریاى شهد  ممسک از قهر خدا بى بهره از مال خودستنیش 

7( حکایت های افراد سخاوتمند مانند اهل بیت  را بخوانید.

 اعتدال در انفاق 
»َو الَّذیَن ِاِذا َانَفقوا لَم ُیسِرفوا َو لَم َیقُتروا، َو کاَن َبیَن ٰذلَِك َقواًما«1

و کسانى اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجى مى کنند و نه تنگ مى گیرند، و 
میان این دو ]روش [ حد وسط را برمى گزینند.

امام صادق  در جمع اصحاب بودند. دستشان را به سوی زمین بردند و مشتی ریگ 
سپس  است.  بخل  و  گرفتگی  این  فرمودند:  و  بستند  محکم  را  انگشتانشان  برداشتند. 
دستشان را باز کردند و تمام ریگ ها را ریختند و فرمودند: این نیز اسراف است. هنگامی که 
مشتی دیگر از ریگ برداشتند، کمی انگشتان خود را باز کردند تا مقداری ریخت و مقداری 

باقی ماند، فرمودند: این اعتدال در بخشش است.2

1. فرقان، 67.
2. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج4،  صص 54-55. 

به نظر شما غیر از بخشندگی در زمینٔه مسائل مالی در چه زمینه های دیگری می توان 
سخاوت داشت؟

 فعالیت
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 2( از خود گذشتگی
عین  در  مرحله  این  در  چون  است.  بخشندگی  از  باالتر  مرحله ای  گذشتگی  خود  از 

نیازمندی خود، دیگری را مقّدم می کنید. امیرالمؤمنین  فرمودند:
خاِء ااِلیثاُر«؛1 » َافضُل السَّ

 برترین بخشندگی ایثار و از خودگذشتگی است.
ایثار در لغت به معنای انتخاب است و در اصطالح یعنی انتخاب خواستٔه دیگران و مقدم 

داشتن آنها بر خود. 
انواع ایثار

پیامبر اکرم  فرمودند:
 2 ِ  فی َسبیِل الّلهٰ

ٰ
 َو مالِه

ٰ
ِس َمن جاَد بَنفِسه َاجَوُد الّناٰ

بخشنده  تریِن مردمان کسى است که جان و مال خود را در راه خدا ببخشد. 
گاهی مالمان را فدا می کنیم و گاهی جانمان را. قرآن درباره فداکاری امیرالمؤمنین  در 
 ،  هر دو زمینه سخن گفته است، آنجا که در شب هجرت به مدینه در بستر رسول گرامی 

جان برکف آرمید:
، َو الّلُهٰ َرئوٌف بِالِعباِد.«3  »  َو ِمَن الّناِس َمن َیشری َنفَسُه ابِتغاَء َمرضاِة الّلِهٰ

1. غررالحکم و دررالکلم، ح2888.
2. راوندی، النوادر، ص20.

3. و از مردم کسی هست که از جانش برای کسب خشنودی خدا می گذرد و خداوند )نسبت( به بندگان مهربان است. بقره، 
.207
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 فعالیت
آیٔه زیر در چه جریانی نازل شد و مصداق آن کیست؟1

»َو ُیؤِثروَن َعلٰى َانُفِسِهم َو لَو کاَن بِِهم َخصاَصٌة
ئَِك ُهُم الُمفِلحوَن«؛2  ـٰ  َفُاول

ٰ
َو َمن یوَق ُشحَّ َنفِسه

باشند؛  نیازمند  بسیار  خودشان  چند  هر  مى دارند،  مقّدم  خود  بر  را  آنها  و 
کسانى که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگاران اند.

مثل پوریای ولی
فینال وزن 74 کیلو رسیده  به  تهران.  آزاد  بود و مسابقات قهرمانی کشتی  سال 1355 
بود. ابراهیم در اوج آمادگی بود. آگاهانه طوری ضعیف کشتی گرفت تا حریفش پیروز شود. 
می دانست حریف به جایزه نقدی مسابقه نیاز دارد. این بود که در مسابقٔه شهادت هم برنده 

شد شهید ابراهیم هادی.3
افروزی4شمع شو شمع که خود را سوزی کسان  بزم  بدان  تا 

1. عروسی هویزی، نورالثقلین، ج5، ص285، ح53.
2. حشر، 9.

