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  :ش بحثیدای پی زهیانگ

  
ت و   را که به انسان عزّ     یکران پروردگار یش ب یستا حمد و 

م ی داد تا در پرتو تعـال      یاقتیت و ل  یّد و به او قابل    یبخششرافت  
  .اموزد و به کار بنددیق و معارف را بیسته، حقایان شایمربّ

م ت مکـرّ  یـ  اسالم و اهل ب    یو درود فراوان بر رسول گرام     
  .:ران آن خاندان مطهّیعیشان و بر دوستداران و شیا

 است که خداوند سـبحان  ین ارمغانیت بزرگتر ینعمت وال 
 ی  شـکرانه ت فرموده اسـت و      یت عنا ین مکتب اهل ب   ایعیه ش ب
د و شـرط در     ی ق یم شدن ب  یسل جز ت  یزین نعمت بزرگ، چ   یا

ه آن یــ از مقاصــد و اهــداف عالیرویــکتــب و پمن یــبرابــر ا
  . باشد ینم
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اب جـ یت ا ی با اهل ب   ی مرام یوستگی و پ  ید مکتب  تعهّ اصوالً
 برقرار  ی واقع یوندیشان پ ین خود و ا   یعه، ابتدا ب  یکند که ش   یم

 از جانـب   کهیق و جامع نسبت به دستورات   ی دق یکند و معرفت  
ه ید و سـپس در سـا      یه، کسب نما  دشان  ی کامل ب  یها آن انسان 

 یزیـ ر  تکامل خود برنامه   یها را برا   ن روش یت آنان بهتر  یوال
 یمات آن بزرگواران را در مـتن زنـدگ        یکرده و بکوشد تا تعل    

  .اده کندیش پیخو
ـ    ییها و سفارش ث  یاخبار و احاد  با مراجعه به      ی  ه کـه ائمّ

د یتوان فهم  یاند م  ان خود فرموده  ی به دوستان و موال    :یهد
 است که اطاعت خود را با عمـل         ی آنان کس  عه و محبّ  یکه ش 

 ی نجات و رستگار   یت بدون عمل برا   یبه اثبات رساند و وال    
  .کند یت نمیکفا

 و  یاصـ ه مع ی و توج  یتراش  عذر ی برا یگر مجال ین د یبنابرا
ت را یـ ن پندار غلط که صرف انتـساب بـه اهـل ب   ی از ا یرویپ

ـ         ی نم یداند، باق  یسبب نجات م    خبـر از    یمانـد و آنـان کـه ب
د یـ کننـد با   ی مـ  یرویـ ده باطـل پ   ین عق یعواقب شوم گناه از ا    

شه سـعادت   ی به ر  شهیراهه رفته و با دست خود ت      یبدانند که ب  
  .زنند ی خود میابد
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 شگفتاریپ

 ی و اخالقـ   ی اسـت عبـاد    یلـ العم موعه حاضر دسـتور   مج
کننـد   یدارند و تالش مـ     یر حق گام برم   ی آنان که در مس    یبرا

  . انسان کامل برسندیتا به مقام معنو
مـه   اسـتاد معظّ   یهـا  ن مجموعه بر اساس سلـسله درس      یا

 درس  12 در   7 از امـام بـاقر     یتـ یرامون روا ی پ ییخانم طاها 
 ین دروس اصول مهـم و اساسـ       یاستاد در ا  . م شده است  یتنظ

ات یـ عه است، با اسـتفاده از آ      یشناخت ش زان  یار و م  یرا که مع  
ش یدارند و در انتها کالم خو      یان م یفه ب یات شر یمه و روا  یکر

  .ندیفرما ین میّ مز3 از حضرت زهرایتیرا با روا
 باشـد   7 عصر یّرش حضرت ول  ید است که مورد پذ    یام

ق آن حـضرت قـرار      یروان خالص و صد   یو خداوند ما را از پ     
  .ر و سعادت گرداندین خی ختام کار همه را قردهد و

  »ه التکالنیق و علیو من اهللا التوق«
  3ه نرجسیّ علمی مدرسه                                     

1381مــــــــرداد مــــــــاه                                      



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  میحِ الرَّنِمَحْ الرَّ اهللاِمِسْبِ
  

  :مهمقدّ
  
ـ هْنَا لِ نَّا کُ  مَ ا وَ ذَهَا لِ انَدَ هَ یذِلَّ ا هِلَّ لِ دُمْحَلْاَ( ـ  یَدِتَ ـ  نْ اَ الَوْ لَ ا انَدَ هَ
  1)...اهللاُ

ر ایـ  را در اختیاری بـس یهـا   نعمتیخداوند تبارک و تعال 
 یشتریـ چه انسان نسبت به آنها معرفت ب      بشر قرار داد، که هر    

ـ  . دیآ ی برم یش در مقام شکرگزار   یش از پ  یدا کند، ب  یپ ن یدر ب
توان  ی داشته م  ی پروردگار به ما ارزان     که یشمار ی ب یها نعمت

 سرپرست و   ی به معنا  »یّول «ی واژه. اد کرد یت  یاز نعمت وال  
 که بعـد   یث متواتر کسان  ی احاد یار است؛ بر مبنا   یصاحب اخت 

                                                 
  41ی  ، آیه)7(ی اعراف  سوره- 1



  
  17ار شناخت شیعه                                                                           معی

 7ی علـ  یسرپرسـت ت و   ی، وال 9از رحلت حضرت رسول   
  .وندش یده مینام» عهیش«فتند ریو فرزندانش را پذ

  
  :عهی شیلفظ و معنا

 یعت، دنبال کـس   ی مشا ی به معنا  ی است قرآن  یا عه واژه یش
ع جنـازه   ییهمان و تـش   یعت م یمشا. رو بودن یحرکت کردن و پ   

ـ . ن معنا گرفته شده یهم از هم   عه در اسـالم بـه   ی شـ ی ا واژهامّ
ـ  یـ با. ت اسـت  یـ  کامل از دستورات وال    یروی پ یمعنا ه د توجّ

لفـظ   عه بـا  یست و ش  یبه گفتار ن  ت داشتن تنها    یداشت که وال  
ــنیع ــزوم  یدا نمــیــت پی ــد بلکــه لفــظ و عمــل الزم و مل  کن
  .گرندیدیک

، ی، کتبـ  یلفظ: در جهان چهار وجود دارد    ز  یم هر چ  یدان یم
دا نکنـد   یـ ق پ  تحقّ ی و خارج  ینیتا وجود ع  . ی و خارج  یذهن

ا یـ  که با گفتن لفـظ آب        یا همچون تشنه . شود یمعنا کامل نم  
اشامد تـا   ید آب را ب   یشود و با   یب نم اری آن س  را تصوّ ینوشتن  
  . او برطرف شودیتشنگ

اگـر از  . میعه هـست یکننـد مـا شـ    یعا م هستند که ادّ یکسان
 ی اثنـ  ی عهیشـ «: نـد یگو یست؟ مـ  یـ شان بپرسند مذهبتان چ   یا

: سندیـ نو یکننـد مـ    ی را پر م   یا  که پرسشنامه  ی هنگام »یعشر



  
16                                                                                           

  مقدمّه

 از آل   یرز تـصوّ  یـ هنـشان ن  ؛ در ذ  »ی عـشر  ی اثنـ  ی عهیش«
 کـربال نقـش     ی  ر خم و واقعه   یهم و غد  ید صلوات اهللا عل   محمّ

 یکتبـ ،  یها تنها وجود لفظـ      آن ین وجود برا  یا ا امّ. بسته است 
عه یراب کند، شـ   ید تشنه را س   ن سه وجو  یاگر ا .  است یو ذهن 
  .کند یت می اهل والیز در زندگیرا ن

 آب  ی بـه وجـود خـارج      ی رفع تـشنگ   یطور که برا   همان
 ی و خـارج   ینیق ع د تحقّ ی ما با  یز در زندگ  یع ن یّ تش میازمندین
تنهـا  . اد و اطاعت در عمل ما نمـودار شـود        یدا کند و اثر انق    یپ

م یت برسـ  یت اهل ب  یم به وال  یتوان ین صورت است که م    یدر ا 
  .میت خود را به اثبات رسان محبّیعاو ادّ
ــا ــن روای ــت را زی ــنی ــا دهیاد ش ــام صــادق ی ــه ام  7د ک

  :ندیفرما یم
ـ  نْ مِ نَسَحَالْ نَّاِ« ـ  اَ لِّ کُ ـ  دٍحَ ـ  اِ  وَ نٌسَ حَ  هُنَّ

  1»انَّ مِکَانِکَمَ لِنُسَحْ اَکَنْمِ
ان یعیا از شـما شـ  کو است امّی نیک از هر کس  یعمل ن 

ـ که به ما نزد    نیکوتر است به خاطر ا    ین د و  یک هـست  ی
  .دهند یشما را به ما نسبت م

                                                 
  708، ص1 سفینۀالبحار، ج- 1
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ـ عَ مَمْکُعَمَفَا یـ و   ...1مْکُمَالَ سَ نْمَ لِ مٌلْ سِ ینِّاِبا گفتن    ـ  الَمْکُ  عَ مَ
  .کند یدا نمیق پع تحقّی تش2مْکُرِیْغَ

ـ          یخدا نکند ا   ه، ن کلمات را به عنوان تعارف و بـدون توجّ
م و قلب ما به     ی عرض کرده باش   :نی معصوم ی هخدمت ائمّ 

اده نکـرده و    یـ ا در عمـل پ    یمان نداشته،   ید ا یگو یآنچه زبان م  
ن ثبـت شـود؟     ی منافق د نام ما در دفتر    یا حاضر یآ. مینفاق بورز 

  .هرگز
م و  یبند یت م ی که با وال   یم و با عهد   ییگو یپس به آنچه م   

  .میم صادق باشیکن ین بزرگان می که با ایاظهار دوست
 شـما و روح شـما را        یمـن بـو   «: ندیفرما ی م 7امام باقر 

 و کوشش در عمـل      یارز از بدک  یدوست دارم شما هم با پره     
ز با تقـوا    ت ما خاندان ج   یوالد که   ید و بدان  ی ده یاریک مرا   ین

 بــه دســت ی در تمــام ابعــاد زنــدگ همــه جانبــهیو اجتهــاد
   3».دیآ ینم

                                                 
   فرازی از زیارت عاشورا- 1
  زیارت جامعه - 2
  80، ص68 بحاراالنوار، ج- 3
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  مقدمّه

شما  شما شیعیان و پیروان خدا هستید،     «: فرمایند سپس می 
کند  قرآن هم به مؤمنین واقعی خطاب می      » یاوران خدا هستید  

  1»یاوران خدا باشید«که 

                                                 
 14ی  ، آیه)61(ی صف  سوره- 1
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  1» اهللاارَصَنْوا اَونُوا کُنُمَ اَنَیذِا الَّهَیا اَیَ«
ن است کـه هـر      ی در اسالم چن   ین رهرو یی ادب و آ   اصوالً

ثـار جـان و مـال    یم و از اییزمان رهبر ما را بخواند پاسخ گـو   
غ نکرده و آنچه را که در توان        ین خدا در  ی د یاریخود در راه    

  .میداشتن مکتب انجام ده  زنده نگهیان، برایماست با قلم و ب
ـ  ییاشـم «: نـد یفرما یسپس حضرت م   ـ     ید پ ش یش آهنگـان و پ
  2»ا و آخرتیروندگان در دن

  3»ونَبُرَّقَمُ الْکَئِولَ اُونَقُابِ السونَقُابِالسوَ«
مــان بــه خــدا، در تقــوا، در یرنــدگان در ایســبقت گ

  .ریاطاعت از خدا و در عمل خ
سته یـ شا. دن بـه کمـال اسـت      ی رس یدان رقابت برا  یا م یند

  را تا حدّ یویات دن ، تعلقّ دانین م یت در ا  یّ موفق یاست که برا  
ه یــل مقامــات عالیم و در راه تحــصیامکــان از خــود دور کنــ

ت ایـ تـا آ  م  یت گردن نهاده و بکوش    یم؛ به دستورات وال   یبشتاب
ن امـر مهـم     یاده شود و در ا    ی ما پ  ی قرآن در متن زندگ    ینوران
  .میگران قدم برداریلوتر از دج

                                                 
   همان- 1
  80، ص68 بحاراالنوار، ج- 2
 10-11، آیات)56(ی واقعه  سوره- 3
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  مقدمّه

  :ندیفرما یم 7یر مؤمنان حضرت علیام
 است  یت عزّ یزی هر چ  یه برا بدان ک «
  1».عه استیت اسالم شو عزّ

ن یـ م اییایـ ن است پس ب یم؟ اگر چن  یت اسالم ا ما هم عزّ   یآ
ن یـ  و اطاعت از قرآن و د      یزکاریک و پره  یت را با عمل ن    عزّ
  .میس اسالم حفظ کنمقدّ

 اسـت و    ی سـتون  یزیـ  هر چ  یبدان که برا  «: ندیفرما یسپس م 
  ».عه استیستون اسالم ش

ان یعیاگـر شـ   .  اسـت  یعه واقعـ  ی شـ  7قصود امـام   م ناًیقی
کـه   چنـان . ماند ین خدا پابرجا نم   ین اسالم د  ی نباشند د  یواقع

ـ  وهاب ی م فرقه یامروز شاهد هست   رش را  یز شمـش  یـ ت، لبـه ت   یّ
 کوشش خود   ی اسالم یدر تمام کشورها  عه کرده و    یه ش متوجّ

عه یدانـد شـ    یل کـه مـ    ین دل یکند، به ا   ی آن م  یرا صرف نابود  
  :ندیفرما یدر ادامه حضرت م. الم استستون اس

 ی ه است و قلّ   یا هز قلّ ی هر چ  یبدان که برا  «
 یز شـرف  ـی هر چ  یدان که برا  ـب. عه است یاسالم ش 

 هـر   یبدان که برا  . عه است یاست و شرف اسالم ش    
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 مجــالس یاـ اســت، آقــییاـد و آقــیّـــز سیـــچ
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  مقدمّه

 ییشوایز پ ی هر چ  یبدان که برا  . عه است یمجالس ش 
ـ  اسـالم د   یهـا  نی سرزم یشوایو پ است   عه یار شـ  ی
  ».است

 طالب  ی بن اب  یصدق عل «کنم   یمن امروز عرض م   
ش، یت خو ینها ی دانش ب  ی هیآن حضرت از ناح   . »ه السالم یعل
ن یدگان گذراندند که چگونه امروز سرزم     ینده را از مقابل د    یآ

 قرار گرفته و    ی اسالم یر کشورها ی سا یشوایعه پ یار ش یما و د  
  .ان است همگیالگو

  :ندیفرما یان میدر پا
شما ن  ی زم ی رو ردبه خدا قسم اگر     «

 بهـار در آن     یگاه سـبز   چید ه یان نبود یعیش
 یبه خـدا قـسم اگـر در رو        . شد یمده ن ید
ـ ان نبود یعین شما ش  یزم  ید، خداونـد بـرا    ی

  ».داد ی نمین شما نعمتیمخالف
  

  دمحَ مُلِ اَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّ صَوَ
  یی طاها فاطمۀ-سمشهد مقدّ                                  

1423 یع الثــــــان یــــــرب                                      
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  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَیَمالَءُ یذِلَّاَ
ـ  عَ  وَ هِیْلَ عَ کَاتُوَلَن صَ سَحَ الْ نِبْۀِجحُ الْ کَیِّلِوَ لِ نْ کُ مهُللَّاَ ـ بَ اَ یلَ  هِائِ
ـ  نَ  وَ داًاعِ قَ  وَ ظاًافِ حَ  وَ اًیّلِ وَ ۀٍاعَ سَ لِّ کُ ی فِ  وَ ۀِاعَ الس هِذِ هَ یفِ  راًاصِ
  1.الًیوِا طَهَی فِهُعَتِّمَ تُ وَعاًوْ طَکَضَرْ اَهُنَکِسْ تُیتَّ حَناًیْ عَ وَالًیلِ دَوَ

ـ  اَالَقَ: الَ قَ-یفِعْجُ الْ دِیزِیَ نِبْرِابِ جَ نْعَ« و بُ
 رْابِا جَ یَ: مالَ الس هِیْلَر عَ اقِبَ الْ یٍلّ عَ نُ بْ دُمحَر مُ فَعْجَ
ـ یَ نْع اَ یشَ التَّ لَحَتَ النْ نِ مَ یفِتَکْیَاَ ـ بِّحُ بِ ولَقُ ـ ا اَ نَ  لَهْ
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ـ اطَ اَ  وَ  اهللاِ یقَ اتَّ نِ مَ الَّا اِ نَتُعَیا شِ  مَ  اهللاُ وَ فَ تِیْبَالْ  هُعَ
ـ   مَ وَ ـ رَعْیُوا  انُا کَ ـ  ونَفُ ـ  یَ ـ وَالتَّ بِ الَّر، اِ ابِا جَ   وَ عِاضُ
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  عهیش

ــالتَّ ــمَالَ اْ وَعِشُّخَ ــ کَ وَۀِانَ ــ ذِۀِرَثْ   وَ اهللاِرِکْ
ـ جِلْ لِ دِاهُعَ التَّ  وَ نِیْدَالِوَالْ بِ رِّبِ الْ  وَ مِوْالص ـ  انِرَی  نَ مِ
ـ  الْ  وَ ۀِنَکَسْمَ الْ لِهْ اَ  وَ اءِرَقَفُالْ ـ یالِ اْ  وَ نَیمِارِغَ   وَ امِتَ
ـ   وَ آنِرْقِ الْ ۀِوَالَ تَ  وَ ثِیدِحَ الْ قِدْصِ ـ الَ اْ فِّ کَ  نِسُلْ
ـ مَاُوا  انُ کَ  وَ رٍیْ خَ نْ مِ الَّ اِ اسِ النَّ نِعَ ـ  اءَنَ  مْهِرِائِشَ عَ
  1»اءِیَشْالَ اْیفِ

 جـابر   یا:  به من فرمودند   7امام باقر : دیگو یجابر م 
ع کنـد و از     یّ تـش  یعا را که ادّ   یکند کس  یت م یا کفا یآ

ست یـ  مـا ن   ی عهیه خدا ش  ت ما خاندان دم زند؟ ب     محبّ
ـ از خدا پروا کند و او را اطاعـت نما         که   جز آن   یا. دی
 و خـشوع و     یشان شناخته نشوند جز با فروتن     یجابر ا 

 به پدر   یکیاد خدا و روزه و نماز و ن       یار  یامانت و بس  
ــادر و م ــساو م ــات هم ــگان فقیراع ــستمند و ی ر و م

 گفتار و تالوت قرآن و      یمان و راست  یتیداران و    رضق
ن قـوم   ی، و آنها ام   یکیبازداشتن زبان از مردم جز از ن      

  . ش در امورشان باشندی خوی رهیو عش
  : به جابر فرمودند7ف امام باقریث شرین حدیدر ا

  ، آیا کافی است برای کسی که تشیّع را به خود ای جابر
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 ی مـن شـیعه   . هـستم  : ائمّـه  ی ببندد و بگویـد مـن شـیعه       
 7 و امـام زمـان     7 امام صادق  ی عهیمن ش .  هستم 7علی
ن یش مطابق با واقع است، همـ      یعاکه ادّ  نیاات  اثب یبرا. هستم
   است؟ ید من شما را دوست دارم کافیکه بگو

ـ بحُ بِ ولَقُی نْاَ« ـ ا اَ نَ ـ بَ الْ لَهْ ـ  تِیْ ـ  وَ؟ فَ ا اهللا مَ
  ».هُاعَطَاَ وَ اهللاِیقَ التَّنِ مَالَّا اِنَتُعَیشِ

 ی کـه تقـوا    یست مگر کـس   ی ما ن  ی عهیپس به خدا ش   
  .اطاعت کند داشته باشد و خدا را یاله

  
  :عه عالمت داردیش

د کـه خداونـد چگونـه       یه کن م توجّ یه از قرآن کر   ین آ یبه ا 
  :دیفرما یکند م ی مینفمان اعراب را یا

ـ لَوا وَنُمِؤْ تُ مْ لَ لْا قُ نَّمَ اَ ابُرَعْالَ اْ تِالَقَ«  نْکِ
  1»...مْکُوبِلُ قُی فِانُمَیالِ اْلِخُدْیا ملَا وَنَمْلَسْوا اَولُقُ

 :امبر بـه آنهـا بگـو      ی پ یم، ا یمان آورد یا: تنداعراب گف 
ـ  آورد د اسـالم  ییـ د لکـن بگو   یاوردیمان ن یا مـان  یم؛ ا ی

  . شما وارد نشدهیها هنوز در قلب
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  عهیش

ـ  یع و دوسـت   یّ تش یعاما هم ادّ   ـ     محمّ  را  :دد و ال محمّ
چـه   م چنـان یاخته شـو م تا شـن  ی باش ی عالمت ید دارا یم؛ با یدار

  :دیفرما یت در قرآن میّذات اقدس احد

  1»ودِجُ السرِثَ اَنْ مِمْهِوهِجُ وُی فِمْاهُمَیسِ«
د ین را بـشناس   ی و راسـت   ین واقعـ  ید مـؤمن  یـ خواه یاگر مـ  

کنند بـه اثـر      یامبر حرکت م  یامبرند و با پ   ی که در خط پ    یکسان
  .دیان است بنگرین آنها نمایده که از جبسج

نـه بـسته    یشان پ یـ ها یشانیست که پ  ین ن ی ا اثر سجده حتماً  
ا بلکـه در تمـام      ن آنهـ  یاد در صورت و جبـ     یه اثر انق  باشد بلک 

ت ی، نحوه ترب  یخانه و زندگ  . ان است ی آنان نما  یشئنون زندگ 
هـا اثـر    نی ا ی  در همـه  ... ، حجـاب، کـار و     یفرزند، همـسردار  
شان مؤمن هستند و    یکه ا نیا. ان است و  ی نما اطاعت پروردگار 

 دیـ م با یم واعظ نفس خـود باشـ      یخواه یع قرآنند ما که م    یمط
 3 و حـضرت زهـرا    7یات حضرت علـ   یّ و اخالق  یزندگ

 و  7نیثـار امـام حـس     ی شـجاعت و ا    7نصبر امـام حـس    
 خـود قـرار     یرا الگـو  ...  و   7ادمعرفت و عبادت امام سـجّ     

  .میده
  :ندیفرما یم که میگونه دار نی ا7از امام صادق
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د شما  یده ی انجام م  یکی عمل ن  یوقت«
ـ    یرا به ما نسبت م     نـد هـذا    یگو یدهند و م

ـ      . یفرجع  .میشـو  یما سربلند و سـرافراز م
د بـاز هـم     ی انجام ده  ی هم عمل ناپسند   یوقت
ــدیگو یمــ ــا ســرافکنده یهــذا جعفــر: ن  و م
  ».میشو یم

  :ندیفرما یسپس م
  1»ناًیا شِنَیلَوا عَونُکُ تَالَ وَناًیا زِنَلَوا ونُکُ«

  . ماید نه سبب سرافکندگینت ما باشیان زیعی شیا
ن بزرگـواران بـه سـبب       ی که ا   ما دردآور است   یچقدر برا 

  . چون ما سرافکنده و ناراحت شوندیروانیداشتن پ
  :ندیفرما یت مورد بحث میز در روای ن7امام باقر

ــ« ــوَفَ ــاهللا مَ ــالَّا اِنَتُعَیا شِ ــ التَّنِ مَ   وَ اهللاِیقَ
  »هُاعَطَاَ

 که تقوا   یست مگر کس  ی ما ن  ی عهیپس به خدا قسم ش    
  .داشته باشد و خدا را اطاعت کند

.فــهیفــه و انجــام وظی شــناخت وظیعنــی ی واقعــیتقــوا
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  عهیش

د یـ م با یف معنمـا کنـ    یک وظـا  یـ کایم تقـوا را در      یاگر بخواه 
، روزه، اخالق خوب، احـسان بـه پـدر و مـادر،             م نماز ییبگو

. همه از موارد تقوا است    ...  و یاسی، س یف اجتماع یانجام وظا 
 9مامبر اسـال یـ و قرآن و پ ام اعتقاد به خدیکن یعا م دّاما اگر   

م کـه روز    یمان دار یم؛ اگر ا  ی هست 7م و منتظر امام زمان    یدار
 یدگین آنهـا رسـ    یتر ی جزئ ی هست و به اعمال ما حتّ      یحشر

 ی خـود را در تمـام ابعـاد زنـدگ          ی فـه ید وظ یشود، پس با   یم
 که اعمالمـان  ی روز یم و خود را برا    یشناخته و بدان عمل کن    

. می آماده سـاز گردد یده میف سنجیق و ظریار دق ی بس یزانیبا م 
  :دیفرما یقرآن م

ـ ثْ مِ لْمَعْیَ نْمَفَ« ـ  خَ ۀٍر ذَ الَقَ ـ ا  رًیْ ـ  وَ هُرَیَ  نْمَ
  1»هُرَیَا رً شَۀٍر ذَالَقَثْ مِلْمَعْیَ

 از آنهـا بـا      یند کـه بعـض    ی گو یزیار ر یاء بس ی به اش  »هذرّ«
از یگر ن ی د ی برخ ی  مشاهده ید و برا  شون یده م ی د یچشم عاد 

