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   پناه بردن به حق
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»1«  

  

َشَكاَسِة اْخلُْلِق َو  لَِّة اْلَقَناَعِة وَ اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأُعوذُ ِبَك ِمْن َهَيَجاِن احلِْْرِص َو َسْوَرِة اْلَغَضِب َو َغَلَبِة احلََْسِد َو َضْعِف الصَّْربِ َو قِ 
قِّ َو َو ُمَتابـََعِة اْهلََوى َو ُخمَاَلَفِة اْهلَُدى َو ِسَنِة اْلَغْفَلِة َو تـََعاِطي اْلُكْلَفِة َو ِإيثَاِر اْلَباِطِل َعَلى احلَْ » 2«ِإْحلَاِح الشَّْهَوِة َو َمَلَكِة احلَِْميَِّة 

ْصرَاِر َعَلى اْلَمْأمثَِ َو اْسِتْصَغارِ  ْزرَاِء بِاْلُمِقلَِّني َو ُسوِء اْلوِالَيِة ِلَمْن » 3«اْلَمْعِصَيِة َو اْسِتْكَباِر الطَّاَعِة  اْإلِ َو ُمَباَهاِة اْلُمْكِثرِيَن َو اْإلِ
َل َمْلُهوفاً َأْو نـَُروَم َما لَْيَس لََنا ِحبَقٍّ َأْو َأْو َأْن نـَْعُضَد ظَاِلماً َأْو َخنْذُ » 4«َحتَْت أَْيِديَنا َو تـَْرِك الشُّْكِر ِلَمِن اْصَطَنَع اْلَعارَِفَة ِعْنَدنَا 

َو نـَُعوذُ » 6«َو نـَُعوُذ ِبَك َأْن نـَْنَطِوَى َعَلى ِغشِّ َأَحٍد َو َأْن نـُْعَجَب بَِأْعَمالَِنا َو َمنُدَّ ِيف آَمالَِنا » 5«نـَُقوَل ِىف اْلِعْلِم ِبَغْريِ ِعْلٍم 
َو نـَُعوذُ » 7« ِتَقاِر الصَِّغريَِة َو َأْن َيْسَتْحِوَذ َعَليـَْنا الشَّْيَطاُن َأْو يـَْنُكبَـَنا الزََّماُن َأْو يـَتَـَهضََّمَنا السُّْلطَانُ ِبَك ِمْن ُسوِء السَّرِيَرِة َو احْ 

ْن اْلَفْقِر ِإَىل اْألَْكَفاِء َو ِمْن َمعِيَشٍة ِيف َو نـَُعوُذ ِبَك ِمْن َمشَاَتِة اْألَْعَداِء َو مِ » 8«ِبَك ِمْن تـََناُوِل اْإلِسرَاِف َو ِمْن ِفْقَداِن اْلَكَفاِف 
ٍة  ٍة َو ِميَتٍة َعَلى َغْريِ ُعدَّ َو نـَُعوُذ ِبَك ِمَن احلَْْسَرِة اْلُعْظَمى َو اْلُمِصيَبِة اْلُكبـَْرى َو َأْشَقى الشََّقاِء َو ُسوِء اْلَمآِب َو » 9«ِشدَّ

يَع اْلُمْؤِمِنَني َو » 10«ِحْرَماِن الثـََّواِب َو ُحُلوِل اْلِعَقاِب  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِعْذِىن ِمْن ُكلِّ َذِلَك ِبَرْمحَِتَك َو مجَِ
  .اْلُمْؤِمَناِت يَا َأْرَحَم الرَّاِمحِنيَ 
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ْرِص َو َسْوَرِة اْلَغَضِب َو َغَلَبِة احلََْسِد َو َضْعِف الصَّْربِ َو ِقلَِّة اْلَقَناَعِة َو َشَكاَسِة اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأُعوذُ ِبَك ِمْن َهَيَجاِن احلِْ » 1«[ 
  ]اْخلُْلِق َو ِإْحلَاِح الشَّْهَوِة َو َمَلَكِة احلَِْميَّةِ 
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كمى قناعت و   آورمي، از توفان حرص و تندى و شّدت خشم، و چريگى حسد و ناتواىن صرب، و به تو پناه مى! خدايا
  .ناسازگارى اخالق، و پافشارى و مساجت شهوت و صفت تعّصب

حضرت سّجاد عليه السالم در اين دعا به چهل و چهار مسأله كه هر يك عّلىت است براى هالكت و نابودى انسان 
  :اشاره فرموده است

تعّصب  -8ت افراط در شهو  -7سوءخلق  -6قناعت  -5كم صربى   -4حسد  -3غضب / -2هيجان حرص  - 1
گزينش حق بر باطل   -13جا  هاى ىب مشّقت -12خواب غفلت  -11خمالفت با هدايت  -10پريوى از هوا  - 9ىب جا 

فخر فروشى ثرومتندان  -17سخىت و سنگيىن در برابر طاعت  - 16كوچك مشردن گناه   - 15مداومت بر گناه  -14
يدستان  -18 يارى ستمگران  -21ناسپاسى در برابر خوىب ديگران  -20بدرفتارى با زيردستان  - 19خوار مشردن 
ُعجب در  -26غّش و خدعه  - 25از روى ناداىن سخن گفنت  -24طلب ناحق  -23خواركردن ستمديدگان  -22

هاى روزگار  سخىت -31تسّلط شيطان  -30كوچك مشردن گناه صغريه   -29بدى باطن  -28آرزوى دراز  -27عمل 
زندگى در  - 37نياز به مثل خود  - 36مشاتت دمشنان  -35نيافنت روزى  -34ف اسرا -33ستمگرى پادشاه  -32

   مرگ -38سخىت 
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 -43فرجام ناخوش  -42بدترين بدخبىت  -41مصيبت اعظم  -40تأسف و حسرت بزرگ  -39بدون توشه اخروى 
  .امتافتادن در ِعقاب و عذاب قي -44حمروميت از پاداش 

   بصريت بر نفس

خود شناخنت و خود ديدن براى درك خويش و پى بردن به موقف و موقعّيت خود به اين كه احواالت باطىن و ُخلقّيات 
  .اى است، آيا آراسته به حسنات است يا آلوده به رذايل، بصريت بر نفس است روحى و نفسى انسان در چه مرتبه

قرآن جميد آمده، آسيه، مهسر فرعون كه آياتى در عظمتش نازل شده، َسَحره  مؤمن آل فرعون كه يك سوره به نامش در
زمان فرعون كه آيات سوره طه داللت بر بزرگوارى و شخصيت امياىن آنان دارد، حّر بن يزيد رياحى كه چراغى فرا راه تائبان 

ها و پندهاست  مشان داراى عربتهاى از گناه است، ِبشر حاىف، ُفَضيل عياض كه داستان حيات هر كدا و پشيمان شده
  .اند مهه و مهه حمصول بصريت بر نفس
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آنان با اندك توّجهى كه معلول توفيق حق و بارقه اهلى و جرّقه ملكوتى است وضع خود را يافتند و مالحظه كردند كه اگر 
رو، دست از متام حاالت رسند، از اين آن وضع ادامه يابد و اسري آن حاالت مبانند به هالكت ابدى و عذاب سرمدى مى

غلط و احواالت شيطاىن باطن شستند و خود را از منجالب شقاوت جنات داده، با كشىت بصريت به درياى رمحت وارد 
  .شده و با سري معنوى و اخالقى و عملى تا رسيدن به آغوش رضاى حق ره سپردند

  :م روايت شده استاز امام موّحدان، پري عارفان، نور عاشقان، امريمؤمنان عليه السال

بُوا َخَلُصوا، َو َشراباً ِألْولياِئِه إذا َشرِبُوا َسِكُروا، َو إذا َسِكُروا َطرِبُوا، َو إذا َطرِبُوا طابُوا، َو إذا طابُوا ذابُوا، َو إذا ذا  إنَّ للَِّه َتعاىل
  إذا َوَصُلوا اتََّصُلوا، َو إذا اتَّصُلوا إذا َخَلُصوا َطَلُبوا، َو إذا طََلُبوا َوَجُدوا، َو إذا َوَجُدوا َوَصُلوا، و
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نَـُهْم َو بـَْنيَ َحبيِبِهمْ    »1« .ال فـَْرَق بـَيـْ

مهانا براى خدا شراىب خمصوص اوليائش است، چون بنوشند مست شوند و چون مست شوند خوشحال شوند، چون 
پاكيزگى برسند ذوب شوند، چون ذوب شوند خالص گردند، چون خالص شوند در خوشى يابند پاكيزه گردند، چون به 

مقام طلب برآيند و چون دست به طلب بزنند بيابند و چون بيابند، وصل شوند و چون وصل شوند بني آنان و حبيبشان 
  .فرق و جداىي مناند

اين صفت به متام كماالت و مقام فناء ىف اللَّه  داند و با اين شراب بصريت است كه قرآن جميد آن را صفت انبيا و اوليا مى
  .رسيدند

نگرمي، مثًال ديدگان ما در بدن ما قرار دارد، در زير پيشاىن ما و با اين  ما معموًال در حالىت هستيم كه از خود به خارج مى
، خارج بدن خود اى كه در بدن ما هست به وسيله اين حس مهچنني حّس المسه. كنيم دو چشم به خارج خود نگاه مى

  .كنيم را، يعىن آنچه بريون از ما هست، ملس مى

كنيم، به اعضاى تن  بينيم و با اين دست آن دست را ملس مى ها دست و پاى خود را نيز مى راست است كه با چشم
از خود كنيم، اّما غالباً چنني است وقىت كه با اين حواّس به اشياى خارج  نگرمي و با دست ملس مى خودمان هم مى

افكند به حميط و پريامونش، مهچنني با قّوه خيال و با قّوه وهم و با قّوه  نگرمي، حكم چراغى را دارمي كه نورش پرتو مى مى
نگرمي و  اى از ادراكات باطىن ما هستند، با اين قواى ادراكّيه هم غالباً به خارج از خود مى عاقله كه اينها هر كدام مرتبه

  .توانيم مورد نظر و ادراك قرار بدهيم ز ما هست به آساىن هم مىآنچه را كه بريون ا
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ا نيكو دّقت مى هاى ديگر به خوىب نظر مى ها به آدم مثًال ما آدم ا را،  كنيم و در مورد آ كنيم، گفتار پسند و ناپسند آ
ا را، خوب از يكديگر باز   رفتار نيك و بد آ

______________________________  
؛ كلمات مكنونه، 676؛ نقدالنقود؛ 205: االسرار ؛ جامع198/ 1: ؛ شرح االمساء احلسىن86: حفة السنيةالت -)1(

  .35: فيض
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پردازمي ببينيد كه با چه باريك بيىن متام  نشينيم و به غيبت هم مى در مواقعى كه با گرمى و شرييىن گرد هم مى. شناسيم مى
  .كنيم هاى اشخاص را از هم جدا مى ها و بدى ىبخو 

وجود ما . نگرمي توانيم به اشياى خارج از خود بنگرمي متأسفانه به خودمان با مهني دقت منى با اين دقت و روشىن كه ما مى
. باشيم مىاز براى ما حكم سنگر را دارد و ما مانند سربازى هستيم كه در سنگر نشسته و از سوراخ آن مواظب بريون 

اگر ما بتوانيم به توفيق حضرت حق و با توجه و فكر و انديشه در عواقب امور، از خود خارج گردمي و از خارج وجود 
نگرند، در آن صورت خود ما خواهيم توانست از براى خود معلم  خودمان به خودمان بنگرمي آن چنانكه ديگران به ما مى

  .بصريت است و مرّىب نيكوىي باشيم كه اين قدم اول

  :در دستورهاى حكيمانه آمده

يعىن تو مريضى، عنايت كن كه طبيب خودت باشى، به امراض و دردهاى خود هم واقف باش و . طبيب خود باش
خود را . درصدد عالج آن امراض و مداواى آن دردها باش كه ىب خربان از خود در ورطه هالكت و نابودى هستند

  .فرمايد ن، خريى است كه حضرت رّب العزّه به انسان عنايت مىفهميدن و به عيب خود واقف شد

   بصريت نفس در روايات

  

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده

ا، َو َمْن اوتيِهنَّ    »1« .َخيـَْر الدُّنْيا َو اْآلِخَرةِ   فـََقْد اوِتىَ إذا أراَد اللَُّه ِبَعْبٍد َخْرياً، َزهََّدُه ِىف الدُّنْيا، َوفـَقََّهُه ِىف الّديِن، َو َبصََّرُه ُعُيوَ
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______________________________  
  .10، حديث 130/ 2: ؛ الكاىف28، حديث 122، باب 55/ 70: حبار األنوار -)1(
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ه عيوب نفس عنايت كند و هر  اش اراده كند، او را زهد در دنيا، فهم در دين و بصريت ب چون خداوند خريى را به بنده
  .كس اين حقايق به او مرمحت شود، خري دنيا و آخرت به او رسيده است

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ما َسَلَك فيِه، َو َجَعَل قـَْلَبُه َسليماً، اً لِ إذا أراَد اللَُّه ِبَعْبٍد َخْرياً فـََتَح َلُه قـُْفَل قـَْلِبِه َو َجَعَل فيِه اْلَيقَني َو الصِّْدَق، َو َجَعَل قـَْلَبُه واعي
  »1« .َو ِلساَنُه صاِدقاً، َو خليَقَتهُ ُمْسَتقيَمًة، َو َجَعَل اُذنَُه َمسيَعًة َوَعيـَْنُه َبصريَةً 

دهد و دل او را  گشايد و در آن يقني و صدق قرار مى اى اراده كند، قفل قلبش را مى چون خداوند خريى را براى بنده
دهد و دلش را از حاالت شيطاىن، سامل و زبانش را به صدق و اخالقش را به  يابد قرار مى  آنچه بدان راه مىفراگري

  .فرمايد اش را منّور به نور بصريت مى كند و نيز گوشش را شنوا و ديده مستقيم بودن آراسته مى

  :از رسول عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت شده

َواْلَقْصَد ىف نـََفقاِِْم، َو أْهِل اْلبَـْيِت َخْرياً، فـَقََّهُهْم ِىف الّديِن، َو َوقـََّر َصغريُُهْم َكبريَُهْم، َو َرَزقـَُهُم الرِّْفَق ىف َمْعيَشِتِهْم إذا أراد اللَُّه بِ 
  »2« .َبصََّرُهْم ُعُيوبـَُهْم فـََيُتوبُوا ِمنها، َو إذا أراَد ِِْم َغيـَْر ذِلَك تـَرََكُهْم َمهًَال 

كند و كوچكرتهاشان را حس احرتام به بزرگرت عنايت  شناس مى اى اراده خري فرمايد، آنان را دين چون خداوند به خانواده
دهد و آنان را در مسأله دخل و خرج در خط ميانه روى  فرمايد، در امر معيشت و زندگى رفق و مداراشان مى مى
  درون و برون را ازمناياند تا  اندازد و عيوبشان را به آنان مى مى

______________________________  
  .387، حديث 62/ 1: ؛ اجلامع الصغري30768، حديث 96/ 11: كنز العمال  -)1(

  .388، حديث 62/ 1: ؛ اجلامع الصغري28691، حديث 137/ 10: كنز العمال  -)2(
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كند تا به هر بدخبىت   قيد آنان را رها مى مرمحت به آنان نداشته باشد مهمل و ىب و چون نظر لطف و. آن شستشو دهند
  .خواهند دچار شوند كه مى

وىل وقىت وجود ما داراى عيب . بدون شك وقىت انسان با توفيق حضرت حمبوب عيوبش را شناخت، عالجش آسان است
ل تأسف اكثر مردم به عيوب خود جاهلند و بر اثر اين با كما. پذير نيست باشد و ما آن را نبينيم البته عالجش امكان

از پى اين جهل است كه پيامرب اسالم صلى اهللا . آورند جهل است كه براى خود و ديگران مشكالت فراوان به وجود مى
  :عليه و آله فرمود

علت عقب افتادگى فرد و خانواده و  »1« .بينند بينند و شاخه را در چشم خود منى خاشاك را در چشم ديگران مى
كفر عيب است، شرك عيب است، نفاق و بد دىل، كينه و عجب، كرب و حسد و حرص و . جامعه مهني است و بس

اگر انسان اين عيوب را در خود بفهمد و ضرر دنياىي و آخرتى اين صفات ناپسند را . مهه و مهه عيب است... منّيت و 
  .آيد ج و مداواى اين امراض برمىواقف شود، البته درصدد عال

اهل بصريت، مريدان بينش، عاشقان حقيقت، چون به عيوب خود بنگرند، قدم در ميدان مبارزه و جهاد با رذايل گذاشته 
گذارند كه هدف بعثت انبيا كه تزكيه نفوس بوده و به خصوص هدف بعثت رسول  و متام تالش و سعى خود را در اين مى

  .كه رساندن آدمى به مكارم و حسنات اخالقى بوده، در وجود خويش حتّقق دهند  با كرامت اسالم را

اينان با متام وجود در درجه اول خود را مديون حضرت حق و در مرحله بعد خويش را مديون انبيا و خمصوصاً رسول اسالم 
هاى  ر اميان و عمل، آراسته به واقعيتبينند كه عالوه ب دانند و اداى َدين را در اين مى و ائمه طاهرين عليهم السالم مى

   اخالقى

______________________________  
  .9992، حديث 591/ 6: ؛ فيض القدير44141، حديث 122/ 16: كنز العمال  -)1(
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  .شوند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ا بُِعْثُت ُالَمتَِّم    »1« .َمكارَِم اْألْخالقِ إمنَّ
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  .ام مهانا من براى كامل منودن مكارم اخالق، از جانب خدا برانگيخته شده

  :نيز فرمود

ا بُِعْثُت ُالَمتَِّم ُحْسَن اْألْخالقِ    »2« .إمنَّ

  .ام مهانا من براى تكميل منودن حسن اخالق، مبعوث به رسالت شده

  :فرمايد حضرت موال، على عليه السالم مى

ا َتَضُع الشَّريَف، َو تـَْهِدُم الْ َعلَ  َّ ا رِفْـَعٌة، إيّاُكْم َو اْألْخالَق الدَّنِيََّة فَإ َّ   »3« .َمْجدَ ْيُكْم ِمبَكارِِم اْألْخالِق َفإ

بر مشا باد به مكارم اخالق كه آن رفعت و بزرگى است و از اخالق پست بپرهيزيد كه بلند مرتبه را پست و جمد و بزرگى را 
  .كند ىمنهدم م

   ُحسن خلق

حسن خلق از زمان بعثت اولني پيامرب حضرت آدم عليه السالم جهت ارزش يافنت انسان مورد توّجه حضرت رّب العزّه 
  .بوده و به آدم ابوالبشر سفارش و وصيت شده است

پذير  امكانهاى اخالقى و پرياسنت نفس و روى آوردن به جانب حسنات آراسنت نفس و حسن خلق  بدون زدودن آلودگى
  .نيست

   براى اجياد حسن خلق، شناخت رذايل و فضايل، قدم اّول؛ و كوشش به خرج

______________________________  
  .9، باب 210/ 16: ؛ حبار األنوار12701، حديث 6، باب 187/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .193/ 1: ؛ الطبقات الكربى5218، حديث 16/ 3: كنز العمال  -)2(

  .215: ؛ حتف العقول89، حديث 16، باب 53/ 75: حبار األنوار -)3(

  328: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

دادن و رياضت كشيدن براى پاك شدن نفس از رذايل و آراسته شدن درون به حسنات، قدم دوم؛ و حفظ حقايق متحّقق 
  .در نفس با توجه دائم، قدم سوم و آخر است

  .فردى و خانوادگى و اجتماعى قابل حل نيستبدون حسن خلق مشكالت 

رتين عباد خداست مؤمن بد اخالق در پيشگاه حضرت حق موجودى ىب اميان انسان، با . ارزش و مؤمن خوش اخالق از 
  .حسن خلق قابل تقويت است و با سوء خلق در معرض خطر و نابودى است

   حسن خلق در روايات

  

  :روايت شدهاز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله 

الّلُهمَّ قـَوِّىن، فـََقّواُه : َو َلّما َخَلَق اللَُّه اْلُكْفَر قالَ . الّلُهمَّ قـَوِّىن، فـََقّواُه ِحبُْسِن اْخلُْلِق َو السَّخاءِ : َلّما َخَلَق اللَُّه َتعاىل اْإلْمياَن قالَ 
  »1« .ِباْلُبْخِل َو ُسوِء اْخلُْلقِ 

. مرا نريو بده، او را به حسن خلق و سخاوت نريو خبشيد: حضرت حق عرضه داشتچون اميان به لباس هسىت درآمد به 
  .مرا تقويت كن، خداوند او را به خبل و سوء خلق نريو داد: و چون كفر ظهور كرد عرضه داشت

  :رسول با كرامت اسالم فرمود

  »2« .اْإلْسالُم ُحْسُن اْخلُْلقِ 

  .اسالم حسن خلق است

  سنگني و واالىي دارد كه صدرنشني ُملك وراسىت، حسن خلق چه ارزش 

______________________________  
  .1098، حديث 798/ 1: ، كتاب رياضة النفس؛ ميزان احلكمة90/ 5: احملجة البيضاء -)1(

  .5225، حديث 17/ 3: ؛ كنز العمال1099، حديث 798/ 1: ميزان احلكمة -)2(
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آرى، حسنات اخالقى ريشه در صفات و امساى حضرت حمبوب ! كوت، اسالم را به حسن خلق معنا فرموده استمل
  .شد دارد، ورنه اسالم بدين صورت معىن منى

رتين نيكى   .اند ها دانسته حسن خلق را چه منزلت عظيمى است كه حضرت جمتىب عليه السالم در روايىت ىب نظري، آن را 

 بُن عبِد اللَِّه اْألْسوارىُّ، عن أْمحََد بن حممَِّد بِن قـَْيٍس، عن عبِدالعزيِز بِن علىٍّ السََّرخسىِّ، عن أمحَد بِن ِعْمرانَ  أبُواَحلسِن َعلىُّ 
ثنا أبواحلسن، قال: َحدَّثَنا أبواحلسِن قال: البغدادّى، قال : احلََْسنِ َحدَّثنا اَحلَسُن، عِن احلََْسِن، عِن : َحدَّثنا أبواحلسِن قال: َحدَّ

  »1« ».إنَّ أْحَسَن احلََْسِن، اْخلُْلُق احلََْسنُ «

رتيِن  راويان روايت از ابواحلسن و او از ابواحلسن و او نيز از ابواحلسن، از حسن، از حسن، از حسن روايت كرده اند كه 
  :سته استحضرت باقر عليه السالم اميان كامل را شعاع اخالق نيكو دان »2« .ها ُخلق حسن است نيكى

  »3« .إنَّ أْكَمَل اْلُمْؤِمنَني إمياناً أْحَسنـُُهْم ُخْلقاً 

  .ترين آنانند ترين مؤمنان از جهت اميان خوش اخالق كامل

وجود حسن خلق حمصول ميانه روى بر عليه افراط و تفريط در قوه شهوت و غضب است و ظهور اين معىن در معاشرت 
و صدق و لطف و نيكوكارى، حسن مصاحبت و زندگى پاك و رعايت حقوق خلق نيكو با مردم و حمبت با آنان، وِصله 

  خوىي و حلم و صرب و حتّمل رنج مردم و مهرباىن با خدا و مواسات و مساوات و نرم

______________________________  
  .15929، حديث 104، باب 153/ 12: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 92، باب 386/ 68: حبار األنوار -)1(

ابواحلسن اول در روايت حمّمد بن عبدالرحيم شوشرتى، و ابواحلسن دوم علّى بن امحد بصرى متّار، و ابواحلسن سوم  -)2(
احلسن بصرى، و حسن  اّما حسن اول حسن بن عرفة العبدى، و حسن دوم حسن بن اىب. علّى بن حمّمد واقدى است

  .است -الثناء عليه آالف التحّية و -سّوم، وجود مقدس حضرت جمتىب

  .15904، حديث 104، باب 148/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 99/ 2: الكاىف -)3(
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  .ايشان است
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  :هاى حضرت ختمى مرتبت است كه در سفارش

  »1« .خاِلِق الّناَس ِخبُْلٍق َحَسنٍ 

  .با حسن خلق با مردم معاشرت داشته باش

  :ى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب گرام

  »2« .ما يُوَضُع ىف ميزاِن اْمرٍِء يـَْوَم اْلِقياَمِة أْفَضُل ِمْن ُحْسِن اْخلُْلقِ 

رتى از اخالق نيكو منى   .باشد در ترازوى اعمال هر شخصى در قيامت چيزى 

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

َو ُهَو الصِّْدُق، َو أداءُ اْألمانَِة، َو اَحلياءُ : إميانُُه، َو إْن كاَن ِمْن قـَْرِنِه إىل َقَدِمِه ُذنُوباً َملْ يـَنـُْقْصُه ذِلَك، قالَ أْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه َكُمَل 
  »3« .َو ُحْسُن اْخلُْلقِ 

شى در آن پديد شود و اگر از سر تا قدمش را گناه گرفته باشد كاه چهار واقعّيت است در هر كس باشد اميانش كامل مى
  .راسىت، اداى امانت، حيا و حسن خلق: آورد منى

ساز توفيق توبه  اى مانع از بسيارى از گناهان در آينده و باعث آمرزش گناهان گذشته و زمينه اين چهار حقيقت در مرحله
  .براى انسان است

  :كه خداوند فرمودهاى   روزه در تابستان عملى بس مشكل و داراى اجرى فوق العاده است، به اندازه

