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محبوب ترین عبادت
»شادی و نشاط« محرکی است برای نیازهای اساسی انسان در زندگی 

»شــادی« عامــل رشــد و موفقیــت و ابــزاری بــرای کار و فعالیــت بیشــتر و افزایــش 
ــه زندگــی معنــا می دهــد  ــه ب ــی اســت ک توانایــی انســان اســت. »شــادی« ضرورت
و اصــواًل آفرینــش جهــان هســتی و انســان بــه گونــه ای اســت کــه خودبه خــود 
ــرای آدمی فراهــم مــی آورد و عواطــف منفــی ماننــد ناکامــی،  شــادی و نشــاط را ب
بــه تمــام  اثــر می ســازد. اســالم، دیــن فطــرت اســت و  بــی  را  تــرس و نگرانــی 
نیازهــای طبیعــی و فطــری انســان توجــه دارد و پیــروان خــود را بــه شــادی های 
مثبــت و ســازنده دعــوت می کنــد؛ چــرا کــه اســتفاده از امــور شــادی آفرین در 
مواقــع مناســب و بــا رعایــت حــدود الزم، بــرای آرامــش روان و کاســتن از یــک 
ــد: ایــن  ــه امــام علــی)ع( می فرمای ــی بســیار مفیــد اســت، چنــان ک نواختــی زندگ
دل هــا هماننــد بدن هــا خســته و افســرده می شــوند و نیــاز بــه اســتراحت دارنــد. 

در ایــن حــال، نکته هــای زیبــا و نشــاط انگیز را بــرای آن هــا انتخــاب کنیــد. 
در همیــن بــاره امــام رضــا)ع( فرمــود: »اوقــات خــود را بــه چهــار بخــش تقســیم 
کنیــد: بخشــی را بــرای عبــادت، بخشــی را بــرای کار و فعالیت بــرای تأمین زندگی، 
بخشــی را بــرای معاشــرت و مصاحبــت بــا بــرادران مــورد اعتمــاد و کســانی که شــما 
را بــه عیوبتــان واقــف ســازند و بخشــی را بــه تفریحــات و لذایــذ حــالل اختصــاص 
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دهیــد و از مســرت و نشــاط ســاعت تفریــح و شــادی، می توانیــد انجــام وظایــف 
دیگــر خــود را تأمیــن کنیــد.«

البتــه ایــن نیــاز چــون نیازهــای دیگــر انســان، اگــر مهــار نشــود و بــی ضابطــه 
مــرز  بایــد  لــذا  به دنبــال خواهــد داشــت؛  را  زیان هایــی  به طــور حتــم،  باشــد، 
ــاروا و ناپســند روشــن شــود.  شــادی ها و تفریحــات ســالم و مشــروع، از شــادی ن
مطلــب حاضــر بــه بررســی ایــن مفهــوم در آموزه هــای دینی مــان می پــردازد. 
ــه گونه هــای مختلــف، مــورد تأییــد  ــگاه خاصــی دارد و ب شــادی در قــرآن، جای
و توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ امــا نــه شــادی بیهــوده و عبــث، بلکــه شــادی تــوأم بــا 
اهــداف الهــی و انســانی و لــذا آیــات قــرآن دربــاره شــادی دو دســته اند: دســته ای 
از آیــات، مؤمنیــن را دعــوت بــه شــادی می کننــد، ماننــد آیــه: » ُقــل ِبَفصــِل اهلل 
ــا َیجَمُعــوَن؛  ]ای رســول خــدا ! بــه  َو ِبَرحَمِتــِه َفِبَذِلــَک َفلَیفَرُحــوا ُهــَو َخیــٌر ِمّمَ
خلــق[ بگــو کــه شــما بایــد منحصــرًا بــه فضــل و رحمــت خــدا شــادمان شــوید ]و بــه 
نــزول قــرآن مســرور باشــید[ کــه آن بهتــر و مفیدتــر از ثروتــی اســت کــه بــرای خــود 

اندوختــه می کنیــد.« یونــس/58
از ایــن رو، مــردم بــه فضــل پــروردگار و بــه رحمــت بــی پایــان او بــه ایــن کتــاب 
بــزرگ الهــی کــه جامــع همــه نعمت هــا اســت، بایــد خشــنود شــوند، نــه بــه جمــع 
ثروت هــا و بزرگــی مقام هــا و فزونــی قــوم و قبیلــه. همچنیــن قــرآن، زمانــی کــه 
وعــده الهــی، مبنــی بــر نصــرت و پیــروزی رومیــان اهــل کتــاب بــر مشــرکان مجوس، 
محقــق می شــود، می فرمایــد: »َو َیوَمئــٍذ َیفــَرُح الُمؤِمُنــوَن ِبَنصــرِ اهلل...؛ و در آن روز 
]کــه رومیــان فاتــح شــوند[ مؤمنــان بــه یــاری خداونــد شــاد می شــوند«روم/5 - 4
بنابرایــن، شــادی ها بایــد براســاس ارزش هــا و اهــداف مقــدس قــرآن و پیــروزی 

موحدیــن بــر مشــرکین باشــد. 
ــات قــرآن، شــادی را مذمــت می کننــد؛ البتــه شــادی های  دســته دیگــری از آی
ــا  ــه از آن ه ــه دو نمون ــا ب ــا هســتند. در اینج ــاس ضد ارزش ه بیهــوده ای کــه براس

اشــاره می شــود: 
و  بــود  مغــرور  و  خود خــواه  فــردی  کــه  »قــارون«  داســتان  در  کریــم  قــرآن   -1
شــادی های مســتانه داشــت، از زبــان قومــش می فرمایــد: »ِاذ َقــاَل َلــُه َقوُمــُه اَل َتفــَرح 
ِاّنَ اهلل اَل ُیِحــُب الَفِرحِیــَن؛ هنگامی کــه قــوم قــارون بــه او گفتنــد: شــادی ]مغرورانــه[ 

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

مکــن کــه خداونــد شــادی کننــدگان ]مغــرور[ را دوســت نمــی دارد.« قصــص/76
2- قــرآن کریــم ضمــن بیــان عذاب هــای دوزخیــان می فرمایــد: »َذِلُکــم ِبَمــا ُکنُتــم 
َتفَرُحــوَن ِفــی األرِض ِبَغیــِر الَحــّقِ َو ِبَمــا ُکنُتــم َتمَرُحــون؛ ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه 
ــه ]ســخت به خــود[  ــه خاطــر آن اســت ک ــد و ب ــه ناحــق در زمیــن شــادی می کردی ب
ــد ]و از روی غــرور و مســتی بــه خوشــحالی می پرداختیــد[.« مومــن/75 می نازیدی

جالــب اینکــه در آخــر آیــه می فرمایــد: »ِبَمــا ُکنُتــم َتمَرُحــوَن« کــه بــه معنــای 
شــادی بــه خاطــر مطالــب بــی اســاس، یــا شــدت فــرح و... اســت و شــدت فــرح 
نوعــًا منشــأیی جــز غفلــت و غــرور نــدارد. بنابرایــن، آنجــا کــه از شــادی مذمــت 

ــاه، غفلــت و فســاد اســت.  ــا گن ــودن شــادی ب ــه جهــت همــراه ب شــده، ب

اقسام شادی از نظر اسالم
نکتــه مهــم و اساســی آن اســت کــه اســالم هــر گونــه شــادی را تأییــد نمی کنــد، 
بلکــه بــرای آن حــد و مــرز قائــل اســت هــر چنــد شــادی یــک هیجــان طبیعــی 
بــرای انســان قلمــداد می شــود و از ایــن حیــث نمی تــوان آن را بــه انــواع مختلــف 
تقســیم کــرد؛ امــا بــا توجــه بــه عامــل پدیــد آورنــده، انگیزه شــادی، موقعیــت زمانی 
و مکانــی و عــوارض دیگــر، چــه بســا بــار مثبــت و منفــی پیــدا می کنــد. از ایــن رو بــا 

نگــرش دینــی، شــادی بــه دو قســم پســندیده و ناپســند تقســیم می شــود: 

الف. شادی پسندیده
از نــگاه دیــن اســالم، شــادی پســندیده آن اســت کــه جهــت گیــری الهــی داشــته 
باشــد و یــا مقدمــه ای بــرای انجــام وظایــف شــرعی و الهــی قــرار گیــرد؛ چــون طبــق 
نظــام ارزشــی اســالم، مطلــوب واقعــی، تقــرب بــه خــدا اســت و همــة حــرکات 
ــل  ــل حاص ــا تکام ــرد ت ــام گی ــتای آن انج ــد در راس ــان بای ــال انس ــکنات و افع و س
شــود. بــا توجــه بــه معیــار کلــی گفتــه شــده، می تــوان بــرای شــادی پســندیده 

ــمرد:  ــر ش ــل را ب ــای ذی ویژگی ه
الف. همراه با گناه نباشد؛ 

ب. با غفلت از خدا مقرون نشود؛
ج. اعتدال و میانه روی در آن رعایت شود. 
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ابــتــدا

در اینجا به چند نمونه از شادی های پسندیده اشاره می شود: 
1. شــادی در وقــت اطاعــت از خــدا: شــادی حقیقــی، وقتــی اســت کــه انســان 
توفیــق طاعــت خداونــد را پیــدا کــرده باشــد و از گنــاه، دوری گزینــد. حضــرت 
علــی)ع( می فرمایــد: »شــادی مؤمــن، بــه طاعــت پــروردگارش اســت و حزنــش بــر 

گنــاه و عصیــان اســت.«
پیامبــر اکــرم)ص( در وصیــت خــود بــه امــام علــی)ع( فرمــود: »ای علــی! بــرای 
ــرادران دینــی، افطــار از روزه و  ــا ب ــدار ب مؤمــن در دنیــا ســه خوشــحالی اســت: دی

ــب.« ــر ش ــده داری در آخ ــب زن ش
2. شــادی بــرای احیــای حــق یــا از بیــن رفتــن باطــل: امــام علــی)ع( در نامــه ای 
بــه »عبــداهلل بــن عبــاس« می فرمایــد: »امــا بعــد، انســان گاهــی مســرور می شــود بــه 
خاطــر رســیدن بــه چیــزی کــه هرگــز از دســتش نمی رفــت و گاهــی محــزون می شــود 
بــه خاطــر از دســت دادن چیــزی کــه هرگــز بــه آن نمی رســد. پــس بایــد شــادی تــو 

بــه خاطــر احیــای حــق یــا نابــودی باطــل باشــد.« 
3. تحــول معنــوی: شــادی، زمانــی پســندیده اســت کــه در انســان تحولــی 
ایجــاد شــود و انســان بتوانــد خطاهــای گذشــته خــود را جبــران کنــد و نیــز روزی 
کــه احســاس کنــد خداونــد گناهــان گذشــته او را بخشــیده اســت. امــام علــی)ع( 
ــد گناهانــش بخشــیده شــده اســت.« ــرای کســی اســت کــه بدان فرمــود: »عیــد ب

ــا چهــره گشــاده و لبخنــدی  4. شــادی بــرای دیگــران: اگــر مســلمانی بتوانــد ب
ــا ایــن عمــل، عــالوه بــر اینکــه خــود  صمیمــی، غمــی را از دل دوســتش بزدایــد، ب
ــه جــا آورده اســت. امــام  ــز ب ــروردگار را نی ــه نشــاط و شــادی رســیده، عبــادت پ ب
صــادق)ع( می فرمایــد: »کســی کــه از چهــره بــرادر دینــی اش رنــج و اندوهــی را 
بــردارد، خداونــد بــه پــاداش آن، ده حســنه در نامــه اعمالــش می نویســد.« در 
روایتــی دیگــر امــام محمــد باقــر)ع( می فرمایــد: »در نــزد خــدا، عبادتــی محبوب تــر 
از شــاد کــردن مؤمنــان نیســت.« البتــه شــاد کــردن دیگــران از روش هــای مختلفی 
ــا  ــه و گاهــی ب ــان آوردن، گاهــی دادن هدی ــه زب انجــام می گیــرد، گاهــی کالمــی را ب
توجــه کــردن و نــگاه کــردن، می تــوان فــردی را مســرور و شــاد کــرد و گاهــی هــم بــا 

ــوان خاطــری را خرســند و شــاد ســاخت.  ــی، می ت کمــک مال
5. شــادی بــرای تشــکیل مجالــس جشــن: یکــی از شــادی های مثبــت و 
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روزهــای شــادی  مناســبت  بــه  و ســرور  تشــکیل مجالــس جشــن  پســندیده، 
معصومــان)ع( اســت، ماننــد: ســالروز میــالد پیامبــر اکــرم)ص( و موالیــد ائمــه 
ــان،  ــد قرب ــد فطــر، عی ــد مبعــث، عی ــد: عی ــبت هایی مانن معصومیــن)ع( و مناس

عیــد غدیــر و...
امــام رضــا)ع( بــه ریــان بــن شــبیب فرمــود: »اگــر دوســت داری در درجــات عالیــه 

بهشــت بــا مــا باشــی، بــه حــزن مــا محــزون و بــه شــادی مــا شــاد بــاش!«)13( 

ب. شادی ناپسند
گاهــی شــادی ها ـ کــه از راه هــای مختلفــی پیــدا می شــود ـ بــا گنــاه و معصیــت، و 

لهــو و لعــب تــوأم اســت. 
1. شــادی بــه گنــاه: از امــام ســجاد)ع( نقــل شــده کــه فرمودنــد: »از خوشــحالی 
بــه گنــاه بپرهیــز؛ چــرا کــه خوشــحالی بــه گنــاه از خــود گنــاه بدتــر و بزرگ تــر اســت.«

2. شــادی در برابــر لغــزش دیگــران: امــام علــی)ع( فرمــود: »بــه لغــزش دیگــران 
خوشــحال مشــو؛ زیــرا تــو نمی دانــی کــه زمانــه بــا تــو چــه خواهــد کــرد.«

3. شــادی های تمســخر آمیــز: یکــی از شــادی های منفــی، شــادی های تمســخر 
ــر و تضعیــف حــق، انجــام می شــود، ماننــد خنــده  ــه به منظــور تحقی ــز اســت ک آمی
فرعون در برخورد با دالیل منطقی و معجزات روشن حضرت موسی)ع(؛ چنان که 
ــا َجاَئُهــم ِبآَیاِتَنــا ِاَذا ُهــم ِمنَهــا َیضَحکُوَن؛ چــون آیــات  قــرآن مجیــد می فرمایــد: »َفلّمَ

مــا را بــر آن هــا آورد، او را مســخره کردنــد و خندیدند.«مطففیــن/29
ــه  ــیله ب ــن وس ــد بدی ــه می خواهن ــت ک ــا اس ــتکبران و طاغوت ه ــن روش مس ای
دیگــران بفهماننــد کــه اصــاًل دعــوت آن هــا قابــل بررســی نیســت و ارزش یک روش 

و برخــورد جــدی را نــدارد. 
4. شــادی مغرورانــه: افــراد کــم ظرفیــت، بــا دســتیابی بــه مــال و ثــروت و مقــام، 
چنــان بــه شــادی می پردازنــد کــه از خــود بــی خــود می شــوند. ایــن روش شــادی 
و نشــاط نیــز از منظــر قــرآن مذمــوم و ناپســند شــمرده شــده اســت.  قــرآن کریــم 
دربــاره قــارون می فرمایــد: »همانــا قــارون یکــی از ثروتمنــدان قــوم موســی بــود کــه 
بــر آن هــا طریــق ظلــم و طغیــان پیــش گرفــت و مــا آنقــدر گنــج و مــال بــه او دادیــم 

کــه بــر دوش بــردن کلیدهــای آن گنج هــا صاحبــان قــوت را خســته می کــرد.«
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اّول رمضان
1. آتش سوزی مسجد النبی)ص(

روز اول ماه رمضان بنا به نقل »سمهودی مورخ عامه« در سال 654 هجری، 
قدری  به  و  شد،  سوزی  آتش  دچار  آن  مقدسه  حجرات  و  النبی)ص(  مسجد 
شعله های آتش دامنه دار شد، که سقف و دیوارها را فرا گرفته و فرو ریخت این 
زمان مصادف با حکومت معتصم عباسی بود، وی دستور داد، بنیان مسجد را 

دوباره به پای داشتند )1(.

2.والیتعهدی امام رضا)ع( 
ایضا از وقایع روز اول ماه رمضان »بنا به نقل شیخ مفید در مسار الشیعه« روز 
بیعت- به والیتعهدی حضرت رضا)ع( است، و این عمل از طرف مامون عباسی 
فقط یک نقشه سیاسی برای فرو نشاندن انقالبات داخلی مخصوصا جلوگیری از 
خروج و قیام شیعیان ایران )که در اوائل خالفت مامون گرداننده خالفت او بودند( 
انجام گرفت. و دیگر ترس قیام اوالد علی)ع( از جمله عوامل والیتعهدی حضرت 

رضا)ع( از طرف مامون به شمار می آید. )2(

وقایعومناسبتهای
ماهمبارکرمضان
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سّوم رمضان 
1. غزوه تبوک یا فاضحه در روز  

از جنگ های حساس بین مسلمانان و رومیان که در  غزوه تبوک یا فاضحه 
سال نهم هجری بر پا شد و به صلح انجامید نیز در روز سوم ماه مبارک رمضان 
واقع گشت، و علت ایجاد این جنگ چنین بود که جاسوسان، به دربار امپراطور 
رفت،  دنیا  دار  از  اسالم  پیامبر  که  دادند،  گزارش  )هرقل(  )هراقلیوس(  روم 
امپراطور شورای نظامی تشکیل داد، و تمامی حاضران موقع را مناسب بسیج 
لشکر روم علیه حجاز دیدند و به سرپرستی مردی به نام یوحنا، یا )باغباد(، به 
سوی حجاز رهسپار، و در تبوک )محلی میان حجر و شام( با سپاه اسالم تالقی 
کردند، و سپاه اسالم در تبوک کناره چشمه آبی تمرکز  یافتند، و اینکه چرا  این 
جنگ را فاضحه می نامند بدان علت است که منافقان از حضور در جنگ تخلف 
ورزیدند، و رسوا شدند، و این جنگ را »ذو العسره« نامند زیرا که مسلمانان از 

نظر آذوقه و مرکب و مهمات بسیار در عسرت و سختی بسر بردند. )3(

هفتم رمضان 
وفات حضرت ابو طالب)ع(  

روز هفتم ماه رمضان بنا به نقل شیخ مفید)ره( سال دهم بعثت حضرت ابو 
طالب عم و یار با وفای پیامبر)ص( وفات یافت.

 همان مرد بزرگواری که در تمام نشیب و فرازهای دوران رسالت و قبل از رسالت 
برادر زاده عزیزش را یاری کرد و شر قریش را از او بازداشت و قلب نازنین پیامبر)ص( را 
در تبلیغات و رسالت الهی خوشحال و مسرور نمود، و با کلماتی نظیر: »اذهب یابن 
اخی فقل ما احببت فو اهلل ال اسلمک لشی ء ابدا«  ای پسر برادرم برو و هر چه 
دوست می داری بگو )با مشرکین و قریش( به خدا سوگند تو را در هیچ پیش آمدی 

وا نمی گذارم، )نوازش می نمود( و از او پشتیبانی می کرد.
کفه ایمان ابو طالب از کفه ایمان همه خلق سنگین تر است

آری به این بزرگوار تهمت بی ایمانی می زنند، حضرت باقر)ع( فرمود: اگر ایمان 
ابی طالب را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان این خلق را در کفه دیگر،  ایمان او 
سنگین تر است. )4( آری ابو طالب چهل و دو سال، در نهایت وفا و صمیمیت 
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و فداکاری به کفالت و حمایت پیامبر)ص( پرداخت، که او مانند پدری مهربان 
و  حفاظت  و  خدمت  را  او  مادری  همچون  اسد  بنت  فاطمه  همسرش  و 
پرستاری نمودند. و مرگ ابو طالب پیامبر)ص( را به شدت متاثر ساخت، چرا که 
حضرت یگانه حامی و پناه گاه خود را بعد از خدا از دست داد، که دشمن پس از او بر 
پیامبر)ص( جری و گستاخ گشتند. و مدفن آن حضرت در مکه قبرستان ابو طالب 

که به نام آنجناب نامیده شده قرار گرفت، »تغمده اهلل ببحبوحات جنانه« )5(

دهم رمضان 
وفات حضرت خدیجه)س(

در ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت خدیجه بانوی فداکار و همسر بی نهایت 
مهربان حضرت رسول)ص( در روز دهم به سن شصت و پنج سالگی از دنیا رفت، 
و پیامبر)ص( او را با دست مبارک خویش در حجون مکه )قبرستان ابو طالب( به 
خاک سپرد، و حزن در گذشت او پیامبر)ص( را بسیار محزون ساخت که پیامبر)ص( 
سال درگذشت حضرت خدیجه را »عام الحزن« سال اندوه نام نهاده، بلی خدیجه 
پشت  و  رونق یافت  اسالم  او  ثروت  از  که  بانوئی  پیامبر)ص(  همتای  بی  همسر 
پیامبر)ص( راست شد، باید سال درگذشتش را »عام الحزن« نام نهاد و مصیبت 
پیامبر)ص( شدت گرفت، زیرا که پیامبر)ص( مادر شایسته دخترش زهرای مرضیه 

را از دست داده و یاری همچون خدیجه را هرگز به دست نخواهد آورد. )6(
به خدا سوگند بهتر از خدیجه را خدا به من عوض نداده

عایشه گفت پیامبر)ص( از خانه بیرون نمی رفت مگر آنکه خدیجه)س( را یاد 
می کرد، و بر او به خوبی و نیکی مدح و ثنا می نمود، روزی از روزها غیرت مرا فرا 
گرفت، گفتم: او پیره زنی بیش نبود، و خدا بهتر از او را به شما عوض داده است، 
تکان  غضب  از  سرش  جلوی  موی  که  طوری  به  شد،  غضبناک  پیامبر)ص( 
می خورد سپس فرمود: نه به خدا قسم بهتر از او را خدا به من عوض نداده، 
او به من ایمان آورد هنگامی که مردم کافر بودند، و تصدیق کرد مرا، هنگامی که 
مردم  وقتی  کرد،  مواسات  من  با  خود  اموال  در  و  می کردند  تکذیب  مرا  مردم 
مرا محروم ساختند، و از او فرزندانی خدا روزی من کرد که از زنان دیگر محروم 

فرمود، »یعنی خدا فاطمه را از او به من عنایت فرمود« )7(
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دوازدهم رمضان 
حدیث مواخاة و عقد برادری در اسالم   

در دوازدهم رمضان، پیامبر)ص( بین اصحاب عقد برادری خواند، و بین خود 
و علی)ع( نیز برادری قرار داد، و با  این عقد اخوت، برادری و مساوات و برابری را 
در اسالم بنیان گذاشت اهل جهان را  یک عائله و افراد بشر را عضو  یک خانواده 
شمرد، و برای همیشه نژاد پرستی و امتیازات مادی و قبیلگی و رنگ و پوست 

را از ساحت مقدس اسالم پاک نمود.
ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون )8(

من  و  است«  من  ادیان  همه  »مشترک  است  آئین یگانه ای  شما  آئین  این 
پروردگار شمایم، پس مرا بندگی کنید«.

بجرم سخن ناروایم چهره ام را پایمال کن
وقتی ابوذر غفاری در محضر رسول اهلل)ص( با »غالم سیاهی« در محاکمه ای 
و  ناراحت  اسالم  عزیز  پیامبر  سیاهپوست،  پسر  السوداء« ای  »یابن  می گوید: 
خشمگین شده فرمود: »طف الصاع طف الصاع لیس البنی البیضاء علی ابن 
برتری  او بعمل صالح« همانند هم هستید و هیچ  بالتقوی  اال  السوداء فضل 
بر یکدیگر ندارید مگر به تقوی یا عمل صالح، »فوضع ابوذر خده علی االرض و 
قال لالسود قم فطا علی خدی تکفیرا له عن قوله« ابوذر به کفاره این سخنی که 
گفت چهره خود را به روی زمین گذارد، و به آن سیاهپوست گفت: بر خد و چهره 

من به کفاره گناهم پای بمال )و عفوم کن( )10(
و این سخن رئیس مذهب تشیع حضرت صادق)ع( است که فرمود: »المسلم 
اخ المسلم، و حق المسلم علی اخیه المسلم ان ال یشبع و یجوع اخوه، و ال یروی 
اخیه  علی  المسلم  حق  اعظم  فما  اخوه  و یعری  ال یکتسی  و  اخوه،  و یعطش 
المسلم« )11( مسلمان برادر مسلمان است و حق مسلمان بر برادرش این است 
که او سیر نگردد و برادرش گرسنه باشد و او سیراب نگردد، در حالی که برادرش 
تشنه است، و او پوشیده نباشد که برادرش عریان باشد آنگاه حضرت فرمود 

چه بزرگ است حق مسلمان بر برادر مسلمانش.
چه کسی جز علی)ع( لیاقت برادری پیامبر)ص( را داشت؟

آری پیامبر)ص( بین افراد صحابه با قرین و همرتبه خود، برادری ایجاد کرد، و 
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بر این اساس هم باید برای خویش برادری انتخاب کند لذا کسی را الیق بر این 
به  که  وحی  ضمن  خداوند  که  برگزید،  برادری  به  را  او  ندید  علی)ع(  جز  مقام 

جبرئیل و میکائیل کرد فرمود:
افال کنتما مثل علی بن ابیطالب آخیت بینه و بین محمد )12(

آیا شما مانند علی بن ابی طالب نیستید؟ )و از فداکاری او درس نمی گیرید؟( 
برقرار کردم و این  برادری  او و محمد )صلی اهلل علیهما(  به این دلیل من بین 
جای  در  علی)ع(  »که  المبیت  لیلة  مناسبت  به  حضرت  شان  در  سخن 

پیامبر)ص( خوابید« آمده است. 
»انما  فرمود:  خدا)ص(  رسول  با یکدیگر،  مؤمنین  برادری  و  اخوت  درباره 
المؤمنون فی تراحمهم و تعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو 

واحد تداعی له سائر الجسد بالحمی و السهر« )سفینة البحار، جلد 1، ص 13(.
به  هستند،  جسد  منزله یک  به  البته  انسانی  عواطف  و  ترحم  در  مؤمنین   
هنگام احساس درد از یک عضو بدن، سائر اعضاء و جوارح بدن به سبب تب و 

بیداری تداعی نموده و به درد می آید.

پانزدهم رمضان 
1. والدت امام مجتبی سبط اکبر)ع(    

پانزدهم ماه رمضان )بنا به نقل شیخ مفید و شیخ بهائی در توضیح المقاصد( 
اکبر، امام حسن مجتبی)ع( است،  روز والدت موفور السعادت حضرت سبط 
و این در سال سوم هجرت واقع شده است، وقتی مژده والدت این نور پاک را 
به پیامبر)ص( دادند، امواج سرور و شادمانی دل مبارک حضرت را فرا گرفت و 
مشتاقانه و با شتاب به خانه دخترش و محبوبه اش سیده زنان عالم رفت، 
فرمود: »یا اسماء هاتینی ابنی«، پسرم را به من بده. اسماء نوزاد مبارک را به 
جد بزرگوارش داد، رسول خدا)ص( در گوش راستش اذان، و در گوش چپش 
او آشنا شد، صدای حق  با  اقامه فرمود: )که نخستین صدائی که گوش نوزاد 
جدش خاتم االنبیاء)ص( بود، صدای توحید، صدای تکبیر، صدای تهلیل، 
و صدای تصدیق به نبوت پیامبر)ص( جد گرامش. که خدای توفیق این سنت 
عنایت  نوزادان  مورد  در  مجتبی)ع(  حضرت  شیعیان  به  و  امتش  به  را  سنیه 
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فرماید. پیامبر)ص( فرمود: »یا علی هل سمیت الولید المبارک؟« آیا  این نوزاد 
شما  بر  اهلل؟«  رسول  السبقک یا  کنت  »ما  کرد:  گذارده ای؟عرض  نام  را  مبارک 
سبقت نمی گیرم، هنوز لحظاتی نگذشته بود که بشیر وحی جبرئیل نازل شد، و 
فرمان خدا را به پیامبر)ص( رسانید، یا رسول اهلل »سمه حسنا« او را حسن نام 
گذار، پیامبر)ص( شخصا برای حسن)ع( عقیقه کرد، و بسم اهلل گفت و دعا کرد.

 صلح امام حسن)ع( یک تکلیف الهی بود
بسیاری از مردم شخصیت حضرت مجتبی)ع( و تاثیر بسیار حساس و فوق 
العاده صلح آن حضرت را در حفظ اسالم آن طور که باید نمی شناسند، و قدر 
و ارزش روش و سیره آن حضرت نزد بسیاری مجهول مانده است، در حالی که 
صلح امام حسن)ع( یک تکلیف خدائی و وظیفه شرعی بود که در آن شرائط 
و احوال، امام)ع( ناگزیر از تحمل آن شد، یا به عبارت دیگر اوضاع، آن را بر آن 
حضرت تحمیل کرد، و بر حسب حدیث مشهور و مسلم از طریق اهل سنت 
پیامبر)ص( آن را خبر داده و او را بسیادت و آقائی و اصالح طلبی معرفی فرمود، 
رابطه( این مضمون  در این  روایات  بین  )در  وفاق همه هست  مورد  آنچه  ولی 
است »ان ابنی هذا سید یصلح اهلل به بین فئتین )او بین فئتین عظیمتین(« 
پیامبر)ص( فرمود: براستی این فرزندم )امام حسن)ع(( آقائی است که خداوند 
به سبب او بین دو گروه عظیم صلح ایجاد می کند، که در بعضی از نقل ها »من 
به احتمال قوی جعل طرفداران  و  اتفاق نیست،  که مورد  المسلمین« دارد، 
خود  زمان  امام  با  که  کسی  امامیه  عقیده  به  زیرا  است،  معاویه  و  امیه  بنی 
اعالن جنگ نماید، و زیر بار بیعت با او نرود کافر است، و این درست نیست که 
پیامبر)ص( فرموده باشد که به وسیله فرزندم بین دو گروه مسلمان صلح برقرار 
می گردد، معنایش این است که پیامبر)ص( معاویه را مسلمان و خروج او علیه 

فرزندش امام مجتبی)ع( را مشروع می داند. )13(

2. والدت امام جواد)ع(   
بنا به نقل شیخ مفید )ره( در »مسار الشیعه« والدت با سعادت حضرت امام 
محمد تقی)ع( در پانزدهم ماه مبارک رمضان سال 195 هجری اتفاق افتاده، 
که شیخ کلینی در کافی تولد آن حضرت را در ماه رمضان 195 می داند و بعضی 
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معتقدند در هفدهم و نوزدهم این ماه واقع شده.
محدثان بزرگ و علماء عالیقدر، افتخار کسب علوم از آن حضرت را داشته و در 
غامض ترین مسائل علمی او را حالل مشکالت می یافتند، که پیامبر)ص( بر حسب 
به رهبری وجود  را  و امت  امامت معرفی  به  را  روایات متواتره حضرت جواد)ع( 

مبارک امام جواد)ع( بشارت داده است. )14(
دالئل امامت حضرت جواد)ع( در حال صغر سن

مسأله مهم از امام جواد)ع( امامت آن حضرت در سنین صباوت و صغر سن 
است، که در اینجا الزم به تذکر است امامت و پیشوائی پیش از سن بلوغ اگر چه 
از آن حضرت  امامان پیش  بین  و در  نداشت،  بطور رسمی سابقه  زمان  آن  تا 

کسی در چنین سنی بر مسند امامت ننشسته بود.
ولی این موضوع در بین سائر حجج خدا و انبیاء و پیغمبران سابقه دار است، 
و حضرت عیسی و حضرت یحیی)ع( در کودکی به مقام نبوت رسیدند و قرآن 

درباره حضرت عیسی)ع( می گوید، که در گهواره گفت:
انی عبد اهلل آتانی الکتاب و جعلنی نبیا« )15( من بنده خدا هستم، که خداوند 
به من کتاب داد )انجیل( و مرا نبی و پیامبر قرار داد، و در مورد حضرت یحیی 

خدا می فرماید: و آتیناه الحکم صبیا )16(
و فرمان )نبوت( را در حالی که کودکی بیش نبود به او دادیم.

این مسأله که علوم و دانش های امامان و قوت فهم و کثرت معارف آن به 
تعلم و آموختنی و رشد جسمانی نیست، همواره مقبول خواص و عوام بوده 
است. ابو حنیفه از حضرت موسی بن جعفر )ع( وقتی در سن هفت سالگی بود 

مسائل فقهی می پرسید و پاسخ می شنید. خداوند می فرماید:
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا )17(

امامان  ارث دادیم،  به  برگزیدیم  را  آن ها  که  بندگانی  به  را  )قرآن(  کتاب  پس 
عطا  ایشان  به   را  کتاب  علم  و  کتاب  خدا  که  بودند،  خدا  برگزیده  بنده  هر یک 
در  می تواند  دیگر  دلیل  هزارها  و  دالئل  با  این  جواد)ع(  امام  بنابر این  فرمود، 
صغر سن امام و پیشوای شیعیان باشد. زیرا  یکی از دالئل محکم و قابل قبول 
همه  این است که علم اوصیاء پیامبر)ص( از ناحیه خدا و به ارث از جدشان 

پیامبر)ص( بوده و در نزد استادی غیر خدا و پیامبر)ص( تلمذ و تعلم نکردند.
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نوزدهم رمضان 
1. ضربت خوردن امیرالمومنین)ع(

2. وقوع غزوه بدر
واقع  بدر  غزوه  هجرت،  دوم  سال  رمضان  مبارک  ماه  نوزدهم  هفدهم یا  در 
شد،)18(  این غزوه، نخستین مقابله سپاه اسالم با کفر، و نبرد اهل توحید با 
اهل شرک بود، در این غزوه مشرکان از جنبه ساز و برگ و اسلحه و مهمات بر 
مسلمانان برتری داشتند، و نفرات و افراد آن ها تقریبا سه برابر سپاه اسالم بود. 

اثرات جهانی جنگ بدر برای اسالم و مسلمین
جنگ بدر برای توحید کلمه و کلمه توحید و آئین جهانی اسالم ارزش حیاتی 
داشت، و فتحی که در آن نصیب مسلمانان شد، پایه و اساس تمام فتوحات 
به  خدا)ص(  رسول  که  می گردد،  معلوم  از اینجا  آن  اهمیت  شد،  اسالم  آینده 

درگاه الهی دست به دعا برداشته و عرض می نماید:
رسولک،  تکذب  و  تحادک  فخرها  و  بخیالئها  اقبلت  قد  قریش  هذه  »اللهم 

اللهم فنصرک الذی وعدتنی اللهم احسنهم الغداة« )19(
خدایا  این قبیله قریشند که به علت تکبر و تفاخر با تو به مبارزه برخاسته و 
پیامبرت را تکذیب می نمایند. خدایا نصری را که به من وعده فرموده بودی 

کجا است؟ خدایا صبحگاهان نیکی و هدایت خویش را به آنان برسان.
خدایا اگر این امت هالک گردند تو دیگر پرستش نخواهی شد.

حضرت کثرت عدد مشرکین، و قلت عدد مسلمانان را دید، روی به قبله کرد و عرض 
کرد: »اللهم انجز لی ما وعدتنی، اللهم ان تهلک هذه العصابة ال تعبد فی االرض«

گروه  اگر این  که  رسان،  انجام  به  فرمودی  وعده  من  به  که  را  آنچه  خدایا 
اکرم  پیامبر  قدر  آن  شد،  نخواهی  پرستش  زمین  روی  در  دیگر  شوند،  هالک 
دست هایش را به دعا بلند نگاهداشت که ردایش از دوش مبارک افتاد، در این 
غزوه مسلمانان با صبر و استقامت جهاد کردند، و صدق نیات و راستی ایمان 
و اسالم خود را آشکار ساختند و خدا آنان را یاری کرد، و در جنگ بر دشمنان 
پیروز شدند و دین خدا را یاری نمودند و معلوم شد که می توانند دعوت اسالم 
را به جهانیان برسانند و در هنگام فداکاری و جانبازی، اسالم را از اموال و اوالد 

و جان های خود گرامی تر می دارند. )20(
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شما برترید اگر مؤمن باشید
خداوند هم می فرماید:  و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین )21(

 سست نشوید و غمگین نباشید، که اگر ایمان داشته باشید برتر و واالتر از همه 
خواهید بود.

بیستم رمضان 
فتح مکه

»انا فتحنا لک فتحا مبینا« )22(
براســتی مــا بــرای تــو پیــروزی روشــن و آشــکاری ایجاد و مقــرر نمودیــم، طبــق نقــل 
کتاب هــای )23( معتبــر فتــح مکــه در بیســتم مــاه مبــارک رمضــان ســال هشــتم 

هجــرت اتفــاق افتــاد.
تــا ســال هشــتم هجــرت بــا فتوحــات پــی در پــی و پیروزی هائــی کــه نصیب اســالم 
ــز شــبه جزیــره و معبــد همــگان، و مســجد الحــرام، و کعبــه  شــد شــهر مکــه، مرک
معظمــه و قبلــه اســالم و مســلمین، همچنــان در تصــرف بــت پرســتان و مشــرکان 
باقیمانــده و بــت پرســتی و فســاد و انحطــاط اخالقــی و اســتثمار و اســتعباد 
انســان ها در آنجــا رائــج بــود، و ســیصد و شــصت بــت بــر کعبــه نصــب بــود کــه مــورد 
پرســتش بــت پرســتان و قریــش قــرار می گرفــت، که وقتــی مکه را پیامبــر)ص( فتح 
کــرد و در کنــار خانــه خــدا پیــاده شــد، و بــی امــان بــه شکســتن بت هــا پرداخــت، 
بــزرگ بت هــا، »هبــل« بــود کــه پیامبــر)ص( بــا چوبــی بــه آن هــا اشــاره می کرد، یــا 
گوشــه کمــان در چشــم آن هــا می خالنیــد، و ایــن آیــه را می خوانــد: قــل جــاء الحــق 
و زهــق الباطــل ان الباطــل کان زهوقــا )24(  )پیامبــر( بگــو کــه حــق آمــد و باطــل 
نابــود شــد کــه هــر آینــه باطــل نابــود شــدنی اســت، رســول خــدا)ص( از علــی)ع( 
مشــتی ســنگریزه گرفــت و بــر آن هــا زد، و آیــه  قــل جــاء الحــق... را قرائــت نمــود 

همــه بت هــا بــرو افتادنــد ســپس همــه را از مســجد بیــرون بردنــد و شکســتند.
پای علی)ع( بر دوش پیامبر)ص( جهت شکستن بت ها

برای انداختــن چنــد بــت بــزرگ از فــراز دیــوار کعبــه، بــه فرمــان پیغمبــر)ص( امیــر 
المؤمنیــن علــی)ع( پــا بــر کتــف مبــارک پیامبــر)ص( گذاشــت و بت هــا را بزیــر 
افکنــد، و بــا پیامبــر)ص( با ایــن وضــع شــکوهمند و افتخــار آمیــز همــکاری کــرد.  
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عفــو تاریخــی و بــی نظیــر پیامبــر)ص( در فتــح مکــه
ــش  ــر و یاران ــد پیامب ــه ح ــا چ ــه ت ــردم مک ــه م ــت، ک ــان پیداس ــردم جه ــه م ــر هم ب
را آزار دادنــد، و از اســتهزاء و تمســخر، و تکذیــب و جســارت و از بــی ادبیهــای 
فــراوان کوتاهــی نکردنــد، او را با یارانــش در شــعب ابــی طالــب محصــور، و در 
فشــار اقتصــادی و منــع آذوقــه گذاردنــد، و گروهــی از مؤمنــان ناچــار هجــرت 
کردنــد و بــه حبشــه رفتنــد، و در لیلــة المبیــت تصمیــم قتــل پیامبــر)ص( گرفتــه 
ــول  ــای رس ــه ج ــب ب ــی)ع( آن ش ــرت عل ــه حض ــد، ک ــه نمودن ــرت حمل ــه حض و ب
اهلل)ص( خوابیــده، و پیامبــر)ص( از مکــه بــه مدینــه فــرار کــرد، و تــرک وطــن نمــود 
و به یثــرب هجــرت فرمــود، بــاز هــم دســت از اذیــت آن حضــرت برنداشــتند، و 
لشــگر بــه ســوی او کشــیدند، اینک پیامبر)ص( ایــن شــهر را فتــح می کنــد، خانــه 
و دیــار و همــه چیزشــان در اختیــار ســپاه اســالم درآمــده هــر فرمانــی دربــاره آن هــا 

ــود. ــرا می ش ــرا اج ــون و چ ــدون چ ــورا ب ــد ف بده
امروز، روز مرحمت است نه روز ملحمه

اگــر بفرمایــد »القتــل« همــه اهــل مکــه کشــته می شــوند، اگــر بفرمایــد: »النهــب« 
اســیر  را  همــه  »االســر«  بفرمایــد  اگــر  و  مــی رود،  غــارت  بــه  اموالشــان  تمــام 
شــنید  وقتــی  رحمــت  و  عفــو  و  گذشــت  و  حلــم  معــدن  آن  ولــی  می ســازند، 
»ســعد« می گویــد: »الیوم یــوم الملحمــة الیــوم تســتحل الحرمــة« امــروز روز خــون 
ــردد. پیامبــر)ص(  ریختــن و کشــتار اســت، امــروز حرمــت اهــل مکــه حــالل می گ
فرمــود:  »بــل الیوم یــوم المرحمــة«: امــروز روز مهــر و رحمــت و مالطفــت اســت بــه 
علــی)ع( فرمــود: ســعد را دریــاب و پرچــم و لــواء را از او بگیــر، و بــا رفــق و مــدارا وارد 
مکــه شــو. هنگامی کــه رســول خــدا)ص( وارد مکــه شــد، بــزرگان قریــش گمــان 
می کردنــد شمشــیر از آن هــا برداشــته نخواهــد شــد، و همــه قتــل عــام می شــوند. 
ولــی پیامبــر)ص( بــر در خانــه کعبــه معظمه ایســتاد، و گفــت: »ال الــه اال اهلل وحــده 
وحــده وحــده انجــز وعــده و نصــر عبــده و اعــز جنــده و هــزم االحــزاب وحــده« 
نیســت معبــودی جــز خدای یکتای یگانــه، آنکــه وعــده اش را انجــام داد، و بنــده 
اش را یــاری کــرد، و ســپاهش را عــزت بخشــید، و دیگــر گروه هــا را نابــود ســاخت. 
ســپس خطــاب بــه آن هــا فرمــود: »مــاذا تقولــون، و مــاذا تظنون؟چــه می گوئیــد و 
چــه گمــان می بریــد؟« ســهیل بــن عمــر عــرض کــرد: »نقــول خیــرا و نظــن خیــرا، اخ 
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کریــم و ابــن اخ کریــم قــد قــدرت«.
ســخن بــه خیــر می گوئیــم، و گمــان خیــر و نیکوئــی می بریــم، بــرادری کریــم و پســر 
بــرادر کریمــی، کــه بــر مــا قدرت یافتــه ای، رســول خــدا)ص( از ایــن ســخنان رقــت 
فرمــود. و دیدگانــش اشــک آلــود شــد مــردم مکــه کــه پیامبــر)ص( را به ایــن حــال 

دیدنــد صدایشــان بــه گریــه بلنــد شــد و زار زار می گریســتند.
کلمه تاریخی »انتم الطلقاء« از پیامبر بود

آنــگاه حضــرت فرمــود: مــن آن گویــم، کــه بــرادرم حضرت یوســف گفــت: »ال تثریــب 
الطلقــاء«  انتــم  الراحمیــن، اذهبــوا و  ارحــم  لکــم و هــو  الیوم یغفــر اهلل  علیکــم 
امــروز بــر شــما مالمتــی نیســت، خــدا شــما را بیامــرزد، او رحــم کننــده تریــن رحــم 

ــان آزادیــد. )27( کننــدگان اســت، برویــد همــه ت

بیست و یکم رمضان 
شهادت حضرت امیر المؤمنین)ع( 

یکــی از حــوادث بــزرگ مــاه رمضــان شــهادت مــوالی متقیــان علــی)ع( اســت، او 
از یــاران بــا وفــای پیامبــر)ص( و وصــی و وزیــر و ابــن عــم و دامــان آن حضــرت بــوده 
کــه پیامبــر)ص( در حــق پســر عمــش فرمــود: »ان هــذا اخــی و وصیــی و وزیــری و 
ــر و  ــرادر و وصــی و وزی ــا علــی)ع( ب ــه و اطیعــوا«، همان خلیفتــی فیکــم فاســمعوا ل

خلیفــه مــن اســت در میــان شــما از او بشــنوید و او را اطاعــت کنیــد. )28(
مطلــب جالــب و قابــل تذکر ایــن اســت کــه آن حضــرت مســأله شــهادت خویــش 
ــد:  را خبــر داد، صاحــب کشــف الغمــه از کرامــات حضــرت علــی)ع( نقــل می نمای
وقتــی حضــرت از قتــال خــوارج نهــروان بــه کوفــه برگشــت، در مــاه مبــارک رمضــان 
داخــل مســجد شــد، پــس از دو رکعــت نمــاز بــه منبــر تشــریف بــرد، خطبــه بســیار 
زیبائــی قرائــت فرمــود: »فخطــب خطبــة حســناء« آنــگاه رو بــه فرزنــدش حضــرت 
مجتبــی)ع( کــرد، فرمود یــا ابــا محمــد چقــدر از مــاه رمضــان رفته؟عــرض کــرد 
ــا عبــد اهلل  ــا امیــر المؤمنیــن، ســپس از امــام حســین)ع( پرســید یا اب ســیزده روز ی
چقــدر از ایــن مــاه مانــده، عــرض کــرد هفــده روز  یــا امیــر المؤمنیــن، آنــگاه امــام)ع( 
ــه محاســن شــریف خویــش گذاشــت کــه در آن حــال  دســت مبــارک خویــش را ب
ــپس این  ــد، س ــد ش ــاب خواه ــم خض ــه خون ــنم ب ــن محاس ــود فرمود: ای ــفید ب س
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بیــت را در مــورد قاتلــش فرمــود: 
ارید حیاته و یرید قتلی خلیلی من عذیری من مراد )29( 

مــن خواســتار حیــات و زندگــی او هســتم و او قصــد جانــم می کنــد، کســی کــه 
مــورد عالقــه مــن بــود و او ابــن ملجــم مــرادی اســت. »ثــم قــال: هــذا و اهلل قاتلــی« 
ســپس اشــاره بــه او فرمود: ایــن قاتلــم می باشــد. گفتند یــا امیــر المؤمنیــن آیــا او را 

نمی کشــی، فرمــود: او کــه هنــوز بــا مــن کاری نکــرده اســت. )30(
عبــد الرحمــان بــن ملجــم مــرادی لعنــة اهلل علیــه وقتی ایــن کلمات را شــنید ســخت 
ترســید و خامــوش نشســت تــا آن حضــرت از منبــر فــرود آمــد، پــس آن ملعــون 
ــن  ــر المؤمنی ــا امی ــرض کرد ی ــتاد و ع ــرت بایس ــر آن حض ــه در براب ــه عجل ــت ب برخاس
مــن حاضــرم و در خدمــت شــما هســتم، این دســت راســت و چــپ مــن اســت 
کــه در مقابــل شــما اســت، قطــع کــن دســتهایم را و یــا مــن را بــه قتــل برســان، امــام 
فرمــود: چگونــه تــو را بکشــم و حــال آنکــه جرمــی از تــو بــر مــن واقــع نشــده اســت و اگــر 
هــم بدانــم تــو قاتــل مــن هســتی تــو را نخواهــم کشــت، لکــن بگــو آیــا از جهــودان زنــی 
حاضنه داشــتی؟و روزی از روزها به تو خطاب کرد: »ای برادر کشــنده شــتر ثمود؟« 

عــرض کــرد چنیــن بود یــا امیــر المؤمنیــن، حضــرت دیگــر ســخن نگفــت )31(
جنگ نهروان جنگ با مقدس مآب های خوارج

جنــگ نهــروان: عاملیــن جنــگ نهروان یــک عــده مقــدس مــآب و متظاهــر بــه 
اســالم بودنــد، از نظــر ظاهــر آنــان بــه همــه دســتورات اســالمی عمل می کردنــد، و 
ظاهــر آراســته و عــوام پســندی داشــتند، ولــی متاســفانه گرفتار یــک نــوع انحــراف 
ــه مقــام  ــد، و می خواســتند فهــم انحرافــی خــود را ب در مســأله رهبــری شــده بودن
رهبــری و امــام معصــوم تحمیــل کننــد، امــام علــی)ع( در مقابــل آشــوب های 
آنــان تحمــل و بردبــاری نشــان داد، نصیحــت و ارشــاد نمــود، ولــی آن هــا از ایــن 
بردبــاری و عطوفــت علــی)ع( ســوء اســتفاده کردنــد، وقتــی کــه امــام)ع( از هدایــت 
و ارشــاد آن هــا مایــوس شــد، بــا قاطعیــت مخصــوص بــه خــود بــرای ســرکوبی این 
انگل هــای مزاحــم نیــروی خــود را بســیج کــرد، و چندیــن هــزار نفــر از آنــان را در 
ســرزمین نهــروان بــه هالکــت رســانید. امــام علــی)ع( بــا  ایــن عمــل شــجاعانه خــود 
خــط اســالم را مشــخص کــرد کــه هــر کــس تحــت هــر عنــوان گرفتــار انحــراف شــود 
بایــد هــالک گــردد، خــواه طلحــه و زبیــر دو صحابــه پیامبــر)ص( و خــواه معاویــه و 
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خــواه مقــدس مآبهــای خــوارج، انحــراف از خــط مســتقیم اســالم راســتین گمــراه 
کننــده و اختــالف آفریــن اســت و بایــد ســرکوب شــود، آن هــا را عفــو نکــرد، تــا بماننــد 

و متشــکل شــوند، و بیشــتر فتنــه کننــد. )32( 
و قاتلوهم حتی ال تکون فتنة و یکون الدین هلل )33(

بکشید آنان را تا آنکه فتنه ای نباشد و دین مال خدا باشد.

بیست و سوم رمضان 
لیلة القدر 

از اســحاق بــن عمــار روایــت اســت، گفــت شــنیدم از حضــرت صادق)ع( کــه فرمود: 
ــود  ــود، فرم ــمت می ش ــعبان قس ــه ش ــیدند ارزاق در نیم ــردم پرس ــه م ــد از آنک بع
ســوگند بــه خــدا که ایــن گونــه نیســت، مگــر در شــب نوزدهــم از مــاه رمضــان و 
بیســت و یکــم و بیســت و ســیم، کــه در شــب نوزدهــم، »یلتقــی الجمعــان«، و در 
شــب بیســت و یکــم »یفــرق کل امــر حکیــم« و در بیســت و ســوم »یمضــی مــا اراد 
اهلل جــل جاللــه ذلــک و هــی لیلــة القــدر التــی قــال اهلل تعالــی خیــر مــن الف شــهر«.

اســحاق بــن عمــار گفــت عــرض کــردم، معنــی »یلتقــی الجمعــان« چیســت، فرمــود: 
»یجمــع اهلل فیهــا مــا اراد مــن تقدیمه و تاخیــره و ارادتــه و قضائه«، جمع می فرماید 
در ایــن شــب )نوزدهــم( آنچــه اراده فرمــوده از تقدیــم و تاخیــر لیلــة القــدر و مشــیت و 
قضــاء الهــی تعلــق گرفتــه، عــرض کــردم معنــی »یمضیــه فــی لیلــة ثلــث و عشــرین« 
چــه چیــز اســت، فرمــود: خداونــد در شــب بیســت و یکــم تفریــق می فرمایــد: و یکــون 
لــه فیــه البــداء، کــه ممکــن اســت بــرای ذات اقــدس احدیــت بــداء حاصــل شــود »که 
تغییــر و تحولــی در زمــان لیلــة القــدر برایــش بــه وجــود آیــد« و چــون شــب بیســت و 
ســیم می شــود. »امضــاه فیکــون مــن المحتــوم الــذی ال یبدولــه فیــه تبــارک و تعالــی 
لیلــة القــدر« و محتومیــت او را امضــاء می فرمایــد، و دیگــر بدائــی از جانــب حــق جــل 

و عــال در آن امــر از بــرای بنــدگان ظاهــر نمی شــود. )34(
نزول قرآن در شب قدر واقع شد

 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن )35(
 ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل گردیده است.

 قــال الصــادق)ع(: »نــزل القــرآن فــی اول لیلــة مــن شــهر رمضــان و اســتقبل 
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الشــهر بالقــرآن« )36( امــام فرمــود: قــرآن در اول شــب مــاه رمضــان نــازل گردیــده 
اســت، و مــاه رمضــان را بــا قــرآن اســتقبال کــن »کــه در حیــن رؤیــت هــالل رمضان، 
مســتحب اســت نگریســتن بــه قــرآن مجیــد« روایــت بــاال حاکــی از ایــن اســت کــه 
قــرآن در اول شــب رمضــان نــازل شــده، یعنی ابتــدای شــب نــه شــب اول رمضــان، 

و لــذا در نــص صریــح قــرآن اســت کــه خــدا می فرمایــد:
ــا کنــا منذریــن فیها یفــرق  ــا انزلنــاه فــی لیلــة مبارکــة ان حــم، و الکتــاب المبیــن ان
کل امــر حکیــم )37( و در ســوره قــدر می فرمایــد: انــا انزلنــاه فــی لیلــة القــدر )38(

روز قدر از نظر منزلت چون شب قدر است
ــا روز قــدر همچنــان شــب قــدر  ــم، آی ــازل کردی براســتی مــا قــرآن را در شــب قــدر ن
است؟هشــام بــن حکــم روایــت می کنــد از ابــی عبــد اهلل)ع( قــال: »لیلــة القــدر فــی 
کل ســنة و یومهــا مثــل لیلتهــا« )39( فرمــود: شــب قــدر در هــر ســال اســت و روز آن 

مثــل شــبش می باشــد.
آنچــه از آیــات ســوره بقــره و دخــان، و قــدر و بعضــی دیگــر از ســور قــرآن اســتفاده 
و دفعــة  اســت،  نــازل شــده  قــدر  و در شــب  رمضــان  مــاه  در  قــرآن  می گــردد، 
واحــده آن هــم در شــب بیســت و ســوم مــاه رمضــان طبــق روایــات موجــوده 
نــازل شــده اســت، و مؤیــد نــزول دفعــی و یــک جــای قــرآن، کلمــه انــزل اســت کــه 
ــی و  ــزول دفع ــان ن ــل هم ــزال و تنزی ــن ان ــرق بی ــی دارد، و ف ــزول دفع ــر ن ــت ب دالل
ــزول تدریجــی را گوینــد،  ــزول دفعــی و تنزیــل ن ــزال ن ــزول تدریجــی اســت، کــه ان ن
گروهــی از مفســرین همیــن قــول را تاییــد کرده انــد، )40( بنابر ایــن هــر جــا آیــه 
انــزال در قــرآن بچشــم می خــورد نــزول دفعــی اســت، و هــر جــا تنزیــل بــه چشــم 
ــم  ــا ه ــی ب ــا و منافات ــه ج ــر دو ب ــن ه ــاند، و ای ــی را می رس ــزول تدریج ــورد، ن می خ
نــدارد، زیــرا قــرآن ابتــدا در شــب قدر یکجــا بــه بیــت المعمــور نــازل شــد، و در طــول 
ســال های بعثــت پیامبــر)ص( بــه طــور تدریجــی بــه آن حضــرت نــازل گشــت و 
روایــت حضــرت صــادق)ع( هــم شــاهد و مؤیــد همیــن معنــی اســت کــه مفســرین 

ــت. ــرین اس ــان مفس ــام بره ــان ام ــه بی ــد و بلک می گوین
 نزول قرآن از نظر دفعی یا تدریجی

از امــام صــادق)ع( ســؤال شــد در مــاه رمضــان قــرآن چگونــه نــازل شــد؟در حالــی 
ــزل  ــازل شــده اســت، فقــال)ع(: »ن ــه تدریــج ن ــه قــرآن در طــول بیســت ســال ب ک
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القــرآن جملــة واحــدة فــی شــهر رمضــان الــی البیــت المعمــور، ثــم انــزل مــن البیــت 
ــاه  ــا در م ــک ج ــه طور ی ــرآن ب ــود: ق ــام فرم ــنة« ام ــرین س ــول عش ــی ط ــور ف المعم
رمضــان بــه بیــت المعمــور نــازل گردیــد، ســپس از بیــت المعمــور در طــول بیســت 
ســال بــه تدریــج بــر پیامبــر)ص( نــازل گردیــده اســت. مرحــوم عالمــه طباطبائــی 
می فرمایــد: کــه قرآن یــک نــزول اجمالــی داشــته و یــک نــزول تدریجــی و تفصیلــی، 
و نــزول اجمالــی حقیقتــی اســت متعالــی کــه از دســترس افــکار بشــری خــارج 
اســت کــه قبــال بــر پیامبــر)ص( نــازل گردیــده اســت، امــا تفصیــل آن بــه طــور تدریج 

بــر رســول خــدا)ص( عرضــه گردیــده اســت. )41(
نظر مبارک امام صادق)ع( در کیفیت نزول قرآن

در تفسیر برهان از حضرت صادق)ع( آمده است که فرمود:
»ان الشــهور عنــد اهلل اثنــا عشــر شــهرا فــی کتــاب اهلل یــوم خلــق الســموات و االرض، 
فعــزة الشــهور شــهر اهلل عــز ذکــره و هــو شــهر رمضــان، و قلــب شــهر رمضان لیلــة القدر 

و نــزل القــرآن فــی اول لیلــة مــن شــهر رمضــان فاســتقبل الشــهر بالقــرآن« )42(
براســتی ماه هــا در نــزد خداونــد در کتــاب خــدا دوازده مــاه اســت از روزی کــه 
ــزد خــدا مــاه رمضــان اســت  آســمان و زمیــن آفریــده شــد، پــس عزیزتریــن مــاه ن
گرامی باد یــادش، و قلــب مــاه رمضــان، شــب قــدر اســت، کــه قــرآن اول شــب مــاه 
رمضــان نــازل گردیــده پــس دیــدن مــاه شــب اول رمضــان را بــا قــرآن آغــاز کنیــد کــه 

مســتلزم ثــواب اســت.
نزول کتب آسمانی در ماه رمضان

مرحــوم کلینــی)ره( در کافــی از جعفــر بــن غیــاث روایــت می کنــد، کــه گفــت از 
ــزل فیــه القــرآن،  ــذی ان ــی: شــهر رمضــان ال ــی عبــد اهلل)ع( از قــول خــدای تعال اب
و اینکــه بــه طــور حتــم قــرآن در بیســت ســال از اولــش تــا آخــرش نــازل شــده اســت، 
ــت  ــی البی ــان ال ــهر رمض ــی ش ــدة ف ــة واح ــرآن جمل ــزل الق ــال)ع(:  »ن ــیدم؟ فق پرس
المعمــور، ثــم نــزل فــی طــول عشــرین ســنة ثــم قــال: قــال النبــی)ص( نزلــت صحــف 
ابراهیــم فــی اول لیلــة مــن شــهر رمضــان، و انزلــت التوریــة لســت مضیــن مــن شــهر 
رمضــان، و انــزل االنجیــل لثلــث عشــرة خلــت من شــهر رمضــان، و انزل الزبــور لثمان 
عشــرة خلــون مــن شــهر رمضــان  و انــزل القــرآن فــی لیلــة ثلــث و عشــرین مــن شــهر 

رمضــان« )43(.
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امــام فرمــود: قــرآن جملــه واحــده و یکجــا در مــاه رمضــان، بــه بیــت المعمــور نــازل 
شــد، از آن پــس در طــول بیســت ســال بــه تدریــج نــازل گشــت، ســپس فرمــود: کــه 
پیامبــر)ص( فرمــود: صحــف ابراهیــم در شــب اول رمضــان نــازل گردیــد، و تــورات، 
در ششــم، و انجیــل ســیزدهم، و زبــور داود)ع( در هجدهــم مــاه مبــارک رمضــان و 

قــرآن در بیســت و ســوم رمضــان المبــارک نــازل گردیــده اســت.

  باقی مانده رمضان
1. فتح اندلس توسط طارق بن زیاد

در رمضــان ســنه 92 فتح اندلــس بــه دســت مســلمین بــه رهبــری طــارق بــن زیــاد 
صــورت گرفــت و خداونــد او را بــر »ملــک لذریــق« در کنــار نهــر )لکــة( بــه پیــروزی 
رســانید. )44( مســلمانان عــرب و بربرهــای شــمال آفریقــا در ســال 92 هجــری تحت 
فرماندهــی ســردار نامی طــارق بــن زیــاد کــه خــود از قــوم سلحشــور بربــر و یکــی از 
افســران الیــق موســی بــن نضیــر فرمانــروای آفریقــا بــود بــا 12 هــزار ســپاهی از تنگــه 
میــان مراکــش، و اســپانیا، )کــه امــروز بــه نام ایــن ســردار نامی جبــل الطــارق نامیــده 
شــده( گذشــت، و در اندک زمانی سراســر اســپانیا که شــامل کشــور پرتقال کنونی هم 
بــود فتــح کــرد، دکتــر گوســتاولوبون می نویســد: این فتــح بــا نهایــت ســرعت انجــام 
گرفــت، تمــام شــهرهای بــزرگ دروازه هــا را بــه روی ایــن ســپاه گشــودند، و ماننــد 
قرطبــه، مالقــه، غرناطــه، طلیطلــه، و شــهرهائی دیگــر بــدون مزاحمــت فتــح شــد و 
بــه تصــرف مســلمین درآمــد و در طلیطلــه کــه پایتخــت مســیحیان بــود، بیســت و 

پنــج تــاج از ســالطین »گــت« بــه دســت مســلمانان افتــاد. )45(
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 24- سوره اسری، آیه 18.
که  گفته  گنجی به اسناد خود از »حافظ ابی فضل سالمی « این حدیث را   25- عالمه امینی می نویسد: حافظ 
که  کر در تاریخش این حدیث مسند را از جابر بن عبد اهلل آورده است،  در نزد اهل نقل مشهور است، و ابن عسا
کوژ پشت شود، و آن قدر نماز بخواند تا چون  گر امت من آن قدر روزه بگیرد، تا  رسول خدا)ص( فرمود: یا علی: ا

کمان الغر شود، ولی تو را دشمن دارد، خداوند به آتشش دراندازد. زه 
 و همچنین از ام سلمه روایت شده که رسول خدا)ص( فرمود: ای ام سلمه!آیا وی را می شناسی؟گفتم آری، این 
گنجینه دانش  علی بن ابی طالب است، فرمود خوی او با خوی من، و خون او با خون من یکسان است، و او 
کند، آنگاه  گر بنده ای از بندگان هزار سال خدا را در بین رکن و مقام عبادت  که ا گواه باش  من است، بشنو و 
خ اندازد.  کینه علی و عترتم به مالقات خدای عز و جل رود، خدای او را در روز رستاخیز به رو در آتش دوز با 

الغدیر، جلد 4 ص 179، مترجم
 26- رمضان در تاریخ، نوشته آیت اهلل صافی، ص 233.

 27- رمضان در تاریخ، ص 237.
 28- رمضان در تاریخ، ص 254.



27

تــاریــخ

کشف الغمه، ص 414.  29 و 30- 
کرد، و خطاب به نفس خویش و چنین   31- وقایع االیام خیابانی تبریزی، ص 555- سپس این شعر را انشاء 

ع عن الموت اذا حل بنادیکا فرمود: اشدد حیازیمک للموت فان الموت القیکا و ال تجز
کمر همتت را برای مرگ محکم ببند، زیرا باالخره مرگ به مالقات تو خواهد آمد، و اظهار عجز مکن  ای علی: 

گرفت. که به سراغ تو آمد و تو را در بر  از مرگ، آن هنگام 
 32- روز شمار انقالب، 24 رمضان.

 33- سوره بقره، آیه 193.
 34- وقایع االیام خیابانی، ص 460.

 35- سوره بقره، آیه 185.
 36- تفسیر المیزان.

بیم  ما  و  مبارک  شبی  در  فرستادیمش  فرو  که  )قرآن(  مبین  کتاب  به  سوگند   -1 آیه  دخان،  سوره   -37  
کار با حکمتی تعیین و تقدیر می گردد. دهندگانیم، در آن شب هر 

 38- سوره قدر، آیه 1.
کتاب صوم.  39- وسائل 

 40- تفسیر المیزان.
 41- تفسیر المیزان، جلد 2 )روزه و رمضان(.

 42- وقایع االیام خیابانی، ص 143.
 43- وقایع االیام تبریزی، ص 143.