 اسـت    کوچـک  یه به قدر   ذرّ یا گاه امّ. میح دار ه چشم مسلّ  ب
باشد و تنهـا آثـار آن را         یت نم یح قابل رؤ  که نه با چشم مسلّ    

ـ  یبنـد  مین تقس یمقصود از ا  . میکن یمشاهده م   بـودن و    ی جزئ
کو و اخـالق    یات، عمل ن  ن ذرّ یاگر به اندازه ا   . ز بودن است  یر
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ـ      ینیب یم اثرش را م   یحسنه داشته باش   داش داده  ام و به مـا پ
ر صـالح و اخـالق      یـ ن مقـدار اعمـال غ     ی اگر به هم   شود و  یم

  .مینیب یفر میم جزا و کیناپسند داشته باش
ن را  یـ کـه د   نیـ م مگـر ا   ید عمـل کنـ    یم با یاگر مؤمن هست  

دل صاف باشد و قلب پاک باشد،       «م  ییچه قرار داده و بگو    یباز
چـه از مـا    آن. ستیت نین در منطق اهل بیا» ستیعمل مهم ن  

  .اند عمل است خواسته
ست اگر قلب پـاک باشـد و        ی بردار ن  ین شوخ ی د !زانیعز

شود  ی نم  باشد آنگاه قلب سالمت است واالّ      یع فرمان اله  یمط
رو اهـل   یـ ن حـال دوسـت و پ      یم در ع  ی را مرتکب شو   یگناه

  .میت هم باشیب
  خدا به چه دسـتور     میم و بشناس  ینیم بب یفه دار ین وظ یابنابر

دها، یـ دها و نبایـ با.  فرموده یبه چه امر کرده و از چه نه       . داده
م و  ین را بشناس  یها و مکروهات د    ات، حرام واجبات و مستحبّ  

 یاگر شناخت نباشد ممکن است گـاه      . میفه کن یبعد انجام وظ  
.  حرام قلمداد شود   ی واجب و مکروه به جا     یمستحب، به جا  
در .  دارد ی مختلف یها  واجب است صورت   یمثال نماز که امر   

ـ  یـ ز ن یجا شکستن آن جا    کی گـر واجـب    یا در مـورد د    ست امّ
گر یجا شکستن آن مستحب است و در صورت د         کیاست و   
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  عهیش

  .دید نماز را تمام کنیاجازه دار
م فعـل حـرام     ی اگر نماز واجب را بـشکن      یط عاد یدر شرا 

ن نمـاز واجـب، طلـب       ی در هم  یا اگر کس  امّ. میا مرتکب شده 
د نمـاز را رهـا کـرده و پاسـخ او را             یخود را از ما بخواهد با     

ان یـ ه ب یّ عمل یها  دارد که در رساله    یه شروط خاصّ  البتّ. میبده
 را در حـال غـرق       ین نمـاز، کـودک    یا اگر در حـ    ی. شده است 

ن است که ابتدا آن کـودک را نجـات          یفه ما ا  یم وظ ینیشدن بب 
  .میده

زنـد   یا در حال خواندن نماز مستحب، پدر ما را صدا مـ           ی
ا اگر امّ. میا بدهر ر م بعد پاسخ پد   یم نماز را تمام کن    یاجازه دار 

ن نماز مستحب، مادر صدا زد واجـب اسـت بـه خـاطر              یدر ب 
  .میمادر نماز را بشکن

از .  دارد ی مختلفـ  یهـا  ک نماز چـه صـورت     ید  یه کن توجّ
 یلـ یم؟ خیجـام دهـ  نفـه را ا ید وظ یم که چگونه با   یکجا بشناس 

بمان ی نـص  یزیـ دها چ یـ د و بازد  یـ هـا و د    یقات ما از مهمان   او
 یهـا  اگـر مجموعـه   . رود یهوده هدر مـ   یشود و وقتمان ب    ینم
امـت مـورد مؤاخـذه قـرار        یم روز ق  ی را دنبال نکرد   یونیزیتلو
آیا  ؟یاموختیات را ن   ینیپرسند چرا مسائل د    یا م م، امّ یریگ ینم
کنیـد  دانید وقتی کـه در یـک مجلـس دینـی شـرکت مـی               می
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  :ندیفرما ی م9امبریشود؟ پ یبتان می نصیچه پاداش
ـ عِ الْ بِالِطَا لِ هَتَحَنِجْ اَ عُضَتَ لَ ۀَکَئِالَمَ الْ نَّاِ«  مِلْ

 اءِمَ الس ی فِ نْ مَ مِلْعِ الْ بِالِطَ لِ رُغفِتَسْیَ هُنَّاِ وَ هِ بِ ضاًرِ
  1»رِحْبَ الْی فِوتِخُلْ ایتَّ حَضِرْالَ اْی فِنْمَوَ

ـ  طالـب علـم د     یر پا یشان را ز  یمالئکه بالها  ن پهـن   ی
ن یچه در زم   کنند آن  ی که حرکت م   یکنند و از زمان    یم

ــ  و   او طلــب یا بـرا یــان دریـ  ماهیآسـمان اسـت حتّ
  . که به خانه برگرددیکنند تا وقت یمغفرت م

تـر   کیـ د بـه بهـشت نزد     یـ ن راه بردار  ی در ا  یپس هر قدم  
ن است که مـا     ی ا یل که ذکر شده برا    ین همه فضا  یا. دیشو یم

ات یـ گونـه مجـالس سـبب ح       نیا. می آشنا شو  ینیبه مسائل د  
 ین همـان مطـالب  یکند و ا ین م یی ما را تع   یگر زند یماست، مس 

  .میخوان یارت عاشورا میاست که در ز
  

ـ  اجْ مهُللَّاَ« ـ حْ مَ لْعَ ـ حْ مَ یَایَ ـ حَا مُ یَ لِاَ وَ دٍم 
  »دٍمحَمُ
که حیات و زنـدگی مـا، حیـات اهـل بیـت              پس برای این  

باشد باید همراه با تقـوا و اطاعـت باشـد و حـضور در ایـن                
                                                 

  42، ص1 اصول کافی، ج- 1
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  .ن حرکت شودینه ساز ایتواند زم یالس مها و مج کالس
د صلوات  د و ال محمّ   محمّ ی ما را، زندگ   یزندگ! پروردگارا

  . قرار بدهنیهم اجمعیاهللا عل
دمحَ مُلِاَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّ صَوَ
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  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَیَمالَءُ یذِلَّاَ

ـ لَ عَ رِاقِبَ الْ یٍلّ عَ نِبْدِمحَر مُ فَعْجَوبُ اَ الَقَ«  هِیْ
ـ  یفِتَکْیَاَ: رابِا جَ یَ: مالَالس ـ تَ انْ نِ مَ ـ  لَحَ  نْ اَ یعِش التَّ
ـ  اهللاُوَ فَ تِیْبَ الْ لَهْا اَ نَبِّحُ بِ ولَقُیَ ـ   مَ ـ  الَّا اِ نَتُعَیا شِ  نِ مَ
  »...هُاعَطَاَ وَ اهللاِیقَالتَّ

 امــام. می را از جــابر آغــاز کــردیتــیدر درس گذشــته روا
 که  ی کس ی است برا  یا کاف ی جابر آ  یا:  به او فرمودند   7باقر
ت یـ که دوست اهـل ب     نی گفتن ا  ع را به خود ببندد صرف     یّتش

 مـا   ی عهیکننـد کـه شـ      یاد م ی قسم   7جا امام  نیهستم؟ در ا  
.دیـ شه کند و خدا را اطاعـت نما       ی که تقوا پ   یست مگر کس  ین
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  : تقواقتیحق
 اسـت و از     یانت و نگهدار  ی ص یبه معنا » هیوقا«از  » تقوا«

 نفس از گناهـان     ی حفظ و نگهدار   یس به معنا  نظر شرع مقدّ  
  .دن انسان به کمال شودیچه مانع رس  آنها و هریو بد
 یت و مراقبت الزم در تمام حـاالت زنـدگ         یّحساس» تقوا«
  .است

ز یـ  تقوا آمد همـه چ     ی است، وقت  یتقوا دستور جامع و کلّ    
 از  ی است که هـر دسـتور      ی کس یقفرد متّ . دیآ یبه دنبال آن م   

 ی نکند و هر جا که نه      یعمل به آن کوتاه    جانب خدا آمد در   
  . انجام ندهدشد آن را
کنـد   ی مؤمن که او را احاطه مـ       یک حصار است برا   یتقوا  

 یفه بردارد و تقوا   یک قدم برخالف وظ   یدهد که    یو اجازه نم  
ن یده شده، در ا   ی چه آفر  ی آن است که انسان بفهمد برا      یواقع
فـه در انجـام آن      ی دارد و بعد از شناخت وظ      یا فهیا چه وظ  یدن

  . نکندیکوتاه
  از قرآن خطـاب فرمـوده اسـت        یاریات بس یخداوند در آ  

. شـود  یده م یار د ین کالم بس  یات هم ا  ی، در لسان روا   »وااهللاقُاتَّ«
شه یـ اند تقـوا پ     در نهج البالغه بارها فرموده     7یحضرت عل 

  .دید و از خدا بترسیکن
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  :د کهیآ یش مینجا سؤال پیا
 یمگر خداوند موجود  ترس از خداوند به چه معنا است؟        

ـ      یر است؟   آووحشتناک و ترس      سـتمگر   یارا نعـوذ بـاهللا جبّ
  !است که انسان از او بترسد؟

م خداوند متعال، کمال مطلق است بـه        یدان ی که م  یدر حال 
  انسان فطرتـاً یعنی. ت دارد ل انسان نسبت به او محبّ     ین دل یهم

  .به کمال عالقمند است و صاحب کمال را دوست دارد
ست  را دو  یچه کس .  است یصاحب کمال ذات اقدس اله    

م یـ  بهتر باشد؟ اگر عـدل را دوسـت دار         م که از او   یداشته باش 
نده یم خدا بخشا  ی را طالب  یندگیااگر بخش . خداوند عادل است  

اگر علم  . م است یم، خدا رح  یاگر خواهان رحمت هست   . است
  .م خدا عالم و قادر استیو قدرت را دوست دار

م، محبـوب   ی کنـ  یچه بررس  را هر  یصفات ذات اقدس اله   
 بـه تقـوا     یادیـ ات ز یـ ات و روا  یـ ل در آ  یـ ن دل ی هم به. ماست

  .دیسفارش شده و عنوان شده از خدا بترس
و  خدا عادل اسـت   . ی ترس از عدل اله    یعنیترس از خدا    

   :مییگو یدر دعا م. میترس یاز عدل او م
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ـ ی ن الَ ا مَ ی« ـ الَّ اِ یرجَ ـ ... هُضلُ فَ ـ ی  ن الَا مَ
  1»هُدلُ عَافُخَبُ

                                                 
  20 دعای جوشن کبیر، فراز - 1
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 یدواریـ تـت ام   کـه جـز بـه فـضل و رحم          ی کس یا
  .ستی نی ترسی که جز عدل تو جای کسیا... ستین

ـ یُ نْ اَ تَلْلَجَ« ـ  مِ افَخَ ـ  الْ الَّ اِ کَنْ  نْاَ وَ دلُعَ
  1 »لُضْفَالْ وَانُسَحْالِ اْالَّ اِکَنْ مِیجَرْیُ

ر عدالتت ترسان باشند و ی که خلق از غیبزرگتر از آن
د ی که خلق جز فضل و احسان از تو ام         یتر از آن   میکر
  .اشته باشندد

م، از عدل توست، چـون عـدل        یترس ی خدا اگر از تو م     یا
  .میکند به عذاب مبتال شو یتو اقتضا م
 عملکـرد   ی  قت، ترس از عدالت هم ترس از نحوه       یدر حق 

ن یـ ا. می کـرد  یو کوتـاه  است چون خطـا     ین دن یخود ما در ا   
  .و خطاهاست ها ترس از لغزش

 یعنی. ان باشد زیک م ید خوف و رجائش به      یه مؤمن با  البتّ
 ی کـه مرتکـب شـده از عـدل الهـ           ییبخاطر گناهان و خطاها   

  .دوار باشدی امین حال به بخشش و کرم الهیدر ع. بترسد
  :ندیفرما ی م7اد امام سجّی ابوحمزه ثمالیدر دعا

                                                 
 16 نهج البالغه فیض االسالم، خطبه - 1



  
                                                                         معیار شناخت 38

  شیعه

ــاَا رَذَاِ« ــ ذُُیالَوْ مَــتُیْ ــزِ فَیوبِنُ ا ذَاِ وَتُعْ
  »تُعْمِ طَکَمُرَ کَتُیْأَرَ
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کنم بـه فـزع      یه گناهانم نگاه م    ب  که یمن، وقت  یخدا
رم بـه طمـع     نگـ  یگاه که به کـرم تـو مـ         افتم و آن   یم
  .افتم یم

  
  مراحل تقوا

  :اند ان کردهیعلماء تقوا را در سه مرحله ب
 خــاص ی تقــوا-3...اص خــی تقــوا-2... عــامی تقــوا-1

  الخاص
  

   عامیتقوا
ــ نفــس از عــذاب جــاودان از طرینگهــدار ل یق تحــصی

 یا دهیـ د عق یـ  اسـت کـه مـا با       ین معنـ  یاح به   یاعتقادات صح 
م، نسبت به صـفات     یامبر را بشناس  یم، خدا و پ   یدا کن یح پ یصح

ن یم،قوانیمـان داشـته باشـ     یم، بـه معـاد ا     یدا کن یخدا معرفت پ  
م و عبــرت یره را بــشناسیــ و غیخی، تــارینی، تکــویعیتــشر

م خـدا را  یـ فـه دار یما وظ. میز کنیا پرهیم، عمل کرده و   یریبگ
  .مینش بشناسیت و قوانبا تمام صفا
شناسند بارها و    ین را نم  یبه زم ها چون قانون جاذ    همثال بچّ 
   اعضا یخورند و ممکن است دچار شکستگ ین میبارها زم
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دانند، گل آتش را کـه       یم آتش را ن   یقانون سوزندگ ا  ی. شوند
سـوزد چـون     یاندازند تا بردارند دستشان م     ینند دست م  یب یم

ـ  .اند قانون را نشناخته    را  ی قـانون جاذبـه   ا مـن و شـما کـه          امّ
مـان  یم، چون ممکن اسـت پا یستیا یم کنار پرتگاه نم یا تهشناخ

ن ما  ی زم یها م جاذبه یدان یما م . مین پرتاب شو  ییبلغزد و به پا   
م مـثال مـا     ین را بـدان   یحال اگر قوان  . کشد یرا به طرف خود م    

م که دروغگو رسـوا خواهـد شـد، پـس از            ین قانون را بدان   یا
ن آن را   یم و قـوان   ید بـدان  یـ خ را با  یتـار . میکنـ  یز م یروغ پره د

  :ندیفرما ی م7نیالمؤمنریطور که ام م همانیبشناس
خ را در مقابـل چـشمش قـرار دهـد و از             ینه تار ی که آئ  یکس«

 او را از فـرو      یزکاریرد پره یبتها خوب پند بگ   یحوادث و مص  
  »1.دارد ی مبهم باز میرفتن در کارها

د یـ نید، شـما بب   یـ ا را شنیده و خوانـده    یان اصحاب فیل    جر
 انقـالب در    یروزیـ پـس از پ   . شـود  یخ تکرار مـ   یطور تار  چه

ـ      یماهـا یشهرستان طبس، هواپ   ن شـدند و     دشـمن گرفتـار شِ
خ عبـرت   یاگر تنهـا از تـار     . دندیها به هالکت رس   نان آن یسرنش

.زدنــد ی نمــین اقــدامید دســت بــه چنــیگرفتــه بودنــد شــا

                                                 
مُ ـن تَفَحَـوَی عَـالَت هُجزَتُهُ التَّقـهِ مِنَ المَثُـنَ یَدیـ اِنَّ مَن صَرُحَت لَهُ العَبُر عَما بَی- 1

  الشُّبَهَاتِ
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م، خـدا را بـا      ی باشـ  یاس واقع ن که اگر ما خداشن    یجه ا ینت
عـذاب  ن شناخت ما را از      یم، ا ینش بشناس یتمام صفات و قوان   

  .م است عاین تقوایدهد و ا ینجات م
  

  : خاصیتقوا
 از تـرک    گونه گناه اسـت، اعـمّ     ز از هر  ی خاص پره  یتقوا

م ی حرام را ترک کن    یکه ما کارها   نیا. تیواجب و انجام معص   
م و یاموزیــ را بینــیت دم، دســتورایو واجبــات را انجــام دهــ

مـثال در مـورد نمـاز،       . مییانـد عمـل نمـا      گونه که خواسـته    آن
ــم و بــه خــود نمــاز اهمیریــن را فراگمات آمقــدّ . میت دهــیّ
  :دیفرما یمچه قرآن  چنان

  1»ونَظُافِحَیْ مهِاتِوَلَ صَیلَ عَْمهُنَیذِالَّوَ«
  .ندینما یشان مواظبت میهاو آنان که بر نماز

م شـدن اسـت و انجـام        ی تسل یسالم به معن   ا ی   کلمه اساساً
ن اعمال،  ی و جهاد، انجام ا     چون نماز، روزه، حجّ    ییها عبادت

  .م استین تسلیانگر ایل صداقت انسان مسلم و نمایدل
  

   خاص الخاصیتقوا

                                                 
 9ی ، آیه)23(ی مؤمنون  سوره- 1
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  ار لذّت بخش استین بسی متّقی سوم تقوا که برای مرحله
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 یدمـ چه قلب آ    در برابر آن   یدار نشی خو  است؛ یدار شتنیخو
  .سازد یکند و از حق منحرف م یرا به خود مشغول م

د یـ خواه. دهـد  ی نمـ یقلبش مخصوص خداست و به کس    
ـ   یکند؟ چرا ول   ی نم یزندگ: دیپرس  یه بـه خـدا زنـدگ       با توجّ
  .کند یپسندد عمل م یچه خدا م کند و به آن یم

  :دیفرما یقرآن م
  1»ونَمُائِ دَْمهِتِالَ صَیلَ عَْمهُنَیذِلَّاَ«

  .شه در حال نمازندیکه هم یکسان
.  اسـت  ی کـه نمـازش دائمـ      ی کـس  یعنی یخوان واقع نماز

ـ   یستادن در مقابل خداوند ن    ی نماز تنها ا   یمعنا ه ست بلکه توجّ
. اد خداسـت  یـ ا با   مثال در کالس درس است امّ     . داشتن است 

د بـه خـدا     یـ گو یجا نشسته قلب او با خداست، سـخن مـ         هر
 یح او بـرا   یش و تفـر   دن و گرد  یخوردن، خواب . کند یه م توجّ

  .خداست
  آنان که دائم در نمازندخوشا 

  یـشان بیبهشت جاودان مأوا                                 

                                                 
 23ی  ، آیه)70(ی معارج  سوره- 1
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  شیعه

، یکـار  ز اداره هم که هست کـم      ی پشت م  یعنیدائم در نمازند    
رود  ی هم کـه مـ     یحیگردش و تفر  .  ندارد ی و دغل باز   یدزد
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ند و بـه    یگران ننـش  ی ملک د  یت نباشد رو  یکند معص  ی م یسع
ـ  یبیها و مزارع آنها آس     باغ م یـ ا ه بـازار آمـده   نرساند همه مـا ب

 یم و وقتـ یها هست نی طالب بهتریطور که در مسائل مادّ  همان
ـ  یـ م و در خر   یـ رو ینـا مـ   یم شـنوا و ب    یـ رو یبه بازار م   ت د دقّ

  .مین عمل کنیچن نیم؛ در مورد تقوا هم ایکن یم
 خـدا، ذکـر     ادیجز  . می خاص الخاص را انتخاب کن     یتقوا

گـر را   یز د یـ ، چ یه به خدا در تمام حاالت زنـدگ       خدا و توجّ  
ز در  یـ توان در خانه و در حال قـدم زدن و ن           یم. میمنظور نکن 

 از یلــیشــود خ یمــ. ت بــردن ورزش دعــا خوانــد و لــذّیحــ
 یاد خدا و بـرا    یت بخش هستند با      را که به ظاهر لذّ     ییکارها

خـدا  . دی رسـ  یت واقعـ  ن تـرک بـه لـذّ      یخدا ترک کرد و با ا     
  :ن شعر را سرودی کند که ای را عالین اعتصامیدرجات پرو

  یدانـت را بذّـرک لـت تذّـر لـاگ
  یدانـت نت نفس لذّر لذّـدگ                                
  یپرست ین صورت خود چنان میتو ا

  یره به معنا ندان یا  که تا زنده                              
  تـرغ جانـد مـ کنیوـ علیسفرها

ـ     ـگر از پنج                                  یانـر آز بـازش ره
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  شیعه

  رادرـان بـت جـن اسـیحت همینص
  یکن تا توانع میکه اوقات ضا                               

 چـرا عمـر را از       یه کنـ   با خدا معامل   یتوان یک نفس م  یبا  
 یع سـ  ی را بفروشـ   ی انگـشتر  ی؟ اگـر بخـواه    یده یدست م 

گر یف و گرانبها را که د     ین عمر شر  یا ا  امّ ی ارزان نده  یکن یم
 یکن یطان معامله م  ی با ش  یفروش یز م ی ناچ یگردد به بها   یبرنم
  .یده یطان قرار می خود را در گرو شو

گذرد، چند قـدم     ی که م  یا د هر هفته  یا دهیشیا با خود اند   یآ
را اه  م؟ چنـد گنـ    یا  گذشته در راه اطاعت خدا برداشته      ش از یب

ت یه مـا بـوده بخـاطر رضـا        م و کار روز مرّ    یا که عادت داشته  
ـ م؟ چند واجب را کـه اهم      یا  ترک کرده  یاله م یـ ا داده یت نمـ  یّ
انم ـول خ ـه ق ـه ب ـاورد آن روز را ک    ـیدا ن ــم؟ خ ـیام داد ـانج

 کـه سـبد در     یم تا وقتـ   ی داشته باش  یگوش آبکش  1;یانصار
 از  یم خـال  یـ آور ی که درمـ   یماند وقت  یآب است آب در آن م     

  .آب است
انـاً  یم اح یدهـ  یم گوش مـ   ی که در مجلس هست    یهم وقت ما  
م یم همان هست  ی که برخاست  یگذارد امّا وقت   ی هم در ما م    یاثرات

ک یـ م یک گنـاه را تـرک کنـ    یـ  در هر هفته     حدّاقل. میکه بود 
  .مییافزای خود بیاطاعت خدا را به برنامه زندگ

                                                 
 .اند های قبل از انقالب بوده ایشان یکی از مبلّغین کوشا و پرتالش سال- 1
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ق یـ م توف یدهـ  یمـ ت  ائـت قـسم   ی اول یآبـرو به  ! پروردگارا
منکر را بـه     نفس و عمل به معروف و ترک         ی  هیاصالح و تزک  

  .ت بفرمایما عنا
 تو در آن است رهنمون      ی که رضا  یما را به راه   ! خداوندا
  . که سخط و غضب تو در آن است دور بداریفرما و از راه

  
  

  دمحَ مُلِاَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّ صَوَ



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  
  

  
  
  
  
  

  
  درس سوم

  

  تقوا در قرآن
  

  :شامل
  دگاه قرآنی فوائد تقوا از د*
  ن لباسین زاد و توشه و بهتری تقوا بهتر*
  ی تقوا نور اله*
  ین ارزش انسانی تقوا بزرگتر*
  صی تشخیرویت نی تقوا سبب تقو*



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  
  

  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَیَمالَءُ یذِلَّاَ

ـ لَ عَ رِاقِبَ الْ یٍلّ عَ نِبْدِمحَر مُ فَعْجَوبُ اَ الَقَ«  هِیْ
ـ  یفِتَکْیَاَ: رابِا جَ یَ: مالَالس ـ تَ انْ نِ مَ ـ  لَحَ  نْ اَ یعِش التَّ
ـ  اهللاُوَ فَ تِیْبَ الْ لَهْا اَ نَبِّحُ بِ ولَقُیَ ـ   مَ ـ  الَّا اِ نَتُعَیا شِ  نِ مَ
  »...هُاعَطَاَ وَ اهللاِیقَالتَّ

 باالسـت کـه خداونـد در        یت موضوع تقوا بـه قـدر      یّاهم
   :دیفرما یقرآن در مورد خودش م
  1»ۀرَفِغْمَ الْلُهْ اَ وَیوَقْ التَّلُهْ اَوَهُ«

                                                 
  56ی ، آیه)74(ی مدثّر  سوره- 1
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  شیعه

 و اهـل آمـرزش      یاو اهل تقو  ) تیّذات اقدس احد  (
  .است

 کــه بــرخالف ی خداونــد از هرگونــه ظلــم و کــاریعنــی
ن مقام تقوا   یقت خدا باالتر  یزد و در حق   یپره یحکمت است م  

  .را دارد
  
  دگاه قرآنید تقوا از دیفوا

ن را سفارش به تقـوا کـرده و         ی مؤمن یدایدر موارد ز  قرآن  
ز آنهـا اشـاره     ا یه به برخ  ت آن را برشمرده است ک     آثار و عزّ  