______________________________  
  .9266، حديث 23، باب 208/ 8: ؛ مستدرك الوسائل3، حديث 70، باب 242/ 68: حبار األنوار -)1(

  .15916، حديث 104، باب 151/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 99/ 2: الكاىف -)2(

ذيب االحكام3، حديث 99/ 2: الكاىف -)3(   .111، حديث 93، باب 350/ 6: ؛ 
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م با خستگى از كار روزانه كارى مشّقت و عملى  شب زنده »1« .دهم روزه از من است و من به آن جزا مى دارى آ
ت داران ثواىب سنگني و اجرى غري قابل تصور است، تا جاىي كه از حضر  سخت است، به مهني خاطر ثواب شب زنده

  :حق در بسيارى از كتب رواىي و عرفاىن نقل شده

َعْت، َو ال َخَطَر َعلى قـَْلِب َبَشرٍ    »2« .أْعَدْدُت ِلِعباِدَى الّصاِحلَني ما ال َعْنيٌ َرَأْت، َو ال اُذٌن مسَِ

  .كرده استام كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر قلب انساىن خطور   ام چيزى فراهم كرده براى بندگان شايسته

  :دار، است كه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده دار، شب زنده ثواب بسيارى براى روزه

  »3« .إنَّ صاِحَب اْخلُْلِق احلََْسِن َلُه ِمْثُل أْجِر الّصاِئِم اْلقاِئمِ 

  .دار است دار شب زنده اجر دارنده حسن خلق مهچون روزه

اى پر ارزش است كه  العزّه و حسن خلق يعىن حسن معامله با مردم، به اندازه حضرت ربّ  مسأله تقوا، يعىن حسن معامله با
  :اند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده

  »4« .تـَْقَوى اللَِّه، َو ُحْسُن اْخلُْلقِ : أْكثـَُر ماَتِلُج ِبِه امَِّىت اْجلَنَّةَ 

شت مى ا وارد    .و حسن خلق استشوند تقوا  بيشرت چيزى كه اّمتم با آ

هايش عالج و به  خوشگوار مخخانه عامل الهوت و جهان ملكوت است كه به هر كس بچشانند، آلودگى حسن خلق، مى
  .گردد حقايق معنوى آراسته مى

______________________________  
  .13679، حديث 1، باب 397/ 10: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 63/ 4: الكاىف -)1(

  .148، حديث 101/ 4: ؛ عواىل الآلىل23، باب 92/ 8: األنوارحبار  -)2(

  .5، حديث 100/ 2: ؛ الكاىف5، حديث 92، باب 375/ 68: حبار األنوار -)3(

  .6، حديث 92، باب 375/ 68: ؛ حبار األنوار15911، حديث 104، باب 150/ 12: وسائل الشيعة -)4(
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  :اى است كه حضرت صادق عليه السالم فرموده معنوى حسن خلق به اندازهحرارت 

  »1« .إنَّ اخلُْلَق احلََْسَن َمييُث اخلَْطيَئَة َكما َمتيُث الشَّْمُس اْجلَليدَ 

  .منايد كند، آب مى حسن خلق، گناه در پرونده انسان را چنانكه آفتاب يخ را آب مى

  :اى است كه حضرت صادق عليه السالم فرمود فضيلت حسن خلق در مأل اعلى به اندازه

  »2« .للَِّه يـَْغُدو َعَلْيِه َو يـَُروحُ إنَّ اللََّه تَباَرَك َو َتعاىل َليـُْعِطى اْلَعْبَد ِمَن الثَّواِب َعلى ُحْسِن اْخلُْلِق َكما يـُْعِطى اْلُمجاِهَد ىف َسبيِل ا

م  رى است كه به رزمنده در راه خدا مرمحت مىفرمايد مهانند اج خداوند به صاحب خلق اجرى كه عنايت مى شود، آ
  .اى كه شب و روز در رزم با دمشن باشد رزمنده

و اين معىن بعيد نيست؛ زيرا دارنده حسن خلق بر اثر جهاد با نفس كه جهاد اكرب است موّفق به حتصيل حسن خلق شده 
  .است

اين معىن را رسول . تواند جربان كند در پرونده قيامت مىاى است كه كمى عبادت را  ارزش و عظمت حسن خلق به اندازه
  :اكرم صلى اهللا عليه و آله فرموده است

ُلُغ ِحبُْسِن ُخْلِقِه َعظيَم َدَرجاِت اْآلِخَرِة َو َشَرَف اْلَمنازِِل َو إنَّهُ َلَضعيُف اْلِعباَدةِ    »3« .إنَّ اْلَعْبَد لََيبـْ

رسد، در صورتى كه از نظر عبادت ضعيف بوده  اش مى منازل شريفهعبد با حسن خلقش به درجات بزرگ آخرت و 
  .است

شت و نتيجه سوء خلق جهّنم است    اين واقعيىت است كه. عاقبت حسن خلق 

______________________________  
  .15909، حديث 104، باب 149/ 12: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 100/ 2: الكاىف -)1(

  .15918، حديث 104، باب 151/ 12: ؛ وسائل الشيعة12حديث ، 101/ 2: الكاىف -)2(
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  .93/ 5: ؛ احملجة البيضاء5149، حديث 5/ 3: ؛ كنز العمال754، حديث 260/ 1: املعجم الكبري -)3(

  333: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :ستحضرت رضا عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت كرده ا

  »1« .َو ايّاُكْم َو ُسوَء اْخلُْلِق ِىف الّناِر الَحماَلةَ . َعَلْيُكْم ِحبُْسَن اْخلُْلِق، َفإنَّ ُحْسَن اْخلُْلِق ِىف اْجلَنَِّة الَحماَلةَ 

شت است و بپرهيزيد از بدى اخالق كه مسلماً آتش را به دنبال  بر مشا باد به اخالق نيكو، كه مسلماً خلق نيكو در 
  .دارد

  :مردم مؤمن به طور غالب در قنوت منازهاى خود آيه شريفه

ْنيا َحَسَنًة َو ِىف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ    »2« »َربَّنا آتِنا ِىف الدُّ

به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش نگاه ! پروردگارا: گويند و گروهى از آنان مى
  .دار

  :فرمايد خوانند، امام صادق عليه السالم در توضيح اين آيه مى را مى

شت و حسنه دنيا وسعت در رزق و معاش و حسن خلق است امام صادق عليه  »3« .حسنه آخرت رضوان اللَّه و 
  :فرمايد السالم مى

آن يك نفر . آنان جز يك نفر فرمان داد اسرياىن را خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آوردند، آن بزرگوار به قتل مهه
جربئيل به من خرب : پدر و مادرم فدايت، چه شد كه دستور آزادى ما دادى؟ حضرت فرمودند: به حضرت عرضه داشت

ا را دوست مى غريت شديد نسبت به ناموست، : دارند داد كه پنج خصلت در تو هست كه خداوند مهربان و رسولش آ
   درسخاوت، حسن خلق، راسىت

______________________________  
  .15920، حديث 104، باب 152/ 12: ؛ وسائل الشيعة19، حديث 20، باب 369/ 10: حبار األنوار -)1(

  .201): 2(بقره  -)2(
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  .21843، حديث 1، باب 9/ 17: ؛ وسائل الشيعة18، حديث 92، باب 383/ 68: حبار األنوار -)3(

  334: ، ص5 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

  .گفتار، شجاعت

ها را شنيد مسلمان شد مسلماىن نيكو و سپس در جنگ سخىت مهراه با رسول اهلى شركت كرد تا  اسري چون اين واقعيت
  :رسول با عظمت اسالم فرمود »1« .جاىي كه به مقام با عظمت شهادت رسيد

  »2« .اْخلُْلُق احلََْسُن ِنْصُف الّدينِ 

  .حسن خلق نصف دين است

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  »3« .ُحْسُن اْخلُْلِق َخيـُْر َقرينٍ 

رتين رفيق انسان مشرده است   .حسن خلق را 

  :رسول مكّرم اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »4« .أقْـَرُبُكْم ِمّىن َجمِْلساً يـَْوَم اْلِقياَمِة أْحَسُنُكْم ُخْلقاً َو َخيْـرُُكْم ِألْهِلهِ 

رت و به اهل و عيال از مهه نيكوكارترند نزديكرتين مردم به من در قيامت كساىن   .اند كه داراى اخالق 

و اين معىن بعيد نيست؛ زيرا دارنده حسن خلق و نيكو رفتار به اهل و عيال مهرنگ پيامرب است و طبق قاعده جذب و 
  اجنذاب بايد چنني مردمى در قيامت از

______________________________  
  .377/ 2: ؛ روضة الواعظني25، حديث 92، باب 384/ 68: حبار األنوار -)1(

  .28، حديث 92، باب 385/ 68: حبار األنوار -)2(
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، حديث 104، باب 153/ 12: ؛ وسائل الشيعة34، ذيل حديث 92، باب 387/ 68: حبار األنوار -)3(
15925.  

، حديث 104، باب 153/ 12: ؛ وسائل الشيعة34حديث ، ذيل 92، باب 387/ 68: حبار األنوار -)4(
15927.  

  335: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مردم ديگر به پيامرب با كرامت نزديكرت باشند

  :از حضرت صادق عليه السالم سؤال شد

  »1« .ِبْشٍر َحَسنٍ تُلُني جانَِبَك، َو ُتطيُب َكالَمَك، َو تـَْلقى أخاَك بِ : ما َحدُّ ُحْسِن اْخلُْلِق، قالَ 

  .نرخموىي، پاكيزگى در كالم و برخورد با برادر مسلمان با خوشروىي: حّد حسن خلق چيست؟ حضرت فرمود

  :رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمودند

، َو ال َحَسَب َكُحْسِن اْخلُْلقِ  ، ال َعْقَل كالتَّْدبِري، َو ال َورََع َكاْلَكفِّ   »2« .يا أباَذرٍّ

  .عقلى چون تدبري در امور و َوَرعى چون خوددارى از حمرّمات و َحَسىب مهچون حسن خلق نيست

   حسن خلق و سخاوت در پيام جربئيل

  

  :فرمايد امام سّجاد عليه السالم مى

عليه السالم به پرستان هم َقَسم شدند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رابه قتل برسانند، امرياملؤمنني  سه نفر از بت
ا را كشت و دو نفر ديگر را به حضور پيامرب عزيز اسالم آورد   .تنهاىي به سوى هر سه شتافت، يكى از آ

. على عليه السالم يكى از آن دو را پيش پيامرب برد. على جان يكى از اين دو نفر را نزديك بياور: حضرت فرمودند
كشيدن سنگيىن كوه ابوقبيس براى من : آن امحق گفت. ت بدهبه وحدانّيت حق و رسالت من شهاد: حضرت فرمود

   خوشرت از اقرار به



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

______________________________  
  .5897، حديث 412/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه42، حديث 92، باب 389/ 68: حبار األنوار -)1(

  .20541، حديث 36ب ، با290/ 15: ؛ وسائل الشيعة43، حديث 92، باب 389/ 68: حبار األنوار -)2(

  336: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .او را از من دور كنيد و گردن بزنيد: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند! وحدانيت خدا و رسالت توست

ا هم به مر : گفت. به وحدانيت خداى تعاىل و رسالت من اقرار كن: او را آوردند، فرمود. آن ديگرى را بياور: سپس فرمود
على عليه السالم جهت كشنت او برخاست كه امني وحى به رسول اهلى . حضرت فرمان قتل او را دادند. دوستم ملحق منا

فرمايد او را نكش؛ زيرا داراى حسن خلق و صفت سخاوت در  رساند و مى خدايت سالم مى: نازل شد، عرضه داشت
  .باشد اش مى قوم و قبيله

ز كشنت او دست نگه دار كه فرستاده حق جربئيل امني از حسن خلق و سخاوت او به من يا على ا: حضرت صدا زدند
  .خرب داده و گفته به خاطر اين دو صفت از قتل او درگذر

با جّديت فرستاده خدايت چنني گفت؟ : مشرك در زير مششري موال به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت
ر است، به خدا قسم با بودن برادرى از مهنوعم خود را هرگز مالك درمهى ندانستم و مهني طو : آرى، گفت: حضرت فرمود

  .دهم در جنگ به هيچ عنوان روترش نكردم، اكنون به وحدانّيت حضرت حمبوب اقرار كرده و به رسالت تو شهادت مى

ست كه حسن خلق و سخاوتش وى اين مرد از كساىن ا: پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله رو به اصحاب كردند و فرمودند
  »1« .را به جّنات نعيم كشيد

 با غم عشق تو دل كيست كه حمرم باشد
 

 با لب لعل تو جان كيست كه مهدم باشد

 هر كه را دولت سوداى تو شد دامنگري
 

 فارغ از حمنت و آسوده دل از غم باشد

______________________________  
  .4، حديث 105: ؛ األماىل، شيخ صدوق49، حديث 92، باب 390/ 68: حبار األنوار -)1(
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  337: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  نسبت روى تو چندان نتوان كرد به ماه
 

 كه به حسن از رخ زيباى تو پر كم باشد

  خنك آن جان كه شد از آتش سوداى تو گرم
 

 هاى تو خّرم باشد خّرم آن دل كه به غم

 دست دهد روى تو ديدن ما راگر دمى 
 

 حاصل از عمر گرامنايه مهان دم باشد

  مفلس كوى مغان را به خرابات غمش
 

 دولت جام به از مملكت جم باشد

  كمال  گر به بوسيدن پايت برسد دست
 

 او بدين پايه به عّشاق مقّدم باشد

  

  )كمال خجندى(

   رواياتى ديگر در حسن خلق

از . حسن خلق: اى رسول خدا، دين چيست؟ فرمود: خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و عرضه داشتمردى به حمضر رسول 
  :دين چيست؟ فرمود: دست راست آمد و پرسيد

دين چيست؟ : از پشت سرآمد و پرسيد. حسن خلق: دين چيست؟ فرمود: از دست چپ آمد و پرسيد. حسن خلق
  :از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله است »1« .مگني نشوىمگر دين را نفهميدى؟ دين اين است كه خش: فرمود

لّناِر َو صاِحُبُه ُمتـََعلٌِّق بُِغْصِنها َجيِْذبُهُ ُحْسُن اْخلُْلِق َشَجَرٌة ِىف اجلَنَّة َو صاِحُبهُ ُمتَـَعلٌِّق ِبُغْصِنها َجيِْذبُُه إَلْيها َو ُسْوءُ اخلُْلِق َشَجَرٌة ىف ا
  »2« .إلَْيها

______________________________  
  .89/ 1: ؛ جمموعة ورّام63، حديث 92، باب 393/ 68: حبار األنوار -)1(
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  .61، حديث 92، باب 393/ 68: ؛ حبار األنوار40: مصباح الشريعة -)2(

  338: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت كه دارنده آن به شاخه آن درخت وصل است و آن شت مى حسن خلق درخىت است در  و . برد شاخه وى را به 
  .كشد بدخلقى درخىت است در جهّنم كه دارنده آن به شاخه آن درخت وصل است و آن شاخه وى را به جهّنم مى

  :املوحدين على عليه السالم روايت شده است از حضرت موىل

  »1« .َوسُُّع َعَلى اْلِعيالِ اْجِتناُب اْلَمحارِِم، َو َطَلُب احلَْالِل َو التـَّ : ُحْسُن اْخلُْلِق ىف َثالثٍ 

دورى از حمرمات ماىل و بدىن و حقوقى و در طلب حالل و در وسعت دادن در زندگى : حسن خلق در سه چيز است
  .اهل و عيال

  »2« .َكفى بِاْلِقناَعِة ُمْلكاً، َو ِحبُْسِن اْخلُْلِق نَعيماً 

  .است اى بس سنگني و حسن خلق نعمىت بس قابل توّجه قناعت سرمايه

  »3« .ُحْسُن اْخلُْلِق َرْأُس ُكلِّ ِبرٍّ 

  .حسن خلق ريشه هر خوىب است

زندگى داراى تلخى و شرييىن است، تلخى زندگى به حادثه و مصيبت نيست و شرييىن زندگى به شهوت و مالدارى 
  .داند معارف اهلّيه شرييىن حيات را در حسن خلق و تلخى آن را در بد خلقى مى. باشد منى

  :صادق عليه السالم فرمود امام

  »4« .ال َعْيَش أْهَنأُ ِمْن ُحْسِن اْخلُْلقِ 

______________________________  
  .90/ 1؛ جمموعة ورّام، 63، ذيل حديث 92، باب 394/ 68: حبار األنوار -)1(

  .2، ذيل حديث 86، باب 345/ 68: ؛ حبار األنوار229حكمت : ج البالغه -)2(
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  .5360، حديث 254: احلكمغرر  -)3(

  .338، حديث 244/ 8: ؛ الكاىف41، حديث 92، باب 389/ 68: حبار األنوار -)4(

  339: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هيچ لذتى گواراتر از اخالق نيكو نيست

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

أْحَسُنُكْم ُخْلقاً أْعَظُمُكْم ِحْلمًا، َو أَبـَرُُّكْم ِبَقرابَِتِه، َو أَشدُُّكْم ِمْن : بَلى يا َرُسوَل اللَِّه قالَ : ِبأْشَبِهُكْم ىب ُخْلقاً؟ قالَ أال اْخِربَُك 
  »1« .نـَْفِسِه إْنصافاً 

ترين مشا  خوش خلق: فرمود. چرا، يا رسول اللَّه: ترين مشا به من از نظر اخالق خرب ندهم؟ عرض كرد تو را به شبيه
  .ترين مشا از جانب خود نسبت به مردم است بردبارترين مشا و نيكوكارترين مشا به اقوام و با انصادف

  از پا فتاده را به كرم دستگري باش
 

  در سرزمني نيكى و پاكى امري باش

 يا دست در نربد مزن يا مكن فرار
 

  دمشن اگر چو شري بود شريگري باش

  اى گل از چه روى به نيزار ماندهپا در  
 

  گرناى هفت بندنگشىت حصري باش

  نعمت به سفره دارى نصرت به كار خويش
 

ر جامعه ِنْعَم النصري باش   با ايندو 

  اى اى كه رنج فقريى نديده شكرانه
 

  هان اى غىن به فكر گروهى فقري باش

  تا قدرت جوانيت از كف نرفته است
 

  و مسكني و پري باش پشت و پناه عاجز

  طفل صغري چشم به لطف تو دوخته است
 

  يار يتيم و ياور طفل صغري باش

______________________________  
  .442: ؛ مكارم األخالق3، حديث 3، باب 59/ 74: حبار األنوار -)1(
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  340: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

ار شو  در بوستان فيض چو بوى 
 

  در آمسان جود چو مهر منري باش

  احسان به بيكسان كن و مّنت به كس منه
 

  در كار خري ىب نظر و ىب نظري باش

 هاى فقريان تريه روز به كلبه  حالت
 

  چون مهر نور بيفكن و روشن ضمري باش

  

  )حالت(

اطاعت از حضرت موال بر . دهد واجب مى امرياملؤمنني عليه السالم به متام مردم براى آراسته شدن به حسن خلق فرمان
اساس آيات قرآن جميد و تأكيدات بيست و سه ساله پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و به حكم عقل و وجدان بر متام 

  .مردان و زنان تا قيامت واجب و فريضه اهلى است

شت و خمالف او بدون شك اهل دوزخ است   .مطيع حضرت موال اهل 

  :فرمايد سالم در فرمايش خود مىامام عليه ال

ُلُغ ِحبُْسِن ُخْلِقِه َدَرَجَة الّصاِئِم ا   »1« .ْلقاِئمِ ُروُضوا أنـُْفَسُكْم َعَلى اْألْخالِق احلََْسَنِة، فإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْسِلَم يـَبـْ

دار  ب زندهگري ش نفس خود را بر اساس اخالق حسنه تربيت كنيد كه بنده مسلمان، با حسن خلقش به درجه روزه
  .رسد مى

  :فرمايد مشارد و مى امام صادق عليه السالم ده خصلت از حسن خلق رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را مى

   خود را به ده خصلت امتحان كنيد، اگر در مشا هست خدا را سپاس گوييد و در زياد شدنش

______________________________  
  .10، حديث 621/ 2: ؛ اخلصال1، حديث 7، باب 98/ 10: حبار األنوار -)1(
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  :رغبت مناييد

روايات در باب حسن خلق و  »1« .يقني، قناعت، صرب، شكر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غريت، شجاعت، مرّوت
اين كه اين حقيقت حّالل مشكالت دنيا و آخرت و ضامن تداوم اميان و حافظ عمل است و در باب سوءخلق و اين كه 

  .ها و باعث نابودى اميان و عمل است، در كتب حديث و تفسري بسيار زياد است اين برنامه بپا كننده سخىت

د به امهّيت دعاى هشتم صحيفه كه به چهل و چهار مسأله در باب سوء خلق اشاره اكنون كه اين روايات را مالحظه كردي
  .پس از اين مقدمه الزم است كه به شرح هر يك به توفيق حق اقدام شود. بريد دارد بيش از پيش پى مى

   هيجان حرص - 1

  :دارد امام سّجاد عليه السالم به پيشگاه مقدس حضرت رّب عرضه مى

  »ِإىنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َهَيَجاِن احلِْْرصِ اللَُّهمَّ «

خواهم كه به قّوت و قدرتت، به مّنت و لطفت، به عنايت و به حفظت، مرا از طوفان  خداوندا، با متام وجود از تو مى
حرص در حرمي امنت پناه دهى كه من از اين خطر سنگني و از اين هيجان مهلك و از اين طوفان دين و دنيا و آخرت و 

  .آورم اميان بر انداز به تو پناه مى

توّجهى به خود، نشناخنت هسىت، دورماندن از حرمي نبوت و امامت و مسائل تربيىت، جدا زيسنت از قرآن  غفلت از حق، ىب
جميد كه كتاب علم و حكمت و رشد و هدايت است و حّب شديد و به دور از عقل و منطق به ظواهر فريباى دنيا، مهه 

  .اجياد حرص و سپس هيجان آن استو مهه عّلت 

______________________________  
  .4901، حديث 555/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه5، حديث 38، باب 368/ 66: حبار األنوار -)1(
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كند و بلكه  دا، حساب مىبدون شك كسى كه از حضرت حق غافل است و از پى اين غفلت، خود را امين از عذاب فر 
هاى اولياى اهلى روگردان است، آماده  ياد فردا نيست و از حق و حقيقت و ياد جناب او و آيات شريفه قرآن و فرمايش

  .آلوده شدن به رذايل به خصوص مسأله حرص و هيجان و طوفان خطرناك آن است

حضرت حق بر جهان هسىت مالكيىت وجود ندارد و  هنگامى كه انسان به اين معاىن توّجه داشته باشد كه جز مالكّيت
رود و آدمى چند روز بيش  اى از حوادث و يا با مرگ از كف آنان مى آنچه به عنوان ملك در اختيار مردم است با حادثه

توان مهه حقوق را خمصوص به خود دانست  در اين دنيا مهمان نيست و هر كس را بر سر سفره نعمت، حّقى است و منى
اثر در ثروت در حاىل كه انسان بيش از يك خانه و خوراك و پوشاك و مركب چيزى الزم ندارد، عني محاقت و ظلم و تك

به ديگران و پاميال كردن حقوق مظلومان و حمرومان است، براى حرص و هيجان و طوفانش مگر در قلب جاىي 
  !ماند؟ مى

كند كه مهه چيز از اوست و ما مهمان او  ين باور زندگى مىقلىب كه با اميان به حضرت حق داراى آرامش است و براى ا
داند كه روزى بايد مبريد و در اين چند  و هرگز از پرداخت روزى حالل به مهمان غافل نيست و قلىب كه اين معنا را مى

ت و قيامت و ها رعايت كند و قلىب كه نبّوت و امام روزى كه در دنياست بايد حّق خدا و خملوق خدا را در مهه زمينه
شت و جهّنم را باور دارد، كجا و براى چه به حرص مبتال مى شود، تا چه رسد به  سؤال و جواب و كتاب و ميزان و 

  .هيجان و طوفان حرص كه خامنان برانداز و سوزاننده ريشه دين و اميان و مهر و حمّبت و عاطفه و وجدان است

رود سخت  نبال كار و كسب و معيشت و آبادى زمني و هنر و صنعت منىاسالم از انسان تنبل و سست اراده و آن كه د
انسان در اين دنيا وظيفه شرعى و وجداىن دارد كه با كار و كوشش و ّمهت و اراده، خيمه زندگى را به تناسب . بيزار است

   نيازهاى
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بر پا كند و از زر و زيور و زينت دنيا تا جاىي كه احتياج دارد و غريزه لّذتش را  خود و برابر با شأن خود و زن و فرزندانش
  .جواب گويد استفاده منايد

كند، مهچنان به استقامت در چهارچوب قواعد اهلى و  اسالم مهچنانكه به كار و كوشش و فعالّيت مادى تشويق مى
  .منايد رعايت حالل و حرام تشويق مى
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كه براى عبادات معنوى امهّيت قائل است، به مهان اندازه براى كسب و كار و صنعت و كشاورزى اى   اسالم به اندازه
  .ارزش قائل است

اسالم، زمحت و فعالّيت انسان را در چهارچوب امور ماّدى به شرط رعايت حالل و حرام مساوى با جهاد در راه خدا 
  .داند ريزد، مهچون رخينت خون رزمنده در راه خدا مى دنيا مى كش براى آبادى دانسته و عرقى را كه از پيشاىن مردم زمحت