 44- ارکان االسالم، ص 18.
 45- تاریخ فتوحات اسالمی در اروپا، پیشگفتار.
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ازوالدتتاشهادتامامعلی)ع(

مقدمه
تمــام  انســان ها در زندگــی  خویــش  از فــراز و نشــیب  برخوردارنــد و بــا مشــکالت 
 مختلفــی  مواجهنــد. افــراد معمــوال در برخــورد بــا مشــکل  دچــار ضعــف  و ناتوانــی  
می گردنــد و ســعی  می کننــد بــا کمــك  و راهنمایــی  درد آشــنایان  خــود را از مهلکــه  
نجــات  دهنــد و بــا یافتــن  »الگوهــا« در هــر زمینــه اى ، و ســپس  تبعیــت  از آن ، 
وظایــف  خویشــتن  را بخوبــی  انجــام  دهنــد و مشــکالت  و دردهــاى  خویــش  را 
تســکین  بخشــند. یکــی  از ایــن  اســوه ها پیامبراکــرم )ص( اســت  کــه  قــرآن  مجیــد 

ــام  معرفــی  می فرمایــد. ــه  همیــن  ن هــم  ایــن  حضــرت  را )1( ب
بــراى  آن   بــه  دنبــال  »الگــوى« دیگــر و جانشــین   اگــر  بجــز رســول  خــدا)ص( 
حضــرت  باشــیم ، بــه  پیشــواى  بزرگــی  همچــون  مــوالى  متقیــان  حضرت علــی )ع( 
خواهیــم  رســید، و چــه  زیباســت  کــه  بــراى  پذیــرش  اخــالق  و رفتار حســنه  ایشــان ، 

زندگــی  پــر فــراز و نشــیب  و سراســر شــگفتی  آن  حضــرت  را مــرور کنیــم .

كیفیت  والدت 
حضرت علــی )ع( نخســتین  فرزنــد خانواده  هاشــمی  اســت  کــه  پــدر و مــادر او 
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فرزند هاشــم   عبدالمطلــب   فرزنــد  ابوطالــب   پــدرش   فرزند هاشــم اند.  دو  هــر 
بــن  عبدمنــاف  اســت  و مــادر او فاطمــه  دختــر اســد فرزند هاشــم  بــن  عبدمنــاف  
ــانی   ــه  انس ــات  عالی ــی  و صف ــل  اخالق ــاظ  فضائ ــمی  از لح می باشــد. خاندان  هاش
در قبیلــه  قریــش  و ایــن  طایفــه  در طوایــف  عــرب ، زبانــزد خــاص  و عــام  بوده اســت . 
فتــوت ، مــروت ، شــجاعت  و بســیارى  از فضایــل  دیگــر اختصــاص  بــه  بنی هاشــم  
مبــارك   وجــود  در  عالــی   مرتبــه   در  فضیلت هــا  ایــن   از  یکــی   اســت .  داشــته  

بوده اســت . موجــود  حضرت علــی )ع( 
فاطمــه  دختــر اســد بــه  هنــگام  درد زایمــان  راه  مســجدالحرام  را در پیــش  گرفــت  

و خــود را بــه  دیــوار کعبــه  نزدیــك  ســاخت  و چنیــن  گفــت :
ــازل  شــده اند و  ــو ن ــه  از طــرف  ت ــران  و کتاب هایــی  ک ــو و پیامب ــه  ت ــدا ! ب » خداون
نیــز بــه  ســخن  جــدم  ابراهیــم  ســازنده  ایــن  خانــه  ایمــان  راســخ  دارم . پــرودگارا ! بــه  
پــاس  احتــرام  کســی  کــه  ایــن  خانــه  را ســاخت ، و بــه  حــق) 2( » کودکــی  کــه  در رحــم  
مــن  اســت ، تولــد ایــن  کــودك  را بــر مــن  آســان  فرمــا ! لحظــه اى  نگذشــت  کــه  دیــوار 
جنــوب  شــرقی  کعبــه  در برابــر دیــدگان  عبــاس  بــن  عبدالمطلــب  و یزیــد بــن  تعــف  
شکافته شــد. فاطمــه  وارد کعبــه  شــد، و دیــوار بــه  هــم  پیوســت . فاطمــه  تــا ســه  
روز در شــریفترین  مــکان  گیتــی  مهمــان  خــدا بــود. و نــوزاد خویــش  ســه  روز پــس  از 

ســیزدهم  رجــب  ســی ام  عــام  الفیــل  فاطمــه  )3( را بــه  دنیــا آورد.
دختــر اســد از همــان  شــکاف  دیــوار کــه  دوبــاره  گشــوده  شــده بود بیــرون  آمــد و 

گفت) 4(:»پیامــی  از غیــب  شــنیدم  کــه  نامــش  را »علــی« بگــذار.«

دوران  كودكی 
حضرت علــی )ع( تــا ســه  ســالگی  نــزد پــدر و مــادرش  به ســر بــرد و از آنجــا کــه  
خداونــد می خواســت  ایشــان  بــه  کمــاالت  بیشــترى  نائــل  آیــد، پیامبــر اکــرم )ص( 

ــرار داد. ــود ق ــتقیم  خ ــر مس ــد تحــت  تربیــت  غی ــدو تول وى  را از ب
تا آنکه ، خشکسالی  عجیبی  در مکه  واقع  شد.

ابوطالــب  عمــوى  پیامبــر، بــا چنــد فرزنــد بــا هزینــه  ســنگین  زندگــی  روبــرو شــد. 
رســول اکرم )ص( بــا مشــورت  عمــوى  خــود عبــاس  توافــق  کردنــد کــه  هــر یــك  از آنــان  

فرزنــدى  از ابوطالــب  را بــه  نــزد خــود ببرنــد تــا گشایشــی  در کار ابوطالــب  باشــد.

تــاریــخ
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عباس ، جعفر را و پیامبر)ص(، )5( علی )ع( را به  خانه  خود بردند.
بــه  ایــن  طریــق  حضرت علــی )ع( بــه  طــور کامــل  در کنــار پیامبــر قــرار گرفــت . 
علــی )ع( آنچنــان  بــا پیامبــر)ص( همــراه  بــود، حتــی  هــرگاه  پیامبــر از شــهر )6(

خــارج  می شــد و بــه  کــوه  و بیابــان  می رفــت  او را نیــز همــراه  خــود می بــرد.

بعثت  پیامبر)ص( 
شکی  نیست  که  سبقت  در کارهاى  خیر نوعی  امتیاز و فضیلت  است .

و خداونــد در آیــات  بســیارى  بندگانــش  را بــه  انجــام  آن هــا، و ســبقت  گرفتــن  
بــر یکدیگــر )7(دعــوت  فرموده اســت . از فضایــل  حضرت علــی )ع( اســت  کــه  او 

نخســتین  فــرد ایمــان  آورنــده  بــه  پیامبــر)ص( باشــند.
بــزرگان  و  اکابــر و  کــه  در میــان   بــدان   بــاره  می گویــد:  ایــن   ابن ابی الحدیــد در 
نخســتین   علی بن ابیطالــب   کــه   نیســت   اختالفــی   معتزلــه«   « گــروه   متکلمیــن  
فــردى  اســت  کــه  بــه  اســالم  ایمــان  آورده  و پیامبــر خــدا را تاییــد کرده اســت . 

نخستین  یاور پیامبر)ص(
ــه   ــرى  و س ــه  پیامب ــد)ص( ب ــدن  حضرت محم ــده  ش ــدا و برگزی ــی  خ ــس  از وح پ
ســال دعوت  مخفیانــه ، ســرانجام  پیــك  وحــی  فــرا رســید و فرمــان  دعــوت  همگانــی  
داده شــد. در ایــن  میــان  تنهــا حضرت علــی )ع( مجــرى  طرح هــاى  پیامبــر)ص( در 
دعــوت  الهیــش  و تنهــا همــراه  و دلســوز آن  حضــرت  در ضیافتــی  بــود کــه  وى  بــراى  
آشــناکردن  خویشــاوندانش  بــا اســالم  و دعوتشــان  بــه  دیــن  خــدا ترتیــب  داد. در 
ــرا در  ــما م ــی  از ش ــه  کس ــرد: چ ــؤال  ک ــران  س ــر)ص( از حاض ــت  پیامب ــن  ضیاف همی

ایــن  راه  کمــك  می کنــد تــا بــرادر و وصــی  و نماینــده  مــن  در میــان  شــما باشــد؟
فقط علی )ع( پاسخ  داد: اى  پیامبر خدا ! من  تو را در این  راه  یارى  می کنم .

ــار تکــرار ســؤال  و شــنیدن  همــان  جــواب  فرمــود: اى   پیامبــر)ص( بعــد از ســه  ب
خویشــاوندان  و بســتگان  مــن ، بدانیــد کــه  علــی )ع( بــرادر و وصــی  و خلیفــه  پــس  

از مــن  در میــان  شماســت .
از افتخــارات  دیگــر حضــرت  علــی )ع( ایــن  اســت  کــه  بــا شــجاعت  کامــل  بــراى  
خنثــی  کــردن  توطئــه  مشــرکان  مبنــی  بــر قتــل  رســول  خــدا)ص( در بســتر ایشــان  
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ــاخت .  ــاده  س ــر)ص( را آم ــرت  پیامب ــه  هج ــد و زمین خوابی

 علی )ع( بعد از هجرت 
بعــد از هجــرت  حضرت علــی )ع( و پیامبــر)ص( بــه  مدینــه  دو نمونــه  ازفضایــل  

ــم : ــان  می نمائی ــی )ع( را بی عل
1. جانبازى  و فداکارى  در میدان  جهاد: حضور در 26 غزوه  از 27 غزوه  پیامبر)ص( 

و شرکت  در سریه هاى  مختلف  از افتخارات  و فضایل  آن  حضرت  است .
ــناد  ــیارى  از اس ــم  بس ــی  و تنظی ــت  وح ــرآن (: کتاب 2. ضبــط و کتابــت  وحــی  )ق
تاریخــی  و سیاســی  و نوشــتن  نامه هــاى  تبلیغــی  و دعوتــی  از کارهــاى  حســاس  و 
پــرارج  امــام )ع( بــود. ایشــان  آیــات  قــرآن  چــه  مکــی  و چــه  مدنــی ، را ضبــط می کــرد. 
در ایــن  دوران  بــود کــه  پیامبــر)ص( فرمــان  اخــوت  و بــرادرى  مســلمانان  را صــادر 
فرمــود و بــا حضرت علــی )ع( پیمــان  بــرادرى  و اخــوت  بســت  و بــه  حضرت علــی )ع( 
فرمــود: » تــو بــرادر مــن  در ایــن  جهــان  و ســراى  دیگــر هســتی . بــه  خدایــی  کــه  مــرا 
بــه  حــق  برانگیخته اســت ... تــو را بــه  بــرادرى  خــود انتخــاب  می کنــم ، اخوتــی  کــه  

دامنــه  آن  هــر دو جهــان  ) 8 (را فــرا گیــرد.«

داماد رسول اكرم )ص(
دریافتنــد  اوس   قبیلــه   رئیــس   معــاذ  ســعد  بــا  مشــورت   بــا  ابوبکــر  و  عمــر 
جزعلــی )ع( کســی  شایســتگی  زهــرا)س( را نــدارد. لــذا هنگامــی  کــه  علــی )ع( در 
میــان  نخل هــاى  بــاغ  یکــی  از انصــار مشــغول  آبیــارى  بــود موضــوع  را بــا ایشــان  
ــه  مــن   ــل  و عالق ــورد می ــر پیامبــر)ص( م ــود: دخت ــان  فرم ــد و ایش ــان  نهادن در می
اســت  و بــه  ســوى  خانــه  رســول  بــه  راه  افتــاد. وقتــی  بــه  حضــور رســول اکرم )ص( 
رســید، عظمــت  محضــر پیامبــر)ص( مانــع  از آن  شــد کــه  ســخنی  بگویــد، تــا اینکــه  
رســول اکرم )ص( علــت  رجــوع  ایشــان  را جویــا شــد و حضرت علــی )ع( بــا تکیــه  بــه  

فضایــل  و تقــوا و ســوابق  درخشــان  خــود در اســالم  فرمــود:
»آیا صالح  می دانید که  فاطمه  را در عقد من  درآورید؟« 

پــس  از موافقــت  حضــرت  زهــرا ) س  ( آن  حضــرت  بــه  دامــادى  رســول  اکــرم )ص( 
نائــل  آمدنــد.

تــاریــخ



32

کتــاب مــاه

غدیر خم 
پیامبــر)ص( بعــد از اتمــام  مراســم  حــج  در آخریــن  ســال  عمــر پــر برکتــش  در 
ــام  غدیرخــم  در نزدیکــی  جحفــه  دســتور توقــف  داد،  ــه  ن راه برگشــت  در محلــی  ب
زیــرا پیــك  وحــی  فرمــان  داده بــود کــه  پیامبــر)ص( بایــد رســالتش  را بــه  اتمــام )9( 
شــتران   جهــاز  از  منبــرى   بــاالى   بــر  پیامبــر)ص(  ظهــر  نمــاز  از  پــس   برســاند. 
رفــت  و فرمــود: »اى  مــردم  ! نزدیــك  اســت  کــه  مــن  دعــوت  حــق  را لبیــك  گویــم  
و از میــان  شــما بــروم  دربــاره  مــن  چــه  فکــر می کنیــد؟« مــردم  گفتند:»گواهــی  
می دهیــم  کــه  تــو آییــن  خــدا را تبلیــغ  می کــردى« پیامبــر فرمــود: » آیــا شــما گواهــی  
نمی دهیــد کــه  جــز خــداى  یگانــه ، خدایــی  نیســت  و محمــد بنــده  خــدا و پیامبــر 
اوســت ؟« مــردم  گفتنــد: »آرى ، گواهــی  می دهیــم .« ســپس  پیامبــر)ص( دســت  
حضرت علــی )ع( را بــاال گرفــت  و فرمــود: »اى  مــردم  ! در نــزد مؤمنــان  ســزاوارتر 
از خودشــان  کیســت ؟« مــردم  گفتنــد: »خداونــد و پیامبــر او بهتــر می داننــد.« 
ــد: »اى  مــردم ! هــر کــس  مــن  مــوال و رهبــر او هســتم ، علــی   ســپس  پیامبــر فرمون
هــم  مــوال و رهبــر اوســت .« و ایــن  جملــه  را ســه  بــار تکــرار فرمودنــد. بعــد مــردم  این  

انتخــاب  را بــه  حضرت علــی )ع( تبریــك  گفتنــد و بــا وى  بیعــت  نمودنــد.

بعد از رحلت  رسول اكرم )ص(
بوجــود  کــه   خاصــی   شــرایط  علــت   بــه   رســول اکرم )ص(  رحلــت   از  پــس  
آمده بود،حضرت علــی )ع( از صحنــه  اجتمــاع  کنــاره  گرفــت  و ســکوت  اختیــار کــرد. 
نــه  در جهــادى  شــرکت  می کــرد و نــه  در اجتمــاع  بــه  طــور رســمی  ســخن  می گفــت . 
می پرداخــت .  افــراد  ســازندگی   و  فــردى   وظ ایــف   بــه   و  کــرد  نیــام   در  شمشــیر 

فعالیت هــاى  امــام  در ایــن  دوران  بــه  طــور خالصــه  اینگونــه  اســت :
1. عبادت  خدا آنهم  در شان  حضرت  علی )ع(

2. تفســیر قــرآن  و حــل  مســائل  دینــی  و فتــواى  حکــم  حوادثــی  کــه  در طــول  23 
ســال  زندگــی  پیامبــر)ص( مشــابه  نداشــت .

3. پاسخ  به  پرسش هاى  دانشمندان  ملل  و شهرهاى  دیگر.
4. بیان  حکم  بسیارى  از رویدادهاى  نوظهور که  در اسالم  سابقه  نداشت .

5. حــل  مســائل  هنگامــی  کــه  دســتگاه  خالفــت  در مســائل  سیاســی  و پــاره اى  از 
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مشــکالت  بــا بن بســت  روبــرو می شــد.
6. تربیــت  و پــرورش  گروهــی  کــه  از ضمیــر پــاك  و روح  آمــاده ، بــراى  ســیر و ســلوك  

برخــوردار هســتند.
7. کار و کوشــش  بــراى  تامیــن  زندگــی  بســیارى  از بینوایــان  و درمانــدگان  تــا آنجــا 
کــه  بــا دســت  خویــش  بــاغ  احــداث  می کــرد و قنــات  اســتخراج  می نمــود و ســپس  

آن هــا را در راه  خــدا وقــف  می نمــود.

خالفت  حضرت علی )ع(
جملــه   از  داد  رخ   فراوانــی   جنگ هــاى   حضرت علــی )ع(  خالفــت   زمــان   در 
صفیــن ، جمــل  و نهــروان  کــه  هــر یــك  پیامدهــاى  خاصــی  بــه  دنبــال  داشــت .

شهادت  امام  علی )ع(
بعــد از جنــگ  نهــروان  و ســرکوب  خــوارج  برخــی  از خــوارج  از جملــه  عبدالرحمــان  
ــی  از  ــی  در یک ــر تمیم ــن  بک ــی  و عمروب ــرادى ، و برك بن عبداهلل تمیم ــم  م ــن  ملج ب
شــب ها گــرد هــم  آمدنــد و اوضــاع  آن  روز و خونریزى هــا و جنگ هــاى  داخلــی  
را بررســی  کردنــد و از نهــروان  و کشــتگان  خــود یــاد کردنــد و ســرانجام  بــه  ایــن  
نتیجــه  رســیدند کــه  باعــث  ایــن  خونریــزى  و برادرکشــی  حضرت علــی )ع( و معاویــه  
و عمروعــاص  اســت . و اگــر ایــن  ســه  نفــر از میــان  برداشته شــوند، مســلمانان  
تکلیــف  خــود را خواهنددانســت . ســپس  بــا هــم  پیمــان  بســتند کــه  هــر یــك  از آنان  
متعهــد کشــتن  یکــی  از ســه  نفــر گــردد. ابن ملجــم  متعهــد قتــل  امــام  علــی )ع( شــد 
و در شــب  نوزدهــم  مــاه  رمضــان  همــراه  چنــد نفــر در مســجد کوفــه  نشســتند. آن  
شــب  حضرت علــی )ع( در خانــه  دختــرش  مهمــان  بودنــد و از واقعــه  صبــح  بــا خبــر 
بودنــد، وقتــی  موضــوع  را بــا دختــرش  در میــان  نهــاد، ام کلثــوم  گفــت : فــردا جعــده  
نمی تــوان   الهــی   قضــاى   از  فرمــود:  حضرت علــی )ع(  بفرســتید.  مســجد  بــه   را 
گریخــت . آنــگاه  کمربنــد خــود را محکــم  بســت  و در حالــی  کــه  این  دو بیــت  را زمزمه  
می کــرد عــازم  مســجد شــد. کمــر خــود را بــراى  مــرگ  محکــم  ببنــد، زیــرا مــرگ  تــو 
را مالقــات  خواهدکــرد. و از مــرگ ، آنــگاه  کــه  بــه  ســراى  تــو درآیــد)10(. جــزع  و فریــاد 
مکــن  ابن ملجــم ، در حالــی  کــه  حضرت علــی )ع( در ســجده  بودنــد، ضربتــی  بــر 

تــاریــخ
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فــرق  مبــارك  خــون  از ســر حضرتــش  در محــراب  جــارى  شــد و محاســن  ) 11 ( آن  
حضــرت  وارد ســاخت . شــریفش  را رنگیــن  کــرد. در ایــن  حــال  آن  حضــرت  فرمــود: 
» فــزت  و رب  الکعبــه  » بــه  خــداى  کعبــه  ســوگند کــه  رســتگار شــدم  ســپس  آیــه  55 
ســوره  طــه  را تــالوت  فرمــود: » شــما را از خــاك  آفریدیــم  و در آن  بازتــان  می گردانیــم  
و بــار دیگــر از آن  ) 12 ( بیرونتــان  می آوریــم . حضرت علــی )ع( در واپســین  لحظــات  
زندگــی  نیــز بــه  فکــر صــالح  و ســعادت  مــردم  بــود و بــه  فرزنــدان  و بســتگان  و تمــام  
مســلمانان  چنیــن  وصیــت  فرمــود: » شــما را بــه  پرهیــزکارى  ســفارش  می کنــم  
و بــه  اینکــه  کارهــاى  خــود را منظــم  کنیــد و اینکــه  همــواره  در فکــر اصــالح  بیــن  
مســلمانان  باشــید. یتیمــان  را فرامــوش  نکنیــد، حقــوق  همســایگان  را مراعــات  
کنیــد. قــرآن  را برنامــه ى  عملــی  خــود قــرار دهیــد. نمــاز را بســیار گرامــی  بداریــد کــه  

ســتون  دیــن  شماســت .« 
حضــرت  علــی )ع( در 21 مــاه  رمضــان  بــه  شــهادت  رســید و در نجــف  اشــرف  بــه  

خــاك  سپرده شــد، و مــزارش  میعــادگاه  عاشــقان  حــق  و حقیقــت  شــد.
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حضرت خدیجه)س(
پدر او: خو یلد بن عبد الغری بن ُقَصی بن کالب است.

مادر او: فاطمه دختر زائده بن أَصم است.
تولد: سال 68 پیش از هجرت

فرزندان: قاسم، عبدا...، زینب، ام کلثوم، فاطمه و رقیه می باشند.
لقب: طاهره

از وفــات  از ســه روز بعــد  پــس  وفــات: در مــاه رمضــان ســال دهــم بعثــت و 
کــرد و خــود او را در قبــر  ابوطالــب اســت. پیغمبــر)ص( او را در حجــون دفــن 
ــت و  ــده اس ــده ش ــا( نامی ــال اندوه ه ــزان )س ــام االح ــات او ع ــال وف ــت و س گذاش

خدیجــه بــه هنــگام وفــات 65 ســال داشــت.
***    

    حضــرت خدیجــه)س( یکــی از چهــار زن کامــل دنیــا، اولیــن و بهتریــن همســر 
رســول خــدا)ص( و مــادر فاطمــه زهــرا و طاهــر* اســت.

    کنیــه او »ام هنــد« اســت و قبــل از رســول خــدا دو شــوهر بــه نام هــای »عتیــق 
بــن عائــذ« و »عمــرو الکنــدی« داشــت و از آن هــا فرزندانــی بــه دنیــا آورده بــود.

زندگینامهمختصر
حضرتخدیجه)س(
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بــا خدیجــه خواندنــی و      جریــان خواســتگاری و ازدواج رســول خــدا)ص( 
اســت. مفّصــل 

خدیجــه بــه رســول خــدا گفت:»مــن بــرای شــما زنــی را در نظــر گرفتــه ام.« رســول 
خــدا فرمــود:»او کیســت؟« خدیجــه عــرض کــرد:» او کنیــز شــما خدیجه اســت.«

خدیجــه کــه یکــی از ثروتمنــدان عــرب بــه شــمار می آمــد و نوشــته انــد هشــتاد 
ــارت داشــت،  ــرای تج ــراد مختلــف ب ــی در دســت اف ــای فراوان ــتر و پول ه هــزار ش
وقتــی می خواســت بــا رســول خــدا ازدواج کنــد، گفت:»بــه خــدا قســم ای محمـــد، 
اگــر مــال تــو کــم اســت، مــال مــن زیــاد اســت. کســی کــه خــودش را در اختیــار تــو 
می گــذارد، چگونــه مالــش را در اختیــارت نگــذارد؟! مــن بــا تمــام امــوال و کنیزانــم 

در اختیــار تــوام.«
    خدیجــه بعــد از ازدواج بــا رســول خــدا بــه عمویــش )ورقــه( فرمــود:» ایــن 
امــوال مــرا بگیــر و نــزد محمـــد ببــر و بــه او بگــو مــن تمــام امــوال و بــردگان و آنچــه را 

ــه می کنــم.« ــه او هدی ــار مــن اســت ب در اختی
    ورقــه ایــن خبــر را در بیــن زمــزم و مقــام ابراهیــم بــا صــدای بلنــد بــه گــوش همه 

مــردم رســانید و آن هــا را شــاهد گرفت.
نطفــه  ایجــاد  از  قبــل  خدیجــه  از  خــدا  رســول  گیــری  کنــاره  جریــان  در      
فاطمــه)س(، پیامبرعمــار یاســر را نــزد خدیجــه فرســتاد و فرمــود بــه او بگــو:»ای 
خدیجــه گمــان مبــر کــه کنــاره گیــری مــن از توســت. نــه، خداونــد بــه مــن چنیــن 
امــر فرمــوده اســت. گمانــی جــز خیــر مبــر و بــدان خداونــد هــر روز چندیــن بــار بــه 

مالئکــه اش بــه تــو مباهــات و فخــر می کنــد.«
    خدیجــه)س( در هنــگام زایمــان فاطمــه)س( تنهــا بــود و زن هــای مکــه و 
قریــش از او کنــاره گرفتــه بودنــد. خدیجــه را غــم و انــدوه فــرا گرفتــه بــود کــه ناگهــان 

چهــار زن بلندقامــت شــبیه زن هــای بنی هاشــم وارد اتاقــش شــدند.
    خدیجــه ترســید. آن هــا عرضــه داشــتند:» محــزون مبــاش ای خدیجــه. مــا 
فرســتادگان پــروردگار توایــم. مــا خواهــران توایــم: ســاره و آســیه و مریــم و صفــرا. 

آمــده ایــم تــا تــو را کمــک کنیــم «.
***    

    امــام صــادق)ع( فرمــود: وقتــی خدیجــه)س( وفــات کــرد، فاطمــه)س( بــه 
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ــدر جــان، مــادر  ــه دور پیامبــر می چرخیــد و می گفت:»پ ــرد. ب رســول خــدا پنــاه ب
مــن کجاســت؟«

    جبرئیــل نــازل شــد و عرضــه داشــت:»ای رســول خــدا، پــروردگارت امــر فرمــود 
بــه فاطمــه ســالم برســان و بگــو مــادرش در خانــه ای اســت از یاقــوت و زبرجــد کــه 
اطاق هایــش از طــال و ســتون هایش از یاقــوت قرمــز ســاخته شــده و بــا آســیه و 

مریــم همنشــین اســت «.
***    

    آخریــن ســخن خدیجــه، بــه هنگامــی کــه بــر بســتر مــرگ خفتــه بــود، از درد و 
رنج هائــی کــه در راه پیامبــر)ص( دیــده بــود کــم ارج تــر نبــود. لحظــه ای کــه شــبح 

مــرگ بــر چهــره او ســایه افکنــده بــود بــه پیامبــر چنیــن می گویــد:
    » ای رســول خــدا...... مــن در حــق تــو کوتاهــی کــردم و آنچــه شایســته تــو بود، 
انجــام نــدادم.از مــن در گــذر و اگــر اکنــون، دل در طلــب چیــزی داشــته باشــم, 

خشــنودی توســت.«
    کلمــات بــر لبــان پاکــش می لغــزد و آخریــن نفســهایش را بــا خشــوع و ایمــان بــر 
مــی آورد... خــدا خدیجــه را رحمــت کنــد. آن نمونــه بــارز زن مســلمان کــه بــرای 

عقیــده و رســالتش پیــکار کــرد.
طاهــر پســر رســول خــدا و خدیجــه بــود کــه پــس از بعثــت بــه دنیــا آمــد ولــی 

ماننــد دیگــر پســران پیامبــر در مکــه فــوت کــرد.
***

    ابــن عبــاس گفتــه اســت: رســول خــدا)ص( بــر روی زمیــن چهــار خــط کشــید و 
گفــت آیــا می دانیــد ایــن چیســت؟

    گفتند: خدا و رسولش داناترند.
    پــس رســول خــدا)ص( گفــت: بهتریــن زنــان اهــل بهشــت چهــار تــن هســتند: 
خدیجــه دختــر خویلــد، فاطمــه دختــر محمــد)ص(، مریــم دختــر عمــران و آســیه 

دختــر مزاحــم زن فرعــون.
    مناقــب خدیجــه فــراوان اســت و او از میــان زنــان کســی اســت کــه بــه مرحلــه 
ــوار و از  ــا جــالل و متدیــن و پاکدامــن و بزرگ کمــال رســیده اســت. او خردمنــد و ب
اهــل بهشــت بــود. پیغمبــر)ص( او را ســتایش می کــرد و بــر دیگــر زنــان مؤمــن 
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برتــری مــی داد و او را بســیار بــزرگ می داشــت تــا جائیکــه عایشــه می گفــت: بــه 
ــه پیامبــر)ص(  ــرا ک ــدم زی ــه خدیجــه حســد ورزی ــه ب ــی رشــك نبــردم آنچنــان ک زن

بســیار زیــاد از او یــاد می کــرد.  

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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سیریدرخطبهشعبانیه
پیامبراكرم)ص(

خطبــه شــعبانیه حضــرت پیامبــر اکــرم)ص( دربــاره مــاه مبــارك رمضــان اســت 
و ایــن خطبــه بــا مناجــات شــعبانیه فــرق می کنــد. مناجــات شــعبانیه مناجاتــی 
اســت از حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( کــه یــك مناجــات زنــده و پرمغــز و پرمعناســت 
کــه بایســتی در آن تأمــل کــرد. درخواســت های بســیار واالیــی را حضــرت علــی)ع( 
ــد متعــال می خواهنــد. امــا خطبــه شــعبانیه، خطبــه مهمــی اســت در  از خداون
خصــوص فضیلــت و عظمــت مــاه مبــارك رمضــان کــه پیامبــر)ص( در اواخــر مــاه 
شــعبان خواندنــد. حضــرت امــام رضــا)ع( از پــدرش از جــدش ایــن روایــت را نقــل 
ــد کــه امــام علــی)ع( چنیــن فرمــود: در روزی از روزهــای آخــر شــعبان و در  کرده ان
آســتانه مــاه مبــارك رمضــان رســول خــدا)ص( خطبــه مهمــی خوانــد. ایــن خطبــه 
بــه خطبــه شــعبانیه معــروف اســت کــه بــه 26 فــراز تقســیم می شــود کــه در اینجــا 

بــه صــورت اختصــار اشــاره می گــردد.

1. فضیلت ماه رمضان
ایها الناس قد اقبل الیکم شهراهلل بالبرکه و الرحمه و المغفره...

ای مــردم! بــه درســتی کــه مــاه خــدا بــه برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه شــما 
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روی آورده ماهــی کــه نــزد خــدا بهتریــن ماه هــا و روزهــای آن بهتریــن  روزهــا 
اســت. ســاعت ها  بهتریــن  آن  ســاعات  و  شــب ها  بهتریــن  آن  وشــب های 

در ایــن خطبــه فضیلــت مــاه مبــارك رمضــان بــه دیگــر ماه هــا برتــری داده شــده 
ــرکات ایــن مــاه عبارتنــد از: مــاه برکــت، رحمــت و آمــرزش،  ــه بعضــی از ب اســت ک
بهتریــن ماه هــا در نــزد خداونــد، ســاعاتش بهتریــن ســاعات، خــواب مؤمنــان 
عبــادت، ضیافــت الهــی، مــاه میهــان خــدا، یــك شــب برابــر هــزار شــب، دعاهــای 
مؤمنــان مســتجاب، نــزول قــرآن، تــالوت یــك آیــه از قــرآن ثــواب یــك ختــم قــرآن، 
مــاه ســربلندی و ســرافرازی مؤمنیــن در  گناهــان، تســبیح نفس هــا،  آمــرزش 

پیــکار بــا خواســته های نفســانی و جبــران غفلــت  انسان هاســت.

2. ضیافت الهی
هو شهر دعیتم فیه الی ضیافه اهلل و جعلتم فیه من اهل کرامه اهلل...

و آن ماهــی اســت کــه بــه مهمانــی خــدا خوانــده شــده و از جملــه گرامی داشــته 
شــدگان خداونــد محســوب شــده اید.

3. ثواب بر اعمال ولو غیر ارادی
انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده...

نفس هایتــان در آن تســبیح اســت، خوابتــان در آن عبــادت، عملتــان در آن 
پذیرفتــه، و دعایتــان در آن مــورد اجابــت اســت.

4. شرط حضور در مهمانی خدا
فسئلواهلل ربکم بینات صادقه و قلوب طاهره...

ــرای  ــا ب ــان بخواهیــد ت ــاك، از پروردگارت ــا نیت هــای درســت و دل هــای پ پــس ب
روزه داری آن و تــالوت کتــاب خویــش، توفیقتــان دهــد. چــرا کــه بدبخــت، کســی 

اســت کــه در ایــن مــاه بــزرگ، از آمــرزش الهــی محــروم بمانــد.

5. یاد قیامت
و اذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع...

مــعــارف
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با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد کنید.

6. یاد فقرا )و تصدقواعلی فقرائکم و...(
به نیازمندان و بینوایانتان صدقه بدهید.

7. رعایت اخالق اجتماعی )و وقروا  کبارکم و ارحموا صغارکم...(
به بزرگان خود احترام، و بر کوچك هایتان ترحم، و به بستگانتان نیکی کنید.

8. کنترل زبان )واحفظوا السنتکم(
زبانتان را نگه دارید )زبان خود را از گفتار ناپسند و زشت نگهدارید(

9. کنترل چشم )و غضوا عما الیحل النظر الیه ابصارکم...(
چشم هایتان را از آنچه نگاه به آن حالل نیست، بپوشانید.

10. کنترل گوش ) غضوا عما الیحل االستماع الیه اسماعکم...(
گوش هایتان را از آنچه شنیدنش حالل نیست، فرو بندید.

11. اکرام ایتام )و تحننوا علی ایتام الناس...(
به یتیمان مردم، محبت کنید تا بر یتیمان شما محبت ورزند.

12. توبه )و توبوا الی اهلل من ذنوبکم...(
از گناهانتان به پیشگاه خداوند توبه کنید.

13. دعا  )و ارفعو الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات...(
در هنــگام نمازهــا، دســتانتان را بــر آســتان او بــه دعــا بلنــد کنیــد. کــه آن هنــگام 
خداونــد بــا نظــر رحمــت بــه بندگانــش می نگــرد و هــرگاه بــا او مناجــات کننــد، 
ــون او را  ــد و چ ــان می گوی ــد، جوابش ــدا بزنن ــون او را ص ــد و چ ــان می ده پاسخ ش

ــد. ــان می کن ــد، اجابتش بخوانن
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14. عمل )ایها الناس ان انفسکم مرهونه باعمالکم...(
ای مــردم! جان هــای شــما در گــرو کارهــای شماســت، پــس بــا آمــرزش خواهــی  
ــار گناهانتــان ســنگین اســت،  خــود، آن هــا را آزاد ســازید؛ و پشــت های شــما از ب

پــس بــا طــول دادن ســجده های خــود، آن هــا را ســبك کنیــد.

15. نماز   )و اعملوا ان اهلل تعالی ذکره...(
بدانیــد کــه خداونــد کــه یــادش واالســت بــه عــزت خــود ســوگند خــورده اســت 
مــردم در  کــه  و در روزی  عــذاب نمی کنــد  را  نمازگــزاران و ســجده کنندگان  کــه 
پیشــگاه پــروردگار جهانیــان بــرای حســاب می ایســتند، آنــان را بــا آتــش هراســان 

نمی ســازد.

16. اطعام  )ایها الناس من فطر منکم صائمًا مؤمنًا...(
ای مــردم. هــر کــه از شــما در ایــن مــاه، روزه داری را افطــار دهــد پــاداش او بــرای 

آن،نــزد خــدا، آزاد کــردن یــك بــرده و آمــرزش گناهــان گذشــته اوســت.

17. حسن خلق  )ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه...(
ای مــردم! هرکــس اخالقــش را در ایــن مــاه، نیکــو ســازد، بــرای او وســیله عبــور از 

صــراط خواهــد بــود، در آن روز کــه گام هــا بــر صــراط می لغــزد.

18. مدارا با زیردست  )و من خفف فی هذا الشهر عما ملکت یمینه...(
ــد حســاب او  ــر زیردســتان خــود آســان بگیــرد، خداون و هــر کــس درایــن مــاه ب
ــازدارد،  را ســبك خواهــد گرفــت و هــر کــس در ایــن مــاه، شــر خــود را از دیگــران ب

خداونــد در روز دیــدارش، غضــب خویــش را از او بازخواهــد داشــت.

19. صله ارحام  )و من وصل فیه رحمه وصله اهلل برحمته یوم یلقاه...(
و هــر کــه در ایــن مــاه بــه خویشــاوند خــود نیکــی کنــد، در روز دیــدار، خداونــد بــا 
رحمتــش بــه او نیکــی خواهــد کــرد. و هــر کــس از آن خویشــان خــود ببــرد. خداوند 

در روز دیــدار، رحمتــش را از او قطــع خواهــد نمــود.

مــعــارف
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20. انجام مستحبات رمضان  )و من تطوع فیه الصاله...(
و هــر کــس در آن، نمــاز مســتحبی بخوانــد، بــرای او دوری از آتــش، نوشــته 

می شــود.

21. پیوند والیت  )و من ادی فیه فرضًا کان له ثواب...(
و هــر کــس واجبــی را در آن ادا کنــد، پــاداش کســی را دارد کــه هفتــاد واجــب را در 

ماه هــای دیگــر ادا کــرده اســت.

22. اجر صلوات بر پیامبر و آل او  )و من اکثر فیه الصاله علی...(
ــد کفــه  میــزان عمــل  ــوات بفرســتد، خداون ــاد صل ــر مــن زی و هــر کســی در آن، ب

نیــك او را در قیامــت ســنگین می کنــد.

23. قرآن  )و من تالفیه آیه من القرآن...(
پــاداش کســی را دارد کــه در  آیــه ای از قــرآن تــالوت کنــد.  و هــر کــس در آن، 

اســت. کــرده  قــرآن  ختــم  دیگــر  ماه هــای 

24. بهشت و دوزخ  )ایهاالناس ان ابواب الجنان...(
ای مــردم! در ایــن مــاه، درهــای بهشــت بازنــد. پــس از پروردگارتــان بخواهیــد 
پروردگارتــان  از  پــس  بســته اند  دوزخ  درهــای  و  نبنــدد  شــما  بــر  را  آن هــا  کــه 

بخواهیــد کــه آن هــا را بــر شــما نگشــاید.

25. برترین اعمال  )یا رسول اهلل! ما افضل االعمال فی هذا الشهر...(
امــام علــی)ع( می فرمایــد مــن برخاســتم و گفتــم: ای پیامبــر خــدا! برتریــن کارهــا 
در ایــن مــاه چیســت؟ فرمــود: ای ابوالحســن! برتریــن کارهــا در ایــن مــاه، پرهیــز 

از حرام هــای الهــی.

26. شهادت  )ثم بکی...(
پــس گریســت گفتــم: ای پیامبــر خــدا: ســبب گریــه  شــما چیســت؟ فرمــود: علــی 
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جــان، گریــه مــن بــرای ایــن اســت کــه در ایــن مــاه در حالــی کــه بــه نماز ایســتاده ای 
فــرق ســرت بــه دســت شــقی ترین انســان شــکافته می شــود، و محاســن شــریف 

تــو خضــاب می گــردد. در پایــان خطبــه پیامبــر)ص( می فرماینــد:
ای علــی! تــو وصــی مــن و پــدر فرزنــدان مــن و همســر دختــرم و جانشــین مــن 
بــر امتــم بــه هنــگام زندگیــم و بعــد از درگذشــتم هســتی، فرمــان تــو فرمــان مــن و 
نهــی تــو نهــی مــن اســت. ســوگند بــه آن کســی کــه مــرا بــه نبــوت مبعــوث گردانیــد 
و مــرا بهتریــن انســان ها قــرار داد تــو حجــت خــدا بــر خلقــش و خلیفــه او بــر 

بندگانــش هســتی.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

منابع:
- بحاراالنوار  ج 96 ص 157

- عیون اخبار الرضا ج1، ص 295 و کتاب فضائل شهر رمضان.
----------

جمال الدین بانج فروزش
http://od.ido.ir
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خطبهامیرالمومنینعلی)ع(
دربارهماهمبارکرمضان

ای مــردم! ایــن مــاه، ماهــی اســت کــه خداونــد، آن را بــر ماه هــای دیگــر برتــری 
ــه  ــر دیگــر مــردم. و آن، ماهــی اســت ک ــری مــا اهل بیــت ب داده اســت، ماننــد برت
درهــای آســمان و درهــای رحمــت، در آن گشــوده می شــوند و درهــای آتــش در 

آن بســته می گردنــد.
ــه  ــجد کوف ــان در مس ــاه رمض ــن روز م ــی)ع( در اولی ــرت عل ــن حض ــر المومنی امی
بــه پیش بینــی  مــاه مبــارک رمضــان،  زیبــا در وصــف  ایــراد خطبــه ای  ضمــن 

پیامبــر اعظــم)ص( دربــاره شــهادت خویــش در ایــن مــاه اشــاره کــرد. 
خطبه امام به این شرح است:

ــَل  ْه
َ
ــا أ ــُهوِر َکَفْضِلَن

ُ
ــاِئِر الّش ــی َس ــُه اهلُل َعَل َل

َ
ــْهٌر َفّض ــْهَر َش

َ
ــَذا الّش ــاُس ِإّنَ َه ــا الّنَ َه ّیُ

َ
أ

ْحَمــِة َو  ْبــَواُب الّرَ
َ
ــَماِء َو أ ْبــَواُب الّسَ

َ
ــاِس َو ُهــَو َشــْهٌر ُیْفَتــُح ِفیــِه أ اْلَبْیــِت َعَلــی َســاِئِر الّنَ

َعــاُء 
ُ

ــَداُء َو ُیْســَتَجاُب ِفیــِه الّد یــَراِن َو ُهــَو َشــْهٌر ُیْســَمُع ِفیــِه الّنِ ْبــَواُب الّنِ
َ
ُیْغَلــُق ِفیــِه أ

َو ُیْرَحــُم ِفیــِه اْلُبــَکاُء.
ای مــردم! ایــن مــاه، ماهــی اســت کــه خداونــد، آن را بــر ماه هــای دیگــر برتــری 
ــه  ــر دیگــر مــردم. و آن، ماهــی اســت ک ــری مــا اهل بیــت ب داده اســت، ماننــد برت
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درهــای آســمان و درهــای رحمــت، در آن گشــوده می شــوند و درهــای آتــش 
در آن بســته می گردنــد. و ماهــی اســت کــه در آن نــدا شــنیده می شــود و دعــا 

مســتجاب می گــردد و گریــه مــورد ترّحــم قــرار می گیــرد.

اِئِمیَن َو  ُم َعَلــی الّصَ ــَماِء َفُتَســّلِ َو ُهــَو َشــْهٌر ِفیــِه َلْیَلــٌة َنَزَلــِت اْلَماَلِئَکــُة ِفیَهــا ِمــَن الّسَ
َیِتــی َقْبــَل 

َ
َر ِفیَهــا َوال ِهــْم ِإَلــی َمْطَلــِع اْلَفْجــِر َو ِهــَی َلْیَلــُة اْلَقــْدِر ُقــّدِ اِئَمــاِت ِبــِإْذِن َرّبِ الّصَ

ــِف َشــْهٍر َو اْلَعَمــُل  ْل
َ
ــاِم أ ــْن ِصَی ْفَضــُل ِم

َ
ــا أ ــاُم َیْوِمَه ــاٍم ِصَی ــْی َع ْلَف

َ
ــَق آَدُم ع ِبأ ْن ُخِل

َ
أ

ْلــِف َشــْهٍر.
َ
ْفَضــُل ِمــَن اْلَعَمــِل ِفــی أ

َ
ِفیَهــا أ

ماهــی اســت کــه در آن، شــبی وجــود دارد که فرشــتگان از آســمان فــرود آمده، بر 
مــردان و زنــان روزه دار، بــه اذن پروردگارشــان تــا طلــوع ســپیده ســالم می دهنــد و 
آن شــب، »شــب قــدر« اســت. دو هــزار ســال پیــش از آن کــه آدم )ع( آفریــده شــود، 
ــر از روزه داری هــزار مــاه  والیــت مــن در آن شــب، مقــّدر شــد. روزه گرفتــن آن، برت

اســت و عمــل در آن، برتــر از عمــل در هــزار مــاه اســت.

اِئَمــاِت َو ِإّنَ  اِئِمیَن َو الّصَ ــاُس ِإّنَ ُشــُموَس َشــْهِر َرَمَضــاَن َلَتْطَلُع َعَلــی الّصَ َهــا الّنَ ّیُ
َ
أ

 َو اْلِبــّرُ ِمــْن اهلِل 
َّ

ــْهِر ِإال
َ

ْحَمــِة َو َمــا ِمــْن َیــْوٍم َو َلْیَلــٍة ِمــَن الّش ْقَمــاَرُه َلَیْطَلــُع َعَلْیِهــْم ِبالّرَ
َ
أ

ــِة َفَمــْن َظِفــَر ِمــْن ِنَثــاِر اهلِل َبــْدَرًة َکــُرَم َعَلــی  ّمَ
ُ ْ
ــَماِء َعَلــی َهــِذِه األ َتَعاَلــی َیَتَناَثــُر ِمــَن الّسَ

ــَة َمْثــَواُه ِعَبــاَد اهلِل.  َجَعــَل اْلَجّنَ
َّ

اهلِل َیــْوَم َیْلَقاَهــا َو َمــا َکــُرَم َعْبٌدَعَلــی اهلِل ِإال
ای مــردم! خورشــید مــاه رمضــان بــر مــردان و زنــان روزه دار، بــا رحمــت می تابــد 
ــان نورافشــانی می کنــد و هیــچ روز و شــبی از ایــن مــاه  ــر آن ــا رحمــت ب و مــاه آن ب
نیســت، مگــر آن کــه پــروردگار متعــال، بــر ســر ایــن اّمــت، نیکــی می افشــاند. پــس 
هــر کــس از ریــزش نعمــت الهــی ذّره ای بهره منــد گــردد، در روز دیــدارش بــا خــدا، 
نــزد خداونــد، گرامــی خواهــد بــود و هیــچ بنــده ای نــزد خــدا گرامــی نگــردد، مگــر 

آن کــه خداونــد، بهشــت را جایــگاه او قــرار می دهــد.

َیاِلــی َو َســاَعاُتُه 
َ
ْفَضــُل الّل

َ
ــاِم َو َلَیاِلیــِه أ ّیَ

َ ْ
ْفَضــُل األ

َ
اُمــُه أ ّیَ

َ
ــُهوِر أ

ُ
ِإّنَ َشــْهَرُکْم َلْیــَس َکالّش

ــٌة َمْحُبوَســٌه ُهــَو َشــْهٌر َیِزیــُد اهلُل  ــَیاِطیُن ِفیــِه َمْغُلوَل
َ

ــاَعاِت ُهــَو َشــْهٌر الّش ْفَضــُل الّسَ
َ
أ

یَمــاِن  ِ
ْ

ْهــُل ال
َ
َجــاَل َو ُیْکَتــُب ِفیــِه َوْفــُد َبْیِتــِه َو ُهــَو َشــْهٌر ُیْقَبــُل أ

ْ
ْرَزاَق َو ال

َ ْ
ِفیــِه األ
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ــاِن. ّیَ
َ

ــِک الّد ْیَحــاِن َو َمْرَضــاِة اْلَمِل ْوِح َو الّرَ ــّرَ ْضــَواِن َو ال ــَرِة َو الّرِ ِباْلَمْغِف
بنــدگان خــدا! ایــن مــاه شــما، همچــون دیگــر ماه هــا نیســت. روزهایــش برترین 
روزهاســت و شــب هایش برتریــن شــب ها و ســاعاتش برتریــن ســاعات اســت. 
آن، ماهــی اســت کــه شــیطان ها در آن در بنــد و زندانی انــد؛ ماهــی کــه خداونــد در 
ــه اش را می نویســد؛ ماهــی  ــان خان ــد و میهمان آن، روزی هــا و اجل هــا را می افزای
ــا  ــا شــادی و نعمت هــای الهــی، و ب ــا آمــرزش و رضــای الهــی، ب ــه اهــل ایمــان ب ک

خشــنودی فرمانــروای دادگــر و توانــا، پذیرفتــه می شــوند.

ــَک اْنُظــْر َکْیــَف َتُکــوُن  ــَک ِفــی َشــْهِرَک َهــَذا َضْیــُف َرّبِ
َ
ْمــَرَک َفِإّن

َ
ــْر أ اِئــُم َتَدّبَ َهــا الّصَ ّیُ

َ
 أ

 َتُکوَن 
َ

ْن ال
َ
ــَک اْنُظــْر أ ِفــی َلْیِلــَک َو َنَهــاِرَک َو َکْیــَف َتْحَفــُظ َجَواِرَحــَک َعــْن َمَعاِصــی َرّبِ

ــوَن  ــَک ِوْزُرَک َفَتُک ــَی َعَلْی ــْد َبِق ــْهُرَک َو َق ــاًل َفَیْنَقِضــَی َش ــاِر َغاِف َه ــِل َناِئمــًا َو ِبالّنَ ْی
َ
ِبالّل

ُجوَرُهــْم ِمــَن اْلَخاِســِریَن َو ِعْنــَد َفْوِزِهــْم ِبَکَراَمــِة َمِلیِکِهْم 
ُ
اِئِمیــَن أ ِعْنــَد اْســِتیَفاِء الّصَ

ِهــْم ِمــَن اْلَمْطُروِدیــَن. ِمــَن اْلَمْحُروِمیــَن َو ِعْنــَد َســَعاَدِتِهْم ِبُمَجــاَوَرِة َرّبِ
ای روزه دار! در کار خویــش نیــک بنگــر، کــه در ایــن مــاه، میهمــان پــروردگار 
خویــش هســتی. بنگــر کــه در شــب و روزت چگونــه ای و چگونــه اعضــای خــود 
را از نافرمانــی خــدا حفــظ می کنــی. بنگــر تــا مبــادا شــب در خــواب باشــی و روز 
در غفلــت؛ پــس ایــن مــاه بــر تــو بگــذرد و بــار گناهــت همچنــان بــر دوشــت مانــده 
ــو از زیانــکاران  باشــد؛ پــس آنــگاه کــه روزه داران پاداش هــای خــود را می گیرنــد، ت
ــروای خویــش نایــل می شــوند، از محرومــان  ــه کرامــت فرمان ــه ب ــگاه ک باشــی و آن
ــو از  ــوند، ت ــعادتمند می ش ــان س ــا پروردگارش ــایگی ب ــه همس ــه ب ــگاه ک ــردی و آن گ

طردشــدگان باشــی!

ــَک  ــُد ؟ َو ِإْن َحَرَم ــاٍب َتْقِص ّیَ َب
َ
ــأ ــِکَک َف ــاِب َمِلی ــْن َب ــِرْدَت َع ــُم ِإْن ُط اِئ ــا الّصَ َه ّیُ

َ
أ

ــَک 
َ
َذّل

َ
ــِذی ُیْکِرُمــَک  ؟ َو ِإْن أ

َ
َهاَنــَک َفَمــْن َذا اّل

َ
ــِذی َیْرُزُقــَک ؟ َو ِإْن أ

َ
ــَک َفَمــْن َذا اّل َرّبُ

ــْم َیْقَبْلــَک   ــِذی َیْنُصــُرَک ؟ َو ِإْن َل
َ
ــَک َفَمــْن َذا اّل َک ؟ َو ِإْن َخَذَل ــِذی ُیِعــّزُ

َ
َفَمــْن َذا اّل

ــْن  ــَک َفَم ــَک َعْثَرُت ــْم ُیِقْل ــَک ؟ َو ِإْن َل ِت ــُع ِبُعُبوِدّیَ ــْن ُتْرَج ــی َم ــِدِه َفِإَل ــَرِة َعِبی ــی ُزْم ِف
ُتــَک  ؟ ــِه َفَمــا َذا َیُکــوُن ُحّجَ ــَک ؟ َو ِإْن َطاَلَبــَک ِبَحّقِ ــَراِن ُذُنوِب َتْرُجــو ِلُغْف

ای روزه دار! اگــر از درگاه صاحبــت رانــده شــوی، بــه کــدام درگاه روی خواهــی 



49

مــعــارف

آورد؟ و اگــر پــروردگارت محــروم ســازد، کیســت کــه روزی ات دهــد؟ و اگــر تــو را 
خــوار شــمرد، کیســت کــه اکرامــت کنــد؟ و اگــر ذلیلــت ســاخت، کیســت کــه عّزتــت 
بخشــد؟ و اگــر تــو را واگذاشــت، کیســت کــه یــاری ات کنــد؟ و اگــر تــو را در جمــع 
بندگانــش نپذیرفــت، بندگــی ات را بــه آســتان چــه کــس خواهــی بــرد؟ و اگــر از 
خطایــت در نگذشــت، بــرای آمــرزش گناهانــت بــه کــه امیــد خواهــی بســت؟ و اگــر 

ــود؟ ــو چــه خواهــد ب ــو طلبیــد، حّجــت ت حــّق خویــش را از ت

ــِإّنَ ِکَتــاَب اهلِل  ــِه ِفــی َلْیِلــَک َو َنَهــاِرَک َف ْب ِإَلــی اهلِل ِبِتــاَلَوِة ِکَتاِب ــُم َتَقــّرَ اِئ َهــا الّصَ ّیُ
َ
 أ

ــِة ِبِقــَراَءِة  ْهــِل ِتاَلَوِتــِه َفَیْعُلــوَن َدَرَجــاِت اْلَجّنَ
َ
ٌع َیْشــَفُع َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة أِل

َ
َشــاِفٌع ُمَشــّف
ــْر. آَیاِتــِه َبّشِ

ای روزه دار! در شــب و روزت بــا تــالوت کتــاب خــدا، بــه او تقــّرب بجــوی، کــه 
همانــا کتــاب خــدا، شــفیعی اســت کــه روز قیامــت، شــفاعتش بــرای قرآن خوانــان 

ــد. ــاال می رون ــات آن، از درجه هــای بهشــت ب ــا خوانــدن آی پذیرفتــه اســت و ب

ــَک ِفــی َشــْهٍر ِصَیاُمــَک ِفیــِه َمْفــُروٌض َو َنَفُســَک ِفیــِه َتْســِبیٌح َو 
َ
ــُم َفِإّن اِئ َهــا الّصَ ّیُ

َ
أ

ْصَواُتــَک ِفیــِه 
َ
َنْوُمــَک ِفیــِه ِعَبــاَدٌة َو َطاَعُتــَک ِفیــِه َمْقُبوَلــٌة َو ُذُنوُبــَک ِفیــِه َمْغُفــوَرٌة َو أ

َمْســُموَعٌة َو ُمَناَجاُتــَک ِفیــِه َمْرُحوَمــٌة َو َلَقــْد َســِمْعُت َحِبیِبــی َرُســوَل اهلِل ص َیُقوُل:
مــژده ای روزه دار! تــو در ماهــی هســتی کــه روزه داریــت در آن، واجــب، َنَفــس 
کشــیدنت در آن، تســبیح، ُخفتنــت در آن، عبــادت، طاعتــت در آن، پذیرفتــه، 
ــده، صداهایــت در آن، شــنیده  شــده، و مناجــات در آن،  گناهانــت در آن، آمرزی

مــورد ترّحــم اســت. از حبیبــم پیامبــر خــدا شــنیدم کــه می فرمــود:

 
َ

ــاِر ال ِ َتَبــاَرَک َو َتَعاَلــی ِعْنــَد ِفْطــِر ُکّلِ َلْیَلــٍة ِمــْن َشــْهِر َرَمَضــاَن ُعَتَقــاَء ِمــَن الّنَ
ِإّنَ هلِلَّ

ــَق  ْعِت
ُ
ــُه أ ــٍة ِمْن ــِإَذا َکاَن آِخــُر َلْیَل ــَدُه َف ــِب ِعْن ــِم اْلَغْی ــی ِعْل ــَو ِف  اهلُل ُه

َّ
ــْم ِإال ــُم َعَدَدُه َیْعَل

ْعِتــَق ِفــی َجِمیِعــِه َفَقــاَم ِإَلْیــِه.
ُ
ِفیَهــا ِمْثــُل َمــا أ

خداونــد متعــال را در هنــگام افطــار هــر شــب مــاه رمضــان، آزادشــدگانی از آتــش 
اســت کــه شــمار آنــان را کســی جــز خداونــد نمی دانــد. شــمار آنــان، نــزد او در علــم 
غیــب اســت. پــس چــون آخریــن شــب ایــن مــاه شــود، خداونــد بــه شــمار همــه 
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کســانی کــه در تمــام ایــن مــاه آزاد کــرده، آزاد خواهــد نمــود.

َثــَک ِبــِه َحِبیُبــَک ِفــی 
َ

ــا َحّد ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن ِزْدَنــا ِمّمَ
َ
َرُجــٌل ِمــْن َهْمــَداَن َفَقــاَل َیــا أ

َشــْهِر َرَمَضــاَن.
مــردی از قبیلــه َهْمــدان برخاســت و گفــت: ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه حبیــب تو 

دربــاره مــاه رمضــان فرمــود، بیشــتر بگو.

ــی َرُســوَل اهلِل ص َیُقــوُل َمــْن َصــاَم َشــْهَر  ِخــی َو اْبــَن َعّمِ
َ
َفَقــاَل َنَعــْم َســِمْعُت أ

ــَة. َرَمَضــاَن َفَحِفــَظ ِفیــِه َنْفَســُه ِمــَن اْلَمَحــاِرِم َدَخــَل اْلَجّنَ
 فرمــود: باشــد! شــنیدم کــه بــرادر و پســر عمویــم، پیامبــر خــدا، می فرمــود: »هــر 
ــدارد و خــود را در ایــن مــاه از حرام هــا نگــه دارد، وارد  کــس مــاه رمضــان را روزه ب

بهشــت می شــود.«

ــَک  ــُن َعّمِ ُخــوَک َو اْب
َ
ــِه أ ــَک ِب َث

َ
ــا َحّد ــا ِمّمَ ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن ِزْدَن

َ
ــا أ ــّیُ َی ــاَل اْلَهْمَداِن َق

ــْهِر َرَمَضــاَن. ــی َش ِف
آن مــرد همدانــی گفــت: ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه بــرادر و پســر عمویــت دربــاره 

مــاه رمضــان فرمــود، بیشــتر بگــو.

َیُقــوُل َمــْن َصــاَم َرَمَضاَن ِإیَمانــًا َو  َنَعــْم َســِمْعُت َخِلیِلــی َرُســوَل اهلِل ص  َقــاَل 
ــَة. اْلَجّنَ اْحِتَســابًا َدَخــَل 

ــه دوســتم پیامبــر خــدا می فرمــود: »هــر کــس از روی  فرمــود: باشــد! شــنیدم ک
ایمــان و بــه خاطــر اجــر الهــی، ]مــاه[ رمضــان را روزه بــدارد، وارد بهشــت می شــود.«

ْهِر.
َ

َثَک ِبِه َخِلیُلَک ِفی َهَذا الّش
َ

ا َحّد ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ِزْدَنا ِمّمَ
َ
َقاَل اْلَهْمَداِنّیُ َیا أ

مــاه  ایــن  آنچــه دوســتت دربــاره  از  امیــر مؤمنــان!  گفــت: ای  مــرد همدانــی 
بگــو. بیشــتر  فرمــود، 

ــْن َصــاَم  ــوُل َم ِخِریــَن َرُســوَل اهلِل ص َیُق
ْ

ِلیــَن َو ال ّوَ
َ ْ
َد األ ــّیِ ــْم َســِمْعُت َس ــاَل َنَع َفَق
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ــَة. ــْن َلَیاِلیــِه َعَلــی َحــَراٍم َدَخاَلْلَجّنَ ــْم ُیْفِطــْر ِفــی َشــْی ٍء ِم َرَمَضــاَن َفَل
فرمــود: باشــد! شــنیدم کــه َســرور اّولیــن و آخریــن، پیامبــر خــدا می فرمــود: »هــر 
کــس ]مــاه[ رمضــان را روزه بــدارد و در شــب های آن حــرام نخــورد، وارد بهشــت 

می شــود.«

ِلیــَن َو  ّوَ
َ ْ
األ ُد  َســّیِ ِبــِه  َثــَک 

َ
ــا َحّد ِمّمَ ِزْدَنــا  اْلُمْؤِمِنیــَن  ِمیــَر 

َ
أ َیــا  اْلَهْمَداِنــّیُ  َفَقــاَل 

ــْهِر.
َ

الّش َهــَذا  ِفــی  ِخِریــَن 
ْ

ال
مــرد همدانــی گفــت: ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه ســرور اّولیــن و آخریــن بــا تــو 

دربــاره ایــن مــاه گفــت، بیشــتر بگــو.

ِبیــَن َیُقــوُل ِإّنَ  ْنِبَیــاِء َو اْلُمْرَســِلیَن َو اْلَماَلِئَکــِة اْلُمَقّرَ
َ ْ
ْفَضــَل األ

َ
َفَقــاَل َنَعــْم َســِمْعُت أ

ــُهوِر.
ُ

ِد الّش یــَن ُیْقَتــُل ِفــی َســّیِ َد اْلَوِصّیِ َســّیِ
فرمــود: باشــد! شــنیدم کــه برتریــِن پیامبــران و فرســتادگان و فرشــتگان مقــّرب 

می فرمــود: »همانــا َســرور اوصیــا، در َســرور ماه هــا کشــته می شــود«.

ُد  ــّیِ ــا َس ّمَ
َ
ــاَل أ ــَن َق ی ُد اْلَوِصّیِ ــّیِ ــْن َس ــُهوِر َو َم

ُ
ُد الّش ــّیِ ــا َس ــوَل اهلِل َو َم ــا َرُس ــُت َی َفُقْل

ــُهوِر ؟
ُ

الّش
گفتم: ای پیامبر خدا! سرور ماه ها، کدام است و سرور اوصیا کیست؟

. ْنَت  َیا َعِلّیُ
َ
یَن َفأ ُد اْلَوِصّیِ ا َسّیِ ّمَ

َ
َفَشْهُر َرَمَضاَن َو أ

ــی، ای  ــا، توی ــرور اوصی ــا س ــت و اّم ــان اس ــاه رمض ــا، م ــرور ماه ه ــود: »اّمــا س فرم
ــی!« عل

َفُقْلُت َیا َرُسوَل اهلِل َفِإّنَ َذِلَک َلَکاِئٌن ؟
گفتم: ای پیامیر خدا! آیا چنین خواهد شد؟

ــَک  ــّمَ َیْضِرُب ــِة َثُمــوَد ُث ــِر َناَق ِتــی َشــِقیُق َعاِق ّمَ
ُ
ْشــَقی أ

َ
ــُه َیْنَبِعــُث أ

َ
ــی ِإّن ــاَل ِإی َو َرّبِ َق

ــا ِلْحَیُتــَک. ــَک ُتْخَضــُب ِمْنَه ــی َفْرِق ــًة َعَل َضْرَب
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فرمــود: آری، بــه پــروردگارم ســوگند! همانــا نگون بخت تریــِن اّمــت مــن، بــرادِر 
پی کننــده ناقــه ثمــود، برمی خیــزد و ضربتــی بــر فــرق ســرت می زنــد کــه محاســنت 

از خــون آن، رنگیــن می شــود.

ِحیِب َفَقَطَع ع ُخْطَبَتُه َو َنَزَل اُس ِباْلُبَکاِء َو الّنَ َخَذ الّنَ
َ
َفأ

 پــس مــردم شــروع بــه گریــه و شــیون کردنــد. و حضــرت علــی )ع( خطبــه اش را 
بــه پایــان بــرد و فــرود آمــد.

 

-----------
http://resaaat.ir
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ْنَزْلناُه ِفی َلیَلِة اْلَقْدِر]1[  همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
َ
ا أ

َ
ِإّن

نکته ها
انجــام  بــه  آنــان  واســطه  بــا  و  فرشــتگان  طریــق  از  را  عالــم  امــور  خداونــد، 
بــه  آیــات قــرآن، فعل هــا و ضمیرهــای مربــوط  از  لــذا در بســیاری  می رســاند. 
خداونــد بــه صــورت جمــع آمــده اســت. چنانکــه در آغــاز ایــن ســوره می فرمایــد: 
ــار  ــر اســاس نظــر مفّســران،]2[ قــرآن دو ب ــازل کردیــم. ب ْنَزْلنــاُه« مــا قــرآن را ن

َ
ــا أ

َ
»ِإّن

نــازل شــده اســت. یکبــار بــه صــورت یکپارچــه در شــب قــدر کــه ایــن ســوره بــه آن 
ــال دوره  ــه س ــت و س ــدت بیس ــی در م ــورت تدریج ــه ص ــر ب ــار دیگ ــاره دارد و ب اش
رســالت پیامبــر. تعبیــرات قــرآن نیــز دربــاره نــزول ایــن کتــاب آســمانی دو گونــه 
اســت. برخــی بــا واژه »انزلنــا« از ریشــه انــزال بــه معنــای نــزول دفعــی آمــده و برخی 

ــزول تدریجــی آمــده اســت. ــه معنــای ن ــا« از ریشــه تنزیــل ب ــا واژه »نزلن دیگــر ب
ْنــِزَل ِفیِه 

ُ
ــِذی أ

َ
ْنَزْلنــاُه ِفــی َلیَلــِة اْلَقــْدِر« بــا آیــه »َشــْهُر َرَمضــاَن اّل

َ
ــا أ

َ
از انضمــام آیــه »ِإّن

اْلُقــْرآُن«]3[ معلــوم می شــود کــه شــب قــدر در مــاه رمضــان اســت، اّمــا اینکــه کــدام 
ــدارد و در  ــر آن داللــت ن یــک از شــب های مــاه رمضــان اســت، در قــرآن چیــزی ب

نزولقرآندرشبقدر
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روایــات نیــز بــه صــورت مــرّدد میــان یکــی از ســه شــب آمــده اســت. چنانکــه از امام 
صــادق)ع( در مــورد شــب قــدر پرســیدند: آن حضــرت فرمــود: در شــب نوزدهــم، 
بیســت و یکــم و بیســت و ســوم رمضــان جســتجویش کــن.]4[ البتــه معــروف 
میــان اهــل ســّنت آن اســت کــه شــب بیســت و هفتــم رمضــان، شــب قــدر اســت.