3. سالم بر ابراهیم، ج 1، ص36-37.
4. جامی. 

هریک از شما، یکی از شهدا را انتخاب کنید و با مطالعه زندگی نامه و وصیت نامه اش، 
او را به دوستانتان در کالس معرفی کنید.

 فعالیت
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 3( احسان به اعضای خانواده
ما نسبت به والدین خود وظایفی داریم که اگر به آنها پایبند نباشیم، در راه رسیدن به خدا 
ناکام می مانیم. خدایی که بعد از عبادتش، امر به احسان والدین را بارها فرموده و پس از 

پیروی از خود به پیروی از پدر و مادر دستور داده است.

1

آن است که قدر پدر پیر بدانی2 شکرانه زورآوری روز جوانی 

1. اسراء، 23.
2. سعدی.

خداوند در این آیه چند وظیفه برای فرزندان نسبت به والدین مشخص کرده است؟
ِعنَدَك  َیبُلَغنَّ  ِاّما  ِاحسانًا،  بِالوالَِدیِن  َو  ِاّیاُه،  ِااّل  َتعُبدوا  َااّل  َربَُّك  َقضٰى  »َو 

الِکَبَر َاَحُدُهما َاو ِکلُهما، َفل َتُقل لَُهما ُاٍفّ َو ال َتنَهرُهما، َو ُقل لَُهما َقواًل َکریًما«1

 فعالیت
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امام صادق  در سخنی معروف به نام نثرالدرر )درافشانی( وظایف ما را نسبت به پدر و 
مادرمان و نسبت به برادر و خواهرمان معلوم کرده اند:

فرزند در برابر پدر و مادر سه وظیفه دارد:
الف( در همه حال، سپاسگزار آنان باشد )گرچه به هر دلیل از آنان ناراحت باشد(؛

 ب( آنان را در هرچه به او امر می کنند، یا نهی می نمایند به شرطی که نافرمانی خدا 
نباشد، اطاعت کند؛

ج( در نهان و عیان خیرخواه آنان باشد.1
برادران و خواهران باید سه اصل را رعایت نمایند تا در دوستی پایدار بمانند و گرنه از هم 

جدا شوند و با هم دشمنی ورزند:
الف( رفتار منصفانه با یکدیگر

ب( مهربانی با همدیگر
ج( خودداری از حسادت نسبت به هم.2

خانمی به دیدن پیامبر  آمد. ایشان بسیار او را احترام کردند و عبای خود را زیر 
با او سخن گفتند و سپس تا دم  پایش انداختند و او را جای خود، نشاندند. مدت زیادی 
در با پای برهنه بدرقه اش کردند. آن زن، خواهر رضاعی ایشان )فرزند حلیمه سعدیه( بود. 
روزی دیگر برادر رضاعی ایشان به دیدن آن حضرت آمد. او را نیز احترام کردند ولی نه به 
اندازه خواهرشان. در پاسخ پرسش اصحاب که راز این تفاوت برخورد چه بود؟ فرمودند: 
چون خواهرم، زن است و به محبت بیشتری نیازمند است و از طرفی، به پدر و مادرش بیشتر 

رسیدگی می کرد؛ از این رو او را بیشتر احترام کردم.3

 4( صلهٔ رحم
صلٔه رحم و دیدار خویشاوندان همانند انفاق، عمر و روزی ما را می افزاید و ما را به خدا 

نزدیک تر می کند. 

1. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص322.
2. همان، ص322-323.

3. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج 2، ص 161.
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امام سّجاد  فرمودند: 
که در صف  گامی  از همه دوست داشتنی تر است: نخست  نزد خدا  گام  دو 
لشکر اسالم برای جهاد در راه خدا برداشته می شود و دیگری گامی که به 

سوی دیدار خویشاوندی برداشته می شود که از ما بریده است.1

آثار صلهٔ رحم:2
الف( دنیوی

ــ روزی را زیاد می کند؛
ــ عمر را طوالنی می کند؛

ــ بالها را دفع می کند؛ 
ــ موجب محبت است؛
ــ شهرها را آباد می کند؛

 و...
بر خویشان خویش  پرسیدن،  به  تــا کــه گــردد مــّدت عمر تــو بیشرو 
رو خویشاوند،  ز  گرداند  که  او3هر  عمِر  پذیرد  نقصان  بی گمان 

1. مجلسی، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج 74، ص 87.
2. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج2، ص151-158.

3. عطار نیشابوری، پندنامه، ص107.
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ب( معنوی
ــ اجر صد شهید دارد؛
ــ باعث سخاوت است؛

ــ باعث خوش اخالقی است؛
ــ حساب را آسان می کند؛ 

ــ مرگ را آسان می کند؛
و...

تلفن را بردارید و به یکی از بزرگ ترهای فامیلتان زنگ بزنید و احوالش را بپرسید. 
حداقل ارتباط با خویشان، به یک سالم است1 یا یک جرعٔه آب که به دستشان دهید.2

پیامبر اکرم  به حضرت علی  توصیه کرده اند گرچه الزم باشد که یک سال راه طی 
کنید، باز هم به پدر و مادرتان نیکی کنید و به دیدار خویشانتان بروید.3

1. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج2، ص155.
2. همان، ص151.

3. حّر عاملی، محّمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج 11، ص344 .
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درس دهم

زیر نور ماه
تنٔه  برداشت.  گام  وسیله  بدون  نمی توان  خدا  به  رسیدن  برای 
درخت اگر نباشد، مواد غذایی از ریشه به میوه نمی رسد. قرار دادن 

واسطه، سّنت و قانون الهی در هستی است. خداوند فرمود: 
ُقوا اللَّهٰ َو ابَتغوا ِالَیِه الَوسیَلَة  َها الَّذیَن آَمُنوا اتَّ »یا َایُّ

 لََعلَُّکم ُتفِلحوَن«1
ٰ
َو جاِهدوا فی َسبیِله

از )مخالفت فرمان(  آورده اید!  ایمان   اى کسانى که 
خدا بپرهیزید! و وسیله اى براى تقرب به او بجویید! و 

در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید! 
من  فرمودند:  امیرالمؤمنین   معصوم.  امام  یعنی  این وسیله، 
وسیلٔه به سوی خدا هستم.2 برای رسیدن به خدا باید با محبوب ترین 

انسان های زمین یعنی معصومین، دوست و همراه شد.
چگونه می توان با آن بزرگواران  ارتباط برقرار کرد؟ وظایف 

ما در مقابل ایشان چیست؟

1ــ مائده، 35.
2ــ بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص292.

https://www.roshd.ir/111235-10
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 تو را دوست دارم خدا...
بین اصحاب نشسته بودند و پرسیدند: به نظر شما کدام دستگیرٔه ایمان، استوارتر است؟ 
یاران گفتند: خدا و پیامبرش بهتر می دانند. بعضی گفتند: نماز، بعضی گفتند: زکات، برخی 
را  اکرم همٔه حرف ها  پیامبر  برخی حج و عمره و عده ای هم گفتند جهاد.  و  گفتند: روزه 
شنیدند و فرمودند: همه آنچه گفتید فضیلت است ولی پاسخ این نیست. محکم ترین دستگیرٔه 
ایمان، دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خدا و دوستی دوستان خدا و 
دوری جستن از دشمنان خدا است.1 دلیل اهمیت بیشتر این مسئله نسبت به سایر مسائل این 
است که اگر اهل بیت پیامبر  و دوستی و راهنمایی آنان نباشد، ما راهی به نماز و روزه و 

سایر احکام دین نخواهیم یافت.2
پیامبر مهربانی  فرمودند:

، َوَاِحّبونی لُِحِبّ الّلِه،ٰ
ٰ
 ِمن نَِعِمه

ٰ
لِما َیغدوُکم بِه َاِحبُّوا الّلَه ٰ

َو َاِحّبوا َاهَل َبیتی لُِحّبی 3 

خدا را به خاطر نعمت هایى که به شما ارزانى مى دارد، دوست بدارید و مرا به 
سبب آنکه خدا را دوست دارید، دوست بدارید و خانواده ام را به سبب آنکه 

مرا دوست دارید، دوست بدارید. 