اى  فكر مسلمان و حركت مؤمن و اراده او به خاطر نور اميان، بيش از ديگران است، معنا ندارد مشىت كافر و عّده
در بسيارى از  تر باشند كه مّلت اسالم مسيحى در قاره اروپا و آمريكا در امور زندگى آن قدر از مسلمانان جلو افتاده

امور نيازمند آنان باشند و آنان هم به خاطر نيازمندى اينان دست به عمل ننگني استعمار و استثمار بزنند و ملت اسالم 
را برده خود كرده، از آنچه خداوند به اينان عنايت فرموده، آن نابكاران غارت كنند و به دنيا و آخرت اّمت اسالمى لطمه 

  .بزنند

و مجعيت و انديشه و فكر و عقل و فرهنگ ما كمرت از آنان نيست، قسمت اعظم معادن جهان در ممالك زمني و معادن 
اسالمى است، نريوى انساىن ما فعًال قريب به يك ميليارد است، فرهنگ ما قرآن و سّنت رسول اللَّه و ائمه طاهرين عليهم 

ها آقاىي و  انيم به استقالل كامل رسيده و بر مهه ملتتو  السالم است، ما با توجه به ثروت و مّلت و فرهنگ خويش مى
  .سيادت اهلى و معنوى خود را حاكم كرده و از اين رهگذر، جهان را به آغوش فرهنگ با عظمت اهلى درآورمي

  حمّصل تنبل، عامل سست اراده، استاد بيكار، دولت مخود، خانواده سست،

  344: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نشاط و هر كس كه داراى هنر است وىل هنر خود را معطل كرده و هر كس توان و قدرت خدمت به نوعى از  ىبانسان 
  .ورزد، بر اساس روايات ملعون و از رمحت خدا حمروم است انواع براى جامعه دارد وىل در ظهور دادن خدمتش سسىت مى

عالّيت قرار داده و از انسان خواسته است با متام وجود خداوند مهربان، دنيا را حمّل عبادت و كار و كوشش و زمحت و ف
  .دنيايت را بر اساس قواعد اهلّيه آباد كن، تا از دنياى آباد آخرت آباد بياىب

اى جز افتادن به كام اژدهاى  از تنبلى و سسىت و بار بر ديگران بودن و خوردن و خوابيدن و ىب فكرى و مليدن نتيجه
  .آيد دست منىاستعمار و خراىب آخرت به 
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اى جز از دست رفنت مملكت و به  روح و گوشه مسجد يا كنج خانه خزيدن، نتيجه از مناز و روزه تنها و مشىت عبادات ىب
  .آيد غارت رفنت دين و ثروت و حمروم ماندن از رمحت حضرت حق و بر باد رفنت آخرت به دست منى

اند كه بدينگونه صفحه هسىت از زيباىي  ه و مهه در كار و فعالّيتمتام عناصر جهان از ريز و درشت و از امت تا كهكشان مه
ره   .مند است و مجال و كمال و جالل 

  :چنانكه امري مؤمنان در دعاى كميل فرموده است

ٍء، َو ِبُنوِر َوْجِهَك  َمَألْت أرْكاَن ُكلِّ َشىْ ٍء، َو بِأمساِئَك الَّىت  ٍء، َو ِبُسْلطاِنَك الَّذى َعال ُكلَّ َشىْ  َو ِبَعَظَمِتَك الَّىت َمَألْت ُكلَّ َشىْ 
  »1« .ءٍ  الَّذى أضاَء َلُه ُكلُّ َشىْ 

هاى وجودى  به بزرگيت كه هر چيزى را پر كرده؛ به قدرت و سلطنتت كه بر هر چيزى بلندى دارد؛ و به امسائت كه ستون
  .هر چيزى را پر كرده و به نور وجهت كه هر چيزى براى آن روشن است

______________________________  
  .؛ دعاى كميل844: ؛ مصباح املتهّجد555: املصباح، كفعمى -)1(
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شود كه ميدان هسىت  اى باعث مى ها و رفت و آمدهاى موجودات از هر صنفى و طبقه ها و زمحت ها و كوشش فّعالّيت
  .وجه حضرت رّب العزّه شود گاه امسا و صفات و نور جتّلى

گاه اوصاف و امساى حضرت حق  تواند جتّلى تر مى تر و گسرتده انسان كه بر بسيارى از موجودات برترى دارد، به حنو قوى
شود و اگر براى رسيدن به اين مقام از طريق كوشش مادى و معنوى نكوشد، گناه غري قابل خبشش و معصيت غريقابل 

ظيم مرتكب شده است و بدون شك به خود و به مّلت اسالم ظلم عظيم كرده و به افتادن جربان و خطاى بسيار ع
  .مسلمني در كام هالكت و دهان استعمار كمك منوده است

هاى ملكوتى  انسان بر اساس آيات و روايات، با كار و كوشش صحيح ماّدى و با عبادت و بندگى، مظهر واقعيت
راه كه صراط املستقيم حضرت حق است تبديل به شيطان و يا مظهر شيطان گردد و در صورت احنراف از اين  مى
  .شود مى

  .اى در قصيده نعمانّيه كه از قصايد پرمعناى ديوان اوست به اين حقيقت اقرار و اعرتاف منوده است حضرت اهلى قمشه
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  ِخَرد مرغ خوش احلان است و گيىت نغز بستانش
 

  تانشجهان را كرده شريين كام شورانگيز دس

  چه بستاىن زهر برگش روشن شعله طورى
 

  چه دستاىن كه هر حرف است وحى پور عمرانش

  زهر سوىي خرامان سرو باال، ماه رخسارى
 

  به هر كوىي شتابان عاشقى در دام هجرانش

به هر بزمى است خندان شاهدى ُترك سيه 
   چشمى

  شهيد عشق را در خون كشيده تري مژگانش

  

  346: ، ص5 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

  

  زمني را باغ مشك افشان كند از سنبل و نسرين
 

  زند دست صبا چون شانه بر زلف پريشانش

  به ده نعمان و صد كاخش تو بر باد فراموشى
 

كاخ گردون بني و مهر و ماه  «1»  َخَوْرَنق
  نعمانش

  سپهر نيلگون را كاخ زرّين سازدى هرگه
 

  افق بريون كند خورشيد رخشانشسر از جيب 

  زىب باكى نه طبع انگيخت با گل خار خونريزش
 

  به ناپاكى نه دهر آميخت اضداد آخشيجانش
«2» 

ر اين گلشن چو گل رسم ادب بگزين و خندان 
  شو

  به ديده غري زيباىي مبني در نقش كيهانش

  

  )اى مهدى اهلى قمشه(
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اندازد، وىل روح و  كند و باألخره از كار مى بدن و جسم را پس از مدتى خسته مىكار و كوشش مادى و معنوى گرچه 
اى زيبا و تابناك به انسان  تر و تازه و جوان و چهره دهد و پس از مرگ به خصوص در قيامت بدىن قلب را نشاط مى

شت عنرب سرشت در سايه رضوان هاى  گرداند تا با آن قالب تازه و جسم ارزنده روح و قلب بتواند از متام نعمت برمى
  .حق استفاده كند

گردد، چرا كه  رود بلكه تبديل به بدىن نيكو و جسمى احسن مى آرى، بدن با كار و كوشش مادى و معنوى از بني منى
وقىت انسان در متام حركاتش به دستور حضرت حق عمل كند، در حقيقت آنچه از چشم و گوش و زبان و دست و پا و 

  گردد شود، در خزانه رمحت حق، آن ماده خرج شده ذخريه مى خرج مى شكم و شهوت

______________________________  
حملى در يك مايلى شرقى جنف در عراق كه به سبب قصرى كه نعمان بن امرؤالقيس براى يزدگرد اول : خورنق -)1(

  .ساساىن ساخت، مشهور است

  .ضد و نقيض و خمالف: آخشيج -)2(

  347: ، ص5 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

  .شود تا با آن مهيشه در سايه عنايت حق زيست كند و در قيامت به صورتى قوى و نو به انسان برگشت داده مى

  :شود كه اين حقيقىت است كه از آيات قرآن استفاده مى

  :بيند را مىشود به حنوى كه تا عمق حقايق و اسرار ملكوت  چشم مؤمن در جهان آخرت چشم تيزبني مى

  »1« »َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحديدٌ 

  .ات امروز بسيار تيزبني است ات كنار زدمي در نتيجه ديده]  بصريت[خربى را از ديده  پس ما پرده ىب

  :آن چشم در آن روز به ديدار انبيا و صديقان و شهدا و صاحلان روشن خواهد شد

ِحلَني َو َحُسَن اولِئَك َه َو الرَُّسوَل َفاولِئَك َمَع الَّذيَن أنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَّبيَِّني َو الصَّّديقَني َو الشَُّهداِء َو الّصاَو َمْن ُيِطِع اللَّ 
  »2« »َرفيقاً 
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ان خواهند بود كه و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و شايستگ
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

شت و انواع نعمت   :هاى آن را پيدا خواهد كرد آن چشم در آن روز توفيق ديدار مالئكه رمحت و متاشاى 

ا َو َمْن َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو أْزوا لِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بابٍ َجّناُت َعْدٍن َيْدُخُلوَ
َ
َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبا * ِجِهْم َو ُذرِّيَّاِِْم َو امل

   َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب 

______________________________  
  .22): 50(ق  -)1(

  .69): 4(نساء  -)2(

  348: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الّدارِ 

شوند، و فرشتگان از  كارشان در آن وارد مى هاى جاويدى كه آنان و پدران و مهسران و فرزندان شايسته و درست شت
  .هر درى بر آنان درآيند

پس نيكوست ]  در برابر عبادت، معصيت و مصيبت[سالم بر مشا به پاس استقامت و صربتان :] و به آنان گويند* [
  .فرجام اين سراى

حالل و در ديدار آثار صنع حق و زيارت مردم مؤمن و گريه نيمه شب و نوحه بر اهل بيت خرج چشمى كه در طلب 
نورى مبتال گردد، نبايد آن را از بني رفته انگاشت بلكه آن چشم، نورش را به تدريج  شود و در ايّام پريى به كم نورى و ىب

  .در خزانه رمحت حمبوب بايگاىن كرده تا در قيامت برگردد

ه جز صداى حق و نداى ملكوت و سخن علم و درد دردمندان و ناراحىت مستمندان نشنيد و اين مهه براى اين گوشى ك
پنداريد كه عنصر گوش با  بود كه در راه حق و حقيقت افتد، چگونه در ايّام پريى آن را از كار افتاده و از بني رفته مى

ه شده تا در قيامت قوى و پرقدرت براى شنيدن صداى خرج شدنش به سوى خزانه رمحت پر كشيده و در آن جا ذخري 
   حق و مالئكه و انبيا به صاحبش برگردد و نداى
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  »2« »اْرِجعى إىل رَبِِّك راضيًة َمْرِضيَّةً 

  .به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز گرد

   دلرباى سالم حضرترا از حمبوب حقيقى و معشوق واقعى بشنود و صداى 

______________________________  
  .24 -23): 13(رعد  -)1(

  28): 89(فجر  -)2(

  349: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رب را ملس كند

  »1« »َسالٌم قـَْوًال ِمْن َرٍب َرحيمٍ 

  .كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  خبش ى پرارزش و سالمت[با سالم 

شهوتى كه در مدت عمر، جز طريق حق نپيموده و غري حالل خنواسته و از حرام دورى جسته، در پريى مؤمن آن شكم و 
دو را كهنه و از بني رفته منگريد كه هر دو در طريق خرج شدن در مسري حالل در خزانه رمحت بايگاىن شده، تا در 

شت و حورالعني و هر چه خبواهد و ميلش  عمتقيامت به صاحبش برگردد به حنوى كه با كمال قدرت بتواند از ن هاى 
  :باشد استفاده كند

ُيطاُف َعَلْيِهْم ِبِصحاٍف ِمْن َذَهٍب َو أْكواٍب َو فيها * اْدُخُلوا اجلَْنََّة أنـُْتْم َوأْزواُجُكْم ُحتْبَـُرونَ * الَّذيَن آَمُنوا ِبآياتِنا َو كانُوا ُمْسِلمنيَ 
َلُكْم فيها فاِكَهٌة َكثريَةٌ * َو تِْلَك اْجلَنَُّة الَّىت اورِثـُْتُموها ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ * َلذُّ اْألْعُنيُ َو أنـُْتْم فيها خاِلدونَ ما َتْشَتهيِه اْألنـُْفُس َو تَـ 

  »2« »ِمْنها تَْأُكُلونَ 

ايت ] :ندا آيد.* [ما بودند]  ها و احكام فرمان[مهانان كه به آيات ما اميان آوردند و مهواره تسليم  مشا و مهسرانتان در 
شت درآييد زرين كه پر از شراب [هاىي  و جام]  كه پر از طعام است[هاىي از طال  ظرف.* خوشحاىل و شادماىن به 

برد، آماده است، و  ها از آن لّذت مى خواهد و چشم ها مى گردانند، و در آن جا آنچه دل گرداگرد آنان مى]  طهور است
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شىت است كه مشا به پاداش اعماىل كه مهواره اجنام مى.* ايد در آن جاودانه!] اى پرهيزكاران[مشا  داديد، مرياث  اين 
  مشا را در آن جا.* يافتيد

______________________________  
  .58): 36(يس  -)1(

  .73 - 69): 43(زخرف  -)2(

  350: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا مىهاىي فراوان است كه از  ميوه   .خوريد آ

زبان و دست و پا و روح و جان هم مانند چشم و گوش و شكم و شهوت است، بنابراين از طرىف جسم و بدن بر اثر  
شود و از طرف ديگر به صورتى زنده و نو و پرنشاط در  كوشش و فعالّيت مادى و معنوى خسته و پري و ناتوان مى

  .گردد مىميدان قيامت كربى براى لذت ابدى به انسان بر 

برند، واقعاً از بني  در برابر، آنان كه تن و جان را به تنبلى و سسىت و خوردن و خوابيدن و گناه و معصيت از بني مى
م به تعبري قرآن جميد جز هيزم جهنم چيزى نيست رود و در پايان كار جز مشىت استخوان از آنان منى مى   :ماند كه آ

  »1« »َهنََّم َحطَباً َو أمَّا اْلقاِسطُوَن َفكانُوا جلَِ 

  .اند وىل منحرفان هيزم دوزخ

خانه و دنيا را مهچون بازار و خود را تاجرى ورزيده كه داراى سرمايه عقل و وجدان و  در هر صورت جهان را چون جتارت
ديگر اى از جتارت كه مهان اميان و اخالق و عمل صاحل است و به عبارت  هدايت اهلى است؛ به حساب آوريد و حلظه

باشد غافل منانيد تا مرغ وجودتان از قفس دنياى حمدود با بال ّمهت و كوشش و عبادت و  آبادى دنيا و آخرت مى
  .معنويت به باغ ملكوت به پرواز آيد

كسى كه در . حّجت حضرت حق بر مهه متام است و احدى را در پيشگاه حضرت دوست عذر قابل قبول خنواهد بود
در برخورد با دنيا و عناصرش، در صراط مستقيم حضرت رّب العزّه نباشد و دلش به قيد حمّبت امور ماّدى و معيشت و 

حق و اميان به آخرت و پاداش عمل مقّيد نباشد و در اخالق و عمل با انبياى اهلى و ائّمه طاهرين عليهم السالم 
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ه جز حفظش از حادثه و آفت شغلى خواهى ك خواهى خواهد شد، آن زياده مهاهنگى نكند، البته دچار حرص و زياده
  اندازه حاصلى خنواهد داشت و عاقبت هم حوادث سخت و يا گذارد و غري خبل و عشق ىب براى انسان باقى منى

______________________________  
  .15): 72(جن  -)1(

  351: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رت و اندوه چيزى جبا خنواهد گذاشت و در آخرت هم در برابر مرگ، مهه را از دست انسان خواهد گرفت و جز حس
  .ميزان اهلى بايد حساب سخت آن پس داده شود

شت عنرب سرشت و فضايل عاىل آدميت ندارد حريص هيچ چاره هيجان و . اى جز از دست دادن خدا و قيامت و 
به مهني خاطر . كند لكوت وجود بيداد مىها از وجود انسان و درهم رخينت م طوفان حرص در ريشه كن كردن واقعّيت

  :دارد العابدين عليه السالم عرضه مى است كه حضرت زين

  »اللَُّهمَّ إّىن أُعوُذِبَك ِمْن َهَيجاِن احلِْْرصِ «

ايت  ايت در ىب راسىت، از خطر حرص و طوفان بيدادگرش بايد با متام وجود به حضرت حق پناه برد و از آن قدرت ىب
  .تا حلظه خروج از دنيا انسان را از اين صفت شيطاىن و هيجانش حفظ منايد خواست كه

  اهلى ز غفلت دمل شد سياه
 

  ام گشت كشىت تباه در اين جلّه

 جماز از حقيقت مرا كرده دور
 

 در آتش فتادم به اّميد نور

  ز شرم گنه نيست روى خطاب
 

  كجا راه يامب به چندين حجاب

  سخن چو با نور پاكت سرامي
 

  چو خورشيد لرزد زبان در دهن

  

 چراغ دگر خواهد اين جستجو
 

 دگر خواهد اين گفتگو زبان
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  اى بياىن بده چون زبان داده
 

  اى دل روشىن ده چو جان داده

 كشد سوى تو ره هر نگه مى
 

 بود منزل هر قدم كوى تو

  سخن گشته نام تو بر هر زبان
 

  جانهواى تو هر سينه را داده 

  

   حرص در كالم نراقى

  :فرمايد فقيه بزرگ، مّال مهدى نراقى در باب حرص مى

  حرص حالت و صفىت است نفساىن كه آدمى را بر مجع آوردن آنچه بدان نياز«

  352: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى دوسىت دنيا و مشهورترين انواع  نريومندترين شاخهو آن . آن كه به حّد و مقدار معّيىن اكتفا كند انگيزد، ىب ندارد برمى
آور و صفىت گمراه كننده است، بلكه بياباىن است تاريك و بيكران و  آن است و شكى نيست كه ُخلق و خوىي هالك

 هر كه در آن گرفتار آمد گمراه و نابود شد و هر كه در آن افتاد به هالكت. اى بس عميق كه ژرفاى آن ناپيداست درّه
  .رسيد و بازنگشت

شود، بلكه  از مشاهده و جتربه و اخبار و آثار آشكار است كه حريص هرگز به حّدى كه در آن جا توّقف كند منتهى منى
  .افتد تا سراجنام به هالكت رسد رود تا غرق شود و از سرزميىن ديگر مى هاى دنيا فرو مى پيوسته در گرداب

  :رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

اُب،   »1« .َو يـَُتوُب َعلى َمْن تابَ  َلْو كاَن ْالْبِن آَدَم واِدياِن ِمْن َذَهٍب ْال بـَْتغى َوراَء ُمها ثالِثاً، َو الَميْألَ َجْوَف اْبِن آَدَم إالَّ الرتُّ

و خداوند كند  طلبد و جز خاك چيزى شكم اين انسان را پر منى اگر براى فرزند آدم دو وادى طال باشد وادى سّومى مى
  .پذيرد توبه هر كه را توبه كند مى

  :و نيز فرمود
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  »2« .َمنـُْهوُم اْلِعْلِم َو َمنـُْهوُم اْلمالِ : َمنُهوماِن الَيْشَبعانِ 

  .گرسنه دانش و گرسنه ثروت: شوند اند كه سري منى دو گرسنه

  :و فرمود

  »3« .ْألََملِ احلِْْرُص َو ُطوُل ا: َيشيُب اْبُن آَدَم و َتِشبُّ فيِه َخْصَلتانِ 

______________________________  
  .163/ 1: ؛ جمموعة ورّام429/ 2: روضة الواعظني -)1(

ج البالغه، ابن اىب احلديد78/ 2: جامع السعادات -)2(   .174/ 20: ؛ شرح 

  .78/ 2: جامع السعادات -)3(

  353: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .حرص و آرزوى دراز: گردد خصلت در او جوان مىشود و دو  آدميزاد پري مى

  :امام باقر عليه السالم فرمود

ْنيا كَمَثِل ُدوَدِة اْلَقزِّ ُكلَّما اْزداَدْت ِمَن اْلَقزِّ َعلى نـَْفِسها َلّفاً كاَن أبـَْعَد هلَ   .َمتُوَت َغّماً   ا ِمَن اْخلُُروِج َحّىت َمَثُل احلَْريِص َعَلى الدُّ
»1«  

شود تا از  تر مى پيچد راه بريون آمدنش دورتر و بسته مانند كرم ابريشم است، هر چه بيشرت برگرد خود مى حريص بر دنيا
  .غّصه مبريد

  :يكى از بزرگان فرموده است

هاى انسان اين است كه اگر او را خرب دهند كه در دنيا مهيشه خواهى ماند، حرص او بر مجع كردن مال بيش  از شگفىت«
رهاز اين خنواهد    ».ورزد مندى اندك و انتظار مرگ حرص مى بود كه اكنون با اين عمر كوتاه و 
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و چه زيان و خسراىن بيشرت و بدتر از اين كه انسان در طلب چيزى برآيد كه هالكش در آن است؟ و چه جاى انديشه و 
  .ترديد است كه هرگاه انسان بر اموال دنيا حرص بورزد مهني هالك كننده اوست

  :ا صلى اهللا عليه و آله در باب قناعت كه ضّد حرص است فرمودرسول خد

  »2« .ُطوىب ِلَمْن ُهِدَى ِلإلْسالِم، َو كاَن َعْيُشُه َكفافاً َو قَِنَع ِبهِ 

  .خوشا حال آن كه به اسالم هدايت يابد و معيشت او به قدر كفاف باشد و به آن قناعت ورزد

______________________________  
  .194/ 2: ؛ جمموعة ورّام20، حديث 134/ 2: اىفالك -)1(

  .78/ 2: ؛ جامع السعادات18092، حديث 10، باب 231/ 15: ؛ مستدرك الوسائل163/ 1: جمموعة ورّام -)2(

  354: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

  »1« .النّاِس، َو أِحبَّ ِللّناِس ما حتُِبُّ لِنَـْفِسَك َتُكْن ُمْؤِمناً  ُكْن َورِعاً َتُكْن أْعَبَد النّاِس، َو ُكْن قانِعاً َتُكْن أْشَكرَ 

پرهيزكار باش تا عابدترين مردم حبساب آئى و قانع باش تا سپاس گزارتر از مهه باشى و هر چه براى خود خواهى براى مردم 
  .خبواه تا مؤمن باشى

  »2« .أقْـنَـُعُهْم ِلما أْعطَْيُتهُ : ِعباِدَك أْغىن؟ قالَ  ُرِوَى أنَّ ُموسى َسَأَل رَبَُّه َتعاىل َو قاَل أىُّ 

  .ترند ترند؟ پاسخ آمد هر كدام قانع موسى از حضرت حق تعاىل پرسيد كداميك از بندگان تو غىن

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

ا تُريُد ما الَيْكفيَك َفإنَّ ُكلَّ ما فيها ال اْبَن آَدَم إْن ُكْنَت ُتريُد ِمَن الدُّنْيا ما َيْكفيَك َفإنَّ اْيَسَر ما فيها  َيْكفيَك، َو إْن ُكْنَت إمنَّ
  »3« .َيْكِفيكَ 
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طلىب مهه  خواهى اندكى از آن تو را كاىف است و اگر زيادتر از كفايت مى اگر از دنيا به اندازه كفايت مى! اى پسر آدم
  .كند آنچه در آن است تو را كفايت منى

م  و رمحت و از مسري حالل نصيب انسان مى ثروتى كه از باب لطف شود، نبايد نزد انسان مجع شود و در خرج كردن آ
نبايد به راه اسراف رفت، به هنگام ثرومتند شدن هم بايد قناعت پيشه كرد، به اين معىن كه به اندازه كفايت از ثروت خرج 

  .شود و مازاد آن در راه خدا قرار گريد

   و افراط و تفريط و حرص و خبل در هر صورت حرامتكاثر و اسراف و تبذير 

______________________________  
  .79/ 2: ؛ جامع السعادات118/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى163/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .163/ 1: ؛ جمموعة ورّام79/ 2: جامع السعادات -)2(

/ 2: ؛ جامع السعادات27775، حديث 15اب ، ب531/ 21: ؛ وسائل الشيعه6، حديث 138/ 2: الكاىف -)3(
79.  