ْنَزْلنــاُه 
َ
ــا أ

َ
مرحــوم عالمــه طباطبایــی در ذیــل آیــه اول ســوره قــدر می نویســد: »ِإّن

ِفــی َلیَلــِة اْلَقــْدِر« ضمیــر در» انزلنــاه« بــه قــرآن برمــی گــردد، و ظاهــرش ایــن اســت 
نــه بعضــی  کــرده،  نــازل  قــدر  را در شــب  قــرآن  کــه: می خواهــد بفرمایــد همــه 
از آیــات آن را، مؤیــدش هــم ایــن اســت کــه تعبیــر بــه انــزال کــرده، کــه ظاهــر در 
اعتبــار یکپارچگــی اســت، نــه تنزیــل کــه ظاهــر در نــازل کــردن تدریجــی اســت. و 
ــا 

َ
در معنــای آیــه مــورد بحــث آیــه زیــر اســت کــه می فرمایــد:»َو اْلکتــاِب اْلُمِبیــِن ِإّن

ْنَزْلنــاُه ِفــی َلیَلــٍة ُمباَرکــٍة«]5[، کــه صریحــا فرمــوده همــه کتــاب را در آن شــب نــازل 
َ
أ

کــرده، چــون ظاهــرش ایــن اســت کــه نخســت ســوگند بــه همــه کتــاب خــورده، 
بعــد فرمــوده ایــن کتــاب را کــه بــه حرمتــش ســوگند خوردیــم، در یــک شــب و 
یکپارچــه نــازل کردیــم. پــس مدلــول آیــات ایــن می شــود کــه قــرآن کریــم دو جــور 
نــازل شــده، یکــی یکپارچــه در یــک شــب معیــن، و یکــی هــم بــه تدریــج در طــول 
ــاِس َعلــی  ُه َعَلــی الّنَ

َ
بیســت و ســه ســال نبــوت کــه آیــه شــریفه »َو ُقْرآنــًا َفَرْقنــاُه ِلَتْقــَرأ

ــزول تدریجــی آن را بیــان می کنــد، و همچنیــن آیــه  ــاًل«]6[، ن ْلنــاُه َتْنِزی ُمکــٍث َو َنّزَ
ــَدًة  ــًة واِح ــْرآُن ُجْمَل ــِه اْلُق َل َعَلی ــّزِ ــْو ال ُن ــُروا َل ــَن کَف ِذی

َ
ــاَل اّل ــد:» َو ق ــه می فرمای ــر ک زی

ْلنــاُه َتْرِتیــاًل« ]7[.
َ
ــؤاَدک َو َرّت ــِه ُف ــَت ِب کذِلــک ِلُنَثّبِ

بنابــر ایــن، دیگــر نبایــد بــه گفتــه بعضــی]8[ اعتنــا کــرد کــه گفتــه انــد: معنــای آیــه 
»انزلنــاه« ایــن اســت کــه شــروع بــه انــزال آن کردیــم، و منظــور از انــزال هــم انــزال 

چنــد آیــه از قــرآن اســت، کــه در آن شــب یکبــاره نــازل شــد نــه همــه آن.]9[

پیام ها
1- شــب قــدر، شــب شــکرگزاری و تشــکر از خداونــد اســت. زیــرا مهــم ترین نعمت 

ْنَزْلناُه ِفــی َلیَلــِة اْلَقْدِر«
َ
ــا أ

َ
خداونــد بــر بشــر، یعنــی قــرآن نــازل شــده اســت. »ِإّن

2- ظــرف و مظــروف بایــد متناســب باشــند. بهتریــن کتــاب در بهتریــن شــب بــر 
ْنَزْلنــاُه ِفــی َلیَلــِة اْلَقــْدِر«]10[

َ
ــا أ

َ
بهتریــن انســان ها نــازل می شــود. »ِإّن
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]1[ سوره قدر آیه 1
]2[ تفسیر المیزان.

]3[ بقره، 185.
]4[ وسائل الشیعه، ج 10، ص 360.
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ــه  ــز ب ــر« نی ــدازه گیــری اســت. )1( »تقدی ــدازه و ان ــه معنــای ان »قــدر« در لغــت ب
معنــای انــدازه گیــری و تعییــن اســت. )2( امــا معنــای اصطالحــی »قــدر«، عبــارت 
اســت از ویژگــی هســتی و وجــود هــر چیــز و چگونگــی آفرینــش آن )3( بــه عبــارت 

دیگــر، انــدازه و محــدوده وجــودی هــر چیــز، »قــدر« نــام دارد. )4(
بنابــر دیــدگاه حکمــت الهــی، در نظــام آفرینــش، هر چیزی انــدازه ای خــاص دارد و 
هیــچ چیــزی بــی حســاب و کتــاب نیســت. جهــان حســاب و کتــاب دارد و بــر اســاس 

نظــم ریاضــی تنظیــم شــده، گذشــته، حــال و آینــده آن بــا هــم ارتبــاط دارند.
اســتاد مطهــری در تعریــف قــدر می فرمایــد: »... قــدر بــه معنــای انــدازه و تعیین 
اســت... حــوادث جهــان... از آن جهــت کــه حــدود و انــدازه و موقعیــت مکانــی 
و زمانــی آن هــا تعییــن شــده اســت، مقــدور بــه تقدیــر الهــی اســت « )5(. پــس 
در یــک کالم، »قــدر« بــه معنــای ویژگی هــای طبیعــی و جســمانی چیزهاســت 
کــه شــامل شــکل حــدود، طــول، عــرض و موقعیت هــای مکانــی و زمانــی آن هــا 

ــرد. ــر می گی ــی را در ب ــادی و طبیع ــودات م ــام موج ــردد و تم می گ
ــه در روایتــی از امــام رضــا)ع(  ــات اســتفاده می شــود؛ چنــان ک ــا از روای ایــن معن

معناوماهیتحقیقی
شبقدرچیست؟
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پرســیده شــد: معنــای قــدر چیســت؟ امــام)ع( فرمــود: »تقدیــر الشــی ء، طولــه و 
عرضــه «؛ »انــدازه گیــری هــر چیــز اعــم از طــول و عــرض آن اســت « )6( و در روایــت 
دیگــر، ایــن امــام بزرگــوار در معنــای قــدر فرمــود: »انــدازه هــر چیــز اعــم از طــول 

وعــرض و بقــای آن اســت «. )7(
ــا از  ــادی، آفریده ه ــان م ــه در جه ــت ک ــن اس ــی ای ــر اله ــای تقدی ــن، معن بنابرای
حیــث هســتی و آثــار و و یژگی هایشــان محــدوده ای خــاص دارنــد. ایــن محــدوده 
ــه علت هــا و شــرایط آن هــا هســتند و  ــا امــوری خــاص مرتبــط اســت؛ امــوری ک ب
بــه دلیــل اختــالف علــل و شــرایط، هســتی، آثــار و ویژگی هــای موجــودات مــادی 
نیــز متفــاوت اســت. هــر موجــود مــادی بــه وســیله قالب هایــی از داخــل و خــارج، 
انــدازه گیــری و قالــب گیــری می شــود. ایــن قالــب، حــدود، یعنــی طــول، عــرض، 
شــکل، رنــگ، موقعیــت مکانــی و زمانــی و ســایر عــوارض و ویژگی هــای مــادی آن 
بــه شــمار می آیــد. پــس معنــای تقدیــر الهــی در موجــودات مــادی، یعنــی هدایــت 
آن هــا بــه ســوی مســیر هســتی شــان اســت کــه بــرای آن هــا مقــدر گردیــده اســت و 

در آن قالــب گیــری شــده انــد. )8(
امــا تعبیــر فلســفی قــدر، اصــل علیــت اســت. »اصــل علیــت همــان پیونــد 
ضــروری و قطعــی حــوادث بــا یکدیگــر و ایــن کــه هــر حادثــه ای تحتــم و قطعیــت 
ــا  ــری ی ــود را از ام ــودی خ ــات وج ــدر و خصوصی ــز تق ــود و نی ــی خ ــروری و قطع ض
ــر خــود گرفتــه اســت. )9( اصــل علیــت عمومــی و نظــام اســباب  امــوری مقــدم ب
ــر  ــت و ه ــم فرماس ــان حک ــوادث جه ــع و ح ــع وقای ــان و جمی ــر جه ــببات ب و مس
حادثــی، ضــرورت و قطعیــت وجــود خــود و نیــز شــکل و خصوصیــت زمانــی و 
مکانــی و ســایر خصوصیــات وجــودی اش را از علــل متقدمــه خــود کســب کــرده 
یــک پیونــد ناگسســتی میــان گذشــته و حــال و اســتقبال میــان هــر  اســت و 

موجــودی و علــل متقدمــه او هســت «. )10(
امــا علــل موجــودات مــادی ترکیبــی، فاعــل و مــاده و شــرایط و عــدم مانــع اســت 
کــه هــر یــک تاثیــر خــاص بــر آن دارنــد و مجمــوع ایــن تاثیرهــا، قالــب وجــودی 
خاصــی را شــکل می دهنــد. اگــر تمــام ایــن علــل و شــرایط و عــدم مانــع، کنــار 
هــم گــرد آینــد، علــت تامــه ســاخته می شــود و معلــول خــود را ضــرورت و وجــود 
ــر  ــا ه ــود. ام ــر می ش ــی « تعبی ــای اله ــه »قض ــی ب ــون دین ــه از آن در مت ــد ک می ده

مــعــارف
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کتــاب مــاه

موجــودی بــا توجــه بــه علــل و شــرایط خــود قالبــی خــاص دارد کــه عــوارض و 
ویژگی هــای وجــودی اش را می ســازد و در متــون دینــی از آن بــه »قــدر الهــی « 

تعبیــر می شــود.
بــا روشــن شــدن معنــای قــدر، امــکان فهــم حقیقــت شــب قــدر نیــز میســر 
می شــود. شــب قــدر شــبی اســت کــه همــه مقــدرات تقدیــر می گــردد و قالــب 

معیــن و انــدازه خــاص هــر پدیــده، روشــن و انــدازه گیــری می شــود.
بــه عبــارت روشــن تــر، شــب قــدر یکــی از شــب های دهــه آخــر مــاه رمضــان 
اســت. طبــق روایــات مــا، یکــی از شــب های نوزدهــم یــا بیســت و یکــم و بــه 
احتمــال زیادتــر، بیســت و ســوم مــاه مبــارک رمضــان، اســت. )11( در ایــن شــب 
- کــه شــب نــزول قــرآن بــه شــمار می آیــد - امــور خیــر و شــر مــردم و والدت، مــرگ، 
روزی، حــج، طاعــت، گنــاه و خالصــه هــر حادثــه ای کــه در طــول ســال واقــع 
می شــود، تقدیــر می گــردد. )12( شــب قــدر همیشــه و هــر ســال تکــرار می شــود. 
ــاله  ــک س ــت ی ــی سرنوش ــراوان دارد و در نیکوی ــت ف ــب، فضیل ــادت در آن ش عب
ــر  ــام ه ــه ام ــده ب ــال آین ــوادث س ــام ح ــب تم ــن ش ــت. )13( در ای ــر اس ــیار مؤث بس
ــردد. امــام  ــا خبــر می گ ــه می شــود و وی از سرنوشــت خــود و دیگــران ب زمــان ارائ
باقــر)ع( می فرمایــد: »انــه ینــزل فــی لیلــة القــدر الــی ولــی االمــر تفســیر االمــور ســنة 
ســنة، یؤمــر فــی امــر نفســه بکــذا و کــذا و فــی امــر النــاس بکــذا و کــذا؛ در شــب قــدر 
بــه ولــی امــر )امــام هــر زمــان( تفســیر کارهــا و حــوادث نــازل می شــود و وی دربــاره 

خویــش و دیگــر مردمــان مامــور بــه دســتورهایی می شــود«. )14(
پس شب قدر شبی است که:

1. قرآن در آن نازل شده است.
2. حوادث سال آینده در آن تقدیر می شود.

3. ایــن حــوادث بــر امــام زمــان - روحــی فــداه - عرضــه و آن حضــرت مامــور بــه 
کارهایــی می گــردد.

بنابرایــن، می تــوان گفــت شــب قــدر، شــب تقدیــر و شــب انــدازه گیــری و شــب 
تعییــن حــوادث جهــان مــاده اســت.

ایــن مطلــب مطابــق آیــات قرآنــی نیــز می باشــد؛ زیــرا در آیــه 185 ســوره مبارکــه 
ــه  ــزل فیــه القــرآن «؛ مــاه رمضــان ک ــذی ان ــد: »شــهر رمضــان ال »بقــره « می فرمای
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ــی( در  ــزول دفع ــرآن )ن ــزول ق ــه، ن ــن آی ــق ای ــت «. طب ــده اس ــازل ش ــرآن ن در آن ق
مــاه رمضــان بــوده اســت. و در آیــات 3 - 5 ســوره مبارکــه دخــان می فرمایــد: »انــا 
انزلنــاه فــی لیلــة مبارکــة انــا کنــا منذریــن فیهــا یفــرق کل امــر حکیــم امــرا مــن عندنا 
انــا کنــا مرســلین « ایــن آیــه نیــز تصریــح دارد کــه نــزول ]دفعــی[ قــرآن در یــک شــب 
بــوده اســت کــه از آن بــه شــب مبــارک تعبیــر شــده اســت. همچنیــن در ســوره 

مبارکــه قــدر تصریــح شــده اســت کــه قــرآن در شــب قــدر نــازل شــده اســت.
پس با جمع آیات سه گانه باال روشن می شود:

1. قرآن در ماه رمضان نازل شده است.
2. قرآن در شبی مبارک از شب های ماه مبارک رمضان نازل شده است.

3. این شب، در قرآن شب قدر نام دارد.
4. ویژگی خاص این شب بر حسب آیات سوره مبارکه دخان دو امر است:

الف. نزول قرآن.
ب. هر امر حکیمی در آن شب مبارک جدا می گردد.

امــا ســوره مبارکــه قــدر کــه بــه منزلــه شــرح و تفســیر آیــات ســوره مبارکــه »دخــان« 
اســت، شــش ویژگــی بــرای شــب قــدر می شــمارد:

الف. شب نزول قرآن است )انا انزلناه فی لیلة القدر(.
ب. ایــن شــب، شــبی ناشــناخته اســت و ایــن ناشــناختگی بــه دلیــل عظمــت 

آن شــب اســت )و مــا ادراک مــا لیلــة القــدر(.
ج. شب قدر از هزار ماه بهتر است. )لیلة القدر خیر من الف شهر(.

نــازل  عالمیــان  پــروردگار  اجــازه  بــا  روح  و  مبــارک، مالئکــه  ایــن شــب  د. در 
می شــوند )تنــزل المالئکــة و الــروح فیهــا بــاذن ربهــم( و روایــات تصریــح دارنــد کــه 

ــوند. ــازل می ش ــان ن ــر زم ــام ه ــب ام ــر قل ــا ب آن ه
ه. ایــن نــزول بــرای تحقــق هــر امــری اســت کــه در ســوره »دخــان « بــدان اشــاره 
رفــت )مــن کل امــر( و ایــن نــزول - کــه مســاوی بــا رحمــت خاصــه الهــی بــر مومنــان 
شــب زنــده دار اســت - تــا طلــوع فجــر ادامــه دارد )ســالم هــی حتی مطلــع الفجر(.
و. شــب قــدر، شــب تقدیــر و انــدازه گیــری اســت؛ زیــرا در ایــن ســوره - کــه تنهــا 
ــام  ــانه اهتم ــده اســت و ایــن نش ــدر« تکــرار ش ــة الق ــار »لیل ــه دارد - ســه ب ــج آی پن

ویــژه قــرآن بــه مســئله انــدازه گیــری در آن شــب خــاص اســت.

مــعــارف
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مرحــوم کلینــی در کافــی از امــام باقــر)ع( نقــل می کنــد کــه آن حضــرت در جــواب 
معنــای آیــه »انــا انزلنــاه فــی لیلــة مبارکــة « فرمودنــد: »آری شــب قدر، شــبی اســت 
ــه  ــبی ک ــود. ش ــد می ش ــر آن، تجدی ــه آخ ــان و در ده ــاه رمض ــاله در م ــه س ــه هم ک
قــرآن جــز در آن شــب نــازل نشــده و آن شــبی اســت کــه خــدای تعالــی دربــاره اش 
فرمــوده اســت: »فیهــا یفــرق کل امــر حکیــم؛ در آن شــب هــر، امــری بــا حکمــت، 
متعیــن و ممتــاز می گــردد«. آن گاه فرمــود: »در شــب قــدر، هــر حادثــه ای کــه بایــد 
در طــول آن ســال واقــع گــردد، تقدیــر می شــود؛ خیــر و شــر، طاعــت و معصیــت و 
فرزنــدی کــه قــرار اســت متولــد شــود یــا اجلــی کــه قــرار اســت فرارســد یــا رزقــی کــه 

قــرار اســت برســد و...«. )15(

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ
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مقدمه
انســان در مســیر زندگــی خــود همــواره بــا دعــا و نیایــش مأنــوس و رفیــق بــوده 
اســت. نیــاز بشــر بــه دعــا آن چنــان گســترده اســت کــه اختصــاص بــه مؤمنــان 
نداشــته و در طــول تاریــخ، کافــران نیــز بــه دعــا و نیایــش رو آورده انــد؛ لکــن آنــان 
در اثــر گمراهــی، از ایــن یــار دیرینــه و مؤثــر در غیــر جایــگاه اصلــی و حقیقــی آن 
اســتفاده کــرده انــد. آن هــا بــه جــای اعتقــاد بــه خــدای یگانــه و جســت وجــوی 

رفــع حاجــت از او، بــه غیــر او رو آوردنــد؛ قــرآن کریــم می فرمایــد:
و مــا دعــاء الکافریــن ااّل فــی ضــالل » دعــای کافــران کــه غیــر خــدا را می خواننــد، 

در گمراهــی اســت و بــه جایــی نمــی رســد.«
یکــی از خدمــات بــزرگ اســالم، بــه بشــریت ایــن اســت کــه فرزنــدان آدم را از ایــن 

انحــراف بازداشــته و آنــان را در مســیر صحیــح و شایســته هدایــت کــرده اســت.
کریــم و روایــات اســالمی واقــع شــده،  قــرآن  کــه مــورد توجــه  موضــوع دعــا، 
پرســش های زیــر در مــورد آن مطــرح اســت کــه دعــا چیســت؟ چــه نیــازی بــه 
آن هســت؟ چگونــه بایــد دعــا کــرد؟ بــه درگاه چــه کســی بایــد دعــا کــرد؟ دعــا چــه 
چیــزی بــه انســان می دهــد؟ جایــگاه دعــا در میــان ســایر کارهــا کجاســت؟ و 

شرایطوآثارتربیتی
دعادراسالم
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ــه پاســخهای  ــه طــور مختصــر ب پرســش هایی از ایــن قبیــل کــه در ایــن نوشــتار ب
می پردازیــم. آن 

تعریف دعا
»دعــا« بــه معنــای خواســتن و طلبیــدن اســت. اصطالحــا: »الّدعــاء الرغبــة الــی 
اهلل...«؛ یعنــی دعــا همــان میــل و توجــه بــه ســوی خداســت و بــه وســیله آن 

موجــودی از خداونــد چیــزی را درخواســت می کنــد.
دلیــل اصلــی رو آوردن بــه دعــا و راز و نیــاز بــا معبــود توانــا همانــا نیازهــای مــادی 
و معنــوی انســان اســت. از آن جایــی کــه آگاهــی مــا و تواناییهــای مــا بســیار کــم تــر 
ــذا نیــاز بــه دعــا و خواســتن از توانــای بــی منتهــا امــری ضــروری  از نیازهاســت، ل

اســت. موالیمــان می فرمایــد:
»مــا المبتلــی الــذی قــد اشــتد بــه البــالء بأحــوج إلــی الدعــاء مــن المعافــی الــذی 
ال یأمــن البــالء!« »آن کــس کــه بــه شــدت گرفتــار دردی اســت نیــازش بــه دعــا 

بیــش تــر از تندرســتی کــه از بــال در امــان اســت نمــی باشــد.«
اکنون به اصل موضوع پرداخته و در طی چند گفتار مسئله را پی می گیریم:

اهمیت و فضیلت دعا در اسالم
در قــرآن کریــم، بــه اهمّیــت و مطلوبیــت نیایــش توّجــه ویــژه شــده و در مورد دعا 
کــردن ســفارش و توصیه هــای مؤکــد انجــام گرفتــه اســت. در ایــن جــا بــه برخــی از 

آیــات در ایــن زمینــه اشــاره می کنیــم:
عا و خفیة اّنه ال یحب المعتدین  ادعوا رّبکم تضّرُ

»پــروردگار خــود را ]آشــکارا[ از روی تضــّرع، و در پنهانــی بخوانیــد! و از ]تجــاوز 
دســت برداریــد[ کــه او متجاوزیــن را دوســت نمــی دارد!«

ی َقریب ُاجیُب َدْعَوِة الّداِع ِاذا َدعاِن َو ِاذا َسأَلَک ِعباِدی َعّنی ِفأِنّ
»و هنگامــی کــه بنــدگان مــن، از تــو دربــاره مــن ســؤال کننــد، ]بگــو[ مــن نزدیکم! 

دعــای دعــا کننــده را، بــه هنگامــی کــه مــرا می خوانــد، پاســخ می گویــم!...«
ْحمَن اّیا ما َتْدُعوا َفَلُه االْسماُء اْلُحْسنی ِو اْدُعوا الّرَ ُقِل اْدُعوا اهلل اَ

»بگــو: خــدا را بخوانیــد یــا »رحمــان« را، هــر کــدام را بخوانیــد، ]ذات پاکــش یکــی 
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اســت[ و بــرای او بهتریــن نامهاســت!«
ِعباَدتــی  َعــْن  َیْســَتْکِبرُوَن  ذیــَن 

َ
اّل ِاّنَ  َلُکــْم  ْســَتِجْب 

َ
ا اْدُعوِنــی  ُکــْم  َرّبُ قــاَل  َو 

داِخریــَن ــَم  َجَهّنَ َســَیْدُخُلوَن 
»پــروردگار شــما گفتــه اســت: »مــرا بخوانیــد تــا ]دعــای[ شــما را بپذیــرم! کســانی 

کــه از عبــادت مــن تکبــر می ورزنــد بــه زودی بــا ذلــت وارد دوزخ می شــوند!
این آیات که امر به دعا می کند، همه نشان دهنده اهمیت دعاست.

در روایــات نیــز بــه اهمیــت و فضیلــت دعــا توجــه ویــژه شــده اســت کــه بــه برخــی 
از آن هــا اشــاره می کنیــم: از رســول گرامــی اســالم)ص( نقــل شــده اســت:

 »الّدعا ُمّخ العباده«؛ »دعا مغز عبادت است.«
از امیر المؤمنین، وی از رسول گرامی اسالم)ص( نقل فرموده:

مواِت َو األْرِض« عاُء َسالُح اْلُمؤِمِن َو َعُموُد الّدیِن، َو ُنوُر الّسَ
ُ

»الّد
»دعا اسلحه و ابزار مؤمن است و ]نیز[ پایه دین و نور آسمان و زمین است.«

همچنین امام باقر)ع( فرموده است:
 ِمْن َاْن ُیسأًل َو ُیْطَلًب ِمّما ِعْنَدُه

َ
ما ِمْن َشی ٍء َاْفَضُل ِعْنَد اهلِل َعّزَوَجّل

»در نــزد خداونــد هیــچ چیــز بهتــر از ایــن نیســت کــه از او ســؤال شــود و از آنچــه 
نــزد او اســت درخواســت گــردد.«

بدیــن ترتیــب، ارزش و اهمیــت دعــا در فرهنــگ اســالمی، مســّلم بــوده و جــای 
تردیــدی در آن نیســت و تأکیــد فــراوان آیــات و روایــات نشــان دهنــده جایــگاه 

ویــژه دعــا در اســالم اســت.

دعا و شرایط آن
ــه اســت.  ــه ذات اقــدس یگان نیایــش، برقــراری ارتبــاط معنــوی و توّجــه روح ب
دعــا، باعــث تقویــت ارتبــاط مســتمر و مأنــوس شــدن بــا مبــدأ هســتی بخــش 
اســت کــه تمــام شــئون زندگــی وابســته بــه فیــض و عنایــت اوســت. خواســتن از 
او، ســبب افزایــش شــناخت بــه عظمــت مقــام حســنای اوســت تــا هــر چــه بیــش 
تــر حجــاب و گــرد و غبــار از دل برداشــته شــده و معبــود محبــوب را از نزدیــک 
مشــاهده کنــد، صفــات جمــال و جــالل او را بهتــر و روشــن تــر در یافتــه و آثــار 

معرفــت را در خــود احســاس نمایــد.

مــعــارف
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دعــا، نشــانه انــس و الفــت روح و جــان بــا ذات یکتاســت و موجــب حصــول 
آرامــش و ســکون نفــس اســت، ماننــد مشــتاقی کــه دوســت خــود را یافتــه، از 
دیــدارش خوشــحال و از گفتــارش لــّذت می بــرد؛ نیازهــا و مشــکالت خــود را بــا او 

در میــان گــذارده و پــرده از رازهــا برداشــته و آرزوهایــش را بازگــو می کنــد.
آری! ایــن گونــه تمــاس مهربانانــه، روح و روان آدمیــان را متأثــر ســاخته و تأثیــر 
ژرف می بخشــد در دعاهــا بــه کلماتــی می رســیم کــه دعــا کننــده، گویــا عزیزتریــن و 

مهربــان تریــن دوســت خــود را دیــده، بــا او ســخن می گویــد، هماننــد:
»یا شفیق، یا رفیق، یا ُرکنی الوثیق، یا جاری اللصیق...«

»ای مهــرورزم! ای دوســت و رفیقــم! ای پشــتیبان مــورد اعتمادم! ای همســایه 
وابســته به روحــم!...«.

ــام  ــورت انج ــه در ص ــژه دارد ک ــرایط وی ــادات آداب و ش ــایر عب ــون س ــا همچ دع
و رعایــت آن هــا، نتیجــه بهتــر و مطلــوب تــری بــه دســت می آیــد. در ایــن جــا بــه 

برخــی از آن آداب و شــرایط اشــاره می کنیــم:

1. ایمان به عظمت و قدرت خداوند
ــاور راســخ  ــد باشــد و ب ــه قــدرت خداون ــا تمــام وجــود متوّج ــد ب ــا کننــده بای دع
ــا بــر همــه ممکنــات اســت و از غیــر او دل کنــده و  داشــته باشــد کــه او قــادر و توان

امیــدی بــه دیگــران نداشــته باشــد. در قــرآن کریــم می خوانیــم:
و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه

»و هر کس به خدا توّکل کند، امرش را کفایت می کند.«
دعا آن گاه به اجابت می رسد که همراه با ایمان باشد: َفْلُیؤِمُنوا ِبی.

2. توّجه قلبی
داعــی، بایــد بــا توجــه کامــل و از دل و جــان خداونــد را بخوانــد و خواســته خــود 

را بــا او در میــان بگــذارد. دعــا و درخواســت بایــد خالصانــه باشــد: 
فادعواهلل مخلصین له الدین

 ُدعاَء َقْلٍب الٍه
َ

َوَجّل امام امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: ال َیْقَبُل اهلُل َعّزَ
»خداوند بزرگ، دعای دلی را که غافل و مشغول باشد نمی پذیرد«.
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یا در قرآن کریم می خوانیم:...َو َیْدُعوَننا َرَغبا َو َرَهبا َو کاُنوا َلنا خاِشعیَن
»و با حالت امید و ترس، ما را می خواندند و برای ما خاشع بودند.«

اجابــت دعــا بســتگی بــه حالــت دعــا کننــده دارد و چنــان چــه بــا قلــب نورانــی و 
توّجــه کامــل نباشــد، احتمــال قبولــی دور می نمایــد.

3. شناختن خیر و شر
دعــا کننــده بایــد راه نجــات را از راه هالکــت بشناســد تــا از خداونــد امــری را کــه 
موجــب هالکــت اوســت، در حالــی کــه او می پنــدارد، بــه نفــع و بــه صــالح او اســت 

طلــب نکنــد؛ چنــان کــه خداونــد می فرمایــد: 
َو َیْدُع ااِلْنساُن ِبالَشّرِ ُدعاَءُه ِباْلَخْیِر َو کاَن االْنساُن َعُجواًل

انســان ]بــر اثــر شــتاب زدگــی[، بدیهــا را طلــب می کنــد آن گونــه کــه نیکی هــا 
را می طلبــد؛ و انســان، همیشــه عجــول بــوده اســت ]و نمی دانــد آن چــه را از 

خداونــد می خواهــد، بــرای او شــّر اســت نــه خیــر.[
یکــی از شــرایط دعــا، شــناختن امــر خیــر از غیــر آن اســت و چنــان چــه، ایــن 
شــرط مراعــات نشــود، دعــا مســتجاب نخواهــد شــد و از آن جایــی کــه خداونــد 
ــن  ــرد. از ای ــد ک ــت نخواه ــرای او اجاب ــز ب ــّر« را نی ــر »ش ــت، ام ــن اس ــم الراحمی ارح
رو اگــر خواســته ای از خــدا داشــته باشــیم و خیــر و شــر آن را ندانیــم، بایــد از خــدا 

ــد عمــل کنــد. ــه هــر طــور خیــر و مصلحــت مــا می دان بخواهیــم ک

4. مشروع بودن خواسته
بایــد تأمــل کنیــم کــه آنچــه را از خداونــد می خواهیــم، مشــروع یــا راجــح باشــد، 
نیــز پــس از مشــروع بــودن خواســته، بایــد بــرای جهــت مشــروع خواســته شــود. 

صاحــب مصبــاح الشــریعه، در ایــن بــاره می نویســد:
»... چنانچــه شــرایط دعــا را رعایــت نکنیــم، امیــد بــه اجابــت دعــا نیســت؛ زیــرا 
خداونــد متعــال، از نیــت و اراده درونــی مــا آگاه اســت و می دانــد کــه مــا، قابلیــت 

افاضــه را نداریــم و بــا نبــود شــرط، وجــود مشــروط معقــول نیســت.«
چنانچــه، کســی از خداونــد توســعه در رزق را بخواهــد تــا در کارهــای خــالف 

مصــرف کنــد، اجابــت نخواهــد شــد.
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5. رعایت زمان دعا
هــر چنــد درهــای رحمــت الهــی، همــواره بــه طــرف بندگانــی کــه صادقانــه و 
خاشــعانه او را می خواننــد، بــاز اســت و خداونــد بــه آن هــا وعــده پاســخ داده 
عنایــت  زمان هــا،  از  برخــی  بــه  الســالم(  معصوم)علیهــم  امامــان  اّمــا  اســت، 
بیش تــری دارنــد و احتمــال اســتجابت را در ایــن مواقــع خــاص، بیــش تــر دانســته 

انــد. ایــن زمان هــای خــاص از قــرار ذیــل اســت:
الــف( در طــول ســال، روز عرفــه مناســب تریــن روز بــرای دعاســت، چنــان کــه در 
روایــت آمــده اســت کــه حضــرت حــق، در آن روز بــه مالئکــه دســتور می دهــد کــه 
ــرای بندگــی و اطاعــت مــن آمــده انــد، خواســت  بندگانــی کــه از اطــراف جهــان ب
و حاجــت آنــان چیســت؟ مالئکــه جــواب می دهنــد: خواســته و حاجــت آنــان 
کــه  باشــید  شــاهد  شــما  می فرمایــد:  خداونــد  گناهــان.  آمــرزش  جــز  نیســت 

گناهــان بندگانــم را بخشــیدم؛
ب( در میــان ماه هــا، مــاه مبــارک رمضــان و مخصوصــا شــب قــدر کــه در کتــب 

ادعیــه دعــا در آن بســیار تأکیــد و ســفارش شــده اســت؛
ج( در میان روزهای هفته، روز جمعه

 َلْیَلــِة ُجُمَعــٍة ِمــْن َفــْوِق 
َ

 امــام باقــر)ع( می فرمایــد: »ِاّنَ اهلَل َتعالــی ُینــاِدی ُکّل
ْیــِل ِالــی آخــره ِااّل َعْبــَد ُمؤِمــن َیْدُعونــی ِلدیِنــِه َو ُدْنیــاُه َقْبــَل 

َ
َعْرِشــِه ِمــْن َاّوِل الّل

ــِه َقْبــَل ُطلــوِع اْلَفْجــِر  ــّیَ ِمــْن ُذُنوِب ــَد ُمْؤِمــٍن َیُتــوُب ِاَل ُطُلــوِع اْلَفْجــِر َفُاحیُبــُه، ِااّل َعْب
َفَاُتــوَب ِاَلْیــِه...« »خداونــد بــزرگ در هــر شــب جمعــه از اول تــا آخــر شــب از بلندای 
عــرش نــدا می دهــد کــه آیــا بنــده مؤمنــی نیســت کــه امشــب مــرا بــرای دیــن و 
دنیــای خــود بخوانــد، تــا او را اجابــت کنــم؟ آیــا بنــده مؤمنــی نیســت کــه تــا پیــش 

ــه او را بپذیــرم؟...«. ــا توب ــه شــود، ت از طلــوع فجــر، خواهــان توب
د( آخر شب مناسب ترین زمان دعا است

در قرآن کریم آمده است: و باالسحارهم یستغفرون
]در مورد صفت متقین[ می فرماید: در سحرگاهان استغفار می کردند«.

از پیامبر گرامی اسالم)ص( نقل شده است: 
َلْیَلــَة  َو  ُلــِث االخیــِر 

ُ
الّث ِفــی  َلْیِلــِة   

َ
ُکّل ْنیــا 

ُ
الّد ــماِء  الّسَ ِالــَی  َمَلــکا  ُیْنــِزُل  »ِاّنَ اهلَل 

ــْل  ــؤَلُه، َه ــِه ُس ْعِطی
ُ
ــائٍل َفأ ــْن س ــْل ِم ــادی َه ــُرُه َفُین ــِة َفَیأُم ْیَل

َ
ِل الّل ّوَ ــی اَ ــِة ِف اْلُجْمَع
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ِمــْن تاِئــٍب َفأُتــوَب َعَلْیــِه، َهــْل ِمــْن ُمْســَتْغِفر َفَاْغَفُرَلــُه...« 
ــه  ــان شــب، ملکــی را ب ــه پای ــده ب ــد متعــال در هــر شــب یــک ســوم مان »خداون
آســمان زمیــن می فرســتد... تــا نــدا کنــد: آیــا ســائلی وجــود دارد تــا حاجتــش 
بــرآورده شــود؟ یــا توبــه کننــده ای وجــود دارد تــا توبــه او قبــول و مــورد غفــران حــق 

واقــع شــود.؟«

6- تأثیر مکان در اجابت دعا
جــای دعــا کــردن نیــز در چگونگــی اجابــت دعــا نقــش دارد، هــر چنــد در هــر 
مــکان خــدا رابخوانیــم، او حاضــر اســت، لکــن اســالم بــرای برخــی مکانهــا مقــام 
ویــژه قایــل شــده اســت. مــکان هــر چــه مقــدس تــر باشــد، دعــا بــه اجابــت 
نزدیک تــر اســت؛ ماننــد مکــه معظمــه، مدینــه منــوره، مشــاهد مشــرفه امامــان 

)علیهــم الســالم( و مســاجد.
یکــی از ایــن مکانهــا، مرقــد شــریف حضــرت امــام حســین)ع( اســت کــه در روایت 
آمــده اســت، خداونــد متعــال بــه پــاس شــهادت آن حضــرت، چهــار ویژگــی بــه او 

کرامــت فرمــوده اســت:
الف( استشفاء از تربت مبارک کربال؛

ب( اجابت دعا در زیر قّبه و گنبد آن حضرت؛
ج( قرار دادن ائمه هدی )علیهم السالم( را از ذریه او؛

د( به حساب نیاوردن مدت زیارت آن حضرت را جزو عمر زائر.
شــرایط دیگــری نیــز بــرای دعــا و اجابــت آن در کتاب هــای معتبــر ذکــر کــرده انــد 
کــه از یــادآوری آن هــا صــرف نظــر می شــود. خالصــه، بــه همیــن انــدازه بدانیــم کــه 
اجابــت دعــا شــرایط ویــژه می طلبــد و چنانچــه دعــا کننده شــرایط اســتجابت دعا 
را رعایــت نکنــد، ممکــن اســت، دعــا و نیایــش او پذیرفتــه نشــود و عــدم پذیــرش 
بــه دلیــل عــدم قابلیــت و عیــب و نقــص خــود دعــا کننــده خواهــد بــود. اگــر دعــا 
همــراه بــا شــرایط باشــد، دعــا انســان را بــاال می بــرد تــا بــه جایــی کــه خداونــد بــه 
دعــا کننــده می فرمایــد: »مــن بــه تــو نزدیکــم و دعایــت را اجابــت می کنــم تــو فقــط 

بــه ســراغ خــودم بیــا.« ایــن حالــت بــرای انســان مقــام واال و باالئــی اســت.
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موانع اجابت
همــان طــور کــه عواملــی موجــب تســریع اجابــت دعــا می شــود، عللــی نیــز وجــود 

دارد کــه مانــع اجابــت دعــا می گــردد، کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود:

1. گناه
گنــاه دشــمن دیرینــه انســان و دور کننــده او از نعمت هــای الهــی و مانــع بــزرگ 
در مســیر کمــال او بــه شــمار مــی رود. دعــای فــرد گنــه کار بــه اجابــت نمــی رســد و 

ناله هایــش شــنونده ای نــدارد. امــام باقــر)ع( می فرمایــد:
»انســان گاهــی حاجتــی دارد و از خــدا طلــب می کنــد و خداونــد ضمــن قبــول 
آن انجامــش را بــه وقــت مناســبی وا می گــذارد، ولــی بنــده در ایــن مــدت مرتکــب 
اش  خواســته  می کنــد:  امــر  دعــا  اجابــت  مأمــور  بــه  خداونــد  می شــود؛  گنــاه 
را اجابــت نکــن و او را از ایــن لطــف محــروم نمــا کــه خشــم مــا را بــر انگیخــت و 

ــت.« ــی اس ــی اعتنای ــته ب شایس

2. تقاضای امر محال یا غیر جایز
اجابــت دعــا از جانــب خداونــد پــس از حصــول شــرایط در صورتــی اســت کــه 
آنچــه از خــدا خواســته ایــم شــدنی و ممکــن باشــد و در عیــن حــال نامشــروع 

نباشــد. از حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی)ع( ســؤال شــد:
؟ قاَل: الّداعی ِبما ال َیُکون«

ُ
»فاّی دعوٍة اضّل

»کــدام دعــا گمراهــی اســت؟ فرمــود: دعــا کــردن و خواســتن کارهــای نشــدنی و 
غیــر ممکــن.«

3. مخالفت با مصلحت فرد
توانایــی خداونــد در انجــام خواســته بنــدگان، جــای شــک نیســت؛ ولــی گاهــی 
کــه خــود  بــه مصلحــت او نیســت، در حالــی  کــه  بنــده، چیــزی را می خواهــد 
نمی دانــد و خداونــد کــه بــه همــه جوانــب زندگــی اش آگاه اســت، بــه دلیــل لطفــی 

کــه بــه بندگانــش دارد، آن دعــا را مســتجاب نمــی کنــد:
ْن ُتُحّبــوا َشــْیَئا َو ُهــَو َشــّرٌ َلُکــْم َو  ْن َتْکَرُهــوا َشــْیَئا َو ُهــو َخْیــٌر َلُکــْم َو َعســی اَ َعســی اَ
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ْنُتــْم ال َتْعَلمــُوَن
َ
اهلُل َیْعَلــُم َو ا

»چــه بســا چیــزی بــر شــما ناگــوار و ناخوشــایند باشــد، در حالــی کــه خیــر و صــالح 
شــما در آن اســت و همچنیــن شــاید چیــزی را دوســت بداریــد کــه ضرر شــما در آن 

باشــد و خــدا آگاه اســت و شــما بــی خبریــد.«

4. مهیا نبودن شرایط و زمان اجابت
ــا  ــه بس ــت. چ ــت دعاس ــع اجاب ــه موان ــرایط از جمل ــان و ش ــودن زم ــب نب مناس
شــخص دعــا کننــده گمــان کنــد کــه خواســته اش رد شــده و ناامیــد گــردد، در 

حالــی کــه نبایــد قطــع امیــد کنــد، امــام صــادق)ع( می فرمایــد:
ُر ِاجابته ِالی َیْوِم اْلُجْمَعِة ِاّنَ اْلُمؤِمَن ِلَیْدُعوا َفُیؤّخِ

»مؤمن دعا می کند و خداوند اجابت آن را تا روز جمعه به تأخیر می اندازد.«
بــر ایــن اســاس، بــرای اجابــت دعــا الزم اســت موانــع اجابــت آن شناســایی و در 

جهــت رفــع آن هــا اقــدام کنیــم.

آثار تربیتی دعا
بــی شــک دعــا و نیایــش یــک نــوع عبــادت و خضــوع انســان در برابــر خداونــد 
تواناســت و همچــون عبــادات دیگــر، از اثــر تربیتــی فــراوان برخــوردار اســت. بــا 
دقــت در آیــات و روایــات مربــوط بــه آن، در می یابیــم کــه دعــا، انســان را به معرفت 
خداونــد رهنمــون می کنــد. دعــا، ســبب می گــردد تــا بشــر بــه نیازمندی هــای 
ــر ذات پــاک و بــی همتــای پــروردگار متعــال، خضــوع  ــرده و در براب خویــش پــی ب
کنــد. دعــا، انســان را بــا نعمت هــای الهــی آشــنا ســاخته و رابطــه ای عمیــق و 
اســتوار میــان بنــده و خالقــش ایجــاد می نمایــد. دعــا بــه کمــک انســان شــتافته و 
در دســتیابی بــه خواســته هایش، وی را مــدد می کنــد. دعــا، انســان را بــه مقامــی 
می رســاند کــه خویشــتن را جــز بنــده خــدا نمــی بینــد و غیــر از فرمــان او، اطاعــت 
نمــی کنــد. خالصــه دعــا، خداشناســی، اعتمــاد بــه نفــس، تقویــت اراده و آرامــش 
بــه انســان می بخشــد و یــأس و نومیــدی را از او دور کــرده و وی را فــردی بلنــد 
هّمــت، تالشــگر، هوشــمند و امیــدوار می ســازد. اینــک بــه برخــی آثــار تربیتــی آن 

اشــاره می کنیــم:
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1. دعا سبب آرامش قلب و تسکین دهنده دل هاست.
ال ِبِذْکِر اهلِل َتْطَمِئّنُ اْلُقُلوب

َ
ا

2. دفع بالهای دنیوی و معنوی؛ امام امیرالمؤمنین)ع( می فرماید:
عا«؛ »امواج بال را با دعا از خود برانید.«

ُ
»َو اْدَفُعوا َاْمواَج اْلَبالِء ِبالّد

امیرالمؤمنیــن)ع(  امــام  الهــی؛  نعمت هــای  و  گنجینه هــا  بــه  یابــی  راه   .3
ِمــْن  َلــَک فیــِه  َن 

َ
ّذ

َ
أ ِبمــا  َیَدْیــَک َمفاتیــَح َخزاِئِنــِه  فــی  َجَعــَل  می فرمایــد: »ُثــّمَ 

ِنْعَمِتــِه« َاْبــواَب  عــاِء 
ُ

ِبالّد َاْســَتْفَتْحَت  ِشــْئَت  َفَمتــی  َمســأَلِتِه، 
ــه  ــرار داده ک ــو ق ــت ت ــود را در دس ــای خ ــای گنجینه ه ــد کلیده ــپس خداون »س
بــه تــو اجــازه دعــا کــردن داد، پــس هــرگاه اراده کــردی می توانــی بــا دعــا، درهــای 

نعمــت خــدا را بگشــایی.«
4. دعــا از مصــادق روشــن اعتمــاد بــه نفــس، بــی نیــازی از غیــر خــدا و تقویــت 
بینــش یگانــه پرســتی اســت و دعاهــای شــریف جوشــن کبیــر، عشــرات و افتتــاح 

دارای چنیــن ویژگی هایــی اســت.
رهبــری  لــزوم  امامــت،  نبــّوت،  بــه  بــاور  تحکیــم  باعــث  دعاهــا  از  برخــی   .5
معصومیــن )علیهــم الســالم( و ایجــاد امیــد در جامعــه بشــری اســت و مــژده 
حکومــت عــدل و صلــح و صفــا را بــه جهانیــان می دهــد. دعــای ندبــه از چنیــن 

ویژگــی و تأثیــری برخــوردار اســت.
6. دعــا، حاکــی از پشــیمانی از نافرمانیهــا و وســیله ابــراز شــرمندگی دعــا کننــده 
اســت؛ زیــرا هــر چــه انســان بــا خــدای خویــش بیــش تــر انــس و الفــت گیــرد، و بــه او 
نزدیــک شــود، بیــش تــر می کوشــد کــه بــه وظایــف بندگــی و پیــروی از فرمانهــای او 

گــردن نهــد و رفتــاری بــر خــالف رضــای او انجــام ندهــد.
در نتیجــه، دعــا و کوشــش و تــالش دو بــال اســت بــرای پــرواز انســان بــه ســمت 
کمــال و کامیابــی دیــن و دنیــا و ایــن دو، هماهنــگ و همــدوش وســیله رســیدن 
انســان بــه تعالــی و ترقــی اســت و انســان بــا تــالش، بــدون دعــا و توّجــه بــه خــدا 
بــه ســرانجام مطلــوب و ســعادت بخــش نخواهــد رســید؛ چنانکــه دعــای شــبانه 
روزی، بــدون کار و کوشــش، هرگــز قــدم بــه پیــش نخواهــد بــرد و بایــد ایــن دو آیــه 

شــریفه همیشــه آویــزه گــوش دلمــان باشــد کــه:
ْسَتِجْب َلُکم ْدُعونی اَ ُکْم اُ َو قاَل َرّبُ
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»پروردگار شما گفته است: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم« و
ْن َلْیَس ِلالْنساِن ِااّل ما َسعی«.

َ
»َو ا

»و این که برای انسان بهره ای جز تالش و کوشش او نیست.«
بدیــن ترتیــب، آیــا صــدای رســا و بلنــد »ادعونــی اســتجب لکــم« را شــنیدیم و 

فهمیدیــم؟
آیــا در هفتــه، مــاه و ســال چنــد بــار در آســتانه طلــوع فجــر زنــگ در معبــود و 

محبــوب را فشــردیم؟
ــه منــزل  ــار او را ب ــم؟ و تاکنــون چنــد ب ــا دعــای کمیــل رابطــه دوســتی داری ــا ب آی

ــم؟ ــرده ای خــود دعــوت ک
آیــا صبــح جمعــه بــا زمزمــه »دعــای ندبــه« از صاحبخانــه مــان خواســته ایــم کــه 

هــر چــه زودتــر تشــریف بیــاورد؟
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خانــدان پیغمبــر بــه پیــروی از ســید و مهتــر خــود در عبــادت پــروردگار اهتمامــی 
خاص داشــتند.

 قــرآن بــه پیغمبــر اســالم امــر کــرد کــه پاســی از شــب را بــه نمــاز بگذرانــد تــا آنکــه 
خــدا او را بــه مقامــی محمــود برســاند )2( و او چنــان در کار عبــادت اهتمــام ورزیــد 
کــه قــرآن بدلداریــش آمــد. »مــا أنزلنــا علیــک القــرآن لتشــقی« )3( پــس از او امامان 
دیــن ســیرت جــد خــود را زنــده نــگاه داشــتند و در میــان آنــان گذشــته و از علــی 
بــن ابــی طالــب و علــی بــن الحســین)ع( در کثــرت عبــادت امتیــازی خــاص یافتــه 
اســت، چنانکــه از لقب هــای او ســید العابدیــن، ســید الســاجدین و ذو الثفنــات 
اســت. او بیشــتر شــب های عمــر خــود را بــه نمــاز و طاعــت خــدا گذرانیــده. ابــن 

شهرآشــوب باســناد خــود از طــاوس فقیــه آرد: 
 او را دیــدم از شــامگاه تــا ســحر طــواف و عبــادت کــرد. چــون اطــراف خــود را 
خالــی دیــد بآســمان نگریســت و گفــت خدایــا ســتاره های آســمانت فــرو رفتنــد و 
دیده هــای آفریدگانــت خفتنــد. درهــای تــو بــروی خواهنــدگان بــاز اســت! نــزد تــو 
ــر مــن رحمــت کنــی! و در عرصــات قیامــت روی جــدم  ــا مــرا بیامــرزی و ب آمــدم ت
محمــد)ص( را بمــن بنمایانــی! ســپس گریســت و گفــت بعــزت و جاللــت ســوگند 

ورعوپارسایی
و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما )1( 
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بــا معصیــت خــود قصــد نافرمانــی تــرا نداشــتم و دربــاره تــو در تردیــد و بــه کیفــر تــو 
ــرد و  ــو را نمــی خواســتم. امــا نفــس مــن مــرا گمــراه ک جاهــل نبــودم. و عقوبــت ت
ــر آن یــاری داد. اکنــون چــه کســی مــرا از  ــر گنــاه مــن کشــیدی مــرا ب پــرده ای کــه ب
عــذاب تــو می رهانــد؟ و اگــر رشــته پیونــد خــود را بــا مــن ببــری برشــته چــه کســی 
دســت زنــم؟ چــه فــردای زشــتی در پیــش دارم کــه بایــد پیــش روی تــو بایســتم!

 روزی کــه بــه ســبک بــاران میگوینــد بگذریــد و بــه ســنگین بــاران میگوینــد فــرود 
آئیــد، آیــا بــا ســبکباران خواهــم گذشــت؟ یــا بــا ســنگین بــاران فــرود خواهــم آمــد؟ 
وای بــر مــن هرچــه عمــرم درازتــر می شــود گناهانــم بیشــتر می گــردد و توبــه نمی کنــم 

آیــا هنــگام آن نرســیده اســت کــه از روزگارم شــرم کنــم. ســپس گریســت و گفــت:
 أتحرقنی بالنار یا غایة المنی
 فأین رجائی ثم أین محبتی

 أتیت بأعمال قباح ردیئة
 و ما فی الوری خلق جنی کجنایتی )4( 

ــرا  ــی ت ــه گوی ــد، چنانک ــی می کنن ــرا نافرمان ــا ت ــاک خدای ــت: پ ــت و گف ــس گریس پ
ــا  ــد. ب ــرا نافرمانــی نکــرده ان ــی ت ــاری می کنــی چنانکــه گوئ ــو بردب نمــی بیننــد. و ت
بندگانــت چنــان نکوئــی میکنــی کــه گوئــی بآنــان نیازمنــدی و تــو ای ســید مــن از 

آنــان بــی نیــازی ســپس بــه مســجد رفــت.
 مــن نــزد او رفتــم ســرش را بــر زانــوی خــود نهــادم و چنــدان گریســتم کــه اشــکم 
بــر گونه هایــش روان شــد. برخاســت و نشســت و گفــت کیســت کــه مــرا از یــاد 

پــروردگار بازمیــدارد؟
ــر مــا  ــد رســول خــدا ایــن جــزع و فــزع چیســت؟ ب  مــن طــاوس هســتم ای فرزن
ــی پیشــه  ــه چنیــن زاری کنیــم لیکــن بجــای عبــادت، جنایــت و نافرمان اســت ک
می ســازیم. پــدرت حســین بــن علــی اســت! مــادرت فاطمــه زهراســت! جــدت 

ــه مــن نگریســت و گفــت: رســول خداســت! ب
بــرای  را  بهشــت  خــدا  مگــو!  مــادرم  و  پــدر  از  هیهــات.  هیهــات  طــاوس!   
فرمانبــرداران و نیکــوکاران آفریــده اگرچــه بنــده حبشــی باشــد. و آتــش را بــرای 

کســی کــه او را نافرمانــی کنــد آفریــده هرچنــد ســید قریشــی باشــد.
 مگــر کالم خــدا را نشــنیده ای کــه »فــإذا نفــخ فــی الصــور فــال أنســاب بینهــم 
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.)5( یتســائلون«  ال  و  یومئــذ 
 بخدا فردا جز عمل صالح چیزی تو را سود ندارد. )6( 

مفید از عبداهلل بن محمد قرشی روایت کند:
 چــون علــی بــن الحســین وضــو می گرفــت رنگــش زرد می شــد. بــدو میگفتنــد 

ــو را چــه می شــود میگفــت: ت
 میدانید می خواهم پیش چه کسی برپا بایستم؟ )7( 

نافله هایی را که در روز از او فوت شده بود در شب قضا می کرد و می فرمود:
 فرزندانــم! ایــن نمــاز بــر شــما واجــب نیســت ولــی دوســت دارم شــما بــر کار خیــر 

عــادت کنیــد و آنــرا ادامــه دهیــد. )8(
خــود  زمــان  عابــدان  ســید  می دهنــد  نــدا  قیامــت  روز  در  میگفــت:  زهــری   

.)9( برخاســت  خواهــد  الحســین  بــن  علــی  آنوقــت  در  برخیــزد. 
 مردی به سعید بن مسیب گفت: با ورع تر از فالن ندیدم!

 علی بن الحسین را دیدی؟
 نه!

 اگر دیده بودی میگفتی با ورع تر از او ندیدم )10( 
و   )11( العابدیــن  زیــن  می گفــت  و  می گریســت  می شــد  بــرده  او  نــام  هــرگاه 

.)12( اســت  الحســین  بــن  علــی  عابــدان  ســید  می گفــت، 
 روزی در ســجده بــود، آتــش در خانــه اش افتــاد. بــدو گفتنــد یابــن رســول اهلل 
آتــش. آتــش! و او همچنــان در ســجده بــود تــا آتــش خامــوش شــد. بــدو گفتنــد:

 چه چیز تو را از آتش بخود مشغول کرد؟
 آتش آخرت )13( 

روزی طفلی از او در چاه افتاد و او در نماز بود، چون از نماز فارغ شد گفت:
 من متوجه نشدم، چه با پروردگاری بزرگ به مناجات مشغول بودم. )14( 

پــدرت  چــرا  پرســیدند!  باقــر  امــام  از  کــه  آنســت  مشــهور  نویســد  یعقوبــی  و 
فرزنــدان بســیار نداشــت. گفــت: تعجــب می کنــم کــه مــن چگونــه متولــد شــدم. 

پــدرم در شــبانه روز هــزار رکعــت نمــاز می خوانــد. )15(
ــرای او  ــرای او رخــت خوابــی گســتردم و نــه در روز ب  خادمــه او گویــد نــه شــب ب

ســفره ای نهــادم. )16(

مــعــارف
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 مفید از طاوس آرد که:
 شــب داخــل حجــر اســماعیل شــدم. علــی بــن الحســین نیــز بــه حجــر آمــد و بــه 
نمــاز ایســتاد. چــون بــه ســجده رفــت بــا خــود گفتــم مــردی صالــح از بهتریــن اهــل 
بیــت اســت. بشــنوم چــه می گویــد. و شــنیدم کــه در ســجده می گفــت: بنــده تــو 
ــو  ــو در آســتان ت ــو اســت. گــدای ت ــو در آســتان ت ــو اســت. مســتمند ت در آســتان ت

اســت. خواهنــده از تــو در آســتان تــو اســت. )17(
 طاوس گوید این دعا را در هیچ اندوهی نخواندم مگر آنکه برطرف شد.)18( 

اصمعــی گویــد: شــبی گــرد خانــه کعبــه می گشــتم. جوانــی نیکــو صــورت را دیــدم 
کــه بــر پــرده کعبــه چســبیده بــود و میگفــت:

 خدایا. دیده ها خفته و ستاره ها به فراز آمده است. تو پادشاه زنده و قیومی!
 پادشــاهان درهــای خــود را بســته و نگهبانــان بــر درهــا گمــارده انــد و درهــای تــو 
بــروی خواهنــدگان گشــوده اســت. آمــده ام تــا بــر مــن بدیــده رحمــت بنگــری کــه 

تــو أرحــم الراحمیــن هســتی! ســپس گفــت:
یا من یجیب دعا المضطر فی الظلم

یا کاشف الضر و البلوی مع السقم )19( 
قد نام وفدک حول البیت قاطبة

و أنت وحدک یا قیوم لم تنم )20( 
أدعوک رب دعاء قد أمرت به

فارحم بکائی بحق البیت و الحرم )21(
إن کان عفوک ال یرجوه ذو سرف

فمن یجود علی العاصین بالنعم )22( 
زنــده داری  از شــب  کــه  دیــد  را  پــدر  رفــت.  او  نــزد  ابوجعفــر  فرزنــدش  روزی 
بســیار برنــگ زرد درآمــده، و دیدگانــش از گریــه فــراوان چــرک کــرده و پیشــانی او 
پینــه بســته. بینــی وی از ســجده خراشــیده و پاهایــش از ایســتاده بســیار ورم 
کــرده. چــون پــدر را بدیــن حــال دیــد نتوانســت گریــه خــود را نــگاه دارد. پــدر بــدو 

نگریســت و گفــت:
 فرزنــدم آن صحیفه هــا را کــه اعمــال علــی بــن ابــی طالــب در آن ثبــت شــده 
بمــن بــده! اوراق را بــدو دادم لختــی بــدان نگریســت و بــا گرفتگــی خاطــر گفــت:
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 چه کسی توانائی عبادت علی بن ابی طالب را دارد )23( 
روزی جابر بدیدن او رفت و گفت:

 فرزنــد رســول خــدا. نمیدانــی خــدا بهشــت را بــرای شــما و دوســتداران شــما و 
دوزخ را بــرای دشــمنان شــما آفریــده اســت؟ ایــن چــه رنجــی اســت کــه بــر خــود 
همــوار میکنــی؟ و خــود را ایــن چنیــن بســختی می افکنــی؟ امــام پاســخ داد: ای 
یــار رســول خــدا نمیدانــی کــه پــروردگار گناهــان رســول خــدا را بخشــید بــا اینهمــه 
ــه  ــرد ک ــداد و چنــدان خــدا را عبــادت ک او کوشــش خــود را در عبــادت از دســت ن
ســاقهای او ورم آورد. گفتنــد تــو چنیــن میکنــی و خــدا گناهان پیشــین و واپســین 

تــو را بخشــیده اســت فرمــود:
 آیا بنده سپاسگزاری نباشم؟

 جابــر چــون دیــد نمیتوانــد بــا چنیــن ســخنان علــی بــن الحســین را از رنــج 
عبــادت بــاز دارد گفــت:

 فرزنــد پیغمبــر خــود را هــالک مکــن! تــو از خاندانــی هســتی کــه مــردم بدانهــا بــال 
را از خــود دور می ســازند و از خــدا رحمــت می طلبنــد!

 من براه پدرانم می روم. )24( 
علی بن عیسی اربلی از یوسف بن اسباط و او از پدرش روایت کند که:

 بــه مســجد کوفــه درآمــدم. جوانــی بــا پــروردگار خــود مناجــات می کــرد و در 
کــه: ســجده می گفــت 

 چهــره مــن خــاک آلــوده آفریــدگارم را ســجده می کنــد، و ســزاوار اســت کــه چنیــن 
کنــد. نــزد او رفتــم علــی بــن الحســین)ع( بــود. چــون ســپیده بامــداد دمیــد و نــزد 
او رفتــم و گفتــم فرزنــد رســول خــدا ! خــودت را عــذاب می دهــی و خداونــد چنیــن 

فضیلتــی بتو بخشــیده اســت؟
 گریســت و گفــت از اســامة بــن زیــد از رســول خــدا روایــت کنــد کــه روز رســتاخیز 
همــه دیدهــا گریانســت مگــر چهــار دیــده: دیــده ای کــه از تــرس خــدا بگریــد. 
کــرده  حــرام  خــدا  بدانچــه  کــه  دیــده ای  شــود.  کــور  خــدا  راه  در  کــه  دیــده ای 
ننگریســته باشــد. دیــده ای کــه شــب را بیــدار و در ســجده باشــد. خــدا بدیــن 

می گویــد: و  می کنــد  مباهــات  فرشــتگان  بــر  دیــدگان 
 بــه بنــده مــن بنگریــد. روح او نــزد مــن و تــن او در طاعــت مــن اســت. از خوابــگاه 
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ــد و طمــع در رحمــت مــن دارد. پــس  برخاســته از بیــم عــذاب مــن مــرا می خوان
اربلــی در ذیــل ایــن حدیــث نویســد:

 ایــن روایــت چنیــن ضبــط شــده. امــا بگمــان مــن علــی بــن الحســین جــز همــراه 
پــدر خــود بــه عــراق نرفــت و چــون پــس از شــهادت پــدر بــه کوفــه رســید در بنــد 
دشــمن بــود و نمــی توانســت بــه مســجد کوفــه رود و در آنجــا نمــاز بخوانــد. )25(
 در کتاب هــای دعــا از جملــه در فرحــة الغــری تألیــف ســید بــن طــاوس، و مصباح 
المتهجــد شــیخ طوســی دعــا و زیــارت نامه هائــی از طریــق ابوحمــزه ثمالــی از امــام 
ســجاد روایــت شــده اســت. مشــهورترین ایــن دعاهــا، دعــای معــروف بــه ابوحمــزه 
اســت کــه خوانــدن آن در ســحرهای مــاه رمضــان اســتحباب دارد. ابوحمزه ثمالی 
از تابعیــن و از زاهــدان مقیــم کوفــه بــوده اســت، لیکــن چنانکــه مؤلف کشــف الغمة 
نوشــته اســت )26( گمــان نمیــرود امــام علــی بــن الحســین پــس از ســال شــصت و 

یکــم هجــری بــه کوفــه آمــده و در آن شــهر اقامــت کــرده باشــد.
 در روضــه کافــی حدیثــی از طریــق ابوحمــزه نقــل شــده اســت کــه: نخســت 
آشــنائی مــن بــا علــی بــن الحســین ایــن بــود، کــه دیــدم مــردی از بــاب الفیــل )یکی 
از درهــای مســجد کوفــه( درآمــد چهــار رکعــت نمــاز خوانــد. مــن بدنبــال او تــا بئــر 
الرکــوه »نــزد خانــه صالــح بــن علــی رفتــم در آنجــا شــتری زانــو بســته بــا غالمــی 

ســیاه بــود. پرســیدم:  ایــن کیســت؟
 علی بن الحسین است!

 نزدیک او شدم. سالم کردم. پرسیدم:
 برای چه به شهری آمده ای که پدر و جدت در آنجا کشته شده است؟

 پــدرم را زیــارت کــردم و در ایــن مســجد نمــاز خوانــدم و اکنــون عــازم مدینــه 
.)27( هســتم 

 ظاهــرا ایــن حدیــث همانســت کــه در مفاتیــح الجنــان در ســند زیــارت مطلقــه 
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( از فرحــة الغــری بــا تفصیــل بیشــتری نقــل شــده اســت.