  :میکن یم
  

  ن زاد و توشه تقواستیبهتر
  1»یوَقْ التَّادِ الزَّرَیْ خَنَّاِوا فَدُوزَتَ«

ــه برگ ــریتوش ــه در حقی ــر ید ک ــت بهت ــه یق ن توش
  . استیزکاریپره

  ن لباس تقوا استیبهتر
  2»ریْ خَکَلِ ذَیوَقْ التَّاسُبَ لِوَ«

ــر ــه یبهتـ ــاس(ن جامـ ــاریپره) لبـ ــتیزکـ . اسـ

                                                 
 197ی ، آیه)2(ی بقره  سوره- 1
  26ی ، آیه)7(ی اعراف  سوره- 2
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   استیتقوا نور اله

ابد علم  یجا نور استقرار    داند، هر  ی م یقرآن تقوا را نور اله    
  .دیآ ی دانش مو

  1» اهللامُکُمُلِّعَیُ وَوا اهللاَقُاتَّوَ«
  .دهد یم مید خدا شما را تعلیشه کنیتقوا پ

 به خصوص شما جوانان که االن مـشغول         -دیزان بدان یعز
د کـه تقـوا    یـ کن یدا مـ  یـ ت علم پ  یّ نوران ی وقت -دیل هست یتحص

ـ شتر باشـد نوران   یـ هرچه تقـوا ب   . دیداشته باش  شتر یـ ت علـم ب   یّ
  .دهد یاد شد راه را نشان میور که زشود ن یم
  

  تقوا راه خروج از مشکالت است
ـ زُرْیَ وَ جـاً رَخْ مَ هُلَ لْعَجْیَ  اهللاَ قِتَّیَ نْمَوَ«  هُقْ

  2»بسِتَحْیَ الَثُیْ حَنْمِ
شه کنــد خداونــد راه خــروج از یــ کــه تقــوا پیکــس

 کـه   یید و به او از جـا      یگشا ی او م  یمشکالت را برا  
  .دده ی میگمان ندارد روز

  .شود یاد می هم زی در پناه تقوا روزیعنی

                                                 
  282ی  ، آیه)2(ی بقره  سوره- 1
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  شیعه
 و مکـر و فقـر و        یدا کردن از هر فتنـه و نـاراحت        ینجات پ 

.  اسـت  یمطلـوب هـر بـشر     ... فالکت و مرض و اضطراب و     
ها را نشان    ین گرفتار ی از ا  ییدهد و راه رها    یخداوند وعده م  

گـران  یافراد با تقوا هم خودشان در آرامشند و هـم د          . دهد یم
ــ ــا در پرت ــان در راحــت و در آس ــود آن ــام  شیو وج ــد تم ان
  . ما در اثر عدم تقواستیها و مشکالت زندگ یگرفتار

فـه و   ی شـناخت وظ   یعنـ یدر درس قبل اشاره شد که تقوا        
 ام را نسبت به همه     فهی امروز من وظ   یوقت. فهیسپس انجام وظ  

 از پدر و مادر و همسر و فرزندان خود بـدانم، هـم              افراد اعمّ 
همتـر  ه و دوست و دشمن و از همـه م         یبه همسا ن نسبت   یچن

ت کـنم،   یّام احـساس مـسؤول     نسبت به خدا و قرآن و جامعـه       
  .کنم یفه میشوم؛ انجام وظ یدچار مشکل نم

. میستیـ فـه شـناس ن    ین است کـه وظ    یمشکالت ما در اثر ا    
ت کنـد   یتواند ما را هـدا     ی نم ییا به تنها  عقل ما راهنماست امّ   

خداونـد کـه مـا را       . میشـته باشـ    هم دا  ی خارج ید راهنما یبا
 ی نـده و گذشـته    ی ما آگاه است و آ     یده و از اسرار وجود    یآفر

م تـا راه را بـه مـا       ی خود بـدان   ید راهنما یداند او را با    یما را م  
ع یـ ن اسـت کـه مـن مط       یـ تقوا ا . مینشان بدهد و گرفتار نشو    

  .پروردگار باشم
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   استین ارزش انسانیتقوا بزرگتر

 قـرار داد و خـط   ین ارزش انـسان یترخداوند تقوا را بزرگ 
ه یـ ک آ یـ ده اسـت بـا      ی کـش  ی بـشر  یهـا ربطالن بر تمام تفکّ   

کنـد و   ی و ثروت را رد مـ      یا لهی، قوم، قب  یگونه ارزش نژاد  هر
  .داند و آن تقواست یک مسأله را ارزشمند میفقط 

  1»مْکُیقَتْ اَ اهللاِدَنْ عِمْکُمَرَکْ اَنَّاِ«
ن یزکـارتر یا پره ن شما نزد خد   یقت ارجمندتر یدر حق 

  .شماست
  

  ص انسان استی تشخیرویت نیتقوا سبب تقو
اد یـ ص و فهممـان ز    یم قـدرت تـشخ    یهمه دوست دار  ما  
بـا و حـق را از   یم خـوب را از بـد، زشـت را از ز    یبتوان. شود

  .شود یاد مینش انسان زیزان بیبر اثر تقوا م. میز دهیباطل تم
  2»اناًقَرْ فُمْکُ لَلْعَجْیَ وا اهللاَقُتَّ تَنْاِ«

ص حق  یتشخ(یروی شما ن  ید برا یاگر از خدا پروا کن    
  .دهد یقرار م) از باطل

یریگجان است، گردگیری آینه دل و غبار       یتقوا شستشو 

                                                 
 13ی  ، آیه)49(ی حجرات  سوره- 1
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  شیعه
هـا   نه دل زنگار نداشـت و حجـاب       یاگر آ . صفحه روح است  

  .تابد ید، اسرار عالم در دل میبرطرف گرد
 کـه   یست مگر کـس   ی ما ن  ی  عهیش: ندیفرما ی م 7امام باقر 

 یعـا اگـر مـا ادّ    . شه کند و خدا را اطاعت کنـد       ی پ ی اله یتقوا
. ان باشـد  یاد و اطاعت در ما نما     ید اثر انق  یم با یعه بودن دار  یش
 یچنـان   و لبـاس آن    ییبای است ز  یها نوران  هرهچ ید بعض یدید

هـا   طـرف آن گران بـه  ی هستند و دی دوست داشتن  یندارند ول 
قـرآن وعـده     اسـت کـه      ین همـان مطلبـ    یـ ا. شوند یجذب م 

  .فرموده است
ــنَّاِ« ــمَ اَنَیذِ الَّ ــمِ عَوا وَنُ ــصلُ  اتِحَالِوا ال

  1»اًًدّ وُنُمَحْ الرَّمُهُ لَلُعَجْیَسَ
مان آوردنـد و عمـل صـالح        یها که ا    که آن  یبه درست 

ـ  ا یرحمـان بـرا    ی خـدا  یانجام دادند، به زود    شان ی
  .دهد یها قرار م  در دلیمحبّت

ان را  شیـ هـا دور ا    د، جـوان  یـ راویبه خـاطر ب   امام راحل را    
ن همـان   یشان داشتند ا  ی خاص نسبت به ا    یگرفتند و محبّت   یم

   یالبتّه تقوا برا. کند یجاد میها ا  است که خدا در دلیتیّمحبوب

                                                 
 96ی ، آیه)19(ی مریم  سوره- 1
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ن از آثـار و تبعـات       یـ م امّـا ا   ین است که محبوب خدا شـو      یا

ز یــاطاعــت خداســت کــه مــورد احتــرام و محبــوب خلــق ن
  .میشو یم

  1»نَینِمِؤْمُلْلِ وَهِولِسُرَ لِ وَۀزَّعِ الْهِلَّ لِوَ«
  .ن استیامبر و از آن مؤمنیت از آن خدا و پعزّ

آورد  یت م یّآورد، تقوا محبوب   یت م مان و عمل صالح عزّ    یا
ت  مـا عـزّ    ینات منزل بـرا   ییم تز یکن یر م  که ما تصوّ   یدر حال 

م یوند کن ید با خدا پ   ییاید؟ ب یگرد یت م آورد، کجا دنبال عزّ    یم
  . میریت او را در نظر بگیو رضا
  .امبر و از آن مؤمنان استیت از آن خدا و از آن پعزّ
  ...نَینِمِؤْمُلْلِ وَهِولِسُرَلِۀ وَزَّعِ الْهِلَّ لِوَ«

ض همراه ما   یم دائم الف  ن معلّ ی کن تا تقوا، ا    یاریتو  ! ایخدا
  .شود

  
  دمحَ مُلِ اَ وَدٍمحَ مُیلَه عَ اللُیلَّ صَوَ

  

                                                 
 8ی ، آیه)63(ی منافقون  سوره- 1



  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
  
  
  

  
  درس چهارم

  

  ست؟یتواضع چ
  

  :شامل
   مراحل تواضع کدام است*
   تواضع در برابر خدا*
  امبرانی تواضع در برابر پ*
  یعی تواضع در برابر قانون تشر*
  ینی تواضع در برابر قانون تکو*
   تواضعیها  نشانه*
   تکبّر و مراحل آن*



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
  
  
  
  

  
  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ

  
  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ

  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَیَمالَءُ یذِلَّاَ
: مالَ الـس  هِیْلَر عَ اقِبَ الْ یٍلّ عَ نِ بْ دِمحَ مُ الَقَ«

ا نَبِّحُ بِ ولَقُیَ نْع اَ یشَ التَّ لَحَتَ انْ نِ مَ یفِتَکْیَر اَ ابِا جَ یَ
ـ  وَ... تِیْبَ الْ لَهْاَ ـ   مَ ـ رَعْیُوا  انُا کَ ـ  ونَفُ ـ  یَ  الَّر اِ ابِا جَ
  »...ع شُّخَالتَّ وَعِاضُوَالتَّبِ

ـ ا: ان مـا عالمـت دارنـد      یعی جابر شـ   یا شان ی
  ...شوند مگر به تواضع و یشناخته نم

  
  تواضع: صفت اول

  تواضع چیست؟
ــع  ــتواض ــزرگ و فروتن ــر ی ب ــضیت ــین ف   ویلت اخالق
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ــی ــالیکـ ــنن اسـ ــی و از ویم از آداب و سـ ــا و  یژگـ هـ
  .کوستیق به اخالق نات انسان متخلّیّخصوص

د ذهـن مـردم    یـ آ یان م ی سخن از تواضع به م     ی وقت معموالً
شـود آن هـم تواضـع        یه تواضع در برابر بندگان خدا م      متوجّ
 یک بعـد از تواضـع و فروتنـ        یـ ن تنها   یکه ا  ی؛ در حال  یظاهر

 یداران، مـا را بـه آن دعـوت کـرده            یـ  که د  یاست و تواضع  
  . استیمراحل و اقسام
  :مراحل تواضع

  :خدا رتواضع در براب -1
شـود کـه هـر قـدر         یجا شناخته م   نیتواضع در برابر خدا از ا     

ـ شتر در مقام عبود   یشتر اطاعت خدا را بکند و ب      یانسان ب  ت و  یّ
تواضع خـود را در     ) عی وس یعبادت به معن  (  خدا باشد  یبندگ

ه بـه دسـت     ین آ یب از ا  ن مطال یا. مقابل خدا نشان داده است    
  :دیفرما ید که میآ یم

 نْ اَ انِمََیالِ لِْ یادِنَیُ اًیادِنَا مُ نَعْمِا سَ نَتِا اَ نَبرَ«
ا نَّ عَ رْفِّ کَ ا وَ نَوبَنُا ذُ نَلَرْفِاغْا فَ نَبِّا رَ نَّمَاَ فَ مْبکُرَّوا بِ نُمِاَ
  1»اررَبْالَ اْعَا مَنَفَّوَ تَا وَنَاتِئَیِّسَ
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ان فـرا   مـ ی بـه ا   یم کـه دعـوتگر    یدیگارا ما شن  پرورد
ـ اوریمـان ب  یخواند که به پروردگار خود ا      یم د پـس   ی
ــمــان آوردیا ــا را بی امرز و یــم پروردگــارا گناهــان م

  .رانیمکان بی و ما را در زمره نی ما را بزدایهایبد
م یم و دعـوت او را اجابـت کـرد         یک گفت ی را لبّ  ین مناد یا

ز ما  ی باطن ما ن   ن دعوت نه تنها از خارج وجود ماست بلکه        یا
 وجـود مـا دعـوت بـه         ی سراپا یعنیخواند   یمان فرا م  یرا به ا  
  .کند یحق م

ر در نفـس و در      تر به ما نفس ماست و تفکّ       کیاز همه نزد  
ن که فکـر    یا. ت پروردگار است  یّخلقت ما، خود گواه بر ربوب     

 مـا در دسـت      یده، هـست  ی به مـا وجـود بخـش       یم چه کس  یکن
چـه در     مـا و آن    یست، روز یـ ست، دوام مـا وابـسته بـه ک        یک

ها گواه بر   نیاست، تمام ا  م از کج  یه بدان محتاج   روز مرّ  یزندگ
م و  یدی فطرت و عقل را شن     ین ندا یا. ت پروردگار است  یّربوب

  .میاجابت کرد
  امبرانی تواضع در برابر پ-2

ن یـ ه رسالت آنـان از ا     امبران و اعتراف ب   یتواضع در برابر پ   
  :دیآ یه به دست م مبارکی هیآ

  اــنَعْبَاتَّ وَتَــلْزَنْا اَــمَا بِــنَّمَا اَـــنَبرَ«
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  1»...ولسُالرَّ
ــه آن ــارا ب ــ پروردگ ــه ن ــردهچ ــ گرویا ازل ک م و یدی

  .می کردیرویات را پ فرستاده
  
  :یعی تواضع در برابر قانون تشر-3

 سـعادت  ی که از جانـب خـدا بـرا        یتواضع در برابر قانون   
 ین الهـ یسان در برابر تمـام قـوان  که ان نیبشر فرستاده شده و ا  

  :میآور یه به دست مین آیم باشد را از اید تسلیبا
  اهللاُ یضَا قَ ذَ اِ ۀٍنَمِؤْ مُ الَ وَ نٍمِؤْمُ لِ انَا کَ مَوَ«

  2...مهِرِمْ اَنْ مِۀُرَیَخِ الْمُهُ لَونَکُیَ نْ اَراًمْ اَهِولِسُرَوَ
 را نرسـد کـه چـون خـدا و           یچ مرد و زن مؤمن    و هی 

 آنـان در    ی فرمـان دهنـد بـرا      یاش بـه کـار     فرستاده
  . باشدیاریکارشان اخت

  
   پروردگارینین تکوی تواضع در برابر قوان-4

 وجود دارد که    ینین تکو یک سلسله قوان  ی یدر جهان هست  
ا در برابـر آن     یـ م و   یاعتنـا باشـ    یم نسبت به آنها ب    یتوان یما نم 
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ـ     یقوان  آن   از یکـ یال  بـه عنـوان مثـ     . میر بـورز  ن غـرور و تکبّ
ن است که اگر انـسان بـه آن اعتنـا           ی زم ی ن، قانون جاذبه  یقوان

خورد  ین م ینکند و خود را از باال رها کند خواه ناخواه به زم           
 را ینین تکــوید قــوانیــپــس با... شــکند یش مــیدســت و پــا

  .میم و در برابر آنها متواضع باشیبشناس
  
   تواضع در برابر بندگان خدا-5

کنـد   یحمـان ذکـر مـ      عباد الرّ  ی که قرآن برا   یژگین و یاول
  :دیفرما یم. صفت تواضع است

ــعِوَ« ــنِمَحْ الــرَّادُبَ ــیَ نَیذِ الَّ ــ عَونَشُمْ  یلَ
ــاًوْ هَضِرْالَاْ ــذَاِ وَن ــ الْمُهُبَاطَا خَ ــونَلُاهِجَ وا الُ قَ
  1»ماًالَسَ

ـ        یبندگان خداوند رحمان، آنهـا هـستند کـه آرام و ب
ها جاهالن آن  که   یروند و هنگام   ین راه م  یر بر زم  تکبّ

نـد و بــا  یگو یرا مخاطـب سـازند بـه آنهــا سـالم مـ     
  .گذرند ی می و بزرگوارییاعتنا یب
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د؛ یـ گو یقرآن از راه رفتن بندگان خـاص خـود سـخن مـ          
 یهـا  وه راه رفتن، نشان دهنده خـصلت      ین است که ش   یت ا علّ
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کوبد و با غرور و      ین م یها را برزم    که قدم  یکس.  است یدرون
 دهـد  یقـت درون خـود را نـشان مـ         یدر حق ،  رود یر راه م  تکبّ
 کـرده و    یر را نهـ    تکبّ یگونه راه رفتن از رو     نی متعال ا  یخدا

  :دیفرما یم
  1»حاًرَ مَضِرْالَ اْی فِشِمْ تَالَوَ«

  .ن از سر کبر و غرور گام برمداریدر زم
ـ      یقـ  کـه صـفات متّ     ی هنگام 7یعل ام ن را در خطبـه همّ

  :ندیفرما یند مشمار یم
  2»...عِاضُوَ التَّمُهُیُشْمَوَ...«

ن است که راه رفتن آنـان از       ین ا یقاز جمله صفات متّ   
  . استی تواضع و فروتنیرو

س اسالم در مورد تواضع     ن مقدّ ی دستورات د  یبه طور کلّ  
د جـز در برابـر      ین است که در مقابـل افـراد متواضـع باشـ           یا

  .گردنکشان و مستکبران
  

  : تواضعیها نشانه
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آغاز کردن سخن با سالم است،       تواضع،   یها  از نشانه  یکی
  .گونه بوده است نی ا9 اسالمیامبر گرامیچه روش پ چنان
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  1»المالسَ بِهِیقِ لَنْ مَءُدَبْیَوَ...«
کردند در سـالم     ی که برخورد م   یبه هر کس  ) امبریپ...

  .گرفتند یکردن، بر او سبقت م
  :ندیفرما ی م7امام صادق

  2»تَیقِ لَنْ مَمَلِّسَ تُنْ اَعِاضُوَ التَّنَمِ« 
هـای تواضـع ایـن اسـت کـه بـه هـر کـس                  نشانه از

  .ی سالم کنیکردبرخوردی 
  :گونه آمده است نی ا7یشات امام عسکریدر فرما

ـ  لِّ کُ یلَ عَ مُالَ الس عِاضُوَ التَّ نَمِ« ـ  تَ نْ مَ  رُّمُ
  3»هِبِ
 سـالم   یگـذر   تواضع این است که بر هر کسی می        از

  .کنی
کنم، همـه    یستم سالم نم  یآشنا ن با هر که    ! شناسم ینگو من نم  

ن عمـل   یـ ا. شناسـد  ی برسد کـه مـ     یکند تا به فرد    یرا نگاه م  
  .مید سالم کنیم باینیب یار ناپسند است هر که را ما میبس

کردند تا بعـد از      یها سالم م   ه به بچّ  ی حتّ 9یامبر گرام یپ
ــا ــنّ  ی ــوان س ــه عن ــالمشان، ب ــد  یت اس ــار کنن ــدان رفت . ب

                                                 
 147، ص1 مناقب ال ابی طالب، ج- 1
 12، حدیث46،ص2 اصول کافی، ج- 2
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ـ  رِ الِقِ« ـ حَ: 9 اهللا ولِسٍ ـ عُدْ اَ س الَ مٌْ  نَّهُِ
ـ  عَ مُیسلِالتَّوَ...اتِمَمَ الْ یتَّحَ ـ تَ لِ انِیَبْ الـص  یلَ  ونَکُ
  1»یدِعْ بَنْ مِۀُنَّسُ
 تـا هنگـام مـرگ تـرک         پـنج خـصلت را    : ندیفرما یم

سـالم کـردن بـه      ) کـه از جملـه آنهـا      ...(واهم کرد نخ
 یت اسـالم  کودکان است تا بعد از من، به عنوان سـنّ         

  .ر کنندمردم به آن رفتا
امـام  . ترک مراء و جدال اسـت      تواضع   یها انهگر از نش  ید

  :ندیفرما ین مطلب می راجع به ایلت مفصّی در روا7صادق
 تَنْ کُ نْاَ وَ اءَرَمِ الْ کَرُتْ تَ نْاَوَ...عِاضُوَلتَّاَ...«

  2»...عاضُوَ التَّرِیْخَ الْسُأْرَ وَاًقّحِمُ
 ترک مـراء     از آنها  یکیکه  ... دارد ییها تواضع نشانه ...

و جدال است هر چند حق بـا تـو باشـد، و تواضـع               
  .هاست یسرچشمه خوب

کننـد بـا     ی مـ  یسـع . ال ندارنـد  افراد متواضع مـراء و جـد      
ن یتواضعشان طرف مقابل را قانع کنند و برخورد خوب و مت          

ن همان جدال احـسن اسـت کـه قـرآن آن را             یا. داشته باشند 
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  1.ن کرده استیتحس
توانـد چنـد نفـر را از         یضـعانه مـ   ک برخورد متوا  ی یگاه

 چهـار   7 از امام صـادق    یگریت د یدر روا . راهه برگرداند یب
ن صفات  یم که اگر ا   یکن یصفت شخص متواضع را مشاهده م     

  .میم تواضع داریرا داشته باش
ـ  یضَرْ تَ نْ اَ عِاضُوَ التَّ نَمِ«  ونَ دُ سِلِجْمَالْ بِ

ـ لْ تَ نْ مَ یلَ عَ مَلِّسَ تُ نْاَ وَ سِلِجْمَالْ ـ  تَ نْ اَ  وَ یقَ  کَرُتْ
ـ حِ مُ تَنْ کُ نْ اِ  وَ اءَرَمِالْ ـ تُ الَ نْاَ وَ اًقّ ـ حْ تُ نْ اَ بحِ  دَمَ
  2».یقوَ اتَّیلَعَ

  : فرمودند7امام صادق
 ین مجلس راض  ییاز تواضع است که در نشستن به پا       

 و مجادلـه را     ی سالم کنـ   یه هر که برخورد    و ب  یباش
 ، اگر چه حق با تو باشد، و دوست نداشـته          یترک کن 

  . ندی که تو را به تقوا بستایباش
 چقدر بـا تقواسـت و       یند التماس دعا، فالن   یکه بگو  نیبه ا 

 بـود کـه بـه هـر         یپادشـاه . دی نباشـ  یتان را بکنند راض   فیتعر
   را یکیا گذاشت، امّ یشد احترام م ی وارد مجلسش میعالم

                                                 
 125ی ، آیه)16(ی نحل  سوره- 1
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همـه  : گفت. دندیت را پرس  علّ. کرد یگران تواضع م  یش از د  یب
ن نقطه  ید تو ا  یگو ین عالم م  ی ا یکنند ول  ی مرا م  فیعلماء تعر 

، مدام نفـس مـن شکـسته    ین اشتباه را داری، ایضعف را دار 
 یگاه راض  چیزان، ه یعز. کند یدا م ی پ یشود و روح من تعال     یم

ب شـما را    ی ع یاگر کس . ف شما را بکند   ی تعر ید که کس  ینباش
  .دیگفت دست او را ببوس

ـ     د خـودش را    یـ نـسان نبا  ا. ر اسـت  تواضع نقطه مقابل تکبّ
  .شود ین صورت هالک میبزرگ بپندارد که در ا

 در قلبتـان    ی حتّ یکروب اخالق یمن  ید که ا  یاگر احساس کرد  
ـ . دییـ ه آن برآوجود دارد در صدد معالج   یا هبه اندازه ذرّ   ر تکبّ

  . داردیز مانند تواضع مراحلین
  :ر سه مرحله داردصفت تکبّ

   استکبار-رتکبّ-کبر
که من خودم    نی است ا  ینیب همان خود بزرگ  کبر  :  کبر -1

ن حالت به   ی ا یگران باالتر بدانم، وقت   یرا بزرگ پنداشته و از د     
گـران  یده و تنها در ذهن، خود را برتـر از د          یمرحله عمل نرس  

 ینیب خود بزرگ . شود یص نم داند، آثارش از عمل او مشخّ      یم
  . استی ناپسند و از امراض قلبیصفت
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ان شد و بـه     یکه اثر کبر در ظاهر انسان نما       ی هنگام :ر تکبّ -2
نشـستن،  از تمام حرکـات او،      . ر است د، تکبّ یمرحله عمل رس  
ـ     یکردن، سخن گفتن و سا    برخاستن، نظر    ر ر اعمال او آثار تکبّ

  .شود یظاهر م
  :9قال رسول اهللا

ـ لْ قَ ی فِ نَ کاَ نْۀ مَ نَّجَ الْ لِخُدْیَالَ« ـ ثْ مِ هِبِ  الَقَ
ـ  نَ مَظَعْتَسْیُ فَیْ، کَ رٍبْ کِ نْ مِ لٍدَرْ خَ نْ مِ ۀٍبحَ   وَ سهُفَْ
  1».هرِیْ غَیلَ عَرُبَکَّتَیُ

 ی  کـه در قلـبش بـه انـدازه         آن: نـد یفرما یحضرت مـ  
بنگر . شود ی کبر و غرور باشد وارد بهشت نم       یخردل

 کبـر   یگـر یشـمارد و بـر د      یچگونه خود را بزرگ م    
  . ورزد یم

فروشـد و   ی مـ گران کبـر ین مختلف به دیر به عناو انسان متکبّ 
دانـد؛ در راه رفـتن از        ی همه نـوع احتـرام مـ       خود را مستحقّ  