  355: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شرعى و مايه گرفتارى در دنيا و برزخ و قيامت است

   راه عالج حرص

  

  :اند بزرگان دين جهت عالج حرص دو پيشنهاد كرده

فته است به ياد داشته باشد و بدى  :عالج علمى - 1 خوىب و شرافت و عّزت نفس و فضيلت آزادگى را كه در قناعت 
و پسىت و حتّمل و خوارى و ذّلت و پريوى از شهوت و هواى نفس را متذّكر باشد و بداند هر كه عّزت نفس را بر 

  .عقل و ناقص االميان است شهوت و شكم برنگزيند كم

هاى اخروى در پى دارد و بينديشد كه بزرگان از  ع كردن مال و ثروت چه آفات دنيوى و عقوبتسپس توّجه كند كه مج
ترين و عزيزترين آدميان يعىن پيامربان و اوصياى ايشان و پريوان پارساى آنان چگونه به اندكى از دنيا  ها و شريف انسان
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پرست بنگرد كه چگونه  دمان فرومايه و مال اندوز و پولو در شيوه كافران از يهود و نصارا و مر . قناعت و شكيباىي كردند
  .برند پرورى و مجع ثروت به سر مى در خوشگذراىن و تن

رتين آدميان ترديد منايد و راه و رسم مردم پست و فرومايه دنيا را  بعد از اين تأّمل گمان منى رود كه در پريوى و اقتدا به 
كه حريص سگ صفت كه مهّتش لّذات دنياست از مرتبه انسانيت بريون است و داند   برگزيند، بلكه انسان انديشمند مى

يمّيت رود؛ زيرا حرص بر شهوت در زمره چارپايان به مشار مى ترين مردم بر  است و حريص هاى شكم و فرج از لوازم 
آميزد  او بيشرت مىپرسىت نيست مگر اين كه خوك از  هيچ حريص شكم. رسد شهوات در اين صفت به درجه چارپايان منى

و آشكار است كه حريص در مرتبه خوكان و خران و يهوديان است و قانع در مرتبت جز با انبيا و اوليا انباز و مهانند 
   و بعد از تأّمل در آنچه. شود نيست و سنجيده منى

  356: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گردد رطرف كردن آزمندى و اكتساب قناعت آسان مىشود و بدان وسيله ب گفته شد معاجله علمى متام مى

روى پيش گريد و تا آن جا كه ممكن است درهاى خمارج را ببندد و  اين است كه در امر معيشت ميانه :عالج عملى - 2
  .به اندازه الزم اكتفا كند؛ زيرا كسى كه پرخرج باشد قناعت براى او ممكن نيست

اوان باشد، وىل درآمد فراوان نبايد انسان را به پرخرجى بيندازد، بايد براى خود درآمد ممكن است از جانب حضرت حق فر 
  .به اندازه خرج كرد و مازادش را در راه خدا براى ديگران خرج كرد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ما عاَل َمِن اقْـَتَصدَ 

  .هر كه ميانه روى پيشه كند حمتاج نگردد

  :و نيز فرمود

  »2« .َخْشَيُة اللَِّه ِىف السِّرِّ َو اْلَعالنَِيِة، َو اْلَقْصُد ِىف اْلَغناِء َو اْلَفْقِر، َوالَعْدُل ِىف الرِّضا َو اْلَغَضبِ : َثالٌث ُمْنِجياتٌ 

ان و آشكار و ميانه: سه چيز جنات دهنده است روى در توانگرى و فقر و عدالت در حال خشنودى و  ترس از خدا در 
  .خشم
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  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« .التَّْدبُري ِنْصُف اْلَمعيَشةِ 

______________________________  
  .5431، حديث 49/ 3: ؛ كنز العمال42/ 2: ؛ جامع السعادات167/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .2، حديث 41، باب 6/ 67: ؛ حبار األنوار167/ 1: جمموعة ورّام -)2(

  .8076، حديث 354: ؛ غرر احلكم167/ 1: جمموعة ورّام -)3(

  357: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تدبري نيمى از زندگى است

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  »1« .اْلَقْصُد َمْثراٌة، َو السََّرُف َمْتواةٌ 

  .انگيز است ميانه روى ثروت خيز و زياده روى هالك

  :امام سّجاد عليه السالم فرمود

ْم ِمْنُه اْلَفْضَل ِآلِخرَتِِه، َفإنَّ ذِلَك أْبقى ِللنـِّْعَمِة،ِليُن َو أقْـَرُب إَىل اْلَمزيِد ِمَن اللَِّه َو  ِفِق الرَُّجُل بِاْلَقْصِد َو بـُْلَغِة اْلَكفاِف، َو يـَُقدِّ
  »2« .أنـَْفُع ِىف اْلعاِفَيةِ 

سازد  براى آخرت فرستد كه اين روش نعمت را پايدارتر مىمرد بايد به اندازه كفاف و به اقتصاد خرج كند و زيادى مال را 
  .تر است تر و به عافيت نافع و به افزوده شدن از جانب خداى تعاىل نزديك

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ا َتْصَلُح ِلَشىَطْرَحَك   إنَّ اْلَقْصَد أْمٌر حيُِبُُّه اللَُّه، َو إنَّ السََّرَف أْمٌر يـُْبِغُضُه اللَُّه، َحّىت  َّ  .ٍء، َو َحّىت َصبََّك َفْضَل َشراِبكَ  النَّواَة َفإ
»3«  
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م به كار مى خداوند ميانه آيد و حىت دور  روى را دوست و اسراف را دمشن دارد، حىت دورانداخنت هسته خرما را كه آ
  .رخينت زيادتى آب آشاميدىن را

  :و نيز آن حضرت به ُعبيد فرمود

______________________________  
  .27844، حديث 25، باب 552/ 21: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 52/ 4: الكاىف -)1(

  .، با كمى اختالف1، حديث 52/ 4: ؛ الكاىف27841، حديث 25، باب 551/ 21: وسائل الشيعة -)2(

  .2، حديث 52/ 4: ؛ الكاىف186: ثواب االعمال -)3(

  358: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .يا ُعبَـْيُد إنَّ السََّرَف يُوِرُث اْلَفْقَر، َو إنَّ اْلَقْصَد يُوِرُث اْلَغناءَ 

  .نيازى و توانگرى روى ىب آورد و ميانه اسراف فقر مى

تر از خود بنگرد كه شيطان نظر هر كسى را  انسان در معيشت و مال دنيا نبايد به باالتر از خود نگاه كند بلكه به پست«
گويد در طلب دنيا كوتاهى و سسىت مكن كه مالداران تنّعم و  سازد و به او مى دنيا به باالتر از خود متوّجه مى در امر

تر  پوشند؛ و در كار دين چشم آدمى را به پست هاى نيكو مى خورند و جامه هاى لذيذ مى كنند و خوراك خوشگذراىن مى
ترسى و حال آن كه فالن از تو  گريى و اين قدر از خدا مى مى چرا بر خود تنگ و سخت: گويد گشايد و مى از خود مى

  »2« ».ترسد تر است و از خدا منى عامل

   سفارش پيامرب صلى اهللا عليه و آله درباره حرص

  .تر از خود بنگرم نه به باالتر از خود خليل من، رسول اللَّه مرا سفارش كرد كه در امر دنيا به پايني: ابوذر فرمود

  »3« .ُه ِممَّن َفضََّل َعلْيهَنَظَر أَحدُُكْم إىل َمْن َفضََّلُه اللَُّه َتعاىل َعَلْيِه ِىف اْلماِل َو اْخلَْلِق، فـََليَـْنظُْر إىل َمْن ُهَو أْسَفَل ِمنْ إذا 

  .نگاه كندتر از خود نيز  نگرد كه خداوند در مال و مجال وى را برترى داده، بايد به پست وقىت يكى از مشا به كسى مى

  اى جز هالكت دنيا و در هر صورت حرص ورزى به مال، شهوت، مقام، نتيجه
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______________________________  
  .3659، حديث 174/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه8، حديث 53/ 4: الكاىف -)1(

  .با تلخيص 146 -137/ 2: علم اخالق اسالمى -)2(

  .169/ 1: ؛ جمموعة ورّام82/ 2: جامع السعادات -)3(

  359: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آخرت ندارد و اين حقيقىت است كه علم و جتربه و تاريخ ثابت كرده است

  اهلى به پاس خراباتيان
 

  اهلى به عجز مناجاتيان

  به فعلى كه ناجى از آن گشت نوح
 

  به قوىل كه مقبول شد ز آن َنصوح

  به مستان از خويشنت شسته دست
 

  سر از پا نداناِن روز اَلست

 به گم كرده راهان شبهاى تار
 

 به دريا نوردان دور از كنار

  به كامل مريدان رّد و قبول
 

  به پاك اعتقادان دين رسول

  كه لب تشنه در وادى حمشرم
 

  رساىن به سرچشمه كوثرم

  مگر ساقى بزم پر شور و شني
 

  دهد جام لطفم به ياد حسني

  

   امرياملؤمنني عليه السالم در باب حرص كالم

ا  از امرياملؤمنني عليه السالم در باب حرص و حريص، حكمت هاى پرمغزى روايت شده كه الزم است به قسمىت از آ
  :اشاره شود

  »1« .احلَْريُص َتِعبٌ 
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  .آدم حريص در رنج است

  »2« .احلِْرُص َمِطيَُّة التـََّعبِ 

  .حرص مركب رنج و مشّقت است

  »3« .احلِْرُص َعالَمُة اْلَفْقرِ 

  .است]  عقلى و قلىب و روحى[حرص نشانه فقِر 

  »4« .احلَْريُص ال َيْكَتفى

  .كند حريص به هيچ چيز قناعت منى

______________________________  
  .6586، حديث 294: غرر احلكم -)1(

  .6578، حديث 294: غرر احلكم -)2(

  .، خطبة المرياملؤمنني عليه السالم23/ 8: ؛ الكاىف6627، حديث 295: غرر احلكم -)3(

  .6635، حديث 295: غرر احلكم -)4(

  360: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .احلَْريُص َعْبُد اْلَمطاِمعِ 

  .هاست حريص برده طمع كارى

  »2« .احلِْرُص َعالَمُة اْألْشِقياءِ 

  .خبتان است حرص نشانه تريه

  »3« .يـُْفِسُد اْإليقانَ احلِْرُص 
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  .حرص تباه كننده يقني است

  »4« .احلِْرُص يُِذلُّ َو ُيْشِقى

  .كند حرص ذليل و بدخبت مى

  »5« .احلِْرُص يـَنـُْقُص َقْدَر الرَُّجِل، َو اليَزيُد ىف ِرْزِقهِ 

  .كند و چيزى به رزقش نيفزايد حرص جاه مرد را كم مى

  »6« .نْيا ِحبَذا فِريهااحلَْريُص َفقٌري َو لو َمَلَك الدُّ 

يدست است گرچه متام دنيا را مالك شود   .حريص 

  »7« .ال َحياَء حلَِريصٍ 

  .براى حريص حيا نيست

  »8« .احلِْْرُص ُموِقٌع ىف َكثِري اْلُعُيوبِ 

  .افكند حرص آدمى را در بسيارى از عيوب مى

______________________________  
  .64، باب 61/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6636، حديث 295: غرر احلكم -)1(

  .64، باب 61/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6609، حديث 295: غرر احلكم -)2(

  .64، باب 61/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6637، حديث 295: غرر احلكم -)3(

  .64، باب 62/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6610، حديث 295: غرر احلكم -)4(

  .64، باب 62/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6628، حديث 295: غرر احلكم -)5(

  .6630، حديث 295: غرر احلكم -)6(
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  .6645، حديث 296: غرر احلكم -)7(

  .6639، حديث 295: غرر احلكم -)8(

  361: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .قـََتَل احلِْرُص راِكَبهُ 

  .حرص قاتل حريص است

؟ قالَ  :ُسِئَل أمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم ْنيا: أىُّ ُذلٍّ أَذلُّ   »2« .احلِْْرُص َعَلى الدُّ

  .حرص بر دنيا: تر است؟ فرمود كدام َپسىت پست: از امرياملؤمنني عليه السالم پرسيدند

  »3« .احلَْريُص أسُري َمهاَنٍة اليـَُفكُّ أْسرُهُ 

  .حريص اسري نوعى از پسىت است كه رهاىي از آن ندارد

   صرواياتى ديگر در باب حر 

  :حضرت صادق عليه السالم به من فرمود: گويد ابوبصري مى

َفإذا كاَن ذِلَك ِمْنَك فَاذُْكِر اْلَمْوَت َو َوْحَدَتَك ىف قـَْربَِك، َو َسَيالَن َعْيِنَك : بَلى َواللَِّه، قالَ : أما َحتَْزُن؟ أماتـَْهَتمُّ؟ أما َتْأَملُ؟ قـُْلتُ 
ْيَك، َو تـََقطَُّع أْوصاِلكَ  نْيا، فَإنَّ ذِلَك َحيُثَُّك َعَلى اْلَعَمِل، َو َعلى َخدَّ ، َو أْكَل الدُّوِد حلََْمَك َو َبالَك، َواْنِقطاَعَك َعِن الدُّ

  »4« .يـَْرَدُعَك َعْن َكثٍري ِمَن احلِْرِص َعَلى الدُّنْيا

ات را  ى مرگ و تنهاىيچون چنني شد: چرا، به خدا قسم، فرمود: شوى؟ عرضه داشتم دار منى آيا حمزون و مهموم و غصه
خورد و  گسلد و كرم گوشتت را مى ريزد و روابط بدنت از هم مى در قرب به يادآور و زماىن كه دو چشمت بر صورتت مى

كند و از بسيارى از حرص بر  پوسد و از دنيا جدامى شوى كه چنني توّجهى تو را ترغيب به عمل براى خدا مى بدنت مى
   دنيا بازت

______________________________  
  .6605، حديث 294: غرر احلكم -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

  .8790، حديث 31، باب 83/ 7: ؛ وسائل الشيعة13504، حديث 64، باب 59/ 12: مستدرك الوسائل -)2(

  .6612، حديث 295: غرر احلكم -)3(

  .5، حديث 62، باب 322/ 73: ؛ حبار األنوار2574، حديث 23، باب 436/ 2: وسائل الشيعة -)4(

  362: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دارد مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

، َوَلزَِمْتُه َخْصَلتانِ    »1« .ُحرَِم اْلَقناَعَة َفافْـتـََقَد الرّاَحَة، َو ُحرَِم الرِّضا َفافْـتَـَقَد اْلَيقنيَ : ُحرَِم احلَْريُص َخْصَلتَـْنيِ

دهد و دچار ناراحىت  قناعت را از دست مى: شود دو خصلت مىدهد و دچار  حريص دو خصلت را از دست مى
  .شود و گرفتار شك و ترديد و اضطراب خواهد شد گردد و از رضا به داده حق حمروم مى مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

ُة احلِْْرِص ىف َطَلِب الرِّْزِق، َواْالْصراُر َعَلى الذَّْنبِ ِمْن َعالماِت الشِّقاِء ُمجُوُد اْلَعْنيِ    »2« .، َو َقْسَوُة اْلَقْلِب، َو ِشدَّ

  .خشكى چشم، سنگدىل، شّدت حرص در طلب رزق و پافشارى بر گناه: هاى بدخبىت است چهار چيز از نشانه

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

مردى در روى زمني بزرگرت از تو به من مّنت ندارد، از خدا : به نزد او آمد و گفتچون نوح از كشىت پياده شد ابليس 
از حسد : خواسىت اين مجعّيت فاسق نابود شود، بنابراين من از دنبال كردن مردم راحت شدم، آيا دو پند به تو نياموزم؟

  »3« .ن كرد كه ديدىبيىن و از حرص دورى كن كه به آدم ابوالبشر آ بپرهيز كه با من آن كرد كه مى

______________________________  
  .20856، حديث 64، باب 20/ 16: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 128، باب 161/ 70: حبار األنوار -)1(

  .6، حديث 290/ 2: ؛ الكاىف11، حديث 128، باب 162/ 70: حبار األنوار -)2(
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  .61، حديث 50/ 1: اخلصال؛ 17، حديث 128، باب 163/ 70: حبار األنوار -)3(
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   غضب - 2

اين قّوه بايد . اى است كه خداوند مهربان در وجود آدمى جهت دفاع از خودش در برابر باطل قرار داده است غضب قّوه
  .براى حفظ حق و جلوگريى از جتاوز دمشن و كوبيدن امور شيطاىن به كار رود

آتشى است كه بايد بر خرمن معاندان و خمالفان واقعّيت افتد و الزم و واجب است انسان مواظبت كند كه اين اين قّوه 
  .آتش در برابر اشتباهات خانواده يا پدر و مادر و يا برادران مسلمان و مؤمن شعله نكشد

ت و لطف و مرمحت تذّكر داد و با خطاها و اشتباهات مهنوعان و مهكيشان و مؤمنان و مسلمانان را بايد با رأفت و رمح
زباىن نرم و مالمي به آنان فهماند كه مشا در اين مسأله اشتباه كرده و الزم است از خطاى خود برگشته و استغفار مناييد و 
ى از منكر، بايد به گذشت و عفو و احسان پناه برد و در اين مرحله خداوند عزيز و مهربان را  پس از امر به معروف و 

  .خويش راضى منود از

  :هاى مردم باتقوا و حمسن است كظم غيظ و فروخوردن خشم به فرموده قرآن جميد از نشانه

َو  الَّذيَن يـُْنِفُقوَن ِىف السَّرّاِء َوالضَّرّاءِ * َو سارُِعوا إىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها السَّمواُت َو اْالْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَّقنيَ 
  »1« »اْلكاِظمَني اْلَغْيَظ َواْلعافَني َعِن الّناِس َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسننيَ 

نايش  شىت كه  شىت كه براى  آمسان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و  ها و زمني است بشتابيد؛ 
برند، و از  كنند، و خشم خود را فرو مى آنان كه در گشايش و تنگ دسىت انفاق مى* پرهيزكاران آماده شده است؛

  .گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد مردم در مى]  خطاهاىِ [

______________________________  
  .134 -133): 3(آل عمران  -)1(
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انسان . تكليف انساىن و اخالقى است باشد و فرونشاندن آن نيز يك اعمال خشم و غضب، نوعى آزمون اهلى مى
موجودى است كه با انواع عوامل خوشى و لذت و عوامل رنج و نفرت در حماصره قرار گرفته است و از بندگان خداوند  

آيد تا صدق و   گريند آزمون و امتحان به عمل مى كه در چنني حصارى قرار دارند از حلاظ عمل و رفتارى كه در پيش مى
  .ان در اميان و انسانّيت ظهور كندكذب اّدعاى آن

اد آدمى قرار داده شده و آن شكى نيست كه غضب قّوه گاه كه انسان در پرتگاه غضب  اى است كه از جانب حق در 
  .سازد لغزد، در واقع با چنني نريوى آتشني انس و ارتباط برقرار مى مى

است، وىل شيطان از آتش سر برآورده كه دچار هليب و  آدمى از خاك آفريده شده است كه مسبل و منودار آرامش و وقار
اگر انسان قوه غضب را ىب جا مصرف منايد به اخالق شيطان گراييده و از خدا دورى جسته و وسيله . باشد اضطراب مى

  .ممنوعيت خود را از رمحت اهلى فراهم آورده و از حقيقت خود كه سرشته وقار و بزرگوارى است منحرف شده است

ه مالك غضب و خشم خويش است اهل خدا و هر كس غضب و خشمش ىب قيد و بند است برده شيطان و آلوده آن ك
انسان اجازه ندارد هر كجا و در برابر هر كسى دچار خشم و غضب شود، براى غضب و خشم جاى . به شيطنت است

  .و معصيت و شيطنت استمعّني مقّرر شده كه جبا مصرف كردنش عبادت و ىب جا مصرف منودنش گناه و خطا 

  :رسول خدا عليه السالم فرمود

ا الشَّديُد الَّذى َميِْلُك نـَْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ    »1« .لَْيَس الشَّديُد ِبالصَّْرَعِة، إمنَّ

لوان     با كشىت گرفنت ارزياىب) يعىن انسان با صالبت و نريومند(قهرمان و 

______________________________  
/ 3: ؛ كنز العمال7577، حديث 451/ 2: ؛ اجلامع الصغري308: ؛ مشكاة األنوار380/ 2: الواعظني روضة -)1(

  .7705، حديث 521
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لوان عبارت از كسى است كه زمام نفس خود را به گاه خشم و غضب در اراده و اختيار خويش گريد منى   .شود، بلكه 
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و نتايج سوء غضب ىب جا كينه و حسد است و اين حالت آدمى را به بيمارى و تريگى و اختالل طبيعت  يكى از آثار
لذا ضرورتى است كه موقعيت غضب مشّخص گردد تا آدمى بتواند جنبه نكوهيده آن را از خود دور سازد . دهد سوق مى

ضب و ارزش بردبارى و عفو و مداراى با ديگران و به تعديل و درمان آن بپردازد و نيز بايد فضيلت فرونشاندن خشم و غ
  .براى او روشن شود

اد انسان قرارداد تا او را از تباهى و نابودى صيانت كند و عوامل زيانبار به سالمىت را از وى  حضرت حق، غضب را در 
كه در حال تضاد و تعاند در كيفيت تكوين و اجياد انسان و در اندرون او حرارت و رطوبت به كار رفته است  . دفع منايد

سازد و اگر مدد  برد و آن را تبخري و سراجنام خشك مى حرارت مهواره رطوبت را به حتليل مى. برند با يكديگر به سر مى
رود، لذا خداوند متعال غذاى موافق و متناسب با  تغذيه پياپى براى تأمني رطوبت به بدن نرسد، موجود زنده از ميان مى

اد او غريزه متايل به غذا را نيز خلق كرده استسازمان موجود زن   .ده را آفريد و در 

گريد، بايد داراى  اما در خارج و بريون از وجود انسان، غضب به خاطر اين است كه چون آدمى در معرض خطر قرار مى
غضب و خشم آدمى به . قوه و نريوىي باشد كه به گاه نياز و هنگام ضرورت، آن نريو به فيضان و فوران و هيجان افتد

هاى نامساعد و عوامل  العمل در برابر جتاوز عوامل زيانبخش به انسان است، لذا به هنگام مواجهه با زمينه منزله عكس
  .كشد گردد مهان گونه كه آتش در ميان آتشدان و كوره هليب مى زيانبار، آتش غضب آدمى در روان او فروزان مى

مناياند، گونه و چشمان آدمى مهچون آتش  ه و سيماى فرد خشمناك خود را مىحرارت هليب آتش خشم آدمى در چهر 
   گردد تا نشانگر حمتواىي باشد كه در پس اين حالت كمني كرده است و آن عبارت از سرخى خون سرخ فام مى
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  .اياندمن بدن است، آن چنانكه شيشه از وراى خود حمتواى خويش را مى

مركز و كانون نريوى غضب، عبارت از قلب آدمى است و مفهوم آن مهان به جوش آمدن و غليان خون دل است كه 
افتد تا فرد، ضرر و زيان را قبل از وقوع آن از خود  اين نريو از آن جهت به فوران مى. ناشى از حالت انتقام جوىي است

  .ب تشّفى يافته و به انتقام جوىي دست يازددفع منوده و پس از وقوع آن قلبش با إعمال غض

انتقام، غذا و خوراك نريوى غضب و خواسته آن است و آدمى از رهگذر اعمال غضب احساس لّذت و رضايت 
گريد، فقط فرد با اميان است كه على رغم اسائه و آزار ديگران از جتاوزكار  انسان خشمگني جز با انتقام آرام منى. منايد مى

  :كند رده و عفو و اغماض مىصرف نظر ك
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  »1« »َو إذا ما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُرونَ 

  .گزينند پوشى و گذشت را برمى گريند، راه چشم خشم مى]  به مردم[و هنگامى كه 

  يابد گرفت در خرابات مغان منزل منى
 

  بايد گرفت چون گرفىت كِني كس در دل منى

  بايد ز آزادى زدن چون سرو الف يا منى
 

  بايد گرفت گره از ىب برى در دل منى  يا

 سّد راه عامل باالست معشوق جماز
 

  بايد گرفت دامن اين سرو پا در ِگل منى

رت ز حفظ آبروى عشق نيست   خونبها 
 

  بايد گرفت در قيامت دامن قائل منى

______________________________  
  .37): 42(  شورى -)1(
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 تا توان سرپنجه دريا چو طوفان تاب داد
 

  بايد گرفت تيغ موج از قبضه ساحل منى

 طالب حق را چو تريى كز كمان بريون رود
 

  بايد گرفت هيچ جا آرام تا منزل منى

 بايد شدن با نيك و بد صاف چون آئينه مى
 

  بايد گرفت هيچ چيز از هيچ كس در دل منى

  حاصل موج سراب  صائب  افسوس استآه و 
 

  بايد گرفت حاصل منى دامن دنياى ىب

  

  )صائب تربيزى(
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   تفريط در اعمال غضب

توان  تفريط و دريغ ورزيدن ىب مورد از اعمال غضب، منايانگر ضعف و ناتواىن اين نريو است و مسّلماً چنني حالىت را منى
  .آن را حالىت نكوهيده تلّقى كردحالت مطلوىب در آدمى برمشرد بلكه بايد 

  :يكى از بزرگان فرموده

؛ زيرا فقدان نريوى »كسى كه بايد به مورد و جبا دچار و خواهان خشم گردد وىل او را خشم نگريد حيواىن بيش نيست«
  :فرمايد غضب را بايد يكى از كمبودهاى رواىن انسان به مشار آورد، چون خداوند متعال مى

نَـُهمْ أِشّداءُ َعَلى ا   »1« »ْلُكّفاِر ُرَمحاءُ بـَيـْ

  .بر كافران سرسخت و در ميان خودشان با يكديگر مهربانند

  »2« »يا ايـَُّها النَِّىبُّ جاِهِد اْلُكّفاَر َو اْلُمناِفقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ 

______________________________  
  .29): 48(فتح  -)1(

  .9): 66(حترمي  -)2(

  368: ، ص5 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  .با كافران و منافقان جنگ كن و بر آنان سخت بگري! اى پيامرب

ادن از حّد و حالىت عصىب است كه آدمى را از عقل و حكمت و  اما افراط و زياده روى در غضب عبارت از پافراتر 
ن انتخاب در رابطه با اعمال و رفتارش باقى برد و در نتيجه براى انسان بينش و نظر و انديشه و قدرِت حس دين بريون مى

گردد، حالىت كه بايد آن را نريوىي در نفس اّماره برمشرد كه بازده  ماند و حالت سبعّيت و درندگى بر انسان مسّلط مى منى
  .آن گرايش به تشّفى و انتقام است