 و بــاز در فرحــة الغــری اول بــاب چهاردهــم روایتــی از طریــق جابــر جعفــی از امــام 
محمــد باقــر)ع( آمــده اســت که:

 پــدرم علــی بــن الحســین بــرای زیــارت قبــر امیرالمؤمنیــن بــه »مجــاز« در ناحیــه 
کوفــه رفــت. و در آنجــا ایســتاد و گریســت و گفــت: الســالم علیــک یــا أمیــن اهلل فــی 
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ارضــه و در دنبالــه ایــن روایــت ســید از مــزار ابــن قــره نقــل کنــد کــه: امــام باقــر گفــت 
پــدرم علــی بــن الحســین پــس از شــهادت پــدرش در بادیــه خیمــه ای موئیــن 
برافراشــت و از آنجــا بــرای زیــارت پــدر و جــد خــود بــه عــراق میرفــت و کســی 
نمیدانســت. و مــن در یکــی از ســفرها بــا او بــودم )28( و ایــن روایــت ســند زیــارت 

امیــن اهلل )از زیارت هــای معــروف( اســت.
ــر روایت هــای ســید را از  ــه کلینــی تردیــدی نکنیــم و اگ ــر در انتســاب روضــه ب  اگ
ــه را  ــن الحســین)ع( بکوف ــد آمــدن امــام علــی ب جهــت ســند درســت بدانیــم بای
بیــن ســال های 67 74 فــرض کنیــم کــه ســال های حکومــت حــارث بــن ربیعــه، 
بشــر بــن مــروان و عبــداهلل بــن خالــد بــر ایــن شــهر و دوره بــی ثباتــی حکومت هــای 

عــراق و عــدم تســلط کامــل دمشــق بــر ایالت هــا بــوده اســت زیــرا:
ــا پایــان زمامــداری یزیــد   1. امــام علــی بــن الحســین پــس از بازگشــت از شــام ت
و  بــود  حاضــر  حــره  واقعــه  در  دیدیــم  چنانکــه  و  اســت  بــرده  بســر  مدینــه  در 

پنــاه داد. مــردم شــهر  از  را  خاندان هایــی 
2. پــس از مــرگ یزیــد کوفــه دســتخوش آشــوب و انقــالب گردیــد )64 67( و در 
ایــن مــدت هــم امــام علــی بــن الحســین در مدینــه بســر بــرده اســت زیــرا چنانکــه 
نوشــتیم مختــار پــس از تســلط بــر کوفــه بــدو نامــه نوشــت و از وی خواســت 

ــا دعــوت بنــام او آغــاز گــردد. رخصــت دهــد ت
3. در دوره حکومــت بیســت ســاله حجــاج بــر کوفــه )75 95 ه.ق( ظاهــرا امــام 
علــی بــن الحســین بدیــن شــهر نیامــده. چــه از یکســو دشــمنی حجــاج بــا او و 
خانــدان او آشــکار اســت و از ســوی دیگــر بــا مراقبت هــای دقیــق وی بــر شــهر 
و سیاســت انتظامــی کــه پیــش گرفــت )29( ممکــن نبــود علــی بــن الحســین 
بــه کوفــه درآیــد و آمــدن او از دیــده جاسوســان حجــاج پنهــان مانــد. و اگــر او را 

میدیدنــد مســلمان نــزد حجــاج میبردنــد.
احتمــال آمــدن آن حضــرت بــه کوفــه تنهــا در فاصلــه ســال های 67 74 میســر 
ــفرهای  ــزه در س ــم ابوحم ــه بگوئی ــت ک ــر اینس ــق ت ــر و دقی ــرض بهت ــام ف ــت ام اس
مکــرر خــود بــه مدینــه شــرف مالقــات امــام را یافتــه و دعاهــا و روایت هــا را در آنجــا 

از او آموختــه اســت. )و العلــم عنــد اهلل(.
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کردن بپایان می برند. )الفرقان: 64( که برای خشنودی خدا شب را بایستادن و یا سجده  1. آنان 
 2. و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا )االسراء: 17(

 3. طه: 2
کارهای زشت  کحاست؟ چه   4. ای نهایت آرزوی من آیا مرا بآتش می سوزانی؟ پس امید من چه؟ و محبت من 

کردم. هیچکس از آفریدگان جنایتی چون من نکرده است. و ناپسندی 
که در صور دمیده شود، میان آنان پیوندی نباشد و یکدیگر را نپرسند )مؤمنون: 101(. گاهی   .5 

 6. مناقب ج 4، ص.151 بحار ص 81 82
کنید به عقد الفرید ج 3 ص 103 و صفة الصفوه ج 2 ص 52 و حلیة االولیاء ج 3   7. ارشاد ج 2 ص 143 و نگاه 
کنید به خصال ص 616 و علل الشرایع ص 232 و الصواعق المحرقه  ص 133 و مناقب ج 4 ص 150 و نگاه 

ص 200 و بحار ص.79
کشف الغمه ج 2، ص 85 و صفة الصفوة ج 2 ص.53  .8 

کشف الغمه ج 2 ص 106  .9 
کشف الغمه ج 2 ص 80 و صفة الصفوة ج 2 ص.56 حلیة االولیاء ج 3 ص 141  .10 

کشف الغمه ج 2 ص.76  .11 
 12. ارشاد ج 2 ص.145

کشف الغمه ج 2 ص.74 صفة الصفوة ج 2 ص.52 مناقب ج 4 ص 150  .13 
کشف الغمه ج 2 ص 107  .14 

 15. تاریخ ج 2 ص 219.220 عقد الفرید ج 3 ص 103 و ج 5 ص 125
 16. علل الشرائع ص.232 بحار 67

 17. عبیدک بفنائک. مسکینک بفنائک.فقیرک بفنائک. سائلک بفنائک.
کف الغمه ج 2 ص.80 صفة الصفوة ج 2 ص 56 مناقب ج 4 ص.148 اعالم الوری  18. ارشاد ج 2 ص.144 

ص 261
گزند که در تاریکی دعا می کنند  ای زداینده سختی و بیماری و  که می پذیری درماندگان را  19. ای 

گرد در خانه تو خوابیده اند و تو نمی خوابی ای یکتای بی مانند 20. مهمانان تو همگی 
21. ترا می خوانم چنانکه فرموده ای ای پروردگار بحق خانه و حرم برگریه من رحمت آر

گر امید غرقه در گناه، از بخشش تو برخیزد چه کسر بر گناهکاران باران رحمت ریزد؟ )مناقب ج 4 ص 150( 22. ا
23. ارشاد ج 2 ص 143

24. امالی شیخ طوسی ج 2 ص 250
کشف الغمه ج 2 ص 99.100 بحار ج 46 ص 100  .25

26. ج 2 ص 100
کافی. ص 255 تذکر دانشمند معظم جناب آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری دامت برکاته 27. روضه 

28. از نامه حضرت آقای شوشتری
کنید به تاریخ تحلیلی اسالم ص 182 به بعد. 29. نگاه 
……………………………………………………………………

منبع: زندگانی علی بن الحسین , شهیدی، سید جعفر
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روزه یکــی از مهــم تریــن عبادت هــای مســلمانان و مؤمنــان اســت کــه بــه عنــوان 
یکــی از مؤثرتریــن عوامــل بــرای پــرورش روح تقــوا در تمــام زمینه هــا و همــه ابعــاد 

بــه مؤمنــان معرفــی شــده اســت.
انجــام ایــن عبــادت در مــاه رمضــان در طــول یــک مــاه کامــل بــر آن هــا واجــب 
اســت. ماهــی کــه مهمتریــن امتیــاز آن نــزول قــرآن بــه منظــور هدایــت انســان ها 
در آن اســت. در ایــن مقالــه در رابطــه بــا مقوله هــای ســه گانــه فــوق یعنــی روزه، 

مــاه رمضــان و قــرآن در ســه فصــل ســخن بــه میــان می آیــد.
 

فصل اول: روزه
روزه تکلیفــی اســت کــه مؤمنــان وظیفــه دارنــد در مــاه مبــارک رمضــان آن را بــه 
منظــور تقــّرب بــه خــدا بــا تــرک خــوردن و آشــامیدن و ماننــد آن از طلــوع فجــر تــا 
اذان مغــرب در طــول یــک مــاه کامــل کــه گاه 29 روز و گاه 30 روز اســت، آن را بــه 
انجــام رســانند. قــرآن کریــم خطــاب بــه مؤمنــان فرمــود: یــا اّیهــا اّلذیــن آمنــوا کتب 
علیکــم الصیــام کمــا کتــب علــی اّلذیــن مــن قبلکــم لعّلکــم تتقــون؛)1(  ای افــرادی 
کــه ایمــان آورده ایــد، روزه بــر شــما نوشــته شــده، همــان گونــه کــه بــر کســانی کــه 

قبــل از شــما بــوده انــد نوشــته شــده تــا پرهیــزکار شــوید.

پدید آورنده: آیة اهّلل جوادی آملی
تهیه و تدوین: حجة االسالم و المسلمین محمد رضا مصطفی پور
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تجّلی رحمت خدا در تکلیف روزه
ــا مشــّقت و محرومیــت از  ــا ایــن کــه روزه از ارکان اســالم اســت امــا انجــام آن ب ب
لذایــذ مــادی و مشــکالتی چــون تحّمــل رنــج گرســنگی و تشــنگی همــراه اســت امــا 
خداونــد اواًل آن را بــا خطــاب عاطفــه برانگیــز و مســؤولیت بخــش یــا اّیهــا اّلذیــن 
آمنــو همــراه کــرده اســت تــا عــالوه بــر اهمّیــت موضــوع روزه، بــه مؤمنــان عظمــت 
و کرامــت ببخشــد. امــام صــادق)ع( فرمــود: لــّذة مــا فــی النــداء ازال تعــب العبــادة 
و العنــاء؛)2( لــّذت خطــاب یــا اّیهــا اّلذیــن آمنــو آن چنــان اســت کــه ســختی و 

مشــقت ایــن عبــادت را از بیــن بــرده اســت.
ثانیــًا بــا بیــان ایــن حقیقــت کــه روزه اختصــاص بــه مســلمانان نــدارد بلکــه در 
اّمت هــای پیشــین نیــز بــوده اســت، ایــن مطلــب را گوشــزد می کنــد ایــن وظیفــه، 
ــل  ــر فع ــب ب ــود ترغی ــن خ ــت و ای ــوده اس ــی ب ــر دین ــان ها در ه ــه انس ــه هم وظیف
و تطّیــب نفــس اســت لــذا می فرمایــد: ایــن عبــادت تنهــا بــر شــما واجــب نشــد، 

بلکــه هیــچ امتــی از ایــن طاعــت مســتثنا نبــوده انــد.
ثالثــًا بــا بیــان فایــده روزه و فلســفه انجــام آن یعنــی تحصیــل تقــوا آن را یــک 

موضــوع دوســت داشــتنی و گــوارا می ســازد.
رابعــًا بــا بیــان ایــن حقیقــت کــه گرفتــن روزه بــرای شــما خیــر اســت و ان تصومــوا 
خیرلکــم رحمــت خــود را متجّلــی ســاخته اســت تــا مؤمنــان بــا عالقــه و عشــق و 

محبــت بــه ایــن وظیفــه الهــی بپردازنــد.

روزه در دیگر ادیان
روزه بــر پیــروان دیگــر ادیــان نیــز واجــب بــوده اســت و برخــی گفتــه انــد ایــن 

تکلیــف از عهــد آدم تــا کنــون وجــود داشــته.)3(
ناگفتــه نمانــد هماننــدی روزه مســلمانان بــا غیــر مســلمانان در اصــل تکلیــف 
اســت نــه در خصوصیــات آن، زیــرا آیــه دربــاره ایــن مطلــب کــه روزه بــر همــه 
اّمت هــا بــدون اســتنثنا واجــب بــوده در کمّیــت و کیفیــت نیــز یکســان بــوده 

ســاکت اســت، در برخــی نوشــته ها آمــده اســت:
روزه بــه طــور کّلــی در تمــام اوقــات در میــان هــر طایفــه، هــر مّلــت و مذهــب در 

موقــع ورود انــدوه و زحمــت غیــر مترقبــه معمــول بــوده اســت.)4(
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و حیــات حواریــون و مؤمنیــن ایــام گذشــته، عمــری مملــو از افــکار لــذات و 
بــود.)5( داری  روزه  و  بیشــمار  زحمــات 

هدف روزه
ــه  ــن ره توش ــاز دارد. بهتری ــه نی ــه زاد و توش ــافر ب ــت و مس ــافر اس ــان مس 1. انس
توشــه  التقــوی؛)6(  الــزاد  فــاّن خیــر  تــزّودوا  و  تقواســت  معــاد  ســالکان مســیر 

برگیریــد زیــرا بهتریــن توشــه تقــوا اســت.
بــرای رســیدن بــه تقــوا گاه بایــد اندیشــه را از راه تعلیــل و تحلیــل علمــی و زمانــی 
ــه مــورد نظــر دســتور  ــا تأییــد انگیــزه از راه دســتورهای عملــی تقویــت کــرد در آی ب
عملــی بــه روزه را عاملــی بــرای پیدایــش ایــن ره توشــه معنــوی می کنــد کــه انســان 

روزه دار بــا روزه داری بــه تقــوا می رســد.
2. روزه دارای ابعــاد گوناگــون و آثــار فراوانــی از نظــر مــادی و معنــوی اســت، روزه 
هــم در بعــد اخالقــی آثــاری دارد و هــم از نظــر اجتماعــی و هــم از نظــر بهداشــتی و 

روانــی و تأمیــن صحــت و ســالمتی انســان.
روزه از نظــر اخالقــی روح انســان را تلطیــف و اراده انســان را قــوی و امیــال و 
غرائــز او را تعدیــل می کنــد. زیــرا انســان روزه دار اواًل بــا تحّمــل گرســنگی و تشــنگی 
و چشــم پوشــی از لــّذت جنســی، روح خــودش را تلطیــف می کنــد و از ایــن طریــق 
زمــام نفــس ســرکش را در اختیــار داشــته و بــر هوس هــا و شــهوات خــود مســّلط 

می گــردد و بــا تســّلط بــر آن قلــب انســان از نــور و صفــا برخــوردار می گــردد.
و ثانیــًا بــا تــرک موقــت خوردنی هــا و نوشــیدنی ها و لذایــذ بــا امــکان دسترســی 
بــه آن هــا از طریــق حــالل، روحیــه مقاومــت را در خــود تمریــن می دهــد تــا در 
غیــر مــاه رمضــان از حــرام اجتنــاب کنــد و بــه عبــارت دیگــر: اراده خــود را تقویــت 

ــا بــه راحتــی از هرچــه کــه حــرام اســت دوری گزینــد. می کنــد ت
و ثالثــًا بــا اراده قــوی، امیــال خــود را تعدیــل می کنــد نــه چــون حیوانــات کــه 
تنهــا تحــت تأثیــر غرائــز عمــل کنــد بلکــه غرائــز خــود را در اختیــار دارد کــه د رجایــی 
کــه بایــد آن را اعمــال کنــد، اعمــال کنــد و در جایــی کــه بایــد کنتــرل کنــد و اعمــال 
نکنــد، اعمــال نمــی کنــد و باألخــره روزه انســان را از عالــم حیوانــات ترّقــی داده و 

بــه عالــم ملکــوت و فرشــتگان صعــود می دهــد.

مــعــارف
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کتــاب مــاه

در روایــات اســالمی روزه را ســپری در برابــر آتــش دوزخ معرفــی می کنــد. پیامبــر 
اکــرم)ص( فرمــود: الصــوم جنــة من النار؛)7( روزه ســپری اســت در برابر آتــش دوزخ.
ــه اصحابــش  امــام صــادق)ع( از پدرانــش نقــل می کنــد کــه پیامبــر اکــرم)ص( ب
کمــا  تباعدالشــیطان منکــم  فعلتمــوه  انتــم  ان  ء  بشــی  اخبرکــم  اال  فرمودنــد: 
الصــوم  اهلل)ص(قــال:  رســول  یــا  بلــی  قالــوا  بــه  المغــرب  مــن  تباعدالمشــرق 
یســود وجهــه و الصدقــة تکّســر ظهــره و الحــب فــی اهلل و المــوازرة علــی العمــل 
الصالــح یقطــع دابــره و االســتغفار یقطــع وتینــه و لــکل شــی ء زکاة و زکاة االبــدان 
الصیــام؛)8( روزه روی شــیطان را ســیاه می کنــد و انفــاق و صدقــه دادن در راه 
خــدا پشــت او را می شــکند و دوســت داشــتن بــه خاطــر خــدا و مواظبــت بــر عمــل 
صالــح دنبالــه او را قطــع می کنــد و طلــب مغفــرت از خــدا رگ گــردن او را قطــع 

می کنــد و بــرای هرچیــزی زکاتــی اســت و زکات بــدن روزه گرفتــن اســت.
حضــرت امیــر)ع( فرمــود: والصیــام ابتــالًء الخــالص العمــل؛)9( خــدای ســبحان 

از ایــن جهــت روزه را واجــب فرمــود کــه روح اخــالص در مــردم پــرورش یابــد.
 

ّ
اال منــه  الیدخــل  الرّیــان  یدعــی  بابــًا  للجنــة  اّن  فرمــود:  اکــرم)ص(  پیامبــر 
الصائمــون؛)10( بهشــت دری دارد بــه نــام رّیــان )ســیراب شــده( کــه تنهــا روزه 

می شــوند.« وارد  آن  از  داران 

مشاهده ملکوت
روزه دار بــه دلیــل صبــر و مقاومــت در برابــر گرســنگی و تشــنگی و امیــال و غرائــز 
می توانــد ملکــوت را مشــاهده کنــد. توضیــح آن کــه: بزرگتریــن مانــع پیشــرفت 
ــن  ــت و بهتری ــی اس ــذ بدن ــامیدن و لذائ ــوردن و آش ــه خ ــتغال ب ــر اش ــوی بش معن
از  را  انســان  امــور اســت روزه  ایــن  از  نزاهــت و پرهیــز  عامــل رشــد روحــی وی 
اشــتغال بــه امــور مــادی بــاز مــی دارد و فراغــت بیشــتری بــرای او فراهــم می کنــد تــا 
در راز آفرینــش خــود بیندیشــد و زادراهــش را فراهــم آورد، روزه بهتریــن راه بــرای 

ــم و مشــاهده ملکــوت آن اســت. ــه باطــن عال رســیدن ب
کــم خــوری و رعایــت اعتــدال از بهتریــن راه هــای طــّی مســیر کمــال اســت چنــان 
چــه پرخــوری از بزرگتریــن موانــع کمــال بــه شــمار می آیــد. بــر همیــن اســاس 
برخــی بــزرگان فرمودنــد: در فضیلــت روزه همیــن بــس کــه انســان روزه دار شــبیه 
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فرشــتگان می شــود و غــذای او چــون فرشــتگان تســبیح و تحمیــد حضــرت حــق 
تعالــی اســت.

در روایتــی از امــام رضــا)ع( علــت دســتور بــه روزه داری ســؤال شــد، آن حضــرت 
فرمــود: لکــی یعرفــوا الــم الجــوع و العطــش فلیســتدّلوا علــی فقــر الخــرة و لیکــون 
الصائــم خاشــعًا ذلیــاًل مســتکینا مأجــورا محتســبًا عارفــًا صابــرًا علــی مــا اصابــه مــن 
الجــوع و العطــش فیســتوجب الثــواب مــع مــا فیــه مــن االمســاک عــن الشــهوات 
و یکــون ذلــک واعظــًا لهــم فــی العاجــل و رائضــًا لهــم علــی اداء مــا کّلفهــم و دلیــاًل 
لهــم فــی الجــل و لیعرفــوا شــّدة مبلــغ ذلــک علــی اهــل الفقــر و المســکنة فــی 
الدنیــا فیــؤّدوا الیهــم مــا افتــرض اهلل لهــم فــی اموالهــم؛)11( علــت تشــریع روزه 
آن اســت کــه اواًل مســلمانان رنــج گرســنگی و تشــنگی را دریابنــد و بــه فقــر و نیــاز 
آخــرت راه یابنــد و ثانیــًا انســان روزه دار در برابــر خــدا خاشــع و خاضــع بــوده و از 
اجــر و پــاداش برخــوردار شــده و بــر آن چــه کــه از گرســنگی و تشــنگی بــه او می رســد 
ــًا روزه داری ســبب جلوگیــری  ــد و ثالث ــواب خــدا را بیاب ــا اســتحقاق ث صبــر کنــد ت
از شــهوت ها می شــود و رابعــًا روزه داری ســبب می شــود تــا او واعظــی در حــال 
داشــته و ریاضتــی را تحّمــل کــرده تــا در آخــرت از آثــار آن بهــره منــد شــود و خامســًا 
بدانــد گرفتاری هایــی کــه بــه فقیــران و نیازمنــدان در دنیــا می رســد پــس حقوقــی 

را کــه در امــوال خــود دارد بــه آن هــا پرداخــت کنــد.
از ایــن روایــت اســتفاده می شــود انســان ســیر در برابــر خــدا خشــوع و ذّلــت 
بایســته را نــدارد، از ایــن رو خــدا فرمــود: روزه بگیریــد تــا بــا تقــوا باشــید منشــأ 
فجــور شــهوت و غضــب اســت و قــّوه غضــب نیــز در خدمــت شــهوت اســت، بیشــتر 
انســان های ظاهــری حیــوان شــهوی انــد و قــّوه غضــب در آنــان بــرای دفــع از 
مشــتهیات نفســانی اســت و در ایــن روایــت امــام رضــا)ع( روزه گرفتــن را عامــل 
واعــظ درونــی  روزه دارای  بــا  روزه  انســان  شکســته شــدن شــهوت می دانــد. 

ــد. ــد ده ــش پن ــه آخرت ــبت ب ــه او را نس ــت ک اس
از نظــر اجتماعــی نیــز روزه درس مســاوات و برابــری در میــان افــراد اجتمــاع 
ــت  ــی، موقعی ــتور دین ــن دس ــام ای ــا انج ــد ب ــن و ثروتمن ــان های متمک ــت انس اس
ایــن  از  یابنــد.  درمــی  محســوس  طــور  بــه  را  اجتمــاع  محرومــان  و  گرســنگان 
می کنــد،  ســؤال  روزه  تشــریع  علــت  از  حکــم  ابــن  هشــام  کــه  می یابیــم  روی 

مــعــارف



86

کتــاب مــاه

ــتوی  ــام لیس ــّل الصی ــّز و ج ــرض اهلل ع ــا ف ــد: انم ــواب می فرمای ــادق)ع( ج امام ص
بــه الغنــی و الفقیــر و ذلــک ان الغنــی لــم یکــن لیجــد مــّس الجــوع فیرحــم الفقیــر، 
الّن الغنــی کلمــا اراد شــیئًا قــدر علیــه فــاراداهلل عــّز و جــّل ان یســتوی بیــن خلقــه 
و ان یذیــق الغنــی مــّس الجــوع و االلــم لیــرّق علــی الضعیــف و یرحــم الجائــع؛)12( 
روزه بــه ایــن دلیــل واجــب شــده اســت کــه میــان غنــی و فقیــر مســاوات و برابــری 
بــر قــرار گــردد و ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه غنــی طعــم گرســنگی را بچشــد و 
نســبت بــه فقیــر ادای حــق کنــد، زیــرا اغنیــاء و ثروتمنــدان هرچــه را بخواهنــد 
بــرای آن هــا فراهــم اســت، خــدا می خواهــد میــان بنــدگان خــود مســاوات باشــد 
و طعــم گرســنگی و درد و رنــج را بــه ثروتمنــدان بچشــاند تــا نســبت بــه ضعیفــان و 

ــد. ــوزی کنن ــم و دلس ــنگان ترح گرس
ــریک  ــدان، و ش ــه نیازمن ــبت ب ــوزی نس ــم و دلس ــر ترح ــالوه ب ــان روزه دار ع انس
شــدن بــا آن هــا در تحّمــل رنــج گرســنگی و تشــنگی، مــازاد مصــرف خــود را ذخیــره 

ــرار می دهــد. ــار نیازمنــد ق و آن را در اختی

ویژگی های روزه
روزه در آموزه های اسالمی ویژگی هایی دارد که به آن ها اشاره می شود:

1. سالمتی و تندرستی
پیامبــر اســالم)ص( فرمــود: ان اهلل اوحــی الــی نبــّی مــن بنــی اســرائیل: اخبــر 
قومــک ان لیــس عبــد یصــوم یومــًا ابتغــاء وجهــی اال صّحــت جســمه واعظمــت 
اجــره؛)13( خــدای ســبحان بــه پیامبــری از بنــی اســرائیل وحــی کــرده اســت بــه 
قومــت خبــر بــده کــه بنــده ای روزی را روزه نمــی گیــرد بــرای رضــای خــدا جــز ایــن 

ــود. ــته می ش ــزرگ داش ــد و پاداشــش ب ــالم می مان ــه جســمش س ک
و در روایــت دیگــری فرمــود: صومــوا تصحــوا؛)14( روزه بگیریــد ســالم می شــوید. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه پیامبــر فرمــود: المعــدة بیــت کّل داء و الحمّیــة رأس کّل 
دواء؛)15( معــده خانــه تمــام دردهــا و امســاک باالتریــن داروهاســت. روشــن 
می شــود انســان روزه داری کــه در مــاه رمضــان از خــوردن و آشــامیدن خــودداری 
ــد بــدن را دفــع  ــه اســتراحت پرداختــه و مــواد زائ می کنــد، دســتگاه گوارشــی او ب

می کنــد.
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2. عبادت بی مانند
روزه دارای خصلتــی اســت کــه در اعمــال عبــادی دیگــر یافــت نمــی شــود از ایــن 
رو راوی می گویــد: بــه پیامبــر اکــرم)ص( گفتــم: مــرا بــه کاری فرمــان ده کــه بــا عمــل 
بــه آن خــدای ســبحان بــه مــن ســود و منفعــت اعطــاء کنــد. پیامبــر)ص( فرمــود: 
علیــک بالصــوم فانــه المثــل لــه؛)16( بــر تــو بــاد بــه روزه گرفتــن زیــرا چیــزی در 

عبــادت ماننــد او نیســت.
3. دعای فرشتگان برای روزه داران

امــام صــادق)ع( از پیامبــر نقــل فرمــود: کــه آن حضــرت فرمودنــد: اّن اهلل عــّز و 
جــّل وّکل مالئکتــه بالدعــاء للصائمیــن و قــال اخبرنــی جبرئیــل عــن رّبــه انــه قــال: 
 اســتجیب لهــم فیــه؛)17( خــدای متعــال بــه 

ّ
مــا امــرت مالئکتــی بالدعــاء الحــد اال

فرشــتگان وکالــت داده تــا بــرای روزه داران دعــا کننــد و فرمــود: جبرئیــل از ســوی 
خــدا بــه مــن خبــر داد کــه خــدا فرمــود: فرشــتگان را امــر بــه دعــا نکــردم جــز ایــن 

کــه آن را اجابــت خواهــم کــرد.
ــم تســبح عظامــه و تســتغفر  و در ســخن دیگــری آن حضــرت فرمــود: اّن الصائ
ــه المالئکــة مــا اکل عنــده؛)18( اســتخوان های روزه دار خــدا را تنزیــه می کنــد و  ل

ــرای او اســتغفار می کننــد. فرشــتگان ب
4. آمرزش گناهان

پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: مــن صــام رمضــان ایمانــًا و احتســابًا غفرلــه مــا تقــّدم 
مــن ذنبــه؛)19( کســی کــه در مــاه رمضــان از روی ایمــان و اعتقــاد روزه بگیــرد 

خــدای متعــال گناهــان گذشــته اش را می بخشــد.«
بــر اســاس آموزه هــای قــرآن کــه اّن الحســنات یذهبــن الســیئات؛ نیکوکاری هــا 
کــه  اســت  خوبــی  کار  روزه  می کنــد  پــاک  انســان  اعمــال  صفحــه  از  را  بدی هــا 

ســیئات و بدهی هــای گنــاه را در انســان از بیــن می بــرد.
5. استجابت دعای روزه دار

یکــی از ویژگی هــای روزه دار آن اســت کــه دعــای او مســتجاب می شــود پیامبــر 
اکــرم)ص( فرمــود: ثالثــة التــرّد دعوتهــم: الصائــم حتــی یفطــر)20( ســه گــروه دعــای 
آن هــا رد نمــی شــود کــه از آن هــا روزه داری اســت تــا افطــار کنــد. و در بیــان دیگــر 
فرمــود: الصائــم عنــد افطــاره دعــوة مســتجابة؛)21( دعــای روزه دار هنــگام افطــار 
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مســتجاب اســت.
عملــه  و  تســبیح  صمتــه  و  عبــادة  الصائــم  نــوم  فرمــود:  دیگــری  گفتــار  در  و 
مضاعــف و دعائــه مســتجاب و ذنبــه مغفــور؛)22( خــواب روزه دار عبــادت و 
ســکوت او تنزیــه خــدا و عمــل او چندیــن برابــر و دعــای او مســتجاب و گنــاه او 

مــورد مغفــرت اســت.
از ایــن احادیــث اســتفاده می شــود، هــر ســالکی کــه حرمــت الهــی را پــاس دارد 
دعــای او مســتجاب خواهــد بــود. روزه دار نیــز از ایــن برکــت برخــوردار و از وعــده 

اســتجابت دعــا بهــره منــد اســت.
6. دهان روزه دار خوشبوتر از مشک

صــادق)ع(  امــام  می کنــد.  معرفــی  آگیــن  عطــر  را  دار  روزه  دهــن  روایــات  در 
می فرمایــد: اوحــی اهلل عــّز و جــّل الــی موســی)ع( مــا یمنعــک مــن مناجاتــی: 
ــّل  ــّزو ج ــی اهلل ع ــم فاوح ــم الصائ ــوف ف ــاة لخل ــن المناج ــک ع ــا رّب احّب ــال: ی فق
الیــه: یــا موســی لخلــوف فــم الصائــم اطیــب عنــدی مــن ریــح المســک؛)23( 
خــدای ســبحان بــه موســی کلیــم وحــی کــرد و فرمــود: چــه چیــزی تــو را از مناجات 
بــا مــن بــاز مــی دارد، موســی کلیــم فرمــود: بــه دلیــل بــوی دهــان روزه دار مناجــات 
را بــه تأخیــر انداختــم، خــدای ســبحان بــه وی وحــی کــرد و فرمــود: بــوی دهــن 

ــر اســت. ــوی عطــر مشــک عطرآگیــن ت ــرای مــن از ب روزه دار ب
ناگفتــه نمانــد، ایــن استشــمام، استشــمام ملکوتــی اســت و استشــمام ملکوتی 
نیازمنــد بــه بــاز شــدن شــاّمه قلبــی اســت و بــاز شــدن شــاّمه قلبــی و درونــی آدمــی 

اســت کــه عطرآگیــن بــودن دهــن روزه دار احســاس می شــود.
7. دو خوشحالی برای روزه دار

امــام صــادق)ع( فرمــود: للصائــم فرحتــان، فرحــة عنــد افطــاره و فرحــة عند لقاء 
رّبــه؛)24( روزه دار دو خوشــحالی دارد، خوشــحالی هنــگام افطــار و خوشــحالی 

هنــگام مالقــات پــروردگار.
روزه دار هنــگام افطــار خوشــحال اســت زیــرا از عهــده تکلیــف الهــی برآمــده 
اســت و هنــگام لقــای خــدای ســبحان نیــز شــاداب و شــادمان خواهــد بــود.

البتــه ممکــن اســت هنــگام افطــار، غــروب و مغــرب باشــد و ممکــن اســت عیــد 
فطــر باشــد کــه جایــزه روزه داران در آن روز اعطــا می شــود.
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8. اعطاء پاداش به روزداران توسط خدای سبحان بدون واسطه
در روایــات فراوانــی آمــده اســت کــه خــدای ســبحان روزه را بــرای خــود می دانــد 
و خــود بــدان پــاداش می دهــد. پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: کّل عمــل ابــن آدم 
 الصوم 

ّ
یضاعــف الحســنة عشــرة امثالهــا الــی ســبعمأة ضعــف قــال اهلل عــّز و جــّل اال

فانــه لــی و اجــزی بــه یــدع طعامــه و شــرابه و شــهوته مــن اجلــی؛)25( همــه اعمال 
حســنه انســان از ده برابــر تــا هفتصــد برابــر پــاداش دریافــت می کنــد امــا خــدا 
فرمــود روزه مــال مــن اســت و مــن بــه آن پــاداش می دهــم زیــرا روزه دار بــرای خــدا 

خــوردن و آشــامیدن و شــهوتش را رهــا می کنــد.«
و بــاز پیامبــر)ص( فرمــود: الصیــام الریــاء فیــه قــال اهلل: هــو لــی و انــا اجــزی 
بــه؛)26( در روزه ریــا و تظاهــر راه پیــدا نمــی کنــد او مــال مــن اســت و مــن بــه آن 

می دهــم. پــاداش 
ایــن کــه در روایــت فرمــود: روزه مــال مــن اســت بــرای آن اســت کــه روزه صبغــه 
صمــدی دارد و بیــان گــر اوصــاف تنزیهــی خــدای ســبحان اســت زیــرا خــدا همه را 
غــذا می دهــد امــا خــود غــذا خــور نیســت روزه دار نیــز در بخشــی از ســاعات شــبانه 

روز از خــوردن و آشــامیدن و امــور ممنــوع دیگــر خــودداری می کنــد.
و ایــن کــه فرمــود: مــن بــدون واســطه بــه روزه دار پــاداش می دهــم از عظمــت 

ایــن عمــل و خالــص بــودن حکایــت می کنــد.
9. پذیرایی ویژه روزه داران در بهشت

الرّیــان  بــاٌب یســّمی  ابــواب: فیهــا  اکــرم)ص( فرمــود: للجنــة ثمانیــة  پیامبــر 
یدخــل منــه الصائمــون فــاذا دخــل آخرهــم اغلــق فلــم یدخــل منهــم احــد و 
مــن دخــل منــه شــرب و مــن شــرب لــم یظمــأ ابــدًا؛)27( بهشــت هشــت در دارد 
کــه نــام یکــی از آن درهــا )رّیــان( اســت کــه روز قیامــت از آن در روزه داران وارد 
می شــوند و غیــر آن هــا وارد نخواهنــد شــد، گفتــه می شــود روزه داران کجاینــد 
تــا وارد شــوند، وقتــی کــه آخریــن آن هــا وارد شــد در بســته می شــود و کســی وارد 
نخواهــد شــد و کســیکه از آن در وارد شــد از نوشــیدنی اســتفاده می کنــد و هــر 

کــس از آن نوشــیدنی بنوشــد هرگــز تشــنه نخواهــد شــد.
روزه داران در قیامــت از ســفره ای اســتفاده می کننــد کــه نــه چشــمی آن را دیــده 

و نــه گوشــی آن را شــنیده و نــه بــر قلــب کســی خطــور کــرده اســت.

مــعــارف
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10. شفاعت روزه از روزه داران
عمــل صالــح همــواره زنــده اســت و از عامــل شــفاعت می کنــد زیــرا صــورت 
ملکوتــی عمــل صالــح بــه طــرف خــدای ســبحان صعــود می کنــد و همیــن عمــل 
زمینــه صعــود عامــل را نیــز فراهــم می کنــد از ایــن رو پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: 
الصیــام و القــرآن یشــفعان للعبــد یــوم القیامــة، یقــول الصیــام، ای رّب منعتــه 
الطعــام و الشــهوة فشــفعنی فیــه و یقــول القــرآن منعتــه النــوم باللیــل فشــفعنی 
شــفاعت  قیامــت  روز  در  انســان  از  قــرآن  و  روزه  فیشــفعان؛)28(  قــال:  فیــه 
می کننــد، روزه می گویــد: پــروردگار مــن ایــن انســان را از خــوردن و اعمــال شــهوت 
ــاز داشــتی. مــرا در آن شــفیع قــرار ده و قــرآن می گویــد: ایــن انســان را از خــواب  ب
ــازه  ــا اج ــه آن ه ــبحان ب ــدای س ــرار ده، خ ــفیع ق ــرا در آن ش ــردی، م ــع ک ــب من ش

شــفاعت می دهــد و آن هــا شــفاعت می کننــد.

دستورات روزه برای کاستن از سنگینی آن
ایامــًا معــدودات فمــن کان منکــم مریضــًا او علــی ســفر فعــّدة مــن ایــام اخــرو 
علــی اّلذیــن یطیقونــه فدیــة طعــام مســکین فمــن تطــّوع خیــرًا فهــو خیــر لــه و ان 
تصومــوا خیــٌر لکــم ان کنتــم تعلمــون؛)29( چنــد روز معــدودی را بایــد روزه بگیرند 
و هــر کــس از شــما بیمــار یــا مســافر باشــد تعــدادی از روزهــای دیگــر را روزه بــدارد 
و بــر کســانی کــه روزه بــرای آن هــا طاقــت فراســت )همچــون بیمــاران مزمــن و 
پیــران( الزم اســت کّفــاره بدهنــد، مســکینی را اطعــام کننــد و کســی کــه کار خیــری 
انجــام دهــد بــرای او بهتــر اســت و روزه داشــتن بــرای شــما بهتــر اســت اگــر بدانیــد.

در آیــه فــوق چنــد دســتور دیگــر را بــرای روزه داران بیــان می کنــد تــا از ســنگینی 
بــار روزه کاشــته شــود و آن هــا عبارتنــد از:

1. اواًل بدانیــد انجــام عمــل روزه در روزهــای معــدودی اســت نــه آن کــه الزم 
باشــد در همــه ســال و یــا بخــش مهــم از آن را روزه بداریــد. میبــدی در کشــف 
االســرار می نویســد: خداونــد ســبحان چــون بنــدگان را بــر روزه تکلیــف کــرد و ایــن 
بــار حکــم بــر ایشــان نهــاده ایامــًا معــدودات بگفــت تــا بــر بنــدگان تکلیــف کــردن 
نیایــد پــس ایامــًا معــدودات تخفیفــی اســت فــردی، نظیــر وجاهــدوا فــی اهلل حــق 

جهــاده کــه پــس از آن فرمــود: و مــا جعــل علیکــم فــی الدیــن مــن حــرج.)30(
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2. بیمــار و مســافری کــه روزه گرفتــن بــرای او مشــقت دارد از ایــن حکــم در ســفر 
معافنــد و بایــد روزهــای دیگــری را بــه جــای آن روزه بگیرنــد.

3. کســانی کــه بــا نهایــت زحمــت بایــد روزه بگیرنــد ماننــد پیرمــردان و پیرزنــان و 
بیمــاران مزمنــی کــه بهبــودی بــرای آن هــا نیســت روزه گرفتــن بــرای آن هــا واجــب 
نیســت. آن هــا بایــد بــه جــای روزه گرفتــن کفــاره بدهنــد و مســکینی را اطعــام کنند.
4. اگــر کســی مایــل باشــد بیــش از آن چــه کــه بــه عنــوان کّفــاره فــرض و واجــب 

اســت بــه صــورت تطــّوع و اســتحبابی اطعــام کنــد بــرای او خیــر اســت.
مصلحــت  خیــر،  کــه  اســت  آن  روزه  فلســفه های  و  حکمت هــا  از  یکــی   .5
مســلمانان در انجــام آن اســت در صورتــی کــه آن هــا بــه خیــر بــودن آن توجــه کنند. 
زیــرا انبیــاء الهــی تعالیمــی آورده انــد کــه بشــر در پیشــرفت همــه علــوم از نیــل و 
ــوا  ــم تکون ــم مال ــود: و یعلمک ــه فرم ــن ک ــه ای ــت چ ــوان اس ــز و نات ــا عاج ادراک آن ه
تعلمــون؛)31( خــدای ســبحان حقایــق و معــارف و چیزهایــی را بــه شــما تعلیــم 
می دهــد کــه شــما هرگــز نمــی توانســتید بــه آن معــارف و حقایــق علــم پیــدا کنیــد.

ــه آن رســید  ــوان ب ــا محاســبات علمــی نمــی ت یکــی از نوآوری هــای انبیــاء کــه ب
مســئله امســاک از خــوردن و آشــامیدن و کنتــرل غرائــز همــراه بــا خلــوص و قصــد 
تقــّرب اســت قــرآن کریــم علــم جامعــه بشــری بــه ایــن معــارف را در پرتــو ایمــان بــه 

وحــی و اســتماع آیــات آن و تحلیــل عمیــق علمــی آن هــا ممکــن می دانــد. 
 

فصل دوم: ماه رمضان
شــهر رمضــان اّلــذی انــزل فیــه القــرآن هــدی للنــاس و بینــات مــن الهــدی و 
الفرقــان فمــن شــهد منکــم الشــهر فلیصمــه و مــن کان مریضــًا او علــی ســفر فعــّدة 
مــن ایــام اخــر، یریــداهلل بکــم الیســرو الیریــد بکــم العســر و لتکملــوا العــدة و لتکّبــروا 
اهلل علــی مــا هدیکــم و لعّلکــم تشــکرون؛)32() آن چنــد روز معــدود را کــه بایــد 
روزه بگیریــد( مــاه رمضــان اســت، همــان ماهــی کــه قــرآن در آن نــازل شــده اســت، 
و معیارهــای  نشــانه های هدایــت  و دارای  مــردم  کــه موجــب هدایــت  قرآنــی 

ســنجش حــق و باطــل اســت.
کســانی کــه مــاه رمضــان در حضــر باشــند بایــد روزه بگیرنــد، امــا آن هــا کــه بیمــار 
روزه می گیرنــد، خــدای ســبحان  آن  بــه جــای  را  روزهــای دیگــر  یــا مســافرند 

مــعــارف
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راحتــی شــما را می خواهــد و زحمــت شــما را نمــی خواهــد، هــدف آن اســت کــه 
شــما تعــداد ایــن روزهــا را کامــل کنیــد و خــدا را بــه خاطــر ایــن کــه شــما را هدایــت 

ــد. ــای او را بگذاری ــکر نعمت ه ــاید ش ــمارید و ش ــزرگ ش ــرده، ب ک

1. وجه نامگذاری ماه رمضان
1. رمضــان از ریشــه رمــض بــه معنــای شــّدت و حــرارت اســت)33( و در اصطالح 
مــاه پنجــم از ماه هــای قمــری را گوینــد در علــت نامگــذاری ایــن مــاه بــه رمضــان 
وجوهــی گفتــه انــد: رمــض بارانــی اســت کــه قبــل از پائیــز می بــارد و زمیــن را 
شستشــو می دهــد همچنــان کــه مــاه رمضــان انســان ها را از گنــاه شستشــو و 

دل هایشــان را پــاک می کنــد.)34(
2. رمــض حــرارت ســنگ بــر اثــر حــرارت خورشــید اســت و چــون روزه دار در مــاه 
رمضــان حــرارت تشــنگی و ماننــد آن را احســاس می کنــد بــه آن رمضــان گفتــه 

شــده اســت.)35(
ــان برطــرف  ــروردگار گناه ــر رحمــت پ ــر اث ــی اســت و ب ــان از اســمای اله 3. رمض

می شــود.)36(
از ایــن رو امیرالمؤمنیــن علــی)ع( فرمود:التقولــوا رمضــان و قولــوا شــهر رمضــان 

فانکــم ماتــدرون مــا رمضــان.)37(
و امــام باقــر)ع( فرمــود: التقولــوا هــذا رمضــان و ال ذهــب رمضان و الجــاء رمضان 
فــاّن رمضــان اســم مــن اســماء اهلل و لکــن قولــوا شــهر رمضــان؛)38( نگوییــد ایــن 
رمضــان اســت و نگوییــد رمضــان رفتــه اســت و یــا آمــده اســت، رمضــان اســمی از 

اســماء خداســت ولــی بگوییــد مــاه رمضــان.
و پیامبــر اکــرم)ص( در وجــه تســمیه رمضــان فرمــود: انمــا ســّمی رمضــان الّن 
ــون  ــد چ ــذاری کردن ــام گ ــان ن ــه رمض ــان را ب ــوب؛)39( رمض ــض الذن ــان یرم رمض

رمضــان گناهــان را شستشــو می دهــد.

2. ماه رمضان، ماه وجوب روزه و علت آن
بــا توجــه بــه ایــن کــه در آیــات قبــل از وجــوب روزه در روزهــای معّیــن ســخن بــه 
میــان آمــده، در ایــن آیــه ظــرف آن روزهــای معّیــن را مشــخص کــرده و آن مــاه 



93

مبــارک رمضــان اســت.
از اختصــاص مــاه رمضــان بــه وجــوب روزه در بیانــی از امــام رضــا)ع( چنیــن 
اســت اگــر پرســش شــود کــه چــرا خــدای ســبحان روزه را در مــاه رمضــان واجــب 
گردانیــد نــه مــاه دیگــر، علــت و حکمــت آن ایــن اســت کــه اواًل مــاه رمضــان ماهــی 
اســت کــه خــدای ســبحان قــرآن را در آن فــرو فرســتاده اســت کــه در آن مــرز حــق 
و باطــل از هــم تمایــز پیــدا می کنــد چنــان کــه قــرآن فرمــود، مــاه رمضــان ماهــی 
ــرده  ــدا ک ــق پی ــوت تحق ــًا در آن نب ــت و ثانی ــده اس ــازل ش ــرآن در آن ن ــه ق ــت ک اس
اســت و ثالثــًا در آن شــب قــدری قــرار گرفتــه اســت کــه ارزش آن بیــش از هــزار مــاه 
اســت و در آن هــر امــر حکیمانــه و اســتواری بــر اســاس حکمــت الهــی تدبیــر و اجــرا 
می گــردد و رابعــًا آغــاز ســال اســت کــه مقــّدرات ســاالنه هرچیــز و هــر شــخصی بــه 

اعتبــار شــب قــدر در آن رقــم می خــورد.
اگــر پرســش شــود کــه چــرا بــه روزه در مــاه رمضــان امــر شــده اســت و نــه کمتــر و 
نــه بیشــتر بــرای آن اســت کــه ارزیابــی صحیــح تــوان غالــب مــردم مقــدور خــدای 
ســبحان اســت کــه بــه هــر چیــز احاطــه علمــی دارد و شــاید از تجربــه نوعی بــه توان 
اســتمداد کــرد کــه نصــاب مقــرر بــرای اهــل روزه و افطــار و بــرای ادا و قضــا حــّدی 
اســت معقــول و مقبــول متشــّرعان از ایــن رو خــدای ســبحان ایــن تــوان را در نظــر 
گرفتــه و آن را در مــاه رمضــان قــرار داده اســت و اگــر تــوان مــردم کمتــر از ایــن بــود 
روزهــای کمتــری واجــب می شــد و اگــر تــوان بیشــتر بــود روزهــای بیشــتری واجــب 

می گردیــد.)40(
 

3. ویژگی های ماه مبارک رمضان
در روایــات و ادعیــه ویژگی هــای فراوانــی بــرای مــاه رمضــان ذکــر شــده کــه بیــان 

گــر عظمــت ایــن مــاه اســت.
در دعــای 44 صحیفــه ســجادیه کــه هنــگام دخــول مــاه رمضــان امــام ســجاد)ع( 
ــه راه هــای احســان  ــه مــا را ب ــه خــدا را ســپاس ک ــد آمــده اســت ک آن را می خواندن
خویــش کشــاند کــه بــه مــدد ســتایش او بــه ســوی خشــنودی اش ره پوییــم، 
ستایشــی کــه از مــا بپذیــرد و خرســند گــردد. ســپاس و ســتایش خــدای را کــه مــاه 
خــود، مــاه رمضــان را راهــی از راه هــای احســان خویــش قــرار داد. مــاه روزه، و مــاه 

مــعــارف
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اســالم و مــاه پاکــی و پــاک کنندگــی و مــاه آزمایــش بــرای خلوص و ماه به پا خاســتن 
بــرای شــب زنــده داری و ماهــی کــه قــرآن چــون رهنمونــی بــرای مــردم و چــون 
ــرای  نشــانه هایی آشــکار از راه راســت و جــدا کننــده درســت از نادرســت اســت، ب
همیــن برتــری آن را بــر ماه هــای دیگــر بــا حرمتــی بــی شــمار و فضیلت هــای بســیار، 
آشــکار ســاخت از ایــن رو بــرای بزرگداشــت ایــن مــاه، آن چــه را کــه در ماه هــای 
دیگــر جایــز و حــالل می شــمرد حــرام کــرد و بــه گرامی داشــت آن خوردنی هــا و 
ــر  نوشــیدنی ها را ممنــوع کــرد و بــرای وقتــی معلــوم و مقــّرر فرمــود کــه اگــر پیــش ت
انجــام گیــرد خــدای متعــال انجــام آن را اجــازت ندهــد و اگــر بــاز پس افــرازد نپذیرد.

پیامبــر اکــرم)ص( در خطبــه ای در پایــان مــاه شــعبان در اهمیــت ایــن مــاه 
فرمــود: مــاه رمضــان، مــاه خــدا، مــاه برکــت، آمــرزش و رحمــت اســت ماهــی کــه 
روزهــای آن برتــر از روزهــای دیگــر و شــب های آن بهتریــن شب هاســت، لحظــات 

و ســاعات ایــن مــاه بهتریــن ســاعات اســت.
ماهــی کــه مــردم در آن بــه میهمانــی خــدا دعــوت شــده انــد و از کســانی کــه مــورد 

اکــرام خدای ســبحان هســتند.
و  مقبــول  اعمالشــان  عبــادت،  خوابشــان  تســبیح،  نفس هــا  کــه  ماهــی 

اســت.)41( مســتجاب  دعاهاشــان 

فصل سوم: قرآن
1. ماه رمضان ماه نزول قرآن

مــاه رمضــان ماهــی کــه شــرافت آن بــه نــزول قــرآن اســت یعنــی عظمــت و 
شــرافت مــاه بــه قــرآن اســت نــه بــه وجــود روزه...

قرآنــی کــه حــاوی معــارف و احــکام فراوانــی اســت کــه یکــی از آن هــا روزه اســت، 
قرآنــی کــه هدایــت انســان ها را بعهــده دارد و شــواهد هدایــت و فــرق بیــن حــق و 

باطــل در آن تعبیــه شــده اســت.

2. اوصاف قرآن
در روایــات فراوانــی خــدای ســبحان اوصــاف قــرآن را ذکــر فرمــوده اســت: قــرآن 
نــور و روشــنایی اســت کــه خــود روشــن اســت و دیگــران را روشــن می کنــد، قــرآن 
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کتابــی خواندنــی اســت کــه گاه بــه انســان هشــدار می دهــد و گاه بــه او بشــارت 
و مــژده می دهــد، قــرآن کتابــی اســت کــه خــدای ســبحان بــه عنــوان بهتریــن 
نعمــت معنــوی بــه انســان ارزانــی داشــته اســت، قــرآن معجــزه جاویــد پیامبــر 
گرامــی اســالم، کتــاب موعظــه و پنــد و انــدرز اســت، کتابــی اســت کــه بیماری هــای 
روحــی و قلبــی انســان را شــفا می بخشــد، و اوصــاف فــراوان دیگــر: امــا در آیــه 

ــر می کنــد: ــرای قــرآن ذک مــورد نظــر ســه وصــف ب
الف: کتاب هدایت

ــر انسان هاســت، اگرچــه هدایــت از اوصــاف فعلــی خداســت و  قــرآن هدایــت گ
فقــط او هدایــت گــر انسان هاســت امــا نســبت هدایــت بــه قــرآن بــه اعتبــار مظهــر 

بودنــش بــرای هدایــت حــق تعالــی اســت.
قــرآن هدایــت گــر همــه انسان هاســت امــا در برخــی آیــات آن را هــادی مّتقیــن 
معرفــی کــرده اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه بــرای متقیان هــادی بالفعــل 
اســت و تنهــا آن هــا کــه از تقــوا بهــره ای دارنــد از ایــن کتــاب بهــره بهینــه می برنــد.

ب: شواهد دالیل هدایت
در آیــه فرمــود: و بّینــات مــن الهــدی یعنــی قــرآن دالیــل و شــواهد هدایــت 
اســت. گروهــی از انســان ها وجــود خــدا و معــاد و نیــاز بشــر بــه وحــی و پیامبــری 
عقلــی  برهــان  بــا  را  اســت  وحــی  بشــری  جوامــع  اصــالح  راه  تنهــا  کــه  ایــن  و 
می فهمنــد، معــارف قــرآن بــرای ایــن دســته روشــن اســت و آیــات قــرآن بــرای ایــن 
گــروه شــاهد اســت و دلیــل نقلــی در واقــع بــرای آنــان تأییــد کننــده برهــان عقلــی 
اســت امــا کســانی کــه خــود اهــل ابتــکار و اســتدالل نیســتند سراســر قــرآن بــرای 

ــت. ــت اس ــان هدای آن
ج: فارق بین حق و باطل

قــرآن بــه اعتبــار اشــتمال آن بــر معــارف الهــی و احــکام عملــی معیــار ســنجش 
حــق و باطــل اســت.

 
3. سّر برداشتن حکم روزه از مسافر و بیمار

ــت  ــته اس ــود برداش ــرایط خ ــا ش ــافر را ب ــرای مس ــم روزه ب ــه حک ــن آی ــرآن در ای ق
ــر مــاه  ــر آن هــا واجــب نیســت و در غی ــت ســفر و بیمــاری روزه ب و فرمــوده در حال
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ــرآن  ــد ق ــل روزه بگیرن ــاه کام ــک م ــًا ی ــد حتم ــه بای ــد البت ــد روزه بگیرن ــان بای رمض
بدنبــال آن ســّر آن را ذکــر می کنــد و می فرمایــد: یریدبکــم الیســر و الیریــد بکــم 
العســر خــدای ســبحان راحتــی شــما را می خواهــد و زحمــت شــما را نمــی خواهــد 
یعنــی روزه بــا تمــام اهمّیتــی کــه دارد چــون خــدای ســبحان زحمــت انســان ها را 
ــرا  ــت بیمــاری ایــن وجــوب برداشــته می شــود زی نمــی خواهــد در ســفر و در حال
اســالم دیــن آســان و روان اســت و پیامبــر فرمــود: کــه خــدا مــرا بــه شــریعتی و 

ــه آســان و روان اســت.)42( ــرده اســت ک آیینــی مبعــوث ک
و در ایــن دیــن تکلیفــی فراتــر از تــوان انســان ها نــدارد و چــون روزه گرفتــن مریــض 
و مســافر غالبــًا دشــوار اســت قــرآن در آیــه مــورد نظــر بــه دلیــل مشــّقت زا بــودن، 
ــرای جبــران و تکمیــل شــماره روزهــای  ــی وجــوب قضــا ب حکــم آن را برداشــته ول

فــوت شــده فرمــوده، شــما بایــد قضــای روزه هــای فــوت شــده را انجــام دهیــد.
 

4. روزه و اعتراف به کبریایی خدا
در پایــان آیــه مــورد بحــث قــرآن فرمــود: ولتکّبــروا اهلل علــی ماهدیکــم و لعلکــم 
تشــکرون تــا خــدا را بــه خاطــر آن کــه شــما را هدایــت کــرده بــزرگ بشــمارید و 
سپاســگزار نعمت هــای او باشــید. در واقــع یکــی از حکمت هــای روزه اعتــراف بــه 
کبریایــی خــدا در فرســتادن قــرآن و اقــرار بــه ربوبیــت او و عبودیــت بنــدگان اوســت 
ــه در حــق  ــه جهــت هدایتــی ک و همچنیــن روزه گرفتــن سپاســگزاری از اوســت ب
بنــدگان روا داشــته اســت امــا ایــن کــه روزه گرفتــن بــرای شــکر نعمــت اســت جهــت 
آن ایــن اســت کــه عبــادت بــرای تشــکر از خداســت و روزه وقتــی شــکر نعمــت 
محســوب می شــود کــه واقعــی باشــد یعنــی انســان در رســتن از آلودگی هــای 
طبیعــت و خــودداری از بســیاری خواســته های برخاســته از نفــس، اخــالص 

داشــته باشــد.
 

نتیجه گیری
از مجموعــه مطالــب مطــرح شــده اســتفاده می شــود کــه خــدای ســبحان روزه را 
بــر مســلمانان و مؤمنــان واجــب کــرده اســت چنــان کــه بــر پیشــینیان نیــز واجــب 
ــرای مؤمنــان  ــودن ایــن عبــادت را ب ــه مشــّقت زا ب ــرای ایــن ک ــود. و خــدا ب ــرده ب ک
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قابــل پذیــرش قــرار دهــد از تعابیــر ویــژه ای اســتفاده کــرده اســت و آن هــا عبارتنــد از:
1. بــا خطــاب بــه مؤمنــان لطــف و رحمــت خــود را بــه آن هــا نشــان داده و گرفتن 

روزه را در واقــع لطــف و رحمــت خــدا بــه بنــدگان می دانــد.
2. فرمــود: وجــود روزه اختصــاص بــه شــما نــدارد بلکــه پیشــینیان نیــز ایــن 

تکلیــف را داشــته انــد.
3. روزه به منظور تکمیل نفسانی شما و رسیدن به تقوای الهی است.

4. وجــوب ایــن روزه در مــدت معّیــن و در مــاه خــاص یعنــی مــاه رمضــان اســت 
و در ایــن مــاه انســان ها از حــالل اجتنــاب می کننــد تــا در غیــر رمضــان از حــرام 

دوری کننــد.
5. ماهــی کــه روزه در آن بــر مؤمنــان واجــب شــده اســت مــاه خیــر و برکــت و نــزول 
قــرآن اســت کــه وســیله هدایــت انســان و برخــوردار از شــواهد هدایــت و فــارق بیــن 
ــت.که ارزش آن  ــده اس ــع ش ــدر واق ــب ق ــه در آن ش ــی ک ــت، ماه ــل اس ــق و باط ح
برابــر بــا هــزار مــاه اســت، شــبی کــه در آن تقدیــر و سرنوشــت انســان رقــم می خــورد.
6. انســان مســافر و مریــض بــرای تســهیل و آســان گیــری ایــن تکلیــف را نــدارد 
گرچــه در غیــر مــاه رمضــان بــه تعــداد روزهــای ســفر و بیمــاری بایــد آن را جبــران کند.
7. انســان هایی کــه تــوان انجــام قضــای روزه را ندارنــد بجــای روزه گرفتــن بایــد 

بــه مســاکین اطعــام کننــد.
8. روزه عبادتــی اســت کــه انســان مؤمــن آن را بــه منظــور اعتــراف بــه کبریایــی 

خــدا انجــام می دهــد.
9. روزه مثل دیگر عبادات برای شکر نعمت های الهی است.

ــازل شــده اســت هــدف نــزول آن هدایــت بشــریت  10. قرآنــی کــه در ایــن مــاه ن
و رهانیــدن آنــان از جهــل و ظلمــت و وارد کــردن آنــان در نــور و روشــنایی اســت 
ــتفاده از  ــرآن و اس ــور ق ــه ن ــیدن ب ــرای رس ــلمانان ب ــت مس ــته اس ــن رو شایس از ای
ضمــن  و  پرداختــه  آن  قرآئــت  بــه  روحــی  بیماری هــای  درمــان  و  آن  مواعــظ 
ــه آن عمــل  ــر نمــوده و حقایــق آن را فهــم کننــد و ب ــدن، در معــارف آن تدب خوان

نماینــد.

مــعــارف



98

کتــاب مــاه

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1. سوره بقره، آیه 183.
2. تفسیر مجمع البیان، ج 21، ص 490.

3. الکشاف، ج 1، ص 225.
کتاب مقدس، ص 327. 4-5. قاموس، 

6. سوره بقره، آیه 197.
کافی، ج 2، ص 19. 7. اصول 

8. وسائل الشیعه، ج 10، ص 395 396.
9. نهج البالغه،، حکمت 252.

10. وسائل الشیعه، ج 10، ص 404.
11-12. همان،ج 7، ص 4.

13. الدرالمنثور، ج 1، ص 437.
14. بحاراالنوار، ج 93، ص 255.

15. همان، ج 59، ص 260.
16. الدّر المنثور، ج 1، ص 437.
کافی، ج 4، ص 64. 17. اصول 

18. الدر المنثور، ج 1، ص 439.
19. همان، ص 436.
20. همان، ص 441.

21-22. همان، ص 437.
کافی، ج 4، ص 64 65. 23-24. اصول 

25-27. الدّر المنثور، ج 1، ص 435.
28. همان، ص 440.

29. سوره بقره، آیه 184.
کشف االسرار، ج 1، ص 485.  .30

31. سوره بقره، آیه 151.
32. همان، آیه 185.

33. مفردات راغب، ص 366.
کبیر، ج 5، ص 83. 34. لسان العرب، ج 7، ص 161 و تفسیر 

کتاب العین، ج 1، ص 713 و تفسیر قرطبی، ج 2، ص 271. 35. ترتیب 
36. مجمع البیان، ج 1 2، ص 495.

37-38. الکافی، ج 4، ص 69.
39. الدّر المنثور، ج 1، ص 444.

40. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 123.
41. وسائل الشیعه، ج 1، ص 213.

کافی، ج 5، ص 294  .42
----------------------
http://www.a-faah.ir



99

سـوژه سـخـن
کــتــاب

ف
�

ف س�
ه 

ژ ور
س



100

قــرآن بــه عنــوان معجــزه جاویــدان پیامبــر بزرگــوار اســالم)ص(برترین کتــاب 
شــناخت و معرفــت اســت، کتــاب انســان ســازی و تربیــت کــه تمامــی راه هــای 
رســتگاری در آن یــادآوری شــده اســت. قــرآن کتــاب نــور، روشــنایی و حکمــت 
اســت کــه ســعادت و نیــک بختــی انســان ها را در پرتــو عمــل بــه مضامیــن بلنــد و 
نورانــی خــود تضمیــن نمــوده اســت؛ پــاداش پیــروان خــود را بهشــت بریــن و کیفــر 

مخالفیــن خــود را آتــش قهــر و غضــب پــروردگار معرفــی کــرده اســت.
اهداف قرآن واالترین اهداف و ویژگی های آن، برجسته ترین ویژگی هاست.

در یــک کالم آنچــه کــه انســان در راســتای رســیدن بــه قــرب الهــی نیــاز دارد، در 
ایــن کتــاب هدایــت وجــود دارد.

ــب  ــیار مناس ــد، بس ــده ان ــرآن نامی ــار ق ــان را به ــارک رمض ــاه مب ــه م ــی ک از آنجای
اســت مبلغــان محتــرم بــا اســتفاده از ایــن کوثــر بــی پایــان و بــا بهــره منــدی از 
ســخنان معصومیــن علیهــم الســالم، تشــنگان زالل معرفــت را بیــش از پیــش 
ــد از  ــی چن ــا موضوعات ــد ت ــده ش ــب دی ــت مناس ــن جه ــه همی ــد. ب ــیراب نماین س

کالم الهــی بررســی و ارائــه گــردد.
مبلغــان محتــرم می تواننــد موضوعــات ارائــه شــده را محــور بحــث خــود قــرار 

10موضوعقرآنی
برایسخنرانی
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داده و بــا اضافــه کــردن توضیحــات و مطالــب مــورد نیــاز، بــا توجــه بــه کمبودهــا و 
خالهــای معنــوی محــل تبلیــغ، در نشــر معــارف دینــی موفــق باشــند.

 )1(
روزه داری

ــه آن اشــاره شــده اســت. ایــن  ــرآن ب ــات ق ــه در آی ــی اســت ک روزه یکــی از واجبات
عمــل عبــادی عــالوه بــر اطاعــت فرمــان خداونــد متعــال و رضایــت او، دارای آثــار و 
بــرکات ارزنــده ای اســت کــه در زندگــی انســان بــه خوبــی قابــل مشــاهده می باشــد.
آنچــه خداونــد متعــال دربــاره روزه داری فرموده اســت، عمدتا در آیــات 187-183 

ســوره بقــره بیــان شــده اســت، کــه در اینجــا چنــد آیــه مورد بحــث قــرار می گیرد:
»یــا ایهــا الذیــن آمنــوا کتــب علیکــم الصیــام کمــا کتــب علــی الذیــن مــن قبلکــم 
لعلکــم تتقــون «؛ »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، روزه بــر شــما مقــرر شــده، 
ــه  ــود، باشــد ک ــد[ مقــرر شــده ب ــه پیــش از شــما ]بودن ــر کســانی ک ــه ب ــه ک همانگون

پرهیــزکاری کنیــد.«
از این آیه نورانی سه مطلب استفاده می شود:

1. روزه یکی از واجبات است.
2. روزه در امت های گذشته نیز واجب بوده است.

3. روزه زمینه ساز پرهیزکاری است.
در آیــه بعــد می فرمایــد: »ایامــا معــدودات فمــن کان منکــم مریضــا او علــی ســفر 
فعــدة مــن ایــام اخــر وعلــی الذیــن یطیقونــه فدیــة طعــام مســکین فمــن تطــوع 

خیــرا فهــو خیــر لــه وان تصومــوا خیــر لکــم ان کنتــم تعلمــون «؛
]روزه در[ روزهــای معــدودی ]بــر شــما مقــرر شــده اســت[. هــر کــس از شــما بیمــار 
ــا در ســفر باشــد، ]بــه همــان شــماره[ تعــدادی از روزهــای دیگــر ]را روزه بــدارد[  ی
ــه  ــه خــوراک دادن ب ــه ]روزه[ طاقــت فرساســت، کفــاره ای اســت ک ــر کســانی ک و ب
بینوایــی اســت و هــر کــس بــه میــل خــود، بیشــتر نیکــی کنــد، پــس آن بــرای او بهتر 

اســت و اگــر بدانیــد، روزه گرفتــن بــرای شــما بهتــر اســت.«
نکات قابل استفاده از این آیه عبارتند از:
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1. روزه گرفتن برای همگان بهتر است.
2. کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند عبارتند از:

الف: مریض ها. ب: مسافران؛
که این دو دسته باید در زمان دیگری روزه بگیرند.

ج: ناتوانان از روزه.
بنابرایــن خداونــد در حکــم روزه نهایــت فضــل و رحمــت خــودش را روشــن 

ســاخته اســت. چــون:
ــد و هنگامــی کــه  اوال فرمــود: امتهــای گذشــته نیــز مشــمول حکــم روزه بوده ان

ــی شــد، تحمــل آن آســان می شــود. عبــادت ســختی ماننــد روزه همگان
ثانیا: حکمت وجوب روزه را که تقوا است بیان کرده است.

ثالثــا فرمــود: ایــن حکــم وجــوب روزه منحصــر بــه ایــام محــدودی اســت کــه اگــر 
ــی  ــقت بزرگ ــرد مش ــب می ک ــا آن را واج ــا و وقت ه ــر روزه ــا در اکث ــه ی ــرای همیش ب

ــد. ــد می آم پدی
رابعــا: حکــم وجــوب روزه را در مــاه پــر فضیلــت رمضــان قــرار داد کــه مــاه نــزول 

قــرآن کریــم اســت.
ــزوم روزه را از مســافر و مریــض برطــرف کــرد کــه در  خامســا: مشــقت و زحمــت ل

حــال مــرض و ســفر روزه واجــب نیســت.