دارد در مجـالس، بـاالتر از همـه          یگران جلـوتر قـدم برمـ      ید
ن مرحله درمان نـشود روز      ی اگر در هم   یمارین ب یا. ندینش یم
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رسـد کـه     ی مـ  یشـود و بـه مرحلـه بـاالتر         یتر م  یبه روز قو  
  .استکبار است
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.  کـردن  ی طلـب بزرگـ    یعنـ ی لغـت     اسـتکبار در   : استکبار -3
اگـر  . کند که او را بزرگ بداننـد         یگران طلب م  یشخص، از د  

 او  یگـران انتظـار دارد کـه بـرا        ی برسد از د   یبه درجه و مقام   
د بلنـد شـوند و      یـ  شود همه با   یاگر وارد مجلس  . تواضع کنند 

همـه  . کنـد  ین مـ  یوهر و ت  یک نفر بلند نشود، او را تحق      یاگر  
  .ن استکبار استیاو باشند، اع ید بنده و مطیبا

تر است که از آن بـه اسـتکبار          سترده استکبار گ  ی  گاه دامنه 
چنانکـه  . کاسـت ی بـارز آن آمر    ی  شود، نمونه  یر م ی تعب یجهان

ه ماسـت و  یـ د و هر که با ما نباشـد بـر عل    یبا ما باش  : دیگو یم
  .داند یل مدافع همه میرا وکخود 

ق یـ م توف یدهـ  یائـت قـسمت مـ     ی اول یبه آبـرو  ! پروردگارا
ت یـ ان فرمودند به مـا عنا     یان ما ب  یشوای که پ  یکسب آن عالئم  

  .بفرما
  

دِمحَ مُلِ اَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّصَ وَ
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  درس پنجم
  

  خشوع و امانت
  
  
  
  

  :شامل
   خشوع*
  یدار  امانت*
   انواع امانت*



   
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَمالَءُیَ یذِلَّاَ

ـ ...رابِن جَ عَ« ـ لَ عَ الَقَ ـ  وَ:... مالَ الـس  هِی ا  مَ
ـ التَّ وَ عِاضُوَالتَّ بِ الَّر اِ ابِا جَ یَ ونَفُعرَیُوا  انُکَ   وَ عِشُّخَ
  »... اهللاکرِ ذِۀِثرَکَ وَۀِانَمَاالَ

ست یـ  مـا ن   ی عهیشـ : ن که فرمودنـد   ی بعد از ا   7ام باقر ام
شه کند و خـدا را اطاعـت کنـد، عالئـم            ی که تقوا پ   یمگر کس 

  .کنند یعه را ذکر میش
ــته پ ــون ویدر درس گذش ــیرام ــل و  یژگ ــع، مراح  تواض

 با بحث خشوع    ان شد، حال در رابطه    ی ب ی آن، مطالب  یها نشانه
  .می هست7در خدمت امام باقر



   
  

  خشوع: صفت دوم
 است که انسان    ی و روح  یخشوع حالت تواضع و ادب جسم     

د یـ قـرآن مج  .  داشـته باشـد    یقتـ یا حق یـ در مقابل شـخص و      
  :دیفرما یم

ـ  اُنَیذِ الَّنَّوا اِنُؤمِتُالَو اَهِوا بِنُمِل اَ قُ«  وا وتُ
ـ  عَ یتلَیُا  ذَ اِ هِبلِن قَ  مِ لمَالعِ ـ یَم  هِیلَ ـ الَ لِ نَوُرّخِ  انِذقَ
ـ بِّ رَ عـدُ  وَ انَن کَ ا اِ نَبِّ رَ انَحَب سُ ونَولُقُیَ وَ داًجسُ ا نَ
م هُدُیــزِیَ وَونَبکُــیَ انِذقَــالَ لِنَوُرّخِــیَوَ  والًفعُــمَلَ
  1».وعاًشُخُ

کسان یمرا  «د  یاوریا ن ید  یاوریمان ب یبه آن ا  » چه«بگو  
 یآن دانش) نزول(ش از ی که پی گمان کسان  یب» .است

 بر آنان تالوت شود همـه     ) ن کتاب یا(اند، چون    افتهی
 سـر طاعـت بـر حکـم آن          یبا کمال خضوع و فروتن    

ه اسـت پروردگـار مـا کـه         ند منزّ یگو یم. فرود آورند 
 اسـت و بـر      ی پروردگار ما قطعاً انجام شـدن      ی  وعده
 آنهـا   ینـد و بـر فروتنـ      یگر یافتند و م   ین م ی زم یرو
  .دیافزا یم

افتنــد در    ین م یار به زم  ـیاخت یا ب ـهآن: دـیفرما یخداوند م 
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. گـردد  یکنند اشک در جشمانشان جمـع مـ        یه م یرکه گ  یحال
ها هر لحظه   شود خشوع آن   یها خوانده م  ات قرآن بر آن   ی آ یوقت
م ینـ یبب. میش کن یم خود را آزما   یخواه ینک م یا. شود یشتر م یب
  ا نه؟یعه در ما هست یا صفات شیآ

شـود سـراپا     یات قرآن بر شما خوانده م     ی که آ  یا هنگام یآ
  !د؟یده ی را به آن مهتاند و توجّیشو یگوش م

شان سـخن   یـ د و ا  ی باشـ  یت بزرگـ  یّاگر در محضر شخص   
ک یـ شان  یـ کـه ا   ی در حـال   -دیـ ده یطور گوش م   ند، چه یبگو

 تـالوت   یات اله ی که آ  یا وقت  امّ -ک بنده خدا  یانسان هستند،   
د یـ دچقـدر با  یگو یگردد و خداوند سبحان با ما سـخن مـ          یم

  :دیفرما یمف مؤمنان یم؟ قرآن در توصیه داشته باشتوجّ
ــلِا تُذَاِوَ« ــت عَیَـ ــیَم اَهِیلَـ ــادَ زَهُاتُـ م تهُـ

  1»...اناًمَیاِ
بـر آنـان خوانـده شـود بـر          » خداونـد «ات  یو چون آ  

  .دیفزایمانشان بیا
شود قلب مؤمن به طرف خدا       ی خوانده م  یات اله ی آ یوقت

که در حال پرواز     نیکند مثل ا   یدا م یت پ یّشود نوران  یده م یکش
  .است
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  یدار انتام: صفت سوم
 بعد از صفت تواضـع      ف،یث شر ین حد ی در ا  7امام باقر 

عه یگر از صفات شـ    ی د یکی را به عنوان     یدار و خشوع، امانت  
  .ندیفرما یان میب

. ار گـسترده اسـت    ی ما بس  یمفهوم امانت در فرهنگ اسالم    
انـد و مـا      ه، امانات حـق   ار انسان گذارده شد   یهر آنچه در اخت   

ز مـا، امانـت     یـ  مـا و همـه چ      یتهـس م و اساساً    ییدار او  امانت
م، ی بـه مـصرف برسـان      ی اله یخداست و اگر در خالف رضا     

  :ندیفرما ی م9امبریپ. انت در امانت استیخ
ـ  ونَضُنقُا تَ  مَ لُواَ« ـ ن دِ  مِ ـ مَالَم اَ کُنِی   وَ ۀَانَ

  1».وۀلَ الصهُرُخِاَ
شـود   یشکند و کـم مـ      ین شما م  ی که از د   یزیاول چ 
ز نمـاز   یـ ن چ ی آخـر  امانـت اسـت و    ) تیرعا(مسأله  
  .است

نتان کم  یکم د  ا کم د امّ یخوان ید نماز م  یدار نبود   امانت یوقت
آن . دیـ ده یز از دسـت مـ     یـ کـه نمـاز را ن      نیشود تا ا   یرنگ م 

  : ندیفرما یگر میت دیواحضرت در ر
ن ن مَ خُ تَ الَ وَ کَنَمَ الئتَ نِ مَ یلَ اِ ۀَانَمَاالَدِّاَ«
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  1».کَانَخَ
ن دانـست و    ی که تو را ام    یامانت را ادا کن به هر کس      

  .انت کردی که به تو خیانت نکن به کسیخ
  :ندیفرما ی م7ادامام سجّ

ــعَ« ــکُیلَ ــمَ االَاءِدَاَم بِ ــوَفَ. ۀِانَ ــ بَیذِالَّ  ثَعَ
ـ  اَ لَاتِ قَ نَّو اَ اً لَ یّبِ نَ قِّالحَ بِ 9داًمحَمُ ـ  یبَ  نِیسَ الحُ
ـ  هُلَتَ قَ یذِ الَّ فِی الس یلَ عَ ینِنَمَئتَ اِ 7یلِ عَ بنِ  هِ بِ
  2».هِیلَ اِهُتُیدَالََ

 کــه یقــسم بــه کــس.  امانــتیبــر شــما بــاد بــه ادا
ت قـت بـه نبـوّ     ی به حق  9دخت حضرت محمّ  یبرانگ

 که  یری همان شمش  7ین بن عل  ی پدرم حس  اگر قاتل 
ـ          مـن بـه عنـوان       شیپدرم را با آن به قتل رسـانده، پ

  .گردانم یامانت بگذارد، به او برم
هـا اشـاره     از انواع امانت   ین قسمت از بحث به بعض     یا رد

  .میکن یم
  :اموال
کـده، مال ـا ش ـه انسان عط  ـه ب ـ ک ی مادّ یها یهام سرما ـتم
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 ی و ظـاهر   یت اعتبـار  یّانسان تنها مالک  . ها خداست  آن یقیحق
ت به مـن    ت موقّ یّک مالک ینم در مال خود و      یک ام یمن  . دارد

به دن  ی و رس  یقدر که بتوانم از آن در راه سازندگ        داده شده آن  
  . کنمیکمال بهره بردار

  :ی انسانیها هیسرما
ه و  دوقـت، درک، ارا   فکر، هوش، استعداد، حافظه، عمـر،       

ر ایـ  است کـه خداونـد در اخت       ییها هیماها همه سر  نیها ا  آرمان
انـد، چـشم    ده، تمام اعـضاء و جـوارح مـا امانـت       بشر قرار دا  

ها د آن یاند که با   ست، گوش و دست و پا و زبان امانت        امانت ا 
قلب مـا امانـت     . ق گناه مصرف ننمود   یرا حفظ نمود و در طر     

 یگریت دم و محبّیه کن ر حق متوجّ  ی است اگر آن را به غ      یاله
انـت در   یم مرتکـب خ   ی دهـ  ی در آن جا   یت اله ر از محبّ  یغرا  

  .میا امانت شده
د آن را بـا     یـ  با اند، نمـاز امانـت اسـت        امانت یف اله یتکال

انـد و اجـازه       ما امانـت   وقت و عمر  . میجا آور  حضور قلب به  
ا افکار خود را در هـر       یم  ی صرف کن  یهودگیم آن را به ب    یندار
شه و اسـتعداد خـود را در        یـ ا علم و اند   یم؛  ی منحرف کن  یراه
  .میری به کار گی اسالمیها  مخالف ارزشیجهت

د از صـدر    ی که با خون پاک هـزاران شـه        یفرهنگ اسالم 
فـه  یوظ.  اسـت  یده امانـت الهـ    یکنون به دست ما رس    الم تا اس
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 کـه سـزاوار   یل و جـامع را آن طـور       ین فرهنگ اصـ   یم ا یدار
تمـام  . مینـدگان بـسپار   یاست محافظت کـرده و بـه دسـت آ         

ـ      یهایگرفتار ا یـ  از فرهنـگ اسـالم       یالعـ  اطّ ی ما به جهـت ب
  . استین امانت الهیها در اانتیها و خیبدعت گذار

  
  :فرزندان

هنـد هـر    ست تـا بخوا   یـ م ن ا معلّ یکودک ملک پدر و مادر      
ل دارند در موردش اعمال نظر کننـد و مطـابق بـا             یطور که م  

قه خود او را پرورش دهند بلکه امانت خداست در دست           یسل
د بکوشند  یفه دارند، با  ی او وظ  ی  همه در باره  . انین و مربّ  یوالد

د یـ  مف یش شکوفا شود و فرد    یدا کرده و استعدادها   یتا رشد پ  
. ت شـوند  یـ شناس ترب  نیدد  یبا. اش باشد   خود و جامعه   یبرا
کو محافظت شوند تا بـه صـاحب        ید ن ی با ی اله یها ن امانت یا

  .خود برگردند
ـ  یـ ن عز ایفرهنگ هـا امانـت    ه دارنـد کـه شـاگردان آن       ز توجّ

انـد   هک سخنران نشـست   ی منبر   ی که پا  ینیپروردگارند، مستمع 
ها را در چـه     آموزد و آن   یه به آنها م   د بداند که چ   یاند، با  امانت
  .دهد ی سوق میجهت
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  :ی اجتماعیتهایّپست، مقام و موقع
س که از   ی خود به اشعث بن ق     ی   در نامه  7یحضرت عل 

  :سندینو یجان بود میطرف آن حضرت، استاندار آذربا
ـ  سَی لَ کَلَمَ عَ نَّاِوَ« ـ طُ بِ کَ لَ ـ کِلَ، وَ ۀِعمَ  هُنَّ

  1»ۀًانَمَ اَکَقِنُ عُیفِ
ست بلکـه  ی تو نی ار توست لقمه ی که در اخت   یحکومت

  . توی  است بر عهدهیانتام
ست ی که به تو واگذار شده راه امرار معاشت ن         ی شغل یعنی

ط له بـر مـردم مـسلّ   ین وسی و خود را به ا  یاستفاده کن که سوء 
 اسـت کـه تـو       ی؛ بلکه امـانت   یریده بگ ی و مسائل را ناد    یساز

نـدگان،  ی کـاش نما   یا. ید و مـسؤول هـست     نسبت به آن متعهّ   
ها تیّولدار مـسؤ    در کشور ما عهده     که ییران و آنها  یران، وز یمد

د یـ دند و تجد  یشـن  ین سخن امام را م    یو مشاغل مهم هستند ا    
  .کردند ینظر م

  اند مجالس امانت
د یـ آ یات به دست مـ   یگر از موارد امانت که از روا      ی د یکی

 کـه در    یا  و محرمانـه   ی خـصوص  یها صحبت. مجالس است 
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امانـت  ل ندارد فاش شود، حکم      ینده م یشود و گو   یمجالس م 
  . کردی آن خوددارید از افشایدارد و با

ــ« ــ رَالَقَ ــنَّاِ: 9 اهللاولَسُ ــتَیَا مَ  سُالَجَ
ـ مَاَ بِ انِسَالِجَتِالمُ ـ   اهللاِ ۀِانَ ـ یَ الَ فَ ـ الَ ِ لُّحِ ن ا اَ مَهِدِحَ
  1».هُکرَیَا  مَهِیخِ اَیلَ عَیَفشِیُ

ست که نشستن در مجلس دو نفر، امانـت         ین ن ی ا جز
ـ  از ا  یکـ ی یست برا یپروردگار است پس حالل ن     ن ی

 را که برادرش دوست ندارد      یدو که بازگو کند مطالب    
  .افشا شود

   امانت است طالبی بن ابیعلت یوال
ـ اِ«مـه   یه کر یـ ، امانت را در آ    یادیات ز یدر روا  ا ضـنَ رَا عَ نَّ

ـ   ین عل یرالمؤمنیت ام یبه وال ... 2ۀَانَمَاالَ ر ی طالـب تفـس    ی بن اب
ت عـصمت و    یـ اهـل ب  نـدان    خا یت و دوسـت   یـ وال. اند نموده

. ان سپرده است  یعی است که خداوند آن را به ش       یطهارت امانت 
 بـن  ی با قبر علـ    یجوار  امانت است، هم   7ت امام زمان  یوال
ن است کـه    ی ا یدار امانت است؛ رسم امانت    7ضا الرّ یموس
ریـغ م، در یه باش ـ آن بزرگواران نداشت   ی مخالف رضا  یرفتار

                                                 
  198 مجموعهی ورّام، تنبیه الخواص، ص- 1
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  .می هستق خائن در امانتین صورت از مصادیا
ــ« ــیا اَیَ ــهَ ــمَ اَنَیذِا الَّ ــخُتَوا الَنُ  وا اهللاَونُ

  1»...مکُاتِانَمَوا اَونُخُتَ وَولَسُالرَّوَ
د بـه خـدا و      یانت نکن ید خ یمان آورد ی که ا  ی کسان یا

  ...تانیها د در امانتیانت نکنیرسول و خ
ت داشته باشد   یت به اهل ب   چگونه ممکن است انسان محبّ    

  . کندل خود عمل ی به میول
 بــه خــصوص ی الهــیهــا مــا را در حفــظ امانــت! ایخــدا

  .ن بداریت است امی والی ها که مسألهن آنیباالتر
  
  

دمحَ مُلِاَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّصَوَ

                                                 
 27ی  ، آیه)8(ی انفال   سوره- 1
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  شیعه

  
  
  
  
  

  
  درس ششم

  

  ذکر و انواع آن
  
  
  
  

  :شامل
  7یدگاه علی ذکر از د*
  روزه و آثار گوناگون آن*



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کََدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَمالَءُیَ یذِلَّاَ

  اهللاِ کـرِ  ذِ ۀِثـرَ کَوَ: ... 7الَقَ...رابِن جَ عَ«
  »...وۀِلَالص وَومِ الصوَ

 یه سـو   که انسان را وادار به حرکت ب       ییها زهیان انگ یدر م 
ک بخـش    تحـرّ  یرویـ ن ن یتـر  میاد خدا عظـ   یکند،   یمطلوب م 
ک شـدن بـه     یـ  بازدارنـده از نزد    یروین ن یتر یز قو یمؤمن و ن  

  .موانع کمال است
 وجود او   ینان است که تمام   اد خدا در انسان مؤمن چ     یاثر  

عظمـت  . ز احاطه داردیکند که بر همه چ ی میه عظمت را متوجّ 



  

سازد کـه    یم م ا در نظر او مجسّ    ت ر ینها یت ب ت و محبّ  ینها یب
کند و هـم تـرس       یجاد م ی در او ا   ینان و آرامش باطن   یهم اطم 

  .دهد یت به او دست مینها ین قدرت بیدر مقابل ا
ـ    یت خاصّ یّ که در قرآن با اهم     ی از امور  یکی ه  مـورد توجّ

 بـا   ین کتـاب آسـمان    یـ در ا . قرار گرفته مسأله ذکر خداسـت     
شـده و از نقـش آن در        اد خـدا بحـث      یـ ن مخلتـف از     یعناو

ان آمـده و در مـوارد       یـ  فـرد و جامعـه سـخن بـه م          یسازندگ
  .دیاد کنیاد خدا را ی دستور داده که زیدمتعدّ

گونه  نیعه را ایث، صفات ش  ی هم در ادامه حد    7امام باقر 
ن است کـه خـدا      یعه ا ی از عالمات ش   یکیکه  : ندیفرما یان م یب

ش امـام  ی فرمـا یا معنـا ی آ» اهللاکرِ ذِۀِثرَکَوَ«کند  یاد م یار  یرا بس 
ح به دست و لبـانش      یشه تسب یعه هم ین است که ش   ی ا 7باقر

ـ   یـ ه اد؟ البتّیتکان بخورد و ذکر بگو     د یـ ا بان خـوب اسـت امّ
  :م که ذکر دو نوع استیبدان

  ی ذکر قلب-2           ی ذکر زبان-1
ه ید است و در اسـالم توصـ       یار خوب و مف   ی بس یذکر زبان 

عه یش  است که مؤمن و    یز آن ذکر قلب   تر ا   مهم یشده است ول  
اد خداست کـه مـا را بـه         ین  یا. اد خداست یشه قلبش به    یهم

  .دارد ی باز مکند و از شرّ یر وادار میکار خ
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  شیعه

  7یدگاه علیذکر از د
  :دیفرما ی است که م7ی از علیتیمضمون روا

ـ   یاد خدا ن  یذکر خدا و    « ا کوسـت امّ
ت، ین است، کـه در حـال معـص        یکوتر ا ین

  1».فتدیاد خدا بیبه انسان 
خـا پـس از بـستن       ی زل ی که وقت  7وسفیمانند حضرت   

نجا جـز مـن و تـو        یا: همه درها خطاب به آن حضرت گفت      
  .خدا هست: وسف فرمودیحضرت . ستی نیگریکس د

اد مـا   یـ م تا خدا هـم بـه        یاد خدا باش  یپس در هر حال به      
  : دیفرما یم میگونه که قرآن کر باشد همان

  2»...مرکُذکُ اَیونِرُاذکُفَ«
  .اد کنمی شما را) تا(د یاد کنیپس مرا 

اد شما  ید تا من در جمع به       یاد من باش  ی به   ییشما در تنها  
د تـا مـن در قبـر و آخـرت           یاد من باش  یا به   یشما در دن  . باشم

  .اد کنمیشما را 
ه فراموش ـد من هم معامل   یـرا فراموش کن  ـا اگر شما م   ـامّ

                                                 
، 15ج یعهوسایل الشّ. افضل من ذلک ذکر اهللا عند ما حرم اهللا علیک فیکون حاجزا- 1
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  1.کنم یشدگان را با شما م

د یـ بت کند، دروغ بگو   ی غ ید ول یاهللا بگو ن اگر الاله اال   انسا
  چه سود؟

 ی قلب او جا   یرد ول یح در دست بگ   یکه شخص تسب   نیا ا ی
تـر اسـت ذکـر        که مهـم   ی دارد؟ ذکر  یا جهیگر باشد چه نت   ید
کند و به کمـال      ی م یاد خداست که انسان ترقّ    یبا  .  است یقلب
شـود،   ی مـ  اد خداست که انسان از گناهان حفـظ       یبا  . رسد یم

  .گردد یر میوادار به کار خ
  :ندیفرما ی م7امام صادق

ـ  لِ راًاکِ ذَ انَن کَ مَ« ـ  عَ هِلَّ ـ یقِ الحَ یلَ ـ  فَ ۀِقَ  وَهُ
ـ  وَهُ فَ نهُ عَ الًافِ غَ انَن کَ مَ وَ عٌیطِمُ ـ الطَّ، اَ اصٍ عَ  ۀُعَ
ــادَ الهِۀُمَــالَعَ  وَۀ ِلَالَ الــضَّۀُمَــالَ عَۀُیَعــصِالمَ وَۀِیَ
  2»ۀِفلَالغَ وَرِک الذِّنَا مِمَهُصلُاَ

ع یـ اد کنـد، مط   یقت  ی حق یز رو  که خدا را ا    یکسهر  
 که از خدا غافل شود خدا را یشود و هر کس    یخدا م 
 ت است و  یاطاعت خدا عالمت هدا   . کند یت م یمعص

معصیت، عالمت گمراهی است و اصل این دو از یاد         

                                                 
 19ی ، آیه()ی حشر  سوره- نسوااهللا فانسیهم انفسهم- 1
 397، ص5 مستدرک الوسایل، ج- 2
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  شیعه
  .شود ی میغفلت از او ناشو 

 راه  ی زندگ  در یخواه یت کن اگر م   ز خوب دقّ  یجوان عز 
ر ی مـس  ی کنـ  ی و سـعادتمند زنـدگ     ی، گمراه نـشو   یدا کن یرا پ 
  . ح، اطاعت پروردگار استیصح

 راه  یت بـه معنـ    یهـدا . ت است یاطاعت خدا عالمت هدا   
 کـه   یکـس . ح قدم برداشتن اسـت    یر صح یدا کردن و در مس    یپ

بتّـه  ال. شـود  ی دچار چاه و چاله نمرود یم میافته، مستقیراه را   
 احتمـال   تر باشد  تر و صاف   می جادّه مستق  چهر هست و هر   خط

 راهـت راه حـق      یدیـ  کـه فهم   یامّا وقت . شتر است یز ب یخطر ن 
 ادامـه بـده و از خطـرات راه          یک نفـر هـم هـست      یاست اگر   

ن همـان   یـ  اهل حق نترس، ا    ین از کم  یهم چن . وحشت نکن 
  :ندیفرما ی است که م7یش موال علیفرما

ـ ستَتَالَاس  النَّاهَیاَ« ـ  شُوحِ ـ رِ طَ یوا فِ  قِی
  1».هِهلِ اَۀِلَّقِ لِیدَالهُ
 نفـرات وحـشت     یت از کم  یق هدا یدر طر !  مردم یا

  .دینکن
ـ   یاالن آن جوان   کنـد،   ی مـ ی بنـدوبار اسـت، هرزگـ    ی که ب

 و رشـوه آلـوده      یه بـاز   دارد، دستش به ظلم و حقّ      یناهنجار
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داند کـه    یکند بر اسب مراد سوار است؛ نم       یشده است فکر م   
 او را بـه بـاد       یان و هست  ی و هوس ک   ن اسب چموش هوا   یهم
  .کشد ی و منجالب میدهد و او را به گمراه یم

 و ضاللت از ذکر و غفلـت اسـت، اگـر         تیت هدا پس علّ 
ن صورت  یر ا یدر غ . ت شده و طاعت دارد    یاد خدا باشد هدا   ی