آورده و آن را بسان حالىت ستوده چهره  برخى از ناخبردان، افراط و فزون گراىي در غضب را شجاعت و مردانگى به مشار
  .خبشند مى
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  :گويد گاهى يكى از مهني سبك مغزان مى

، اين سخن ناخبردانه »كنم من درباره هيچ فردى حاضر به صرب و خويشنت دارى نيستم و در برابر هيچ كس حتّمل منى«
  .اىي و هشيارى استمفهومش اين است كه اين فرد بينوا فاقد عقل و حلم و بردبارى و حكمت و دان

ا  هاى فاسد و فسادآموز واقع مى اى از مردم حتت تأثري چنني داعيه پاره شوند و طبع و سرشت خشم رواىي بر روان آ
گريند و هر  يابد و در جرگه چنني ناداناىن در دامن زدن به آتش غضب جا خوش كرده و در رده آنان قرار مى تسلط مى

ا را اندرز مى م رسانده و گوش شنواىي داشته باشند، چون  د منىدهن چند كه آ خواهند در خويشنت نريو و حّس انعطاىف 
اند و بلكه به عكس در برابر نصيحت و  در حال فقدان بيناىي و هشيارى در برابر هر موعظه و نصيحىت موضع گرفته

ا پر هليب گاه كه به خود  شود و آن تريه و تاريك مىگردد و دنيا در برابر ديدگانشان  تر مى اندرز ديگران آتش غضب آ
گريند براى خاموش كردن اين آتش سعادت سوز و شقاوت ساز، تواىن در  كنند و خويشنت را نيز به داورى مى مراجعه مى

  يابند؛ خود منى
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توانند بيابند و سراجنام مسري يك جانور  ن وجود خود را منىگذارد، لذا پريامو  زيرا نور عقل در روان آنان رو به خاموشى مى
  .گريند سرگردان را در پيش مى

  :رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

هاى انديشه  گريد و بر معادن و سرمايه اى به طرف مغز آدمى اوج مى در حال خشم و إعمال غضب، دوده مرتاكم و تريه
كند و چشمان آدمى در حال خشم تريه  ها به مراكز حّسى نيز سرايت مى لكه احياناً اين دودهگردد و ب او مستوىل مى

گاهى آتش   »1« .بيند در چنني حالىت است كه انسان مهچون فرد نابينا جاىي را منى. گذارد شده و رو به سياهى مى
درون و نه از بريون، اين آتش سعادت سوز  تواند نه از آورد كه فرد منى غضب آن چنان در وجود آدمى پايگاهى فراهم مى

اى وجود آدمى را در زير فشار هليب خود  كند تا گوهر گران را خاموش سازد و اين آتش سوزى مهچنان پيشروى مى
  .بسوزاند و به خاكسرت تبديل كرده و نابودى شخصيت او را فراهم سازد

كد و آدمى از شدت خشم و كينه دچار مرگ زودرس خش و احياناً بر اثر شدت خشم، مايه حيات قلب انسان مى
رسد، چون خطر يك كشىت كه در درياىي ژرفناك و گرفتار طوفان حركت  گردد و سكته و مرگ ناگهاىن او در مى مى
كند از خطر حالت رواىن فرد كه ماالمال از خشم و كينه است كمرت است؛ زيرا ناخدايان كشىت در جنات اين مركىب كه   مى

كوشند، وىل در حالت غضب، قلب انسان، ناخداى كشىت وجود و شخصيت رواىن اوست،  تالطم است مى گرفتار
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هاى خشم، بصريت  بديهى است كه اين ناخدا در حال خشم رواىي نريوىي است فرسوده و از كار افتاده كه تراكم تريگى
تواند  در چشم بصريت او خليده منى چنني قلىب كه خارهاى خشم. آن را از كار انداخته و نابينايش ساخته است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »2« .سازى كند چاره

______________________________  
/ 2: ؛ الدّر املنثور61/ 3: ؛ مسند امحد بن حنبل123/ 1: ؛ جمموعة ورّام132، باب 272/ 70: حبار األنوار -)1(

74.  

  .162: روانشناسى اسالمى -)2(

  370: ، ص5 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

َجَد أَحدُُكْم َشْيئاً ِمْن ذِلَك أال إّن اْلَغَضَب َمجَْرٌة تُوَقُد ىف َجْوِف اْبِن آَدَم، أال تـََرْوَن إىل ُمحَْرِة َعْيِنِه َو اْنِتفاِخ أْوداِجِه؟ َفإذا وَ 
َء  َء اْلَغَضِب، َسريَع الرِّضا، َو َشرَّ الرَُّجِل َمْن كاَن َسريَع اْلَغَضِب، َبطى أال إنَّ َخيـَْر الرِّجاِل َمْن كاَن َبطى. َفاْألْرَض اْألْرضَ 

  »1« .الرِّضا

گردد، براى پى بردن به چنني حقيقت  اى است كه در قلب آدم برافروخته مى به هوش باشيد كه غضب پاره آتش و گدازه
اگر كسى خود را در چنني حالت بيابد بر زمني . نگريدبه سرخى چشمان و برجستگى رگهاى چنربه گردن آدم خشمگني ب

رتين مردم كساىن هستند كه دچار غضب زودرس منى. نشيند گردند، در خشم رواىي گامشان ُكْند و آهسته  بدانيد كه 
 گريند و به كندى تن و بدترين مردم آنانند كه به سرعت خشم مى. است، وىل در رضا و خشنودى پيشتاز و سريع هستند

  .دهند به رضا و خوشحاىل مى

 باشد كسى به ملك رضا خشمگني منى
 

 باشد در اين رياض گل آتشني منى

  

 ز خنده گل صبح اين دقيقه روشن شد
 

 باشد كه عيش جز نفس واپسني منى

  دراز دسىت ما كرد كار بر ما تنگ
 

 باشد آستني منى وگرنه جامه ىب

  بالست به هر طرف نگرى دور باش برق
 

 باشد به گرد خرمن ما خوشه چني منى
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  ز سرافرازى ما اين َقَدر تعّجب نيست
 

 باشد مهيشه دانه به زير زمني منى

  صائب  متام مهر و سراپا حمّبتم
 

 باشد به عاملى كه منم خشم و كني منى

  

  )صائب تربيزى(

   آثار غضب

  

  و سخنان زشت،آثار ظاهرى غضب در ناسزاگوىي و جتاوز و يورش به ديگران 

______________________________  
  .43587، حديث 922/ 15: ؛ كنز العمال19/ 3: مسند امحد بن حنبل -)1(

  371: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اجم چهره خود را مى هاىي است كه بدون مباالت و  مناياند و مظاهر آن در اندام، عبارت از ضرب و جرح و قتل و 
  .گريد نه صورت مىناخبردا

گردد، لذا جامه خويش  اگر فرد خشمگني نتواند خشم خود را در مورد شخص اعمال كند آثار سوء آن به خود او بازمى
خراشد و احياناً به سرعت و  َكند و مى زند و زمني و در و ديوار را مى درد و بر گونه خويش طپانچه و سيلى مى را مى

  .زند آميزى از او سرمى افكند و كارهاى جنون افتد و يا خود را بر زمني مى دود و به زمني مى نامتعادل مى

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وارد شده

ا يُْطِفُئ الّناَر اْلماُء، َفإذا َغِضَب أَحدُ    »1« .أْ ُكْم فـَْلَيتَـَوضَّ إنَّ اْلَغَضَب ِمْن الشَّْيطاِن، َو إنَّ الشَّْيطاَن ُخِلَق ِمَن الّناِر، إمنَّ

شود، پس اگر يكى  رسد و شيطان از آتش آفريده شده و آتش نيز با آب خاموش مى غضب از ناحيه شيطان به هم مى
  .از مشا گرفتار حالت خشم گردد وضو بگريد
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آثار غضب در قلب اين است كه كينه و حسد و بدخواهى و مشاتت ديگران و خوشحاىل از غم ديگران و اندوه از تنّعم 
  آيد، درى حيثّيت و استهزاى مردم در آن پديد مى سايرين و افشاگرى اسرار و پردهو رفاه 

  :لذا رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .ال َحيُْكُم أَحٌد بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ َو ُهَو َغْضبانٌ 

  .هيچ يك از مشا نبايد در حاىل كه دستخوش حالت خشم و غضب است ميان دو نفر داورى منايد

______________________________  
  .123/ 1: ؛ جمموعة ورّام132، باب 272/ 70: حبار األنوار -)1(

داشت رواىن در اسالم132/ 5: ، صحيح مسلم46/ 5: مسند امحد بن حنبل -)2(   .163: ؛ 

  372: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ر و دفاع از اسالم در مقابل كّفار به كار گرفته نشود حالىت خشم و غضب در صورتى كه براى دفاع از خود در برابر خط
  .اى براى آلوده شدن به گناهان كبريه است شيطاىن و آثار و عواقبش خطرناك و زمينه

در صورتى كه براى دفاع از خود و مردم مؤمن و به خصوص دفاع از حرمي قرآن و اسالم به كار گرفته شود، حالىت اهلى و 
خشم و . ترين عبادت در پيشگاه حضرت رّب العزّه است اى براى اجنام گرفنت پرمنفعت بسيار عاىل و زمينهآثار و عواقبش 

  .آيد غضِب مطلوب، خشمى است كه مهپاى با داورى عقل بوده و مهاهنگ با دين به مرحله اجرا درمى

اى  دو قدرت آن استقامت و موازنه تواند كسب كند و در سايه رهنمود اين خشم و غضب توازن خود را از عقل و دين مى
و آن عبارت است از : را حتّقق خبشد كه مهه بندگان خدا به چنني استقامت و توازن دعوت شده و بدان مكّلف هستند

  .انتخاب امور زندگى مهاهنگ با آيني اهلى

ف غضب منايانگر گرايد، روان او گرفتار ضعف و كم توازىن است و گويا سسىت و ضع كسى كه خشم اوبه سسىت مى
و نيز كسى كه از نظر رواىن به خشم . فرومايگى و خوارى شخصيت رواىن انسان و نشانه پذيراىي از ظلم و جتاوز است

  »1« .دهد باكى و رفتارهاى زشت و ناخوشايند سوق مى مفرط گرايش دارد اين حالت رواىن، وى را به ىب

   راه عالج غضب
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غضب باشد، در صورتى كه عالقه نشان بدهد و به پذيرفنت نسخه شفاخبش اهلى  اگر كسى دچار مرض خطرناك خشم و 
كه از زبان قرآن و حديث تنظيم شده تن دهد و به قبول دستورهاى اهلّيه برخيزد و آن دستورهاى را با جان و دل به كار 

  بندد،

______________________________  
  .156: روانشناسى اسالمى -)1(

  373: ، ص5 يفه سجاديه، جتفسري و شرح صح

  .قطعاً از آن مرض جنات پيدا خواهد كرد

اگر انسان به علل . مشكل بيماران روحى اين است كه از آگاهى به طريق عالج و عمل به مقّررات الزمه روى گردانند
مسري شيطان  مرض و راه درمان آن معرفت پيدا كند و آن معرفت را به دايره عمل و صحنه حركت بياورد، بدون شك از

  .جنات پيدا كرده و به صراط مستقيم اهلى خواهد رسيد

مريِض خشم و غضب بايد در اخبار وارده در مذّمت غضب و آثار مرتتبه بر غضب انديشه كند و به اين معنا واقف گردد  
آنان را مهپالگى داند و  كه زبان وحى، گرفتاران به بيمارى خشم را دور از خدا و رمحت رحيميه حضرت رّب العزّه مى

  .آورد شيطان و حزب ابليس به حساب مى

   غضب در روايات

  :از حضرت ختمى مرتبت روايت شده

  »1« .اْْلَغَضُب يـُْفِسُد اْألمياَن َكما يـُْفِسُد اخلَْلُّ اْلَعَسلَ 

  .كند، چنانكه سركه عسل را خشم و غضب اميان را فاسد مى

  :ؤمنني عليه السالم فرموداملوحدين، امام عارفان، امريامل حضرت موىل

ُة َضْرٌب ِمَن اْجلُُنوِن، ِألنَّ صاِحَبها يـَْنَدُم َفإْن َملْ يـَْنَدْم َفُجُنونُهُ ُمْسَتْحَكمٌ    »2« .احلِْدَّ

شود و اگر پشيمان نشد ديوانگى او ثابت  غضب نوعى از ديوانگى است؛ زيرا به حمض فرو نشسنت، صاحبش پشيمان مى
  .و استوار است
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  :فرمايد باقرالعلوم عليه السالم مىحضرت 

______________________________  
  .177/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى1، حديث 302/ 2: الكاىف -)1(

  .6861، حديث 301: ؛ غرر احلكم255حكمت : ج البالغه -)2(

  374: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 الشَّْيطاِن تُوَقُد ىف قـَْلِب اْبِن آَدَم، َو إنَّ أَحَدُكْم إَذا َغِضَب اْمحَرَّْت َعْيناُه َو انـْتَـَفَخْت أْوداُجُه َوَدَخلَ إنَّ هَذا اْلَغَضَب َمجَْرٌة ِمَن 
  »1« .ذِلكَ  ْندَ الشَّْيطاُن فيِه، َفإذا خاَف أَحدُُكْم ذِلَك ِمْن نْفِسِه فـَْليَـْلَزِم اْألْرَض فَإنَّ رِْجَز الشَّْيطاِن لََيْذَهُب َعْنُه عِ 

هاى  شود، پس ديدگانش را سرخ و رگ به حقيقت كه غضب پاره آتشى است از شيطان كه در دل انسان برافروخته مى
اگر كسى از اين واقعه وحشت دارد بايد بر زمني . شود كند، در چنني وقىت باطن او جايگاه شيطان مى بدنش را باد مى

  .رود و مىبنشيند كه در اين صورت پليدى شيطان از ا

  :فرمايد امام صادق عليه السالم از پدر بزرگوارش حضرت باقر روايت مى

  »2« .ٍء أَشدُّ ِمَن اْلَغَضِب؟ إنَّ الرَُّجَل يـَْغِضُب فـَيَـْقُتُل النـَّْفَس الَّىت َحرََّم اللَُّه، َو يـَْقِذُف اْلُمْحَصَنةَ  أىُّ َشىْ 

ند و در حال و هواى غضب قتل نفسى كه خدا حرام كرده ك تر است؟ راسىت مرد غضب مى چه چيزى از خشم سخت
  .منايد شود و زن پاكدامن را به زنا مّتهم مى مرتكب مى

  :در خدمت حضرت باقر عليه السالم سخن از غضب به ميان آمد حضرت فرمود

  »3« .إنَّ الرَُّجَل لَيَـْغَضُب َفما يـَْرضى اَبداً َحىتَّ َيْدُخَل الّنارَ 

  .خشم آيد و خشنود نشود تا به دوزخ درآيدبه راسىت مرد به 

آرى، رضايت و خشنودى خشمگني، به انتقام و تشّفى قلب است، گرچه اين انتقام او را به بدترين گناهان آلوده كند و 
  .زمينه جهّنم رفنت او را فراهم منايد
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______________________________  
  .20742، حديث 360/ 15: ؛ وسائل الشيعة12، حديث 304/ 2: الكاىف -)1(

  .20737، حديث 53، باب 359/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 302/ 2: الكاىف -)2(

  .20734، حديث 53، باب 358/ 15: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 302/ 2: الكاىف -)3(

  375: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« .َشرٍّ  اْلَغَضُب ِمْفتاُح ُكلِّ 

  .هاست خشم و غضب كليد متام بدى

اين روايت بسيار پرقيمت را به صورت تابلوىي در خانه و حمل كار و مساجد نصب كنيم تا با دورى از غضب از امراض 
  .جسمى و روحى در امان مبانيم

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده

  »2« .مَ ما َغِضَب أَحٌد إّال أْشفى َعلى َجَهنَّ 

  .شود كند احدى مگر اين كه مشرف بر جهّنم مى غضب منى

  :روايت آمده است

  »3« .التـَْغَضبْ : َفما يـُبـَعُِّدِىن ِمْن َغَضِب اللَِّه؟ قالَ : قالَ . َغَضُب اللَّهِ : ٍء اَشدُّ َعَلىَّ؟ قالَ  يا َرُسوَل اللَِّه، اىُّ َشىْ : قاَل َرُجلٌ 

  تر است؟ چه چيزى بر من سخت: و آله عرضه داشتمردى به رسول خدا صلى اهللا عليه 

  كند؟ كدام برنامه مرا از غضب خدا دور مى: عرضه داشت. غضب خدا: فرمود

  .غضب مكن: فرمود
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »4« .َمْن َكفَّ َغَضَبُه َستَـَر اللَُّه َعْوَرَتهُ 

  .پوشاند مىهر كس جلوى خشم خود را بگريد، خداوند عيب او را 

______________________________  
  .20733، حديث 53، باب 358/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 303/ 2: الكاىف -)1(

  .292/ 5: ؛ احملجة البيضاء320: ؛ منية املريد21، ذيل حديث 132، باب 267/ 70: حبار األنوار -)2(

  .74/ 2: ؛ الدّر املنثور292/ 5: احملجة البيضاء -)3(

  .20739، حديث 53، باب 360/ 15: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 303/ 2: الكاىف -)4(

  376: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اند افزاى بعضى از حكماست كه فرموده كالم روح

َيْتها اْألْمواُج اْهلائَِلُة أْرجى إىل اخلَْالِص ِمَن اْلَغْضباِن السَّفيَنُة الَّىت َوقـََعْت ِىف اللَُّجِج اْلغاِمرَِة، َواْضَطَرَبْت بِالرِّياِح اْلعاِصَفِة َو َغشِ 
  »1« .اْلُمْلَتِهبِ 

هاى هولناك  هاى شديد گرفتار شده و به سبب بادهاى تند و سخت مضطرب گشته و موج آن كشىت كه در دريا به موج
هاى گردنش از خون پر   ه و رگآن را فراگرفته، اميد جنات و خالصى در او بيشرت است از شخصى كه غضبناك شد

  .شناسد شنود و كسى را منى بيند و چيزى را منى گرديده و جاىي را منى

غضب : حضرت فرمود. مرا به عملى امر كن و امرت را كوتاه بگو: مردى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت
  :مكن، سپس برگشت و سؤال كرد، باز حضرت فرمود

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: گويد مسعود مىابن  »2« .غضب مكن

  »3« .لََيَس ذِلَك، َو َلِكنَّ الَّذى َميِْلُك نْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ : قالَ . الَّذى ال َيْصَرُعُه الرِّجالُ : ما تـَُعدُّوَن الصَُّرَعَة فيُكْم؟ قـُْلَنا
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لوان به حساب مى لواىن به زمني نرسانندكسى كه پش: آوريد؟ گفتيم مشا چه كسى را  لوان  : فرمود. ت او را در  نه، 
  .كسى است كه خود را به وقت غضب نگاه دارد

  :حضرت سليمان پيغمرب عليه السالم به فرزندش فرمود

   يا بـَُىنَّ إيّاَك َو َكثْـَرَة اْلَغَضِب ِفإنَّ َكثْـَرَة اْلَغَضِب َتْسَتِخفُّ ُفؤاَد الرَُّجلِ 

______________________________  
  .233: ؛ الشفاء الروحى257/ 1: جامع الّسعادات -)1(

  .34/ 5: ؛ مسند امحد بن حنبل99/ 7: صحيح البخارى -)2(

  .8751، حديث 785/ 3: ؛ كنز العمال30/ 8: ؛ صحيح مسلم291/ 5: احملجة البيضاء -)3(

  377: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .احلَْليمِ 

  .اندازد فرزندم، از غضِب زياد بپرهيز كه خشم فراوان قلب مرد حليم و بردبار را از ارزش و عظمت مى

  :ابوالدرداء به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت

  »2« .التـَْغَضب: ُدلَِّىن َعَلى َعَمٍل يُْدِخُلِىن اْجلَنََّة، قالَ 

شتم    .غضب مكن: فرمود. درآوردمرابه كارى راهنماىي كن كه به 

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  »3« .أْعَظُم الّناِس ُسْلطاناً َعلى نـَْفِسِه َمْن َقَمَع َغَضَبُه َو أماَت َشْهَوَتهُ 

  .نريومندترين مردم كسى است كه غضبش را مقهور سازد و شهوت غلطش را مبرياند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  »4« .فَّ َغَضَبُه َعِن الّناِس َكفَّ اللَُّه َعْنُه َعذاَب يـَْوِم اْلِقياَمةِ َمْن كَ 

  .دارد كسى كه خشمش را از مردم نگاه دارد، خداوند او را از عذاب قيامت نگاه مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »5« .َغَضَبُه َملْ َميِْلْك َعْقَلهُ َمْن َملْ َميِْلْك : َو قالَ . اْلَغَضُب َممَْحَقٌة ِلَقْلِب احلَْكيمِ 

   هر كس مالك خشم خود نيست: و فرمود. كند خشم، دل حكيم را نابود مى

______________________________  
  .107/ 2: ؛ كشف اخلفاء284/ 22: ؛ تاريخ مدينة دمشق291/ 5: احملجة البيضاء -)1(

  .320: ؛ منية املريد21، ذيل حديث 132، باب 267/ 70: ؛ حبار األنوار291/ 5: احملجة البيضاء -)2(

  .6866، حديث 302: ؛ غرر احلكم53، باب 12/ 12: مستدرك الوسائل -)3(

  .20743، حديث 53، باب 361/ 15: ؛ وسائل الشيعة15، حديث 305/ 2: الكاىف -)4(

  .20741، حديث 53، باب 360/ 15: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 305/ 2: الكاىف -)5(

  378: ، ص5 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

  .مالك عقل خود نيز نيست

  :از امام صادق عليه السالم نقل شده

مهني : برو غضب مكن، آن مرد گفت: يا رسول اللَّه، مرا تعليم ده، فرمود: مردى نزد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفت
ه و تبارش جنگى برپا بود، مهه صف بسته و سالح جنگ به سوى خاندان خود رفت و به ناگاه ميان تري . مرا بس است
  .اش شركت جست چون چنني ديد سالح جنگ خود را برداشت و سپس در صف قوم و قبيله. برداشته بودند

سالح را بر زمني انداخت و به نزد مردمى كه . خشم مكن: در آن جا به ياد گفته رسول خدا صلى اهللا عليه و آله افتاد كه
هر چه زخم و كشتار و زدن ىب اثر بر مشاها وارد شده به عهده من ! اى مردم: و تبارش بودند رفت و گفتدمشن تريه 
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هرچه از اين بابت باشد از آِن خود مشا، ما خودمان سزاوارترمي : در پاسخ گفتند. دهم باشد، من از مال خودم غرامت مى
ا را تالىف كنيم از حضرت باقر عليه  »1« .ش كردند و خشم از ميان رفتآن مردم با هم صلح و ساز : فرمود. كه آ
  :السالم روايت شده

يا ُموسى، أْمِسْك َغَضَبَك َعمَّْن َملَّْكُتَك َعَلْيِه أُكفَّ : َمْكُتوٌب ِىف التـَّْوراِة فيما ناَجى اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِبِه ُموسى عليه السالم
  »2« .َعْنَك َغَضىب

جلوى خشمت را از هر كه زير دست توست بگري، تا ! اى موسى: سى در تورات استدر مناجات حضرت حق با مو 
  .من هم جلوى خشمم را از تو بگريم

  در: گفت. فالىن، سخت و شديد بر خودش مسّلط است: به حكيمى گفته شد

______________________________  
  .35حديث ، 37، باب 85/ 22: ؛ حبار األنوار11، حديث 304/ 2: الكاىف -)1(

/ 5: ؛ احملجة البيضاء20740، حديث 53، باب 360/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 303/ 2: الكاىف -)2(
293.  