علت وجوب روزه
امــام صــادق)ع( در ایــن بــاره می فرمایــد: »انمــا فــرض اهلل عــز وجــل الصیــام 
لیســتوی بــه الغنــی والفقیــر؛ وذلــک الن الغنــی لــم یکــن لیجــد مــس الجــوع، 
فیرحــم الفقیــر؛ الن الغنــی کلمــا اراد شــیئا قــدر علیــه، فــاراد اهلل عزوجــل ان 
یســتوی بیــن خلقــه وان یذیــق الغنــی مــس الجــوع وااللــم لیــرق علــی الضعیــف 

ویرحــم الجائــع  )1(؛
همانــا خداونــد روزه را واجــب ســاخت تــا بــه ســبب آن توانگــر و تهیدســت برابــر 
شــوند؛ زیــرا توانگــر رنــج گرســنگی را در نمــی یابــد تــا بــه تهیدســت رحــم کنــد. چــرا 
کــه توانگــر هــرگاه چیــزی بخواهــد می توانــد آن را فراهــم آورد. لــذا خــدای عزوجــل 
خواســته اســت تــا میــان آفریدگانــش برابــری ایجــاد کنــد و رنــج گرســنگی و ســختی 
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را بــه توانگــر بچشــاند تــا بــر ناتــوان دل بســوزاند و بــه گرســنه رحــم کنــد.«
نتایج روزه داری

1. تقوا و پرهیزکاری: 
چنانکــه گذشــت قــرآن کریــم یکــی و شــاید مهــم تریــن نتیجــه روزه داری را تقــوا 
و پرهیــزکاری ذکــر کــرده اســت و در پرتــو ایــن تقــوا اســت کــه انســان حقیقــت بیــن 

ــود. می ش
چون که تقوا بست دودست هوا   /   حق گشاید هر دو دست عقل را

2. تقویت اخالص:
تثبیتــا  الصیــام  اهلل  »فــرض  می فرماینــد:  بــاره  ایــن  در  زهــرا)س(  حضــرت 
لالخــالص)2(؛ خداونــد روزه را واجــب گردانیــد تــا اخــالص را ]در زندگــی انســان ها[ 

تثبیــت نمایــد.«
3. رهایی از عذاب الهی:

علــی)ع( در ایــن زمینــه می فرماینــد: »... وصــوم شــهر رمضــان فانــه جنــة مــن 
العــذاب؛ روزه مــاه رمضــان ســپر نجــات از عــذاب الهــی اســت.«

4. حکمت و یقین:
رســول گرامی)ص(فرمــود: در شــب معــراج گفتــم: »یــا رب ومــا میــراث الصــوم؟ 
قــال: الصــوم یــورث الحکمــة والحکمــة تــورث المعرفــة، والمعرفــة تــورث الیقیــن 

فــاذا اســتیقن العبــد ال یبالــی کیــف اصبــح، بعســر ام بیســر)3(؛
در معــراج عــرض کــردم: پــروردگارا! میــراث روزه داری چیســت؟ نــدا رســید: 
روزه باعــث پیدایــش »حکمــت« ]در انســان[ اســت و حکمــت نیــز مایــه پیدایــش 
معرفــت اســت و »معرفــت« عامــل حصــول »یقیــن« ]در جــان آدمــی[ اســت و آن 
گاه کــه بنــده ای بــه یقیــن برســد، باکــی نــدارد کــه چگونــه زندگــی وی می گــذرد؛ در 

ســختی یــا راحتــی؟«
5. پاداش الهی:

پیامبــر گرامی)ص(فرمــود: خداونــد تبــارک و تعالــی فرمــود: »الصــوم لــی وانــا 
اجــزی بــه  )4(؛ روزه از آن مــن اســت و مــن بــه آن پــاداش می دهــم.«

6. تندرستی:
صومــوا   ...« اکرم)ص(فرمــود:  پیامبــر  اســت.  روزه  آثــار  دیگــر  از  تندرســتی 
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یابیــد.« ســالمتی  تــا  بگیریــد  روزه  تصحــوا)5(؛ 
7. آمرزش گناهان:

ــم یحضــر قومــا یطعمــون اال ســبحت  پیامبــر اســالم)ص(فرمود: »مــا مــن صائ
اعضــاؤه، وکانــت صــالة المالئکــة علیــه، وکانــت صالتهــم اســتغفارا )6(؛

وارد شــود،  غــذا خــوردن  عــده ای در حــال  بــر  کــه  نیســت  روزه داری  هیــچ 
مگــر اینکــه اندامهایــش تســبیح گوینــد و فرشــتگان بــر او درود فرســتند و درود 

اســت.« آمــرزش خواهــی  فرشــتگان 
8. استجابت دعا:

امــام صــادق)ع( فرمــود: »نــوم الصائــم عبــادة وصمتــه تســبیح، وعملــه متقبــل 
ودعــاؤه مســتجاب)7(؛ خــواب روزه دار عبــادت و ســکوتش تســبیح و عملــش 

پذیرفتــه و دعایــش مســتجاب اســت.«
9. تضعیف شهوت:

پیامبــر اکرم)ص(فرمــود: »علیکــم بالصــوم؛ فانــه محمســة للعــروق ومذهبــة 
لالشــر )8(؛ بــر شــما بــاد بــه روزه گرفتــن کــه آن رگهــا را می بــرد )شــهوت را کــم 

می بــرد.« را  سرمســتی  و  می کنــد( 

حسن ختام
ایــن موضــوع را بــا کالمــی نورانــی از رســول گرامــی اســالم بــه پایــان می بریــم کــه 
فرمودنــد: »مــن صــام ثالثــة ایــام مــن کل شــهر کان کمــن صــام الدهــر کلــه؛ الن اهلل 

عزوجــل یقــول: مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر امثالهــا  )9(؛
هــر کــس در هــر مــاه ســه روز روزه بگیــرد، ماننــد کســی اســت کــه همــه عمــر روزه 
گرفتــه باشــد؛ زیــرا خــدای عزوجــل می فرمایــد: هــر کــس یــک کار نیــک کنــد، ده 

ــر آن برایــش منظــور می شــود.« براب

)2(
ویژگی های قرآن

قــرآن بــه عنــوان برتریــن کتــاب هدایــت، دارای ویژگی هــای خاصــی اســت کــه در 
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کتاب هــای دیگــر کمتــر رخ می نمایــد. بــا بهــره منــدی از آیــات نورانــی ایــن کتــاب، 
برخــی از ایــن خصوصیــات را بــر می شــمریم:

1. هیچ گونه شک و ریبی در هدایتگری آن برای متقین راه ندارد:
»ذلــک الکتــاب ال ریــب فیــه « )10(؛ »ایــن اســت کتابــی کــه در ]حقانیــت[ آن 

هیــچ تردیــدی نیســت.«
2. هدایتگر پرهیزکاران است:

»هدی للمتقین « )11(؛ »مایه هدایت تقوا پیشگان است.«
3. بشارت دهنده مؤمنان است:

»ویبشر المؤمنین « )12(؛ »و به مؤمنین بشارت می دهد.«
4. هدایتگر به استوارترین راه است:

»یهــدی للتــی هــی اقــوم « )13( »]قطعــا ایــن قــرآن[ بــه چیــزی )آیینــی( کــه 
می نمایــد.« راه  اســت،  پایدارتــر 

5. یاد آور خائفان است:
»فذکــر بالقــرآن مــن یخــاف وعیــد«؛ )14( »پــس بــا قــرآن هــر کــه را از تهدیــد 

ده.« پنــد  می ترســد، 
6. درمان و رحمت برای مؤمنان است:

»وننــزل مــن القــرآن ماهــو شــفاء ورحمــة للمؤمنیــن « )15(؛ »و مــا آنچــه را بــرای 
مؤمنــان مایــه درمــان و رحمــت اســت، از قــرآن نــازل می کنیــم.«
7. معجزه ای است که هرگز کسی مانند آن نمی تواند بیاورد:

ــوا بمثــل هــذا القــرآن ال یاتــون  »قــل الن اجتمعــت االنــس والجــن علــی ان یات
بمثلــه « )16(؛ »بگــو اگــر انــس و جــن گــرد آینــد تــا نظیــر ایــن قــرآن را بیاورنــد، مانند 

آن را نخواهنــد آورد.«
8. بیان کننده موارد اختالف جهت روشن شدن حقایق است:

»ومــا انزلنــا علیــک الکتــاب اال لتبیــن لهــم الــذی اختلفــوا فیــه « )17(؛ »و مــا این 
کتــاب را بــر تــو نــازل نکردیــم، مگــر بــرای اینکــه آنچــه را در آن اختــالف کــرده انــد، 

بــرای آنــان توضیــح دهــی.«
9. هدایتگر تمامی مردم است:

»هدی للناس « )18(؛ »هدایتگر مردمان است.«
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بــا ایــن ویژگی هــا و ده هــا ویژگــی دیگــر - کــه همگــی در زندگــی مــورد نیــاز اســت 
- اســتفاده از ایــن کتــاب مقــدس بــر همــگان الزم و واجــب اســت.

رســول گرامــی اســالم)ص(همواره در کالم نورانــی خــود مــردم را بــه بهــره منــدی 
از ایــن چــراغ هدایــت توصیــه می فرمودنــد. یکــی از ایــن ســخنان ارزشــمند، 
حدیثــی اســت طوالنــی کــه بخشــی از آن را ذکــر می کنیــم: »... فــاذا التبســت 
ــا  ــفع وم ــافع مش ــه ش ــرآن فان ــم بالق ــم فعلیک ــل المظل ــع اللی ــن کقط ــم الفت علیک
حــل مصــدق ومــن جعلــه امامــه قــاده الــی الجنــة ومــن جعلــه خلفــه ســاقه الــی 

ــی خیــر ســبیل وهــو الفضــل لیــس بالهــزل )19(؛ ــدل ال النــار وهــو الدلیــل ی
ــر شــما مشــتبه ]و مبهــم[  ــار ب پــس، هــرگاه فتنه هــا همچــون پاره هــای شــب ت
گشــت، بــه قــرآن روی آوریــد کــه آن شــفیعی اســت کــه شــفاعتش پذیرفتــه اســت 
و شــاکی ]و خصمــی[ اســت کــه شــکایتش قبــول می شــود. هــر کــس آن را فــراروی 
ــه آن را پشــت ســر خــود  ــی کنــد و هــر ک ــه بهشــت راهنمائ خــود قــرار دهــد، او را ب
قــرار دهــد، او را بــه دوزخ کشــاند. قــرآن راهنمــا بــه ســوی بهتریــن راه اســت؛ جــدا 

کننــده ]میــان حــق و باطــل[ اســت و شــوخی نیســت.«
هست قرآن چو طعامی کز سما   /   گشته نازل از برای اغتذا

اغتذای آدم از لوح و قلم   /  اغتذا یابد دواب از راه فم
»فی السماء رزقکم « گفته خدا   /  رزق انسان گشته نازل از سما )20(

اهداف قرآن
قــرآن بــا خصوصیــات یــاد شــده، بدون شــک، اهداف بلنــدی را دنبــال می نماید. 

ایــن مهــم را نیــز بــا بهــره منــدی از کالم خداونــد ایــن گونه می توان برشــمرد:
1. تبیین مسائل مورد اختالف:

»ومــا انزلنــا علیــک الکتــاب اال لتبیــن لهــم الــذی اختلفــوا فیــه « )21(؛ »و مــا ایــن 
کتــاب را بــر تــو نــازل نکردیــم مگــر بــرای اینکــه آنچــه را در آن اختــالف کــرده انــد، 

بــرای آنــان توضیــح دهــی.«
2. تعقل ورزیدن:

ــازل  ــی ن ــی عرب ــا لعلکــم تعقلــون « )22(؛ »مــا آن را قرآن ــا عربی »انمــا انزلنــاه قران
ــه بیندیشــید.« ــم، باشــد ک کردی
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3. درمان بیماری های روحی مردم:
»یــا ایهــا النــاس قــد جائکــم موعظــة مــن ربکــم وشــفاء لمــا فــی الصــدور« )23(؛ 
»ای مــردم، بــه یقیــن، بــرای شــما از جانــب پروردگارتــان انــدرزی و درمانــی بــرای 

آنچــه در سینه هاســت، آمــده اســت.«
4. خروج از تاریکیها به سوی نور:

الــی النــور بــاذن ربهــم  »کتــاب انزلنــاه الیــک لتخــرج النــاس مــن الظلمــات 
« )24(؛ »کتابــی اســت کــه آن را بــه ســوی تــو فــرود آوردیــم تــا مــردم را بــه اذن 

آوری.« بیــرون  روشــنایی  بــه ســوی  تاریکیهــا  از  پروردگارشــان 
5. هدایت به راه های امن و صراط مستقیم:

»قــد جائکــم مــن اهلل نــور وکتــاب مبیــن یهــدی بــه اهلل مــن اتبــع رضوانــه ســبل 
الســالم... ویهدیهــم الــی صــراط مســتقیم « )25(؛ »قطعــا بــرای شــما از جانــب 
خــدا روشــنایی و کتابــی روشــنگر آمــده اســت. خــدا هــر کــه را از خشــنودی او 
پیــروی کنــد، بــا آن کتــاب بــه راه هــای ســالمت رهنمــون می شــود... و بــه راهــی 

راســت هدایتشــان می کنــد.«
6. حاکمیت قوانین الهی در بین مردم:

»انــا انزلنــا الیــک الکتــاب بالحــق لتحکــم بیــن النــاس بمــا اراک اهلل « )26(؛ »مــا 
ایــن کتــاب را بــه حــق بــر تــو نــازل کردیــم، تــا میــان مــردم بــه ]موجــب[ آنچــه بــه تــو 

آموختــه، داوری کنــی.«
7. ایجاد تقوا و پرهیزکاری:

»قرانــا عربیــا غیــر ذی عــوج لعلهــم یتقــون « )27(؛ »قرآنــی عربــی، بــی هیــچ 
کــژی، باشــد کــه آنــان راه تقــوا پوینــد.«

البتــه شــرط اساســی تحقــق ایــن اهــداف، آمادگــی روحــی و قلبــی انســان ها 
ــه دســت نخواهــد آمــد: ــان چیــزی ب ــی نباشــد، جــز زی ــر ایــن آمادگ اســت. اگ

»وال یزید الظالمین اال خسارا« )28(؛ »ستمگران را جز زیان نمی افزاید.«
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد

که دارالملک ایمان را مجرد بینی از غوغا
عجب نبود اگر قرآن نصیبت نیست جز حرفی

که از خورشید جز گرمی نفهمد چشم نابینا
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و بــه راســتی کــه حقیقــت قــرآن ســعادت دنیــا و آخــرت اســت. و اگــر کســی از ایــن 
کتــاب ســعادت بــا ایجــاد صالحیت هــای شــخصی خــود خــوب بهــره  بــرداری 

کنــد، بــه ســعادت دنیــا و آخــرت خواهــد رســید.
ــدم  ــزد ابــن ســیرین آمــد و گفــت: »در خــواب دی ــه ن حکایــت اســت شــخصی ب

ــا و آخــرت از دســتم رفــت. دنی
گفــت: قــدری بنشــین. بعــد از دقایقــی شــخصی دیگــر آمــد و گفــت: در خــواب 

دیــدم، دنیــا و آخــرت نصیبــم شــد.
ابــن ســیرین بــه آن مــرد اول گفــت: تــو قــرآن گــم کــرده ای و او یافتــه اســت. پــس 

رفــت و قــرآن خــود را گرفــت.«
بیا به دامن »قرآن « زنیم دست امید

که روح را بجز این نسخه هیچ درمان نیست
بود چراغ هدایت به تیرگی »قرآن «

زانحراف و ضاللت، جز او نگهبان نیست
به بحر ژرف حوادث بود چو کشتی نوح

کسی که دست در او زد، دچار توفان نیست

)3(
تقوا و پرهیزكاری

حقیقت تقوی
ششــمین پیشــوای راســتگویان در ســخنی بســیار نغــز و شــیوا حقیقــت تقــوا را 
ایــن گونــه تفســیر می فرمایــد: »التقــوی ان ال یفقــدک اهلل حیــث امــرک وال یــراک 

حیــث نهــاک  )29(؛
پرهیــزکاری آن اســت کــه خــدا تــو را در مــوردی کــه امــر کــرده اســت، غائــب نیابــد 

و در مــوردی کــه تــو را نســبت بــدان بــاز داشــته اســت، حاضــر نبینــد.«
به راستی تعریفی از این زیباتر و جامع تر امکان ندارد.

ــاره تقــوا می فرمــود: »ان تقــوی  امیرمؤمنــان علــی)ع( نیــز در بیانــی جــذاب درب
اهلل دواء داء قلوبکــم وبصــر عمــی افئدتکــم، وشــفاء مــرض اجســادکم )30(؛
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همانــا تقــوای الهــی داروی درد قلبهــای شــما و موجــب بینایــی درونهــای ]کــور[ 
شــما و درمــان بیمــاری کالبدهایتان اســت.«

زخورشید و از آب و از باد و خاک   /  نگردد تبه نام و گفتار پاک
بدین سان بود گردش روزگار   /  خنک مرد با شرم و پرهیزکار )31(

سیمای پرهیزکاران در قرآن
صفــات  از  برخــی  عمــران  آل  ســوره   136  -  133 آیــات  در  متعــال  خداونــد 

اســت: فرمــوده  بیــان  گونــه  ایــن  را  پرهیــزکاران 
- »الذین ینفقون فی السراء والضراء«؛ »آنان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند.«

- »والکاظمین الغیظ «؛ »و خشم خود را فرو می برند.«
- »والعافین عن الناس «؛ »و از مردم در می گذرند.«

فاســتغفروا  اهلل  ذکــروا  انفســهم  ظلمــوا  او  فاحشــة  فعلــوا  اذا  »والذیــن   -
لذنوبهــم«؛ »و کســانی کــه چــون کار زشــتی کننــد، یــا بــر خــود ســتم روا دارنــد، خــدا 

را بــه یــاد آورنــد و بــرای گناهانشــان آمــرزش خواهنــد.«

آثار و نتایج پرهیزکاری از نظر قرآن:
1. انسان را از مکر دشمنان نگه می دارد:

و  کنیــد  صبــر  اگــر  »و  )32(؛  شــیئا«  کیدهــم  یضرکــم  ال  وتتقــوا  تصبــروا  »وان 
رســاند.« نمــی  شــما  بــه  زیانــی  هیــچ  نیرنگشــان  نماییــد،  پرهیــزکاری 

2. مایه تایید خداوند است:
»ان اهلل مــع الذیــن اتقــوا والذیــن هــم محســنون « )33(؛ »در حقیقــت، خــدا 

بــا کســانی اســت کــه پــروا داشــته انــد و بــا کســانی اســت کــه آن هــا نیکوکارنــد.«
3. انسان را از آتش دوزخ نجات می دهد:

»ثــم ننجــی الذیــن اتقــوا ونــذرا الظالمیــن فیهــا جثیــا« )34(؛ »آن گاه کســانی را کــه 
پرهیزکار بوده اند می رهانیم، و ستمگران را به زانو در افتاده در دوزخ رها می کنیم.«

4. انسان را در بهشت الهی وارد می سازد:
اعــدت  واالرض  الســموات  ربکــم وجنــة عرضهــا  مــن  مغفــرة  الــی  »وســارعوا 
از پــروردگار خــود، و بهشــتی کــه  بــه آمــرزش  بــرای نیــل  للمتقیــن « )35(؛ »و 
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پهنایــش بــه قــدر آســمانها و زمیــن اســت و بــرای پرهیــزکاران آمــاده شــده اســت، 
بشــتابید.«

5. مایه نجات از سختی ها است:
»ومــن یتــق اهلل یجعــل لــه مخرجــا« )36(؛ »و هــر کــس از خــدا پــروا کنــد، خــدا 

ــرار می دهــد.« ــرای او راه بیــرون شــدنی ق ب
حضــرت علــی)ع( بعــد از تــالوت ایــن آیــه شــریفه، قســمتی از آثــار تقــوا را چنیــن 
بیــان می کنــد: »واعلمــوا » انــه مــن یتــق اهلل یجعــل لــه مخرجــا » مــن الفتــن، ونــورا 

مــن الظلــم ویخلــده فیمــا اشــتهت نفســه وینزلــه منــزل الکرامــة عنــده  )37(؛
آگاه باشــید: آن کــس کــه تقــوا پیشــه کنــد ]و از خــدا بترســد، خداونــد[ راهــی 
او  بــه  تاریکــی  دل  در  نــوری  و  می گشــاید  رویــش  بــه  فتنه هــا  از  رهایــی  بــرای 
عطــا می نمایــد و او را در آنچــه دوســت دارد ]و بــه آن عالقــه منــد اســت[ بــرای 
همیشــه جاودانــه می ســازد و او را در منــزل کرامــت ]و بزرگــی[ فــرود مــی آورد ]و از 

می کنــد[.« پذیرایــی  او 
6. اصالح کارهای زندگی:

»یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سدیدا - یصلح لکم اعمالکم...« )38(؛
»ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از خــدا پــروا داریــد و ســخنی اســتوار گوییــد تــا 

اعمــال شــما را بــه صــالح آورد.«
7. بخشوده شدن گناهان:

»یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل... یغفر لکم ذنوبکم « )39(؛
»ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از خــدا پــروا داریــد تــا... گناهانتــان را بــر شــما 

ببخشاید.«
8. باعث محبت الهی:

»... ان اهلل یحب المتقین « )40(؛
»... به درستی که خداوند پرهیزکاران را دوست می دارد.«

9. عزت و کرامت نزد پروردگار:
»ان اکرمکم عند اهلل اتقیکم « )41(؛

»همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.«
10. پذیرفته شدن اعمال:
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»انما یتقبل اهلل من المتقین « )42(؛
»همانا خداوند از تقوا پیشگان قبول می نماید.«

11. بشارت در دنیا و آخرت:
»لهم البشری فی الحیوة الدنیا وفی الخرة « )43(؛

»برای ایشان )تقوا پیشگان( در دنیا و آخرت بشارت است.«

برخی از موانع پرهیزکاری
1. دنیاپرستی:

امیرالمؤمنیــن علــی)ع( فرمودنــد: »حــرام علــی کل قلــب متولــه بالدنیا ان تســکنه 
التقــوی  )44(؛ جــای گرفتــن تقــوا در دلــی کــه شــیفته دنیــا باشــد، حــرام اســت.«

2. خصومت با دیگران:
علی)ع( فرمود: »ال یستطیع ان یتقی اهلل من خاصم  )45(؛

کسی که مخاصمه کند، نمی تواند از خدا پروا داشته باشد.«
3. شهوت پرستی:

همچنین آن حضرت فرمود: »ما من معصیة اهلل شی ء اال یاتی فی شهوة )46(؛
هیــچ کــدام از گناهــان ]و معاصــی[ یافــت نمــی شــود جــز اینکــه بــا شــهوتی 

اســت.« ســازگار 
گر از پی شهوت و هوی خواهی رفت   /   از من خبرت که بینوا خواهی رفت
بنگر که که ای و از کجا آمده ای   /   می دان که چه می کنی، کجا خواهی رفت )47(

)4(
تجارت

تجارت در فرهنگ قرآن به دو معنای معنوی و مادی آمده است:

الف( معنوی:
»ان الذیــن یتلــون کتــاب اهلل واقامــوا الصــالة وانفقــوا ممــا رزقناهــم ســرا وعالنیــة 

یرجــون تجــارة لــن تبــور« )48(؛
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ــا می دارنــد و از  ــر پ »در حقیقــت، کســانی کــه کتــاب خــدا را می خواننــد و نمــاز ب
آنچــه بدیشــان روزی داده ایــم، نهــان و آشــکارا انفــاق می کننــد، امیــد بــه تجارتــی 

بســته انــد کــه هرگــز زوال نمــی پذیــرد.«
در ایــن آیــه خداونــد متعــال تــالوت آیــات الهــی، اقامــه نمــاز، و انفــاق را تجــارت 

زوال ناپذیــر دانســته اســت.
در آیــات 10 و 11 ســوره صــف نیــز برخــی دیگــر از تجارت هــای معنــوی را ایــن 
گونــه بیــان فرمــوده اســت: »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا هــل ادلکــم علــی تجــارة تنجیکــم 
مــن عــذاب الیــم - تؤمنــون بــاهلل ورســوله وتجاهــدون فــی ســبیل اهلل باموالکــم 

وانفســکم ذلکــم خیــر لکــم ان کنتــم تعلمــون «؛
ــما  ــه ش ــم ک ــی راه نمای ــر تجارت ــما را ب ــا ش ــد، آی ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک »ای کس
را از عذابــی دردنــاک می رهانــد؟ بــه خــدا و فرســتاده او بگرویــد و در راه خــدا بــا 
امــوال و جان هایتــان جهــاد کنیــد. ایــن ]گذشــت و فــداکاری[ اگــر بدانیــد، بــرای 

شــما بهتــر اســت.«
در ایــن آیــه ایمــان بــه خــدا و پیامبــر اکــرم)ص(و جهــاد در راه خــدا بــا مــال و 

جــان بــه عنــوان تجــارت معنــوی معرفــی شــده اســت.
ــد متعــال یکــی دیگــر از مصادیــق ایــن تجــارت معنــوی را چنیــن بیــان  خداون
فرمــوده اســت: »ان اهلل اشــتری مــن المؤمنیــن انفســهم و اموالهــم بــان لهــم الجنة 
یقاتلــون فــی ســبیل اهلل فیقتلــون و یقتلــون وعــدا علیــه حقــا فــی التــوراة واالنجیــل 

ــرآن«)49(؛ والق
»در حقیقــت، خداونــد از مؤمنــان، جــان و مالشــان را بــه ]بهــای[ اینکه بهشــت 
ــان باشــد، خریــده اســت؛ ]همــان کســانی کــه[ در راه خــدا می جنگنــد و  ــرای آن ب
می کشــند و کشــته می شــوند. ]ایــن[ بــه عنــوان وعــده حقــی در تــورات و انجیــل 

و قــرآن بــر عهــده اوســت.«
خداونــد خــود را در ایــن تجــارت بــزرگ معنــوی خریــدار و مؤمنــان را فروشــنده 
معرفــی کــرده اســت و هــر معاملــه ای در حقیقــت پنــج رکــن اساســی دارد: خریــدار، 

فروشــنده، متــاع، قیمــت و بهــا، ســند معاملــه.
خداونــد متعــال نیــز در ایــن آیــه بــه تمــام ایــن ارکان اشــاره کــرده اســت: خــودش 
خریــدار، مؤمنــان فروشــنده، جان هــا و امــوال آنــان متــاع، بهشــت را ثمــن و کتــب 
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آســمانی را ســند ایــن معاملــه قــرار داده اســت.

ب( مادی:
در مــورد تجــارت مــادی آیاتــی در قــرآن کریــم وجــود دارد کــه بــه برخــی از آن هــا 

ــود: ــاره می ش اش
1. تجارت، مردان خدا را از ذکر خدا باز نمی دارد:

»رجال ال تلهیهم تجارة وال بیع عن ذکر اهلل « )50(؛
»مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا غافل نمی سازد.«

2. معامالت بازرگانی باید با رضایت انجام گیرد:
»اال ان تکون تجارة عن تراض منکم « )51(؛

»مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد.«
لقمه کامد از طریق مشتبه

خون خور و خاک و بر آن دندان منه
کان تو را در راه دین مفتون کند

نور عرفان از دلت بیرون کند )52(
متعــال  خداونــد  اســت.  شــهود  و  ســند  بــه  نیــاز  نقــد  غیــر  تجــارت  در   .3
می فرمایــد: »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا اذا تداینتــم بدیــن الــی اجــل مســمی فاکتبــوه 

بالعــدل «؛ )53( کاتــب  بینکــم  ولیکتــب 
»ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، هــرگاه بدهــی مــدت داری بــه یکدیگــر پیــدا 
کنیــد، آن را بنویســید. و بایــد نویســنده ای ]صــورت معاملــه را[ براســاس عدالــت، 

میــان شــما بنویســد.«
4. معامله نقدی نیازی به سند ندارد:

اال  جنــاح  علیکــم  فلیــس  بینکــم  تدیرونهــا  حاضــرة  تجــارة  تکــون  ان  »اال 
)54(؛ تکتبوهــا« 

»مگــر آنکــه داد و ســتدی نقــدی باشــد کــه آن را در میــان خــود دســت به دســت 
برگــزار می کنیــد؛ در ایــن صــورت، بــر شــما گناهی نیســت کــه آن را ننویســید.«

5. هنگام نماز جمعه، دست از تجارت بردارید:
»واذا راو تجــارة او لهــوا انفضــوا الیهــا وترکــوک قائمــا قــل مــا عنــد اهلل خیــر مــن 
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ــارة « )55(؛ ــن التج ــو وم الله
»و چــون داد و ســتد یــا ســرگرمی ببیننــد، بــه ســوی آن روی می آورنــد و تــو را در 
حالــی کــه ایســتاده ای، تــرک می کننــد. بگــو آنچــه نــزد خداســت، از ســرگرمی و از 

داد و ســتد بهتــر اســت.«
شرایط تجارت

ایــن بحــث را بــا کالم نورانــی رســول اکرم)ص(بــه پایــان می بریــم کــه از تجــارت بــه 
عنــوان پاکیــزه تریــن شــغل یــاد فرمــوده انــد، اگر دارای شــرایط الزم باشــد:

»ان اطیــب الکســب کســب التجــار الذیــن اذا حدثــوا لــم یکذبــوا واذا ائتمنــوا لــم 
یخونــوا واذا وعــدوا لــم یخلفــوا واذا اشــتروا لــم یذمــوا واذا باعــوا لــم یطــروا واذا کان 

علیهــم لــم یمطلــوا واذا کان لهــم لــم یعســروا )56(؛
ــه چــون ســخنی گوینــد،  ــی اســت ک ــا پاکیــزه تریــن شــغل، شــغل بازرگانان همان
ــرگاه  ــد و ه ــت نکنن ــود، خیان ــپرده ش ــا س ــه آن ه ــی ب ــرگاه امانت ــد و ه دروغ نگوین
ــش  ــد، ]از آن[ نکوه ــزی می خرن ــی چی ــد و وقت ــده نکنن ــف وع ــد، خل ــده دهن وع
نکننــد و وقتــی چیــزی می فروشــند، تعریــف و تبلیــغ نکننــد و هــرگاه بدهکارنــد 
ــرای گرفتــن  ]در پرداخــت بدهــی خــود[ تعلــل نورزنــد و هــرگاه طلبــکار باشــند ]ب

ــد.« حــق خــود[ فشــار نیاورن

)5(
اسراف

از کارهــای ناشایســتی کــه قــرآن همــواره انســان ها را از آن پرهیــز داده، اســراف 
اســت. چــه اینکــه اســراف تعــادل زندگــی اجتماعــی را در هــم می ریــزد و مفاســد 
فراوانــی بــه دنبــال دارد. اســراف بــه معنــای خــارج شــدن از حــد اعتــدال اســت، 
بــی آنکــه فــرد چیــزی را ظاهــرا ضایــع کــرده باشــد؛ مثــل پوشــیدن لبــاس گــران 
قیمتــی کــه بهایــش صــد برابــر لبــاس مــورد نیاز باشــد، یا تهیــه غذای گــران قیمتی 
کــه بــا پــول آن بتــوان عــده زیــادی را تغذیــه کــرد و ای بســا اســراف در منطقــه ای از 
زمیــن باعــث محرومیــت منطقــه ای دیگــر شــود، و یــا اســراف انســان های امــروز 
باعــث محرومیــت نســلهای آینــده گــردد. قــرآن مجیــد اســراف را مایــه هالکــت و 
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مســرفین را از جملــه هــالک شــوندگان برمــی شــمرد.
»واهلکنا المسرفین « )57(؛ »و ما مسرفین را نابود ساختیم.«

حضرت علی)ع( درباره اسراف می فرماید: »السرف مثواة والقصد مثراة؛ )58(
اسراف موجب هالکت و میانه روی مایه زیاد شدن ثروت است.«

- خداوند می فرماید:
کــه خداونــد  نکنیــد  المســرفین «؛ )59( »اســراف  انــه ال یحــب  تســرفوا  »وال 

نــدارد.« دوســت  را  اســرافکاران 
- »و ان المســرفین هــم اصحــاب النــار«؛ )60( »و بــه راســتی کــه اســرافکاران 

ــد.« ــش ان ــل آت اه
- »و ال تطیعوا امر المسرفین « )61(؛ »امر اسرافکاران را اطاعت نکنید.«

»و ان فرعــون لعــال فــی االرض و انــه لمــن المســرفین «؛ )62( »و فرعــون برتــری 
جویــی در زمیــن داشــت واز اســرافکاران بــود.«

ــد کســی را کــه  »ان اهلل الیهــدی مــن هــو مســرف کــذاب «؛ )63( )64( »خداون
اســرافکار و دروغگــو اســت، هدایــت نمــی کنــد.«

بعضی از موارد نهی اسراف
1. در خوردن و آشامیدن:

»کلوا واشربوا وال تسرفوا« )65(؛ »بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.«
2. اسراف در انتقام گیری:

 »فال یسرف فی القتل « )66(؛ »پس نباید در قتل اسراف کند.«
3. حتی در انفاق هم نباید اسراف کرد:

»والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا« )67(؛
»و ]بنــدگان خــدا[ کســانی انــد کــه چــون انفــاق کننــد، نــه ولخرجــی می کننــد و 

نــه تنــگ می گیرنــد.«
ــوق  ــه ف ــالوت آی ــس از ت ــادق)ع( پ ــام ص ــد: ام ــول گوی ــرو اح ــن عم ــک ب عبدالمل
مشــتی ســنگریزه برداشــت و آن را در مشــتش نگــه داشــت و فرمــود: ایــن همــان 
ســختگیری و ِخّســتی اســت کــه خــدای عزوجــل درکتــاب خــود فرموده اســت. آن 
گاه مشــتی دیگــر برداشــت و همــه آن هــا را ریخــت و فرمــود: ایــن اســراف اســت. 
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ســپس مشــتی دیگــر برداشــت و قســمتی از آن را ریخــت و مقــداری را نگــه داشــت 
و فرمــود: ایــن حــد وســط اســت. )68(

نشانه های اسرافکار
پیامبــر اکرم)ص(می فرمایــد: »امــا عالمــة المســرف فاربعــة: الفخــر بالباطــل ویــاکل 
مــا لیــس عنــده ویزهــد فــی اصطنــاع المعروف وینکر من ال ینتفع بشــی ء منــه  )69(؛
نشــانه های اســرافکار چهــار چیــز اســت: بــه کارهــای باطــل می نــازد؛ آنچــه را 
فراخــور حالــش نیســت، می خــورد؛ در انجــام کارهــای خیــر بــی رغبــت اســت و هــر 

کــس را کــه از او ســودی نمــی بــرد انــکار می کنــد.«
حکایت

روزی بهلــول نزد هــارون الرشــید رفــت. اتفاقا هــارون در عمــارت تــازه ســاز خــود 
نشســته بــود، همیــن کــه چشــمش بــه بهلــول افتــاد، از او خواســت چیــزی بــر 

دیــوار عمــارت بنویســد. بهــول نوشــت:
»رفعــت الطیــن ووضعــت الدیــن، رفعــت الجــص ووضعــت النــص فــان کان 
مــن مالــک فقــد اســرفت واهلل ال یحــب المســرفین وان کان مــن مــال غیــرک فقــد 
ظلمــت واهلل ال یحــب الظالمیــن؛ گل را برافراشــتی و دیــن را فــرو گذاشــتی؛ گــچ 
ــر ایــن عمــارت از مــال خــود توســت،  را بلنــد ســاختی و نــص را فــرو گذاشــتی. اگ
ــر از  ــا اســراف کــرده ای و خداونــد اســراف کننــدگان را دوســت نمــی دارد و اگ همان
مــال دیگــران اســت ظلــم کــرده ای و خداونــد ســتمگران را دوســت نمــی دارد.«

)6(
ارزش علم و عالم

بــدون تردیــد کمــال انســان بــه دانــش و بینــش او وابســته اســت. از آیــات قــرآن 
اســتفاده می شــود کــه خداونــد متعــال علــم و دانــش را علــت کلــی و اساســی 
آفرینــش همــه پدیده هــای هســتی - اعــم از آســمان و زمیــن - معرفــی کــرده 
اســت. همیــن نکتــه بــرای نشــان دادن عظمــت و ارزش علــم، بهتریــن دلیــل و 

ــواه اســت. قاطــع تریــن گ
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وقتــی خداونــد متعــال می خواهــد چشــم بصیــرت انســان را در برابــر ایــن نکتــه 
و حقیقــت بــاز کنــد و دل هــای خردمنــدان را در مقابــل ایــن واقعیــت، آگاه و بیــدار 

ســازد، می فرمایــد:
»اهلل الــذی خلــق ســبع ســموات ومــن االرض مثلهــن یتنــزل االمــر بینهــن 
لتعلمــوا ان اهلل علــی کل شــی ء قدیــر وان اهلل قــد احــاط بــکل شــی ء علمــا« )70(؛
ــان  ــن را همس ــد و زمی ــمان را آفری ــت آس ــه هف ــت ک ــی اس ــان کس ــد هم »خداون
بــا آن هــا خلــق کــرد، فرمانــش را میــان ایــن دو ]پدیــده شــگرف[ فــرود مــی آورد تــا 
بدانیــد کــه خداونــد بــر هــر چیــزی قــدرت دارد و خداونــد بــر هــر چیــزی احاطــه 

علمــی دارد.«
از جملــه آیــات دیگــری کــه اهمیــت علــم را بیــان نمــوده اســت، نخســتین 
ــرا(  ــدن )اق ــه خوان ــر ب ــا ام ــده و ب ــازل ش ــر اکرم)ص(ن ــر پیامب ــه ب ــت ک ــی اس آیه های
آغــاز می شــود. ایــن دلیــل دیگــری اســت بــر اینکــه ســوادآموزی و دانــش پژوهــی و 
علــم خواهــی از نظــر پــروردگار متعــال اهمیــت فراوانــی دارد. در آیاتــی از قــرآن ایــن 

موضــوع بــه شــکلهای مختلفــی بیــان شــده اســت. برخــی از آن هــا عبارتنــد از:
ــوا  ــم والذیــن اوت ــوا منک ــع اهلل الذیــن آمن ــات واالی دانشــمندان: »یرف 1. درج

العلــم درجــات واهلل بمــا تعملــون خبیــر« )71(؛
»خــدا درجه هــای آن هایــی از شــما را کــه ایمــان آورده انــد و کســانی را کــه دانــش 

داده شــده انــد بــاال می بــرد و خــدا بــه آنچــه می کنیــد، آگاه اســت. «
2. تنها دانشمندان از خدا هراس دارند:

»انما یخشی اهلل من عباده العلماء« )72(؛
»از بندگان خدا، تنها دانایانند که از او می ترسند.«

3. پروردگار، اولین معلم هستی:
»اقرا وربک االکرم - الذی علم بالقلم - علم االنسان ما لم یعلم « )73(؛

»بخــوان و پــروردگار تــو کریــم تریــن اســت - همــان کــس کــه بــا قلــم آموخــت - 
ــه او آموخــت.« ــه انســان نمی دانســت، ب آنچــه را ک

4. علم و دانش مالک برتری:
چیست علم از هوا رهاننده   /   صاحبش را به حق رساننده

حکمت آموز تا حکیم شوی   /   همره و همدم کلیم شوی
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عمر ضایع مکن به بی خردی   /   دور شو دور از صفات بدی
قــرآن کریــم می فرمایــد: »ولقــد آتینــا داود وســلیمان علمــا وقاالالحمــد هلل الــذی 

فضلنــا علــی کثیــر مــن عبــاده المؤمنیــن « )74(؛
»و بــه راســتی بــه داوود و ســلیمان دانــش عطــا کردیــم، و آن دو گفتند: ســتایش 

خدایــی را کــه مــا را بــر بســیاری از بنــدگان بــا ایمانــش برتری داده اســت.«
عــالوه بــر آیــات قــرآن، در روایــات معصومیــن علیهــم الســالم نیــز آن قــدر کــه برای 
طلــب علــم، تشــویق و تحریــض شــده، بــرای چیزهــای دیگــر نشــده اســت. چنــد 

روایــت در ایــن مــورد در ذیــل نقــل می شــود:
1. رســول گرامــی اســالم)ص( فرمــوده انــد: »طلــب العلــم فریضــة علی کل مســلم 

ومســلمة اال وان اهلل یحــب بغــاة العلــم  )75(؛
تحصیــل دانــش، بــرای همــه مــردان و زنــان مســلمان واجــب اســت. و آگاه 

باشــید کــه خداونــد متعــال جوینــدگان علــم را دوســت مــی دارد.«
یصلــی  احدهمــا  کان  اســرائیل  بنــی  مــن  النبی)ص(رجــالن  عنــد  »ذکــر   .2
المکتوبــة ثــم یجلــس فیعلــم النــاس الخیــر، وکان الخر یصــوم النهار ویقــوم اللیل، 

فقــال رســول اهلل)ص(فضــل االول علــی الثانــی کفضلــی علــی ادناکــم )76(؛
در حضــور پیامبــر)ص(از دو مــرد بنــی اســرائیل ســخن بــه میــان آمــد ]و چنیــن 
گفتــه شــد[ کــه یکــی از آن هــا نمــاز فریضــه را می گــذارد و ســپس می نشــیند و بــه 
مــردم خوبی هــا را آمــوزش می دهــد، امــا دیگــری روز را روزه می گیــرد و شــب را 
بــه عبــادت می گذرانــد. رســول خدا)ص(فرمــود: برتــری اولــی بــر دومــی همچــون 

برتــری مــن اســت بــر کمتریــن شــما!«

بهترین دانش ها
شــکی نیســت کــه هــر علمــی مــورد پســند نیســت، بلکــه در روایــات فــوق علومــی 

منظــور اســت کــه مایــه هدایــت و رســتگاری انســان شــود.
امــام علــی)ع( فرمــود: »خیــر العلــم مــا اصلحــت بــه رشــادک وشــره مــا افســدت 
بــه معــادک  )77(؛ بهتریــن دانــش آن اســت کــه هدایــت و رســتگاری خــود را بــا آن 
اصــالح کنــی و بدتریــن دانــش آن اســت کــه آخــرت خویــش را بــا آن تبــاه گردانــی.«

و هم ایشان فرمود: »خیر العلم ما قارنه العمل؛ )78(
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بهترین دانش، آن است که با عمل همراه باشد.«
امام کاظم)ع( را نیز در این باره سخنی نغز و شنیدنی است که فرمود:

»اولــی العلــم بــک مــا الیصلــح لــک العمــل اال بــه، و اوجــب العمــل علیــک ما انت 
مســئول عــن العمــل بــه، و الــزم العلــم لــک مــا دلــک علــی صــالح قلبــک و اظهــر 
لــک فســاده، و احمــد العلــم عاقبــة مــازاد فــی عملــک العاجــل فالتشــتغلن بعلــم 
)79( >SUP< مــا الیضــرک جهلــه و التغفلــن عــن علــم مایزیــد فــی جهلــک ترکــه؛
ــا آن درســت  ــه عملــت جــز ب ــو، آن دانشــی اســت ک ــرای ت ســزاوارترین دانــش ب
نشــود و ضــروری تریــن عمــل بــرای تــو، عملــی اســت کــه در برابــر آن بازخواســت 
می شــوی و الزم تریــن دانــش بــرای تــو، دانشــی اســت کــه صــالح و فســاد دلــت را 
بــه تــو نشــان دهــد و نیــک فرجــام تریــن دانــش، آن دانشــی اســت کــه بــر عمــل تــو 
در ایــن دنیــا بیفزایــد؛ بنابرایــن، بــه دانســتن چیــزی کــه ندانســتن آن زیانــی بــه تــو 
نمــی رســاند، مشــغول نشــو و از دانســتن چیــزی کــه فروگذاردنــش بــر نادانــی تــو 

می افزایــد، غافــل مبــاش.«
اگر انسان دقت کند، می فهمد که بعضی از علوم متداول ارزش صرف وقت ندارد.

نقــل اســت کودکــی نحــو می خوانــد. اســتادش گفــت: بخــوان » ضــرب زیــد 
عمــرا ». شــاگرد پرســید: چــرا زیــد عمــرو را زد؟ اســتاد گفــت: ایــن مثــال اســت؛ 
ــی روی؟  ــا م ــه کج ــت: ب ــتادش گف ــت. اس ــاگرد برخاس ــی. ش ــو بفهم ــم ت می خواه
گفــت: نمــی خواهــم علمــی را بخوانــم کــه از همیــن اول بــا زد و خــورد شــروع 

بــه شــاگردش می گفــت: ضــرب اهلل مثــال... می شــود! ای کاش آن اســتاد 
دو حکایت

الف( وارثان انبیا:
دانشــمندان راســتین، وارثــان انبیــای الهــی هســتند. نقــل اســت دو امیــرزاده 
در مصــر بودنــد، یکــی علــم آموخــت و دیگــری مــال اندوخــت. عاقبــت االمــر آن 
یکــی عالمــه عصــر گشــت و ایــن یکــی عزیــز مصــر شــد. پــس ایــن توانگــر بــه چشــم 
حقــارت در دانشــمند نظــر کــردی و گفتــی: مــن بــه ســلطنت رســیدم و ایــن 

ــت. ــده اس ــی بمان ــکنت باق ــان در مس همچن
گفــت ای بــرادر! شــکر نعمــت خــدا هــم چنــان افــزون تــر اســت بــر مــن کــه میــراث 

پیغمبــران یافتــم و تــو میــراث فرعــون و هامــان یافتــی )80(.
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ب( خالصه علم ها:
روزی دانشمندی به شبانی رسید و گفت: »چرا علم نیاموزی؟«

شبان گفت: »آنچه خالصه علم هاست آموخته ام.«
دانشمند گفت: »چه آموخته ای؟ باز گوی.«

گفت: »خالصه علم ها پنج چیز است:
یکی آنکه تا راست سپری نشود، دروغ نگویم.

دوم، تا حالل سپری نشود، حرام نخورم.
سوم، تا از عیب خود فارغ نیایم، عیب دیگران نجویم.

چهارم، تا روزی خدای - عزوجل - سپری نشود، به هیچ در مخلوق نروم.
پنجم، تا پای در بهشت ننهم، از مکر نفس و شیطان غافل نباشم.«

دانشــمند گفــت: »تمامــت علــوم تــو را حاصــل اســت، هــر کــه ایــن پنــج خصلــت 
بدانســت از کتــب علــم و حکمــت مســتغنی گشــت. )81( «

حسن ختام
کــه  می بریــم  پایــان  اکرم)ص(بــه  پیامبــر  از  نورانــی  حدیــث  ایــن  بــا  را  کالم 

)82(؛ علمــه   الــی  النــاس  علــم  جمــع  مــن  النــاس  »اعلــم  فرمودنــد: 
داناترین مردم، کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند.«

کودکی گفت: من چه کار کنم   /   تا به آن کار افتخار کنم
گفتمش علم و معرفت آموز   /   تا شب محنت تو گردد روز

گفت: چون علم اختیار کنم   /   بعد از آن گو مرا چه کار کنم
گفتم ار علم اختیار کنی   /   علم گوید تو را چه کار کنی

)7(
انفاق

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب
که پس از مرگ تو را شمع مزاری باشند

ــه  ــم بســیار ب ــرآن کری ــد در ق ــه خداون انفــاق یکــی از کارهــای پســندیده اســت ک
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آن ســفارش کــرده اســت. خداونــد حقیقــت انفــاق را گــذر از گردنــه ای ســخت ذکــر 
کــرده، شــرط قبولــی آن را تقــوا دانســته و آن را از جملــه تجارتهــای پرســود معنوی 

ذکــر فرمــوده اســت.

موانع انفاق
برخی از موانع انفاق عبارتند از:

الف( شیطان
»الشیطان یعدکم الفقر« )83(؛ »شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد.«

ــردن آن هــا  ــع انفــاق ک ــرده، مان گاهــی شــیطان انســان ها را از آینــده بیمنــاک ک
ــد. ــا ارزشــتر می نمای ــرای آن هــا از جــان ب ــا حــدی کــه مــال دنیــا ب می شــود ت

بــه هنــگام انفــاق کــردن، شــیطان وعــده فقــر بــه انســان می دهــد، امــا خداونــد 
ــد از چنــد جهــت مزیــت دارد و  وعــده آمــرزش می دهــد و پذیــرش وعــده خداون

ســزاوار قبــول اســت:
1. اینکــه در آینــده زنــده باشــیم و بتوانیــم از مــال بهــره ببریــم، مــورد شــک 

اســت، امــا مســئله قیامــت و نیــاز مــا در آن روز قطعــی اســت.
ــد، امــا انفــاق  ــم باقــی نمان ــرای فــردا نگــه می داری ــه ب ــی ک 2. ممکــن اســت مال

ــرای قیامــت باقــی اســت. امــروز حتمــا ب
3. بــر فــرض مــال بــرای انســان باقــی بمانــد، امــا معلــوم نیســت کــه انســان 
بتوانــد از ایــن مــال اســتفاده کنــد. چــه بســا مریــض شــود و نتوانــد از امــوال بهــره 

ــد. ــان می رس ــه انس ــا ب ــت حتم ــروز در قیام ــاق ام ــره انف ــا به ــرد، ام بب
4. بهــره منــدی انســان از مــال اندوختــه اش در دنیــا، موقــت و مقطعــی اســت، 

ولــی بهــره گیــری او از انفــاق خــود، در قیامــت ابــدی اســت.
ــج و درد  ــا هــزار رن ــردن از آن هــا ب ــذت ب ــا و ل ــردن از امــوال در دنی 5. اســتفاده ک
آمیختــه اســت، امــا اســتفاده از انفــاق در قیامــت خالــی از ایــن ضررهاســت )84(.

حکایت
»جمعــی بــه در خانــه بخیلــی رفتنــد تــا از او چیــزی اخــذ کننــد. خواجــه از آمــدن 
ایشــان خبــر یافــت. غــالم را گفــت: بیــرون رو و ایــن جماعــت را بگــوی کــه خواجــه 
مــن دوش وفــات یافتــه اســت، معــذور داریــد. غــالم بیــرون آمــد و پیغــام رســانید. 
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آن هــا گفتنــد: خواجــه ولــی نعمــت مــا بــود و بــر مــا حقــوق بســیار دارد، انتظــار 
جنــازه از او می بریــم تــا بیــرون آرنــد و بــر او نمــاز گزاریــم و بــه خــاک ســپاریم. )85(«

ب( منافقان
»هم الذین یقولون التنفقوا علی من عند رسول اهلل حتی ینفضوا« )86(؛

»آنــان )منافقــان( کســانی انــد کــه می گوینــد: بــه کســانی کــه نــزد پیامبــر خداینــد 
انفــاق مکنیــد تــا پراکنــده شــوند.«

برخی از آثار اجتماعی و فردی انفاق
1. انفاق، مایه فزونی اموال انفاق کننده:
»ما انفقتم من شی ء فهو یخلفه « )87(؛

»هر چه را انفاق کردید، عوضش را او )خدا( می دهد.«
2. انفاق، مایه تثبیت موقعیت انفاق کننده:

»مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اهلل وتثبیتا من انفسهم « )88(؛
ــتواری  ــدا و اس ــنودی خ ــب خش ــرای طل ــش را ب ــوال خوی ــه ام ــانی ک ــل کس »مث

روحشــان انفــاق می کننــد...«
3. انفاق، راه رسیدن به رستگاری:

»ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون « )89(؛
»و آنکه از بخل نفس خویش نگه داشته شود، پس آن ها از رستگارانند.«

انفاق از چه چیزهایی؟
1. انفاق از بهترین ها

»یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم « )90(؛
»ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از چیزهــای پاکیــزه ای کــه به دســت آورده اید، 

انفــاق کنید.«
2. انفاق از آنچه مورد نیاز است

»ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة « )91(؛
»و هــر چنــد در خودشــان احتیاجــی ]مبــرم[ باشــد، آن هــا را بــر خودشــان مقدم 

می دارنــد.«
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از گلوی خود ربودن وقت حاجت همت است
ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند )92(

3. از آنچه به آن دلبستگی دارید:
»لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون « )93(؛

»هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید، انفاق کنید.«
حکایت

معمــر بــن خــالد می گویــد: »هــرگاه ابوالحســن الرضــا)ع( غــذا می خــورد، قدحــی 
برایــش می آوردنــد و کنــار ســفره اش می گذاشــتند و حضــرت از بهتریــن غذاهایــی 
و  می گذاشــت  قــدح  آن  در  و  می داشــت  بــر  مقــداری  می آوردنــد،  برایــش  کــه 
پــس دســتور مــی داد آن را بــه مســتمندان بدهنــد و آن گاه ایــن آیــه را تــالوت 
می فرمــود: »فــال اقتحــم العقبــة «. ســپس می فرمــود: »علــم اهلل عزوجــل انــه 
لیــس کل انســان یقــدر علــی عتــق رقبــة فجعــل لهــم الســبیل الــی الجنــة  )94(؛

خداونــد می دانســت کــه هــر انســانی توانایــی آزاد کــردن بنــده ای را نــدارد، از 
ــرار داد.« ــان ق ــرای آن ــه بهشــت ب ــرای رســیدن ب ایــن رو ایــن راه را ب

به چه کسانی باید انفاق کرد؟
1. پدر و مادر؛

2. خویشاوندان؛
3. ایتام؛

4. مساکین؛
5. در راه ماندگان.

واالقربیــن  فللوالدیــن  خیــر  مــن  انفقتــم  مــا  »قــل  می فرمایــد:  کریــم  قــرآن 
)95(؛  » الســبیل  وابــن  والمســاکین  والیتامــی 

»بگــو هــر خیــر و نیکــی کــه انفــاق می کنیــد، بایــد بــرای پــدر و مــادر و نزدیــکان و 
یتیمــان و مســتمندان و درمانــدگان در راه باشــد.«

همچنیــن خداونــد متعــال می فرمایــد: »للفقــراء الذیــن احصــروا فــی ســبیل اهلل 
الیســتطیعون ضربــا فــی االرض یحســبهم الجاهــل اغنیــاء مــن التعفــف تعرفهــم 

بســیماهم الیســئلون النــاس الحافــا« )96(؛



124

کتــاب مــاه

با استفاده از این آیه برخی از افرادی که می توان به آن ها انفاق کرد عبارتند از:
1. کسانی که موانعی آن ها را از تحصیل هزینه زندگی باز داشته است:

»الذین احصروا فی سبیل اهلل «؛ »کسانی که در راه خدا بازداشته شده اند.«
2. کســانی کــه تــوان مســافرت و کســب و معــاش ندارنــد: »ال یســتطیعون ضربــا 

فــی االرض «؛ »بــرای ســیر در زمیــن توانایــی ندارنــد.«
3. کسانی که به خاطر خویشتن داری گمان فقر درباره آن ها نمی رود:

»ویحســبهم الجاهــل اغنیــاء مــن التعفــف «؛ »نــادان بــه حــال ایشــان، بخاطــر 
عفــت ورزی شــان آن هــا را توانگــر می پنــدارد.«

4. آثار ضعف و ناتوانی در آن ها هویداست:
»تعرفهم بسیماهم «؛ »ایشان را به عالمتشان می شناسی.«
5. کسانی که هرگز به خاطر فقر از مردم چیزی نمی خواهند:

»ال یسئلون الناس الحافا«؛ »از مردم با اصرار سؤال نمی کنند.«
روز سیه مرگ شود شمع مزارت   /   هر خار که از پای فقیری به در آری

حسن ختام
در آخــر، بحــث را بــا کالمــی نورانــی از پیامبر)ص(بــه پایــان می بریــم کــه فرمودنــد: 

»مــن منــع مالــه مــن االخیــار اختیــارا صــرف اهلل مالــه الی االشــرار اضطــرارا  )97(؛
هــر کــه مــال خــود را بــه اختیــار از نیــکان دریــغ کنــد، خداونــد مالــش را بــه اجبــار 

نصیــب بــدان می کنــد.«

)8(
نفاق و منافق

اراده،  از کمبــود شــخصیت و ضعــف  کــه  نفــاق و دورویــی درد بزرگــی اســت 
سرچشــمه می گیــرد. افــرادی کــه ســعی دارنــد، خــود را غیــر از آنکــه هســتند، 
نشــان دهنــد و زبــان و دل، ظاهــر و باطــن و گفتــار و کردارشــان از هــم جداســت، 
مــردم ناتوانــی هســتند کــه نــه شــجاعت اظهــار شــخصیت واقعــی خــود را دارنــد و 

نــه اراده و تصمیــم الزم بــرای اصــالح خــود.
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ایــن گــروه همــواره در آیــات قــرآن بــه عــذاب الهــی وعــده داده شــده انــد تــا 
جایــی کــه در ردیــف کفــار و مــورد توبیــخ فــراوان قــرار گرفتــه انــد. 

خداوند در این باره می فرماید:
1. منافقین همگام با کفار در جهنم اند:

»وعد اهلل المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها« )98(؛
»خــدا بــه مــردان و زنــان دوچهــره و کافــران، آتــش جهنــم را وعــده داده اســت 

کــه در آن جاودانــه انــد.«
2. منافقین در پست ترین جایگاه دوزخند:

»ان المنافقین فی الدرک االسفل من النار« )99(؛
»بدرستی که منافقین در فروترین درکات دوزخند.«

برخی از صفات منافقین
الف( صفات منافقین در قرآن:

1. همواره دروغگویند:
»واهلل یشهد ان المنافقین لکاذبون « )100(؛

»و خدا گواهی می دهد که منافقین سخت دروغگویند.«
2. نفاق از سخنانشان مشخص است:

»ولتعرفنهــم فــی لحــن القــول « )101(؛ »و از آهنــگ ســخن بــه ]حــال[ آنــان پــی 
خواهــی بــرد.«

3. دوستی با کفار را ترجیح می دهند:
»الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین « )102(؛

»همانان که غیر از مؤمنان، کافران را دوستان ]خود[ می گیرند.«
4. بدون هدف زندگی می کنند:

»مذبذبین بین ذلک ال الی هؤالء وال الی هؤالء« )103(؛
»میان آن ]دو گروه مؤمنین و کفار[ دودلند؛ نه با اینانند و نه با آنان.«

5. با شعار اصالح طلبی فساد می کنند:
»واذا قیل لهم ال تفسدوا فی االرض قالوا انما نحن مصلحون « )104(؛

»و چــون بــه آنــان گفتــه می شــود: در زمیــن فســاد مکنیــد می گوینــد: مــا خــود 
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اصــالح گریــم.«
6. اگر کار خیری انجام دهند، از روی کراهت است:

»وال یاتون الصالة اال وهم کسالی وال ینفقون اال وهم کارهون « )105(؛
»و جز با ]حال[ کسالت نماز به جا نمی آورند، و جز با کراهت انفاق نمی کنند.«

ب( صفات منافقین در روایات:
ــرآن آمــده اســت، برخــی از دیگــر صفــات  ــر آنچــه در ق امــام صــادق)ع( عــالوه ب

ــد: ــر فرمــوده ان ــه ذک منافقیــن را ایــن گون
»اربــع مــن عالمــات النفــاق: قســاوة القلــب، وجمــود العیــن، واالصــرار علــی 

الذنــب والحــرص علــی الدنیــا  )106(؛
چشــم،  خشــکیدگی  ســختدلی،  اســت:  نفــاق  نشــانه های  از  چیــز  چهــار 

دنیــا.« بــه  نســبت  آزمنــدی  و  گنــاه،  بــر  مداومــت 
رســول گرامــی اســالم)ص(نیز برخــی از نشــانه های منافــق را ایــن گونــه بیــان 

ــت: ــوده اس فرم
»آیة المنافق ثالث: اذا حدث کذب و اذا وعد خلف واذا ائتمن خان  )107(؛

ــد، هــرگاه وعــده  ــد دروغ گوی نشــانه منافــق ســه چیــز اســت: هــرگاه ســخن گوی
ــه او اعتمــاد شــود، خیانــت کنــد.« ــا نکنــد و هــرگاه ب دهــد، وف

امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود:
ــی رســول اهلل)ص(: انــی ال اخــاف علــی امتــی مؤمنــا وال مشــرکا. امــا  »ولقــد قــال ل
المؤمن فیمنعه اهلل بایمانه واما المشــرک فیقمعه اهلل بشــرکه ولکنی اخاف علیکم 

کل منافــق الجنــان عالــم اللســان، یقــول مــا تعرفــون ویفعــل مــا تنکــرون  )108(؛
ــه از  ــه از مؤمــن می ترســم و ن ــر امتــم، ن ــه مــن فرمــود: مــن ب ــر اکرم)ص(ب پیامب
مشــرک؛ چــرا کــه خداونــد مؤمــن را بــا ایمانــش بــاز مــی دارد و مشــرک را بــه وســیله 
شــرکش نابــود می کنــد، بلکــه تنهــا از ]شــر[ کســی می ترســم کــه در دل منافــق 
کــه آن را نیکــو می شــمارید و کاری  اســت و در زبــان دانــا، چیــزی را می گویــد 

می کنــد کــه آن را ناپســند می داریــد.«

حکایت منافق درنگاه پیامبر)ص(
پیامبــر اکرم)ص(فرمــود: »مثــل المؤمــن والمنافــق والکافــر کمثــل رهــط ثالثــة 
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وقعــوا الــی نهــر، فوقــع المؤمــن فقطــع، ثــم وقــع المنافــق حتــی اذا کاد ان یصــل 
الــی المؤمــن نــاداه الکافــر ان هلــم الــی فانــی اخشــی علیــک، ونــاداه المؤمــن ان 
ــردد  ــق یت ــا زال المناف ــده. فم ــا عن ــه م ــی ل ــدی یحظ ــدی وعن ــان عن ــی ف ــم ال هل
ــم یــزل فــی شــک وشــبهة  ــی علیــه اذی فغرقــه، وان المنافــق ل بینهمــا حتــی ات

حتــی اتــی علیــه المــوت وهــو کذلــک )109(؛
ــه  ــه ب ــروه ســه نفــری اســت ک ــر، حکایــت یــک گ حکایــت مؤمــن و منافــق و کاف
آن  از  و  می شــود  رودخانــه  وارد  مؤمــن  ابتــدا  می رونــد.  رودخانــه ای  ســوی 
بــه  را  کــه خــودش  نمانــده  و چیــزی  وارد می شــود  منافــق  می گــذرد. ســپس 
مؤمــن برســاند ]امــا[ کافــر صدایــش می زنــد: بــه ســوی مــن بیــا؛ زیــرا بــرای تــو 
ــزد مــن بهــره منــد  ــرا ن ــه ســوی مــن بیــا؛ زی ــه: ب ــد ک ــم. و مؤمــن صــدا می زن نگران
خواهــی بــود. منافــق پیوســته میــان آن دو تــردد می کنــد تــا آنکــه باالخــره گزنــدی 
بــه او می رســد و غرقــش می کنــد. آری منافــق پیوســته در شــک و شــبهه بــه ســر 

می بــرد تــا آنکــه مرگــش فــرا می رســد. او چنیــن حالتــی دارد.«

)9(
دعا و نیایش

از جملــه مــواردی کــه در قــرآن مجیــد بــه آن اهمیــت فراوانــی داده شــده اســت؛ 
دعــا و نیایــش و ارتبــاط بــا خداونــد متعــال اســت. برخــی از مــواردی کــه در آیــات 

قــرآن دربــاره دعــا و نیایــش آمــده اســت، عبارتنــد از:
1. قــرآن بــه دعــا و نیایــش دســتور داده، از بنــدگان می خواهــد تــا از ایــن برکــت 
عظیــم کــه منشــا رســیدن بــه تمامــی فیوضــات الهــی و خیــر دنیــا و آخــرت اســت 

غفلــت نکننــد.
خداوند متعال در قرآن کریم چنین می فرماید:

»وقال ربکم ادعونی استجب لکم « )110(؛
»پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.«
2. قرآن، دعا را از نشانه های صالحان ذکر فرموده است:

»انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا« )111(؛
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بیــم  و  رغبــت  روی  از  را  مــا  و  می نمودنــد  شــتاب  نیــک  کارهــای  در  »آنــان 
ندنــد.« می خوا

3. قــرآن، دعــا و نیایــش را امــری فطــری و ضــروری دانســته و تنهــا راه نجــات از 
گرفتاریهــا و مشــکالت را نیایــش پــروردگار معرفــی می کنــد:

»واذا مــس االنســان الضــر دعانــا لجنبــه او قاعــدا او قائمــا فلمــا کشــفنا عنــه ضــره 
مــر کان لــم یدعنــا الــی ضــر مســه « )112(؛

»و چــون انســان را آســیبی رســد، مــا را بــه پهلــو خوابیــده یــا نشســته یــا ایســتاده 
می خوانــد و چــون گرفتاریــش را برطــرف کنیــم، چنــان مــی رود کــه گویــی مــا را 

بــرای گرفتــاری کــه بــه او رســیده، نخوانــده اســت.«
عــالوه بــر آیــات قــرآن، روایــات فراوانــی نیــز دربــاره اهمیــت دعــا و نیایــش در 

می خــورد. چشــم  بــه  روایــی  کتاب هــای 
به عنوان نمونه، پیامبر اکرم)ص(دعا را همان عبادت دانسته می فرماید:

»الدعاء هو العبادة  )113(؛ دعا همان عبادت است.«
همچنیــن آن حضــرت می فرمایــد: »الدعــاء مــخ العبــادة والیهلــک مــع الدعــاء 

احــد )114(؛ دعــا مغــز عبــادت اســت و بــا دعــا احــدی هــالک نخواهــد شــد.«
از علــی)ع( نقــل شــده کــه فرمــود: »الدعــاء مفاتیــح النجــاح ومقالیــد الفــالح  
)115(؛ دعــا کلیدهــای نجــات ]و کامیابــی[ و گنجینه هــای رســتگاری اســت.«

»بیا تا برآریم دستی زدل   /   که نتوان درآورد فردا زگل
بر آرد تهی دستهای نیاز   /   ز رحمت نگردد تهیدست باز

قضا خلعتی نامدارش دهد   /   قدر، میوه ای در کنارش نهد
مپندار از آن در که هرگز ببست   /   که نومید گردد برآورده دست

همه طاعت آرند و مسکین نیاز   /   بیا تا به درگاه مسکین نواز
چو شاخ برهنه برآریم دست   /   که بی برگ از این بیش نتوان نشست )116( «

شرایط اجابت دعا
1. شناخت پروردگار

گروهــی بــه محضــر امــام صــادق)ع( شــرفیاب شــدند و ســؤال کردنــد: »مــا دعــا 
می کنیــم ولــی اثــری از اجابــت نمــی بینیــم. حضرتــش فرمودنــد: »النکــم تدعــون 
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مــن ال تعرفونــه  )117(؛ زیــرا شــما کســی را می خوانیــد کــه نمــی شناســید.«
2. کسب حالل

در این باره رسول گرامی اسالم)ص(فرمودند:
»من احب ان یستجاب دعاؤه فلیطیب مطعمه ومکسبه )118(؛

هــر کــس دوســت دارد دعایــش مســتجاب شــود، آنچــه را می خــورد و کســب 
می کنــد، پاکیــزه نمایــد.«

3. حضور قلب
پیامبر اکرم)ص(می فرماید: »ال یقبل اهلل عزوجل دعاء قلب ساه  )119(؛

خدای عزوجل دعای برخاسته از قلب غافل را مستجاب نکند.«
4. واقعی بودن نیاز

در بســیاری از مواقــع، انســان چیــزی را بــا پافشــاری و بــا تمــام وجــودش از 
خداونــد می خواهــد در حالــی کــه بــه ســود و نیــاز واقعــی او نیســت.