ــدبخت  و ضــاللت در انتظــار ی و ســرگردانیغفلــت دارد و ب
  .اوست
  

  روزه: صفت پنجم
گر از عالئم   ی د یکی 7ت امام باقر  یروان قسمت از    یدر ا 

  .ندیفرما یان میعه را که روزه است بیش
  :دیفرما ی روزه می رامون مسألهیم پیرقرآن ک

ـ  عَ بَتِوا کُ نُمَ اَ نَیذِالَّهاَیا اَ یَ«  امُیَ الـصِّ  مُکُیلَ
  1».ونَقُتَّم تَکُلَّعَم لَکُبلِن قَ مِنَیذِ الَّیلَ عَبَتِا کُمَکَ
ر شده  د روزه بر شما مقرّ    یا ان آورده می که ا  ی کسان یا

ـ    یگونـه کـه بـر کـسان        است همان  ش از شـما    ی کـه پ
  .دی کنیزکاریباشد که پره. ر شده بودمقرّ) بودند(

 و یادّـ از نظر م   ی دارد و آثار فراوان    یاد گوناگون ـروزه ابع 

                                                 
 183ی  ، آیه)2(ی بقره  سوره- 1
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  شیعه
ار یـ م و اراده و اخت    یتـصم . گـذارد  ی در وجود انسان م    یمعنو

 جلوه  یچ عبادت یکند در ه   ی جلوه م  چنان که در روزه    انسان آن 
کنـد و    یش مـ  یهـا  سـته را انـسان پـشت بـه خوا       یـ ز. کند ینم
بخاطر اطاعـت خـدا از      . گذارد یاش را کنار م   یالت نفسان یتما

را حفظ کـرده و مـبطالت روزه را          جوارح خود    یها خواهش
  .کند یترک م

د، یـ ا ن حالت را احساس کـرده  یشما در ماه رمضان حتماً ا     
گـر  ی د یها کند در ماه   یدا م ین ماه پ  ی که قلب در ا    یتیّآن نوران 

  .سال ندارد
م کـه از    یخـوان  ی م 7نیرالمؤمنی از حضرت ام   یثیدر حد 

  طان از ما دور شود؟یم تا شیدند چه کنی پرس9امبریپ
ن یـ طان ا ی دور کردن ش   ی برا 9امبریدر صدر دستورات پ   

  1.کند یاه میطان را سی شیروزه رو: جمله است که
ــ داریفــث معرویحــد ــیــم کــه پی  9 اســالمیامبر گرام

  :فرمایند می
  2».ارِ النَّنَ مِۀًنَّ جُومُلصاَ«

ــپر ــر آتــــش دوزخ یروزه ســ . اســــت در برابــ

                                                 
  255، ص96 بحاراالنوار، ج- الصوم یسود وجهه- 1
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ن یـ  که در باره روزه وارد شـده ا        یادیات ز یبر اساس روا  

 ید حفظ شود تا اثر واقعـ      ی است که با   یطی شرا یعبادت دارا 
  .خود را آشکار سازد

ـ  الَ الس هِیلَر عَ عفَجَا  بَن اَ ر اِ ابِن جَ عَ«  الَم قَ
ـ  هِیلَ عَ لَخََمن دَ  :رابِا جَ یَ هُلَ ـ  رَ هرُ شَ ـ  ضَمَ  امَصَان فَ
ـ   وَ هُارَهَنَ ـ   وِ امَ قَ ـ ین لَ رداً مِ ـ  حَ  وَ هِلِ ـ  فَ ظَفِ   وَ هُرجَ
ــ ــ وَهُانَسَلِ ــ وَهُرَصَ بَــض غَ ــاهُذَ اَفکَ ــجَرَ، خَ  نَ مِ
ـ  هُم اُ تهُدَلَ وَ ومٍیَ کَ وبِنُالذُّ ـ  الَ، قَ ـ  لـتُ  قُ رابِ جَ : هُ لَ
ـ  نَحسَا اَ  مَ اکَدَ فِ لتُعِجُ ـ  ذَ هَ ـ  ا مِ ـ  ثٍیدِن حَ  الَ، قَ
  1»...رطٍن شَا مِذَ هَدشَا اَمَوَ: مالَ السهِیلَعَ

  :ت شده که حضرت فرمودندی روا7 امام باقرزابر اج زا
 جابر هر کس بر او مـاه رمـضان وارد شـد، پـس               یا

 از شـب را بـا دعـا و          یش را روزه و مقـدار     یروزها
 کند و نفـس سـرکش را از شـهوات و            یش سپر یاین

ـ ، حفظ نما  یاشبت و فحّ  یزبانش را از دروغ و غ      د و  ی
تش را از مردم بـاز      یّچشمش را از حرام بپوشاند و اذ      

. گـردد  یش خـارج مـ    ی خو یدارد، از گناهان و معاص    
 بر او  یچ گناه ید شده و ه    که از مادر متولّ    یمثل روز 
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  شیعه
ـ ردم ا ت گـ  یعرض کردم فـدا   : جابر گفت  .ستین ن ی

چقدر هم  : حضرت فرمودند ! کوستیث چقدر ن  یحد
  . داردیط مشکلیشرا

م و  یط روزه آشنا شـو    یها و شرا   یژگیکه بهتر با و    نی ا یبرا
 از  یشی کامل است مضمون فرما    یا م چگونه روزه  یکه بدان  نیا

م کـه حـضرت     یکنـ  یجـا نقـل مـ      نیـ  را در ا   7امام صـادق  
  :ندیفرما یم

دن امـساک   یردن و آشـام   ست که فقـط از خـو      ین ن یوزه ا ر
ن یـ  اسـت از جملـه ا      یطی شرا ی کامل دارا  ی  بلکه روزه . میکن

  .جاستیز از سخن بیط پرهیشرا
م ی سکوت حضرت مـر ی  به روزه  7امام صادق جا  نیدر ا 

د یـ  روزه گرفت  یوقتـ : نـد یفرما یکنند و در ادامه مـ      یع اشاره م  
و رتـان را از گنـاه فـ       یها د، چـشم  یفظ کن زبانتان را از دروغ ح    

د، دشـنام   ین نـشو  ید، خشمگ ید، نسبت به هم حسد نورز     یندب
د، از ظلـم و سـتم اجتنـاب         یـ  و مجادلـه نکن    ید، بـدزبان  ینده
د، تا  یزیگر بپره یکدی نسبت به    ید، از جهالت و بداخالق    یورز

سـکوت و تعقّـل و صـبر و          د،یاز ذکر خدا و نماز غافل نشو      
م د، از کـال   یـ ت کن یـ  از اهل شرّ را همواره رعا      یصدق و دور  

 بـا مـردم و سـوءظنّ و         یباطل، دروغ و تهمت زدن و دشـمن       
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. دید و به آخـرت اشـراف داشـته باشـ          یزی بپره یمّامبت و ت  یغ
 یهـا  د که وعـده   ی باش ییدر انتظار روزها  ) دیفکر آخرت باش  (

  1.دیری لقاءاهللا توشه برگیابد و برای یخدا تحقّق م
شات امـام   یـ ن قـسمت از فرما    یـ تـا ا  ! زانیـ د عز یـ ت کن دقّ
 کـه قبـل     یز از صفات ناپسند بود، مثل پزشک      ی پره 7قصاد

  .دهد یمار می به بیز دارو، دستوراتیاز تجو
 را که مـؤمن     ییزهایت، آن چ  ی در قسمت اول روا    7امام
: کننـد  ید م یند و بعد تأک   یفرما یان م یز کند ب  ید پره یدار با  روزه

ـ                  ت بر شما باد که آرامـش و وقـار و خـشوع و خـضوع و ذلّ
چگونـه  . دیـ ت کن یـ ترسد رعا  ی خود م  ی از موال   را که  یا بنده
  . دیم و امی در حال خوف و رجا و بیت و بندگ؟ ذلّیتذلّ

رنگ و  ی و ن  ینیوب و باطنت را از خودب     یاگر قلبت را از ع    
را از   ، ظاهر و بـاطن    یه ساخت ها پاک و منزّ   یبدنت را از آلودگ   

 و نفـس خـود را بـه خـدا           ی کرده پـاک کـرد     یآنچه خدا نه  
 و بـه قلبـت      ی خـدا فـارغ سـاخت      ی قلبت را بـرا     و یدیبخش
ن یاگـر بـد    را اطاعت کند؛     ی تا اوامر حق تعال    یت داد یّمأمور

ات  فـه یدار بـوده و بـه وظ       تو واقعاً روزه   یصورت روزه گرفت  

                                                 
 119، ص7یعه، ج وسایل الشّ- 1
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 همـان مقـدار     ی و به هر مقدار که ناقص گذارد       یا عمل کرده 
  .ات ناقص خواهد بود از روزه

 یت که روزه از نظر روان     ز ثابت شده اس   ی ن یبه لحاظ علم  
 دارد و در نفـس و عقـل و فکـر و             یا  اثرات سازنده  یتیو ترب 

  .ر استروح ما مؤثّ
 یتـ یچ تربی را در بردارد و هیت فردیجا که روزه ترب  از آن 
 مـاه  ی م در کنـار روزه  ینیب یشود لذا م   یم حاصل نم  یبدون تعل 

 و   ما نهاده شده   ی  ز بر عهده  ی ن یگری د ی  فهیمبارک رمضان وظ  
م ی قرآن کر  یعنی آموزنده و راهگشا     یم کتاب یآن خواندن و تعل   

  .است
سازد، بلکه   یط م  نفس مسلّ  یروزه نه تنها انسان را بر هوا      

 تقوا را بر شاخـسار وجـودش آشـکار سـاخته و             یها شکوفه
حـضرت زهـرا     گونه که  دمد، همان  یروح اخالص را در او م     

  :ندیفرما یم احکام ی ه در باب فلسفهیّ در خطبه فدک)س(
  1».صِخالَالِتاً لِیثبِ تَامُیَالصِّوَ«

ت اخالص  ی تثب ی، روزه را برا   یخداوند تبارک و تعال   
  .قرار داد

                                                 
 107، ص4 بحاراالنوار، ج- 1
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م یدهـ  ی قسمت م )س( حضرت زهرا    یبه آبرو ! پروردگارا

  .ت بفرمایح به همه ما عنایق عبادت صحیتوف
  
  

  دمحَ مُلِ اَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّصَوَ
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  تمدرس هف

  

  نماز
  
  
  :شامل    

  ها  است مخصوص انسانی نماز عبادت*
   آگاهانهی نماز تواضع*
   منعمی به سوی نماز توجّه*
  ها یکی نین سوق دهنده به سوی نماز باالتر*
   راه خود و جامعهیابی نماز باز*
  ت قلبیّ نماز نور و سبب نوران*
ه کـرد  یتـوان تـشب    یک کشور م  ی ی نماز را سرود ملّ    *



  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  
  

  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَیَمالَءُ یذِلَّاَ

 ومِالصوَ: ... مالَ الس هِیلَ عَ الَقَ...رابِن جَ عَ«
  »...وۀِلَالصوَ
  نماز: صفت ششم
  ها ص انسان است مخصوینماز عبادت

 کـه گـل سرسـبد       ین مخلوقات جهان، تنها موجـود     یدر ب 
ـ رَّکَ«عالم خلقت شده و خداوند تـاج          بـر سـر او نهـاده        »امنَ

  .انسان است
ن عبـادت را نخواسـته، مگـر        یـ  ا یچ مخلوق یخداوند از ه  

 شـده  »وۀلَواالـص مُیقِاَ«ر امـر بـه      م مکـرّ  یانسان که در قرآن کر    
.اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت



  

  :از مطلقین یبرابر ب آگاهانه در ینماز تواضع
اگر نماز خوانده شود، هر اندازه هـم رکـوع و سـجود آن              

بـات و قرائـت     یمات و تعق   باشد و در مقارنات و مقدّ      یطوالن
ن نماز مقبول درگاه    ی نباشد ا  یه و آگاه  ا توجّ ت شود امّ  آن دقّ 

ازمند خود را در برابر خـالق و        ی انسان ن  یا وقت ست، امّ ی ن یاله
جاسـت کـه متواضـعانه در برابـر او           بد آن ای یاز مطلق م  ی ن یب
ـ  یشانیستد و رکوع کرده و پ     یا یم ن یـ گـذارد، ا   یر خـاک مـ    ب

  . آگاهانهی است همراه با تواضعیعبادت
  

   منعمی به سویهنماز توجّ
 ارتبـاط برقـرار کـرده       اتیـ انسان نمازگزار با سرچشمه ح    

 نسبت  ین هنگام انس و الفت    یدر ا . ردیگ یرو م ی ن است و از او   
 را یدا کــرده و هرگونــه حمــد و مــدحیــض پیمبــدأ  فــبــه 

: دیـ گو یداند و با تمام وجود مـ       یس او م  مخصوص ذات مقدّ  
 یکند بـه سـو     یدا م یه پ گاه توجّ  و آن » نَیمِالَ العَ بِّ رَ هِلَّ لِ مدُلحَاَ«

از  تمام موجودات به او وابسته است و         ی که هست  یپروردگار
غ کند  ی ما در  ازرا  ضش  ی ف یا آن مبدء نشأت گرفته؛ اگر لحظه     

  .م شدیست و نابود خواهین
)هـــا زنـــد قالـــبی هـــم فـــرو ر کنـــد ازیاگـــر نـــاز(



  
                                           معیار شناخت                             100
  شیعه

هــا و  ی از تمــام بنــدگی آزادی اســت بــرایا نمــاز برنامــه
  ها اسارت

 و  ی و بردگـ   یانسان از هر نوع بنـدگ     » دُعبُ نَ اکَیاِ«با جمله   
 مـن   ی خـدا  یا: دیـ گو ین جمله م  یبا ا . گردد یاسارت آزاد م  

 خود را رهـا     ید هر نوع بندگ   ی از ق  یعنیپرستم،   یفقط تو را م   
ـ   ین خارج یاطی ش ید بندگ یسازم، از ق   یم اره و تنهـا   و نفس امّ

 یدهـد کـه ا     ین درس را بـه بـشر مـ        یپس نماز ا  . ع توام یمط
  .یانسان تو آزاد

  
هـا و بازدارنـده از       یکـ ین سوق دهنده به ن    ینماز باالتر 

  گناهان
  :دیفرما یقرآن م

ــاَوَ« ــصمِقِ ــصنَّ اَوۀَلَ ال ــ تَوۀَلَ ال ــینهَ  نِ عَ
  1»رِنکَالمُ وَاءِحشَالفَ

نماز را برپا دار که نماز از کار زشـت و ناپـسند بـاز               
  .دارد یم

از شـما  ـ نم ا چه حدّ  ـد که ت  یـد بدان یـخواه یزان اگر م  یعز

                                                 
  45ی  ، آیه)29(ی عنکبوت  سوره- 1
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د بعـد از    یـ ه کن  واقع شده است، توجّ    یزدیمورد قبول درگاه ا   
  .دیا رغبت شده یه ارتکاب گناه بنماز چقدر نسبت ب

 جــز عــرش یا امــت کــه ســابهیت اســت در روز قیــروا
ر یـ ست، هفت دسته از مردم هستند که در ز        ی ن یپروردگار باق 

  . دارندیه جایسا
 نماز به مـسجد     ی ادا ی هستند که برا   یها مؤمنان نی از ا  یکی

  1.گر دلشان در مسجد استیروند و تا نماز د یم
ن جهـت   یاز ا . وز در محراب عبادتند   کنند هن  ی فکر م  یعنی

  محـلّ  یعنی. اند نام نهاده » محراب«گاه عبادت را    یاست که جا  
 همـواره در    یعنی،  ی نفسان یها  جدال با خواهش   حرب، محلّ 

  .جنگ با نفس بودن
م و بعـد از نمـاز همـان         یخوان ی است که م   ین چه نماز  یا
 را کـه قـبال      یزشـت همـان کارهـای     و  ! م؟یـ ا م که بـوده   یهست
 که  یکه هر نماز   م؛ حال آن  یده یگر ادامه م  یم تا نماز د   یا اشتهد
  .گر ما را از گناهان حفظ کندید تا نماز دیم بایخوان یم

  
   راه خود و جامعهیابینماز باز

آورد، یه دست م  ـاز ب ـش را از نم   یالح خو ـؤمن ص ـک م ی
                                                 

 382، ص2 خصال صدوق، ج- 1
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چرا که در شبانه روز پنج مرتبه با روح جهان سـخن گفتـه و               
ــن ــ ی ــسب م ــ  یرو ک ــد، آدم ــول حیکن ــ در ط ــوی ش یات خ

رد و لــذا هــر روز بــا ید بپـذ یــ را بای مختلفــیهــا تیّمـسؤول 
د راه  یـ جاسـت کـه با     نیـ ا. گردد ی مواجه م  یدیمشکالت جد 
 باشد، نمـاز    صید اهل تشخ  یابد، با یو جامعه را ب   صالح خود   
ن تحقّـق   یـ دهد و ا   ید و راه را به او نشان م       یآ یبه کمک او م   

  .است» میقِستَ المُاطَرَا الصِّنَهدِاِ«
  

  ت قلب مؤمنیّنماز سبب نوران
خوانـد در    ی انسان نماز م   ی چراغ است وقت   ی  نماز به منزله  
هـا   ن اساس است که گمـشده     یبر هم . ردیگ یمقابل نور قرار م   

 7 خدمت امام معـصوم    یشخص. شوند یدا م یدر حال نماز پ   
چه گم  ابن رسول اهللا که من هر     یچگونه است   : کند یعرض م 

آورم؟ مثال شترم را گـم کـرده         یاد م ینم در حال نماز به      ک یم
. بــودم در حــال نمــاز بــه خــاطر آوردم کــه شــترم کجاســت

  .نماز نور است: حضرت فرمودند
ـ ه کن توجّ! زانیعز  اگـر چـراغ خـاموش باشـد انـسان           دی

ادآور ـیـ طور که    ا همان امّ. دـدا کن ـیاش را پ   تواند گمشده  ینم
یـرد گ یم رارـدر مقابل نور که قم نماز نور است و انسان      یشد
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  .کند یدا می را پاش گمشده

 در برابر نور شـترش      یکیست؟  ید گمشده چ  ید د یحال با 
 او ی را گمــشدهیــابــد زی ی خــدا را مــیگــریابــد و دی یرا مــ

  .خداست
 نور است و خداوند نوربخش آسـمان        ی به سو  ینماز راه 

  1»رضِاالَ وَاتِوَمَ السورُ نُهللاُاَ«. ن استیو زم
د و بـا او راز      یا ستادهی نوربخش ا  یشما در نماز مقابل خدا    

کـه   یم با نمـاز ی کن یاب شماست سع  ی د نماز راه  یکن یاز م یو ن 
اگـر تـاکنون از خـدا غافـل         . میک شو ینزدم به خدا    یخوان یم

ـ  توف نیـ م، انشاءاهللا خدا ا   یار باش ین پس هوش  یم از ا  یابوده ق ی
ه داشـته  نتها به او توجّ از آغاز تا ا  یرا بدهد که ما در هر نماز      

  .میباش
گـاه را   ین جا یتـر  ید اصـل  ین است و با   ی د ینماز رکن اصل  

شات یـ چـه در فرما    هـا داشـته باشـد، چنـان         انسان یدر زندگ 
  : آمده است9امبریپ

  2»نیالدِّودُمُ عَوۀُلَلصاَ«
  .ن استیمه دیخو نماز ستون 

                                                 
 35ی  ، آیه)24(ی نور  سوره- 1
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دا کنـد، بلکـه بـه عنـوان         یم نماز عنوان عادت را پ     ینگذار
 انـسان  یم چـون زمـان  ی بـه آن بنگـر  ی مهـم اسـالم  ی فـه یظو
 و فساد مبارزه کند که دلـش را   شرّ یها تواند با همه جاذبه    یم

 خـدا  یاد دائمـ ین ذکر و یاد خدا زنده نگه داشته باشد و ا یبا  
  .دیآ یفقط به برکت نماز به دست م

  
   از اصول مکتب اسالمیا دهینماز چک

 چـون   یمـ  شـده و منظّ    نمازگزار با انجام اعمـال حـساب      
 بر خاک نهادن    یشانیر گفتن، خم شدن، دوبار پ     یادن، تکب ستیا

 از  ی موزون، پر محتوا و آموزنـده، نمـودار        ی حرکات یو اجرا 
 ت بـا  یـ کنـد، و در نها     ین اسالم را رسم مـ     ین مب یدستورات د 

 بـا آنهـا     ید عهـد  یـ سالم گفتن به بنـدگان صـالح خـدا تجد         
  .دینما یم

  
  ه کردیتوان تشب یک کشور می ینماز را به سرود ملّ

 اصـول و فرهنـگ خـود در         ندار ماند ی پا یک کشور برا  ی
کنـد و مـردم      ی خود را تکرار و بازگو م      یذهن مردم سرود ملّ   

ها را به آنان     ها و نقشه    کار و خدمت آماده ساخته، راه      یرا برا 
. دارد یآموزد و اصول آن نظام را در ذهن آنان زنده نگه مـ             یم
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 یلت و پـاک   ی، سـرود فـض    یکتاپرستید و   یرود توح ز س ینماز ن 
ن است که در اسالم دستور داده شـده در آغـاز روز،             یا. است

ست، دل و جان را     یدر وسط روز، و در هنگام شب به نماز با         
 یزه کن، خود را به خدا که سرچشمه پـاک         یشستشو بده و پاک   
اد او، بـه راز و  یـ  را بـه  یک ساز و لحظـات  یو کمال است نزد   

 ی بگذران، روح آلوده خود را در چشمه صاف و زالل اله           ازین
ـ جاست که اهم نیا. شستشو ده  ت خوانـدن نمـاز در اوقـات    یّ

  .گردد یپنجگانه آشکار م
از بـه  یـ نه که بدن انسان در فواصل مختلف روز، ن    گو همان

. ه دارد یـ از بـه تغذ   یز ن ی دارد، روح او ن    ی جسمان ید قوا یتجد
مه ین دهد یم ب استحباب دستور  گونه است که اسالم از با      نیا

 یاریـ از کـن و از او  یـ ز و بـا خـدا راز و ن  یشب و سحر برخ   
ـ رو کن و سپس مشغول فعال     یر و کسب ن   یو مدد بگ  بطلب   ت یّ

  .روزانه شو
 ی حـاکم بـر زنـدگ      ی و فضا  ن صورت است که جوّ    یدر ا 
گزاران و خداپرستان   خانواده و جامعه را مملو از نماز      خود و   

  .یساز ی میواقع
 نماز بارها و بارهـا     ی  ل است که قرآن بر اقامه     ین دل یه هم ب
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  1.کند ید میتأک

م مـا را از     یدهـ  یمـ ائت قـسمت    ی اول یبه آبرو ! پروردگارا
  . قرار بدهینمازگزاران واقع

  
دمحَ مُلِ اَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّصَوَ

                                                 
ه است که  مرتبه لفظ صلوۀ و اقیموا و مشتقات آن به کار رفت51 در قرآن کریم - 1

 .برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه و نوافل است
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  درس هشتم

  

   به پدر و مادریکین
  
  
  

  :شامل
  نی پروردگار از گفتن اف به والدی نه*
   خدمت به پدر و مادری جهی نت*
ــر* ــن خی بهت ــرای ــدیرات ب ــدا ی وال ــت خ ن اطاع



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَمالَءُیَ یذِلَّاَ

ـ وَ: ... مالَ الـس  هِیلَ عَ الَقَ... رابِن جَ عَ«  رِّالبِ
  »...نِیدَالِالوَبِ

   به پدر و مادرییکوین: صفت هفتم
ن یـ حـضرت در ا   .  بود 7امام باقر ت  یرامون روا یسخن پ 

ان یــعه را بین صــفت شــیف هفتمــیث شــریقــسمت از حــد
  »نِیدَالِالوَ بِرِّالبِوَ«. ندیفرما یم

 ی بدان یخواه یشوند که اگر م    یر م نسان حضرت متذکّ  یبد
ن رفتارش نسبت به پدر و مادر چگونـه         یست بب ی ما ک  ی عهیش



  

.  کردن به پدر و مادر است      یکیان ن یعی از صفات ش   یکیاست  
م بعـد از پرسـتش خـودش سـفارش          یخداوند در قـرآن کـر     

  :دیفرما ین کرده است میاحسان به والد
ــوَ« ــ رَیضَقَ ــ تَالَّاَ کَب ــ اِالَّوا اِدُعبُ وَاهُی  

ا مَهُدُحَ اَ رَبَ الکِ کَندَ عِ نَّغَبلُیَا  م اِ اناًحسَ اِ نِیدَالِالوَبِ
ـ رهُنهَ تَ الَ وَ فٍّا اُ مَهُل لَ قُ تَ الَا فَ مَهُالَو کِ اَ ـ ا وَ مَ ل قُ
  1».ماًیِر کَوالًا قَمَهُلَ

د و بـه  یر کرد که جز او را مپرسـت     و پروردگار تو مقرّ   
ـ  از آن دو     یکیاگر  . دیاحسان کن ) خود(پدر و مادر   ا ی

دند بـه آنهـا     ی رسـ  یهر دو در کنار تو به سـالخوردگ       
اف مگو و به آنان پرخـاش مکـن و بـا آنهـا              ) یحتّ(