1. کلینی، محّمدبن یعقوب، کافی، ج2، ص125.
2. همان، ص18.

3. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج1، ص139.

پیامبر ما برای رسالتش چه مزدی طلب کرده است؟ فکر می کنید چرا این مزد تعیین 
شده است؟

 فعالیت
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 همراهی تولی و تبری
در آسمان کمال، نه  بی بال می توان پرواز کرد و نه تک بال. توّلی و تبّری، دو بال پرواز تا 
خود خداست. شخصی به امیر مؤمنان  گفت: من در کنار دوستی شما فالن کس راــ که 
یکی از دشمنان آن حضرت بود ــ نیز دوست دارم. آن حضرت در جواب فرمودند: اکنون 
تو اعور و یک چشم هستی که تنها فضایل ما را می نگری و به ما عالقه مندی. باید چشم دیگر 
تو باز باشد تا به وسیلٔه آن، رذایل دشمنان ما را نیز ببینی و به آنان بغض و کینه داشته باشی، 
لیکن این وضع دوام نمی یابد؛ زیرا حق و باطل و نور و ظلمت در یک جا نمی گنجد. در آینده 
یا هر دو چشم خویش را از دست می دهی و کور می شوی، یا چشم دیگرت بینا می شود و 

بغض و کینه دشمنان ما را نیز به دل خواهی گرفت.1

 کارهای ما در برابر معصومان 
 1( گام اّول، شناختن معصومان  است. امام على  فرمودند: 

همانا امامان از جانب خدا تدبیر کننده کار مردمانند و کارگزاران او بربندگانش. 
به بهشت در نیاید مگر کسى که آنان را بشناسد و آنها نیز او را بشناسند و به 
دوزخ وارد نشود مگر کسى که ایشان را انکار کرده و ایشان نیز او را انکار 

کرده اند. 2
 2( گام بعدی دوست داشتن آنان است. وقتی گل زیبا را دیدی نمی شود عاشقش نشوی. 

امام را که بشناسی عاشقش می شوی.
پیامبر خدا  فرمودند:

ِمن  َاَعزَّ  ِالَیِه  ِعتَرتی  َوَتکوَن   ،
ٰ
َنفِسه ِمن  ِالَیِه  َاَحبَّ  َاکوَن  َحّتى  ٰ َعبٌد  ُیؤِمُن  » ال 

«؛3 
ٰ
، َوَتکوَن ذاتی َاَحبَّ ِالَیِه ِمن ذاِته

ٰ
، َو َیکوَن َاهلی َاَحبَّ ِالَیِه ِمن َاهِله

ٰ
ِعتَرِته

ـ فقال  :  ـ و َسّمٰی َبعَض َاعداِئهـ  ّنی ُاِحبَُّك َو ُاِحّب فالنًاـ  ّن رجال ً َقَدَم علٰی َامیرالُمؤمنین  َفقال: یا َامیَرالمؤمنین! اِ  1. اِ
ّما َان ُتبِصَر« )بحار، ج27، ص58(؛ ر.ک: جوادی آملی، عبدالّله، ادب فنای مقربان، ج1،  »َاّما اآلن َفاَنت َاعَوُر فِاّما َان َتعمٰی و اِ

صص 60-61.     
ُة ُقّواُم اللِّٰه علٰى  َخلِقِه، وُعرفاُؤُه و علٰى  ِعباِده، وال َیدُخُل الَجنََّة ِااّل َمن َعَرَفُهم وَعَرفوُه، وال یدُخُل الّناَر ِااّل َمن   2. ِاّنما ِااَلِئمَّ

َانَکَرُهم وَانَکروُه. نهج البالغه، خطبه 152.
3. شیخ صدوق، علل الّشرایع، ج1، ص140.
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و  بدارد  دوست  بیشتر  خودش  از  مرا  آن که  مگر  ندارد  ایمان  بنده اى  هیچ 
خاندان مرا از خاندان خودش عزیزتر و خانواده مرا از خانواده خودش و 

جان مرا از جان خودش بیشتر دوست بدارد.
3(  گام سوم از همه مهم تر است: پیروی از آنان.