  379: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

: اند گفته  »1« .گردد منايد و غضب بر او حاكم منى كنند و هواى نفس او را مغلوب منى اين صورت شهوات او را ذليل منى
  :براى كفر چهار ركن است

  :اند بعضى از حكما فرموده »2« .غضب، شهوت، دروغ باىف، طمع

حلم . داند نياز مى كسى كه راضى به جهل باشد خود را از علم ىب. رأِس محاقت تندى است و رهِرب تندى غضب است
  »3« ؟زينت و منفعت است، جهل پسىت و ضرر است، سكوت از جواب امحق جواب اوست

   فرو خوردن خشم در روايات
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روشن شد كه غضب چه آثار ناپسندى در زندگى انسان و ديگران دارد، در اين خبش نظر اسالم در باب فروخوردن 
  .شود خشم و كظم غيظ بيان مى

  .كظم غيظى كه از اخالق انبيا و ائّمه عليهم السالم و از اوصاف قابل توجه مؤمنان و اولياى اهلى است

  :العابدين عليه السالم روايت شده كه فرمودند ضرت زيناز ح

 ِ   »4« .ا صاِحَبهاما اِحبُّ أنَّ ىل ِبُذلِّ نـَْفسى ُمحَْر النـََّعِم، َو ما َجتَرَّْعُت ُجْرَعًة اَحبَّ إَىلَّ ِمْن ُجْرَعِة َغْيٍظ ال اكاىف 

اى  و من جرعه. مؤمن باالتر از هر چيزى استمن دوست ندارم در برابر خوار شدمن، شرتان سرخ مو بگريم كه عّزت 
  تر از جرعه غيظى كه طرفم را حمبوب

______________________________  
  .294/ 5: احملجة البيضاء -)1(

  .295/ 5: احملجة البيضاء -)2(

  .294/ 5: احملجة البيضاء -)3(

  .16003ث ، حدي114، باب 176/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 109/ 2: الكاىف -)4(

  380: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بدان جمازات نكرده باشم ننوشيدم

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« .ماً إّال ابـَْتالُهمْ ِنْعَم اجلُْْرَعُة اْلَغْيُظ ِلَمْن َصبَـَر َعَلْيها، فَإنَّ َعظيَم اْألْجِر َلِمْن َعظيِم اْلَبالِء، َو ما أَحبَّ اللَُّه قـَوْ 

ورزد؛ زيرا مزد بزرگ براى بالى بزرگ است، خداوند  چه جرعه نيكوىي است خشم براى كسى كه نسبت به آن صرب مى
  .مردمى را دوست ندارد جز آن كه آنان را گرفتار كند

  :و نيز امام صادق عليه السالم فرمود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو َقْد قاَل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ما ِمْن َعْبٍد َكَظَم َغْيظاً إّال زاَدُه اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِعزّ    :اً ِىف الدُّ

  »2« »َو الكاِظمَني اْلَغْيَظ َو اْلعافَني َعِن الّناِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسننيَ 

  »3« .َو أثابَُه اللَُّه َمكاَن َغْيِظِه ذِلكَ 

و جل عّزت او را در دنيا و آخرت بيفزايد و خداوند در اى نيست كه خشمش را فرو خورد جز اين كه خداوند عز  بنده
و خداوند » آن كساىن كه خشم خود را فرو خورند و از مردم درگذرند و خدا دوستدار نيكوكاران است«: قرآن فرموده

  .جباى اين خشم به او ثواب دهد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »4« .ُه أْمضاُه، َمألَ اللَُّه قـَْلَبُه يـَْوَم اْلِقياَمِة ِرضاهُ َمْن َكَظَم َغْيظاً َو َلْو شاَء أْن ُميِْضيَ 

______________________________  
  .16002، حديث 114، باب 176/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 109/ 2: الكاىف -)1(

  .134): 3(آل عمران  -)2(

  .16006حديث ، 114، باب 176/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 110/ 2: الكاىف -)3(

/ 5: ؛ احملجة البيضاء16009، حديث 114، باب 177/ 12: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 110/ 2: الكاىف -)4(
310.  

  381: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

توانست آن را اجرا منايد، خداوند در قيامت دلش را از خشنودى خود  هر كس خشم خود را فرو خورد، در صورتى كه مى
  .كند  لربيز

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

  »1« .َمْن َكَظَم َغْيظاً َو ُهَو يـَْقِدُر َعلى إْمضاِئِه َحَشا اللَُّه قـَْلَبُه أْمَناً َو إمياناً يـَْوَم اْلِقياَمةِ 
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  .كندهر كه خشم خود را فرو خورد در حاىل كه بر اجنام آن توانا باشد، خداوند روز قيامت دلش را پر از امن و اميان  

  :رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله فرمودند

  »2« .ُجْرَعُة َغْيٍظ تـَُردُّها ِحبِْلٍم، َو ُجْرَعُة ُمصيَبٍة تـَُردُّها ِبَصْربٍ : ِمْن اَحبِّ السَّبيِل إَىل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ ُجْرَعتانِ 

كه با بردبارى برگرداىن و جرعه ديگر، يك جرعه خشمى  : ها به سوى خداى عّز و جّل دو جرعه است ترين راه از حمبوب
  .مصيبىت كه با صرب درمان كىن

   حقيقت بردبارى

  :فرمايد عّالمه جملسى در توضيح لغت حلم و بردبارى مى

حلم، خوددارى از اين است كه در برابر نامالميات از جا به در رود و كار ناهنجار كند، يا گفتار ناستوده از او «
  »3« ».سرزند

______________________________  
/ 5: ؛ احملجة البيضاء16010، حديث 114، باب 178/ 12: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 110/ 2: الكاىف -)1(

310.  

  .16005، حديث 114، باب 176/ 12: ؛ وسائل الشيعة9، حديث 110/ 2: الكاىف -)2(

  .12، ذيل حديث 93، باب 403/ 68: حبار األنوار -)3(

  382: ، ص5 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

  

   حلم و بردبارى در روايات

  

  :از حضرت رضا عليه السالم روايت شده
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َيْصُمَت قـَْبَل ذِلَك   َيُكوَن َحليمًا، َو إنَّ الرَُّجَل كاَن إذا تـََعبََّد ىف َبىن إْسرائيَل َملْ يـَُعدَّ عاِبداً َحّىت   ال َيُكوُن الرَُّجُل عاِبداً َحّىت 
  »1« .ِسننيَ َعْشَر 

گفتند تا آن   داشت و او را عابد منى مرد عابد نباشد تا بردبار نباشد و به راسىت مرد در بىن اسرائيل خود را به عبادت وامى
  .كه ده سال پيش از آن مخوشى گزيند

  :امام باقر عليه السالم فرمود

  »2« .ُبِىن الرَُّجُل اْن يُْدرَِكُه ِحْلُمُه ِعْنَد َغَضِبهِ انَّهُ َليـُْعجِ : كاَن َعِلىُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليه السالم يـَُقولُ 

  .آيد از مردى كه هنگام خشم بردباريش او را دريابد من خوشم مى: فرمود امام سّجاد عليه السالم مى

  :از امام باقر عليه السالم است كه فرمود

  »3« .إنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ حيُِبُّ احلَِْىيَّ اْحلَليمَ 

  .راسىت خداى عّز و جّل با حياى بردبار را دوست دارد به

  :كند امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »4« .ما أَعزَّ اللَُّه ِجبَْهٍل َقطُّ َو ال أَذلَّ ِحبِْلٍم َقطُّ 

______________________________  
  .20463، حديث 26، باب 265/ 15: ة؛ وسائل الشيع1، حديث 111/ 2: الكاىف -)1(

  .20464، حديث 26، باب 265/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 112/ 2: الكاىف -)2(

  .14، حديث 93، باب 404/ 68: ؛ حبار األنوار4، حديث 112/ 2: الكاىف -)3(

/ 68: ر؛ حبار األنوا20468، حديث 26، باب 266/ 15: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 112/ 2: الكاىف -)4(
  .15، حديث 93، باب 404

  383: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .خداوند هرگز به ناداىن كسى را عزيز نكرده و به سبب بردبارى احدى را خوار ننموده است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« .إذا َملْ َتُكْن َحليماً فـََتَحلَّمْ : َو قالَ . َكفى بِاحلِْْلِم ناِصراً 

  .اگر بردبار نيسىت خود را به بردبارى وادار: و فرمود. بردبارى ياورى بسنده است

حضرت صادق عليه السالم خدمتكار خود را دنبال كارى فرستاد و او دير كرد، امام عليه السالم به دنبالش رفت، وى را 
اى فالىن به خدا : به او فرموددر حال خواب ديد، باالى سرش نشست و بادش زد تا بيدار شد، چون بيدار شد حضرت 

  »2« .حق ندارى هم شب خبواىب و هم روز، شب از آِن توست و روز از آِن ما

 .ِفَيةِ ، َو َمجِّْلىن بِاْلعا الّلُهمَّ أْغِنِىن بِاْلِعْلِم، َو َزيـِّىنِّ ِباحلِْْلِم، َو أْكرِْمىن بِالتـَّْقوى: كاَن ِمْن ُدعاِء َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله
»3«  

نياز كن و به بردبارى زينت بده و به تقوا گراميم دار  خداوند مرا به دانش ىب: از دعاى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود
  .و به تندرسىت نيكومي گردان

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

َتِصُل َمْن َقَطَعَك، َو تـُْعطى َمْن َحَرَمَك، َو َحتُْلُم َعمَّْن َظَلَمَك أْو : وَل اللَِّه؟ قالَ َو ما ِهَى يا َرسُ : ابـْتَـُغوا الرِّفْـَعَة ِعْنَداللَِّه، قاُلوا
  »4« .َجِهَل َعَلْيكَ 

  :از پيشگاه مبارك حضرت حق طلب برترى و رفعت وبلندى مقام كنيد، گفتند

______________________________  
  .20469، حديث 26، باب 266/ 15: الشيعة؛ وسائل 6، حديث 112/ 2: الكاىف -)1(

  .97، حديث 4، باب 56/ 47: ؛ حبار األنوار7، حديث 112/ 2: الكاىف -)2(

  .544: ؛ مصباح املتهّجد311/ 5: احملجة البيضاء -)3(

  .96/ 7: ؛ الكامل، عبدالّله بن عدى311/ 5: احملجة البيضاء -)4(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

  384: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

صله كن با كسى كه با تو قطع كرده، عطا كن به كسى كه از تو دريغ داشته و بردبارى به خرج ده : رفعت چيست؟ فرمود
  .در برابر كسى كه به تو ستم كرده يا بر تو بيخردى منوده است

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ْلُم، َواحلِْجاَمُة، َو السِّواُك، َو التـََّعطُّرُ اْحلَياُء، َو احلِْ : َمخٌْس ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسلنيَ 

  .حيا، بردبارى، خون گرفنت، مسواك، عطر زدن: پنج چيز از روش انبياست

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

َم ِحْلُمَك، َو اْن التُباِهَى الّناَس ِبِعباَدِة َربَِّك، َفإذا لَْيَس اْخلَيـُْر أْن َيكثـَُر ماُلَك َو َوَلُدَك، َو لِكنَّ اْخلَيـَْر أْن َيْكثـَُر ِعْلُمَك، َو يـَْعظُ 
ْدَت اللََّه، َو إذا أَسْأَت اْستـَْغَفْرَت اللَّهَ    »2« .أْحَسْنَت محَِ

خري و خوىب اضافه كردن مال و اوالد نيست، بلكه خري، افزايش علم و عظمت پيدا كردن بردبارى است و اين كه 
كشى، پس چون خوىب كردى، خدا را سپاس گوىي و به هنگامى كه بدى كردى از خداوند طلب عبادتت را به رخ مردم ن

  .مغفرت مناىي

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

خيزند و به  اهل فضل كجايند؟ گروهى برمى: دارد اى فرياد برمى چون خداوند خاليق را در قيامت مجع كند، فرياد كننده
شت حركت گويند، مشا را در حركت سريع به سوى  كنند، مالئكه با آنان رو به رو شده و مى مى سرعت به سوى 

   فضل مشا چيست؟ جواب: كنند اهل فضليم، سؤال مى: دهند پاسخ مى! بينيم شت مى

______________________________  
  .3958، حديث 611/ 1: ، اجلامع الصغري294/ 22: ؛ املعجم الكبري311/ 5: احملجة البيضاء -)1(

ج البالغه125/ 1: جمموعة ورّام -)2(   .313/ 5: ؛ احملجة البيضاء94حكمت : ؛ 

  385: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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شت : مالئكه گويند. بر ستم ديگران صرب كردمي، بدى مردم را خبشيدمي، جهل جاهالن را بردبارى منودمي: دهند مى وارد 
  »1« .خوىب استشويد كه اجر عاملني اجر 

   فضيلت عفو و گذشت در روايات

گذشت و عفو از كسى كه به ناداىن يا به خاطر سوء اخالق و كم ظرفّيىت در حّق انسان بدى كرده، از اخالق حق و 
  .روش انبيا و اولياى اهلى است

دهند؛ روايات باب عفو هاى جّدى خود قرار  خواهد كه عفو و گذشت را از برنامه آيات قرآن جميد از مردم مؤمن مى
روايات بسيار مهمى است كه الزم است متام مردان مؤمن و زنان مؤمنه از آن روايات كه از منابع وحى و علم و دانش و 

  .بينش و نورانّيت و صداقت و تقوا و فضيلت رسيده مطلع گردند

  :مودندهاى خود، خطاب به مردم فر  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در يكى از سخنراىن

ْنيا َو اْآلِخرَِة؟ اْلَعْفُو َعمَّْن َظَلَمَك، َو َتِصُل َمْن َقَطَعَك، َو اْالْحسانُ  إىل َمْن أساَء إلَْيَك َو إْعطاءُ  أال اْخِربُُكْم ِخبَْريِ َخالِئِق الدُّ
  »2« .َمْن َحَرَمكَ 

رتين شيوه و ستم كرده، پيوست با هر كه از تو بريده، هاى دنيا و آخرت؟ گذشت از هر كه به ت آيا مشا را خرب ندهم به 
  .احسان به هر كه به تو بدى كرده و خبشش به هر كس كه از تو دريغ داشته است

  :كند امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »3« .فـََتعاَفوا يُِعزَُّكُم اللَّهُ َعَلْيُكْم ِباْلَعْفِو، فَإنَّ اْلَعْفَو الَيزيُد اْلَعْبَد إّال ِعزا، 

______________________________  
  .124/ 1: ؛ جمموعة ورّام313/ 5: ؛ احملجة البيضاء48، حديث 93، باب 419/ 68: حبار األنوار -)1(

  .15993، حديث 113، باب 172/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 107/ 2: الكاىف -)2(

  .15984، حديث 112، باب 169/ 12: ؛ وسائل الشيعة5 ، حديث108/ 2: الكاىف -)3(

  386: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .بر مشا باد به گذشت، عفو و گذشت جز عّزت براى عبد نيفزايد، از هم بگذريد تا خدا به مشا عّزت دهد

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

  »1« .ِمَن النَّداَمِة َعَلى اْلُعُقوبَةِ النَّداَمُة َعَلى اْلَعْفِو أْفَضُل َو أْيَسُر 

رت و آسان   .تر از پشيماىن بر كيفر است پشيماىن بر گذشت 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

، أىُّ ِعباِدَك أَعزُّ َعَلْيَك؟ قالَ : قاَل ُموسى   »2« .الَّذى إذا َقَدَر َعفا: يا َربِّ

  م بنده نزد تو عزيزتر است؟اهلى، كدا: موسى به پروردگار عرضه داشت

  .آن كه به وقت قدرت گذشت كند: فرمود

  :در روايت است

ما تـَُقولُوَن َو : ضاَدَتِى اْلباِب َفقالَ إنَّ َرُسوَل اللَِّه َلّما فـََتَح َمكََّة طاَف بِاْلبَـْيِت َو َسعى َو َصلَّى رَْكَعتـَْنيِ ُمثَّ أَتى اْلَكْعَبَة َفأَخَذ ِبعِ 
  :نَقولُ : قاُلوا ما َتظُنُّوَن؟

  :أقوُل َكما قاَل أخى يُوُسفُ : َفقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله -قاُلوا ذِلَك َثالثاً  - أٌخ َواْبُن َعمٍّ َحليٌم َرحيمٌ 

  »3« »التـَْثريَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ُهَو أْرَحُم الرّاِمحنيَ 

   ا ُنِشُروا ِمَن اْلُقُبوِر َفَدَخُلوا ِىف َفَخَرُجوا َكأمنَّ : قالَ 

  »4« .اْإلْسالمِ 

زماىن كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مّكه را فتح كرد، خانه خدا را طواف و صفا و مروه را سعى كرد، آنگاه دو 
   ركعت مناز گزارد، سپس كنار كعبه آمد و چهار چوب

______________________________  
  .15986، حديث 112، باب 170/ 12: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 108/ 2: الكاىف -)1(
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  .323: ؛ منية املريد319/ 5: احملجة البيضاء -)2(

  .92): 12(يوسف  -)3(

  .34/ 4: ، الدّر املنثور44/ 2: ؛ تفسري السمرقندى319/ 5: احملجة البيضاء -)4(

  387: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :بريد؟ گفتند گوييد و چه گمان مى چه مى: و به مردم فرمود درِبيت را گرفت

من : حضرت فرمود -اين مجله را سه بار تكرار كردند -گوييم برادر و پسر عموى ماىي و تو را بردبارى و رمحت است مى
درگذرد و او  برويد، آزاديد، امروز بر مشا سرزنشى نيست، خداوند از مشا«: گومي كه برادرم يوسف گفت هم مهان را مى

آن چنانكه مردگان از قرب درآيند، از مسجد خارج شدند و اسالم را : گويد راوى مى» .رتين رحم كنندگان است
  .پذيرفتند

   عفو و گذشت مردان اهلى

اى بسيار تند كه در آن به خواجه توهني  شخصى به خواجه نصري الدين طوسى به هنگامى كه بر مسند قدرت بود نامه
  .بود نوشت، وىل خواجه بزرگوار كه از اولياى اهلى بود از او گذشتبدى شده 

  :در روايت آمده است كه

شخصى در وسط بازار به مالك اشرت خنعى در آن هنگام كه از جانب امرياملؤمنني امري ارتش اسالم بود، توهني كرد در 
بت به عمل زشتش سرزنش كردند، او به حاىل كه مالك را نشناخته بود، مالك از نزد او رفت، مردم آن شخص را نس

  :دنبال مالك رفت و وى را در مسجد يافت، تا عذرخواهى كند، مالك به او فرمود

  »1« .من بدينجا آمدم و براى تو دو ركعت مناز خواندم و سپس از خداوند براى تو طلب مغفرت منودم

   مسأله رفق و مدارا و دوسىت
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آتش خشم و آب كظم غيظ فرو نشست و حالت بردبار و حلم، انسان را به چون به سبب جماهدت، برنامه غضب و 
   گاه عفو و گذشت رهنمون شد، نوبت رفق عرصه

______________________________  
  .25، حديث 124، باب 157/ 42: ؛ حبار األنوار2/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  388: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رسد، مدارا و رفقى كه مورد عالقه حق و دستور جناب او در قرآن و كتب آمساىن و از اخالق انبيا و  مىو مداراى با مردم 
  .اولياى اهلى است

   رفق و مدارا در روايات

  :روايات و اخبار كتب معتربه شيعه در اين زمينه رهنمودهاى مهّمى دارند

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

  »1« .قـُْفًال، و قـُْفُل اْإلمياِن الرِّْفقُ ٍء  إنَّ ِلُكلِّ َشىْ 

  .به راسىت كه براى هر چيزى قفلى است و قفل اميان نرمش است

  :فرمايد عّالمه جملسى در زمينه حديث باال مى

رفق عبارت از نرمى و مهر و ترك بزرگ منشى و سختگريى است در گفتار و كردار بر مردم در هر حال خواه آن كه به او 
  .كرده باشند يا نهادىب   ىب

و در اينجا اميان به گوهر نفيسى تشبيه شده كه بايد نسبت به نگهداريش توجه شود و دل گنجينه آن است و نرمش قفل 
هاى ديگر  سخىت كردن و دشنام و قهر زدن و تباهى »2« .آن كه اميان را از دستربد شياطني و دزدان راه حق حفظ منايد

  .گردندمايه كاسىت و نابودى اميان  

  :امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت كند

  »3« .الرِّْفُق ُميٌْن، َواْخلُْرُق ُشْؤمٌ 
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  .نرمش ميمنت دارد و سختگريى شوم است

______________________________  
  .20479، حديث 269/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 118/ 2: الكاىف -)1(

  .20، ذيل حديث 42، باب 55/ 72: األنوارحبار  -)2(

  .2742، حديث 9، باب 498/ 2: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 119/ 2: الكاىف -)3(

  389: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :از امام باقر عليه السالم روايت شده است

  »1« .الرِّْفِق ما ال يـُْعِطى َعَلى اْلُعْنفِ إنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َرفيٌق حيُِبُّ الرِّْفَق، َو يـُْعِطى َعَلى 

به راسىت خداى عّز و جّل داراى رفق و نرمش است و رفق را دوست دارد و به نرمش عوض و اثرى دهد كه به سختگريى 
  .ندهد

  :كند امام باقر عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »2« .ٍء إّال شانَهُ  ٍء إّال زاَنُه، َو النُزَِع ِمْن َشىْ  ىْ إنَّ الرِّْفَق َملْ يُوَضْع َعلى شَ 

  .رفق را به چيزى ننهند مگر آن كه آن را زيور خبشد و از چيزى نگريند جز آن كه زشتش منايد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند

  »3« .ُحيَْرِم اْخلَيـْرَ  إنَّ ِىف الرِّْفِق الزّياَدَة َو اْلبَـرََكَة، َو َمْن ُحيَْرِم الرِّْفقَ 

  .به راسىت در نرمش فزوىن و بركت است، هر كه از نرمش حمروم است از خري حمروم است

  اْرُفْق ِِْم َفإنَّ : بـَْيىن َو بـَْنيَ َرُجٍل ِمْن اْلَقْوِم َكالٌم َفقاَل ىل  َو َجرى -قاَل ىل: ِهشاِم ْبِن أْمحََد، َعْن أِىب احلََْسِن عليه السالم قالَ 
  »4« .ُكْفَر أَحِدِهْم ىف َغَضِبِه، َو ال َخيـَْر فيَمْن كاَن ُكْفرُُه ىف َغَضِبهِ 
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با آنان : احلسن به من فرمودند در حاىل كه ميان من و مردى از مردم سخىن رفته بود، حضرت اىب: گويد هشام بن امحد مى
   نرمش كن؛ زيرا هر كدامشان

______________________________  
  .20478، حديث 27، باب 269/ 15: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 119/ 2: لكاىفا -)1(

  .2741، حديث 9، باب 498/ 2: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 119/ 2: الكاىف -)2(

  .20486، حديث 27، باب 271/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 119/ 2: الكاىف -)3(

  .20488، حديث 27، باب 271/ 15: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 119/ 2: الكاىف -)4(

  390: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .به حمض اين كه خشم گريند به كفر گرايند و خريى نباشد در كسى كه كفر او در خشم است

  :حضرت موسى بن جعفر عليه السالم فرمود

  »1« .الرِّْفُق ِنْصُف اْلَعْيشِ 

  .نرمى و خوشخوىي و لطف، نيمى از زندگى است

  :خدا عليه السالم فرمودند رسول

  »2« .ءٌ أْحَسَن ِمْنهُ  ما كاَن ِممّا َخَلَق اللَُّه َشىْ   َلْو كاَن الرِّْفُق َخْلقاً يُرى

  .اى از آن زيباتر و نيكوتر نبود شد، آفريده اگر رفق و نرمش به چشم ديده مى

  :فرمايد كه حضرت صادق از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »3« .اْصَطَحَب اثْناِن إّال كاَن أْعَظُمُهما أْجراً َو أَحبـُُّهما إَىل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ أْرفـَُقُهما ِبصاِحِبهِ َما 

تر نزد خداوند از آن كس است كه به  دو كس با هم مصاحبت و دوسىت نكنند، جز آن كه مزد بيشرت و حمبوبيت فزون
  .دوست خود نرمش و لطف بيشرت دارد
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  :ادق عليه السالم فرمودحضرت ص

  »4« .َمْن كاَن َرفيقاً ىف أْمرِِه ناَل ما يريُد ِمَن النّاسِ 

  .هر كه در كار خود داراى نرمش باشد، بدانچه از مردم خواهد، برسد

______________________________  
  .20483، حديث 27، باب 270/ 15: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 120/ 2: الكاىف -)1(

  .20482، حديث 27، باب 270/ 15: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 120/ 2: لكاىفا -)2(

  .20490، حديث 27، باب 271/ 15: ؛ وسائل الشيعة15، حديث 120/ 2: الكاىف -)3(

  .20492، حديث 27، باب 272/ 15: ؛ وسائل الشيعة16، حديث 120/ 2: الكاىف -)4(

  391: ، ص5 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  مسأله مهرورزى و دلسوزى به يكديگر

  

  :اند هاى مهّمى را ارائه كرده در اين باب قرآن جميد و روايات برنامه

  :فرمودند امام صادق عليه السالم به يارانشان مى

  »1« .َتالُقوا َو َتذاَكُروا أْمَرنا َو أْحُيوهُ  اتـَُّقوا اللََّه َو ُكونُوا إْخَوًة بـََرَرًة، ُمَتحاّبَني ِىف اللَِّه، ُمَتواِصلَني ُمَرتاِمحَني، َتزاَوُروا وَ 

و برادران نيك رفتارى باشيد، در راه خدا به مهديگر دوسىت كنيد، ) تقوا و اجتناب از حمرّمات پيشه كنيد(از خدا پروا كنيد 
ا را به هم يادآورى كرده پيوند با هم داشته باشيد، نسبت به يكديگر مهرباىن مناييد، به زيارت و ديدار هم برويد، برنامه م

  .و آن را زنده بداريد

  :امام صادق عليه السالم فرمودند
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  »2« .َتواَصُلوا َو َتبارُّوا َو َتراَمحُوا َو ُكونُوا إْخَوًة بـََرَرًة َكما أَمرَُكُم اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ 

برادران خوشرفتارى باشيد، چنانكه خداوند عّز و جّل با هم پيوند داشته باشيد، به هم نيكى كنيد، به هم مهرباىن مناييد و 
  .مشا را به آن امر فرموده است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

لى بـَْعٍض َو تعاُطِف بـَْعِضِهْم عَ حيَِقُّ َعَلى اْلُمْسِلمَني اْالْجِتهاُد ِىف التَّواُصِل، َو التَّعاُوِن َعَلى التَّعاُطِف، َواْلُمواساِة ِألْهِل اْحلاَجِة، 
  :َحىتَّ َتُكونُوا َكما أَمرَُكُم اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ 

نَـُهمْ     ُرَمحاءُ بـَيـْ

 .َعَلْيِه َمْعَشُر اْألْنصاِر َعلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله  ُمَرتاِمحَني، ُمْغَتّمَني ِلما غاَب َعْنُكْم ِمْن أْمرِِهْم َعلى ما َمضى
»3«  

______________________________  
  .15539، حديث 10، باب 22/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 175/ 2: الكاىف -)1(