  .یسته بگوی شایسخن
 آمـده  یدیچ ق ین بدون ه  یه مسأله احسان به والد    ین آ یدر ا 
ژه ی کرد بـو   یکید به پدر و مادر ن     ی در همه حال با    یعنیاست،  
 ی  هیـ ن آ یچنـ  هـم . داشته باشـند   از ما    یا  که خواسته  یآن زمان 

ز یــبانــه و اکــرام آمات برخــورد مؤدّیّــ از جزئیمبارکــه بخــش
 یریابتدا از زمان پ   . کند ین را بازگو م   یفرزندان نسبت به والد   

                                                 
 23ی ، آیه)17(ی اسری  سوره- 1
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شه یـ ش از هم  یرا در آن زمان ب    یه قرار داده ز   آنها را مورد توجّ   
  .ت و احترامندت، محبّیازمند به حماین

  
  نیف به والد پروردگار از گفتن اینه
ـ  تَ الَفَ«: دیفرما یم ـ هُل لَ قُ  سـخن   نی کـوچکتر  یعنـ ی» فٍّا اُ مَ

پـدر و مـادر بـر اثـر کهولـت و            . دییز را به آنها نگو    یآم اهانت
توانـد   یگران نم یرسند که بدون کمک د     ی م یا  به مرحله  یریپ

ن مسائل خـود    یتر ی در جزئ  ی خود را اداره کنند و حتّ      یزندگ
ش بزرگ فرزندان آغاز    ین موقع آزما  یادر  .  دارند یاریاز به   ین
ا یـ دانند   ی را رحمت م   ین پدر و مادر   یا وجود چن  یآ. شود یم

 ی نگهدار یا صبر و حوصله برا    یآ! پندارند؟   یبت م یبال و مص  
ـ   ا هر یز پدر و مادر را دارند       یآم احترام ش زبـان و بـا      یزمان با ن

 مـرگ   ی بـا تقاضـا    ی گـاه  یز و حتّ  یآم کلمات سبک و اهانت   
 کـه بـه     یپـدر و مـادر    . آزارنـد  یمـ ز خدا قلب آنها را      خود ا 
  :می قرآن کری فرموده

چـه؟   یعنـ ی. تواند آزرده خاطرشان سازد    یز م یگفتن اف ن  
ـ     یدن، اظهار ناراحت  ی همان چهره درهم کش    یعنی ر  و ابـراز تنفّ

ــردن ــ . ک ــه م ــفرما یدر ادام ــوَ«: دی ــهُل لَقُ ــمَ ــاًیرِ کَوالًا قَ »م
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د،کـه  ییرانه با آنها سـخن بگو     م و گفتار بزرگوا   یبا قول کر  
د یزبان کل . رساند یت ادب در سخن گفتن را م      ین جمله نها  یا

دهـد کـه     ید، نـشان مـ    ی با احترام سخن بگو    یقلب است وقت  
  . استیقلب هم راض

  
   خدمت به پدر و مادری جهینت

ش احـسان   ی که به پدر و مـادر خـو        ییخواشا به حال آنها   
، زحمــت یصــبورکننــد و در کمــال متانــت و  یکــرده و مــ

 اخـم بـه ابـرو    یا هده و ذرّیـ  از آنها را بـه جـان خر        ینگهدار
  .آورند ینم

 از بزرگـان در     یکـ ی. دهـم  یه ادامه م  یک قض یمطلب را با    
ـ       یخواب د   7هداءد الـشّ  یّر حـضرت سـ    د کـه در حـرم مطهّ

 وارد حرم شد و به حـضرت سـالم          یجوان. خواند یارت م یز
ک یـ الم آمـد،     جـواب سـ    یر صـدا  ح مطهّ یاز داخل ضر  . داد

دار شد، منقلب شده بود وضو گرفت و بـه          یمرتبه از خواب ب   
ارت بـود همـان     یـ  کـه مـشغول ز     یف شده هنگـام   حرم مشرّ 

ده بـود، وارد حـرم شـد سـالم بـه      ی را که در خواب د    یجوان
شود و بـه دنبـال او رفتـه و           یحضرت داد و رفت، آقا بلند م      

  . کند یمف ی او تعریان خواب را برایزند، و جر یش میصدا
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 7هداءد الـشّ  یّحـضرت سـ   : دیگو ی کرده م  یجوان تبسّم 
پرسد امروز هم    یآن عالم م  . دهند یجواب سالم مرا م    شهیهم
  بله؟

کنـد   یل القدر سـؤال مـ     یآن عالم جل  . یآر: دیگو یجوان م 
  ؟یدین مقام رسیچگونه شد که به ا

م، پـدر و    یکـرد  ی م ی زندگ ییما در روستا  : دیگو یجوان م 
 جمعـه  یآنها را به نوبـت در شـبها      .  داشتم ی ناتوان ر و یمادر پ 
ک شب جمعه پـدر،     یآوردم،   یارت م ی که داشتم به ز    یبا االغ 

 از شبها کـه نوبـت پـدرم بـود     یکیگر مادر،  یو شب جمعه د   
اصـرار کـرد هـوا سـرد بـود،          . امشب مرا هم ببر   : مادرم گفت 

اده یـ پدرم را سوار االغ کردم و مـادرم را بـه دوش گـرفتم، پ              
 وارد شدم سـالم کـردم       یوقت. میدیر رس م تا به حرم مطهّ    یدآم

. و جواب سالم مرا دادنـد      کردند   یمدم که تبسّ  یحضرت را د  
دهـم   یمـ م و سـالم  یـ آ یتا به حـال هـر وقـت مـ    از آن شب    

  .دهند یحضرت جواب سالم مرا م
ا یـ اگـر از دن   . دیـ د قدرشـان را بدان    یـ اگر پـدر و مـادر دار      

تواننـد عـاق     ی آن جهـان هـم مـ       د که در  یاند مواظب باش   رفته
شتر از دوران زنـده     ین پس از مرگ ب    ی عقوق والد  یگاه. کنند

د یـ کن یدانند چـه مـ     یاند نم   زنده یچرا که وقت  . بودن آنهاست 
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شـود و    یها برداشـته مـ     روند پرده  یا م ی که از دن   ی آن زمان  یول

  .نندیب یز را میهمه چ
ادران هـم    پـدران و مـ     ی  فـه یه داشت که وظ   د توجّ یه با البتّ

اگر فرزند به راه راست برود باعث سـعادت    .  است ار مهمّ یبس
 اگر گمراه شـود مـسؤول هـستند کـه           یو آرامش آنهاست ول   

. اند  کرده ی او کوتاه  یت مذهب ینه را فراهم نکرده و در ترب      یزم
کنند  یت م ی در عالم برزخ هستند و فرزندانشان معص       یلذا وقت 

  .شوند یآنها در قبر عذاب م
  
 پـدر و مادرتـان اطاعـت        یرات بـرا  ین خ ید بهتر یکنت  دقّ

  .خداست
د، در حفـظ حجـاب خـود        یشما اگر نماز را سبک نشمار     

ه ین هد یها بهتر  نیا... دید، زبان را از دروغ باز دار      یکوشش کن 
چون پدر و مـادر در اعمـال ثـواب و    .  پدر و مادر است    یبرا
  .اند کیر شما شریخ

  
  

دمحَ مُلِ اَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّصَوَ
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  درس نهم
  

  گانی با همسایهمراه
  
  
  

  :شامل
  گانی با همسای همراه*
  گانی حقوق همسا*
   با ورشکستگانی همدرد*
  تامی اکرام به ا*
  یی راستگو*
  ب نفسی نقش زبان در تهذ*
ــ اهم* ــتگویّ ــ از دییت راس ــادقی ــام ص 7دگاه ام



  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  
  میحِرَّ النِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ

  
  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ

  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالًعَ وَسطاً قِرضَ االَمالَءُیَ یذِلَّاَ
ــ« ــعَ ــ...رابِن جَ ــلَ عَالَقَ ــهِی : ... سالم الَّ

ـ  هـلِ اَ وَ اءِرَقَ الفُ نَ مِ انِرَیلجِ لِ دِاهُعَالتَّوَ   وَ ۀِنَسکَ المَ
  »...ثِیدِ الحَدقِصِ وَامِتَیاالَ وَنَیمِارِالغَ

  
  گانی با همسایهمراه: صفت هشتم

 بـا   یعه همراهـ  یگر شـ  یت عالمت د  ین بخش از روا   یدر ا 
  .مان استیتیچاره و ورشکستگان و یر و بیگان فقیهمسا

گان در فرهنـگ    ی کمک بـه همـسا     ی  مسأله» انِرَیلجِ لِ دِاهُعَالتَّوَ«
ـ اهم.  برخـوردار اسـت    یا ژهیگاه و ی ما از جا   یاسالم ن یـ ت ا یّ



  

 کـامال مـشهود     7نیامؤمنری حضرت ام  یایدر وصا موضوع  
  :ندیفرما یشان میکه ا چنان. است

ـ  نَ ۀُیصِم وَ هُنَّاِم فَ کُانِرَی جِ یهللا فِ هللا اَ اَ« م کُیِّبِ
  1».مهُثُرِّوَیُ سَهُنَّا اَنَنَّ ظَیتَّم حَهِ بِیوصِیُ الَزَامَ

گانتان یسا هم ی  د در باره  ید از خدا بترس   یاز خدا بترس  
همـواره در   . رتان هـستند  بمغیارش شده پ  که آنان سف  

 یم بـرا  یفرمود تا گمان کرد    یشان سفارش م  ی ا ی  باره
  . راث قرار دهدیم) هیهمسا(آنها 

د منظـور   یکن ید فکر م  یآ یان م یه به م  ی سخن از همسا   یوقت
گان مـا   ی از همسا  یبعض: د گفت ی است؟ خواه  یا هیچه همسا 
  . به کمک ندارندیازی دارند و نین مالکه تمکّ

  
  گانیحقوق همسا

 به آنهـا    7نیالمؤمنری که حضرت ام   یا هید همسا یا بدان امّ
 یست و وقتـ   یـ وار ن یوار به د  یه د یسفارش فرمودند تنها همسا   

شـود کـه     یداند روشـن مـ     یمه  یاسالم تا چهل خانه را همسا     
 مورد نظر است و چـه بـسا شـامل شـهر و              یتر عیمفهوم وس 

  .ز باشدیکشور و منطقه ن

                                                 
 47 نهج البالغه فیض االسالم، نامه- 1
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 ی مـادّ  یهـا   کمک ی  ن سفارش تنها از جنبه    ی ا دیه دار توجّ
گر دارنـد،   یدکـ ی است که مردم بر گردن       یحقوقبلکه  . ستین

 9الم اسـ  یامبر گرامـ  یـ  از پ  یشیـ چه در مـضمون فرما     چنان
 از آنـان    یبرخـ . گان شما سـه دسـته هـستند       یم که همسا  یدار
گر دو حـق و دسـته سـوم         ی د یک حق هستند و برخ    ی یدارا

ک حق بر گردن تو     ی که   یا اول امّ. رندسه حق بر گردن شما دا     
کـه دو حـق دارد     توست و آن  ی هی است که همسا   یدارد کافر 

 کـه سـه حـق دارد        یگـر ی مسلمان توسـت و آن د      ی هیهمسا
شاوند توست و حق قرابت     ی است که خو   ی مسلمان ی هیهمسا

  1.بر گردنت دارد
ز ی کافر ن  ی  هی همسا 9امبر اسالم یش پ ید در فرما  یت کن دقّ

 هـم   7در کالم امـام بـاقر     . رش شده است    ن سفا یمشمول ا 
ر و  یـ گان فق ی بـا همـسا    یشان همراهـ  یم ا ینیب یم م یکن یت م دقّ
شتر مـورد   یـ ن افـراد ب   یـ م اسـت ا   مـسلّ . اند د کرده یچاره تأک یب

  . قرار دارندیالتفات جامعه اسالم
  :ن مسأله اشاره فرموده استیز به ایم نیقرآن کر

ـ الوَ بِ ئاً وَ ی شَ هِوا بِ کُشرِ تُ الَ وَ وا اهللاَ دُاعبُوَ«  نِیدَالِ
ـ  القُیذِ بِاناً وَ حسَاِ ـ یَال وَیربَ ـ  وَیامَتَ   وَنِیاکِسَالمَ

                                                 
 424، ص8 مستدرک الوسایل، ج- 1
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 بِاحِالــص وَبِنُــ الجُارِالجَــ وَیربَــ القُی ذِارِالجَــ
  1» ...لِیبِ السابنِ وَنبِالجَبِ

د یـ ک مگردان ی را با او شر    یزید و چ  یو خدا را بپرست   
 ی  در بــارهد ویــو بــه پــدر و مــادر احــسان کن   

ــخو ــسا یتیشاوندان و ی ــستمندان و هم ــان و م  ی هیم
ن و در راه یگانه و هـم نـش     ی ب ی هیشاوند و همسا  یخو

  .)دی کنیکین... (مانده 
  

   با ورشکستگانیهمدرد
 در مـورد کمـک بـه ورشکـستگان          یادید ز یالم تأک در اس 

 داشـته و کـاله      یه و زنـدگ   ی کـه سـرما    یآن کسان . شده است 
ده و بـدهکار    یـ  محتـاج گرد   یلـ یحاال به دال  اند و    بردار نبوده 

 ی و عمـوم   ی همگـان  ی فهیوظ. د به آنها کمک شود    یاند با  شده
  .نها را حفظ کنندی ایآبرو ت کهاسن یمردم مسلمان ا

ند یفرما یل م ی به جبرئ  9امبری پ یم که وقت  ی دار یتیدر روا 
د یـ فرما یت خود م  یل در فراز پنجم روا    یجبرئ! مرا موعظه کن  
2.ن است که آبـرو جمـع کـن مـردم باشـد            ی ا شرف مؤمن به  

                                                 
 36ی ، آیه)4(ی نساء  سوره- 1
 146، ص8 وسایل الشیعه، ج- 2
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  تامیاکرام به ا
 به آن اشاره    7قر که در صفت هشتم امام با      یگریگروه د 

ن کـالم بـه اجـداد       یـ حـضرت در ا   . تـام هـستند   یاند ا  فرموده
  .اند  کردهینشان تأسّیطاهر

  :ندیفرما یز میامبر بزرگوار نیگونه که پ همان
ـ  کَ مِیتِیَ ال لُافِکَا وَ نَاَ« ـ  نِیاتَهَ ـ  الجَ ی فِ   وَ ۀِنَّ

  1».یسطَالوُ وَۀِابَبَ السهِیعَصبَاَ بِارَشَاَ
ـ م مثـل ا   یتـ ی ی  من و کفالت کننده    م در  ین دو هـست   ی

ابه و انگـشت    بهشت و اشاره فرمودند به انگشت سبّ      
  .وسط خود

  :ز فرمودندی ن7یو موال عل
 الَم وَ هُاهَفوَوا اَ بغِ تُ الَ فَ امِتَی االَ یهللا فِ هللا اَ اَ«

  2»...مکُتِضرَحَوا بِعُیضِیَ
پس . مانیتی ی  د در باره  ید، از خدا بترس   یاز خدا بترس  

ر و گـاه    یگاه سـ  . (دیشان نوبت قرار نده   ی دهانها یبرا
 و  ی و برهنگـ   یتا بر اثر گرسنگ   ) دیشان مگذار  گرسنه
ــ ــتیبــ ــشوند  ی سرپرســ ــاه نــ ــد و تبــ . فاســ

                                                 
 3، ص2 مستدرک، ج- 1
 47ی  مه نهج البالغه فیض االسالم، نا- 2
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م یانـد پرورشـگاه بـساز      ستور نـداده  بزرگواران به ما د   ن  یا
 بـه لحـاظ     یمـ یتیم منظور نظر است؛ چه بـسا        یتیاکرام  بلکه  
ر یاش به مراتب از سـ      یا پرورش روح   مشکل نداشته، امّ   یمادّ

  .تر باشد کردن شکم او مهم
  

  ییراستگو: صفت نهم
 ییعه مـا راسـتگو    یاز عالئـم شـ    : نـد یفرما ی م 7امام باقر 

 هـر فعـل و      ی صدق بـه معنـا     ی  کلمه» ثِیدِ الحَ دقِصِوَ«است  
  .که مطابق با واقع باشد است یقول

هـم در   . نـد ا  صـادق  یدارنی د یعامان در ادّ  یمرد و زن با ا    
ات یاز روا . کنند یند و هم خلف وعده نم     یگو یگفتار راست م  

مـان انـسان بـه      ی ا یشود استقامت و درست    ی استفاده م  یاسالم
  . زبان اوستیاستقامت و درست

  :ندیفرما ی م9 اسالمیامبر گرامیپ
ـ  قَ مَیقِستَیَ یتَّ حَ بدٍ عَ انُمَی اِ مُیقِستَیَالَ«   هُلبُ

   1».هُانُسَ لِمَیقِستَیَ یتَّ حَهُلبُ قَمَیقِستَیَالَوَ
که قلـب    ینماند مگر ا   یدار نم ی پا یچ شخص یمان ه یا

شـود مگـر    یم نم یمستقی  م باشد و قلب کس    یاو مستق 
                                                 

 31، ص9 مستدرک الوسایل، ج- 1
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  .م باشدیزبان او مستق
  

  ب نفسینقش زبان در تهذ
ـ ز اهم  ا یات اسـالم  یچه در روا   آن  برخـوردار   یا ژهیـ ت و یّ

ب یاست نقش زبان و اصـالح آن در اصـالح اخـالق و تهـذ              
 9 اسـالم  یامبر گرامـ  یـ ل پ ین دل یبه هم .  است ینفوس انسان 

ث ینمودند تـا آنجـا کـه در حـد          ید م ین مسأله تأک  یر بر ا  مکرّ
  :آمده است

 هِلِ اَ  وَ هِیلَ عَ  اهللاُ یلَّ صَ  اهللاِ ولُسُ رَ سَلَا جَ مَ«
ـ  الَ تَ الَّ اِ طٌّ قَ رٍنبَا مَ ذَ هَ یلَم عَ لَّسَوَ ـ  االَ هِذِ هَ ـ : ۀیَ ا یَ
  1».داًیدِ سَوالًوا قَولُ قُ وَوا اهللاَقُتَّوا اِنُمَ اَنَیذِا الَّهَیاَ

ه را  ین آ یکه ا  نی بر منبر ننشست مگر ا     9امبریهرگز پ 
 ید تقـوا  یامان آورده ی که ا  ی کسان یا: تالوت فرمود 

  .دییبگود و سخن حق و درست یشه کنی پیاله
ن یـ ا.  اسـت  یکید و گفتار و عملش      یگو یعه راست م  یش
اگـر  . د عمـل کنـد    یـ گو یچـه مـ    ست که بـرخالف آن    یطور ن 

ــتگو ــسلمانان راس ــشکل. م ــد م ــدگیبودن ــه ی در زن  و جامع

                                                 
 ، باب سکوت و کالم278،ص68 بحاراالنوار، ج- 1
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ـ   ییاهیگرفتار. نداشتند  یید از عـدم راسـتگو     یـ آ یش مـ  ی که پ
چـه  . ه است ین ناح یها از هم   تمام مشکالت ما مسلمان   . است

ک دروغ بـه وجـود   یـ  که با  ی به خاطر رفع گرفتار    یدبسا فر 
  .دین دروغ بگویآمده چند
ات یـ دارد و سـبب ح     ی که جامعه را زنده نگه م      یزیآن چ 
اگـر  . گر دارند یدکی است که افراد به      یشود اعتماد  یجامعه م 

ست و  یفرما نباشد جامعه زنده ن     کمماد متقابل در جامعه ح    اعت
  .نند کیتوانند راحت زندگ یاشخاص نم

 شاگرد بـه اسـتاد، اسـتاد بـه شـاگرد، مغـازه دار بـه                 یوقت
ند، افراد تـرس و     یگو یدروغ م ... دار، کارفرما به کارگر و    یخر

. شوند ینند سلب اعتماد م   یب یوحشت دارند؛ چون صداقت نم    
   کرد؟یتوان سعادتمند زندگ یآن وقت چطور م

  
  7دگاه امام صادقی از دییت راستگویّاهم

  :ندیرمافی م7امام صادق
ـ وا اِ رُنظُتَالَ« ـ  یلَ ـ  رُ ولِ طُ ـ  الرَّ وعِکُ   وَ لِجُ

ــ ــهِودِجُسُ ــ ذَنَّاِ فَ ــکَلِ ــ اِئٌ شَ ــ فَهُادَعتَ ــرَو تَلَ  هُکَ
ـ  یلَوا اِ رُـ انظُ نِکـِلَ وَ کَلِذَ لِ شَوحَــستَاِ دقِـ صِ
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  1».هِتِانَمَ اَاءِدَ اَ وَهِثِیدِحَ
ـ د ز ید نکن  افرا یتنها نگاه به رکوع و سجود طوالن       را ی

 آنـان بـه صـورت عـادت         یارن کار ب  یاست ا ممکن  
درآمده باشد که اگر ترک آن کنند ناراحت شده و به           

 و امانـت  یید به راستگو ی نگاه کن  یول. فتندیوحشت ب 
  . آنهایدار

گان و فقـرا و     یفمان نسبت بـه همـسا     یما را به وظا   ! ایخدا
  .  بفرمایتام آشنا نموده و صدق در گفتار را بر زبان ما جاریا

  
  

دمحَ مُلِاَ وَدٍمحَ مُیلَه عَ اللُیلَّصَوَ

                                                 
 165، کتاب ایمان و کفر، باب راستگویی و اداء امانت، ص3 کافی، ج- 1
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  درس دهم
  

  تالوت قرآن
  
  
  
  

  :شامل
   تالوت قرآنی آداب باطن*
ــرآن    * ــالوت قـ ــدبّر در تـ ــر و تـ ــع تفکّـ  موانـ



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  
  

  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالً عَ وَسطاً قِرضَ االَمالَءُیَ یذِلَّاَ

 ۀِوَالَ تِ وَ: ...مالَ الس هِیلَ عَ الَقَ... رابِن جَ عَ«
  »...رِین خَ مِالَّ اِاسِ النَّنِ عَنِلسُ االَفِّکَ وَرآنِالقُ

  
  تالوت قرآن: صفت دهم

م یقـرآن کـر  . عه تالوت قرآن استیگر از عالئم ش ی د یکی
  :دیفرما ی من بارهیدر ا

  1».رآنِ القُنَ مِرَسیَا تَوا مَءُاقرَفَ«
ــس هر ــرآن مپ ــه از ق ــچ ــالوت کنسّی ــد ت ــر ش .دی

                                                 
 20ی  ، آیه)73(ی مزّمّل  سوره- 1



  

ئت فقـط خوانـدن و      اه داشت که منظور از قر     د توجّ یباا  امّ
م کـه تـالوت قـرآن از آداب         ید بـدان  یبلکه با . ستیرد شدن ن  

  . برخوردار استی و باطنیظاهر
ست که با وضـو رو      ن ا ی آن به طور اجمال ا     یآداب ظاهر 

ح و با صـوت خـوش       یئت صح ام و با قر   یب باش به قبله، مؤدّ  
  .میتالوت کن

نـد   چ یتـوان بـه مـوارد      ی تالوت قرآن مـ    یاز آداب باطن  
م صاحب کمـال،    یدن عظمت کالم پروردگار، تعظ    یفهم: مانند

  . اشاره کرد1رر و تفکّحضور قلب، تدبّ
  دن عظمت کالم پروردگاری فهم-1

که نسبت به بندگان خود دارد از عـرش          یخداوند با فضل  
ن آورده و مطابق فهم بشر قـرار داده         یین کالم را پا   یجاللش ا 

  .است
  :م صاحب کالمی تعظ-2

سته است  یشود شا  ی مؤمن مشغول به تالوت قرآن م      یوقت
چـه   د و بدانـد آن    یـ اینـده در قلـبش بـه وجـود ب         یعظمت گو 

.دیـ گو یست بلکه خدا بـا او سـخن مـ         یخواند کالم بشر ن    یم

                                                 
 234، ص2 محجۀ البیضاء مرحوم فیض کاشانی، ج- 1
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  : حضور قلب-3
مثل نماز که اگـر     . د با حضور قلب تالوت کرد     یقرآن را با  

از به حضور قلـب     یرد ن یت قرار گ  یّم مقبول درگاه احد   یبخواه
 که قلب با خداست نماز مقبول اسـت و آن           یآن مقدار . دارد
. شـود  ی نم یم مورد قبول درگاه اله    ی که در غفلت هست    یقسمت
ت و  ن صحّ ید فرق است ب   یا بدان امّم باطل است؛    یگو یه نم البتّ

از یـ مقبول بودن، قرآن هم مثل نماز است و موقع تالوت آن ن           
  :دیفرما یم میقرآن کر. به حضور قلب است

  1 »ۀٍوقُ بِابَتَ الکِذِ خُییَحیَا یَ«
  .ری و جهد بگا به جدّر) خدا( کتاب ییحی یا

 .ت عمل کن  یّن است که با جدّ    یفه ا ی شر ی  هین آ یمراد از ا  
ه قرآن باشد و فکر     د تمام حواس متوجّ   یموقع خواندن قرآن با   

ر آن منصرف گردد، همان طور که در حال نمـاز           ی از غ  یبه کلّ 
  .گونه بود نید ایبا
  :مر، تفهّر، تفکّ تدبّ-4