بچه ُخردسال هم می فهمد وقتی می گویی دوستش داری باید برایش کاری کنی. اگر به پدر 
و مادرت بگویی دوستتان دارم، ولی مدام حرف هایشان را نادیده بگیری به تو می گویند دروغ 

می گویی! تو ما را دوست نداری!
امام على  فرمودند: 

به خاندان پیامبر خود بنگرید و راه آنان را در پیش گیرید و در پى آنها حرکت 
کنید؛ زیرا آنان هرگز شما را از راه راست منحرف نمى کنند و به هیچ هالکتى 
در  نمى افکنند. اگر نشستند شما نیز بنشینید و اگر به پا خاستند، شما نیز به پاخیزید. 

از آنان پیشی نگیرید که گمراه شوید و از آنان عقب نیفتید که هالک شوید. 1

وظایف ما در برابر معصوم   
معرفت: امامت را بشناس

محبت: به او دل ببند
اطاعت: دنبال او برو

ُکم، َفَالِزموا َسمَتُهم، واتَِّبعوا اَ  َثَرُهم، َفَلن ُیخِرُجوُکم ِمن ُهًدى، وَلن ُیعیدوُکم فی َرًدى، َفِان َلَبدوا َفالُبدوا،   1. ُانُظروا َاهَل بیِت َنِبِیّ
روا َعنُهم َفَتهِلُکوا. نهج البالغه، خطبه 96. ن َنَهضوا َفانَهضوا َو ال َتسِبُقوُهم َفَتِضلُّوا َو ال َتَتَأخَّ و اِ

چقدر امام زمان  را می شناسید؟ هر چه می دانید بگویید تا روی تخته نوشته شود. 
حاضرید برای ایشان چه کارهایی انجام دهید؟ درباره آن در کالس بحث کنید.

 فعالیت
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 راهی به نور ماه
توّسل یعنی وسیله گرفتن برای رسیدن به چیزی که البته همراه با میل و رغبت است.1 
وقتی می خواهید با میل خود به سفری بروید و برای رفتن و رسیدن وسیله ای می گیرید شما 

توّسل جسته اید.
سلمان فارسی می گوید: از حضرت محمد  شنیدم که فرمودند: خداوند عزوجّل 

می فرماید:
 ای بندگان من، آیا چنین نیست کسی که حاجات بزرگی از شما می خواهد و 
شما حوائج او را برنمی آورید، مگر اینکه در نزد شما کسی را که محبوب ترین 
آن شفیع  به خاطر  را  او  آنگاه حاجات  قراردهد،  پیش شماست شفیع  مردم 
برآورید؟ اکنون آگاه باشید و بدانید که محبوب ترین خلق و افضل آنان نزد من، 
محمد  و برادر او علی  و امامان پس از وی هستند. اینان وسیله های 
مردم به سوی من اند. بدانید هر کسی حاجتی دارد و نفعی را طالب است، 
یا آنکه دچار حادثه ای بس صعب و زیان بار گشته و رفع آن را می خواهد، 
باید مرا به محّمد و آل طاهرینش  بخواند تا به بهترین وجه، حاجات او را 

برآورم.2

 دست مرا بگیر
شاهرخ هیکلی قوی داشت. قهرمانی سنگین وزن کشتی فرنگی جوانان و دعوت به تیم 
ملی یکی از افتخاراتش بود. نقطٔه منفی زندگی اش بزن بهادری و رفتن به محیط های آلوده 
بود. نقطٔه قّوت زندگی اش عالقه به امام حسین   بود. پای ثابت هیئت جواداالئمه  و 
اشک هایش در روضه... عصر عاشورا بود که بعد از عزاداری پای صحبت های حاج آقا 
تهرانی نشست و جرقه توبه اش از همان جا زده شد. حِرّ انقالب، با عنایت امام حسین   
تولدی دوباره یافت. شاهرخ ضرغام باالخره مزدش را گرفت. شهادت در 31 سالگی، سال 

59، آبادان.3
1. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص871.

2. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج7، ص101.
 3. ر.ک: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، شاهرخ، حّر انقالب اسالمی: زندگینامه و خاطرات شهید شاهرخ ضرغام.  
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سالک راه حق بیا نور هدى ز ما طلب   نور بصیرت از در عترت مصطفى طلب
بر ما شفا بجو، از در ما دوا طلب1 از  هست سفینه نجات عترت و ناخدا خدا   

 آمده ام که نروم
شود  تنگ  برایش  دلتان  می شود  مگر  نروید.  دیدنش  به  و  باشد  دوستتان  می شود  مگر 
به سالمی  که  نمی شود  نباشید. وقتی که عاشق معصومین  شدیم،  زیارتش مشتاق  به  و 

مهمانشان نشویم. فرقی هم ندارد که زنده باشند، یا از دنیا رفته باشند. 
امام صادق  فرمودند: 

»  َمن زاَرنا فی َمماِتنا، َفَکَانَّما زاَرنا فی َحیاِتنا«2 
هر که پس از مردنمان ما را زیارت کند، چنان است که در زمان زندگى مان 

زیارتمان کرده باشد. 

1. دیوان فیض کاشانی.
2. مجلسی، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج97، ص124.
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خداوند هم در قرآن کریم به انبیای الهی سالم داده است.

از قدیم گفته اند: هر دیدی بازدیدی دارد. نمی شود که به دیدار معصومین  بروید و به 
دیدنتان نیایند. امام حسین  از پیامبر اکرم  پرسیدند: پدر جان! پاداش کسى که شما 
را زیارت کند چیست؟ حضرت فرمودند: پسرکم! هر که مرا یا پدر تو یا برادرت و یا خودت 
را زنده یا پس از مرگ زیارت کند، بر من است که در روز قیامت دیدارش کنم و او را از 

گناهانش نجات دهم.1 

 رسم رفاقت2
برای رفاقت با این انوار الهی و رفتن به زیارتشان باید آداب و رسومی را رعایت کرد که 

ما را به آنها نزدیک تر می کند:
1( دربارهٔ بزرگی و عظمتشان و اینکه چقدر به آنها مدیونیم فکر کنیم.

2( فضایلشان را مطالعه کنیم و در حال زیارتشان آنها را به خاطر آوریم.
رفتن  مقدمه  زیارت،  غسل  کنیم.  سالم  بر ایشان  و  برسیم  حضورشان  به  طهارت  با   )3 

گناهان از جانمان است.
4( لباس های زیبا و پاکیزه بر تن کنیم و عطر بزنیم. به مالقات فرد مهمی می خواهیم برویم.

5( اذن ورود بخواهیم و زیارت نامه های معتبرشان را بخوانیم.
6( مؤدبانه با آنان سخن بگوییم ولی صمیمی و بی آالیش.

7( سکوت و متانت در محل زیارت، نشانه ادب ما و حرمت آن معصوم است.
8( دو رکعت نماز زیارت بخوانیم و به آن معصوم هدیه کنیم.

1. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص11.
2. ر.ک: فاضل لنکرانی، محمد، مناسک الحج، صص 273-274. 

سوره صافات را بنگرید و سالم های خدا به انبیای الهی را برشمارید.
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9( هرچه می توانیم قرآن و دعا نزد مرقد شریف بخوانیم.
10( روزی بر ما نگذرد، مگر اینکه بر یکی از معصومین سالم کنیم از دور یا نزدیک. 

پیامبر خدا  فرمودند: 
»  َمن َسلََّم َعَلیَّ فی َشی ٍء ِمَن ااَلرِض ُابِلغُتهو، َو َمن َسلََّم َعَلیَّ ِعنَد الَقبِر َسِمعُتهو«1 
هر که در هر نقطه  اى از روى زمین به من سالم کند، سالمش به من مى رسد و 

هر که بر سر قبرم به من سالم کند، آن را مى شنوم.

1. مجلسی، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج97، ص182.
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