  .46، حديث 28، باب 401/ 71: ؛ حبار األنوار2، حديث 175/ 2: الكاىف -)2(

  .16119، حديث 124، باب 215/ 12: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 175/ 2: الكاىف -)3(

  392: ، ص5 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

بر مسلمانان است كه كوشا باشند در پيوسنت با هم و كمك كردن به هم در مهرورزى و مهراهى با نيازمندان و در حمّبت 
مهرورز به يكديگر باشيد و غمناك » مهربانان در بني خودشان«: به يكديگر، تا آن چنانكه خداوند مشا را امر فرموده

مسلمانان در دسرتس نداريد، بر مهان روشى كه انصار در دوران رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  شويد براى آنچه از
  .داشتند

 اگر عامل مهه پرخار باشد
 

 دل عاشق مهه گلزار باشد

  وگر بيكار گردد چرخ گردون
 

 جهان عاشقان بر كار باشند
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  مهه غمگني شوند و جان عاشق
 

 لطيف و خّرم و عّيار باشد

  عاشق ده تو هر جا مشع مرده استبه 
 

 كه او را صدهزار انوار باشد

 وگر تنهاست عاشق نيست تنها
 

 كه با معشوق پنهان يار باشد

 شراب عاشقان از سينه جوشد
 

 حريف عشق در اسرار باشد

  

  )مولوى(
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  7: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد ششم

  

   استاد حسني انصاريان

  8ادامه دعاى 

  

   پناه بردن به حق

اْلَغَضِب َو َغَلَبِة احلََْسِد َو َضْعِف الصَّْربِ َو ِقلَِّة اْلَقَناَعِة َو َشَكاَسِة اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأُعوذُ ِبَك ِمْن َهَيَجاِن احلِْْرِص َو َسْوَرِة » 1«[ 
  ]اْخلُْلِق َو ِإْحلَاِح الشَّْهَوِة َو َمَلَكِة احلَِْميَّةِ 

آورمي، از توفان حرص و تندى و شّدت خشم، و چريگى حسد و ناتواىن صرب، و كمى قناعت و  به تو پناه مى! خدايا
  .گارى اخالق، و پافشارى و مساجت شهوت و صفت تعّصبناساز 

  8: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  حسد - 3

هاى نبّوت و امامت و عارف به نفس خويش و عظمت  بدون شك اگر انسان، آشناى با قرآن و حقايق اهلّيه و برنامه
حكومت اين صفت هالك كننده و عامل مقام انسان و حقيقت ربوبيت حضرت حق نباشد، قلبش مركز حسد و غلبه و 

  .گردد نابودى خري دنيا و آخرت مى
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حسد به اين معىن است كه انسان چشم ديدن نعمت را از هر نوعش كه باشد، به ديگران نداشته و عالوه بر آن آرزوى 
  .زوال و از بني رفنت آن و بدخبىت و سيه روزى طرف مقابل را آرزو كند

آيات قرآن و روايات، مباحثى جالب در زمينه حسد دارند كه دانسنت آن براى هر مؤمن و  بزرگان علم اخالق در پرتو
  .هاى مهلك اين صفت، الزم است مسلمان، جهت مصون ماندن از ضربه

   حسد در كالم عالمه نراقى

  

م اخالق عل«كه براى استفاده عموم مردم حتت عنوان » السعادت جامع«مرحوم مّال مهدى نراقى در كتاب پرقيمت 
  :فرمايد ترمجه شده مى» اسالمى

البته اگر زوال نعمت را از او . هاىي كه صالح او باشد حسد، آرزوى زوال نعمت از برادر مسلمان است، از نعمت«
است و اگر زوال چيزى را از كسى خبواهد كه صالح او » ِغبطه و منافسه«خنواهد، بلكه مثل آن را براى خود آرزو منايد 

  .خوانند» غريت«ا نيست آن ر 

بيان تفصيلى آن، اين است كه اگر انگيزه حسد صرفاً حرص بر اين باشد كه آن نعمت به تو برسد، اين از پسىت و زبوىن 
قوه شهويّه است و اگر انگيزه آن تنها رسيدن مكروهى به حمسود باشد از رذايل قوه غضبّيه است و از نتايج كينه توزى 

  و ضّد حسد. است از هر دو، اين از پسىت و زبوىن هر دو قوه است است و اگر باعث آن تركيىب

  9: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .است، يعىن درخواست دوام نعمت از حضرت حق بر برادر مسلمان كه صالح او در آن است» خريخواهى«

چه بسا كه چيزى در آغاز و . و شّكى نيست كه حكم قطعى به اين كه اين نعمت صالح است يا فساد، ممكن نيست
پس مالك و مناط در اين امر ظّن و گمان . در نظر اول نعمت مشرده شود و سراجنام بر صاحب خود وبال و فساد باشد

است و متنّاى » حسد«غالب است، بنابراين اگر ظّن غالب اين است كه به صالح اوست، خواسنت زوال و نابودى آن 
  .است» غريت«گمان رود كه موجب فساد باشد، خواسنت زوال آن دوام آن خريخواهى است و آنچه  
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اما آنچه صالح و فساد آن بر تو مشتبه است، نظرى و حالىت نسبت به آن نداشته باش تا از حسد در امان مباىن و در 
ادر خود نيز خواهى براى بر  معيار و ميزان در خريخواهى اين است كه آنچه را براى خود مى. طريق خريخواهى قرار بگريى

  .پسندى براى او نيز خنواهى و نپسندى خواهى و منى خبواهى و آنچه را براى خود منى

خواهى براى او  خواهى براى او خبواهى و آنچه را براى خود مى و معيار در حسد اين است كه آنچه براى خود منى
  .خنواهى

ترين رذايل است و صاحب خود را به عقوبت دنيا و هاى رواىن و بدترين و پليد ترين و دشوارترين بيمارى حسد، سخت
بيند  اى از حزن و امل خاىل نيست و به هر نعمىت كه در دست ديگران مى سازد؛ زيرا در دنيا حلظه عذاب آخرت گرفتار مى

 شود، پس حسود پيوسته در هاى خداى بزرگ نامتناهى است و هرگز از بندگان بريده و منقطع منى برد و نعمت رنج مى
رساند، بلكه موجب  اندوه و رنج است و وبال و سراجناِم بد آن گريبانگري خود او خواهد شد و اصًال به حمسود ضررى منى

گريد و آنچه در شرع جايز نيست درباره  شود، از اينرو كه حسود بر او عيب مى ازدياد حسنات و باالرفنت درجات او مى
  .گويد او مى

   و قسمىت از وزر و وبال حمسود را بر دوشپس نسبت به حمسود، ظامل است 

  10: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گريد و اعمال شايسته خود را به دفرت اعمال او منتقل سازد، بنابراين حسد وى براى حمسود جز خري و نفع اثرى  خود مى
  .ندارد

ها و خريات را بر بندگان چنانكه  اوست كه نعمتو با وجود اين در مقام عناد و ضّديت با آفريدگار بندگان است؛ زيرا 
پس حكمت حق و عنايت و مصلحت او چنني . اراده فرموده به مقتضاى حكمت و مصلحت خود ارزاىن داشته است

خواهد و آيا اين چيزى جز  اقتضا كرده كه آن نعمت بر آن بنده حاصل و باقى باشد و حسود بيچاره زوال آن را مى
اهلى در برترى دادن بعضى بندگان بر بعض ديگر است؟ و اين نيست مگر آرزوى قطع فيوضات ناخشنودى از قضاى 

اهلى كه بر حسب حكمت بالغه مقّدر و صادر شده و خواسِنت خالف آنچه خداوند به مقتضاى مصلحت اراده فرموده 
  .است
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ها  الّيه بداند؛ زيرا افاضه نعمتخواهد خدا را مّتصف به صفات كم بلكه حسود طالب نقص بر خداى سبحان است و منى
ا نقص است بر او  از سوى خداوند در وقت شايسته و در جاى مستعد، از صفات كمالّيه خداى تعاىل است كه عدم آ

  .خواهد و حسود ثبوت اين نقص را مى

عدم است پس  ها به خواهد و بازگشت شرور و بدى هاى اهلى را كه وجوداتند مى از سوى ديگر حسود، چون زوال نعمت
هر كه به شّر، اگر چه براى دمشن، راضى و خشنود باشد : اند وى طالب شّر و دوستدار آن است و حكما تصريح كرده

  .در واقع شرير است

پس حسد بدترين رذايل و حسود شريرترين مردم است و چه معصيىت باالتر از اين كه كسى از راحت مسلماىن بدون آن  
باشد ناراحت و متأّمل شود و از اينرو در آيات و اخبار از اين صفت مذّمت شديد شده كه براى وى ضررى داشته 

  :فرمايد خبىت و شقاوت گرفتار اين رذيلت، مى خداى سبحان در بدى و پسىت اين صفت و تريه. است

  11: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ْضِلهِ أْم َحيُْسُدوَن الّناَس َعلى ما آتاُهُم اللَُّه ِمْن فَ 

به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا كرده، حسد ] كه در حقيقْت پيامرب و اهل بيت اويند[بلكه آنان به مردم 
  .ورزند مى

خواهند نبوت و امامت، حكومت و رهربى صحيح، علم و دانش، مال و ثروت، اخالق و فضيلت، زيباىي و نشاط را  منى
  .ها را از بندگامن دارند و زبون و ىب مرّوت هستند كه آرزوى زوال اين نعمت بر بندگامن ببينند، آن قدر پست

  »2« »َودَّ َكثٌري ِمْن أْهِل اْلِكتاِب َلْو يـَرُدُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد إمياِنُكْم ُكّفاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أنـُْفِسِهمْ 

دى كه از وجودشان شعله كشيده، دوست بسيارى از اهل كتاب پس از آن كه حق براى آنان روشن شد به سبب حس
  .دارند كه مشا را پس از اميانتان به كفر بازگردانند

ا   »3« »إْن َمتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َو إْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئةٌ يـَْفَرُحوا ِ

و [بدى و ناخوشى كند، و اگر  مى]  و دلتنگ[رسد، آنان را بدحال ]  و پريوزى و غنيمت[اگر به مشا خري و خوشى 
  .شوند رسد به سبب آن خوشحال مى]  حادثه تلخى
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  ها در حسد انگيزه[

  :هاى حسد هفت چيز است انگيزه] 

ياىب كه از گرفتارى و رنج و  خباثت نفس و خبل نسبت به خري بندگان خدا، در گوشه و كنار عامل كساىن را مى -اّول
  شوند و مصيبت بندگان شاد و خوشدل مى

______________________________  
  .54): 4(نساء  -)1(

  .109): 2(بقره  -)2(

  .120): 3(آل عمران  -)3(

  12: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گردند از راحت و نيكوىي حال و وسعت معاش آنان ناراحت و حمزون مى

تنگى معيشت آنان را بشنود، به سبب خبث  چنني شخصى هرگاه نگراىن و اضطراب احوال مردم و گرفتارى و ادبار و
كند هر چند ميان او و ايشان هيچ گونه سابقه دمشىن و  باطن و رذالت طبع در خود احساس شكفتگى و شادماىن مى

رابطه آشناىي نبوده باشد و تفاوتى در حال او از رسيدن به جاه و يا مال و مانند اينها حاصل نشود و هرگاه خوىب حال و 
  .آيد اگر چه هيچ نقص و ضررى به نرسد مان داشنت زندگى يكى از بندگان خدا را بشنود بر او گران مىسر و سا

ورزد بدون اين كه قصد و غرضى داشته باشد و يا تصور كند كه  هاى خدا بر بندگان خبل مى اين بيچاره نسبت به نعمت
  .ىت و پليدى طبع استشود، پس اين خوى ناشى از خبث نفس و پس آن نعمت به وى منتقل مى

به   -مگر كمى از اهل جماهده با نفس -دمشىن و كينه توزى و اين بزرگرتين اسباب حسد است؛ زيرا هر انساىن - دّوم
گردد، يا به گمان اين كه اين حال، مكافاتى است كه خداوند به خاطر او  گرفتارى و رنج دمشن خود شاد و فرحناك مى

و هرگاه نعمىت به دمشن رسد ناراحت . ى دمشن را دوست داردبه طرف مقابل رسانده، يا براى اين كه طبعاً ضعف و نابود
شود؛ زيرا ضّد مراد و خواهش اوست و گاه تصور كند كه خود او در نزد خدا منزلىت ندارد كه انتقام او را از دمشن  مى

  .شود نگرفته و بلكه به او نعمت داده و از اين خياالت اندوهگني مى
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پس كسى كه نام و آوازه را دوست دارد، طالب مدح و ستايش است، از اين كه  حّب رياست و حب مال و جاه، -سّوم
او را در فّن خود وحيد زمان و يگانه عصر خوانند و از حيث شجاعت يا علم يا عبادت يا صنعت يا مجال يا غري اينها 

شود و به  و بد دل مىمشهور و معروف گردد، اگر بشنود كه در دورترين نقاط جهان نظري و مانند او هست ناراحت 
گردد، تا در فّن خود از مهه برتر و در ستايشى كه از صفت  مرگ او يا زوال نعمىت كه در آن با او مشارك است شاد مى

  .مهتا باشد شود يكتا و ىب او مى

  13: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ر است كه هر دو يك چيز را خبواهند، پس هر ترس از بازماندن از مقصود و مطلوب خود و اين خمصوص دو نف -چهارم
خواهد، مثل  ورزد، از اين جهت كه آن را در احنصار خود مى يك از آن دو در وصول به مقصود به ديگرى حسد مى

حسد هووها نسبت به يكديگر در مسائل مهسرى و حسد برادران با هم درنزديكى به پدر و مادر براى دست يافنت به 
شاگردان به يكديگر در مورد يك استاد براى جلب توّجه او و حسد ندميان و خواص بزرگان در نيل مال آن دو و حسد 

به منزلت و مقام در نزد او و حسد وعاظ و فقهائى كه اهل يك شهرند با هم در رسيدن به درجه قبول و به دست آوردن 
ا مهني باشد   .مال، اگر غرض و مقصود آ

از اين كه بر او گران باشد كه يكى از مهگنانش از او باال و برتر شود، به اين گمان كه تعّزز و آن عبارت است  -پنجم
هاىي دست يابد بر او تكّرب خواهد كرد و او را كوچك خواهد مشرد و او به واسطه اين كه  اگر آن شخص به نعمت

  .خواهد عزيز و ارمجند مشرده شود خواهان آن است كه آن نعمت به او نرسد مى

تكّرب و آن عبارت است از اين كه صفت تكّرب بر طبع كسى غالب باشد و خبواهد بر يكى از اقران برترى منايد و  -ششم
از او توّقع انقياد و دنباله روى داشته باشد، پس اگر نعمىت به وى رسد، چنني تصور كند كه ديگر متحّمل تكّرب او خنواهد 

ا داعيه برابرى با او يا برترى از او را خواهد داشت و بدين سان خادم شد و از اطاعت و خدمت او سرباز خواهد زد، ي
برد و حسد بيشرت كّفار نسبت به رسول صلى  وى خمدوم او خواهد شد، از اين جهت در رسيدن نعمت به وى حسد مى

  !چگونه جواىن فقري و يتيم بر ما مقدم شود: گفتند اهللا عليه و آله از اين قبيل بوده، چنانكه مى

  »1« »َو َقاُلوا َلْو ال نـُزَِّل هَذا اْلُقْرآُن َعلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعظيمٍ 

  مكه و[اين قرآن چرا بر مردمى بزرگ از ميان يكى از اين دو شهر : و گفتند
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______________________________  
  .31): 43(زخرف  -)1(

  14: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !نشد؟ نازل]  طايف

تعّجب و اين در وقىت است كه حمسود در نزد حاسد حقري و نعمىت كه به وى رسيده بزرگ باشد و از رسيدن مثل  /-هفتم
ها نسبت به  وى به چنان نعمىت در شگفت شود و حسد ورزد و زوال آن را خبواهد و از اين قبيل است حسد اّمت

  :گفتند پيامربان خود كه مى

  »1« »ٌر ِمثْـُلناَما أنـُْتْم إّال َبشَ 

  .مشا جز بشرهاىي مانند ما نيستيد

ا در يك نفر مجع مى گردد به حّدى كه  شود و بدينگونه حسد در او نريومند مى گاهى اين اسباب و عوامل يا بيشرت آ
د كه هر سازد و گاه حسد چندان نريومند شود كه حسود آرزو كن تواند آن را پنهان دارد و دمشىن را آشكار مى ديگر منى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »2« ».بيند از او زايل شود و به دست وى برسد نعمىت را نزد هر كسى مى

نَـْيَك إىل ذِلَك يَاْبَن ِعْمراَن، ال َحتُْسَدنَّ النّاَس َعلى ما آتـَْيتـُُهْم ِمْن َفْضلى، َو ال َمتُدَّنَّ َعيْـ : قاَل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِلُموَسى ْبِن ِعْمرانَ 
ِلَك فـََلْسُت ِمْنُه َو َو ال تـُْتِبْعُه نـَْفَسَك، ِفإنَّ اْحلاِسَد ساِخٌط لِِنَعمى، صادٌّ ِلَقْسِمَى الَّذى َقَسْمُت بـَْنيَ ِعبادى، َو َمْن َيُك َكذ

  »3« .لَْيَس ِمْىن 

ا چشم مدوز  متهاى فضل و رمحتم بر مردم حسادت مورز و به اين نع از فرآورده! اى پسر عمران ها و مزاياى زندگاىن آ
   گريى مكن؛ زيرا انسان حسود نسبت به احسان من در باره مردم خشمگني و در قلب و روان خود آن را پى

______________________________  
  .15): 36(يس  -)1(

  .با تلخيص 270 -256/ 2: علم اخالق اسالمى -)2(

  .67، حديث 11، باب 358/ 13: حبار األنوار؛ 6، حديث 307/ 2: الكاىف -)3(
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  15: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره است و مى ام جلوگريى منايد، اگر او بدينسان باشد من از  هاىي كه ميان مردم توزيع كرده خواهد از كّم و كيف مزايا و 
  .او نيستم و او نيز از آِن من خنواهد بود

ست عبارت از مهان چاه و پرتگاهى است كه مؤمن و كافر ممكن است در آن سقوط  حسدى كه مذموم و ناستوده ا
  .سازد فرد حسود حالت رواىن خود را در نگراىن از نعمت ديگران و عالقه به زوال اين نعمت از ديگران ظاهر مى. كنند

دهند كه فالن كس سرشار از رفاه و  مى بيند ديگران از نظر دين و يا دنيا از مزيىت برخوردارند و يا به او خرب آنگاه كه مى
خواهد آن را بشنود و در آرزوى زوال  نعم اهلى است، اين خرب و آگاهى چنان براى او ناخوشايند و دردناك است كه منى

  .دهد اين نعمت و تباه شدن خوشبخىت وى خود را رنج مى

   حسد در كالم راوندى

  :آورده است» شرح شهاب«راوندى در 

چون حسود از ديدگاه رواىن خاّص به خودش . تأثريى كارساز و نريومندى در طرز نگرش رواىن انسان استحسد داراى «
دارد كه   باشد، به مهني جهت اين حالت رواىن او، وى را بر آن مى خواهان زوال نعمت از حمسود و در آرزوى آن مى

كوشد كه سرنوشت  گويا او مى. را آهنگ منايد كشنت او و يا از ميان بردن مال و ثروتش و يا تباه كردن زندگانيش
هاى اعوجاج آميز خود سازد، چون خداوند متعال خري و نعمت را براى فردى كه حمسود است  ديگران را مغلوب خواسته

ا كوشش خود را به كار مى   .اندازد مقّدر فرموده است، وىل حسود در جهت از ميان بردن آ

كند تا سراجنام به احنراف از  است مهواره با زبان خود مكنونات قلىب خويش را اظهار مىفردى كه مبتالى به بيمارى حسد 
  .شود راه راست كشانده مى

   يازى و يورش بر كساىن است كه نتيجه و آثار عملى آن ايذاى ديگران و دست

  16: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .انكه برادران يوسف با يوسف مهني رفتار را در پيش گرفته بودندمشمول نوعى از نعمت و احسان پروردگار هستند، چن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اقْـتـُُلوا يُوُسَف أوِاْطَرُحوُه أْرضاً َخيُْل َلُكْم * إذا قاُلوا لَُيوُسُف َو أُخوُه أَحبُّ إىل أبينا ِمّنا َو َحنُْن ُعْصَبٌة إنَّ أبانا َلفى َضالٍل ُمبنيٍ 
  »1« »ِه قـَْوماً صاِحلنيَ َوْجُه أبيُكْم َو َتُكونُوا ِمْن بـَْعدِ 

ترند، و  با اين كه ما گروهى نريومندمي، يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما حمبوب: هنگامى را كه برادران گفتند]  ياد كن[
يوسف را بكشيد و يا او را در سرزمني نامعلومى :] يكى گفت.* [قطعاً پدرمان در اشتباه روشن و آشكارى است

] با بازگشت به خدا و عذرخواهى از پدر[و پس از اين گناه . حمبت پدرتان فقط معطوف به مشا شودبيندازيد، تا توجه و 
  .مردمى شايسته خواهيد شد

  داستاىن عجيب در حسد

حسد بيمارى مهلك و عجيىب است كه گاهى آتش اين بيمارى خوِد انسان را گرفته و به ديار عدم و نيسىت و مرگ و 
  .برد هالكت مى

  :داستان عجيىب درباره حسد نوشته است» الضوء الّالمع«تاب نويسنده ك

ورزيد و با متام  زيست، نسبت به يكى از مهسايگان خود حسد مى اهلادى بود و در بغداد مى مردى كه معاصر با موسى«
ربيت منود تا برده خردساىل را خريدارى كرد و او را ت. كوشيد، وىل نتوانست به او زياىن برساند امكاناتش عليه او مى

روزى به او دستور داد كه وى را روى پشت بام منزِل حريف و مورِد حسدش به . سراجنام پا به سّن جواىن و رشد گذاشت
   قتل رساند تا مهسايه او را به جرم قتلش

______________________________  
  .9 -8): 12(يوسف  -)1(

  17: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رده و اعدام كننددستگري ك

يه كرده آن را تيز و بـُرّان ساخت و در اختيار غالمش قرار داده و گواهينامه يا وصيت اى را نوشت كه بر  نامه كاردى 
اين فرد حسود شفاهاً . طبق آن، غالم مذكور پس از مرگش بايد آزاد شود و حدود يك ثلث از اموالش را به او بپردازند

  .تواىن مسافرت كىن خواهد مى ز كشنت من آزادى و به هر كجا كه دلت مىپس ا: نيز به غالم گفت
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غالم به او . ورزيد وادار به اطاعت از فرمان خود ساخت مرد حسود غالم را پس از آن كه از چنني كارى سخت امتناع مى
ست بر وفق مرادت چرا براى كارى كه معلوم ني! من از خدا نسبت به جان تو بيمناك هستم، اى موالى من: گفت مى

ات متام شود پس از  اندازى؟ و بر فرض هم كه مطابق ميل تو، اين كار به ضرر مهسايه اجنام گريد جانت را به خطر مى
  مرِگ تو چه سودى عايد تو خواهد ساخت؟

هراس از جا  اى سرشار از بيم و غالم با چهره. هاى شب از بسرت بريون آمد و غالم را از خواب بيدار كرد مرد حسود نيمه
برخاست، چاقوى تيز را در اختيار غالم قرار داد و آرام آرام روى بام خانه مهسايه رفتند، روى زمني خوابيد و بدنش را در 

  .زودتر كار را متام كن: برابر قبله قرار داد و به غالم گفت

د بازگشت و او را در حاىل كه در خون هاى گردن او را بريد و به بسرت خو  غالم هم چاقو را به حلق او آشنا ساخته و رگ
  .غلطيد رها كرد خويش در مى

بام  سر او را بر روى پشت ها خربى نيست، سراجنام پس از جتّسس كاىف بدن ىب بامدادان اهل منزل ديدند كه از پدر بچه
 ».د او را آزاد ساختنداما وقىت براى موسى اهلادى حقيقت قضيه مكشوف گردي. مهسايه يافتند و مهسايه را دستگري كردند

   كند كه انسان، خود را براى رسيدن به حسد تا اين پايه در آدمى پيشروى مى »1«

______________________________  
  .31، ذيل حديث 259، باب 259/ 70: ؛ حبار األنوار178/ 2: سفينة البحار -)1(

  18: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خواهد با سرنوشت و تقدير اهلى نيز به ستيز  دهد، عالوه بر آن كه خود مى دن به كشنت مىهدف خويش در حسد ورزي
  .برخيزد

  :گويد منصور فقيه مى

 أال ُقْل ِلَمْن كاَن ىل حاِسداً 
 

  أَتْدرى َعلى َمْن أَسْأَت اْألَدبْ 

  أَسْأَت َعَلى اللَِّه ىف ِفْعِلهِ 
 

  إذا أْنَت َملْ تـَْرَض ىل ما َوَهبْ 
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  َجزاُؤَك ِمْنُه الزّياداُت ىل
 

 «1»  َو أْن التَناَل الَّذى َتْطُلبُ 

  

كىن؟ به حضرت حق در   داىن به چه كسى اسائه ادب مى ورزد بگو، آيا مى هان، به كسى كه نسبت به من حسد مى
  .مناىي نارضاىي مىتاىب و اظهار  مناىي، آنگاه كه از خبشش او نسبت به من احساس ىب كارهايش اسائه ادب مى

  .جزا و عوائد تو از رهگذر حسد اين است كه بر پاداش من افزوده گردد و تو به مطلوب خويش دست نياىب