 یچـه بـسا فـرد     . ر از حضور قلب اسـت     یر غ ر و تفکّ  تدبّ
ـ       ـ  یات الهـ  یـ ا در آ  حضور قلب داشته باشـد امّ ـ    دقّ ل ت و تأمّ

ک شـاخه کـل را افـراد مختلـف از           یـ چنانچـه   . ه باشد نداشت
                                                 

  12ی  ، آیه)19(ی مریم  سوره- 1
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  بـه  یگـر ی به عطـر آن و د      یکی. کنند ی نظر م  یجهات متفاوت 
 یه ظـاهر  ن تنها توجّ  یه دارد که ا    آن توجّ  یبایرنگ و ظاهر ز   

 یاه شناس از نقطه نظر    یک گ یا  امّ. ت است ل و دقّ  و بدون تأمّ  
نظـر  کامال متفاوت به ساقه، برگ، گل و اطراف و جوانب آن            

امکـان دارد حـضور قلـب       . ن است ین چن یقرآن هم ا  . کند یم
ــ ــا بــدون تــدبّباشــد امّ  کــه خــود قــرآن یدر حــال. رر و تفکّ

  :دیفرما یم
  1».الًیرتِ تَرآنَ القُلِتِّرَوَ«

  .و قرآن را شمرده شمرده بخوان
باشد  ی م ی که در اذهان عموم    ین اصطالح یل ا یمراد از ترت  

ر  و همراه بـا تـدبّ      یقرآن با تأنّ  ن است که    یست، بلکه مراد ا   ین
  . تالوت شودیدر معان

  2رید بن جبیدر حاالت سع
ه کـه   یـ ن آ یـ خواند بـه ا    یک شب تا صبح قرآن م     ی: ندیگو یم

 گناهکاران، امـروز    ی و ا  3»ونَمُجرِا المُ هَی اَ ومَیَوا ال ازُامتَوَ«د  یرس
.خـت یتا صبح خوانـد و اشـک ر       . دیجدا شو )  گناهان یاز ب (

                                                 
 4ی ، آیه)73(ی مزّمّل ره َسو- 1
 . بود7ز تابعین و از شاگردان حضرت علی وی ا- 2
 59ی ، آیه)36(ی یس  سوره- 3
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  !طور اثر گذاشته است؟ نیه از قرآن در ما ایم چند آینیحال بب
 9امبریـ  را در خـدمت پ     یشب: کند ی نقل م  یسلمان فارس 

ه یـ ن قسمت آ  یحضرت مشغول تالوت قرآن بودند به ا      . بودم
  :دیفرما ی م7یسیدند که از قول حضرت عیرس

ـ ر لَ غفِن تَ اِ وَ کَادُبَم عِ هُنَّاِم فَ بهُذِعَن تُ اِ« م هُ
  1».مِیکِ الحَزُیزِ العَنتَ اَکَنَّاِفَ

ـ  آنان بندگان تواند و اگر بـر ا       یاگر عذابشان کن   شان ی
  .یمی تو خود، توانا و حکییببخشا

ن ی هستند تا صبح ا    نَیمِالَلعَ لِ ۀٌحمَرَ که خود    9امبر اکرم یپ
ر در قرآن    تدبّ ین معنا یا. ختندیه را تکرار فرموده و اشک ر      یآ

  . است
  : برطرف کردن موانع-5
  :ر را به عنوان مانع ذکر کردیموارد زتوان  یم

 یهـا  د و پـرداختن بـه سـبک       ی در تجو  یه افراط توجّ: الف
قـرآن را   . شود از معنا غافل بماند     یمختلف قرائت که سبب م    

ـ     یبا خواندن بس  یح و ز  یصح ـ ا تق ار خوب اسـت امّ ن یـ د بـه ا   یّ
ــد    ــرآن دور نکنـــ ــم قـــ ــما را از فهـــ ــسأله شـــ .مـــ
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جـاد  یده و حجـاب ا    ره کـر  یـ اصرار بر گناه، قلـب را ت      : ب
  را یکـسان  دیـ نیب یشما م . تواند بفهمد  یکند، لذا قرآن را نم     یم

ن از  یـ اد اسـت، ا   ی فهمشان ز  یاند ول  وانده نخ یادیکه درس ز  
م هـم وعـده داده اسـت    یتقوا و عدم گناه است که قـران کـر    

  1» اهللامُکُمُعلَیَ وا اهللاَقُتَّاِ«: دیفرما یم
امبر هم کـه    ی شد در محضر پ    کی قلب بر اثر گناه تار     یا وقت امّ

م خـود   ید در کتاب عظ   خداون. تواند بفهمد  یات را نم  یباشد آ 
  :دیفرما یان میگونه ب نیوضع آنان را ا

ـ عَجَ وَ کَیلَ اِ عُمِستَیَن  م مَ نهُ مِ وَ« ـ ا عَ لنَ  یلَ
  2».قراًم وَهِانِذَ اَی فِ وَوهُهُفقَیَن  اَۀًنَّکِم اَهِوبِلُقُ

ـ    یفـرا مـ    از آنها به تو گـوش        یا پاره  بـر   یدهنـد، ول
ـ ا  افکنـده  ها پـرده   آن یهادل م تـا آن را نفهمنـد و در         ی

  .میا  قرار دادهینیگوش آنها سنگ
        ین عمیاز و چشم باز و اگوش ب

  داـ خیدـرتم از چشم بنیح                                   
  .ردیپذ  ولی اثر نمیشنود بیند گوش می جشم می

 بـه  بندیده و پا  یـا شن یده  ـ را خوان  یات قرآن مطلب  یاز آ : ج
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: دیـ گو ی را بـشنود مـ     یدیـ همان شده، حال اگـر مطلـب جد       
ات یـ روا ل بـه  ه و توسّ  که با توجّ   ی شده در حال   یر به رأ  یتفس

ات ی از آ  یتر  برتر و کامل   یها توان برداشت  ی م ینیان د یشوایپ
  .افت نمودیقرآن در

  صی تخص-6
د مـن   یـ بگوص دهـد و     یشنود به خود تخـص     ی که م  یاتیآ

 زنده  یچون قرآن کتاب  . دیک بگو یه هستم و لبّ   یمورد خطاب آ  
  .و سعادت بخش است

ن نـازل نـشده کـه    یـ ست و بـه خـاطر ا   یـ ه و ورد ن    قصّ کتاب
  . ما را پر از ثواب کندیها بیج
 یسع. دیکنم شما دست از دامن قرآن نکش       یه م ی توص !زانیعز
ـ . دیشتر با قرآن آشـنا شـو      یچه ب د هر یکن تنهـا بـه    کـه    نیـ ه ا ن

ر قرآن آشنا   ی و تفس  یم و معان  ید بلکه با مفاه   یخواندن اکتفا کن  
د از قرآن کمـک     ی و باطل را بشناس    د حقّ یخواه یاگر م . دیشو
  .دیریبگ
اد شد به قـرآن     ی که فتنه در جامعه ز     یوقت:  فرمودند 9امبریپ

  1.دیپناه ببر
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م و قـرآن را در      یما را بر آن بدار که به قرآن عمـل کنـ           ! ایخدا

  .امت از شفعاء ما قرار بدهیق
  
  

  دمحَ مُلِ اَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّ صَوَ
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  ازدهمیدرس 
  

  رینگه داشتن زبان مگر به خ
  
  
  

  :شامل
  دیی سخن بگوییکوی با مردم به ن*
  یم الهی زبان نعمت عظ*
  اند شیره خویان امناء قوم و عشیعی ش*
   به در نکند مذاهب مختلف تو را از راه*
 ت و اطاعت پروردگاریر معصی تأث*



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَ عَمُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالً عَ وَسطاً قِرضَ االَمالَءُیَ یذِلَّاَ
ـ  الَّ اِ اسِ النَّ نِ عَ نِسُل االَ فِّکَوَ: ...مالَ الس هِیلَ عَ الَقَ...رابِن جَ عَ« ن  مِ
  ».رِیخَ

د، یگو یر سخن نم  یکند، جز به خ    یعه زبانش را حفظ م    یش
بـا از دهـانش   یکنـد سـخن ناز   یت نمـ  زند و مـذمّ    یتهمت نم 
  :دیفرما یشود چنانچه خداوند متعال م یخارح نم

  1».سناً حُاسِلنَّوا لِولُ قُوَ«
.دییــــ ســــخن بگوییکــــویبــــا مــــردم بــــه ن

                                                 
 83ی ، آیه)2(ی بقره  سوره- 1



  

ـ  کُنَّاَ: ...9 اهللا ولُسُ رَ الَقَ« ـ  م لَ  اوعُسَن تَ
ـ  وَ جـهِ  الوَ ۀِقَالَطَم بِ وهُلقَاَم فَ کُالِموَاَ بِ اسَالنَّ  سنِحُ
  1».شرِالبِ

ست ی شما آنقدر ن   ییدارا: ندیفرما ی م 9امبریپ
د یـ ش ده ید به تمام مردم با اموال خود گشا       یکه بتوان 

  .دی با آنها برخورد کنیی باز و خوشروی پس با چهره
ـ  قُ وَ«فه  ی شـر  ی هیـ ن آ یـ ل ا ی در ذ  7امام باقر  ـ وا لِ ولُ  اسِلنَّ

د در  یـ دار ی که دوست م   یزین چ یبهتر: ندیفرما ینقل م » سناًحُ
 وجـلّ  عزّ یچون خـدا  . دیی شما گفته شود به مردم بگو      ی باره

 را  یدارد و کس   یدشنام و لعنت و طعن بر مؤمنان را دشمن م         
ـ ن جـرائم شـود و ف      یکه مرتکب ا    ش و بـد زبـان باشـد و        احّ

  2.دارد ی کند دوست نمیوزگیدر
کند کـه    یت م  روای 7ز در همان کتاب از امام صادق      یو ن 

کـه صـالح و    نید، امّا بعد از ا    ییا مردم سخن بگو   ب: ندیفرما یم
ــشخ ــساد آن را ت ــیف چــه صــالح اســت   د و آنیص داده باش

  3.دییبگو
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 82، ص12 مستدرک الوسایل، ج- 2
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  :اند  روایت شده که فرموده7امام باقراز 
ـ وَزَّ عَ  اهللاِ ولِی قَ فِ« ـ قُوَ«: لّجَ ـ وا لِولُ  اسِلنَّ

 الَقَن یُ  اَ ونَبحِا تُ  مَ نَحسَ اَ اسِلنَّوالِولُقُ: الَ قَ سناًحُ
  1».مکُلَ

د به  ید که دوست دار   یی را بگو  ین سخن یبه مردم بهتر  
  .ندیشما بگو

 را از اطـالق     ین معـان  یـ ه ع ا  رسد که ائمّ   ین به نظر م   یچن
  .اند استفاده کرده» حسن «ی کلمه
  

  یم الهیزبان نعمت عظ
  :ندیفرما ی م7یعل

ـ   مِ ونَمُسلِ المُ مَلِن سَ  مَ مَسلِمُلافَ«  هِانِسَن لِ
  2».هِدِیَ وَ

مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبـانش          
  .در امان باشند

عد مثبـت    دو بُ  ید غفلت کرد که زبان دارا     ین نکته نبا  یاز ا 
 ی الهـ یچون زبان نعمت عظما  : توان گفت  ینم.  است یو منف 
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د یـ شتر آن را به کار انـداخت بلکـه با    ید هرچه ب  یس با است پ 
  . کردیبردار د از آن بهرهی و مفیدر موارد ضرور

ن اسـت کـه بتوانـد       یـ  انسان ا  ین کارها یتر  از مشکل  یکی
ط تـسلّ « از بزرگـان     یکی ی  به فرموده . زبان خود را حفظ کند    

 ین شخـص  یچنـ » ط بر تمام اعضا و جوارح      تسلّ یعنیبر زبان   
  . و استوار برخوردار استی قویا هاز اراد
  

  :صفت دوازدهم
ش ی خـو ی رهینان قوم و عش   یان در کارها مورد اطم    یعیش

  .باشند یم
لش یله و فام  ین قب ی ما در ب   ی عهیش: ندیفرما ی م 7امام باقر 

  .زین افراد باشد در همه چیتر نیام
ـ : لـتُ قُفَ: رابِ جَ الَقَ« ـ  رَ نَیایَ ـ   ولِسُ ا  اهللا مَ

ـ ، فَ ۀِفَ الـصِّ  هِذِهَ بِ داًحَ اَ ومَیَ ال فُعرِنَ ـ : الَقَ ـ  یَ ر ابِا جَ
: ولَقُیَن   اَ لِجُ الرَّ بَسِحَ، اَ بُاهِذَ المَ کَ بِ نَّبَذهَتَالَ
ـ  ذَ عَ مَ ونُکُیَ الَ م ثُ هُالَّوَتَاَ وَ اًیّلِ عَ بحِاُ ـ  فَ کَلِ ؟ االًع
ــفَ ــلَ ــاِ: الَو قَ ــ اُینِّ ــ رَبحِ ــرَ فَ اهللاِلَوسُ   اهللاِولُسُ
ـ لَ عَ  اهللاِ اتُوَلَصَ ـ اَ وَ هِی ـ  خَ هِلِ ـ  رٌی ـ ن عَ  مِ ـ لَ عَ یٍلّ  هِی
م ثُ الَالسـ یَ الَ وَ هُتَرَی سِ عُبِتَّیَ  الَ م ـ  لُعمَ ـ  هِتِنَّسُ بِ ا  مَ
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ـ وا لِ مُلَاع وَ وا اهللاَ قُاتَّ فَ ئاًی شَ اهُی اِ هُب حُ هُعَفَنَ  نـدَ ا عِ مَ
ـ  العِ بحَ، اَ ۀٌابَرَ قِ دٍحَ اَ نَی بَ  وَ  اهللاِ نَی بَ سَی، لَ اهللاِ  ادِبَ
ــاِ ــوَزَّ عَ اهللاِیلَ ــلَم عَهُمُکــرَاَوَ (لَّجَ ــاَ )هِی  م وَاهُتقَ
ـ  اِ بُرَّقَتَیَا   مَ اهللاِر وَ ابِا جَ یَ،  هِتِاعَطَم بِ هُلُعمَاَ   اهللاِ یلَ
ـ  نَعَا مَ مَ وَ ۀِاعَالطَّ بِ الَّ اِ یالَعَ تَ  وَ کَارَبَتَ ـ  ۀًاءَرَا بَ  نَ مِ
ـ  ۀٍجن حُ  مِ دٍحَالَ ِ  اهللاِ یلَعَالَ وَ ارِالنَّ ـ   مَ ـ  لِ نَان کَ  هِلَّ
ـ  لَوَهُ فَاًیاصِ عَهِلَّ لِانَن کَمَ وَیلِا وَنَ لَ وَهُ فَ عاًیطِمُ ا نَ
  .عِرَالوَ وَلِمَالعَ بِالَّا اِنَتُیَالَ وِالُنَا تَمَ وَودُعَ

 کـه   ین صـفات  یـ  را امروز بـه ا     یابن رسول اهللا کس   ی: گفتم
ن ینک همـ  یز ا یما ن . میشناس یم و نم  یکن یدا نم ید پ یشما شمرد 

ن یـ  ا ی را که همگ   ید کس یشما سراغ دار  . مییگو یلب را م  مط
  :دیفرما یصفات در او جمع باشد؟ بعد م

 ولَقُیَن   اَ لِجُ الرَّ بَسِحَ، اَ بَاهِذَ المَ کَ بِ نَّبَذهَ تَ الَ: رابِا جَ یَ الَقَفَ
  ...هُالَّوَتَاَ وَاًیّلِ عَبحِاُ

  عهین بودن شیام
.  است ی و فرد  یع اجتما  مهمّ یارهای از مع  یکین بودن   یام

 یرو. بـرد  ی انـسان را بـاال مـ       ی اجتمـاع  ی  وجهه یژگین و یا
ش یب اقـوام خـو    یاء در مقابـل تکـذ     ین اصل است که انب    یهم

 یدر بررسـ  . شـوند  یر م ن بودنشان را متذکّ   یحسن سابقه و ام   
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 چـون   یالت مـردان بـزرگ الهـ       حـا  یم وقتـ  یات قرآن کـر   یآ
 یموسـ  ب و ی و هـود و صـالح و لـوط و شـع            حضرت نـوح  

م که همه خود    ینیب یم م ینگر ین را م  یهم اجمع یاهللا عل صلوات  
  .اند  کردهیفن معرّیرا ام

  1».نٌیمِ اَولٌسُم رَکُ لَینِّاِ«
  :دیفرما ی به فرعون م7یحضرت موس

ـ  اِ  اهللاِ ادَبَ عِ یلَوا اِ دن اَ اَ« ـ  لَ ینِّ ـ م رَ کُ  ولٌسُ
  2».نٌیمِاَ

 بـه   د که من بر شما    یامر بندگان خدا را به من واگذار      
  .ن پروردگارمین رسول امیقی

بندگان خدا را به مـن واگـذار چـون       : دیفرمای م 7یموس
  .نمیمن ام

ــاز آ ــی هی ــه چن ــی مبارک ــآ ین برم ــرای ــد ب ــه خداون  ید ک
 و  یتوانـد رهبـر    ی م یکس. کند ی، امناء را انتخاب م    یسرپرست

ن بودن او نـزد  ی امی رد که سابقهیت جامعه را بر عهده بگ   یوال
  . باشدمردم ثابت شده

ردـک ف یوان  ـل از بعثت به عن    ـز قب ی ن 9م اسالم  مکرّ ینب
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خ ی کـه تـار    یافتـه بودنـد، بـه طـور       ین در جامعه شهرت     یام
 کعبـه، زمـان نـصب       ید بنا یان تجد ی در جر  یوقت«: سدینو یم

 یا لــهید هــر قبید کــار بــه خــصومت کــشیاالســود رســحجر
ب خود سازد تا    یخواست افتخار نصب حجراالسود را نص      یم
کند کـه    ی م ییگونه راهنما  نیها را ا   آن رهیالمغه بن   یّکه ابوام  نیا

بنـا بـر اخـتالف    (فا  ا باب الـصّ   ی که از باب االسالم      یاول کس 
ــ نمایوارد شــود کارشــان را داور) اقــوال در آن هنگــام، . دی

دند، ی او را د   یوقت.  بود که داخل شد    ی اول کس  9رسول اهللا 
  1.میت داری او رضایرأاست و ما به » نیام«ن همان یا: گفتند

ن بـودن رسـول     ی که داللت بـر امـ      یگر از شواهد  یمورد د 
ن اسـت کـه     یـ کند ا  یاش م  رهی اسالم در نزد قوم و عش      یگرام
ـ  نـذِ اَوَ«:  مبارکـه  ی هیـ  آ یوقتـ «: سدیـ نو یخ مـ  یتار  کَتَرَیشِر عَ
 بر کوه صفا باال رفت و بـا         9 نازل شد رسول خدا    »نیبِقرَاالَ

ش گرد  یزد خود خواند و به دنبال آن قر       آواز بلند مردم را به ن     
؟ چـه شـده؟     ییگـو یچـه م  : آن حضرت اجتماع کرده گفتنـد     

ا شـامگاه   یـ م دشمن، صـبحگاه و      یاگر من به شما بگو    : فرمود
را ق کرده و گفتارم   یا مرا تصد  یـد کرد؛ آ  ـبه شما حمله خواه   

                                                 
، 1ی حلبی، ج  به نقل از سیره196 اسالم، ص به نقل از سیره صحیح پیامبر بزرگ- 1

 166، تألیف عالمه جعفر مرتضی عاملی، ترجمهی حسین تاج آبادی، ص145ص
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  1».یآر: د؟ گفتندیکن یباور م
 ی  هاند، ائمّ  فتهن لقب گر  ی ام 9امبر اسالم یگونه که پ   همان

ارت خطـاب بـه آن      یـ چه در ز   چنان. اند نگونهیز ا ی ن :اطهار
ـ  اَ ی فِ  اهللاِ نَیمِا اَ یَ کَیلَ عَ مُالَلساَ«: مییگو یبزرگواران م  نـه   »هرضِ

م امـور    بلکـه در تمـا     ی و رهبـر   ی سرپرسـت  ی تنها در مـسأله   
ط انتخاب،  ین شرا یتر  از مهم  یکی ی و فرد  یاسی و س  یاجتماع

اسـت کـه    ایـن آیـه     ن مطلـب    یـ شاهد بـر ا   . استن بودن   یام
  :دیفرما یم

ـ  رَی خَ نَّ اِ رهُاجِ استَ تِبَا اَ یَ«  رتِجَأ اسـتَ  نِ مَ
  2».نیمِ االَیِّوِالقَ
ر کـن کـه     یـ ن مرد را به خدمت اج     ی پدر ا  یا) گفت(

 است که   ید، کس ید به خدمت برگز   ی که با  یبهتر کس 
  .ن و توانا باشدیام

اب  از انتخ  در انتخابات اعمّ  ها    ارزش اریفه مع ی شر ی هیاز آ 
م ک، معلّ ی مجلس، همکار، شر   ی ندهیر، نما یس جمهور، وز  یرئ

م که چگونه باشد؟ سـرآمد      یآور ی کارگر را به دست م     یو حتّ 
  .ن بودن استیها ام ی ارزش همه

                                                 
 142، سیّد هاشم محلّاتی، ص9ندگانی حضرت محمّد خاتم النبیین  ز- 1
 26ی ، آیه)28(ی قصص  سوره- 2
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  مذاهب مختلف تو را از راه به در نکند
اگـر بـا    .  جابر، مذاهب مختلف تو را از راه به در نکند          یا
ا یـ  ی، بـا بهـائ    یا اهل کتاب روبرو شـد     یت  از اهل سنّ   یکس
 یا کـاف  یـ آ. ا منافق و فاسق، تو را از راه بـه در نکنـد            ی یابوهّ

  !؟ را دوست دارمید من علین اندازه بگویاست شخص هم
 را نداشته باشد    ی عمل عل  یول» االًع فَ کَلِ ذَ عَ مَ ونُکُیَ الَ مثُ«

   است؟یا کافیآ
ـ  رَ بحِاُ ینِّاِ: الَو قَ لَفَ« ـ   اهللاِ ولُسُ  اتُوَلَ صَ

م الَ الـس  هِیلَ عَ یٍلّن عَ  مِ رٌی خَ  اهللاِ ولُسُرَ فَ هِیلَ عَ اهللاِ
ـ  حُ هُعَفَا نَ ، مَ هِتِنَّسُ بِ لُعمَیَ الَ وَ هُتَرَی سِ عُبِتَّیَ  الَ مثُ هُب 
  ».ئاًی شَاهُیاِ

مــن رســول خــدا را : دیــ بگویحــاال کــس: فرمودنــد
ـ  عمل نکنـد ا    9امبری پ ی رهیا به س  دوست دارم امّ   ن ی

  .  او نداردی برایچ نفعیت همحبّ
د ما را نـسبت  یک کند، باید ما را به محبوب نزدیت با محبّ

  .ک کندیگر نزدیدکیبه 
 از  اعـمّ . گر را دوست داشته باشـند     یدکیهمراه دو نفر که     

ره، مثل هم   یدار و غ   ا دو خانم خانه   یدو دانشجو، دو خواهر و      
شان از دوست خود الگو     یمه امور زندگ  کنند و در ه    ید م یخر
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 یعـا  است، حـال چطـور مـا ادّ        یعیک امر طب  ین  یا. رندیگ یم
مان رنگ  ی زندگ یول. می را دار  7ی و عل  9امبریت به پ  محبّ
ـ «.  اسـت ین چه دوسـت  یرد، ا یگ یخود نم  ها را به  ی آن  رهیس ا مَ
  »ئاًی شَاهُی اِهُب حُهُعَفَنَ

  : ندیفرما یبعد م
ـ وا لِ مُاعلَ وَ اهللاَوا  قُاتَّفَ « ـ  ،اهللاِنـدَ ا عِ مَ  سَیلَ

  ».ۀابَرَ قِدٍحَ اَنَیبَ وَ اهللاِنَیبَ
د به آنچـه نـزد خداسـت،        ید از خدا و عمل کن     یبترس

  .ستی نی قرابت و دوستین احدین خدا و بیب
ط اسـت بـه     ی ندارد، خداوند مح   یشاوندی خو یخدا با کس  

و سـبب    یک کن ید خود را به خدا نزد     یتو با . تمام مخلوقاتش 
 ی   خـدا نـسبت بـه همـه        واالّ. می خـود مـا هـست      یکین نزد یا

  .کسان داردیبندگانش احاطه 
م هُمَکـرَ اَوَ (لَّجَوَزَّ عَ  اهللاِ یلَ اِ ادَبَ العِ بحَاَ«

  » .هتِاعَطَم بِهُلُعمَ اَم وَهُتقَاَ) هِیلَعَ
ن افراد نزد او با     یترین افراد به خدا و گرام     یدوست تر 

 که به طاعـت خـدا       ی آن کس  شان است و  ین ا یتقواتر
  .عمل کند
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  :دیفرما یبعد م
  وَ کَارَبَ تَ  اهللاِ یلَ اِ بُرَّقَتَیُا   مَ اهللاِر وَ ابِا جَ یَ«

  ».ارِ النَّنَ مِۀٌائَرَا بَنَا مَعَ مَ وَۀِاعَالطَّ بِالَّ اِیالَعَتََ
 بـه  یکـ یب و نزدچ کس تقرّی جابر به خدا قسم ه  یا