در این زمینه امیرمؤمنان علی)ع( فرموده است:
»رب امر حرص االنسان علیه، فلما ادرکه ود ان لم یکن ادرکه  )120(؛

بســیار اســت کــه انســان بــر کاری حریــص اســت و همین کــه آن را یافت، دوســت 
دارد کــه ]ای کاش[ آن را نمــی یافت.«

5. همراه بودن دعا با عمل
از دیگر شرایط استجابت دعا، همراه بودن آن با کار و تالش است.

علی)ع( در این باره می فرماید: »الداعی بال عمل کالرامی بال وتر  )121(؛
دعا کننده بدون عمل ]و تالش[، مانند تیرانداز بدون »زه « است.«

زمان های دعا
در روایــات اســالمی عــالوه بــر اینکــه توصیــه شــده، هــرگاه نســیم رحمــت الهــی 
وزیــدن گرفــت و انســان احســاس کــرد میــل بــه ســخن گفتــن بــا خــدا پیــدا کــرده، 
ــفارش  ــا س ــرای دع ــر ب ــب ت ــای مناس ــوان وقته ــه عن ــز ب ــی نی ــد، زمان های ــا کن دع

شــده اســت؛ از جملــه آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
1. بعد از اقامه فریضه نماز

ــات  ــد: »ان اهلل فــرض علیکــم الصــالة فــی احــب االوق امــام صــادق)ع( فرمودن
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الیــه فاســالوا الیــه حوائجکــم عقیــب فرائضکــم  )122(؛
همانــا پــروردگار، نمــاز را در محبــوب تریــن وقتهــا نــزد خــود واجــب کــرد؛ پــس، 

حاجتهــای خــود را پــس از ]اقامــه[ نمازهایتــان طلــب کنیــد.«
2. شب و روز جمعه

از امــام صــادق)ع( روایــت اســت کــه وقتــی فرزنــدان یعقــوب از پــدر خواســتند تــا 
بــرای آن هــا اســتغفار کنــد، فرمــود: »ســوف اســتغفر لکــم ربــی « حضــرت فرمــود: 

ایــن طلــب اســتغفار را تــا ســحرگاه شــب جمعــه بــه تاخیــر انداخــت )123(.
3. از سحر تا طلوع آفتاب

امام باقر)ع( درباره اهمیت دعا در این فاصله چنین می فرماید:
»ان اهلل عزوجــل یحــب مــن عبــاده المؤمنیــن کل ]عبــد[ دعــاء فعلیکــم بالدعــاء 
فــی الســحر الــی طلــوع الشــمس؛ فانهــا ســاعة تفتــح فیهــا ابــواب الســماء وتقســم 

فیهــا االرزاق وتقضــی فیهــا الحوائــج العظــام  )124(؛
خداونــد متعــال از بیــن بنــدگان مؤمنــش آنــان را کــه بســیار دعــا کننــد، دوســت 
مــی دارد؛ پــس بــر شــما بــاد بــه دعــا در ســحر تــا طلــوع آفتــاب؛ زیــرا در ایــن ســاعات 
درهــای آســمان بــاز می شــود، رزق و روزی میــان بنــدگان تقســیم می گــردد و 

ــرآورده می شــود.« حاجتهــای بــزرگ ب
4. ماه رمضان

از امیرمؤمنان علی)ع( نقل شده است که فرمودند:
»علیکــم - فــی شــهر رمضــان - بکثــرة االســتغفار والدعــاء؛ فامــا الدعــاء فیدفــع 

البــالء عنکــم وامــا االســتغفار فتمحــی بــه ذنوبکــم  )125(؛
در مــاه رمضــان بســیار از خداونــد آمــرزش بخواهیــد و بســیار دعــا کنید، زیــرا دعا بال 
را از شــما دفــع می کنــد و آمــرزش خواهــی ]از خداونــد[ مایــه نابــودی گناهان اســت.«

دعاهای مستجاب
از روایــات اســتفاده می شــود کــه برخــی از دعاهــا از بقیــه بــه اجابــت نزدیــک تــر 

اســت. امــام صــادق)ع( فرمودنــد:
»ثــالث دعــوات ال یحجبــن عــن اهلل تعالــی: دعــاء الوالــد لولــده اذا بــره ودعوتــه 
علیــه اذا عقــه، ودعــاء المظلــوم علــی ظالمــه، ودعــاؤه لمــن انتصــر له منــه، ورجل 
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مؤمــن دعــا الخ لــه مؤمــن واســاه فینــا، و دعــاؤه علیــه اذا لــم یواســه مــع القــدرة 
علیــه واضطــرار اخیــه الیــه  )126(؛

ســه دعاســت کــه از خــدای تعالــی پوشــیده نمــی ماند، ]و مســتجاب می شــود[: 
دعــای پــدر در حــق فرزنــدش هــرگاه نســبت بــه او نیکــوکار ]و فرمانبــردار[ باشــد و 
نفریــن پــدر در حــق او هــرگاه وی را بیــازارد ]و نافرمانــی کنــد[؛ نفریــن ســتمدیده 
در حــق ســتمگر و دعــای ســتمدیده در حــق کســی کــه انتقــام او را از ســتمگر 
گرفتــه باشــد؛ دعــای مــرد مؤمــن در حــق بــرادر مؤمــن خــود کــه بــه خاطــر مــا او را 
کمــک مالــی کــرده باشــد و نفریــن او در حــق بــرادرش کــه بــه وی محتــاج شــده و او 

می توانســته اســت نیــازش را برطــرف ســازد و نکــرده اســت.«
از جملــه دعاهــای مســتجاب، دعــای کودکانــی اســت کــه بــه گنــاه آلــوده نشــده 
باشــند. رســول اکرم)ص(فرمودنــد: »دعــاء اطفــال امتــی مســتجاب مــا لــم یقارفوا 
الذنــوب)127( دعــای کــودکان امــت مــن مســتجاب اســت، مادامــی کــه بــه گنــاه 

آلــوده نشــوند.«

)10(
امر به معروف و نهی از منکر

قــرآن مجیــد یکــی از صفــات برجســته مؤمنــان را امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
دانســته، می فرمایــد: »والمؤمنــون والمؤمنــات بعضهــم اولیــاء بعــض یامــرون 

بالمعــروف وینهــون عــن المنکــر« )128(؛
»مــردان مؤمــن و زنــان مؤمــن دوســتان یکدیگرنــد، بــه نیکــی فرمــان می دهنــد 

و از ناشایســت بــاز می دارنــد.«
عــالوه بــر ایــن خداونــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را نشــانه بهتریــن امــت 

ذکــر فرمــوده اســت:
»کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر« )129(؛

»شــما بهتریــن امتــی هســتید کــه بــرای مــردم پدیدار شــده اید: به کار پســندیده 
فرمــان می دهیــد، و از کارهــای ناپســند بــاز می دارید.«

علــی)ع( در کالمــی بســیار ارزشــمند و شــگفت انگیــز دربــاره ارزش امــر بــه معروف 
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و نهــی از منکــر چنیــن فرموده اســت:
»ومــا اعمــال البــر کلهــا والجهــاد فــی ســبیل اهلل عنــد االمــر بالمعــروف والنهــی 

عــن المنکــر، اال کنفثــة فــی بحــر لجــی )130(؛
»همــه کارهــای خــوب و جهــاد در راه خــدا، در مقایســه بــا امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر چیــزی جــز آب دهانــی کــه در دریایــی ژرف انداختــه شــود نیســت.«

آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر
1. فالح و رستگاری

»ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون « )131(؛
»و به خوبی فرمان دهند و از بدی باز دارند، اینان رستگارانند.«

2. تقویت مؤمنین
علی)ع( فرمود: »فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین  )132(؛

کسی که امر به معروف کند، مسلمانان را تقویت کرده است.«
3. اهل معروف شدن

علی)ع( فرمود: »وامر بالمعروف تکن اهله )133(؛
امر به معروف کن تا اهل معروف باشی.«

آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر
1. محروم شدن از برکت وحی

رســول گرامــی اســالم فرمــود: »اذا عظمــت امتــی الدنیــا نزعــت منهــا هیبــة 
االســالم واذا ترکــت االمــر بالمعــروف والنهــی عــن المنکــر رمت برکة الوحــی  )134(؛
هــرگاه امــت مــن بــه دنیــا بهــا دهــد، شــکوه اســالم از آنــان گرفتــه می شــود و 
هــرگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را واگــذارد، از برکــت وحــی محــروم گــردد.«

2. نزول انواع عذاب های الهی
هــم چنیــن آن حضرت)ص(فرمــود: »لتامــرن بالمعــروف ولتنهــن عــن المنکــر او 

لیعمنکــم عــذاب اهلل  )135(؛
یا امر به معروف و نهی از منکر کنید یا عذاب خدا همه شما را فرا می گیرد.«

3. گرفته شدن برکت های الهی
پیامبــر اکرم)ص(فرمــود: »ال یــزال النــاس بخیــر مــا امــروا بالمعــروف ونهــوا عــن 
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المنکــر وتعاونــوا علــی البــر فــاذا لــم یفعلــوا ذلــک نزعــت منهــم البــرکات  )136(؛
مــردم تــا زمانــی کــه بــه خوبــی فرمــان دهنــد و از زشــتکاری بــاز دارنــد و در 
کارهــای نیــک همیــاری کننــد، در خیــر و خوبــی خواهنــد بــود، امــا هــرگاه چنیــن 

نکننــد، برکتهــا از آنــان گرفتــه شــود.«
امــام صــادق)ع( فرمــود: خــدای عزوجــل دو فرشــته را فرســتاد تــا شــهری را بــر ســر 
مردمــش واژگــون کننــد. چــون بــه آن شــهر رســیدند، مــردی را در حــال دعــا و تضــرع 
دیدنــد... پــس یکــی از آن دو نــزد خــدای تبــارک و تعالی برگشــت و گفت: پــروردگارا! 
مــن بــه آن شــهر رســیدم امــا دیــدم فــالن بنــده ات تــو را می خوانــد و بــه درگاه تــو 
زاری می کنــد. خداونــد فرمــود: دســتوری کــه بــه تــو دادم انجــام ده. او مــردی 

اســت کــه هرگــز بــه خاطــر مــن چهــره اش از خشــم تغییــر نکــرده اســت. )137(«
مرده ای در میان زندگان

علــی)ع( فرمــود: »مــن تــرک انــکار المنکــر بقلبــه ویــده ولســانه فهــو میــت بیــن 
االحیــاء  )139(؛

کســی کــه در برابــر منکــر بــا دل و دســت و زبــان خویــش اعتــراض نکنــد، او 
زنــدگان.« میــان  در  اســت  مــرده ای 

عذر نامقبول
رســول گرامــی اســالم)ص(فرمود: »ال یحقــرن احدکــم نفســه ان یــری امــرا هلل 
تعالــی فیــه مقــال، فــال یقــول: یــا رب خشــیة النــاس! فیقــول: فایــای کنــت احــق 

ان تخشــی )140(؛
مبــادا کســی از شــما در جایــی کــه پــای امــری از خــدا در میــان اســت و بایــد 
ســخن بگویــد ]بــا ســکوت کــردن[ خــود را کوچــک کنــد، زیــرا ]فــردای قیامــت[ 
نمــی توانــد بگویــد: خدایــا! از تــرس مــردم بــود. چــون خداونــد جــواب می دهــد: 

ــی.« ــن بترس ــه از م ــود ک ــزاوارتر آن ب س

شرایط آمر و ناهی
پیامبــر اکرم)ص(فرمــود: »ال یامــر بالمعــروف وال ینهــی عــن المنکــر اال مــن کان 
فیــه ثــالث خصــال: رفیــق بمــا یامــر بــه رفیــق فیمــا ینهــی عنــه، عــدل فیمــا یامــر به 

عــدل فیمــا ینهــی عنــه، عالــم بمــا یامــر بــه عالــم بمــا ینهــی عنــه  )138(؛
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امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نکنــد مگــر کســی کــه ســه خصلــت در او باشــد: در 
آنچــه بــه آن امــر و یــا از آن نهــی می کنــد، طریــق مــدارا پیــش گیــرد، در امــر و نهــی 

خــود بــه عدالــت رفتــار کنــد و بــه آنچــه امــر و نهــی می کنــد، دانــا باشــد.«
نوشــته را بــا کالمــی بیــدار کننــده از رســول گرامــی اســالم)ص(به پایــان می بریــم 
ــارز آن در جامعــه عینیــت یافتــه اســت و هشــداری اســت  کــه امــروزه مصادیــق ب

بــرای کســانی کــه آرزوی نیــل بــه ســعادت دارنــد.
آن حضرت فرمودند:

»کیــف بکــم اذا فســدت نســاؤکم وفســق شــبابکم، ولــم تامــروا بالمعــروف ولــم 
تنهــوا عــن المنکــر؟!... کیــف بکــم اذا امرتــم بالمنکــر ونهیتــم عــن المعــروف؟!... 

کیــف بکــم اذا رایتــم المعــروف منکــرا والمنکــر معروفــا  )141(؛
چــه حالــی خواهیــد داشــت آن گاه کــه زنانتــان فاســد و جوانانتــان نابــکار شــوند 
ــی  ــه حال ــد؟... چ ــع نکنی ــتکاری من ــد و از زش ــان ندهی ــا فرم ــه خوبی ه ــما ب و ش
خواهیــد داشــت آن گاه کــه بــه زشــتکاری فــرا خوانیــد و از خوبی هــا بــاز داریــد؟... 

چــه حالــی خواهیــد داشــت آن گاه کــه خــوب را زشــت دانیــد و زشــت را نیکــو؟«
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اشاره 
و  محتــوا  پــر  ســخنرانی های  ارائــه  در  مبّلغــان  اساســی  نیازهــای  جملــه  از 
مناســب بــه ویــژه در مــاه مبــارک رمضــان، دسترســی بــه متــون پــر بــار دینــی، 
بــرای بکارگیــری در ســخنرانی های خــود می باشــد. امــا گســتردگی منابــع از یــک 
ــغ را در  ــر، مبّل ــوی دیگ ــان از س ــارک رمض ــاه مب ــظ در م ــس وع ــداوم مجال ــو و ت س

ایجــاد تنــوع و جّذابیــت مطالــب بــا مشــکل روبــرو می ســازد.
 ایــن نوشــتار، بــا توجــه بــه مجــال اندکــی کــه دارد، تــالش کــرده اســت با پــردازش 
یــک مفهــوم از دعاهــای روزانــه مــاه مبــارک رمضــان، البتــه بــر خــالف ترتیــب 
موجــود در دعاهــای روزانــه و بلکــه براســاس نیــاز در ســخنرانی، مبّلغــان محترم را 
در ایــن راســتا، تــا حــدودی یــاری نمایــد. از ایــن رو می  کوشــد بــا بازپــروری مفهــوم 
مــورد نظــر و اتخــاذ شــده از دعــا و بررســی جنبه  هــای گوناگــون آن از زبــان آیــات، 
روایــات و داســتان های مختلــف، ایــن مهــم را بــه انجــام رســاند، امــا بــه جهــت 
محــدود بــودن مجــال، تحلیــل و پــرورش مطالــب عنــوان شــده را بــه عهــده 
خــود مبّلغــان نهــاده تــا بــر مبنــای ذوق سرشــار خــود، آن را بــرای روزه داران مــاه 
ضیافــت الهــی بازگــو نماینــد. از ایــن رو، ایــن نوشــتار از توضیــح آیــات و احادیــث 

30سخنرانیباالهاماز
30دعایماهمبارکرمضان
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کنــاره گرفتــه اســت. امیــد اســت مــورد اســتفاده هــر چــه بیشــتر مبّلغــان محتــرم 
قــرار گیــرد.

 سخن اول: روزه داری 
پاداش روزه داری 

را در  اکرم)ص(پاداش هایــی  امــت پیامبــر  بــرای روزه داران  خداونــد متعــال 
تــی ِفــی َشــهِر َرمضــاَن  نظــر گرفتــه اســت. رســول خدا)ص(فرمودنــد: »ُاعِطَیــت ُاّمَ
ــهِر  ــْن َش ــٍة ِم ــِاذا کاَن أّوُل َلْیَل ــَدُة: َف ــا الواِح ــی أّمَ ــّیٍ َقْبل ــُة َنِب ــّنَ ُاّم ــْم ُیْعِطِه َخْمســًا َل
ــا الّثاِنَیــُة:  ْبــُه أَبــدًا َوأّمَ  إَلْیِهــم َوَمــن َنَظــَر اهلُل إَلیــِه َلــْم ُیَعّذِ

َ
َوَجــّل َرَمضــاَن َنَظــَر اهلُل َعّزَ

 أطَیــُب ِمــْن ریــِح الِمْســِک 
َ

َوَجــّل َفــإّنَ ُخلــوَف أْفواِهِهــْم حیــَن ُیْمُســوَن ِعْنــَد اهلِل َعّزَ
ــا الّثاِلَثــُة فــإّنَ الَمالِئَکــَة َیســَتْغِفروَن َلُهــم ِفــی َلْیِلِهــم َوَنَهاِرِهــم َوأّمــا الّراِبَعــُة فــإّنَ  َوأّمَ
نــی ِلِعبــادی َفُیوَشــَک َاْن َیْذَهــَب ِبِهــْم  َتــُه َاْن اْســَتْغِفری َو َتَزّیَ  َیأُمــُر َجّنَ

َ
اهلَل َعَزَوَجــّل

ــا اْلخاِمَســُة َفــإذا کاَن آِخــُر  تــی َوِکراَمتــی َوأّمَ ْنیــا َو َاذاهــا َو َیصیــُروا ِالــی َجّنَ
ُ

َنصــُب الّد
َلْیَلــٍة َغَفــَر َلُهــْم َجمیعــًا َفَقــاَل َرُجــٌل فــی َلْیَلــِة الَقــْدِر َیــا َرســوَل اهلِل؟ َفقــاَل: أَلْم َتــَر إَلی 
ــوا«؛]1[ »بــه امــت مــن در مــاه رمضــان پنــج چیــز 

ُّ
الُعّمــاِل إذا َفِرُغــوا ِمــْن أْعماِلِهــْم ُوّف

داده شــده کــه بــه امــت هیــچ پیغمبــری پیــش از مــن داده نشــده اســت.
 اول: هــرگاه شــب اول مــاه رمضــان فــرا رســد خداونــد بــه ســوی آنــان نظــر 

می کنــد و کســی کــه خــدا بــه او نظــر کــرده هرگــز او را عــذاب نمی کنــد.
ــوی  ــبوتر از ب ــدا خوش ــزد خ ــروب در ن ــگام غ ــه هن ــان ب ــان آن ــد ده ــوی ب  دوم: ب

مشــک اســت.
 سوم: مالئکه برای ایشان در شب و روز استغفار می کنند.

 چهــارم: خداونــد بلنــد مرتبــه بــه بهشــِت خویــش امــر می کنــد کــه بــرای بنــدگان 
مــن اســتغفار نمــوده و خــود را بــرای آنــان تزییــن کــن. پــس چــه نزدیــک اســت کــه 
ــت  ــوی بهش ــه س ــرد و ب ــرو [ بب ــود ف ــا را ]در خ ــا، آن ه ــای دنی ــختی ها و اذیت ه س

مــن و کرامــت مــن برونــد.
 پنجم: هرگاه شب آخر فرا رسد، خداوند همه آنان را می آمرزد.

می شــود؟[  گونــه  ]ایــن  قــدر  شــب  در  اهلل   ]آیــا[  رســول  یــا  گفــت:  مــردی   
ــام  ــان تم ــر گاه کارش ــران ه ــه کارگ ــده ای ک ــر ندی ــر[ مگ ــد: ]خی پیامبر)ص(فرمودن
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می دهنــد؟« آن هــا  بــه  مــزد  شــود، 
 اندرون از طعام خالی دار     /     تا در او نور معرفت بینی

 تهی از حکمتی به علت آن     /      که ُپری از طعام تا بینی

 شرط روزه داری راستین 
قــال جعفــر بــن محمــد)ع(: »إذا ُصمــَت َفْلَیُصــْم َســمُعَک َوَبَصــُرَک َوَشــْعُرَک 
َد أشــیاَء َغیــَر َهــذا َوقــاَل الَتکوَنــّنَ َیــوَم َصوِمــَک َکَیــوِم ِفْطــِرَک؛]2[ هــر گاه 

َ
َوَعــّد

روزه گرفتــی پــس بایــد گــوش و چشــم و مــوی تــو نیــز روزه باشــد. امــام چیزهــای 
دیگــری نیــز غیــر از این هــا را برشــمرد و فرمــود: نبایــد روزی کــه روزه هســتی بــا 
ــُه 

ُّ
ــٍم َحَظ روزی کــه روزه نیســتی یکســان باشــد.«  قــال رســول اهلل)ص(: »ُرّبَ قاِئ

ــب  ــا ش ــه بس ــُش؛]3[ چ ــِه اْلَعَط یاِم ــن ِصِ ــُه ِم
ُ

ــٍم َحّظ ــْهُر َوُرّبَ صاِئ ــِه الّسَ ــْن ِقیاِم ِم
زنــده داری کــه بهــره  اش از شــب زنــده داری  اش فقــط شــب بیــداری اســت و چــه 

بســا روزه  داری کــه بهــره  اش از روزه  داری، فقــط تشــنگی اســت.«

 رمضان؛ میدان مسابقه 
امــام مجتبــی)ع( در روزهــای پایانــی مــاه مبــارک رمضــان از کنــار جماعتــی کــه 
مشــغول خنــده و شــوخی بودنــد عبــور کردنــد. حضــرت بــا ناراحتــی بــه آن هــا 
فرمــود: »خــدا مــاه رمضــان را میــدان مســابقه بنــدگان قرار داده اســت. دســته ای 
از دیگــران عقــب  تعــدادی هــم  پیــروز می شــوند و  گــوی ســبقت می  رباینــد و 
می ماننــد و ســرافکنده می شــوند. عجیــب اســت در روزی کــه پیشــی گیرنــدگان 
پیــروز شــده  اند و عقــب مانــدگان زیانــکار گردیده  انــد، جمعــی بــه شــوخی و خنــده 
مشــغولند. بــه خــدا ســوگند اگــر پــرده در افتــد، امــروز نیکــوکار، مشــغول پــاداش 
خــود و عقــب افتــاده، گرفتــار بدی هــای خــود اســت و بــرای احــدی فرصتــی 

ــد.«]4[ ــی نمی  مان ــب باق ــو و لع ــوخی و له ــت ش جه

 سخن دوم: همنشینی با قرآن 
ضرورت و اهمیت قرآن 

ِخــُذوُه 
َ
ــه قــاَل: »َعَلْیُکــْم ِباْلُقــرآِن َفاّت

َ
1. رهبــری قــرآن: عــن رســول اهلل)ص(أّن
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ــاد قــرآن! پــس قــرآن را پیشــوا و راهنمــای خــود قــرار  ــر شــما ب ]5[؛ ب
ً
ــدا إمامــًا َوَقاِئ

دهیــد.
ــُه قــاَل: »َفْضــُل الُقــرآِن َعَلــی ســاِئِر الــَکالِم 

َ
 2. برتــری قــرآن: َعــن َرُســوِل اهلِل)ص(أّن

َکَفْضــِل اهلِل َعَلــی َخْلِقــِه]6[؛ برتــری قــرآن بــر ســایر ســخنها ماننــد برتــری خداســت 
بــر آفریدگانش.«

ُمــوا ِکتــاَب اهلِل 
َ
ــُه قــاَل: »َتَعّل

َ
 3. شــیرینی گفتــار قــرآن: عــن االمــام علــی)ع( أّن

ــُه َربیــُع 
َ
هــوا فیــِه َفإّن

َ
ــِة َوَتَفّق ــُغ الَموِعَظ ــِث َوأبَل ــُه أْحَســُن الَحدی

َ
ــی َفإّن َتبــاَرَک َوَتعاَل

ــُه 
َ
ــُدوِر َوأْحِســُنوا ِتالَوَتــُه َفإّن ــُه ِشــفاٌء ِلمــا فــِی الّصُ

َ
الُقلــوِب َواْسَتْشــُفوا ِبُنــوِرِه َفإّن

ــا  ــد کــه همان ــرا گیری ــاک و بلنــد مرتبــه را ف أْحَســُن الِقَصــِص]7[؛ کتــاب پــروردگار پ
آن نیکوتریــن ســخن و رســاترین موعظــه اســت. و درآن تفکــر کنیــد کــه همانــا 
قــرآن بهــار دل هاســت و از نورانیتــش شــفاء بخواهیــد کــه همانــا قــرآن شــفای 

دل هاســت و تالوتــش را نیکــو کنیــد کــه برتریــن قصه  هــا ]در آن[ اســت.«
لیــَن  ــَم االّوَ ــْن أراَد ِعْل ــاَل: »َم ــُه ق

َ
4. جامعیــت قــرآن: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ِر الُقــرآَن؛]8[ هــر کــه می خواهــد دانــش پیشــینیان و آینــدگان را  َواالِخِریــَن َفْلُیَثــّوِ
فــرا گیــرد در قــرآن دقیــق شــود.«

 دستاورد همنشینی با قرآن 
ــإّنَ  ــرآِن َف ــراَءِة الُق ــُه قــاَل: »َعَلیــَک ِبِق

َ
1. کفــاره گناهــان: عــن رســول اهلل)ص(أّن

ــاِر َوأَمــاٌن ِمــَن الَعــذاِب]9[؛ بــر تــو بــاد قــرا ئــت  نــوِب َوِســْتٌر فــِی الّنَ
ُ

ِقراَئَتــُه َکّفــاَرٌة ِللّذ
قــرآن زیــرا کــه خوانــدن قــرآن کفــاره گناهــان و پوششــی از آتــش ]دوزخ[ و ایمنــی 

از عــذاب اســت.«
ــْل  ! الَتْغُف ــّیَ ــا ُبَن ــُه قــاَل: »ی

َ
2. دوری از فســاد و زشــتی: عــن رســول اهلل)ص(أّن

َعــن ِقــراَءِة الُقــرآِن َفــإّنَ الُقــرآَن ُیحِیــی الُقُلــوَب َوَیْنهــی َعــِن الَفحَشــاِء َوالُمْنَکــِر]10[؛ 
فرزنــدم! از خوانــدن قــرآن غافــل مشــو کــه قــرآن دل هــا را زنــده می کنــد و ]انســان 

را [ از زشــتی و بــدی دور مــی دارد.«

 همنشین قرآن 
یکــی از همراهــان حضــرت امــام خمینــی)ره( در نجــف اظهــار داشــت: »ایشــان 
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هــر روز ده جــزء از قــرآن را در مــاه مبــارک رمضــان تــالوت می کــرد.«
 سخن سوم: رضای الهی 
اهمیت رضا به قضای الهی 

1. داناتریــن مــردم: َعــِن الّصــادق)ع( قــاَل: »ِاّنَ أْعَلــَم الّنــاِس ِبــاهلِل أرضاُهــم 
راضی  تریــن  خــدا،  بــه  نســبت  مــردم  داناتریــن  راســتی  بــه  اهلِل؛]11[  بَقضــاِء 

خــدا.« قضــای  بــه  آن هاســت 
ضــا ِبَقضــاِء   2. رکــن ایمــان: قــاَل أمیــُر المْؤِمنیــن)ع(: »ِلالیمــاِن أرَبَعــُة أْرکاٍن: الّرِ
ســلیُم الْمــِر اهلِل؛]12[ ایمــان  ُل َعَلــی اهلِل َوَتفویــُض األْمــِر إَلــی اهلِل َوالّتَ

ُ
اهلِل َوالّتــوّک

چهــار رکــن دارد: رضــا بــه قضــای الهــی، تــوکل بــر خــدا، واگــذاری امــور بــه خــدا و 
ــر فرمــان خــدا.« تســلیم شــدن در براب

 3. شــناخت کامــل خــدا: عــن ابــی الحســن االّول)ع( قــال: »َیْنَبغــی ِلَمــن َعَقــَل 
ِهَمــُه فــی َقَضــاِءِه]13[؛ ســزاوار اســت هــر کــه  َعــِن اهلِل أْن الَیســَتْبِطَئُه فــی ِرْزِقــِه َوالَیّتَ
خــدای را شــناخته اســت او را در رســاندن روزی  اش بــه کنــدی منســوب نــدارد و 

او را در حکــم و قضایــش متهــم نســازد.«
 َعبــِدَی الُمؤِمَن 

َ
 4. در زمــره صدیقیــن: عــن الصــادق)ع(، قــال: قــاَل اهلُل َعــّزَ َوَجّل

ُفــُه فــی َشــیٍء إاّل َجَعْلُتــُه َخْیــرًا َلــُه َفْلَیــْرِض ِبَقضاِئــی َوْلَیْصِبــْر َعَلــی َبالئــی  َصّرِ
ُ
ال أ

یِقیــَن ِعْنــدی]14[؛ خداونــد بلند مرتبه  ّدِ ــُد ِمــَن الّصِ َوْلَیْشــُکر َنْعمائــی أکُتُبــُه یــا ُمَحّمَ
فرمــوده اســت: بنــده مؤمنــم را بــه ســوی هیــچ چیــزی نگردانــم مگــر آنکــه آن را خیر 
ــم  ــد و نعمت های ــر کن ــم صب ــر بالی ــد و ب ــی باش ــم راض ــه قضای ــد ب ــس بای ــازم؛ پ او س

را شــکر گــزارد. ای محمــد! ]نــام[ او را در زمــره صدیقیــن نــزد خــودم می  نویســم.«
ــردم:  ــرض ک ــادق)ع( ع ــام ص ــه ام ــد: »ب ــنان می گوی ــن س ــان: اب ــانه ایم  5. نش
ضــا فیمــا  ســلیِم هلِِل َوالّرِ مؤمــن چگونــه بدانــد کــه مؤمــن اســت؟ امــام فرمــود: »ِبالّتَ
َوَرَد َعَلیــِه ِمــْن ُســُروٍر أْو َســَخٍط]15[؛ بــه واســطه تســلیم بــه امــر خــدا و راضــی بودن 

بــر آنچــه کــه بــر او از شــادی و غــم وارد می شــود.«
 ما را خواهی زخویشتن دست بشوی     /      خود را یله کن پس آنگهی ما را جوی

***
 تا شعله عشق تو بر افروخته شد     /      جان و دل عشاق همه سوخته شد
 آن را که دلش به وصلت افروخته شد     /      از هر دو سرای چشم او دوخته شد
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 تقدم رضای خدا 
روزی جمعــی از شــیعیان بــه خانــه امــام باقــر)ع( آمدنــد. آن روز یکــی از فرزنــدان 
امــام بــه شــدت بیمــار و بســتری بــود و ایــن مســئله ســبب ناراحتــی امــام شــده 
ــر  ــد اگ ــود گفتن ــا خ ــدند و ب ــام ش ــال ام ــران ح ــان، نگ ــه مهمان ــه  ای ک ــه گون ــود؛ ب ب
ــرای او اتفاقــی  ــد امــام رخ دهــد حتمــًا از شــدت ناراحتــی ب ــرای فرزن ــه  ای ب حادث
می افتــد. چنــدی نگذشــت کــه صــدای شــیون زنــان از اتــاق مجــاور بلنــد شــد و 
امــام سراســیمه داخــل اتــاق رفــت. همگــی دانســتند کــه فرزنــد حضــرت از دنیــا 
رفتــه اســت. امــام وقتــی از اتــاق بیــرون آمدنــد، برخــالف انتظــار، او را نگــران 
نیافتنــد. علــت را از او پرســیدند. ایشــان در پاســخ فرمــود: »مــا نیــز دوســت داریــم 
ــازل شــد،  ــد ن ــه امــر خداون ــا وقتــی ک ــد، اّم ــه ســر برن کــه عزیزانمــان در ســالمتی ب

رضــای او را بیشــتر دوســت می  داریــم و تســلیم امــر او می  شــویم.]16[«

 سخن چهارم: پرهیز از نادانی 
اهمیت و ضرورت خردورزی 

1. لــزوم دوری از اندیشــه  های نادرســت: عــن علــی بــن الحســین)ع(: قــال: 
ــا  ــُه َم ــُب َبطَن ــِه َفُیَجّنِ ــُر فــی َمعقوِل

َ
َفّک ــِه َکیــَف الَیَتَ ــُر فــی َمأکوِل

َ
»َعِجبــُت ِلَمــن َیَتَفّک

ــورد،  ــه می خ ــه در آنچ ــی ک ــگفتم از کس ــُد]17[؛ در ش ــا ُیری ــدَرُه م ــوِدُع َص ــِه َوی ُیْؤذی
غــذای  از  را  شــکمش  نمی کنــد.  دقــت  خــود  دراندیشــه های  امــا  می اندیشــد 
ــر آنچــه می خواهــد رهــا می کنــد.« ناســالم دور می کنــد، امــا اندیشــه اش را در براب

ــن)ع(،  ــن العابدی ــام زی ــن االم ــا: ع ــوی نیکی ه ــه س ــای ب ــدی، راهنم  2. خردمن
ــا  نی

ُ
ــِل َوالّد ــاُء الَعَم ــُه ِوع ــُب الَمعاِصــی َوالِفْق ــوی َمرَک ــِر َوالَه ــُل الَخی ــُل َدلی ــال: »َاْلَعْق ق

ُســوُق الِخــَرة؛]18[ عقــل ]مــداری و خردمنــدی[ راهنمــا بــه ســوی نیکی هــا اســت و 
هــوای نفــس مرکــب گناهــان، و فهــم، ظــرف عمــل و دنیــا، بــازار آخــرت اســت.«

 آثار خردورزی 
ــُه َقــاَل: قــاَل َرُســوُل اهلِل )ص(: »إذا َعِلْمُتــْم 

َ
1. نیــک حالــی: عــن الصــادق)ع( أّن

ُجُل ِبَعْقِلــِه]19[؛  مــا ُیْجــَزی الّرَ
َ
ِمــْن َرُجــٍل َحُســَن حاُلــُه َفاْنُظــروا فــی ُحْســِن َعقِلِه َفإّن

هــرگاه از نیــک حالــی مــردی مطلــع شــدید در نیکویــی خــردش نظــر کنیــد، چــه 
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اینکــه مــرد بــه ســبب خــردش پــاداش می گیــرد.«
ــُه قــاَل: »إذا أَردَت أْن 

َ
 2. تصدیــق نکــردن هــر ســخنی: عــن الصــادق)ع( أّن

ْثــُه فــی ِخــالِل َحدیِثــَک ِبمــا  ُجــِل ِفــی الَمجِلــِس الواِحــِد َفَحّدِ َتخَتِبــَر َعقــَل الّرَ
َقــُه َفُهــَو أحَمــٌق؛ هــرگاه خواســتی در 

َ
َفــإْن أنَکــَرُه َفُهــَو عاِقــٌل َوإْن َصّد الَتُکــوُن 

ــا او،  ــت ب ــن گفتگوی ــی، در بی ــدی اش بیازمای ــردی را در خردمن ــس، م ــک مجل ی
از چیــزی کــه نبایــد بشــود، خبــر ده مطلــب غیــر منتظــره ای بگــو(. پــس اگــر آن را 

انــکار کــرد، عاقــل اســت و اگــر آن را تصدیــق نمــود، احمــق اســت.«]20[

 سخن پنجم: شکر گزاری 
اهمیت شکرگزاری 

َعــِم  1. رمــز دســتیابی بــه نعمت هــای الهــی: عــن رســول اهلل)ص(قــال: »إّنَ ِللّنِ
کننــده  فــرار  الهــی  نعمت هــای  ــکِر؛]21[ 

ُ
ِبالّش ُدوهــا  َفَقّیِ الَوحــِش  َکأَواِبــِد  أواِبــٌد 

هســتند همــان طــوری کــه حیوانــات وحشــی فــرار می کننــد؛ پــس آن هــا را بــا 
شــکرگزاری بــه دام اندازیــد.«

ــِة  اْلَجّنَ إلــَی  ُیدعــی  َمــن  ُل  »أّوَ النبی)ص(قــال:  عــن  شــکرگزار:  تقــدم   .2  
اِء]22[؛ نخســتین کســانی  ــّرَ

َ
اِء َوالّض ــّرَ ذیــَن َیْحَمــُدوَن اهلَل ِفــی الّسَ

َ
اْلَحّمــاُدوَن اّل

کــه بــه بهشــت خوانــده می شــوند، بســیار حمــد کنندگاننــد؛ ]یعنــی،[ کســانی کــه 
انــدوه شــکر می گزارنــد.« پــروردگار خــود را در شــادمانی و 

 پیامبر)ص(و شکر 
در احــوال پیامبــر اکرم)ص(نگاشــته اند: بــرای شــکرگزاری بــه درگاه پــروردگار آن 
قــدر بــه نمــاز و عبــادت نیمــه شــب می ایســتاد کــه چهــره اش زرد و پاهایــش ورم 
می کــرد. روزی شــخصی )عایشــه( بــه آن حضــرت عــرض می کنــد: چــرا خــود را ایــن 
قــدر بــه زحمــت می اندازیــد؟ در پاســخ می فرمایــد: »أَفــال أُکــوُن َعْبــدًا َشــُکورًا؛ آیــا 

بنــده شــکرگزار خداونــد نباشــم.«]23[

 آسیب پرهیز از شکرگزاری 
ْعَمــِة]24[؛  الّنِ ُکفــراُن  ُعُقوَبــًة  ُنــوِب 

ُ
الّذ »أْســَرُع  قــال:  اهلل )ص(  رســول  عــن 
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اســت.« نعمــت  کفــران  کیفــر[  ]و  نظرعقوبــت  از  گناهــان  ســریع ترین 
 شکر نعمت، نعمتت افزون کند کفر، نعمت از کفت بیرون کند

 سخن ششم: غفلت 
پیامدهای دنیایی 

1. زندگانــی دشــوار و ســخت: خداونــد متعــال در قــرآن می فرمایــد: َوَمــن أعــَرَض 
َعــن ِذکــری َفــإّنَ َلــُه َمعیَشــًة َضْنــکًا؛]25[ »و هــر کــس از یــاد مــن روی گردانــد، 

زندگــی دشــواری خواهــد داشــت.«
حَمــِن  2. همنشــینی بــا شــیطان: خداونــد می فرمایــد: َوَمــْن َیْعــُش َعــْن ِذکــِر الّرَ
ــد،  ــد دوری کن ــاد خداون ــٌن ]26[ ؛ »هــر کــس از ی ــُه َقری ــَو َل ــیطانًا َفُه ــُه َش ــُض َل ُنَقّیِ

شــیطانی را بــر او مســلط می کنیــم تــا همنشــین او گــردد.«
ــُن 

َ
»الَیَتَمّک قــاَل:  ــُه 

َ
أّن الصــادق)ع(  عــن  وسوســه:  بــر  شــیطان  قــدرت   .3

ــیطاُن ِبالَوسَوَســِة َعــِن الَعبــِد إاّل َوَقــد أْعــَرَض َعــن ِذکــِر اهلِل َواْســَتَهاَن ِبَامــِرِه 
َ

الّش
ِه]27[؛ شــیطان در کار وسوســه بنــده،  الَعــُه َعَلــی ِســّرِ َوَســَکَن ِالــی َنهِیــِه َوَنِســَی إّطِ
توانایــی نمی یابــد مگــر آنکــه وی از یــاد خــدا روی بگردانــد و دســتورش را ســبک 
بشــمارد و خاطــرش از آنچــه نهــی فرمــود آســوده باشــد ]و هراســی نداشــته باشــد[ 

و فرامــوش کنــد کــه خــدا رازش را می دانــد.«
ــاَک َوالَغفَلــَة َففیهــا َتُکوُن َقســاَوُة  ــُه قــاَل: »إّیَ

َ
4. قســاوت قلــب: عــن الباقــر)ع( أّن

الَقلــِب]28[؛ از غفلــت بپرهیــز کــه در آن ســنگدلی و قســاوت قلــب اســت.«
َفــِإّنَ  ــاَک َوالَغْفَلــَة  ــُه قــاَل: »إّیَ

َ
أّن 5. تباهــی اعمــال: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( 

اْلَغْفَلــَة ُتفِســُد االْعمــاَل]29[؛ از غفلــت دوری کــن چــرا کــه غفلــت اعمــال را فاســد 
تبــاه می گردانــد.« و 

ــه قــال: »َمــن َغَفــَل َجِهــَل]30[؛ 
َ
6. نادانــی و جهــل: عــن أمیــر المؤمنیــن)ع( أّن

هــر کــس غفلــت ورزد نــادان می مانــد.«

 پیامدهای اخروی 
1. نابینایــی در روز محشــر: َوَنحُشــُرُه َیــوَم الِقیاَمــِة أْعمــی ]31[؛ روز قیامــت 

می کنیــم.« محشــورش  نابینــا 
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 2. حســرت و انــدوه در روز قیامــت: قــال ابــو بصیــر قــال ابــو عبــد اهلل)ع(: »َمــا 
اْجَتَمــَع َقــوٌم فــی َمْجِلــٍس َلــْم َیْذُکــُروا اهلَل َوَلــم َیذُکُروَنــا إاّل کاَن ذلــَک الَمجِلــُس 
َحســَرًة َعَلیِهــم َیــوَم الِقیاَمــِة]32[؛ هیــچ گروهــی نیســت کــه در مجلســی گــرد هــم 
آینــد و خــدا را یــاد نکننــد و مــا را یــاد نکننــد مگــر آنکــه آن مجلــس در روز قیامــت 

ســبب حســرت و انــدوه آن هــا خواهــد گردیــد.«
 3. فراموشــی در قیامــت: َنُســوا اهلَل َفَنِســَیُهم؛]33[ »خــدا را فرامــوش کردنــد، 

پــس خــدا هــم آنــان را فرامــوش نمــود.«
ــُم  ویُه

ْ
ــَک َمأ ــوَن * ُاولِئ ــا َغاِفُل ــن آیاِتن ــم َع ــَن ُه ذی

َ
ــاک الهــی: َواّل  4. عــذاب دردن

ــاُر ِبمــا َکاُنــوا َیْکِســُبوَن]34[؛ »وهمانــان کــه از آیــات مــا غافلنــد، اینــان بــه خاطــر  الّنَ
کار و کردارشــان، جایگاهشــان دوزخ اســت.«

 عاقبت پیروی از شیطان 
نوشــته  اند روزی چهــار نفــر تابوتــی را بــر دوش گرفتــه بودنــد و از میــان جمعیــت 
عبــور می دادنــد و مــردم نیــز بــه ســوی تابــوت او زبالــه و آب دهــان می انداختنــد. 

کســی پرســید جریــان چیســت؟
 گفتنــد: ایــن میــت ســال ها تنهــا مــؤذن مســجد شــهر بــود. در خانه هــای اطراف 
گفتــن،  اذان  او روزی هنــگام  و  زندگــی می کــرد  تنهــا  زنــی مســیحی،  مســجد، 
چشــمش بــه او می افتــد و شــیطان او را وسوســه می کنــد. او نــزد زن مســیحی 
در  فقــط  می گویــد:  و  نمی پذیــرد  زن  امــا  می کنــد،  خواســتگاری  او  از  و  رفتــه 
صورتــی کــه او دســت از اســالم بــردارد حاضــر بــه ازدواج اســت و می گویــد وی بایــد 
»ُزّنــار«]35[ ببنــدد. مــؤذن نیــز قبــول می کنــد؛ زنــار می بنــدد و شــراب می نوشــد و 
روزی کــه قصــد آن زن را می نمایــد، زن بــه وعــده خــود عمــل نکــرده و از دســت او 
فــرار می کنــد. مــؤذن از دیــوار خانــه زن بــاال مــی رود امــا بــا گــردن بــه زمیــن می افتــد 

ــد.]36[ ــییع می کنن ــه تش ــن گون ــردم او را ای ــز م ــون نی ــرد و اکن و می می

 سخن هفتم: ذكر خدا 
اهمیت و ضرورت ذکر خدا 

ــُروا اهلَل  ــوا اْذُک ــَن آَمُن ذی
َ
ــا اّل َه ــا أّیُ ــاد خداونــد: ی ــر و ی 1. شایســتگی افــراط در ذک
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ــاد کنیــد.« ــد خــدا را بســیار ی ]37[؛ »ای کســانی کــه ایمــان آورده ای
ً
 کثیــرا

ً
ــرا ِذْک

عــًا َوِخیَفــًة]38[؛  ــَک فــی َنفِســَک َتَضّرُ  2. ذکــر خــدا در همــه حــاالت: َواْذُکــْر َرّبَ
»پــروردگارت را در نفــس خــود از روی زاری و تــرس یــاد کــن«

ذیــَن َیذُکــُروَن اهلَل ِقیامــًا َوُقُعــودًا َوَعَلــی ُجُنوِبِهــم 
َ
 3. ذکــر خــدا در هــر شــکل: َاّل

یــاد  را  خداونــد  کــه  »کســانی  َوااَلْرِض]39[؛  ــموات  الّسَ َخلــِق  فــی  ــُروَن 
َ
َوَیَتَفّک

ــد و در خلقــت آســمانها و  ــه ایســتاده، نشســته و خوابیده ان ــی ک ــد درحال می کنن
زمیــن تفکــر می کننــد.«

 آثار ذکر خدا 
1. آرامــش دل هــا: أال ِبِذْکــِر اهلِل َتطَمِئــّنُ الُقلــوُب]40[؛ »آگاه باشــید کــه بــا یــاد 

خــدا دل هــا آرام می گیــرد.«
ــُه قــاَل: »َمــْن َعَمــَر َقلَبــُه 

َ
 2. نیکــو شــدن اعمــال: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ِبــَدواِم ِذْکــِرِه َحُســَنْت أْفعاُلــُه ِفــی الِســّرِ َوالَجْهــِر]41[؛ هــر کــس دلــش را بــه دوام یــاد 
ــردارش در پنهــان و آشــکار نیکــو می شــود.« ــار و ک ــور دارد، رفت ــد معم خداون

ــُه قــاَل: »ِذکــُر اهلِل َعَلــُم 
َ
 3. دژی مســتحکم در برابــر شــیطان: عــن النبی)ص(أّن

ــاِر]42[؛ یــاد خــدا  ــیطاِن َوِحــرٌز ِمــَن الّنَ
َ

فــاِق َو ِحْصــٌن ِمــَن الّش االیمــاِن َوُبــْرٌء ِمــَن الّنِ
نشــانه ایمــان و بیــزاری از نفــاق و حصــاری محکــم در برابــر شــیطان وحافظــی 

اســت از آتــش.«
ــوِق  ــی الّسُ ــَر اهلَل ِف ــن َذَک ــاَل: »َم ــُه ق

َ
ــن النبی)ص(أّن ــنات: ع ــرت و حس  4. مغف

ــُر  ــَنٍة َوَیغِف ــَف َحَس ــُه أل ــَب اهلُل َل ــه َکَت ــا فی ــْغِلِهم ِبم ــاِس َوُش ــِة الّن ــَد َغفَل ــًا ِعن ُمخِلص
اهلُل َلــُه َیــوَم الِقیاَمــِة َمْغِفــَرًة َلــْم َتخُطــْر َعَلــی َقلــِب َبَشــٍر؛]43[ هــر کــس از روی 
اخــالص، خــدا را در بــازار آن هنــگام کــه مــردم از یــاد خــدا غافلنــد و بــه کار خویــش 
مشــغول اند، یــاد نمایــد، خــدا برایــش هــزار حســنه می نویســد و در روز قیامــت او 

ــه قلــب هیــچ کســی خطــور نکــرده اســت.« ــه ب ــه ای ک ــه گون را می آمــرزد ب
»َمــا  قــاَل:  ــُه 

َ
أّن النبــی )ص(  عــن  بــه حســنات:  گناهــان   5. تبدیــل شــدن 

َلــْت  ُبّدِ َفَقــد  ُقوُمــوا  ــماِء  الّسَ ِمــَن  ُمنــاٍد  ناداُهــم  ِإاّل  اهلَل  َیذُکــُروَن  َقــوٌم  َجَلــَس 
ئاِتُکْم َحَســناٍت َوَغَفــرُت َلُکــم جمیعــًا]44[؛ هــر گروهــی بــرای یــاد خــدا در  َســّیِ
مجلســی بنشــینند، یــک منــادی از آســمان بــه آن هــا نــدا می دهــد کــه برخیزیــد، 
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بــه حســنات گردیــده و همــه شــما را بخشــیدم.« گناهان تــان تبدیــل 
دوش مرغی به صبح می نالید   /   عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

یکی از دوستان مخلص را   /   مگر آواز من رسید به گوش
گفت باور نداشتم که تو را   /   بانگ مرغی چنین کند مدهوش

گفتم این شرط آدمیت نیست   /   مرغ تسبیح گوی و من خاموش

 کاخ بهشتی 
رســول خدا)ص(فرمودنــد: »]در شــب معــراج[ وقتــی بــه عــرش خــدا رفتــم وارد 
بهشــت بریــن شــدم. در آنجــا فرشــتگانی را دیــدم کــه بــا خشــت های طــال و نقــره 
ســاختمانی بزرگ می ســازند، ولی گاهی دســت از کار می کشــند. از آنان پرســیدم: 
چــرا ایــن چنیــن می کنیــد؟ گفتنــد: هــر گاه بــه ما خشــتهای این ســاختمان برســد 
مشــغول ســاختن می شــویم و هــر گاه نرســد دســت از کار می کشــیم. پیامبــر)ص(

فرمــود: ایــن خشــت ها چیســتند؟ عــرض کردنــد: ســبحان اهلل والحمــد هلل وال الــه 
اال اهلل واهلل اکبــر. وقتــی کــه مؤمــن ایــن ذکرهــا را می گویــد، مــا ســاختمان را بــرای 

او می ســازیم و وقتــی کــه ســاکت می شــود مــا نیــز از کار دســت می کشــیم]45[.«

 سخن هشتم: عاقبت به خیری 
عوامل عاقبت به خیری 

ِفکــُرُه  َکُثــَرْت  »َمــن  قــاَل:  ــُه 
َ
أّن المؤمنیــن)ع(  امیــر  عــن  اندیشــه:  و  تفکــر   .1

بــه خیــر می شــود.« عاقبــت  کــرد  تفکــر  زیــاد  کــس  هــر  عاِقَبُتــُه]46[؛  َحُســَنْت 
ــُه قــاَل: »إذا َقِدْمــَت 

َ
 2. تقــدم اندیشــه بــر عمــل: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ــَک َحُســَنْت َعَواِقُبــَک]47[؛ هــر گاه تفکرکــردن را بــر همــه  الِفکــَر فــی َجمیــِع أفعاِل
ــو نیکــو خواهــد شــد.« کارهایــت مقــدم کــردی، عاقبــت کارهــای ت

ــی  ــی اله ــته توفیق ــت گذش ــال زش ــران اعم ــان و جب ــت از گناه ــه: بازگش  3. توب
اســت کــه ســبب غــرق نشــدن فــرد در منجــالب گنــاه، و در نتیجــه عاقبــت بــه 
ْن َیُطــوَل 

َ
ــُه قــاَل: »إّنَ ِمــْن َســعاَدِة الَمــْرِء أ

َ
خیــری می شــود. عــن رســول اهلل )ص( أّن

ُعْمــُرُه َوَیْرُزَقــُه اهلُل ااِلناَبــَة؛]48[ همانــا از نیــک بختــی آدمــی اســت کــه عمــرش دراز 
گــردد و خــدا بــه او توفیــق توبــه دهــد.«
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 ارزش عاقبت نیک 
ــُه قــاَل »َمْکــُروٌه ُتْحَمــُد عاِقَبُتــُه َخیٌر ِمــْن َمْحُبــوٍب ُتَذّمُ 

َ
عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

َمْغَبُتــُه]49[؛ کار مــورد کراهتــی کــه عاقبتــش ســتایش شــود بهتــر از کار دوســت 
داشــتنی اســت کــه عاقبــت آن مــورد مذمــت اســت.«

 دوری از گناه و عاقبت به خیری 
روزی پیامبــر اکــرم)ص(از محلــی می گذشــتند کــه فرمودنــد: »اینک شــخصی نزد 
مــا می آیــد کــه ســه روز اســت شــیطان بــا او ارتباطــی نیافتــه اســت.« عربــی ســوار بــر 
شــتر از دور نمایــان شــد. نزدیــک آمــد و گفــت: پیامبر)ص(کیســت؟ حضــرت را بــه 
او نشــان دادنــد. عــرض کــرد: ای رســول خــدا! اســالم را بــه من بیامــوز! پیامبر)ص(

شــهادتین را بــه او آموخــت و فرمــود: »بایــد نمازهــای 5 گانــه را بخوانــی، روزه 
بگیــری، حــج بــه جــای آوری، زکات بدهــی و غســل جنابــت کنــی.«

افتــاد.  عقــب  کمــی  امــا  شــد.  پیامبر)ص(همــراه  کاروان  بــا  و  پذیرفــت  مــرد 
پیامبر)ص(متوجــه شــد و از حــال او جویــا گردیــد. کســی بــه جســتجوی او رفــت و 
دیــد کــه پــای شــترش در گودالــی فــرو رفتــه و بــر زمیــن خــورده و از دنیــا رفته اســت. 
پیامبــر)ص(او را غســل و کفــن نمــود و در حالــی کــه عــرق از پیشــانی مبارکــش 
ــز  ــش هرگ ــت و ایمان ــا رف ــنگی از دنی ــال گرس ــرد در ح ــن م ــود: »ای ــد، فرم می چکی
ــر بســت. او وارد  ــا رخــت ب ــی دنی ــو از زندگان ــا عاقبتــی نیک ــد و ب ــوده نش ــه کفــر آل ب
بهشــت شــد و از میوه هــای بهشــتی خــورد و حوریــان بهشــتی بــه اســتقبالش 

آمدنــد.«]50[

 سخن نهم: توكل بر خداوند 
اهمیت و ضرورت توکل 

ِل الُمؤِمُنوَن؛]51[ »و مؤمنین باید بر خدا توکل کنند.«
َ
1. َوَعَلی اهلِل َفْلَیَتَوّک

ِلیــَن؛]52[ »پــس هر گاه عزم  ْل َعَلــی اهلِل إّنَ اهلَل ُیِحــّبُ الُمَتَوّکِ
َ
 2. َفــإذا َعَزْمــَت َفَتــَوّک

انجــام کاری کــردی برخــدا تــوکل کــن که خداوند تــوکل کنندگان را دوســت دارد.«
قــاَل: »ُشــَعاُر  ــُه 

َ
النبی)ص(أّن عــن  آبائــه  عــن  ابیــه  عــن  الصــادق)ع(  عــن   .3 

ِل 
َ
َفْلَیَتــَوّک اهلِل  َوَعلــی  اهلُل   

َ
ِإاّل ِإلــَه  ال  الِقیاَمــِة  َیــْوَم  ــراِط  الّصِ َعَلــی  الُمســِلمیَن 



149

سـوژه سـخـن

لــوَن؛ شــعار مســلمانان در روز قیامــت روی پــل صــراط »ال الــه اال اهلل« و  الُمَتَوّکِ
می باشــد.«]53[ المتوکلــون«  فلیتــوکل  اهلل  »علــی 

 آثار توکل 
ْل َعَلَی اهلِل َفُهَو َحْســُبُه؛]54[ 

َ
1. کفایــت کــردن خــدا در زندگانی دنیــا: َوَمْن َیَتَوّک

و هــر کــس بــر خــدا تــوکل نماید، خــدا او را کافی اســت.«
ــُه َقــاَل: 

َ
 2. روزی خــوردن از مجــرای غیــر منتظــره: عــن رســول اهلل)ص(َاّن

ــِن  ــُث الَیْحَتِســُب َوَم ــن َحْی ــُه ِم ــِه َوَرَزَق  َمُؤوَنِت
َ

ــی اهلِل َکفــاُه اهلُل ُکّل ــَع ِإَل ــِن اْنَقَط »َم
َلــُه اهلُل إَلْیهــا]55[؛ کســی کــه بــا ]بریــدن امیــدش از دیگــران[ 

َ
ْنیــا َوّک

ُ
اْنَقَطــَع ِإَلــی الّد

بــه خــدا دل ببنــدد، خــدا کفایــت امــور زندگیــش را می کنــد و از جایــی کــه بــه 
فکــرش نمی رســد، روزیــش را می  رســاند و آن کــس کــه بــه دنیــا دل ببنــدد، خــدا 

کارش را بــه دنیــا وا می گــذارد.