  .ت خداکند مگر به سبب اطاع یدا نمیخدا پ
د اطاعت خداسـت،    یکن ی که م  ید کار ی بفهم یوقت! زانیعز

 که  یم کار یم و بفهم  یک مقدار فکر کن   یاگر  . ت دارد چقدر لذّ 
هر قدر هم   . میبر یت م  خداست لذّ  ی رضا یم فقط برا  یکن یم

  .که مشکل باشد
ـ  نَ مِ ۀٌاءَرَا بَ نَعَا مَ  مَ وَ« ـ  عَ الَ وَ ارِ النَّ   اهللاِ یلَ

  »ۀٍجن حُ مِدٍحَالَِ
م که برائت از آتش باشد که بـه         ی ندار یزیجابر ما چ  

و بندگان  . ت ندارد چ کس بر خدا حجّ    یه. میشما بده 
ا ما را گمـراه     یخدا: ندی ندارند که بگو   یلیچ دل یخدا ه 
  .یا کرده

له یعقل را کـه وسـ    . ت را تمام کرده   خدا از هر جهت حجّ    
امبر و راهنمـا فرسـتاده،      یـ ن پ یت است عطا کرده، همچن    یهدا
 در  ین کرده و در هر زمان     ییت نازل کرده و امام تع     یاب هدا کت

خـدا  . له آگاه کردن بنـدگان فـراهم اسـت        ی وس یا هر ده کوره  
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 فهـم   ی از جانب تو بوده اسـت کـه بـرا          یکوتاهت داده،   حجّ
  .ی نکردیچ تالشین هید

  
  دگاررت و اطاعت پرویر معصیتأث

  :ندیفرما یت میدر آخر روا
 انَن کَ ، مَ یٌّلِا وَ نَ لَ وَهُ فَ عاًیطِ مُ  هللاُ انَن کَ مَ«

ـ   وَ وٌّدُا عَ نَ لَ وَهُ فَ اًیاصِ عَ هِلَّلِ ـ ا تَ  مَ ـ تُیَالَ وِ الُنَ  الَّا اِ نَ
  1».عِرَالوَ وَلِمَالعَبِ

ـ      ی که مط  یهر کس   مـا و دوسـت      یع خدا باشـد او ولّ
ت خدا را بکنـد پـس او        ی که معص  یماست و هر کس   

ـ ای مـا بـه دسـت ن       یت و دوست  یوال. دشمن ماست  د ی
  . عمل و به سبب ورعمگر به سبب

 مـا را    یم دوسـت  یدهـ  یائت قسمت م  ی اول یبه آبرو ! ایخدا
 که ما را نسبت     ی، آن نوع دوست   .اد بفرما یت ز ینسبت به اهل ب   

  .ک کندین بزرگواران نزدیبه ا
ـ ! پروردگارا ـ مـا و    ن  یب ـ    محمّ ا و  یـ  در دن  9دد و ال محمّ

و در آخـرت  تشان اریا از زیما را در دن. اندازی مییآخرت جدا 
  .مند بفرما از شفاعتشان بهره

دمحَ مُلِ اَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّ صَوَ
                                                 

 625 امالی صدوق، ص- 1
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  درس دوازدهم
  

دگاه حضرت ی از دعه و محبّیفرق ش
  3زهرا 

  
  
  
  

  :شامل
  انیعی به ش3 حضرت زهرایها امی پ*



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  میحِ الرَّنِحمَ الرَّ اهللاِسمِبِ
  

  یهدِ المَیلَعَ مُالَلساَ
  وراًجَ وَلماًت ظُئَلِا مُمَ کَدالً عَ وَسطاً قِرضَ االَمالَءُیَ یذِلَّاَ

ـ دگاه اهل ب  یعه از د  ی ش یهایژگیان بحث و  یدر پا  ت بـه   ی
 در رابطه   3 از حضرت زهرا   یتیک روا ن و تبرّ  مّیوان ت عن

  .کنم ی عرض معه و محبّیبا تفاوت ش
ـ اَمرَالِ ِ لٌجُ رَ الَقَ« ـ ذهَ اِ هِتِ ـ اِ یبِ ـ اطِ فَ یلَ  ۀَمَ

  وَ هِیلَ عَ  اهللاُ یلَّ صَ  اهللاِ ولِسُ رَ نتَا بِ هَیلَ عَ  اهللاِ مُالَسَ
ـ  م اَ کُتِعَین شِ ا مِ نَ اَ ینِّا عَ هَیلسأَاَ فَ هِلِاَ ـ  ستُو لَ ن  مِ
 هُ لَ یولِا قُ هَیلَ عَ  اهللاِ مُالَت سَ الَقَا فَ هَلتَأَسَم فَ کُتِعَیشِ
ــتَن کُاِ ــ تَن ــ بِلُعمَ ــمَا اَمَ ــنتَ تَ وَاکَرنَ ــ عَیهِ ا م
ــجَزَ ــهُ عَاکَرنَ ــتَاَ فَن ــن ــ مِ ــالَّ اِا وَنَتِعَین شِ ، الَ فَ



  

ـ  کنفَیَن   مَ  وَ یلِیا وَ یَ الَقَ فَ تهُرَخبَاَت فَ عَجَرَفَ  نَ مِ
ـ  دٌالِن خَ ذَا اِ نَاَِا فَ یَاطَالخَ وَ وبِنُالذُّ ـ  ی فِ ـ  ارِ النَّ ن اِ فَ
 تِعَجَرَ فَ ارِ النَّ ی فِ دٌالِ خَ وَهُم فَ هِتِعَین شِ  مِ سَین لَ مَ
ـ  لَ الَا قَ ا مَ هَیلَ عَ  اهللاِ مُالَ سَ ۀَمَاطِفَت لِ الَقَ فَ رءَۀُالمَ ا هَ
ـ  هَیلَ عَ  اهللاِ مُالَ سَ ۀُمَاطِت فَ الَقَا، فَ هَوجُزَ ـ  یولِا قُ  هُ لَ
ـ  الجَ هـلِِ  اَ ارِیَن خِ ا مِ نَتُعَیشِ) ناِفَ(ا  ذَکَ هَ سَیلَ   وَ ۀِنَّ
 ا وَ نَائِعـدَ  اَ یدِاعَ مُ ا وَ نَائِیَولِ اَ یَالِوَ مَ ا وَ نَیبِحِ مُ لُّکُ
ـ ا لَ نَ لَ هِانِسَ لِ  وَ هِلبِقَ بِ مُسلِالمُ ـ  سُی ـ  و مِ ا ذَا اِ نَتِعَین شِ
ـ   وَ اتِقَوبِمُ رِائِ سَ یا فِ نَیاهِوَنََا وَ نَرَامِوَوا اَ فُالَخَ م  هُ
ـ ن ذُ  مِ ونَرُهَطَّیُا   مَ عدَیَ ۀِنَّ الجَ ی فِ کَلِ ذَ عَمَ م هِوبِنُ
ـ یَ القِ اتِصَرَ عَ یو فِ ا اَ یَازَالرَّا وَ یَالَالبَبِ ـ  ۀِمَ  اعِنوَاَ بِ
ـ م بِ نَّهَن جَ  مِ یعلَ االَ قِبَ الطَّ یو فِ ا اَ هَدِائِدَشَ ا هَابِذَعَ
ــاِ ــ اَیلَ ــبِّحُم بِهُذُنقِستَن نَ  یلَــم اِهُلُنقُ نَــا وَنهَــا مِنَ
  1».انَتِضرَحَ

 3اطمـه نزد حـضرت ف   :  به همسرش گفت   یمرد
ـ برو و از او بپرس آ 9  رسول خدایمدختر گرا ا ی

  و دا نـه؟ آن زن سـؤال کـر        یان هستم   یعیشمن از   
به او بگو اگر به اوامر ما عمـل         : حضرت فرمودند 

                                                 
 155،ص68 بحاراالنوار، ج- 1
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ان مـا  یعی از شـ یمرتکب نشو ما را ینموده و نواه 
ـ ان ما نیعیود وگرنه از ش    ب یخواه سـپس آن  . یستی

 همسرش نقـل کـرد      یش حضرت را برا   یزن فرما 
ـ  ی بر مـن چـه کـس       یوا: پس او گفت   وانـد  ت ی م

م شه در جهـنّ   یر نباشد لذا من هم    گنهکار و خطاکا  
ـ ان اهـل ب   یعی که از شـ    یرا کس یود؟ ز خواهم ب  ت ی

سپس زن نـزد    . اهد بود م خو شه در جهنّ  ینباشد هم 
 برگـشته و گفتـار همـسرش را         3حضرت فاطمه 

  . آن حضرت نقل کردیبرا
ـ ا: بـه او بگـو    :  فرمودند 3حضرت زهرا  گونـه   نی

ــن ــز؛ یا ست کــه گمــان کــردهی ــا یعیرا شــی ان م
 هر کس دوست مـا      یاند ول  ان اهل بهشت  دگیبرگز

تان ما و دشمن دشمنان ما بـوده و         و دوستدار دوس  
ا در عمل با اوامـر      م ما باشد، امّ   یبه دل و زبان تسل    

ت کند و مرتکب گناهان شود از        ما مخالف  یو نواه 
ها هـم در     نین حال ا  ی در ع  یست، ول ین ما ن  ایعیش

ـ      ا بعـد از پـاک شـدن از         بهشت خواهند بـود؛ امّ
ـ  دن یهـا یله بال و گرفتار   یناهانشان به وس  گ ـ  یوی ا ی

  ا ـیامت و ـیاک قـ هولنیها هـحن صیاـه یسخت
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که آنان را بـه      نیم؛ تا ا  اول جهنّ  ی  های طبقه  عذاب
انـد از دوزخ نجـات       ه او داشته   که ب  یتخاطر محبّ 

  .میاوریم و نزد خود بیده
  : ما داردیام برایفه چند پیت شرین روایا
  : ام اولیپ

چـه مـا امـر       به همسرت بگو اگر به آن     : ت فرمودند حضر
 پس تـو    یستیا یم باز م  ی کرد یه نه چ  و از آن   یم عمل کن  یکرد
  .عه عالمت داردین است که شیام اول ایپ. ی ما هستی عهیش

 در  یزیـ م هر چ  ین مطلب اشاره کرد   ی بحث به ا   یدر ابتدا 
 کـه   یشـما وقتـ   . شـود  ین جهـان بـا عالمـتش شـناخته مـ          یا
د ی با  منزل، حتماً  ی برا یا لهید مثال وس  ی بخر ییکاالد  یخواه یم

ن صـورت   یـ ر ا ید؛ در غ  ینیاش را بب   عالمت کارخانه و سازنده   
ا یـ مو  یک آبل ید  ی خر ی برا ید حتّ یخر ید و نم  یکن ینان نم یاطم
شود کـه مـا      یچطور م . دین مطلب را در نظر دار     ی هم ا  یبستن

  م؟یعه شویو عالمت شه به صرف قول و بدون نشان
شه کند  ی است که تقوا پ    یعه کس یش:  فرمودند 7ام باقر ام

سـپس حـضرت صـفات و عالمـات         . دیو از خدا اطاعت نما    
  .ان فرمودندی بیگری پس از دیکیعه را یش

می گذشته هم اشاره کرد    یها س مبارکه در در   ی  هین آ یبه ا 
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  :دیفرما یکه قرآن م
  1»ودجُ السرِثَن اَََََََََم مِهِوهِجُ وُیم فِاهُمَیسِ«

. ان اسـت  یـ نها اثر اطاعت خدا نما     آ ین زندگ ی در جب  یعنی
ان اسـت؟   یم؟ همه جا اثر خدا نما     یا نگونهیا من و شما هم ا     یآ
ن اثـر در کجـا      یـ م؟ ا یریـ گ یم و روزه م   یخوان یا فقط نماز م   ی

مـان؟ در    یت فرزنـدان؟ در همـسردار     یـ ان است؟ در ترب   ینما
ــد  ــان؟ در ص ــل و نقامعامالتم ــت عم ــان؟یّ  در ت و گفتارم

ان ی قلبمان؟ کجا اثر سجده نما     ی و صفا  یمعاشرتمان؟ در پاک  
  است و چند درصد از عمل ما اطاعت است؟

گونه که حضرت    عه را آن  ی ش یها م نشانه ی کن ین سع یبنابرا
: م کـه فرمودنـد    یـ ان کردند در خود به وجود آور      ی ب 3زهرا

 یچـه نهـ     و از آن   یم عمل کـرد   یردچه ما امر ک    اگر تو به آن   «
  »یان ما هستیعی از شیز کردیپرهم یکرد
  :ام دومیپ

 و  3 حـضرت زهـرا    ین است کـه امـر و نهـ        یام دوم ا  یپ
.  اسـت  یت و غضب اله   یت و غضب آن حضرت، رضا     یرضا

 اسـت و اطاعـت آن       ی الهـ  ی آن حضرت مانند وح    یامر و نه  
ــت پ  ــد اطاعـ ــضرت ماننـ ــحـ ــیـ ــت:هامبر و ائمّـ . اسـ
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  :ندیفرما ی م9 اسالمیامبر گرامیپ

ـ  لِ بُغضِیَ  اهللاَ نَّاِ« ـ اطِ فَ بِضَغَ ـ یَ وَ ۀَمَ  یرضَ
  1»ااهَضَرِلِ

ت یو به رضـا    شود یخدا بر غضب فاطمه غضبناک م     
  .گردد یفاطمه خشنود م

  :ام سومیپ
ن یچن نیبه همسرت بگو ا   : ن است که فرمودند   یام سوم ا  یپ

 مـا    اگـر محـبّ    یعنـ ی،  یم در جهنّ  یعه نباش یست که اگر ش   ین
اقـت  ی، ل ی مـا کـرد    ی نه ن حال مخالفت به امر و     ی در ع  یباش

  .یبهشت را نداشته باش
  ».ۀِنَّ الجَهلِ اَارِیَن خِا مِنَتِعَی شِنَّاِ«

  .اند دگان اهل بهشتیان ما از برگزیعیش
ک مقام و  ی مقام اهل بهشت متفاوت است و همه در          یعنی

د که چقدر در بهشت مقام شهدا       یدان یشما م . ستندیه ن یک پا ی
ن بـه سـتارگان آسـمان نگـاه         یمـ که مـا از ز     نیمثل ا . باالست

اهل بهشت هم مقام شهدا     . مینیب ی م یفقط درخشندگ . میکن یم
پس .  به آن مقام ندارند    یدسترس. نندیب ی م یرا فقط درخشندگ  

  .ستندیک مقام نیهمه در 
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دگان یـ ان مـا از برگز    یعیشـ : نـد یفرما ی م 3حضرت زهرا 
ـ  وَ«خوشا به حـال آنـان       . اند اهل بهشت  ـ یبِّحِ مُ لِّ کُ  یعنـ ی »...انَ

  . که ما را دوست دارندییآنها
ن نعمت  ید خدا را به ا    یم و با  یم بکن یتوان یعا را م  ن ادّ یما ا 

نـشان  ی و زهرا و اوالد طاهر     یت عل بزرگ شاکر باشم که محبّ    
.  داده اسـت   ین را در قلـب مـا جـا        یهم اجمع یصلوات اهللا عل  

 میـ چـه دار   م که آن  یز باش ی پدران و مادرانمان ن    یضمناً دعاگو 
 یا علـ  یـ آنها دست ما را گرفتند و       .  زحمات آنهاست  ی جهینت

  . بزرگ کردندیت علگفتند و ما را با محبّ
  ر از مادر گرفتم ی با شی علیمن توالّ

                        روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم
د یاورین مجالس ب  یها را به ا    هکنم بچّ  ینجا سفارش م  یمن ا 
چـرا در مـورد     .  را بشنوند  7یزهرا و عل  ر نام   د مکرّ یبگذار
انـد کـه در گـوش        ا آمـده دسـتور داده     یـ  که تازه به دن    یکودک

کـه   نیـ ا ید؟ بـرا  ییـ  و در گوش چپش اقامه بگو      راستش اذان 
  .بندد ینها در ذهن و مغز او نقش میا
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 نگـه   ;ینیر امام خم  ی را در مقابل تصو    ی کودک یاالن وقت 

 امام  یپرس ی م ی وقت یولتواند حرف بزند     ید، هنوز نم  یدار یم
ـ  شناسـد  ینم  را ینیکه امام خم   نیبا ا . دهد یکو؟ نشان م    ی ول
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ـ ده که ا  یشان را د  ی ا ی ده و چهره  یآن قدر نام امام را شن      ن ی
ن هـم  ی معصومی هنسبت به ائمّ. جاد شدهیت در دلش ا  محبّ
ن بزرگواران در دلـش ثبـت       یت ا د که محبّ  ین کار را بکن   یا

  .شود
ا دوستان ما که مخالفت     امّ: ندیمافر ی م 3حضرت زهرا 

  .ع ما نبودندی ما را، تابع و مطیکردند اوامر و نواه
ـ  ذَا اِ نَتِعَین شِ وا مِ سُیلَ« ـ رَامِوَوا اَ فُالَا خَ  ا وَ نَ

  »...اتِقَوبِ المُرِائِ سَیا فِنَیاهِوَنَ
با وجـود   » ۀِنَّ الجَ ی فِ کَلِ ذَ عَم مَ هُوَ». ستندی ما ن  ی عهینها ش یا

  ا چطور؟روند امّ یبه بهشت منها ین، ایا
 ی پـاک  یست؟ گـاه  یـ  چ یپـاک .  که پاک شـوند    یبعد از آن  

 به شستن با آب است، گاه اگر چرک باشد بـه صـابون              یئیش
ن مـسائل پـاک     یـ  بـه ا   یا گـاه  ر و رو کردن؛ امّ    یزدن و گاه ز   

 نجاسـات و    یعنـ ید بـا سـوزاندن پـاک شـود          یشود و با   ینم
ن یـ در ا . د تا پاک شود   د بسوز ی هست که حتماً با    ییها یآلودگ

  .داند یست؟ خدا می ما به چیپاک. ن طور استیا هم همیدن
   :ندیفرما یحضرت م

ـ طَّیُا   مَ عدَبَ« ـ  ونَرُهَ ـ ن ذُ  مِ ـ الَالبَم بِ هِوبِنُ ا یَ
  »ایَازَالرَّوَ
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ـ    ینها از گناهانشان پاک مـ     یا ا و  یـ ا بـه سـبب بال     شـوند امّ
، فقـر،   یمـار یمثل ب . شوند یا به آن گرفتار م    ی که در دن   ییایرزا

 از  ییهـا یگـاه گرفتار  . ر مـشکالت  یزان و سـا   یفراق و داغ عز   
 بـه آنهـا مـا را از         یرسـد کـه ابـتال      یما م  گران به ی د ی  هیناح

م کـه عامـل     یشـ ه داشـته با   د توجّ یه با کند؛ البتّ  یگناهان پاک م  
د بـا   یـ ن صـورت با   یـ م، در ا  یها خود مـا هـست     ی گرفتار یبرخ

  .میاستغفار آنها را برطرف کن
رزا جواد آقـا    یت اهللا م  یا« خودم   ییه را از حاج دا    یقض نیا
 یمـار یپـسرشان بـه ب    : کـنم  یف مـ  ی شما تعر  یبرا» ;یتهران

به . ف به مرگ بود   م و مشرِ  ی مبتال شده بود حالش وخ     یفترید
. کردند یح در دست داشته و استغفار م      یشان رفتم، تسب  یمنزل ا 

غفار سالم کردم فقط جواب سالم مرا دادنـد و بـاز هـم اسـت              
ت ن بزرگوار شـدّ   ی ا یعنی گرفتم،   یمن درس بزرگ  . کردند یم

بحمد اهللا حال پسرش    . کرد ی را با استغفار برطرف م     یگرفتار
  .هم خوب شد

ا پـاک   یـ  دن یهـا ینهـا بـا گرفتار    یا: ندیفرما یمحضرت  پس  
ا آنهـا   ی دن یاد بود که گرفتار   ی ز ین قدر آلودگ  یاگر ا . شوند یم

  ز پاکشان نکرده تا عرصات یها نیر گرفتاریرا پاک نکرد و سا
کندن  انـ سکرات مرگ، ج   ی پاک شدن هست، سخت    یز جا ین
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   برزخ اگر باز هم پاک نشدیسختو 
  »اهَدِائِدَ شَاعِنوَاَ بِۀِمَیَ القِاتِصَرَ عَیو فِاَ«

رنـد، حـساب    یگ ی او سـخت مـ     یامـت را بـرا    یعرصات ق 
کند، وحشت   یشود، از صراط سخت عبور م      یسخت گرفته م  

  .افتد یامت در دلش میقهول و هراس و 
ا مـا را در     یم، خـدا  یجا برسـ    نشو که ما به آن     یا راض یخدا

لمـان کـم    گرچـه تحمّ  ! پروردگـارا . ا ببر یا پاک کن و از دن     یدن
 ی، هر جا تو ما را امر کنـ ی ما هستی هم تو موال  ا باز است، امّ 

امت مـا   یگر به عرصات ق   یا د م، امّ ی حاضر یو به هر جا بکشان    
ن ی، همـ  دامت نباش یچ عذاب هم در ق    یاگر ه ! ایخدا. کشانرا ن 

 و  ءایـ ن، در مقابـل انب    ین و آخر  ی در مقابل خلق اول    یشرمندگ
  . استی ما کافی برا3اء تو و در مقابل حضرت زهرایاول

  »اهَابِذَعَم بِنَّهَن جَ مِیعلَ االَقِبَ الطَّیو فِاَ«
زد و  د بـسو  ی بر حال او با    یگر وا یاگر باز هم پاک نشد، د     

  .شود ی فقط با آتش پاک مین آلودگیا
  :دیفرما یقرآن م

  1»اباًحقَا اَهَی فِنَیثِبِالَ«
.هـا و روزگارهـا     م حقب درنگ کنندگانند در آن جهنّ    
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ـ     م دانـد چنـد حقـب و دوران در جهـنّ           یحال خـدا م

  .مانند یم
ـ ن جَ مِ«: دیفرما یسپس حضرت م   ـ  بِ مَنَّهَ  بـا عـذاب     »اهَابِذَعَ

  . شود یم پاک مجهنّ
  » انهَا مِنَبِّحُم بِهُذُنقِستَن نَ اَیلَاِ«

  .م نجات دهدت ما او را از عذاب جهنّکه محبّ نیتا ا
د یـ دان یت کم رنـگ بـود چـه؟ مـ         ن محبّ یا اگر باز هم ا    امّ
 ی بوده، عل  ییکنند که زهرا   یها هستند اصالً فراموش م     یبعض

  . بودهیامریبوده، پ
م کـه اهـل جهـنّ   «: ن اسـت یم که مضمون آن ای دار یتیروا

کنـد   یل امـر مـ    ی در دوزخ قرار گرفتند، خداوند به جبرئ       یوقت
ـ    برو به طرف جهنّ    . ریـ  خبـر بگ   9امبر اسـالم  یـ ت پ م و از امّ

نند یب یل را م  ید تا گنهکاران جبرئ   یآ یم م ل به طرف جهنّ   یجبرئ
امبرمان برسان کـه گناهـان مـا،        یام ما را به پ    یند پ یگو یبه او م  

ام آنان را   یردد و پ  گ یل برم یداخته جبرئ  ان یین ما و شما جدا    یب
آورنـد و از     یف م ی تشر 9امبریبعد پ . رساند یم 9امبریبه پ 

ـ رَشان  یکنند آخر ا   یم عبور م  کنار جهنّ  ـ  لِ ۀٌحمَ . هـستند ن  یمِالَلعَ
م بـه محـض     اهل جهنّ . شفاعت مخصوص آن حضرت است    

اد یها را بر سر زده و فر       تک مرتبه دس  ی 9 اکرم امبریدن پ ید
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شـوند،   یشان را مـ   یـ حضرت صدا . دادا، وامحمّ وامحمّ: دنزن یم

  1».کنند یگردند و دسته دسته را شفاعت م یبرم
  :تشان فرمودندی در روا3طور که حضرت زهرا همان

م آنها را و به حضور      یکن یمما منتقل   » انَتِضرَ حَ یلَم اِ هُلَنقُوَنَ«
ماً  باشد حت  یمان در قلب کس   ی ا یا هاگر ذرّ . میآور یخودمان م 

م و  یمـان را حفـظ کنـ      ین ا یـ م ا ی کنـ  یکند، سع  یدا م ینجات پ 
  .میا نروین دنیمان از ایا ی ناکرده بیخدا

ن و یزتــری کــه عز3 حــضرت زهــرایبــه آبــرو! ایخــدا
ن فرد نزد توست، روز به روز شناخت و معرفـت           یتر محبوب

  . اد بفرماین خاندان زیما را نسبت به ا
م تـا از مـا      یدهـ  یم قسمت   3 زهرا یآبروبه  ! پروردگارا

ا و آخـرت مـا را مـورد         یدر دن . ا مبر ی ما را از دن    ی نشد یراض
ـ  یخـدا . شفاعتشان قرار بده    یین خانـدان جـدا    یـ ن مـا و ا    یا ب

                           .ندازیم
  

  دمحَ مُلِاَ وَدٍمحَ مُیلَ عَ اهللاُیلَّ صَوَ
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