 ابر مرد متوّکل 
».. در عصــر طاغــوت، امــام خمینــی)ره( را می خواســتند از قــم بــه تهــران ببرند. 
دوســتان در کنــار ماشــین گریــه می کردنــد و امــام آنــان را دعــوت بــه صبــر می نمود. 
ایــن ســخن خــود حضــرت امــام اســت کــه:»در بیــن راه قــم و تهــران، ناگهــان 
ماشــین از جــاده اصلــی منحــرف شــد، بــه ســمت خاکــی رفــت و مــن یقیــن کــردم 
کــه می خواهنــد مــرا بکشــند، ولــی دوبــاره ماشــین بــه جــاده اصلــی بازگشــت. مــن 
ــت...«  ــده اس ــاد نش ــن ایج ــری در م ــچ تغیی ــدم هی ــردم و دی ــه ک ــود مراجع در خ
ــا در جنــگ ایــران و عــراق هــزاران دســتگاه تانــک و نفربــر و هــزاران نظامــی از  و ی
سراســر مرزهــا بــه ایــران حملــه می کننــد و اضطــراب همــه جــا را فــرا می گیــرد. 
امــام ناگهــان بــر دریایــی از شــعله ها و التهاب هــا و تزلزل هــا، آب اطمینــان و صبــر 

ــد: »دزدی آمــد و ســنگی انداخــت و رفــت]56[.« ــوکل می پاشــد و می فرمای و ت

 توکل راستین 
ــاَء جاِلِســیَن فــی  ــُه َمــّرَ َیْومــًا َعَلــی َقــْوٍم َفَرآُهــم أِصّحَ

َ
عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ُلــوَن. قــال)ع(: ال َبــل  زاِوَیــِة اْلَمْســِجِد َفقــاَل)ع(: َمــْن أْنُتــْم؟ قاُلــوا َنْحــُن الُمَتَوّکِ
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َکْلنــا 
َ
ُلُکــم؟ قاُلــوا إذا َوَجدنــا أ

ُ
لیــَن َفَمــا َبَلــَغ ِبکــم َتَوّک ُلــوَن فــإن ُکنُتــم ُمَتَوّکِ أنُتــُم الُمَتأّکِ

ــوا َفَمــا َنْفَعــُل؟ قــاَل  َوإذا َفَقْدنــا َصَبْرنــا. قــاَل)ع(: هَکــذا َتْفَعــُل الــِکالُب ِعنَدنــا. قاُل
َکمــا َنْفَعــُل. قاُلــوا َکیــَف َتْفَعــُل؟ قــاَل)ع(: إذا َوَجْدنــا َبَذْلنــا َوِإذا َفَقْدنــا َشــَکْرنا]57[؛ 
امیرالمؤمنیــن)ع( روزی از کنــار گروهــی عبــور کــرد و دیــد کــه آنــان ســالم و تندرســت 
در گوشــه ای از مســجد نشســته اند. امــام فرمــود: شــما کیســتید؟ گفتنــد: مــا تــوکل 
ــدگان هســتید ]و از کمــک  کننــدگان هســتیم. حضــرت فرمــود: بلکــه شــما خورن
مــردم اســتفاده می کنیــد.[ اگــر متــوکل هســتید ]بگوییــد[ توکلتــان شــما را بــه 
کجــا رســانیده اســت؟ گفتنــد: اگــر بیابیــم می خوریــم و اگــر نیابیــم صبــر می کنیــم. 
حضــرت فرمــود: نــزد مــا ســگها هــم چنیــن می کننــد. گفتنــد: پــس مــا چــه کنیــم؟ 
حضــرت فرمــود: آن گونــه کــه مــا می کنیــم. گفتنــد: شــما چــه می کنیــد؟ گفــت: هــر 

ــم.« ــه جــا می آوری ــر نیابیــم ســپاس ]خــدای را[ ب گاه بیابیــم می بخشــیم و اگ

 تالش و توکل 
آن گاه کــه عربــی بادیه  نشــین شــتر خــود را رهــا کــرد و گفــت: تــوکل بــر خــدا 
ــه  ــگاه ب ــد آن ــتر را ببن ْل؛]58[ ش

َ
ــَوّک ــا َو َت ــود: »َاْعِقْلَه ــر اکرم)ص(فرم ــم، پیامب می کن

ــن.« ــوکل ک ــدا ت خ
گفت پیغمبر به آواز بلند   /   با توکل زانوی اشتر ببند

گر توکل می کنی در کار خود   /   کشت کن پس تکیه بر جبار کن

سخن دهم: نیکی و نیکوكاری 
ضرورت نیکوکاری 

1. أْحِســُنوا إّنَ اهلَل ُیِحــّبُ الُمْحِســنیَن؛]59[ »نیکــی کنیــد کــه خداونــد نیکوکاران 
را دوســت می دارد.«

ــد  ــه خداون ــه ک ــَک؛]60[ »نیکــی کــن همــان گون  2. أْحِســْن َکمــا أْحَســَن اهلُل إَلْی
بــه تــو نیکــی کــرد.«

 3. إّنَ اهلَل َیأُمــُر ِبالَعــْدِل َواالْحســاِن؛]61[ »بــه درســتی کــه خداونــد بــر عدالــت و 
نیکــوکاری فرمــان می دهــد.«
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 پاداش نیکوکاری 
َثــواِب االِخــَرِة واهلُل  نیــا َوُحْســَن 

ُ
َثــواَب الّد تاُهــُم اهلُل 

َ
1. دوســتی خداونــد: َفأ

ُیِحــّبُ الُمْحِســنیَن؛]62[ »پــس خداونــد بــه آن هــا )نیکــوکاران( ثــواب دنیــا و 
پــاداش نیــک آن جهــان را داد و خداونــد نیکــوکاران را دوســت دارد.«

نَیــا َحَســَنة]63[؛ »بــرای 
ُ

ْحَســُنوا فــی هــِذه الّد
َ
ذیــن أ

َ
 2. پــاداش دنیایــی: ِلّل

کســانی کــه احســان می کننــد در همیــن دنیــا پاداشــی اســت.«
 3. پشــتیبانی الهــی: إّنَ اهلَل َلَمــَع الُمحِســنیَن؛]64[ »خداونــد هــر آینــه بــا 

اســت.« نیکــوکاران 

 شرایط نیکوکاری 
وا ِبأْحَســَن ِمنها]65[؛  ــٍة َفَحّیُ یُتم ِبَتِحّیَ 1. پاســخگویی بــا نیکــی بیشــتر: َوإذا ُحّیِ
»هــر گاه بــا نیکــی ای مــورد لطــف قــرار گرفتید، بــا نیکی ای برتــر از آن پاســخ گویید.«
ــُه قــاَل: »َتمــاُم االحســاِن 

َّ
 2. دوری از منــت گذاشــتن: عــن أمیــر المؤمنیــن)ع( أَن

َتــْرُک الَمــّنِ ِبــِه؛]66[ احســان بــا دوری از منت گذاشــتن ]بر دیگران[ کامل می شــود.«
اَس  ــُه قــاَل: »الُمحِســُن َمْن َعــّمَ الّنَ

َ
 3. عــدم تبعیــض: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ْحســاِن]67[؛ نیکــوکار کســی اســت کــه همــگان را مورد احســان قــرار دهد.« ِ
ْ

ِباال
تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند به خلق خدای
خدا را بر آن بنده بخشایش است   /    که خلق از وجودش در آسایش است

 نمونه  ای از احسان 
روزی »انــس« نــزد امــام مجتبــی)ع( نشســته بــود کــه کنیزکــی از کنیــزکان امــام 
وارد شــد و شــاخه گلــی را بــه امــام مجتبــی)ع( هدیــه داد. امــام گل را گرفــت و 
لبخنــدی زد و فرمــود: »تــو آزادی!« انــس عــرض کــرد: »یــا بــن رســول اهلل! آن 
جاریــه فقــط یــک شــاخه گل بــه شــما هدیــه کــرد و شــما او را آزاد می کنیــد؟« 
ــوا ِبأحَســَن  ــٍة َفَحّیُ ــم ِبَتِحّیَ یُت ــد فرمــوده اســت: َوإذا ُحّیِ حضــرت فرمــود: »خداون
ِمنَهــا؛ هــرگاه بــا نیکــی مــورد لطــف قــرار گرفتیــد، بــا نیکــی بهتــر آن را پاســخ گوییــد. 
ایــن کنیــز می خواســت بــه مــن احســان کنــد و مــن نیــز بــه او احســان کــردم و 
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بهتریــن احســان بــه او آزادی اش اســت.«]68[
به روزگار سالمت شکستگان دریاب   /    که خیرخاطر مسکین بال بگرداند
چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی   /    بده وگر نه ستمگر به زور بستاند

سخن یازدهم: حیا و پاكدامنی 
ضرورت و اهمیت پاکدامنی 

ذیــَن ُهــْم ِلُفُروِجِهــْم حاِفُظــوَن]69[ ؛  ]مؤمنیــن[ کســانی 
َ
1. نشــانه مؤمنیــن: َواّل

هســتند کــه پاکدامنــی پیشــه می ســازند.«
َوَیْحَفْظــَن  أبصاِرِهــّنَ  ِمــن  َیغُضْضــَن  ِللُمؤِمنــاِت  ُقــْل  عمومــی:  عفــت   .2  
ُفُروَجُهــّنَ َوالُیبدیــَن زیَنَتُهــّنَ إاّل مــا َظَهــَر ِمْنهــا َوْلَیْضِرْبــَن ِبُخُمِرِهــّنَ َعلــی ُجیوِبِهّنَ 
...]70[ ؛ »]ای پیامبــر[ بــه زنــان بــا ایمــان بگــو  َوال ُیْبدیــَن زیَنَتُهــّنَ ِإاّل ِلُبُعوَلِتِهــّنَ
چشــمان خــود را ]از نامحــرم[ ببندنــد و پاکدامنــی ورزنــد و زینتهایشــان را ـ جــز آن 
مقــدار کــه نمایــان اســتـ  آشــکار ننماینــد، و ]اطــراف[ روســریهای خــود را بر ســینه 

خــود افکننــد و زینــت خــود را جــز بــرای شوهرانشــان … آشــکار نســازند.«
ــُدوَن  ــَن الَیِج ذی

َ
ــَتْعِفِف اّل ــرد: َوْلَیْس ــان مج ــر جوان ــگی ب ــت پیش ــزوم عف  3. ل

ِنکاحــًا َحّتــی ُیْغِنَیُهــُم اهلُل ِمــن َفْضِلــِه]71[ ؛ »کســانی کــه وســیله زناشــوئی و ازدواج 
نمی یابنــد بایــد عفــت پیشــه ســازند تــا خــدا آنــان را از فضــل خــود بی نــاز گردانــد.«

حقیقت حیا و پاکدامنی 
ُقْلــُت  ــَة؟  اْلَجّنَ َتْدُخــَل  أْن  أُتِحــّبُ  أبــاَذر!  »یــا  قــاَل:  ــُه 

َ
اهلل)ص(أّن رســول  عــن 

ــَک  ــَب َعْیَنْی ــْوَت َنص ــِل اْلَم ــِل َواْجَع َم َ ْ
ــَن اال ــْر ِم ــاَل)ص(: َفاْقِص ــی ق ــداَک أب ــْم ِف َنَع

نــا َنســَتحیی ِمــَن اهلِل قــاَل: 
َ
َواْســَتْحِی ِمــَن اهلِل َحــّقَ الَحیــاِء ٌقْلــُت: »یــا َرُســوَل اهلِل ُکّل

َلْیــَس َکذاِلــَک اْلَحیــاُء َولِکــّنَ اْلَحیــاُء ِمــَن اهلِل أْن الَتْنَســی اْلَمَقاِبــَر َوالَبلــی َواْلَجــوَف 
أَس َومــا َحــوی؛]72[ پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و الــه فرمودند: ای  َومــا َوعــی َوالــّرَ
ابــاذر! آیــا دوســت داری وارد بهشــت شــوی؟ ]ابــاذر می گویــد[ عــرض کــردم: بلــه 
پــدرم بــه فدایــت. فرمــود: آرزو را کوتــاه و مــرگ را در پیــش چشــمانت قــرار ده و از 
خــدا آن طــور کــه بایــد شــرم نمــا. عــرض کــردم: یــا رســول اهلل! مــا همگــی از خــدا 
شــرم می کنیــم. فرمــود: شــرم کــردن آن گونــه نیســت ولکــن شــرم کــردن از خــدا  ــ [
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آن اســت که[ درون قبرها و پوســیدن ]در آن[ را فراموش نکنی و ]در نظر داشــته 
باشــی کــه در[ درون قبرهــا چــه خواهــد گذشــت و بــه ســر و آنچــه در آن اســت ]چــه 

پیــش خواهــد آمــد[.«
 این نظر از دور چون تیر است و سم   /   نارت افزون می شود نور تو کم

 دلت هرگز نمی گشت این چنین آلوده و تیره
اگر چشم تو می دانست شرط پاسبانی را 

فاطمه)س(؛ الگوی پاکدامنی 
روزی پیامبــر اکــرم)ص(از اصحــاب پرســید: »بگوییــد برتریــن چیــز بــرای یک زن 
]مســلمان[ چیســت کــه صــالح دنیــا و ســعادت آخــرت او باشــد.« کســی پاســخی 
نــداد. پــس از پراکنــده شــدن جمعیــت، امیــر المؤمنیــن)ع( کــه در جمــع حضــور 
بــرای فاطمــه)س( مطــرح  بــه خانــه بازگشــت و ســؤال پیامبــر)ص(را  داشــت 
فرمــود: فاطمــه)س( عــرض کــرد: »بهتریــن چیــز بــرای یــک زن آن اســت کــه مــرد 
نامحــرم او را نبینــد و او نیــز مــرد نامحــرم را نبینــد.« امــام علــی)ع( بــه مســجد 
رفــت و پاســخ فاطمــه)س( را بــرای پیامبــر اکرم)ص(بــاز گفــت. و پیامبــر)ص(

ــی؛]73[ فاطمــه)س( پــاره تــن مــن اســت.« فرمــود: »فاِطَمــُة َبضَعــٌة ِمّنِ

 اقسام حیا و پاکدامنی 
ــُه قــاَل: »َاْلَحیــاُء َخْمَســُة أنــواٍع: َحیــاُء َذنٍب وَحیــاُء َتقصیٍر 

َ
عــن رســول اهلل)ص(أّن

َوَحیــاُء ِکراَمــٍة َوَحیــاُء ُحــّبٍ َوَحیــاُء َهیَبــٍة َوِلــُکّلِ واِحــٍد ِمــْن ذِلــَک أْهــٌل؛]74[ شــرم 
پنــج نــوع اســت؛ شــرم در وقــت گنــاه، شــرم در هنــگام کوتاهــی، شــرم در هنــگام 
بخشــش و جوانمــردی، شــرم در هنــگام محبــت و دوســتی و شــرم در مقــام 

شــکوه و بزرگــی و بــرای هــر یــک از این هــا اهــل و دارنــده ای هســت.«

 سخن دوازدهم: بردباری و شکیبایی 
اهمیت بردباری 

َهــا َلَکبیــَرٌة ِااّل 
َ
لــوِة َوِاّن بــِر َوالّصَ 1. دســتمایه ســترگ خاشــعین: واْســَتعیُنوا ِبالّصَ

َعَلــی الخاِشــِعیَن؛]75[ »و از شــکیبایی و نمــاز مــدد بگیــری بــه درســتی کــه ایــن 
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ــرای خاشــعان.« ــزرگ و دشــوار اســت مگــر ب ]کار[ ب
ــم  ــد َعَجــَز َمــن َل ــُه قــاَل: »َق

َ
 2. نشــانه توانایــی فــرد مؤمــن: عــن الصــادق)ع( أّن

 ِلــُکّلِ َبــالٍء َصبــرًا َوِلــُکّلِ ِنْعَمــٍة ُشــکرًا َوِلــُکّلِ ُعْســٍر ُیســرًا، إصِبــْر َنفَســَک ِعنــَد ُکّلِ 
َ

َیُعــّد
ــَو ُشــکَرَک  ــُه ِلَیبُل ــُه َو ِهَبَت ــُض عاِرَیَت ــإّن اهلَل َیقِب ــٍد أْو فــی مــاٍل َف ــٍة فــی َوَل ــٍة َو َرِزّیَ َبِلّیَ
َوَصْبــَرَک؛]76[ ناتــوان کســی اســت کــه بــرای هــر مصیبتــی صبــری، بــرای هــر 
ــرای هــر مشــکلی راهــی آســان را آمــاده نکــرده باشــد. در هــر  نعمتــی شــکری و ب
بالئــی کــه بــه فرزنــد یــا مــال می رســد خــود را وادار بــه صبــر کــن، زیــرا خــدا عاریــت و 

ــد.« ــو را بیازمای ــا شــکر و صبــر ت بخشــش خــود را می گیــرد ت

 امام خمینی)ره(؛ الگوی بردباری 
ــا مشــکالت و مســائل شــهره آفــاق اســت.  »... صبــر و حلــم امــام در برخــورد ب
بــه عنــوان نمونــه می تــوان صبــر ایشــان در شــهادت آقــا مصطفــی)ره( را مثــال 
زد کــه ثمــره عمــری تهجــد و تهذیــب ایشــان می باشــد و خــود، اســتوانه ای از 
علــم و معرفــت بــه شــمار می رفتــه اســت. ایشــان بــا شــنیدن خبــر شــهادت 
را هــم تعطیــل  نمــی  آورد و حتــی درس خــود  ابــرو  بــه  آقــا مصطفــی)ره( خــم 
نمی کنــد... و یــا شــهادت یارانــی چــون مطهــری)ره( و بهشــتی)ره( و هفتــاد و 
دو تــن از یــاران بــا وفایــش. بــه صــدا و ســیما اطــالع داده می شــود کــه خبــر را 
آن شــب پخــش نکننــد، چــون آخــر شــب، امــام رادیــو گــوش می کردنــد و قــرار 
می شــود کــه حــاج احمــد آقــا و آقای هاشــمی رفســنجانی فــردای آن روز بیاینــد و 
خبــر را بــه نحــوی بــه اطــالع ایشــان برســانند. بــه خانــواده ایشــان هــم ســفارش 
می کننــد کــه رادیــو را از اتــاق امــام بردارنــد. امــا قبــل از اینکــه رادیــو را بردارنــد 
امــام می فرماینــد: »رادیــو را بگــذار ســر جــای خــودش، مــن جریــان دیشــب را از 
رادیوهــای خارجــی شــنیده ام« و بــا اســتواری روحیــه در مــورد ایــن ضایعــه بــزرگ 
ــد  ــه آقــای رفســنجانی می فرماینــد: »تقــارب آجــال شــده اســت« یعنــی خداون ب

اجلهــا را نزدیــک کــرده اســت.«]77[

 نشانه  های بردباران 
ذیــَن إَذا أصاَبْتُهــْم 

َ
اِبریــَن اّل ــِر الّصَ 1. پنــاه بــردن بــه خــدا در مصایــب: َوَبّشِ
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ُمصیَبــٌة قاُلــوا ِإّنــا هلِلِّ َو ِإّنــا ِإلْیــِه راِجُعــوَن]78[؛ »و مــژده بــده بــه بردبــاران هنگامــی 
ــه ســوی او  ــان وارد می شــود، می گوینــد همــه از خدائیــم و ب ــر آن ــه مصیبتــی ب ک

بــاز می گردیــم.«
اِبــِر  الّصَ قــاَل: »َعالَمــُة  ــُه 

َ
النبی)ص(أّن عــن  بردبــاران:  بــزرگ  2. ســه نشــانه 

ــِه  ــْن َرّبِ ــُة أْن الَیشــُکو ِم اِلَث
َ

ــَر َوالّث ــُة أن الَیضُج انَی
َ

ــَل َوالّث ُلهــا أن الَیْکِس ــالٍث أّوَ ــی َث ف
ــِه  ــکَر َوإذا َشــکی ِمــْن َرّبِ

ُ
ــَؤّدِ الّش ــم ُی ــَع الَحــّقَ َوِإذا َضَجــَر َل ــُه إذا َکِســَل َضّیَ

َ
َتَعالــی الّن

 َفَقــْد َعَصــاُه؛]79[ نشــانه صابــر ســه چیــز اســت: اول آن کــه کســل و تنبــل 
َ

َوَجــّل َعّزَ
 ]و بی حــال و سســت[ نشــود، دوم آنکــه بی تابــی نکنــد، و ســوم آنکــه بــه درگاه 
خداونــد شــکوه ننمایــد. زیــرا اگــر سســت و بی حــال شــود حــق را ضایــع می کنــد 
و چــون بی حوصلــه شــود، شــکر بــه جــا نمــی آورد و آنــگاه کــه لــب بــه شــکوائیه از 

خدایــش گشــاید، از امرحــق ســرپیچی می کنــد.«
روی خود گر ترش سازی از بال   /   خویش را از صابران کردی جدا

در بال وقتی که صابر نیستی    /   نزد اهل صدق شاکر نیستی
بی شکایت صبر تو باشد جمیل   /   با کسی کم کن شکایت ای خلیل!

سخن سیزدهم: بنده نوازی و گذشت پروردگار 
شمول بنده نوازی 

 ّشیٍء]80[ ؛ »رحمت من همه چیز را در برگرفته است.«
َ

1. َوَرحَمتی َوِسَعْت ُکّل
حَمــَة؛]81[ »پروردگارتــان ]مهــرورزی و[ رحمــت را  ُکــم َعَلــی َنفِســِه الّرَ  2. َکَتــَب َرّبُ

برخــود واجــب نمــوده اســت.«
ــوَم الِقیاَمــِة؟ قــاَل: َاهلُل   3. قــاَل َاعرابــی: یــا َرُســوَل اهلِل! َمــن ُیحاِســُب الَخلــَق َی
؟ قــاَل: ألّنَ الَکریــَم   قــاَل: َنَجْونــا َوَرّبِ الَکْعَبــِة. قــاَل َوَکیــَف ذاَک یــا اعراِبــّیُ

َ
َوَجــّل َعّزَ

ــی  ــه کس ــتاخیز چ ــدا! در روز رس ــول خ ــت: ای رس ــی گف ــردی اعراب ــا؛ م ــَدَر َعف إذا َق
حســاب خلــق را محاســبه می کنــد؟ فرمــود: خــدای بلنــد مرتبــه. اعرابــی گفــت: 
ــی!  ــود: ای اعراب ــر )ص( فرم ــم. پیامب ــات یافتی ــه نج ــوگند ک ــه س ــروردگار کعب ــه پ ب
چگونــه چنیــن اســت؟ عــرض کــرد: کریــم هــر گاه قــدرت ]بــر انتقــام[ یابــد گذشــت 

می نمایــد.]82[«
ای خداوند کریم و دلنواز   /   ای رحیم و خالق بنده نواز
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نیستم ناخوانده ای صاحب عطا   /   آشنایم خود مرا گفتی بیا
گفته بودی شب تو با من رازکن   /   بی نیازا، آمدم در باز کن

 بنده نوازترین موال 
در قــوم بنــی اســرائیل خشکســالی آمــد و حضــرت موســی)ع( مــردم را بــرای 
دعــا و طلــب بــاران بــه کــوه طــور فــرا خوانــد. جمــع زیــادی از مــردم، عرفــا و حــق 
شناســان درگاه الهــی همــراه شــدند و مشــغول دعــا گردیدنــد. امــا پــس از مدتــی 
طوالنــی دعــا و انابــه، قطــره آبــی از آســمان نباریــد. موســی)ع( از خداونــد ســؤال 
کــرد: دلیــل عــدم اســتجابت دعــای آنــان چیســت؟ خطــاب آمــد: در جمــع شــما، 
جــوان گنهــکاری هســت کــه حضــور او مانــع بــاال رفتــن دعــای شــما می شــود. 
موســی)ع( رو بــه مــردم کــرد و فرمــود: آن جــوان گنهــکار کــه خــود هــم می دانــد، 
ــد.  ــد نش ــی بلن ــا کس ــود. ام ــتجاب ش ــان مس ــا دعاهایم ــد ت ــرک گوی ــا را ت ــع م جم
کــرد. موســی)ع( عرضــه داشــت:  باریــدن  بــه  بــاران شــروع  در همیــن حیــن، 
پــروردگارا! آن جــوان کــه هنــوز از بیــن مــا بیــرون نرفتــه اســت؟ خطــاب رســید: ای 
ــد  ــوان شــرمنده ش ــی، آن ج ــا ایــن جماعــت گفت ــو ســخنت را ب ــی ت ــی! وقت موس
و ترســید کــه در میــان جمــع ســرافکنده شــود. مــا نمی توانیــم شــرمندگی بنــده 
خــود را ببینیــم، بنابرایــن گناهانــش را تبدیــل بــه حســنات کردیــم و بــاران را بــر 

ــم.]83[« ــازل نمودی ــما ن ش
ای کریمی که از خزانه غیب   /   گبر و ترسا وظیفه خور داری

دوستان را کجا کنی محروم   /  تو که با دشمنان نظر داری

 سنت الهی بنده نوازی 
َعْبــٍد  ِمــْن  ــُه قــاَل: »مــا 

َ
أّن ابــی جعفــر)ع(  1. چشــم پوشــی از گناهــان: عــن 

َیْخطــی ُخُطــواٍت فــی طاَعــِة اهلِل ِإاّل َرَفــَع اهلُل َلــُه ِبــُکّلِ ُخْطــَوٍة َدَرَجــًة َوَحــّطَ َعْنــُه ِبهــا 
َئًة]84[؛ بنــده ای نیســت کــه در راه فرمان بــرداری از خــدا گامهایــی بــردارد  َســّیِ
مگــر اینکــه خداونــد در مقابــل هــر گامــی کــه برمــی دارد او را درجــه ای بــاال بــرد و بــا 

آن گناهــی از او ببخشــد.«
ــُه قــاَل: إّنَ اهلَل 

َ
 2. بنــده نــوازی بــرای عبــرت پذیــری: عــن ابــی عبــد اهلل)ع( أّن
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نیــا َلیــَس ُینــاُل َمــا فیهــا ِبَعَمــٍل َوال 
ُ

ــَع أْرزاَق الُحْمقــی ِلَیْعَتِبــَر الُعَقــالُء أّنَ الّد َوّسَ
ِحیَلــٍة]85[؛ خداونــد روزی مردمــان نــادان را گســترش می بخشــد تــا خردمنــدان 
پنــد گیرنــد کــه روزی در دســت خداســت و بداننــد کــه در دنیــا چیــزی بــا تــالش و 

ــد.« ــت نمی آی ــه دس ــروردگار[ ب ــت پ ــدون خواس ــی ]ب چاره اندیش

ــُه قــاَل: »الَعْفــُو ِعنــَد الُقــدَرِة 
َ
 3. گذشــت هنــگام انتقــام: عــن الصــادق)ع( أّن

قیــَن َوَتفســیُر الَعفــِو أْن الَتلــَزَم صاِحَبــَک فیمــا  ِمــن ُســَنِن الَمرَســلیَن َوَاْســراِر الُمّتَ
ــی االحســاِن  ــد َعَل ــًا وَتزی ــُه باِطن ــَت ِمْن ــَن االصــِل مــا ُاِصْب ــرًا َوَتْنســی ِم ــَرَم ظاِه أْج
َم ِمــن 

َ
ــُه َمــا َتَقــّد ــَر َل إحســانًا َوَلــن َتِجــَد إلــی ذلــَک ســبیاًل إاّل َمــن َقــد َعفــا اهللُ  وَغَف

َوالُغفــراَن ِصّفــٌة ِمــن  الَعفــَو  ُنــوِر َبهاِئــِه الّنَ  ِبِکراَمِتــِه وألَبَســُه ِمــن  َنــُه  َوزّیَ َذنِبــِه 
ِصفــاِت اهلِل َتَعاَلــی فــی أســراِر أصفیاِئــِه]86[؛ گذشــت هنــگام قــدرت از شــیوه های 
پیامبــران و از رازهــای پرهیــزگاران اســت و معنــای واقعــی گذشــت آن اســت کــه 
در ظاهــر، کاری را کــه طــرف مقابلــت مرتکــب شــده اســت بــه رویــش نیــاوری ]و 
واکنشــی از خــود نشــان ندهــی[ و در باطــن هــر کار خالفــی را کــه از او بــه تــو رســیده 
فرامــوش کنــی و بــر احســان خویــش ]نســبت بــه وی[ بیافزایــی و کســی بــر ایــن کار 
ــرار می دهــد و  ــه خــدا او را مــورد عفــو خویــش ق موفــق نمی شــود مگــر آن کــس ک
گناهــان گذشــته  اش را بــر او می  بخشــاید و او را بــه بزرگــی و کرامــت خویــش مزّیــن 
ــی  ــش صفت ــت و بخش ــرا گذش ــد؛ زی ــش می پوش ــر تن ــش ب ــور خوی ــازد و از ن می س

اســت از صفــات خــدای بــزرگ کــه در درون برگزیــدگان خــود قــرار داده اســت.«
ای پرده پوش معصیت عاصیان تمام   /    بر درگه تو دیده امید خاص و عام

 کار تو عفو و بخشش و انعام روز و شب   /   شغل تو فضل و رحمت و اکرام صبح و شام
جز معصیت نکرده و خواهم ز تو بهشت   /   ای خاک بر سر من و این آرزوی خام

 سخن چهاردهم: فروتنی 
ضرورت فروتنی 

1. فروتنــی بــا مؤمنیــن: َواْخِفــْض َجَناَحــَک ِللمؤِمنیــَن]87[ ؛ »بــال خویش را بر 
مؤمنــان بگســتر« )تواضــع کن(.

َبَعــَک ِمــَن الُمؤِمنیــَن؛ 
َ
2. فروتنــی بــا زیــر دســتان:  َواْخِفــْض َجَناَحــَک ِلَمــِن اّت
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»بــال خــود را بگســتر در مقابــل مؤمنانــی کــه از تــو اطاعــت می کننــد.«
ْرِض َمَرحــًا إّنَ اهلَل الُیِحــّبُ 

ْ
3. فروتنــی بــا عمــوم افــراد جامعــه: َوال َتْمــِش ِفــی األ

ــد انســان خــود  ــا تکبــر راه مــرو کــه خداون  ُمختــاٍل َفُخــوٍر]88[ ؛ »و در زمیــن ب
َ

ُکّل
پســند فخر فــروش را دوســت نــدارد.«

افتادگی آموز اگر طالب فیضی   /    هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

ضرورت پرهیز از تکبر 
ــوا  ــاَل: »َتواَضُع ــُه ق

َ
ــا متکبــر: عــن رســول اهلل)ص(أّن 1. عبــادت بــودن مبــارزه ب

ریَن  ــُروا َمــَع الُمَتَکّبِ واُضــَع َمــَع الُمَتواِضعیــَن َصَدَقــٌة َوَتَکّبَ َمــَع الُمَتواِضعیــَن َفــإّنَ الّتَ
ــه  ــد ک ــی کنی ــع، فروتن ــا مــردم متواض ــاَدٌة]89[؛ ب ــَن ِعب ری ــَر مــع الُمَتَکّبِ َکّبُ َفــإّنَ الّتَ
ــا متکبریــن کــه تکبــر  تواضــع در مقابــل متواضعیــن صدقــه اســت و تکبــر کنیــد ب

کــردن بــا متکبریــن عبــادت اســت.«
ــُه قــاَل: »َعِجْبُت 

َ
2. توهــم در خــود بــزرگ بینــی: عــن علــی بــن ابــی طالــب)ع( أّن

ــذی کاَن ِبااَلْمــِس ُنْطَفــًة َفَیُکــوُن َغــدًا جیَفــًة]90[؛ در شــگفتم از انســان 
َ
ــِر اّل ِلْلُمَتَکّبِ

متکبــری کــه دیــروز نطفــه ای بــود و فــردا جنــازه بدبوئــی اســت.«
ــُه داِعَیــُة 

َ
3. تکبــر، مایــه کینــه تــوزی: عــن الباقــر)ع( اّنــُه قــاَل: »إّیــاَک َوالِکْبــَر َفإّن

 َمقاَمــُه ِعْنــَدُه وأْســَرَع 
َ

َقــُم َعَلــی صاِحِبــِه َوَمــا أَقــّل الَمْقــِت َوِمــْن باِبــِه َتْدُخــُل الّنِ
ــرا خواننــده  ــزرگ بینــی ف ــه خــود ب ــه درســتی ک ــُه]91[؛ از تکبــر بپرهیــز، ب ــُه َعْن َزَواَل
کینــه اســت و از دِر آن، ســختی ها بــه ســوی فــرد راه می یابــد و چقــدر مدتــش کــم 

و زوالــش ســریع خواهــد بــود.«
َرُســوُل  قــاَل  قــاَل:  ــُه 

َ
أّن ابــی عبــد اهلل)ع(  عــن  4. تکبــر، مایــه خشــم خــدا: 

ْرِض إْختیــااًل َلَعَنْتــُه ااَلْرُض ِمــْن َتْحِتَهــا َوَفْوِقَهــا]92[؛ 
ْ

اهلِل)ص(: َمــن َمشــی َعَلــی اال
هــر کــس بــا تکبــر روی زمیــن راه بــرود، زمیــن از زیــر و باالیــش او را لعــن می کنــد.«

 تکبر برای چه؟ 
آورده  انــد فــرد ثروتمنــدی ســوار بــر اســب گران قیمتی شــده و با تکبــر از محله ای 
عبــور می کــرد. او از مقابــل فــرد ســاده و ژنده پوشــی گذشــت و بــا فخر فروشــی بــه 
ــه  ــو ب ــر تکبــر ت ــه اســب او را گرفــت و گفــت: »اگ او نگریســت. مــرد ژنده  پــوش دهان
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خاطرحســب و نســب و پدرانــت اســت پــس برتــری از آِن آن هــا می باشــد، نــه 
بــرای تــو. اگــر تکبــرت بــه خاطــر لباســی اســت کــه پوشــیده ای، پــس شــرافت ات 
ــران قیمتــی  ــه دلیــل مرکــب گ ــو ب ــر تکبــر ت ــه خــودت. و اگ ــرای لباســت اســت، ن ب
اســت کــه ســوار شــده ای پــس ایــن فضیلــت بــرای مرکبــت می باشــد. حــال بگــو 

خــود چــه داری کــه بــا آن فخــر فروشــی کنــی؟!]93[«
ز خاک آفریدت خداوند پاک   /   پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

تواضع سر رفعت افرازدت   /   تکبر به خاک اندر اندازدت
به عزت هر آن کو فروتر نشست   /   به خواری نیفتد ز باال و پست

 سخن پانزدهم: دوستی خاندان وحی 
اهمیت دوستی اهل بیت علیهم السالم 

ــٌط  ــی و ُحــّبُ أهــِل َبْیتــی َخاِل ــُه قــاَل: »ُحّبِ
َ
1. دلیــل دوســتی: عــن النبی)ص(أّن

هــاِت َو َعَلــی أنُفِســِهْم]94[؛  ّمَ
ُ
تــی ِمنهــا ُیْؤِثُروَنِنــی َعلــی البــاِء َو َعَلــی األ ّمَ

ُ
ِدمــاَء أ

دوســتی بــا مــن و خاندانــم بــا خــون امتــم آمیختــه شــده، از ایــن رو اســت کــه 
آن هــا مــرا بــر پــدران و مــادران و بــر خودشــان ترجیــح می دهنــد.«

ــُه قــاَل: »ُعنــواُن َصِحیَفــِة 
َ
 2. عنــوان نامــه عمــل مؤمــن: عــن النبی)ص(أّن

الُمْؤِمــِن ُحــّبُ َعَلــّیِ بــِن ابــی طالــٍب]95[؛ ســر لوحــه نامــه اعمــال هــر مؤمنــی، 
دوســتی و محبــت علــی ابــن ابــی طالــب)ع( اســت.«

 پاداش دوستی اهل بیت علیهم السالم 
نــا أْهــَل الَبْیــِت  ــُه قــال: »َمــْن أَحّبَ

َ
1. ایمنــی روز قیامــت: عــن رســول اهلل)ص(أّن

َحَشــَرُه اهلَل آِمنــًا َیــْوَم اْلِقیَمــِة]96[؛ هــر کــس مــا اهــل بیــت را دوســت داشــته 
باشــد، خداونــد در روز قیامــت ایمــن محشــورش می کنــد.«

قــاًل:  ــُه 
َ
اهلل)ص(أّن رســول  عــن  مــرگ:  هفتگانــه  عقبه هــای  در  ایمنــی   .2  

ــی و ُحــّبُ أهــِل َبْیتــی ناِفــٌع ِفــی َســْبِع َمَواِطــَن أهَواُلُهــّنَ َعِظیمــٌة؛ ِعنــَد الَوفــاِة  »ُحّبِ
ُشــوِر و ِعْنــَد اْلِکتــاِب َو ِعْنــَد اْلِحســاِب َو ِعْنــَد اْلِمیــزاِن َو ِعْنــَد  َو ِفــی اْلَقْبــِر و ِعْنــَد الّنُ
ــراِط]97[؛ دوســتی بــا مــن و اهــل بیتــم در هفــت جایــگاه کــه تــرس از آن  الّصِ
عظیــم اســت ســودمند خواهــد بــود؛ هنــگام مــردن، در قبــر، هنــگام برانگیختــه 
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اعمــال،  حساب رســی  هنــگام  اعمــال،  نامــه  گرفتــن  تحویــل  هنــگام  شــدن، 
هنــگام ســنجش اعمــال و هنــگام گذشــتن از پــل صــراط.«

 شیعه، یا دوست اهل بیت علیهم السالم 
شــخصی بــه امــام حســن)ع( عرضــه داشــت: » مــن از شــیعیان شــما هســتم.« 
حضــرت فرمــود: ای بنــده خــدا! اگــر مطیــع اوامــر و نواهــی مــا هســتی کــه راســت 
گفتــه ای وگــر نــه بــه صــرف ادعایــت بــه گناهــان خــود افــزوده ای، زیــرا بــه چنیــن 
مقامــی نرســیده ای پــس ادعــای آن را هــم نبایــد بکنــی. بنابرایــن مگــو من شــیعه 
شــما هســتم. بلکــه بگــو مــن از دوســتان و محبیــن شــما هســتم و بــا دشــمنان 
شــما دشــمن می باشــم. در ایــن صــورت تــو خوبــی و بــه ســوی خوبی هــا حرکــت 

می کنــی.]98[«

 شفایابی در نتیجه دوستی اهل بیت علیهم السالم 
مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی)ره( فرموده انــد: »در دورانــی کــه در بروجــرد بــودم 
یــک مــدت چشــمانم کــم نــور شــده بــود و بــه شــدت درد می کــرد. تــا ایــن کــه روز 
عاشــورا هنگامــی کــه دســته های عــزاداری در شــهر بــه راه افتــاده بودنــد، مقــداری 
ِگل از ســر یکــی از بچه هــای عــزادار دســته ـ کــه بــه عالمــت عــزاداری گل بــه ســر 
مالیــده بــودـ  برداشــتم و بــه چشــم خــود کشــیدم و در نتیجــه چشــمانم دیــد و نــور 

خــود را بازیافــت و دردش تمــام شــد.]99[«

 سخن شانزدهم: خواسته  های دنیایی و دنیا پرستی 
زندگانی دنیا 

ــٌة  ــٌو َوزیَن نیــا َلِعــٌب َوَلْه
ُ

ــوُة الّد َمــا اْلَحَی
َ
1. ماهیــت واقعــی زندگــی دنیــا: إْعَلُمــوا أّن

َمتــُع  إاّل  ْنیــا 
ُ

الّد اْلَحَیــوُة  َوَمــا  ْوالِد... 
َ ْ
َواأل ْمــواِل  َ ْ

اال ِفــی  َوَتکاُثــٌر  َبْیَنُکــم  َوَتفاُخــٌر 
]100[؛ »بدانیــد کــه همانــا زندگانــی دنیــا بــازی و ســرگرمی و زینــت و فخــر  اْلُغــُروِرِ
فروشــی بیــن خودتــان و افــزون طلبــی در امــوال و فرزنــدان اســت... و زندگانــی 

دنیــا جــز کاالی فریبنــده نیســت.«
ســاِء َوالَبنیــَن َوالَقناطیــِر  ــَهواِت ِمــَن الّنِ

َ
ــاِس ُحــّبُ الّش ــَن ِللّنَ  2. متــاع فریــب: ُزّیِ
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َمِة َوااَلْنعــاِم َوالَحــْرِث ذِلــَک َمتــُع  ــِة َوالَخیــِل الُمَســّوَ
َ

َهــِب َوالِفّض
َ

الُمَقنَطــَرِة ِمــَن الّذ
نیــا]101[؛ »بــرای مــردم، دوســتی مشــتهّیات نفــس از زنــان و فرزنــدان 

ُ
الَحَیــوِة الّد

و زینتهــای طــال و نقــره و اســبان نشــان خــورده و رمــه و زراعــت زینــت داده شــده 
اســت. آن متــاع زندگانــی دنیــا اســت.«

نیــا 
ُ

ــُه قــاَل: »َمَثــُل الّد
َ
 3. مــار خــوش خــط و خــال: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ــُل  ــّرُ اْلجاِه ــا اْلَغ ــُع فــی َجوِفهــا َیهــوی ِإَلْیَه اِق ــّمُ الّنَ ــها َوالّسَ ــٌن ِمّسُ ــِة َلّیِ ــِل الَحّیَ َکَمَث
ــّبِ اْلعاِقــِل]102[؛ مثــل ایــن دنیــا بــه مثــل مــاری می مانــد کــه 

ُ
َوَیْحَذُرهــا ُذو الّل

پوســتی نــرم دارد ولــی در درونــش زهــری کشــنده اســت. انســان نــادان بــه آن رو 
مــی آورد و خردمنــد هوشــمند از آن دوری می کنــد.«

ْنیــا داُر َمَمــّرٍ َوالِخــَرُة 
ُ

ــُه قــاَل: »الّد
َ
 4. ســرای گــذر: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ــاُس فیهــا َرُجــالِن َرُجــٌل بــاَع َنفَســُه َفَاْوَبَقهــا َوَرُجــٌل اْبتــاُع َنفَســُه  داُر َمَقــّرٍ َوالّنَ
َفأْعَتَقهــا]103[؛ دنیــا ســرای گــذر اســت و آخــرت ســرایی اســت کــه در آن می ماننــد 
و مــردم در دنیــا دو گروهنــد: گروهــی خــود را فروختــه و بــه بنــد آن می کشــند و 

گروهــی دیگــر خــود را خریــده و آزاد می ســازند.«

 امام خمینی)ره(، اسطوره دوری از دنیا 
یکــی از نزدیــکان امــام نقــل می کنــد: »یــک بــار کــه امــام)ره( بــرای زیــارت بــه کربــال 
تشــریف بــرده بودنــد، مــا بــرای کاری درون خانــه ایشــان رفتیــم. مــن کنجــکاو 
ــال  ــدم در یخج ــت. دی ــام اس ــزل ام ــال من ــزی در یخچ ــه چی ــم چ ــه ببین ــدم ک ش

فقــط یــک قطعــه پنیــر و یــک بــرش هندوانــه اســت....
 اوایــل کــه ایشــان بــه نجــف آمــده بودنــد علی رغــم گرمــای طاقــت فرســای 
ــده  ــک کنن ــیله خن ــان وس ــزل ایش ــرای من ــه ب ــد ک ــازه نمی دادن ــا اج ــه م ــف، ب نج
تهیــه کنیــم و بایــد بــرای خریــد هــر چیــز معمولــی و مــا یحتــاج زندگــی بســیار بــه 

می ورزیدیــم.]104[« اصــرار  ایشــان 
جهان ای برادر نماند به کس   /   دل اندر جهاْن آفرین بند و بس 

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت   /    که بسیار چون تو پرورد و کشت
چو آهنگ رفتن کند جان پاک   /    چه بر تخت مردن چه بر روی خاک
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برخی نتایج دوستی دنیا 
ــا  ْنی

ُ
ــُه ِبالّد ــَق َقْلُب

َ
ــْن َتَعّل ــاَل: »َم ــُه ق

َ
ــی عبــد اهلل)ع( أّن 1. تعلقــات منفــی: عــن اب

ــَق َقْلُبــُه ِبَثــالِث ِخصــاٍل َهــّمٌ ال َیْنفــی َوأَمــٌل الُیــْدَرُک َو َرجــاٌء ال ُیَنــاُل]105[؛ 
َ
َتَعّل

ــد؛  ــی تعلــق می یاب ــه ســه ویژگ ــا پیــدا کنــد، قلبــش ب ــه دنی هــر کــس دلبســتگی ب
اندوهــی کــه پایــان نمی پذیــرد، آرزویــی کــه بــه دســت نمی آیــد و امیــدی کــه بــه 

آن نخواهــد رســید.«
ــُه قــاَل: »َمــن أَحــّبَ 

َ
 2. دور شــدن از هــراس آخــرت: عــن رســول اهلل)ص(أّن

نیــا َذَهــَب َخــْوُف االِخــَرِة ِمــْن َقْلِبــِه]106[؛ هــر کــس دنیــا را دوســت بــدارد، تــرس 
ُ

الّد
آخــرت از دلــش فــرو می ریــزد.«

الحذر ای غافالن زین وحشت آباد الحذر!
الفرار ای عاقالن زین دیو مردم الفرار!

عرصه  ای نا دلگشا و بقعه  ای نا دل پسند
خانه  ای نا سودمند و تربتی ناسازگار

مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه
ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار

 سخن هفدهم: شب زنده داری و نماز شب 
فضیلت شب زنده  داری 

ــْد ِبــِه َناِفَلــًة َلــَک َعَســی أْن  ْیــِل َفَتَهّجَ
َ
1. دســتیابی بــه مقــام محمــود: َوِمــَن الّل

ــا  ــَک َمقامــًا َمْحُمــودًا]107[ ؛ »و پاســی از شــب را بــه تهّجــد بپــردازد ت ــَک َرّبُ َیْبَعَث
بــرای تــو بــه منزلــة نافلــه  ای باشــد، باشــد کــه پــروردگارت تــو را بــه مقــام محمــود 

برســاند.«
 وقاِئمــًا 

ً
ْیــِل ســاِجدا

َ
ــْن ُهــَو قاِنــٌت آنــاَء الّل  2. رســیدن بــه رحمــت الهــی: أّمَ

ــِه]108[ ؛ »]آیــا چنیــن کســی کــه کفــر مــی ورزد بهتــر  َوَیْحــَذُر االِخــَرَة َوَیْرُجــو َرْحَمــَة َرّبِ
اســت[ یــا کســی کــه در طــول شــب در ســجده و قیــام، خــدا را پرســتش می کنــد و 

از آخــرت می ترســد و رحمــت پــروردگارش را امیــد دارد؟«
شب تاریک دوستان خدای   /    می بتابد چو روز رخشنده

وین سعادت به زور بازو نیست   /    تا نبخشد خدای بخشنده



163

سـوژه سـخـن

 آثار نماز شب 
یــَح  ْیــِل ُتْحِســُن الَخْلــَق َوُتطیــُب الّرِ

َ
ــُه قــاَل: »َصلــوُة الّل

َ
1. عــن ابــی عبــد اهلل)ع( أّن

ْزَق َوَتْجِلُبــُه َوَتْذَهــُب ِباْلَهــّمِ َوَتْجُلــو الَبَصــَر]109[؛ نمــاز شــب صــورت را نیکو  َوَتــُدّرُ الــّرِ
و بــدن را معّطــر و روزی را ریــزان و جلــب می ســازد و انــدوه را بــر طــرف ســاخته و 

چشــم را روشــنی می بخشــد.«
ــُه قــاَل: قــاَل َرُســوُل اهلِل 

َ
 2. عــن الصــادق)ع( عــن آبائــه عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ُة ااَلْنِبیــاِء  ّبِ َوُحــّبُ الَمالِئَکــِة َوُســّنَ ْیــِل َمْرضــاٌة ِللــّرَ
َ
َصلــّیَ اهلل علیــه وآلــه: »َصلــوُة الّل

ــی  ــالٌح َعَل ــیطاِن َوِس
َ

ــُة الّش ــداِن َوَکراِهّیَ ْب َ ْ
ــُة اال ــاِن َوراَح ــُل االیم ــِة َوأْص ــوُر اْلَمْعِرَف َوُن

ْزِق َوَشــفیٌع َبْیــَن صاِحِبهــا  عــاِء َوَقبــوٌل ِلاَلْعمــاِل َوَبَرَکــٌة فــی الــّرِ
ُ

ْعــداِء َوإجاَبــٌة ِللّد َ ْ
اال

َوَبْیــَن َمَلــِک اْلَمــْوِت َوِســراٌج فــی َقْبــِرِه َوِفــراٌش ِمــْن َتْحــِت َجْنَبْیــِه َوَجــواُب ُمْنِکــٍر 
پــروردگار  خشــنودی  ســبب  شــب  نمــاز  َقْبــِرِه]110[؛  فــی  َوزاِئــٌر  َوموِنــٌس  َوَنکیــٍر 
و دوســتی فرشــتگان و ســیره پیامبــران و نــور معرفــت و پایــه ایمــان و آســایش 
بدنهــا و نادوســت داشــتنی شــیطان و ســالحی بــه روی دشــمنان و مایــه بــرآورده 
شــدن دعــا و پذیــرش اعمــال بنــدگان و برکــت روزی ]آنــان[ و شــفاعت کننــده بین 
نمازگــزار و فرشــته مــرگ و چراغــی در قبــر او و بســتری در زیــر پهلوهایــش و پاســخ 

منکــر و نکیــر و همــدم و زیــارت کننــده وی در قبــرش می باشــد.« 
جان خویش از گریه  های نیمه شب سیراب دار

 کز درون او شعاع آفتاب آید برون
چون خدا خواهد که مان یاری کند   /    میل مان را جانب زاری کند

ای خدا! زاری ز تو مرهم ز تو   /    هم دعا از تو اجابت هم ز تو
رحمتم موقوف آن خوش گریه  هاست   /    چون ِگِرست از بحر رحمت موج خاست

هر که او بیدارتر، پر دردتر   /    هر که او آگاه تر، رخ زردتر
پیش حق یک ناله از روی نیاز   /    به که عمری بی نیاز اندر نماز

 نشانه شیعه 
امــام ســجاد)ع( در خانــه نشســته بودنــد کــه کنیــز حضــرت عــرض کــرد: مــوالی 
از شــیعیان شــما هســتند و  کــه  مــن! عــده ای در خانــه آمده انــد و می گوینــد 
اجــازه ورود می خواهنــد. امــام بــا شــنیدن ایــن ســخن بســیار خوشــحال شــد و 
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ــر  ــا صــورت ب ــود ب ــه نزدیــک ب ــه ای ک ــه گون ــرد؛ ب ــه ســوی در حرکــت ک سراســیمه ب
زمیــن افتــد. پــس از ســالم و احــوال پرســی در چهره هــای آنــان خــوب نگریســت 
و بــدون آنکــه چیــزی بگویــد داخــل خانــه برگشــت و فرمــود: اینــان شــیعیان مــا 
نیســتند. شــیعه مــا از آثــار عبــادت و بندگــی در ســیمایش شــناخته می شــود. در 
ــر ســجده پیداســت و از کثــرت نمازهــای نیمــه شــب، چهــره اش  پیشــانی اش اث
زرد اســت و هنگامــی کــه همــگان در خــواب بــه ســر می برنــد او غــرق در راز و نیــاز 

بــا معبــود خــود اســت، امــا اینــان چنیــن نیســتند.«]111[

سخن هجدهم: شب قدر 
عظمت شب قدر 

1. برتــری بــر هــزار مــاه: َلْیَلــُة الَقــْدِر َخْیــٌر ِمــْن أْلــِف َشــْهٍر]112[ »شــب قــدر از هــزار 
مــاه ارجمندتــر اســت.«

ــَرَض  ــْد جاَئُکــْم َشــْهُر َرَمضــاَن ُمبــاَرٌک َشــْهٌر َف ــُه قــاَل: »َق
َ
 عــن رســول اهلل)ص(أّن

ــُة  ــیاِطیُن ِفیــه َلْیَل
َ

 ِفیــه الّش
ُ

ــّل ــواُب اْلَجنــاِن َو ُتَغ ــُح ِفیــه أْب ــُه ُتْفَت اهلُل َعَلْیُکــْم ِصیاَم
ِتــی َخْیــٌر ِمــْن أْلــِف َشــْهٍر َمــْن َحُرَمَهــا َفَقــْد ُحــِرَم؛]113[ مــاه مبــارک رمضــان 

ً
الَقــْدِر اّل

ــر شــما واجــب گردانیــد. درهــای  فــرا رســیده اســت. ماهــی کــه خــدا روزه اش را ب
بهشــت در ایــن مــاه بــاز می شــود و شــیاطین در غــل و زنجیــر می شــوند. در ایــن 
مــاه شــب قــدر اســت کــه ]فضیلــت آن[ از هــزار مــاه بیشــتر اســت. هــر کــس کــه از 

بــرکات آن شــب دور بمانــد محــروم خواهــد شــد.«
ــا ُمْنِذِریــَن  ــا ُکّنَ

َ
ــا أْنَزْلنــاُه ِفــی َلْیَلــٍة ُمباَرَکــٍة إّن

َ
 2. شــب تعییــن مقــدرات کارهــا: إّن

ــازل کردیــم؛  ــٍر َحکیــٍم]114[ ؛ »مــا قــرآن را در شــبی فرخنــده ن  أْم
ُ

ــَرُق ُکّل * ِفیهــا ُیْف
ــم، در آن شــب هــر کاری محکــم و اســتوار می شــود.« ــرا هشــدار دهنــده بودی زی

در پیش تو جز شرم وتمنا یا رب   /     در دست نمانده هیچ ما را یا رب
امشب که شب قدر بود امضا کن   /    حکم فرج مهدی زهرا یا رب

درخواست از خدا در شب قدر 
َقــاَل)ص(:  ــی؟  َرّبِ أْســأُل  َفَمــا  الَقــْدِر  َلْیَلــَة  أْدَرْکــُت  إْن  )ص(:  ِبــّیِ ِللّنَ »قیــَل   .1
لَعاِفَیــَة]115[؛ از پیامبــر اکرم)ص(ســؤال شــد کــه اگــر شــب قــدر را درک کــردم از  اً



165

سـوژه سـخـن

خدایــم چــه بخواهــم؟ فرمــود: ســالمتی بخــواه.«
ِریــُد ُقرَبــَک قــاَل: ُقْرِبــی ِلَمــِن اْســَتْیَقَظ َلیَلــَة الَقــدِر، 

ُ
2. قــال موســی)ع(: »ِاَلهــی أ

ریــُد َرحَمَتــَک، قــاَل: َرْحَمتــی ِلَمــْن َرِحــَم الَمَســاِکیَن َلْیَلــَة اْلَقــْدِر، قــاَل: 
ُ
قــاَل: ِاَلهــی أ

َق ِبَصَدَقٍة ِفــی َلْیَلــِة اْلَقْدِر، 
َ

ــراِط، قــاَل: ذِلــَک ِلَمــْن َتَصــّد ریــُد اْلَجــواَز َعَلــی الّصِ
ُ
ِاَلهــی أ

َح َتْســبیحًا ِفــی  ــِة َو َثَمِرهــا، قــاَل: ذِلــَک ِلَمــْن َســّبَ ریــُد ِمــْن أْشــجاِر اْلَجّنَ
ُ
قــاَل: ِاَلهــی أ

ــاِر، قــاَل: َذِلــَک ِلَمــِن اْســَتْغَفَر ِفــی  جــاَة ِمــَن الّنَ ریــُد الّنَ
ُ
َلْیَلــِة الَقــدر، قــاَل: ِاَلهــی أ

ــی َرکَعتیــِن ِفــی َلیَلــِة 
َ
ریــُد ِرضــاَک، قــاَل: ِرضــاَی ِلَمــن َصّل

ُ
َلْیَلــِة الَقــْدِر، قــال: ِاَلهــی أ

الَقــدر]116[؛ موســی)ع( ]بــه خــدا[ عــرض کــرد: خدایــا می خواهــم بــه تــو نزدیــک 
ــت:  ــد. گف ــدار باش ــدر بی ــب ق ــه ش ــت ک ــی اس ــرای کس ــن ب ــرب م ــود: ق ــوم. فرم ش
ــه در شــب  ــا! رحمتــت را می خواهــم. فرمــود: رحمتــم از آن کســی اســت ک خدای
ــل صــراط را  ــتن از پ ــواز گذش ــا! ج ــد. گفــت: خدای ــه مســکینان رحمــت کن ــدر ب ق
می خواهــم. فرمــود: آن از آِن کســی اســت کــه در شــب قــدر صدقــه  ای بدهــد. 
آن هــا  فرمــود:  می خواهــم.  بهشــتی  میوه  هــای  و  درختــان  از  خدایــا!  گفــت: 
بــرای کســی اســت کــه در شــب قــدر مــرا بــه پاکــی یــاد کنــد. گفــت: خدایــا! رهائــی 
از آتــش جهنــم را می خواهــم. فرمــود: آن بــرای کســی اســت کــه ]از گناهانــش[ 
در شــب قــدر اســتغفار کنــد. گفــت: خدایــا! خشــنودی تــو را می خواهــم. فرمــود: 

خشــنودی مــن از آِن کســی اســت کــه در شــب قــدر دو رکعــت نمــاز بخوانــد.«

احیاء یک سال 
معاصــران  از  کــه  کلباســی«)ره(  ابراهیــم  محمــد  »حــاج  مرحــوم  احــوال  در 
میــرزای قمــی)ره( و نیــز از شــاگردان ســید بحرالعلــوم)ره( بــوده اســت، نوشــته اند: 
ــام ســال،  ــه در تمــام ای ــه ک ــرد. بدیــن گون ــا عبــادت ادراک می ک »او شــب قــدر را ب
ــرده اســت.«]117[ ــا یقیــن کنــد شــب قــدر را درک ک شــب ها را احیــاء می گرفــت ت

ای خداوند کریم دل نواز   /    ای رحیم و ای حلیم و چاره ساز
 گفته بودی شب تو با من راز کن   /    بی نیازا آمدم در باز کن

عاشق بیچاره را آواز کن   /    این دل بیچاره را هم ناز کن
نیستم ناخوانده ای صاحب عطا   /     آشنایم خود مرا گفتی بیا

بس که چشمم پشت این در دوختم   /    راه ده آتش گرفتم سوختم
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 سخن نوزدهم: دستگیری از نیازمندان و ایتام 
اهمیت یتیم نوازی 

ــّرُ  ــّرِ ِب ــُه قــاَل: »ِمــْن َاْفَضــِل اْلَب
َ
1. از بهتریــن نیکی هــا: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( َاّن

ااَلْیتــاِم؛ از برتریــن نیکی هــا، نیکــی بــه یتیمــان اســت.«
ــُه قــاَل: »ُظلــُم الَیتامــی 

َ
2. ســرانجام ظلــم بــه یتیمــان: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( َاّن

ــان  ــردان و زن ــان و م ــه یتیم ــم ب ــا؛ ظل ــَم َاهَلَه َع ــُلُب الّنُ ــَم َو َیس َق ُل الّنُ ــّزِ ــی ُیَن َو ااَلَیام
بی همســر، عذاب هــا را نــازل می کنــد و نعمت هــا را از دارنــدگان آن بــاز می ســتاند.«

اهمیت دستگیری از نیازمندان 
عــاَم  ــُه قــاَل: »أْطِعُمــوا الّطَ

َ
1. ارمغــان بهشــت الهــی: عــن العبــد الصالــح)ع( أّن

ــَة ِبَســالٍم]118[؛ امــام کاظــم)ع(  ــاُس ِنیــاٌم َتدُخلــوا الَجّنَ ــوا َوالّنَ
ُ
ــالَم َوَصّل َوأفُشــوا الّسَ

فرمودنــد: اطعــام دهیــد و ســالم را منتشــر ســازید، و آن گاه کــه مــردم بــه خــواب 
رفته  انــد نمــاز بخوانیــد تــا بــا ســالم   ]و ســالمت[ بــه بهشــت در آییــد.«

! َثــالٌث ِمــْن َحقاِئــِق  ــُه قــاَل: »َیــا َعِلــّیُ
َ
2. حقیقــت ایمــان: عــن رســول اهلل)ص(أّن

ــِم]119[؛ ای  ــِم ِلْلُمَتَعّلِ ــْذُل الِعْل االیمــاِن؛ ااِلْنفــاٌق ِمــَن االْقتــاِر َوإْنصاُفــَک الّنــاَس َوَب
علــی! ســه چیــز از حقایــق ایمــان اســت؛ انفــاق در حــد تــوان، رعایــت انصــاف بــا 

مــردم و بخشــش علــم بــه آموزنــده علــم.«
ــِن  ــالِق الُمؤِم ــْن أْخ ــاَل: »ِم ــُه ق

َ
ــین)ع( أّن ــن الحس ــی ب ــن عل ــن: ع ــی مؤم 3. ویژگ

ااِلْنفــاُق َعَلــی َقــْدِر ااِلْقتــاِر]120[؛ از اخــالق مؤمــن، انفــاق به اندازه توان مالی اســت.«

 توشه آخرت 
»ُزهــری« می گویــد: »شــب هنــگام، مــردی را دیــدم کــه در تاریکــی، کولــه بــار 
ســنگینی را بــه دوش گرفتــه بــود و نفــس زنــان آن را حمــل می کــرد. دیــدم امــام 
ســجاد)ع( اســت. ســالم کــردم وگفتــم ایــن موقــع شــب کجــا می رویــد؟ و ایــن بــار 
چیســت؟ حضــرت فرمــود: مقــداری آذوقــه اســت و می خواهــم بــه ســفر بــروم و 
آنجایــی می بــرم کــه محفــوظ بمانــد تــا موقــع ســفر بــا خــودم ببــرم. زهــری گفــت: 
ــت.  ــام نپذیرف ــد. ام ــل کن ــار را حم ــد او ب ــازه دهی ــت، اج ــن اس ــالم م ــرد غ ــن ف ای
زهــری جلــو آمــد و عــرض کــرد: بگذاریــد مــن حمــل کنــم. امــام فرمــود: تو را ســوگند 
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می دهــم کــه مانــع مــن نشــوی، تــو نیــز هــر جــا کــه می خواهــی بــرو.
 پــس از چنــد روز زهــری خدمــت امــام رســید و پرســید: آن شــب در کوچه هــای 
ــد کــه عــازم ســفر هســتید، امــا هنــوز شــما را در شــهر  مدینــه می رفتیــد و فرمودی
می بینــم؟ امــام فرمــود: ســفری کــه گفتــم ســفر آخــرت بــود و توشــه ای کــه گفتــم 
توشــه آخــرت. آن را بــه نیازمنــدان دادم تــا محفــوظ بمانــد کــه موقــع مــرگ 

ــد.]121[ ــی نباش ــتم خال دس

 سخن بیستم: توبه 
اهمیت و آثار توبه 

1. محبوب تریــن: عــن ابــی الحســن موســی بــن جعفــر)ع( قــال: »أَحــّبُ الِعبــاِد 
انابــه  خــدا،  نــزد  بنــدگان  محبوب تریــن  اُبــوَن]122[؛  ّوَ الّتَ اْلُمنیُبــوَن  اهلِل  إَلــی 

کننــدگان و توبــه کننــدگان هســتند.«
ــاَد الُمؤِمــُن ِباالســِتْغفاِر  مــا َع

َ
 2. آمــرزش گناهــان: عــن ابــی جعفــر)ع( قــال: »ُکّل

وَبــَة َوَیعُفــو َعــِن  وَبــِة َعــاَد اهلُل َعَلْیــِه ِبالَمْغِفــَرِة َوإّنَ اهلَل َغُفــوٌر َرحیــٌم َیقَبــُل الّتَ َوالّتَ
ــاَک أْن َتقُنــَط المؤِمنیــَن ِمــْن َرْحَمــِة اهلِل]123[؛ هــر گاه مؤمــن ]از کار  ئاِت َفإّیَ ــّیِ الّسَ
بــد خویــش[ بازگــردد و در مقــام اســتغفار و توبــه برآیــد، خــدا بــر او بــاز می گــردد و او 
را می آمــرزد؛ چــرا کــه خداونــد بخشــنده و مهربــان اســت، توبــه را قبــول می کنــد و 
گناهــان را می آمــرزد، پــس مبــادا کــه مؤمنیــن را از رحمــت خداوند ناامید ســازی.«
ُنوَب َلَتُشــوُب أهَلها 

ُ
 3. ســرد کننــده آتــش: عــن رســول اهلل)ص(أّنه قــاَل: »إّنَ الّذ

ِلَتحِرَقِتِهــم الَیطَفُئهــا َشــیٌء إاّل االســِتغَفار؛]124[ همانــا گناهان، گناهــکاران را برای 
سوزاندنشــان آلــوده می ســازند و چیــزی جــز اســتغفار آن را خامــوش نمی کنــد.«

بازآ، بازآ، هر آن چه هستی بازآی   /    گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی
این درگه ما درگه نومیدی نیست   /    صد بار اگر توبه شکستی بازآی

 شرایط توبه 
ــَک  ّمُ

ُ
عــن امیــر المؤمنیــن)ع(، قــال ِلَمــن قــاَل ِبَحْضَرِتــِه أســَتْغِفُر اهلَل: »َثَکَلْتــَک أ

ُلَهــا  ِة َمعــاٍن أّوَ یــَن َوُهــَو اْســٌم واِقــٌع َعَلــی ِســّتَ ّیِ
أَتــدری مــا االْســِتغفاُر؟ ُهــَو َدَرَجــُة الِعِلّ

َی  اِلُث أن ُتــَؤّدِ
َ

ــَدُم َعَلــی مــا َمضــی َوالّثاِنــی الَعــْزُم َعَلــی َتــرِک الَعــْوِد َعَلیــِه أَبــدًا َوالّث الّنَ
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اِبــُع أن َتعِمــَد  إلــَی الَمْخُلوقیــَن ُحُقوَقُهــم َحّتــی َتلَقــی اهلَل َلیــَس َعَلیــَک َتِبَعــٌة َوالّرَ
ْحــِم 

َ
هــا َوالَخاِمــُس أْن َتْعِمــَد إَلــی الّل

َ
َی َحّق ــَؤّدِ ْعَتَهــا َفُت إلــی َکّلِ َفریَضــٍة َعَلیــَک َضّیَ

 
َ
ــحِت َفُتذیَبــُه ِباالْحــزاِن َحّتــی َیلِصــَق الِجلــُد ِبالَعْظــِم َوَینَشــأ ــذی َنَبــَت َعَلــی الّسُ

َ
اّل

ــُه َحــالَوَة  ــا أِذْقَت ــِة َکَم اَع ــَم الّطَ َل
َ
ــَق الِجْســَم أ ــاِدُس أن ُتذی ــٌد َوالّسَ ِمنهــا َلحــٌم َجدی

ــه  ــخ ب ــی)ع( در پاس ــرت عل ــَتغِفُر اهلِل؛]125[ حض ــوُل أْس ــَک َتُق ــَد ذل ــِة َفِعْن الَمْعِصَی
عزایــت  بــه  مــادرت  فرمــود:  اهلل«،  »اســتغفر  گفــت:  حضــورش  در  کــه  فــردی 
ــا می دانــی کــه اســتغفار چیســت؟ اســتغفار درجــه کســانی اســت کــه  بنشــیند. آی
ــه  ــه ب ــرد و اســتغفار اســمی اســت ک در باالتریــن جــای بهشــت مــکان خواهنــد ک
شــش معنــی بــه کار بــرده می شــود ]و کامــل می شــود[؛ اول پشــیمانی از گذشــته، 
دوم تصمیــم گرفتــن بــر عــدم بازگشــت بــه معصیــت بــرای همیشــه، ســوم اینکــه 
ــدا را  ــی خ ــه وقت ــا آنک ــردازی ت ــت بپ ــت هس ــدا برگردن ــدگان خ ــه از آفری ــی ک حقوق
مالقــات می کنــی گناهــی برایــت نمانــده باشــد، چهــارم آنکــه بــه فرائضــی کــه آن را 
تبــاه ســاخته ای بپــردازی و حقــش را بــه جــای آوری، پنجــم آنکــه گوشــتی کــه از 
غــذای حــرام روئیــده اســت را بــا انــدوه فــراوان ذوب کنــی تــا پوســت بــه اســتخوان 
بچســبد و ]پــس از آن[ گوشــت جدیــدی بــر آن برویــد، ششــم آنکــه بــه بــدن 
]خــود[ ســختی فرمــان بــرداری را بچشــانی همــان گونــه کــه شــیرینی گنــاه را بــه آن 

چشــانده ای. هــر گاه کــه چنیــن کــردی آن وقــت بگــو اســتغفر اهلل.«
چو پنجاه سالت برون شد ز دست   /   غنیمت شمر پنج روزی که هست

مُخسب ای گنه کردة خفته، خیز!   /   به قدر گنه آب چشمی بریز

توبه پذیری خداوند 
یکــی از عرفــا شــبی از کنــار خانــه ای می گذشــت و صــدای نالــه زنــی را شــنید کــه 
بــه شــوهرش می گفــت: حتــی اگــر بــه مــن غــذا هــم ندهــی و مــرا هــم بزنــی و یــا اگــر 
زن دیگــری اختیــار کنــی و از مــن روی بگردانــی، مــن از ایــن خانــه، جــای دیگــری 
ــه  نمــی روم. آن عــارف نعــره ای زد و روی زمیــن افتــاد و از هــوش رفــت. وقتــی ب
هــوش آمــد، از او پرســیدند: چــه اتفاقــی بــرای شــما افتــاد کــه ایــن گونــه از هــوش 
رفتیــد؟ گفــت: ندایــی بــه گوشــم رســید کــه می گفــت: اگــر هــزار بــار هــم گنــاه کنــی 
و توبــه نمایــی از گنــاه تــو خواهیــم گذشــت امــا اگــر از در خانــه مــا بــه کــس دیگــری 
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پنــاه ببــری از تــو نخواهیــم گذشــت.]126[
غرق گنه ناامید مشو ز دربار ما   /    که عفو کردن بود در همه دم کار ما

بنده شرمنده تو، خالق بخشنده من   /   بیا بهشت ات دهم، مرو تو در نار ما
توبه شکستی بیا، هر آنچه هستی   /   امیدواری بجو ز نام غفار ما

در دل شب خیز و ریز، قطره اشکی زچشم   /   که دوست دارم کند، گریه گنهکار ما 

سخن بیست و یکم: خیرات و حسنات 
حقیقت انجام خیرات 

ــِه فــی  ْنیــا َکِثْقِل
ُ

ــَر َعَلــی أْهــِل الّد ــَل الَخْی
َ

ــُه قــاَل: »إّنَ اهلَل َثّق
َ
عــن ابــی جعفــر)ع( أّن

ِتــِه فــی 
َ

ْنیــا َکِخّف
ُ

ــّرَ َعلــی أْهــِل الّد
َ

ــَف الّش
َ

 َخّف
َ

َوَجــّل َمَوازیِنِهــْم َیــْوَم اْلِقیاَمــِة َوإّنَ اهلَل َعّزَ
َمَوازیِنِهــْم َیــْوَم اْلِقیاَمــِة]127[؛ بــه راســتی خــدا کار خیــر را بــر مــردم دنیــا ســنگین 
و  تــرازوی عملشــان در روز رســتاخیز  ســاخته اســت هماننــد ســنگینی آن در 
خداونــد بلنــد مرتبــه و ســترگ کار شــر را بــر مــردم دنیــا ســبک گردانیــده هماننــد 

ــتاخیز.« ــان در روز رس ــرازوی عملش ــبکی آن در ت س

 اهمیت سبقت بر انجام خیرات 
1. َفاْسَتِبُقوا اْلَخیراِت]128[؛ »در کارهای خیر  از ]یکدیگر[ پیشی بگیرید.«

2. إَنُهــْم کاُنــوا ُیســاِرُعوَن ِفــی اْلَخْیــراِت؛]129[ »آن هــا )مؤمنــان( درکار خیــر از هــم 
ســبقت می گیرنــد.«

 دالیل شتاب در انجام خیرات 
ــِر  ــُه قــاَل: »َمــْن َهــّمَ ِبَشــْیٍء ِمــَن الَخْی

ّ
1. بیــم از شــیطان: عــن ابــی جعفــر)ع( أَن

ــیطاِن فیــِه َنْظــَرٌة]130[؛ هــر کــس قصــد 
َ

 َشــْیٍء فیــِه َتأخیــٌر ِللّش
َ

ــإّنَ ُکّل ــُه َف ْل َفْلُیَعّجِ
انجــام کار خیــری را دارد پــس بایــد در آن بشــتابد.، زیــرا هــر کار خیــری کــه پــس 

ــه راســتی شــیطان را در آن نظــری اســت.« افتــد ب
ــُه قــاَل: »إذا َهــّمَ أَحُدُکــم ِبَخْیــٍر أْو ِصَلــٍة َفــإّنَ َعــْن َیمیِنــِه 

َ
عــن ابــی عبــداهلل)ع( أّن

ــم  ــما تصمی ــی از ش ــرگاه یک ــَک]131[؛ ه ــْن ذِل ــاُه َع ــاِدر الَیُکّف ــْیطاَنیِن َفْلُیب ــماِلِه َش َوِش
قــرار  او  یــا رســاندن نفعــی بگیــرد، دو شــیطان در راســت و چــپ  کار خیــر  انجــام 
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می گیرنــد ]تــا منصرفــش ســازند[، پــس بایــد شــتاب کنــد تــا مبــادا او را از آن بــاز دارند.«
ــُه قــاَل: »کاَن أبــی َیُقــوُل: ِإذا 

َ
2. امــکان عــدم موفقیــت: عــن ابــی عبــد اهلل)ع( أّن

ــَک الَتــْدری مــا َیْحــُدُث]132[؛ پــدرم همیشــه می فرمــود: چــون 
َ
َهَمْمــَت ِبَخْیــٍر َفبــاِدْر َفإّن

آهنــگ کار نیکــی کــردی شــتاب کــن. زیــرا تــو نمی  دانــی چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.«
ــُه قــاَل: »إذا َهَمْمــَت 

َ
3. امــکان عنایــت خــاص خــدا: عــن ابــی عبــد اهلل)ع( أّن

ــَع َعَلــی الَعبــِد َوُهــَو َعَلــی  َل مــا إّطَ  ُرّبَ
َ

َوَجــّل ــْرُه َفــإّنَ اهلَل َعّزَ ِبَشــْیٍء ِمــَن الَخْیــِر َفالُتَؤّخِ
ــدًا]133[؛ چــون  ــَک َبْعَدهــا أَب ُب َعّذِ

ُ
ــی ال أ تــی َوَجالِل ــوُل َوِعّزَ ــِة َفَیُق اَع ــَن الّطَ َشــیٍء ِم

قصــد انجــام خیــری کــردی پــس آن را بــه تأخیــر مینــداز؛ زیــرا همانــا کــه خداونــد 
از بنــده ای در حــال انجــام خیــری مطلــع  کــه  بلنــد مرتبــه چــه بســیار باشــد 
می شــود و ]بــه خاطــر انجــام همــان کار خیــر[ می گویــد بــه بزرگــی و شــکوهم 

ــم.« ــز عــذاب ننمای ــو را پــس از انجــام ایــن کار خیــر هرگ ــه ت ســوگند ک

ارزش شتاب در خیرات 
»صدقــه حلوانــی« می گویــد: »در مســجد الحــرام یکــی از دوســتانم دو درهــم 
از مــن قــرض خواســت و مــن بــه او گفتــم: پــس از طــواف بــه او خواهــم داد. در 
حیــن طــواف امــام صــادق)ع( را مشــغول طــواف دیــدم. امــام دســتش را به جهت 
کمــک خواســتن روی شــانه مــن گذاشــت و هــر دو بــه طــواف پرداختیــم. طــواف 
مــن بــه پایــان رســید. امــا بــه جهــت رعایــت وضعیــت جســمی امــام، ترجیــح دادم 
بــه ایشــان کمــک کنــم. دوســتم کــه از مــن قــرض خواســته بــود در کنــاری نشســته و 
بــه خیــال اینکــه مــن در قــرض دادن بــه او مســامحه می کنــم، هــر دور کــه از جلــوی 
او رد می شــدم بــا دســت بــه مــن اشــاره می کــرد کــه دو درهــم بــه مــن قــرض بــده. 
امــام متوجــه شــد و پرســید: ایــن مــرد چــه می خواهــد؟ عــرض کــردم: او منتظر من 
اســت کــه طوافــم تمــام شــود و بــه او دو درهــم قــرض بدهــم. امــام ســریع دســت از 
شــانه  ام برداشــت و فرمــود: مــرا رهــا کــن و بــرو حاجــت او را بــرآور! وقتــی بازگشــتم، 
امــام کــه طوافــش تمــام شــده بــود و بــا دوســتانش صحبــت می کــرد بــه مــن فرمود: 
مــن اگــر بــرای بــرآوردن حاجــت کســی شــتاب کنــم بهتــر اســت کــه هــزار بنــده را در 

راه خــدا آزاد و هــزار نفــر را بــرای جهــاد در راه خــدا بســیج کنــم!«]134[
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سخن بیست و دوم: گناه 
بزرگی گناه 

ــُه  ــإّنَ َل ــُه َمــْن ُیحــاِدِد اهلَل َو َرُســوَلُه َف
َ
ّن

َ
ــْم َیْعَلُمــوا أ 1. جنــگ بــا خــدا و رســول: أَل

ــَم َخاِلــدًا ِفیهــا]135[؛ »آیــا نمی داننــد کــه هــر کــس بــا خــدا و رســولش  َنــاَر َجَهّنَ
ــد.« ــد مان ــه خواه ــه در آن جاودان ــت ک ــرای اوس ــم ب ــش جهن ــد، آت ــمنی کن دش

! الَتْنُظــْر ِاَلــی ِصَغــِر اْلَخِطیَئــِة  ــُه قــاَل: »یــا أبــاَذّرِ
َ
2. بزرگــی خــدا: عــن النبی)ص(أّن

َو َلِکــِن اْنُظــْر ِإلــی َمــْن َعَصْیَتــُه]136[؛ ای ابــاذر! بــه کوچکــی گنــاه، نــگاه مکــن بلکــه 
بــه بزرگــی کســی کــه نافرمانــی  اش را کــرده  ای نــگاه کــن.«

برخی از آثار گناه 
َعــَم]137[؛  ــُر الّنِ ُنــوُب ُتَغّیِ

ُ
ــُه قــاَل: »َالّذ

َ
1. تغییــر نعمت هــا: عــن رســول اهلل)ص(أّن

گناهــان نعمت هــا را تغییــر می دهنــد.«
 
َ
ُمــوُع إاّل

ُ
ــِت الّد

َ
ــُه قــاَل: » َمــا َجّف

َ
2. قســاوت قلــب: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( أّن

ــوِب؛]138[ اشــک ها خشــک  ُن
ُ

ــَرِة الّذ  َلَکْث
َ
ــوُب ِإاّل ــوِب َو مــا َقَســِت الُقُل ــَوِة اْلُقُل ِلَقْس

نمی شــود مگــر بــه خاطــر قســاوت قلب هــا و قلب هــا قســی نمی شــود مگــر بــه 
ــان.« ــادی گناه ــطه زی واس

ُجــُل َخــَرَج  ــُه قــاَل: »إذا أْذَنــَب الّرَ
َ
3. دوری از رســتگاری: عــن ابــی عبــداهلل)ع( أّن

ــی َتْغِلــَب َعَلــی َقْلِبــِه  ِمــْن َقْلِبــِه ُنْکَتــٌة َســْوداُء َفــإن تــاَب إْنَمَحــْت َو إن زاَد َزاَدْت َحّتَ
َفالُیْفِلــُح َبْعَدهــا َاَبــدًا]139[؛ هنگامــی کــه کســی گنــاه می کنــد در دلــش نقطــه 
ســیاهی خــروج می کنــد. حــال اگــر توبــه کنــد آن نقطــه ســیاه پــاک می شــود. 
امــا اگــر بــاز هــم گنــاه کنــد آن نقطــه ســیاه بزرگتــر می شــود تــا سراســر قلبــش را فــرا 

می گیــرد و از آن بــه بعــد هرگــز رســتگار نمی شــود.«

بدترین گناهان 
ــِه  ــَت َعَلْی ــا َنَب ها َم

ُ
ــّد هــا َشــدیَدٌة َو أَش

ُ
ــوُب ُکّل ُن

ُ
ــُه قــاَل: »ألّذ

َ
عــن ابــی جعفــر)ع( أّن

ــٌب؛]140[   َطّیِ
َ
ــَة الَیدُخُلهــا ِإاّل ٌب َو الَجّنَ

َ
ــّذ ــا ُمَع ــا َمْرُحــوٌم َو إّمَ ــُه إّمَ

َ
ُم ألّن

َ
ــّد ْحــُم َو ال

َ
الّل

از آن،  کــه  گناهــان همگــی ســخت هســتند و ســخت ترین آن، گناهــی اســت 
گوشــت و خــون ]بــر بــدن[ روئیــده باشــد. حــال او یــا بخشــیده می شــود و یــا 
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عــذاب می گــردد، ولــی بــه هــر حــال در بهشــت جــز انســان پــاک وارد نمی شــود.«

سخن بیست و سوم: فضل و رحمت خدا 
اهمیت و گستردگی رحمت خدا 

1. عامــل دوری از خســران اخــروی: َفَلــوال َفضــُل اهلِل َعَلیُکــم َو َرحَمُتــُه َلُکْنُتــْم 
ــود هــر  ــه شــما نب ــبت ب ــد نس ــل و رحمــت خداون ــر فض ــریَن؛]141[ »اگ ــَن الَخاِس ِم

آینــه از زیانــکاران بودیــد.«
ــِه؛]142[ »از فضــل خــدا  ــْن َفضِل 2. درخواســت از فضــل خــدا: َو اســَئُلوا اهلَل ِم

درخواســت کنیــد.«
3. گســتردگی فضــل خــدا: قــال الصــادق)ع(: »إذا کاَن َیــوَم الِقیاَمــِة َنَشــَر اهلُل 
ــی َیطَمــَع إبِلیــُس ِفــی َرحَمِتــِه]143[؛ وقتــی روز قیامــت  َتبــاَرَک َو َتعالــی َرحَمَتــُه َحّتَ
شــود، خداونــد رحمتــش را پراکنــده ســازد، تــا آنجا کــه ابلیس نیــز در آن طمع کند.«

من نکردم خلق تا سودی کنم   /   بلکه تا بر بندگان جودی کنم

 امیدواری به فضل خدا 
ــِه َفْلَیْعَمــْل َعَمــاًل  1. امیــدواری بــه همــراه عمــل صالــح: َو َمــْن کاَن َیْرُجــو ِلقــاَء َرّبِ
ــِه أَحــدًا؛]144[ »و هــر کــس دیــدار پــروردگارش را آرزو دارد  َصاِلحــًا َو الُیشــِرْک ِبِعبــاَدِة َرّبِ
پــس بایــد عمــل صالــح انجــام دهــد و در پرســتش او هیــچ کــس را شــریک نگردانــد.«

 اْلَقْوُم اْلکاِفُروَن؛]145[ 
َ
ُس ِمْن َرْوِح اهلِل إاّل

َ
ُه الَیْیأ

َ
 2. نا امیدی، مرز کفر به خدا: إّن

»به درســتی که جز گروه کافران از رحمت خدا ناامید نمی شــوند.«
ْرُج اهلَل 

ُ
ــاَل: »أ ــُه ق

َ
ــه رحمــت خــدا: عــن الصــادق)ع( أّن 3. حــدود امیــدواری ب

الَیْجِرُئــَک َعَلــی َمعاِصیــِه َو َخــِف اهلَل َخوفــًا الُیؤِیُســَک ِمــْن َرْحَمِتــِه؛]146[ بــه خــدا 
امیــد داشــته بــاش تــا جائــی کــه تــو را بــر گنــاه و نافرمانــی او دلیــر نکنــد و از خــدا 

بتــرس تــا جائــی کــه تــو را از رحمتــش ناامیــد نســازد.« 

شرایط امیدواری به فضل خدا 
امیــر مؤمنــان)ع( بــه مــردی کــه تــرس خــدا بــر چهــره او اثــر گذاشــته بــود نظــر کــرد 
و فرمــود: »تــو را چــه شــده؟« عــرض کــرد: »از خــدا می ترســم« فرمــود: »ای بنــده 
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خــدا! از گناهانــت بتــرس و از عــدل خــدا بیــم دار و بــر حقــوق بنــدگان خــدا کــه بــر 
گردنــت هســت، بیندیــش و خــود را از آن هــا رهــا ســاز. همچنیــن از آنچــه خــدا تــو 
را بــر آن مکلــف ســاخته و اطاعتــش ننمــوده ای و نافرمانیــش را در آنچــه تــو را نهی 
کــرده انجــام داده ای، بتــرس. اگــر چنیــن نکــرده ای از خــدا هــم تــرس نداشــته 
بــاش کــه تــو بــه وظیفــه ات عمــل کــرده ای و او نیــز بــه کســی ظلــم نمی کنــد و 
بیشــتر از آنچــه کــه کســی ســزاوار اســت، هرگــز عــذاب نخواهــد نمــود، مگــر آنکــه از 
بدفرجامــی بــه ســبب دگرگــون شــدن نعمت هــا و مبتــال شــدن بــر امتحانــات الهی 
بــر حــال خــود بیــم داشــته باشــی. پــس اگــر بخواهــی کــه خــدا تــو را از فرجــام بــد 
ایمنــی بخشــد بــدان کــه هــر کار خیــری کــه بــه آن روی آوری از فضــل خــدا و توفیق 
از جانــب اوســت و بــه هــر کار بــدی کــه بــه آن دســت بزنــی و کیفــر نبینــی بــه ســبب 
آن اســت کــه خــدا بــه تــو مهلــت داده و کیفــرت را بــه تأخیــر انداختــه تــا بــه خــود 

آیــی و توبــه نمائــی تــا ســرانجام بــه عفــو خــدا نائــل گــردی.]147[«

 سخن بیست و چهارم: شیطان 
ضرورت پایداری در برابر شیطان 

ِخــُذوُه َعــُدّوًا؛]148[ »شــیطان 
َ
ــیطاَن َلُکــم َعــُدّوٌ َفاّت

َ
1. دشــمنی شــیطان: إّنَ الّش

دشــمن شماســت، پــس او را دشــمن خــود بداریــد.«
ــیطاُن 

َ
ُکــُم الّش  2. مراقبــت بــر فریــب نخــوردن از شــیطان: یــا َبِنــی آَدَم اَلَیْفِتَنّنَ

ــِة؛]149[ »ای فرزنــدان آدم! ]مراقب باشــید[ شــیطان  َکَمــا أْخــَرَج أَبَوْیُکــم ِمــَن الَجّنَ
فریبتــان ندهــد چنــان کــه پــدر و مادرتــان را از بهشــت بیــرون رانــد.«

ــُه 
َ
 3. صــف آرایــی در برابــر وسوســه های شــیطانی: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ــیطاَن ِبالُمجاَهــَدِة َواْغِلُبــوُه ِبالُمَخاَلَفــِة]150[؛ در برابــر شــیطان 
َ

قــاَل: »صاُفــوا الّش
بــرای جنــگ بــا او صف آرائــی کنیــد و بــا مخالفــت بــر او چیــره شــوید.«

 برخی ابزارهای شیطان در گمراه ساختن انسان 
کــری  ــْد َبعــَد الّذِ ــال َتقُع ــیطاُن َف

َ
َک الّش ــا ُیْنِســَیّنَ 1. بــه فراموشــی انداختــن: َوإّمَ

اِلمیــَن؛]151[ »و اگــر شــیطان تــو را بــه فراموشــی انداخــت، پــس از 
َ

ــَع الَقــوِم الّظ َم
ــا ســتمکاران منشــین.« توجــه، دیگــر ب
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ــیطاُن أْن ُیوِقــَع َبْیَنُکــُم 
َ

مــا ُیریــُد الّش
َ
 2. دشــمنی و کینــه انداختــن در دل هــا: إّن

الَعــداَوَة َوالَبْغضــاَء؛]152[ »بــه درســتی کــه شــیطان می خواهــد بیــن شــما کینــه و 
دشــمنی انــدازد.«

ُهــُم  َوِلّیُ َوُهــَو  أْعَماَلُهــم  ــیطاُن 
َ

الّش َلُهــُم  ــَن  َفَزّیَ ناپســند:  اعمــال  تزییــن   .3 
ــردار ایشــان امتهــای پیشــین( را در  ــذاٌب ألیــٌم؛]153[ »شــیطان ک ــْم َع ــْوَم َوَلُه الَی
نظرشــان زینــت داد، پــس او امــروز دوستدارشــان اســت و بــرای آن هــا عذابــی 

دردنــاک اســت.«
 
َ
إاّل ــْیطاُن 

َ
الّش َیِعُدُهــُم  َومــا  یِهــْم  َوُیَمّنِ َیِعُدُهــْم  دروغیــن:  وعده  هــای   .4  

ُغــُرورًا]154[ ؛ »]شــیطان[ وعده شــان می دهــد و بــه آرزو کــردن وادارشــان می کنــد 
و جــز فریــب، شــیطان وعده شــان ندهــد.«

ــُم الَفْقــَر؛]155[ »شــیطان بــه تهــی دســتی 
ُ
ــْیطاُن َیِعُدُک

َ
 5. ترســاندن از فقــر: َالّش

وعده تــان می دهــد.«
ُصــدوِر  فــی  ُیَوْســِوُس  ــذی 

َ
اّل  * ــاِس  الَخّنَ الَوْســواِس  َشــّرِ  ِمــْن  وسوســه:   .6 

ــاِس]156[ ؛ »از شــر وســواس خنــاس )شــیطان( کــه در دل هــای مــردم وسوســه  الّنَ
می کنــد.«

االمــام  عــن  بلنــد:  آرزوهــای  و  زودگــذر   7.یــادآوری شــهوات، لذت هــای 
ــُه ُخرُطــوٌم َکُخرُطــوِم الَکْلــِب واِضَعــٌة َعَلــی َقْلــِب  ــُه قــاَل: »إّنَ إْبلیــَس َل

َ
الرضــا)ع( أّن

اِت َوِیْاتیــِه ِباألماِنــّیِ َوَیأتیــِه ِبالَوسَوَســِة َعَلــی َقْلِبــِه 
َ

ــّذ
َ
ــَهواِت َوالّل

َ
ــُرُه الّش اْبــِن آَدم ُیَذِکّ

ــمیِع الَعلیــِم« أْخــَرَج ُخرُطوَمــُه  ــِه َفــِإذا قــاَل اْلَعْبــُد: »أعــوُذ ِبــاهلِل الّسَ ُکُه فــی َرّبِ ُیَشــّکِ
ِمــن َقلِبــِه]157[؛ بــرای شــیطان پــوزه ای اســت ماننــد پــوزه ســگ کــه آن را در 
دل آدمــی می نهــد و او را بــه یــاد شــهوات و لذت هــای نفســانی می انــدازد و او 
را ســرگرم آرزوهــا می کنــد و وسوســه را در قلــب او می افکنــد کــه در نتیجــه او را 
نســبت بــه آفریــدگارش در شــک و تردیــد واقــع کنــد و هــر گاه کــه آن بنــده بگویــد: 
پنــاه می بــرم بــه خداونــد شــنوای دانــا، خرطومــش را از قلــب او بیــرون می کنــد.«

 ابزار شیطان 
روزی شــیطان بــه صــورت پیرمــردی در آمــد و نــزد حضــرت ســلیمان)ع( رفــت. 
حضــرت ســلیمان)ع( از او پرســید: »تــو بــا امــت موســی)ع( چــه می کنــی؟« گفــت: 
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»حــب دنیــا را بــر دل هایشــان می انــدازم.« پرســید: »بــا امــت عیســی)ع( چــه 
ــا تثلیــث و شــرک، اغــواء خواهــم نمــود.« پرســید:  می کنــی؟« گفــت: »آن هــا را ب
ــا  ــذارم ت ــا را وا نمی گ ــت: » آن ه ــی؟« گف ــه می کن ــم النبیین)ص(چ ــت خات ــا ام » ب

ــرار دهــم.«]158[ ــه اال اهلل ق ــر از الال ــا را برایشــان محبوب ت درهــم و دنی
دوزخ است ابلیس و دوزخ اژدهاست   /   کو به دریاها نگردد کّم و کاست

 هفت دریا را در آشامد هنوز   /    کم نگردد سوزشش آن خلق سوز

 سخن بیست و پنجم: تقوی و پارسایی 
حقیقت تقوی 

ــِن  بــاِس ِلْلُمْؤِم ــُن الّلِ زَی
َ
ــُه قــاَل: »أ

َ
1. زیباتریــن پوشــش ها: عــن الصــادق)ع( أّن

ْقــوی؛]159[ زیباتریــن لبــاس بــرای مؤمــن لبــاس تقــوی اســت.« ِلبــاُس الّتَ
ْقــوی أْن  ــُه قــاَل: »َالّتَ

َ
ّن

َ
 2. حضــور دائــم در نــزد پــروردگار: عــن الصــادق)ع( أ

الَیْفُقــَدَک اهلُل َحْیــُث أَمــَرَک َو الَیــراَک َحْیــُث َنَهــاَک؛]160[ تقــوی آن اســت کــه 
هــرگاه خداونــد بــه تــو دســتوری داد تــو را غایــب نیابــد و چــون تــو را بــاز دارد 

نبینــد.« حاضــرت 
ْقــوی َخیــُر َزاٍد  ــُه قــاَل: »ًالّتَ

َ
ّن

َ
 3. برتریــن توشــه آخــرت: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( أ

ِللَمعــاِد؛]161[ تقــوی عالی تریــن توشــه بــرای روز معــاد می باشــد.«

 ارکان تقوی 
ْقــوی أْرَبَعــُة أْرکاٍن؛ َاْلَخــْوُف ِمــْن َرّبِ اْلَجلیــِل َو  ــُه قــاَل: »ِللّتَ

َ
عــن النبی)ص(َاّن

بــرای  ِحیــِل؛]162[  الّرَ ِلَیــْوِم  ْســِتعَداُد  ِ
ْ

اال َو  ِباْلَقلیــِل  الَقَناَعــُة  َو  ْنِزیــِل  ِبالّتَ اْلَعَمــُل 
ــده،  ــازل ش ــه ن ــه آنچ ــل ب ــزرگ، عم ــروردگار ب ــرس از پ ــت؛ ت ــن اس ــار رک ــوی چه تق

قناعــت بــه انــدک و آمادگــی بــرای مــرگ.«

 دستاوردهای تقوی 
ْرَض هلِلِّ ُیوِرُثهــا َمــْن َیشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو اْلَعاِقَبــُة 

ْ
1. میــراث داری زمیــن: ِاّنَ األ

ِقیــَن]163[؛ »زمیــن از آن خداســت و بــه هــر کــس از بندگانــش کــه بخواهــد  ِلْلُمّتَ
می دهــد و ســرانجام از آن متقیــن اســت.«
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َمــْن کاَن  ِعباِدنــا  ِمــْن  ُنــوِرُث  ِتــی 
ً
اّل ــُة  اْلَجّنَ ِتْلــَک  2. میــراث داری بهشــت:  

َتِقّیــًا؛]164[ »آن بهشــتی اســت کــه بــه أن بندگانمــان کــه پرهیــزگار باشــند بــه 
می دهیــم.« میــراث 

ُمُکــُم اهلُل]165[؛ »از خــدا پــروا  ُقــوا اهلَل َو ُیَعّلِ
َ
3. بهره گیــری از علــم الهــی: َو اّت

ــا خــدا شــما را آمــوزش دهــد.« کنیــد ت
ــرًا]166[؛ »هــر  ــِرِه ُیْس ــْن أْم ــُه ِم ــْل َل ــِق اهلَل َیْجَع ــْن َیّتَ 4. آســان شــدن امــور: َو َم

کــس از خــدا پــروا کنــد، خــدا بــرای او در کارش تســهیلی قــرار می دهــد.«
ــُه  ــًا َو َیْرُزق ــُه َمْخَرج ــْل َل ــِق اهلَل َیْجَع ــْن َیّتَ ــره: َو َم ــر منتظ ــرای غی 5. روزی از مج
ِمــْن َحْیــُث الَیْحَتِســُب]167[؛ هــر کــس از خــدا پــروا کنــد بــرای او گریزگاهــی ]از 

مشــکالت[ قــرار می دهــد و از جایــی کــه نمی دانــد بــه او روزی می رســاند.«
قی َو أْصَلَح َفالَخْوٌف َعَلْیِهــْم َو الُهْم َیْحَزُنوَن]168[؛ 

َ
6. آســودگی خاطــر: َفَمــن اّت

»پــس هــر کــس پرهیــزگاری کنــد و خــود را اصــالح نمایــد، نــه بیمــی بــر اوســت و نــه 
اندوهی.«

َقــی اهلَل 
َ
ــُه قــاَل: »َمــِن اّت

َ
ّن

َ
7. عــدم تــرس از آفریــدگان: عــن االمــام الهــادی)ع( أ

َقــی َو َمــْن أطــاَع اهلَل ُیطــاُع َو َمــْن أطــاَع اْلَخالــَق َلــْم ُیبــاِل َســَخَط اْلَمْخُلوِقیــَن َو  ُیّتَ
 ِبــِه َســَخُط اْلَمْخُلوقیــَن؛]169[ کســی کــه از 

َ
ــْن أْن َیِحــّل

َ
َمــْن أْســَخَط الَخاِلــَق َفْلَیَتَیّق

خــدا پــروا داشــته باشــد، از او پــروا می کننــد و هــر کــس از خــدا اطاعــت کنــد، مــورد 
اطاعــت واقــع می شــود و هــر کــس کــه از آفریننــده فرمــان َبــَرد، از خشــم آفریــدگان 
باکــی نخواهــد داشــت و کســی کــه آفریــدگار را بــه خشــم آورد، یقیــن کنــد کــه خشــم 

آفریــدگان بــر او روا خواهــد شــد.«
مردان رهش میل به هستی نکنند   /   خود بینی و خویشتن پرستی نکنند

هر نیم شبی که در خرابات آیند   /   خم خانه تهی کنند و مستی نکنند

 نیروی پارسایی 
از جوانــان  تعــدادی  اکــرم)ص(از محلــی می گذشــتند، دیدنــد  پیامبــر  روزی 
مشــغول مســابقه و زور آزمایــی هســتند. آنجــا ســنگ بزرگــی بــود کــه هــر کــدام 
قــدر توانایــی خــود حرکــت مــی داد. رســول خدا)ص(پرســید: »چــه  بــه  را  آن 
می کنیــد؟« گفتنــد: »زور آزمایــی می کنیــم تــا بدانیــم کــه کدامیــک از مــا نیرومندتــر 
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اســت.« فرمــود: »مایلیــد مــن بگویــم کدامتــان از همــه قوی  تــر هســتید؟« عــرض 
کردنــد: » بلــه یــا رســول اهلل! چــه بهتــر کــه پیامبــر اســالم بگویــد چــه کســی قوی تــر 
اســت.« پیامبــر اکرم)ص(فرمودنــد: »از همــه نیرومندتــر کســی اســت کــه تقــوا 
پیشــه کنــد و هــرگاه از چیــزی خوشــش آمــد، عالقــه بــه آن چیــز وی را بــه گنــاه و 
مخالفــت حــق وادار نکنــد و هــرگاه عصبانــی شــد، طوفــان خشــم او را بــه ســمت 

ــاند.«]170[ ــاه نکش گن
عام نادان پریشان روزگار   /   به زدانشمند ناپرهیزگار

کان به نابینایی از راه اوفتاد   /   وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد 

سخن بیست و ششم: چشم پوشی از عیب دیگران 
زیبایی عیب پوشی 

أْخــالِق  »أْشــَرُف  قــاَل:  ــُه 
َ
ّن

َ
أ امیرالمؤمنیــن)ع(  عــن  اخالق هــا:  زیباتریــن   .1

ــا َیْعَلــُم]171[؛ شــریف ترین اخــالق فــرد بزرگــوار، چشــم پوشــی او  اْلَکریــِم َتَغاُفُلــُه َعّمَ
از آنچــه ]در مــورد دیگــران و اشتباهاتشــان[ می دانــد، اســت.«

ــُه قــاَل: 
َ
ّن

َ
2. عــدم شــتاب در عیب جویــی دیگــران: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( أ

َمــْن َعَلــی 
ْ
ــُه َمْغُفــوٌر َلــُه َو التأ

َ
»یــا َعبــَداهلِل! الَتْعَجــْل ِفــی َعْیــِب َعْبــٍد ِبَذْنِبــِه َفَلَعّل

َنْفِســَک]172[ ؛ای بنــده خــدا ! در برشــمردن عیــب کســی بــه گناهــش شــتاب 
مکــن شــاید گناهــش بخشــیده شــود، و بــه نفــس خــودت اطمینــان نداشــته 

بــاش ]کــه بهتــر از او باشــی[.«
ــُد  ــْل ُیْحَم ــاَل: »َتغاَف ــُه ق

َ
ــر المؤمنیــن)ع( أّن 3. پیامــد چشــم پوشــی: عــن امی

ــود.« ــندیده ش ــا کارت پس ــن ت ــی ک ــم پوش ــُرَک]173[؛ چش َاْم

زشتی عیب  جویی 
ــاِس  ــُه قــاَل: »أمَقــُت الّنَ

َ
1. کینــه تــوز تریــن مــردم: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( أّن

اســت.« عیب جــو  مــردم،  توزتریــن  کینــه  ــاُب]174[؛  اْلَعّیَ
قــاَل:  ــُه 

َ
أّن امیرالمؤمنیــن)ع(  عــن  خودپســندی:  نشــانه  عیب جویــی؛   .2

ــاِس َو َنْفُســُه أْکَثــُر شــْیٍء َمعایبــًا َو الَیْبُصُرهــا]175[؛  »َعِجْبــُت ِلَمــْن ُیْنِکــَر ُعُیــوَب الّنَ
در شــگفتم از کســی کــه عیــوب مــردم را زشــت می پنــدارد در حالــی کــه عیب هــای 
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خــودش بیشــتر اســت امــا نمی بینــد.«
ــُه قــاَل: »أْکَبــُر اْلَعْیــِب أْن َتِعیــَب 

َ
3. بزرگتریــن عیب هــا: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( أّن

َغیــَرَک ِبمــا ُهــَو ِفیــَک]176[؛ بزرگتریــن عیب هــا ایــن اســت کــه عیبــی را در دیگــران 
برشــماری کــه در خــودت هــم هســت.«

َلــْم  »َمــْن  قــاَل:  ــُه 
َ
أّن امیرالمؤمنیــن)ع(  عــن  عیب جویــی:  ســوء  پیامــد   .4

َصــْت ِعیَشــُتُه]177[؛ هــر کســی ]از 
َ

 َعــْن َکِثیــٍر ِمــَن األُمــوِر َتَنّغ
ُ

َیَتغاَفــْل َو الَیُغــّض
اشــتباهات دیگــران[ چشــم پوشــی نکنــد و از بســیاری ]از اشــتباهات در[ کارهــا 

تبــاه می شــود. ]ی دیگــران[ نگــذرد، زندگیــش 

نکوهش عیب  جویی 
مدتــی  امــا  می آمــد،  صــادق)ع(  امــام  خدمــت  پیوســته  روســتایی،  مــردی 
امــام او را ندیــد. حضــرت از حــال او جویــا شــد. شــخصی کــه در محضــر امــام بــود 
خواســت از مــرد روســتایی عیب جویــی کنــد و بــه ایــن وســیله از ارزش او نــزد 
ــی  ــدان آدم مهم ــت و چن ــواد اس ــی و بی  س ــرد، دهات ــت: »آن م ــد. گف ــام بکاه ام
نیســت.« امــام فرمــود: »شــخصیت انســان در عقــل او و شــرافتش در دیــن او و 
برتــری اش در تقــوای اوســت. زیــرا مــردم از نظــر نســل یکســانند و همــه از بنــی  آدم 
هســتند و مزایــای مــادی ارزش آفریــن نیســت.« آن مــرد از ســخنانش شــرمنده 

شــد و دیگــر چیــزی نگفــت.]178[
در گفتن عیب دگران بسته زبان باش   /   با خوبی خود عیب نمای دگران باش 

روز بیست و هفتم: دوستی و همنشینی 
تعریف دوستی 

فیــُق َرفیقــًا  َی الّرَ َمــا ُســّمِ
َّ
ــُه قــاَل: »إّن

َ
1. معنــای رفیــق: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

فیــُق  ــَک َعَلــی َصــالِح ِدیِنــَک َفُهــَو الّرَ ــُه َیرَفُقــَک َعَلــی َصــالِح دیِنــَک َفَمــْن أعاَن
َ
ألّن

ــفیُق]179[؛ رفیــق بــه ایــن دلیــل رفیــق نامیــده شــده اســت کــه بــه تــو در 
َ

الّش
صــالح دینــت ســود می رســاند، پــس هــر کــس بــه تــو در صــالح دینــت یــاری رســاند 

او رفیــق دلســوز اســت.«
ــُق  دی َی الّصَ ــّمِ ــا ُس َم

َ
ــاَل: »إّن ــُه ق

َ
2. معنــای صدیــق: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن
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ــِه  ــَک َفاســَتِنْم إَلی ــَل ذِل ــَک َفَمــن َفَع ــَک فــی َنفِســَک َوَمعاِیِب ــُه َیصِدُق
َ
َصدیقــًا ألّن

دیــُق؛]180[ صدیــق و دوســت بــه ایــن دلیــل صدیــق نامیــده شــده کــه  ــُه الّصَ
َ
َفإّن

در مــورد نفــس تــو و عیب هایــت، بــه تــو راســت می گویــد. پــس هــر کــس ایــن گونــه 
رفتــار کــرد بــه ســوی او آرام گیــر، بــه درســتی کــه او دوســت اســت.«

ابر اگر آب زندگی بارد   /   هرگز از شاخ بید بر نخوری
با فرو مایه همنشینی مکن   /   کز نی بوریا شکر نخوری

همنشینان خوب 
َتــْزُدْد  اْلُحَلمــاَء  »جاِلــِس  قــاَل:  ــُه 

َ
أّن المؤمنیــن)ع(  امیــر  عــن  بردبــاران:   .1

ِحْلمــًا؛]181[ »بــا بردبــاران همنشــینی کــن، حلــم و بردبــاری ات زیــاد می شــود.«
الُعَلمــاَء  »جاِلــِس  قــاَل:  ــُه 

َ
أّن المؤمنیــن)ع(  امیــر  عــن  دانشــمندان:   .2  

می شــوی.« خوشــبخت  کــن  همنشــینی  دانشــمندان  بــا  َفَتْســعْد]182[؛ 
ــُه قــاَل: »َجاِلــِس الُفَقــراَء َتــزُدْد 

َ
 3. فقــرا و نیازمنــدان: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ُشــکرًا؛]183[ بــا فقــرا همنشــینی کــن، شــکر گــزاری ات زیــاد می شــود.«
الُحَکمــاَء  »جاِلــِس  قــاَل:  ــُه 

َ
أّن المؤمنیــن)ع(  امیــر  عــن  اندیشــان:  دور   .4  

ــا دور اندیشــان  ــَک]184[؛ ب ــِف َعنــَک َجهُل ــَک َوَتشــُرْف َنفُســَک َوَیْنَت ــْل َعقُل َیکُم
ــی ات از بیــن مــی رود.« ــن، خــردت کامــل و نفســت شــریف و نادان همنشــینی ک
بیــِب َحیــاُة 

َ
ــّیِ الّل ــُة الَوِل ــُه قــاَل: »ُصحَب

َ
 5. عاقــالن: عــن امیــر المؤمنیــن)ع( أّن

ــی روح اســت.« ــا دوســت عاقــل ]موجــب[ زندگان ــّروِح]185[؛ همنشــینی ب ال
ــُه قــاَل: »صاِحــِب الُعَقــالَء وأْغِلــِب الَهــوی ُتراِفــِق 

َ
أّن  عــن امیــر المؤمنیــن)ع( 

الَمــاَلِء ااَلعلــی]186[؛ »بــا عاقــالن همنشــینی کــن و بــر نفــس غلبــه نمــا تــا اینکــه بــا 
ــردی.« ســاکنان عــرش الهــی همنشــین گ

 ضرورت دوری از دوست بد 
ــت. روزی  ــادی)ع( اس ــته امام ه ــیعیان برجس ــی از ش ــری« یک ــم جعف »ابو هاش
امــام از روی اعتــراض بــه او فرمــود: »چــرا بــا عبــد الرحمــان بــن یعقوب همنشــینی 
فرمــود:  امــام  اســت.«  مــن  بســتگان  از  »او  کــرد:  عــرض  ابو هاشــم  می کنــی؟« 
ــد باطــل اســت و اندیشــه های نادرســتی را در  ــاره صفــات خداون »عقیــده او درب
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ســر می پرورانــد. حــال خــود دانــی! یــا بــا او همنشــین بــاش و مــا را تــرک کــن و یــا بــا 
مــا همنشــین بــاش و او را تــرک کــن.«

مــن  اســت.  خــودش  بــرای  دارد  عقیــده ای  هــر  »او  کــرد:  عــرض  ابو هاشــم   
کــه عقیــده درســتی دارم و عقیــده باطــل او آســیبی بــه عقیــده درســت مــن 
نمی رســاند«. امــام فرمــود: »آیــا نمی ترســی از اینکــه عذابــی بــه ســویش نــازل 
ــا او، فــرا گیــرد؟]187[« ــه خاطــر نزدیــک بــودن و همنشــینی ب ــو را نیــز ب شــود و ت

تا توانی می گریز از یار بد   /   یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند   /   یار بد بر جان و بر ایمان زند

***
رقم بر خود به نادانی کشیدی   /   که نادان را به صحبت برگزیدی

طلب کردم ز دانایی یکی پند   /   مرا فرمود با نادان مپیوند

سخن بیست و هشتم: نماز 
اهمیت نماز 

لــوَة َتْنهــی َعــِن اْلَفْحشــاِء َو  1. نمــاز، وســیله دوری از فســاد و فحشــا: إّنَ الّصَ
اْلُمْنَکــِر]188[؛ »نمــاز انســان را از فســاد و تباهــی بــاز مــی دارد.«

لــوَة ِلِذْکــِری]189[؛ »بــرای یــاد مــن نمــاز برپــا  2. نمــاز، وســیله یادخــدا: أِقــِم الّصَ
دارید.«

3. نمــاز، وســیله رهایــی از عــذاب: قــاَل َرُســوِل اهلل)ص(: »َمــا ِمــْن َصــالٍة 
ــاُس! ُقوُمــوا ِاَلــی ِنیراِنُکــُم  َهــا الّنَ ــاِس أّیُ َیْحُضــُر َوْقُتهــا ِإاّل َنــاَدی َمَلــٌک َبْیــَن َیــَدِی الّنَ
تــی أْوَقْدُتُموهــا َعَلــی ُظُهوِرُکــم َفأْطِفُؤوهــا ِبَصالِتُکــم]190[؛ هیــچ نمــازی وقتــش 

َ
اّل

نمی رســد مگــر آنکــه فرشــته ای پیشــاپیش مــردم نــدا می دهــد ای مــردم! بــه 
ســوی آتش هایــی کــه بــر پشــت خویــش )آخــرت( افروخته  ایــد بپــا خیزیــد و بــا 

نمــاز خوانــدن، آن را خامــوش ســازید.«
ــْن  ــُه قــاَل: »َم

َ
4. نمــاز، وســیله پــاک شــدن گناهــان: عــن ابــی عبــداهلل)ع( أّن

ــی َرْکَعَتیــِن َو َیْعَلــُم َمــا َیُقــوُل ِفیِهَمــا اْنَصَرَف َو َلْیــَس َبْیَنُه َو َبْیــَن اهلِل َذْنٌب]191[؛ 
َ
َصّل

هــر کــس دو رکعــت نمــاز بخوانــد و بدانــد کــه در آن دو چــه می گویــد، از نمــاز فــارغ 
می شــود در حالــی کــه گناهــی بیــن او و خــدا نمانــده اســت.« 
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نماز راستین 
روزی ابوحنیفــه خدمــت امــام صــادق)ع( رســید و عــرض کــرد: »مــن فرزنــدت 
موســی بــن جعفــر)ع( را دیــدم کــه نمــاز می خوانــد و مــردم از جلــوی او عبــور 
امــا او مانــع آن هــا نمی شــد و همچنــان نمــاز می خوانــد در حالــی  می کردنــد 
کــه ایــن کار درســت نیســت.« امــام صــادق)ع( فرمــود: »فرزنــدم موســی را صــدا 
بزنیــد.« وقتــی خدمــت پــدر آمــد، امــام از او پرســید: »ابوحنیفــه می گویــد تــو 
مشــغول نمــاز بــوده ای و مــردم از جلویــت رفــت و آمــد می کرده انــد امــا تــو آن هــا 
ــا آن کــس کــه مــن بــرای او نمــاز  را نهــی نمی کــردی.« عــرض کــرد: »پــدر جــان! آی
ــد حضــور  ــه رفــت و آمــد مــردم نتوان ــر از آن نیســت ک ــه مــن نزدیک ت ــم ب می خوان
ــه  ــه مــا ب ــد متعــال نفرمــوده اســت ک ــد. مگــر خداون ــه هــم زن قلــب مــرا در نمــاز ب
ایشــان از رگ گــردن نزدیک تــر هســتیم؟ « امــام صــادق)ع( فرمــود: »فدایــت شــوم 

ــود دارد.]192[ « ــو وج ــب ت ــی در قل ــرار اله ــه اس ک
وامش مده آنکه بی نماز است   /   گر چه دهنش زفاقه باز است

کاو قرض خدا نمی گذارد   /   از قرض تو نیز غم ندارد

برخی آسیب های نماز 
لــوِة  ــُه قــال: »الَیْنُظــُر اهلُل ِاَلــی الّصَ

َ
1. عــدم حضــور قلــب: عــن رســول اهلل)ص(أّن

ُجــُل ِفیهــا ِبَقْلِبــِه َمــَع َبَدِنــِه]193[؛ خــدا بــه نمــاز کســی کــه بــدون حضور  الَیْحُضــُر الّرَ
قلــب بــه جــا مــی آورد نــگاه نمی کنــد.«

ــی َرْکَعـــَتیِن َو َلــْم ُیْحــِدْث ِفیِهَمــا َنْفَســُه 
َ
ــُه قــال: »َمــْن َصّل

َ
عــن رســول اهلل)ص(أّن

ــاز  ــت نم ــه دو رکع ــی ک ــِه]194[؛ کس ــْن َذْنِب َم ِم
َ

ــّد ــا َتَق ــُه م ــَر َل ــا ُغِف ْنی
ُ

ــَن الّد ــْیٍء ِم ِبَش
نــدارد، گناهــان گذشــته اش  بــه خــود مشــغول  را  او  از دنیــا  بخوانــد و چیــزی 

می شــود.« آمرزیــده 
هر چیز کز تو گم گشت وقت نماز پیداست   /   اال خدا که هرگز در فکر او نبودی

2. بــه تأخیــر انداختــن نماز: عن حجة بن الحســن العســکری عجــل اهلل تعالی 
ــی َتْنَقِضــَی  ــَر َصَلــوَة الَغــداِة َحّتَ

َ
ــُه قــاَل: »َمْلُعــوٌن َمْلُعــوٌن َمــْن أّخ

َ
فرجــه الشــریف أّن

ُجــوُم]195[؛  ــی َتشــَتِبَک الّنُ ــَر َصَلــوَة اْلِعشــاِء َحّتَ
َ

ُجــوُم َو َمْلُعــوٌن َمْلُعــوٌن َمــْن أّخ الّنُ
ملعــون اســت ملعــون اســت کســی کــه نمــاز صبــح را تــا رفتــن ســتاره ها بــه تأخیــر 
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ــدن  ــدار ش ــا پدی ــاء را ت ــاز عش ــه نم ــی ک ــت کس ــون اس ــت ملع ــون اس ــدازد و ملع ان
همگــی ســتارگان بــه تأخیــر انــدازد.«

 سخن بیست و نهم: تهمت 
زشتی تهمت 

ــَة َکالُبْهــِت؛]196[  ــُه قــاَل: »الُقّحَ
َ
1. پســت ترین عمــل: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( أّن

هیــچ پســتی ای ماننــد بهتــان و تهمــت زدن نیســت.«
ــُن أخــاُه  َهــَم اْلُمْؤِم

َ
ــُه قــاَل: »ِإَذا اّت

َ
 2. از بیــن برنــده ایمــان: عــن الصــادق)ع( أّن

ِإْنمــاَث الیَمــاُن ِمــْن َقْلِبــِه َکَمــا َیْنمــاُث اْلِمْلــُح فــی المــاِء]197[؛ هــر گاه مؤمــن بــه 
بــرادرش تهمــت بزنــد ایمــان در قلبــش از بیــن مــی رود همــان گونــه کــه نمــک در 

آب ناپدیــد می شــود.«
َهــَم اْلُمْؤِمــُن 

َ
ــُه قــاَل: »ِإَذا اّت

َ
3. از بیــن برنــده بزرگــی و شــکوه: عــن الصــادق)ع( أّن

أخــاُه ِفــی ِدیِنــِه َفالُحْرَمــَة َبیَنُهمــا]198[؛ هــر گاه مؤمنــی بــرادرش را در دینــش 
متهــم ســازد، دیگــر حرمتــی بیــن آن دو باقــی نمی مانــد )پــرده دری می شــود(.«

زبان در دهان ای خردمند چیست؟   /    کلید در گنج صاحب هنر 
چو در بسته باشد چه داند کسی    /   که جوهر فروش است یا پیله ور

پیامد دوری نکردن از مواقف تهمت 
ــاِس  ــُه قــاَل: »أْوَلــی الّنَ

َ
1. ســزاواری تهمــت خــوردن: عــن رســول اهلل)ص(أّن

ْهَمــِة]199[؛ ســزاوارترین مــردم بــر تهمــت کســی  ْهــَل الّتُ
َ
ْهَمــِة َمــْن جاَلــَس أ ِبالّتُ

اســت کــه بــا اهــل تهمــت همنشــینی کنــد.«
ْهَمــِة  ــُه قــاَل: »إّیــاَک َو َمواِطــَن الّتُ

َ
2. همنشــینان بــد: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( أّن

ــوِء َیُغــّرُ َجلیَســُه]200[؛ بــر تــو بــاد  ــوُء َفــإّنَ َقِریــَن الّسُ َو اْلَمْجِلــَس اْلَمْظُنــوَن ِبــِه الّسُ
دروی از محلهــای تهمــت خــوردن و مجالســی کــه گمــان بــد بــه آن می زننــد. زیــرا 

همنشــین بــد، دوســت خــود را فریــب می دهــد.«
ــُه قــاَل: »َمــْن َوَقــَف َنْفَســُه َمْوِقــَف 

َ
3. ســرزنش خــود: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( َاّن

؛]201[ کســی کــه خــود را در موضــع تهمــت  ْهَمــِة َفــال َیُلوَمــّنَ َمــْن َاســاَء ِبــِه الَظــّنَ الّتُ
خــوردن قــرار دهــد ]و از مجالــس آن دوری نکنــد[ پــس نبایــد کســانی را کــه بــه او 
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گمــان بــد می برنــد ســرزنش کنــد )بایــد خــود را ســرزنش کنــد(.«

 سخن سی  ام: والیت 
ضرورت والیت پذیری 

ــِر ِمْنُکــْم؛]202[ »از خــدا و رســول و  ْم
ْ

ــی األ وِل
ُ
ُســوَل و أ ــوا الّرَ ــوا اهلَل َو أطیُع 1. أطیُع

صاحبــان امرتــان پیــروی کنیــد.«
ــوَن  ــوَة َو ُیؤُت ل ــوَن الّصَ ــَن ُیقیُم ذی

َ
ــوا اّل ــَن آَمُن ذی

َ
ــوُلُه َو اّل ــُم اهلُل و َرُس ُک ــا َوِلّیُ م

َ
2. إّن

کــوَة َو ُهــم َراِکُعــوَن؛]203[ »بــه درســتی کــه سرپرســت شــما خــدا و رســولش  الّزَ
و مؤمنــان هســتند. همــان کســانی کــه نمــاز بــر پــا می دارنــد و در حالــی کــه در 

می دهنــد.« زکات  رکوعنــد 
نمایید اطاعت ز رّب و رسول   /   بسازید فرمان آن ها قبول

که از اهل بیت نبوت، اله   /   بخواهد کند دور، رجس و گناه
شما را زهر عیب سازد، بری   /   کند پاک و تطهیر از هر بدی

 والیت اهل بیت علیهم السالم 
روزی مــردی خدمــت امیرالمؤمنیــن)ع( رســید و پرســید: »کمتریــن چیــزی کــه 
انســان در پرتــو آن جــزو مؤمنــان خواهــد شــد، چیســت؟ و کمتریــن چیــزی کــه بــا 
آن جــزو کافــران می شــود کــدام اســت؟« حضــرت جــواب داد: »کمتریــن چیــزی 
کــه انســان بــه ســبب آن در زمــره گناهــکاران در می آیــد ایــن اســت کــه والیــت مــا را 
نپذیــرد.« آن مــرد گفــت: »یــا امیرالمؤمنیــن ! منظــورت از مــا چه کســانی اســت؟« 
حضــرت فرمــود: »همانهایــی کــه خداونــد اطاعتشــان را در ردیــف اطاعــت خــود و 
ْمــِر 

ْ
وِلــی األ

ُ
ُســوَل و أ پیامبــر خــود قــرار داده اســت و فرمــود: أطیُعــوا اهلَل َو أطیُعــوا الّرَ

ِمْنُکْم.]204[
ــم روشــن تر بیــان کــن.« حضــرت فرمــود:   آن مــرد پرســید: »فدایــت شــوم! برای
»آنانــی کــه رســول خــدا)ص(در مــوارد مختلــف و در خطبــه روز آخــرش آن هــا را یــاد 
کــرد و فرمــود: مــن در میــان شــما دو چیــز بــا ارزش را بــه یــادگار می گــذارم. اگر دســت 
بــه دامــن آن هــا بزنیــد هرگــز بعــد از مــن گمــراه نخواهید شــد؛ کتاب خــدا و خاندانم 

کــه از هــم جــدا نخواهنــد شــد تــا بــر حــوض کوثــر بــر مــن وارد شــوند.]205[«
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 ماهیت والیت 
ــی َخْمــس  ْســالُم َعَل ِ

ْ
ــَی اال ــاَل: »ُبِن ــُه ق

َ
1. اســاس اســالم: عــن ابــی جعفــر)ع( أّن

ــر  ؛]206[ اســالم ب کاُة َو َصــوُم َشــهِر َرَمضــاَن َو الَحــّجُ ــّزَ ــالُة َو ال ــُة َو الّصَ ــَم: َاْلِوالَی َدعاِئ
ــه بنــا شــده اســت؛ والیــت، نمــاز، زکات، روزه مــاه رمضــان و حــج.« پنــج پای

»ُحــُدوُد  قــاَل:  ــُه 
َ
أّن امیرالمؤمنیــن)ع(  عــن  دیــن:  واجبــات  نگاهبــان   .2

ــالُة  ــِض: َالّصَ ــاِر اْلَفراِئ ــْن ِکب ــٌة ِم ــَی َخْمَس ــِه ِه ــی َخْلِق ــا اهلُل َعَل تــی َفَرَضَه
َ
ــِض اّل الَفراِئ

ْرَبَعــِة]207[؛ حــدود 
ْ

ــِض األ ــُة اْلحاِفَظــُة ِلهــِذِه اْلَفراِئ ــْوُم َواْلَوالَی کاُة َواْلَحــّجُ َوالّصَ ــّزَ َوال
واجباتــی کــه خداونــد آن هــا را بــه بندگانــش واجــب کــرده اســت، پنــج چیــز از 
ــده ایــن  بزرگتریــن فرایــض اســت؛ نمــاز، زکات، حــج، روزه و والیــت کــه نگاهدارن

چهــار فریضــه اســت.«
نماز بی والیت بی نمازی است   /   عبادت نیست نوعی حقه بازی است

 پیامدهای والیت پذیری 
ــُه قــاَل: »َلنــا َعَلــی 

َ
1. برخــورداری از بهتریــن پــاداش: عــن امیرالمؤمنیــن)ع( أّن

اَعــِة َو اْلِوالَیــِة َو َلُهــْم ِمــَن اهلِل ُســْبحاَنُه ُحْســُن اْلَجــزاِء]208[؛ بــرای  ــاِس َحــّقُ الّطَ الّنَ
مــا نســبت بــه مــردم حــق اطاعــت و والیــت اســت و بــرای مــردم نســبت بــه خدای 

ســبحان برتریــن پاداشــها اســت.«
ــا  ــاِس ِبن ــی الّنَ ــاَل: » أْوَل ــُه ق

َ
ــن)ع( أّن ــن امیرالمؤمنی ــری: ع ــتگی و برت 2. شایس

ــزد مــا کســی اســت کــه والیــت مــا را بپذیــرد.« ــا؛]209[ برتریــن مــردم ن ــْن َوااَلَن َم
َغْیــَر  َرِکــَب  »َمــْن  قــاَل:  ــُه 

َ
أّن امیرالمؤمنیــن)ع(  عــن  رســتگاری:  و  نجــات   .3

َســِفیَنِتنا َغــَرَق]210[؛ هــر کــس بــر کشــتی ای غیــر از کشــتی مــا ســوار شــود غــرق 
شــد.« خواهــد 

ــُه قــاَل: »َمــْن 
َ
4. پیوســتن بــه اهــل بیــت علیهــم الســالم: عــن امیــر المؤمنیــن أّن

ــَک ِبنــا َلِحــَق؛]211[ کســی کــه بــه دامــان ما چنگ بزند ]به ما[ خواهد پیوســت.« َتَمّسَ
ــُه قــاَل: »َمــْن َمــّنَ اهلُل 

َ
5. جامعیــت در داشــتن نیکی هــا: عــن النبی)ص(أّن

ــُه؛]212[ هــر کــس 
َ
َعَلْیــِه ِبَمْعِرَفــِة أْهــِل َبیِتــی َو ِوالَیِتِهــْم َفَقــْد َجَمــَع اهلُل َلــُه الَخْیــَر ُکّل

خــدا بــر او در شــناخت و والیــت خانــدان مــن منــت نهــاد، پــس همانــا خداونــد 
تمــام خیــر و خوبــی را در او جمــع کــرده اســت.«
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نماز بی والی او عبادتی است بی وضو   /   به منکر علی بگو نماز خود قضا کند
 ملعــون اســت ملعــون اســت کســی کــه نمــاز صبــح را تــا رفتــن ســتاره  ها بــه تأخیــر 
ــدن  ــدار ش ــا پدی ــاء را ت ــاز عش ــه نم ــی ک ــت کس ــون اس ــت ملع ــون اس ــدازد و ملع ان

همگــی ســتارگان بــه تأخیــر انــدازد.
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تهران، چاپ چهارم، 1373 ش، باب غفلت.

 ]31[. طه / 124.
 ]32[. بحار االنوار، ج75، ص468.

 ]33[. توبه / 67.
 ]34[. یونس / 7 و 8.

گردنبند مخصوص مسیحیان. کمربند یا   .]35[ 
 ]36[. مصابیح القلوب، ص 71.

 ]37[. احزاب / 41.
 ]38[. اعراف / 205.

 ]39[. آل عمران / 191.
 ]40[. رعد / 28.

 ]41[. غرر الحکم، ص 690 )یک جلدی(.
 ]42[. مستدرک الوسائل، ج5، ص285.

 ]43[. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، 1409ق، ج7، ص166.
 ]44[. همان.

 ]45[. بحار االنوار، ج18، صص 292 و 409؛ ج73، ص 346.
 ]46[. غرر الحکم، ج5، ص 214.

 ]47[. همان، ج3، ص 162.
 ]48[. مجموعه ورام، ج1، ص7.
 ]49[. غرر الحکم، ج6، ص122.

 ]50[. بحار االنوار، ج22، ص75 و ج68، ص282.
 ]51[. آل عمران / 160.

 ]52[. آل عمران / 159.
 ]53[. مستدرک الوسائل، ج5، ص 357.

 ]54[. طالق / 3.
 ]55[. مجموعه ورام: ج1، ص222.

 ]56[. ع.ز.گ، فرازهایی از ابعاد روحی، اخالقی و عرفانی امام خمینی)ره(، تهران، انتشارات هادی، 1361 ش، 
ص 121.

 ]57[. مستدرک الوسائل، ج 7، ص121.
 ]58[. ارشاد القلوب، ج1، ص121.

 ]59[. بقره / 195.
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 ]60[. القصص / 77.
 ]61[. نحل/ 90.

 ]62[. آل عمران / 148.
 ]63[. زمر / 10.

 ]64[. عنکبوت / 69.
 ]65[. نساء / 86.

 ]66[. غرر الحکم، باب صدقه، حدیث 2241.
 ]67[. همان، باب حسن.

 ]68[. ابن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل ابی طالب علیهم السالم، بیروت، دار االضواء، بی تا، ج4، ص18.
 ]69[. مؤمنون / 5.

 ]70[. نور / 31.
 ]71[. نور / 33.

 ]72[. مستدرک الوسائل، ج8، ص463.
انتشارات مرکز پژوهشهای اسالمی صدا وسیما، 1380 ش،  نور، قم،  ابوالفضل هادی منش، ضیافت   .]73[  

ص143: به نقل از مناقب ابن مغازلی، ص380. 
]74[. همان، ص 86.

 ]75[. بقره / 45.
 ]76[. حسن ابن شعبة الحّرانی، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1404 ق، ص 379.

 ]77[. رضا مختاری، سیمای فرزانگان، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ چهاردهم، 1377 ش، ص 381.
 ]78[. بقره / 156.

 ]79[. علل الشرایع، ص 498.
 ]80[. اعراف / 156.

 ]81[. انعام / 54.
 ]82[. مجموعه وّرام، ج1، ص9.
 ]83[. مصابیح القلوب، ص 212.

 ]84[. مستدرک الوسائل، ج11، ص258.
کافی، ج 5، ص82.  ]85[. فروع 

 ]86[. مستدرک الوسائل، ج 9، ص5.
 ]87[. حجر / 88.

 ]88[. لقمان / 18.
کافی، تهران، دار الکتب االسالمیة، 1391 ق، ج2، ص53. کلینی، فروع   ]89[. محمد بن یعقوب 

 ]90[. بحار االنوار، ج75، ص94.
 ]91[. مستدرک الوسائل، ج2، ص30.

 ]92[. عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی، نور الثقلین، قم، مطبعة العلمیة، بی تا، ج4، ص207.
 ]93[. مال محمد مهدی نراقی، جامع السعادات، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی تا، ج1، ص377.

 ]94[. همان، ج 16، ص 361.
 ]95[. همان، ج 27، ص 142، ج 39، ص 229.

 ]96[. همان، ج 27، ص 79.
 ]97[. شیخ صدوق، الخصال، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1403 ق، ص 360؛ بحار االنوار، ج7، ص 248. 

]98[. بحار االنوار، ج 65، ص 156.
 ]99[. سیمای فرزانگان، ص 190.
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 ]100[. حدید/20.
 ]101[. آل عمران/ 3

کافی، ج2، ص136. ح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج18، ص284، اصول   ]102[. شر
 ]103[. بحار االنوار، ج78، ص4.

 ]104[. فرازهایی از ابعاد روحی، اخالقی و عرفانی امام خمینی)ره(، ص 73.
 ]105[. بحار االنوار، ج73، ص241.

 ]106[. همان، ج6، ص38.
 ]107[. اسرا / 79.

 ]108[. زمر / 9.
 ]109[. بحار االنوار، ج84، ص153.

 ]110[.همان، ص 68.
 ]111[. ضیات نور، ص 199: به نقل از بالغه علی بن الحسین)ع(، ص 54.

 ]112[. قدر/3.
 ]113[. التهذیب، ج 4، ص 152.

 ]114[. دخان/3.
 ]115[. مستدرک الوسائل، ج 5، ص 219.

 ]116[. مستدرک الوسائل، ج 8، ص 20.
 ]117[. میرزا محمد تنکابنی، قصص العلماء، تهران، انتشارات اسالمیه، بی  تا، ص 73.

 ]118[. مستدرک الوسائل، ج6، ص328.
 ]119[. من الیحضره الفقیه، ج4، ص 358، وسائل الشیعة، ج9، ص 430؛ بحار االنوار، ج74، ص44.

کافی، ج2، ص 241؛ وسائل الشیعة، ج 15، ص 192.  ]120[. اصول 
 ]121[. شیخ صدوق، علل الشرایع، قم انتشارات مکتبة الداوری، بی تا، ج1، ص 231.

 ]122[. بحار االنوار، ج6، ص36.
 ]123[. همان، ص 39.

 ]124[. مستدرک الوسائل، ج5، ص 316 و ج12، ص119.
 ]125[. بحار االنوار، ج6، ص36.

کاظم مقدم، قم، انتشارات لوح دانش، 1377 ش، ص 154.  ]126[. واعظ بیهقی، مصابیح القلوب، تلخیص 
کافی، ج 4، ص426. )شش جلدی(  ]127[. اصول 

 ]128[. مائده / 28.
 ]129[. انبیاء / 9.

کافی، ج4، ص 427.  ]130-133[. اصول 
کافی، تهران، بنیاد فرهنگ اسالمی، 1396 ق، ج2، ص322.  ]134[. محمد باقر یعقوب الکلینی، روضه 

 ]135[. توبه/63.
 ]136[. مجموعه ورام، ج 2، ص 53.

 ]137[. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 334.
 ]138[. بحار االنوار، ج 70، ص 55.

کافی، ج 2، ص 271.  ]139[. اصول 
کافی، ح 3، ص 371.  ]140[. اصول 

 ]141[. بقره/64.
 ]142[. نساء / 32. 

 ]143[. شیخ صدوق، االمالی، تهران، دارالکتب االسالمیة، 1362 ش، ص 205.
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کهف/110.  .]144[ 
 ]145[. یوسف/87.

 ]146[. بحار االنوار، ج 70، ص 384.
 ]147[. ضیافت نور، ص 161، به نقل از الحیات، ج 1، ص 404.

 ]148[. فاطر / 6.
 ]149[. اعراف / 27.

 ]150[. بحار االنوار، ج69، ص290.
 ]151[. انعام / 68.
 ]152[. مائده / 91.
 ]153[. نحل / 63.

 ]154[. نساء / 9.
 ]155[. بقره / 268.

 ]156[. ناس / 4 و 5.
 ]157[. بحار االنوار، ج67، ص49.

 ]158[. عبدالحسین دستغیب، داستانهای شگفت، تهران، انشارات صبا، 1360 ش، ص 195.
 ]159[. مستدرک الوسائل، ج 3، ص 324.

 ]160[. بحار االنوار، ج 70، ص 285.
 ]161[. غررالحکم، ص 272 )یک جلدی(.

 ]162[. بحار االنوار، ج 6، ص 137.
 ]163[. اعراف/128.

 ]164[. مریم/ 63.
 ]165[. بقره/ 282.

 ]166[. طالق/ 4.
 ]167[. طالق/ 3.

 ]168[. اعراف/ 35.
 ]169[. تحف العقول، ص 480.

 ]170[. بحار االنوار، ج 75، ص 28.
 ]171[. غرر الحکم، ج 2، ص 450.

 ]172[. همان، ج 6، ص 459.

 ]173[. همان، ج 3، ص 315.
 ]174[. همان، ج 2، ص 381.

 ]175[. همان،ص 416.
 ]176[. همان، ص 432.

 ]177[. همان، ج 5، ص 455.
 ]178[. بحار االنوار، ج 47، ص 215.

 ]179-180[. غرر الحکم، ج3، ص79.
 ]181[. غرر الحکم، ج3، ص357.

 ]182[. همان، ص 356.
 ]183[. همان، ص 357.
 ]184[. همان، ص 372.
 ]185[. همان، ص 206.
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 ]186[. همان، ج4، ص204.
کافی، ج2، ص 274.  ]187[. اصول 

 ]188[. عنکبوت/45.
 ]189[. طه/24.

 ]190[. التهذیب، ج2، ص 238؛ وسائل الشیعة، ج 4، ص120.
 ]191[. شیخ صدوق، ثواب االعمال، قم، انتشارات شریف رضی، 1364 ش، ص 81.

 ]192[. بحار االنوار، ج 10، ص 204؛ ج 48، ص 171.
کافی، ج 3، ص 27.  ]193[. اصول 

 ]194[. همان، ج 3، ص 10.
 ]195[. بحار االنوار، ج 83، ص 20.
 ]196[. غررالحکم، ج 6، ص 349.

کافی، ج 2، ص 361.  ]197[. اصول 
 ]198[. امالی صدوق، ص 28..

 ]199-200[. بحار االنوار، ج 75، ص 90.
 ]201[. همان، ص 91.

 ]202[. نساء/ 59.
 ]203[. مائده/55.
 ]204[. نساء/ 59.

 ]205[. سلیمان القندوزی الحنفی، ینابیع الموّدة، قم، مکتبة المحمدی، 1385 ق، ص 117.
کافی، ج 2، ص 21؛ وسائل الشیعه، ج 1، ص 13.  ]206[. اصول 

 ]207[. بحار االنوار، ج 65، ص 387.
 ]208[. غرر الحکم، ج 5، ص 129.

 ]209[. همان، ج 2، ص 483.
 ]210-211[. همان، ج 5، ص 184.

 ]212[. بحار االنوار، ج 27، ص 88.
..……………………………
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