چه خوب است انسان در مهه امور، ديده از مهه چيز برگريد و جز به حضرت حمبوب ننگرد، در اين صورت است كه 
شود و ديو رذيلت انسان را رها كرده و جاى خود را به فرشته  ر مىدرون و باطن و نفس و روان از آرامش عجيىب برخوردا

كنند، البته بايد دچار رذايل اخالقى گردند و از پى آن گرفتار اضطراب و  آنان كه بدون او زندگى مى. فضيلت خواهد داد
  .ناامِىن درون شوند

   احكام حسادت

  :خوانيد مىت از آن را مىفقهاى بزرگ شيعه نسبت به حسود فتاواى جالىب دارند كه قس

  :فرمايد شيخ مفيد آن بزرگ مرد عامل اسالم مى

______________________________  
  .249: روانشناسى اسالمى -)1(

  19: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود دار و حسود پذيرفته منى گواهى و شهادت فاسق و كينه

  :فرموده» سرائر«ادريس در  ابن

  .و نگاهدارى خود از آن واجب استحسد، حرام 

  :فرمايد نظري است مى عّالمه حّلى كه در علم و عمل وجودى كم
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  .عدالىت است اى است كه ثابت كننده ىب حسد حرام است و مهچنني دمشىن مؤمن و آشكار كردن آن، دو برنامه

  :فرمايد مى» شرايع«حمّقق در كتاب با عظمت 

  .مؤمن و آشكار ساخنت آن فاسد كننده عدالت استحسد گناه است و مهچنني دمشىن 

  :در مشاره گناهان كبريه كه مناىف با عدالت است فرموده» دروس«شهيد اول در كتاب 

  .آشكار كردن حسد به مؤمن و دمشىن با او گناه كبريه است

  :فرموده» مسالك«شهيد ثاىن در 

ى از آن و وعده عذاب بر آن در اخبار فراوان بني فقهاى اسالم در حرام بودن حسد و دمشىن مؤمن خمالفى ن يست و 
ان باشد و يا به وسيله دست و زبان آشكارش   است و هر دو از گناهان كبريه و فاسد كننده عدالتند، خواه تنها در دل 

  .كنند

  :آقا مجال خوانسارى در شرح اين مجله امرياملؤمنني عليه السالم كه فرمود

  :فرمايد مى »1« .تر خوىي است و خوى شيطان است بدتر خصلىت و زشت دورى كن از حسد؛ زيرا آن

  حسد آن است كه كسى آرزو كند زوال نعمت ديگرى را مثل مال يا جاه يا علم و

______________________________  
  .2653، حديث 293/ 2: ؛ شرح آقامجال بر غرر احلكم6800، حديث 300: غرر احلكم -)1(

  20: ، ص6 ه سجاديه، جتفسري و شرح صحيف

  .مانند آن، خواه خبواهد كه به او برسد يا نه و اين مذموم و حرام است

  .است» شرح اصول كاىف«از كساىن كه حرمت حسد را مسّلم دانسته حمّقق مازندراىن در 

  :فرموده» كشف اللّثام«فاضل مقداد در 
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اىن است، تظاهر به آن ضرر رسانند شيخ طوسى نقل » مبسوط«و از . ه به عدالت استحسد حرام است و چون امر 
  .كند كه اگر حاسد حسادت خود را به سّب و ستم آشكار كرد فاسق است مى

  :اند مشهور فقها فرموده: فرموده» حبار األنوار«و » شرح كاىف«عّالمه جملسى در 

اى از اخبار، آشكار كردن  مالحظه پارهحسد حرام است مطلقًا، يعىن خواه آن را آشكار كند يا نكند و برخى از فقها به 
  :اند؛ تا اين كه گويد آن را حرام دانسته

ى از حسادت رسيده، عقل، به طور صريح به زشىت آن  صرف نظر از آيات فراوان و اخبار متواتره كه در نكوهش و 
كند و چه   داده خشم مىكند؛ زيرا حسد خشم منودن به قضاى خداست كه به زيادتى كه به برخى از بندگانش  حكم مى

گناهى باالتر از اين كه ناراحت و ناراضى شود از اين كه مسلماىن در راحىت است، در حاىل كه راحىت او هيچ زياىن براى 
  »1« .آن بدخبت ندارد

   حسد در روايات

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده

  »2« .احلََْطبَ  إنَّ احلََْسَد يَْأُكُل اْإلمياَن َكما تَْأُكُل الّنارُ 

  .خورد، چنانكه آتش هيزم را حسد اميان را مى

______________________________  
  .680: قلب سليم -)1(

  .2، حديث 131، باب 244/ 70: ؛ حبار األنوار2، حديث 306/ 2: الكاىف -)2(

  21: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

در يكى از  . خدا بپرهيزيد و به يكديگر حسد نربيد، راسىت عيسى بن مرمي را شريعت بر پايه گردش در جهان بود از
چون عيسى . هاى خود بريون شد و مرد كوتاه قدى از دوستانش به مهراهش بود و بسيار مالزم خدمت آن حضرت گردش
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چون آن مرد كوتاه به عيسى نظر كرد كه بر روى . ه راه افتادبه دريا رسيد از روى يقني صحيح نام خدا را برد و روى آب ب
در آن حال خودبيىن او . آب راه رفت، او هم با يقني كامل نام خدا را برد و به روى آب به راه افتاد و تا به عيسى رسيد

روم، او را بر من  مى رود و من هم به روى آب راه اللَّه است كه به روى آب راه مى اين روح: را فراگرفت و با خود گفت
  چه است؟

اى برايش آمد به زير آب رفت، عيسى را به يارى خود طلبيد، آن حضرت او را از زير آب  به حمض اين كه چنني انديشه
  :بريون آورد، سپس به او فرمود

جاىي واداشىت  خود را به: اى كوتاه قد، چه گفىت كه زير آب رفىت؟ در جواب گفت آنچه را خيال كرده بود، عيسى فرمود
آن مرد توبه كرد و به . جز آن جا كه خدايت واداشته، خداوند از انديشه و گفتارت غضبناك شد، از آنچه گفىت توبه كن

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده »1« .مقامش بازگشت؛ از خدا بپرهيزيد و به يكديگر حسد نربيد

  »2« .َو كاَد احلََْسُد أْن يـَْغِلَب اْلَقَدرَ  كاَد اْلَفْقُر أْن َيُكوَن ُكْفراً،

  .چه بسيار نزديك است كه فقر به كفر اجنامد و چه اندازه نزديك است كه حسد بر مقّدر چريه شود

   فقري بر اثر سخىت حال خود و عيالش در معرض اين است كه به: راوندى فرمود

______________________________  
  .3، حديث 131، باب 244/ 70: ؛ حبار األنوار3حديث  ،306/ 2: الكاىف -)1(

  .20757، حديث 55، باب 365/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 307/ 2: الكاىف -)2(

  22: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دزدى و خيانت و غصب افتد و چه بسا كه دست به قتل بزند و يا به خدمت ظََلمه درآيد و خالصه از در غصب و 
  .شود امياىن و كفر اجنام مى ظلم، نان خبورد و اين اعمال بر اساس ىب

  .حسد مايه زوال نعمت خود حسود شود و بر مقدَّر او تأثري كند: و در پى مسأله حسد فرمود

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده
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  »1« .آَفُة الّديِن احلََْسُد َو اْلُعْجُب َو اْلَفْخرُ 

  .دبيىن و فخر فروشى استآفت دين، حسد و خو 

  :و نيز فرمود

  »2« .إنَّ اْلُمْؤِمَن يـَْغِبُط َو ال َحيُْسُد، َو اْلُمناِفُق َحيُْسُد َو ال يـَْغِبطُ 

  .ورزد و غبطه ندارد ورزد و منافق حسد مى خورد وىل حسد منى مؤمن ِغبطه مى

  :از رسول خدا عليه السالم روايت شده

ًة    »3« .احلَُْسودُ أَقلُّ الّناِس َلذَّ

ره مى   .برد حسود است در ميان مردم، آن كس كه از مهه كمرت لّذت و 

  :از حضرت باقر عليه السالم روايت شده

  »4« .ال يـُْؤِمُن َرُجٌل فيِه الشُّحُّ َواحلََْسُد َو اجلُْْنبُ 

  .اميان ندارد مردى كه در او خبل و حسد و ترس است

______________________________  
  .20758، حديث 55، باب 366/ 15: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 307/ 2: الكاىف -)1(

  .20760، حديث 55، باب 366/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 307/ 2: الكاىف -)2(

  .13392، حديث 55، باب 19/ 12: ؛ مستدرك الوسائل8، حديث 131، باب 250/ 70: حبار األنوار -)3(

  .11473، حديث 5، باب 40/ 9: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 75، باب 301 /72: حبار األنوار -)4(

  23: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :لقمان به فرزندش فرمود: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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  »1« .يـَْغتاُب إذا غاَب، َو يـََتَملَُّق إذا َشِهَد، َو َيْشَمُت بِاْلُمصيَبةِ : ِلْلحاِسِد َثالُث َعالماتٍ 

  .منايد گويد و در مصيبت سرزنش مى كند، در حضور متّلق مى پشت سر غيب مى: براى حسود سه نشانه است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

اَك َعْن َثالِث ِخصاٍل ِعظامٍ  ، أ   »2« .احلََْسِد، َو احلِْْرِص، َو اْلِكْذبِ : يا َعلىُّ

ى مىيا على،    .حسد، حرص، دروغ: كنم تو را از سه خصلت بزرگ 

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »3« .ال راَحَة حلَُِسودٍ 

  .حسود راحىت ندارد

  :و نيز حضرت فرمود

 .ِميَِّة َواْلَغَضِب َو اْلبَـْغِى َو احلََْسدِ ِمَن الشَّكِّ َو الشِّْرِك َو احلَْ : كاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يـَتَـَعوَُّذ ىف ُكلِّ يـَْوٍم ِمْن ِستٍّ 
»4«  

  :برد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در مهه روز از شش چيز به حضرت رّب العزّه پناه مى

  .شّك، شرك، خنوت، خشم، جتاوز، حسد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

______________________________  
  .113، حديث 121/ 1: ؛ اخلصال11، حديث 131، باب 251/ 70: حبار األنوار -)1(

، حديث 55، باب 367/ 15: ؛ وسائل الشيعة11، ذيل حديث 131، باب 251/ 70: حبار األنوار -)2(
20762.  
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  .222، حديث 169/ 1: ؛ اخلصال12، حديث 131، باب 252/ 70: حبار األنوار -)3(

  .24، حديث 329/ 1: ؛ اخلصال14، حديث 131، باب 252/ 70: حبار األنوار -)4(

  24: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ال تـََتحاَسُدوا، َفإنَّ احلََْسَد يَْأُكُل اْإلمياَن َكما َتْأُكُل الّناُر احلََْطَب اْلياِبسَ 

  .خورد چنانكه آتش چوب خشك را ا مىبه يكديگر حسد نورزيد، به راسىت كه حسد اميان ر 

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

يا َربِّ َمْن هذا الَّذى َقْد أظَلَُّه َعْرُشَك؟ : َرُجًال َحتَْت ِظلِّ َعْرِش اللَِّه، َفقالَ   بـَيـَْنما ُموَسى ْبُن ِعْمراَن يُناِجى رَبَُّه َو ُيَكلُِّمُه اْذ رَأى
  »2« .ِممَّْن َملْ َحيُْسِد الّناَس َعلى ما آتاُهُم اللَّهُ ُمْن َفْضِلهِ يا ُموسى، هذا : َفقالَ 

: موسى بن عمران در مناجات و سخن گفنت با حضرت حق بود، ناگهان مردى را در سايه عرش خدا ديد، عرضه داشت
ر مردم حسد اين كسى است كه بر عنايات من ب! اى موسى: اين كيست كه در سايه عرش توست؟ خطاب رسيد! اهلى

  .نورزيده است

  حسود از شش جهت با حضرت رّب العاملني به جنگ است؛: اند گفته

دمشن هر نعمىت است كه از جانب حّق به غري او داده شده، بر قسمت حق خشمگني است، با قضاى اهلى در تضاّد «
امرياملؤمنني عليه  »3« ».ِر ستيز دارداست، وّىل خدا را خوار دارد، دمشن خدا را معاون و يار است و با مقّدرات اهلى س

  :السالم فرمود

  »4« .ِء احلََْسدُ احلََْسُد ال َجيِْلُب إّال َمَضرًَّة َو َغْيظاً يُوِهُن قـَْلَبَك، َو ُميِْرُض ِجْسَمَك َو َشرُّ َما اْسَتْشَعَر قـَْلُب اْلَمرْ 

______________________________  
  .13387، حديث 55، باب 17/ 12: ؛ مستدرك الوسائل22، حديث 131ب ، با254/ 70: حبار األنوار -)1(

  .13384، حديث 55، باب 15/ 12: ؛ مستدرك الوسائل25، حديث 131، باب 255/ 70: حبار األنوار -)2(

  .32، ذيل حديث 131، باب 261/ 70: حبار األنوار -)3(
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، ذيل حديث 55، باب 17/ 12: الوسائل ؛ مستدرك29، ذيل حديث 131، باب 256/ 70: حبار األنوار -)4(
13388.  

  25: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و بدترين . منايد كند، جسم را به مرض آلوده مى اندازد چيزى جلب منى حسد جز ضرر و خشمى كه قلب را از عظمت مى
  .چيزى كه شعار قلب مرد است حسد است

  :فرمايد م مىاملوحدين امرياملؤمنني على عليه السال موىل

  »1« .اْحلاِسُد ُمْغتاٌظ َعلى َمْن ال َذْنَب َلُه إلَْيِه، َخبيٌل ِمبا ال َميِْلُكهُ 

  .باشد خبيل است حسود نسبت به كسى كه گناهى بر او نيست خشمگني و نسبت به آنچه در ملكيت او منى

  »2« .احلََْسُد آَفُة الّديِن، َو َحْسُب اْحلاِسِد َما يـَْلقى

  .شود كاىف است دين است و براى حسود آنچه از ضرر حسدش با آن روبه رو مى حسد آفت

  »3« .ال ُمُروََّة ِلَكُذوٍب، َو الراَحَة حلَِسودٍ 

  .باشد براى آن كه دچار دروغ زياد است جوامنردى نيست و براى حسود راحت و آسايش منى

  »4« .احلَُْسوُد َمْغموٌم، َو اللَّئيُم َمْذُمومٌ 

  .اندوهگني و آدم پست نكوهيده استآدم حسود 

______________________________  
، ذيل حديث 55، باب 17/ 12: ؛ مستدرك الوسائل29، ذيل حديث 131، باب 256/ 70: حبار األنوار -)1(

13388.  

  .136/ 1: ؛ كنز الفوائد29، ذيل حديث 131، باب 256/ 70: حبار األنوار -)2(
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، ذيل 131، باب 256/ 70: ؛ حبار األنوار13388، ذيل حديث 55، باب 17 /12: مستدرك الوسائل -)3(
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، ذيل حديث 55، باب 17/ 12: ؛ مستدرك الوسائل29، ذيل حديث 131، باب 256/ 70: حبار األنوار -)4(
13388.  

  26: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   كم صربى  - 4

كم صربى و ىب صربى عامل شكست . از رذايل اخالقى و امور شيطاىن استىب صربى و كم صربى، ضعف در بردبارى 
مردم ىب صرب و كم صرب، از عنايت و حمبت و عطوفت حضرت رّب العزّه . انسان در برابر حوادث ماّدى و معنوى است

  .حمرومند

در اين . اده را دوست نداردصرب و ضعيف االر  شود كه خداوند عزيز، مردم ىب از مفهوم آيات قرآن و روايات استفاده مى
ها و مصايب ماّدى و معنوى  مسأله ترديدى نيست كه انسان از والدت تا مرگ در معرض انواع حوادث و بالها و طوفان

  .است

  .تر و باعث نريومندتر شدن انسان در برابر دمشن است صرب و استقامت آدمى را در حوادث، آبديده

ت و پايدارى انسان، از پيشرفت در هدف كه نابودى دنيا و آخرت آدمى است دمشن ماّدى يا معنوى بر اثر استقام
  .كند ماند و با تداوم صرب، در مقابل انسان از پا در آمده و ميدان را براى صابر خاىل مى بازمى

خويش، محله دمشن به كشور و مّلت، حوادث طبيعى از قبيل زلزله، طوفان، سيل، مصايىب مهچون مرگ اوالد، زن، قوم و 
تر، حادثه هواى نفس، مهه و مهه با نريوى  حادثه ورشكستگى به خاطر نوسانات امور اقتصادى و از مهه بدتر و سنگني

شود و آدمى از اين راه عالوه بر به دست آوردن پريوزى، مشمول عنايات خاّصه  صرب و استقامت به نفع انسان مى
  .گردد حضرت حق مى

   صرب در قرآن

  .و استقامت و ايستادگى خنستني نريوىي است كه خداوند مهربان در برابر آن وعده پريوزى داده استصرب و بردبارى 
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  .سزد كه آن را مهيشه در خاطر حمفوظ نگاهدارد اى كوتاه و پرمعنا متام عوامل پريوزى درج شده و هر مسلماىن را مى در آيه

  »1« »يَن آَمُنوا اْصِربُوا َو صاِبُروا َو راِبُطوا َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يا أيـَُّها الَّذ

چه در حال آسايش [شكيباىي كنيد، و ديگران را هم به شكيباىي واداريد، و با يكديگر ]  در برابر حوادث! [اى اهل اميان
  .از خدا پروا مناييد تا رستگار شويدپيوند و ارتباط برقرار كنيد و ]  چه در بال و گرفتارى

   صرب و عوامل پريوزى

  

  :بر اساس اين آيه شريفه اسباب پريوزى چهار چيز است«

  بردبارى در امور فردى،

  بردبارى دسته مجعى،

  .پاييدن، پرهيزكارى

مهني امور است و كند؛ زيرا صفت اميان مستلزم  دهد مؤمنان را خطاب مى هنگامى كه قرآن جميد به اين امور دستور مى
  .بايد پريوزى و رستگارى خود را در سايه كلمه و معناى اميان اينچنني به دست آورد

شود و مؤمن به مهني  صرب يا بردبارى يك نريوى مثبت است كه به وسيله آن با عوامل ضعف و اضطراب مبارزه مى - 1
  .منايد باز مىنريوست كه راه خود را با كمال متانت و بردبارى در برابر مشكالت 

   توان صرب هرگز معناى تن دادن به نامالميات و سوخنت و ساخنت نيست و نه مى

______________________________  
  .200): 3(آل عمران  -)1(
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و احكام و نواميس اهلى گردن  در رفع مشكالت منتظر قضا و قدر بود؛ زيرا منظور از قضا و قدر آن است كه به مقّدرات
  .يم

دهد و با   دانيم كه احكام و نواميسى كه در آيات قرآىن بيان گرديده ما را در برابر وظايف و تكاليف عجيىب قرار مى مى
ادن در برابر اين احكام است كه انسان به نتايج مثبت و مطلوب مى   .رسد گردن 

بنابراين . چنني مقّدر گرديده كه آن را بايد از راه كوشش و استقامت به دست آوردمثًال در باب پريوزى بر انواع دمشنان 
كنند، خالف معناى قضا و قدرى است كه حضرت حق آن را  آنان كه صرب را اعتقاد به قضا و قدر پندارى خود معنا مى

  .پذيرفته است

  .اندازه در امور است قضا در اصطالح قرآن به معناى حكم خدا و َقَدر در فرهنگ حق به معناى

بايد مردم مؤمن و مسلمان به اين مطلب توجه پيدا كنند و قانون حضرت حق را در تأمني شرف زندگى و پريوزى و 
  .تكامل، يا احنطاط و پسىت و سقوط دريابند و اين معناى صرب است

 است كه بايد غول مشكالت كلمه مصابرت كه در آيه فوق آمده، معنايش حتّمل شدايد مهگاىن: بردبارى مهگاىن - 2
ها و به  ها، جتاوز و قلدرى مردم مهگى در برابر ظلم و زشىت. جامعه را با استقامت و پيكار دسته مجعى به زانو درآورند

. خاطر اصالح احنرافات ديگران و رفع ناداىن و افكار ناپسند و گمراه اجتماع، بايد پايدار و استوار باشند و مبارزه كنند
  .اى مصابرت يا صرب و بردبارى مهگاىن استاين معن

هاى  گاه دمشنان و پاييدن مرزها از اين كه مبادا راهى براى بيگانگان باز شود، مهچنني مشق مراقبت بر رخنه: پاييدن - 3
نظامى و جمّهز ساخنت مردم به دانش مفيد و اخالق نيكو، مهه مشمول كلمه مرابطت است كه در آيه عنوان شده آمده 

  .است

   البال تواند فارغ ها را سّد كرد مى گاه شرور و متام اقسام بدى آنگاه كه انسان رخنه
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  .راه كمال بپويد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

بنابراين، بردبارى فردى و مهگاىن، براى پيشگريى از مشكالت وارده است، وىل مسأله آمادگى و پاييدن براى جلوگريى از 
مالحظه كنيد كه هرگاه اين سه اصل مراعات شود اوضاع كنوىن و آينده زندگى . رود كه بروزش انتظار مى  مشكالتى است

بودى مى   .كند پذيرد و هر حلظه پيشروى مى ملل اسالمى تا چه اندازه 

اصل به نتيجه  دهند در پرتو اين پرهيزكارى بايد در مهه حال مالك كار مردان با اميان باشد تا كارهاىي كه اجنام مى - 4
  .مطلوب و هدف قطعى خود برسد

دارد و حالت تقوا كه مربوط به قلب و روح و  تقوا آدمى را در مجيع احوال از بزهكارى و اخالل در اجنام وظيفه مصون مى
  .گذارد نفس و باطن است، دستورها و شرايع اهلى را آن چنانكه شايسته است به مرحله اجرا مى

مردمى كه به داشنت امياىن راسخ دل خوش هستيد، اين است اسباب پريوزى كه در ضمن چهار ! نهان اى افراد با اميا
هاى خود را سرشار از درك معاىن آن كنيد و در مقام عمل  اصل از طرف قرآن براى مشا معرىف گرديده، اينك بايد دل

  .برآييد

  »1« »ُنوا َو َعِمُلوا الّصاِحلاِت َو َتواَصْوا بِاحلَْقِّ َو َتواَصْوا بِالصَّْربِ إالَّ الَّذيَن آمَ * إنَّ اْالْنساَن َلفى ُخْسرٍ * َو اْلَعْصرِ 

مگر كساىن كه اميان آورده و كارهاى * كارى بزرگى است؛ ترديد انسان در زيان ىب]*  ظهور پيامرب اسالم[سوگند به عصر 
  .اند سفارش كرده اند و يكديگر را به حق توصيه منوده و به شكيباىي شايسته اجنام داده

______________________________  
  .3/ - 1): 103(عصر  -)1(
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خنستني ماده از چهار برنامه  :»اْصِربُوا« »1« »بياييد دعوت خدا و پيامرب را به سوى آنچه كه مايه زندگى مشاست بپذيريد
استقامت و صرب و ايستادگى در برابر حوادث است كه در حقيقت . است است كه ضامن سربلندى و پريوزى مسلمني

هاى فردى و  دهد و هر چه درباره نقش و امهّيت آن در پيشرفت ريشه اصلى هرگونه پريوزى مادى و معنوى را تشكيل مى
در برابر بدن اجتماعى گفته شود كم است، اين مهان چيزى است كه حضرت موال در كلمات قصارش آن را به منزله سر 

  :معرىف كرده است
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  »2« .فإنَّ الصَّبـَْر ِمَن اْإلْمياِن َكالرَّْأِس ِمَن اجلََْسدِ 

  .هر آينه نسبت صرب به اميان مانند سر به بدن است

بنابراين، قرآن خنست به افراد با اميان . مصابره به معىن صرب و استقامت در برابر صرب و استقامت ديگران است :»صاِبُروا
و در مرحله دوم دستور به ) شود كه هرگونه جهاد با نفس و مشكالت زندگى را شامل مى(دهد  ور استقامت مىدست

رساند كه تا مّلىت در جهاد با نفس و اصالح نقاط ضعف دروىن پريوز  دهد و اين خود مى استقامت در برابر دمشن مى
هاىي است كه در  برابر دمشنان به خاطر شكست هاى ما در نشود، پريوزى او بر دمشن ممكن نيست و بيشرت شكست

  .جهاد با نفس و اصالح نقاط ضعف خود، دامنگري ما شده است

شود كه هر قدر دمشن بر استقامت خود بيفزايد ما نيز بايد بر پايدارى و استقامت  استفاده مى» صابروا«و از اين دستور 
  .خود بيفزاييم

   ه شده و آن در اصل به معىن بسنت چيزىاين مجله از ماده ربط گرفت :»راِبُطوا

______________________________  
  .286: سريى در تعاليم اسالمى -)1(

  .47، ذيل حديث 12، باب 232/ 64: ؛ حبار األنوار82حكمت : ج البالغه -)2(
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و ربط قلب به معىن . گويند مى» رباط«مهني جهت به كاروانسراها و به ) مانند بسنت اسب در يك حمل(در مكاىن است 
  .آرامش دل و سكون خاطر است، گويا به حملى بسته شده است

ها و وسايل جنگى را در آن حمل نگاهدارى  به معىن مراقبت از مرزها آمده است؛ زيرا سربازان و َمركب» مرابطه«و 
  .كنند مى

دهد  ه باش در برابر دمشن و مراقبت دائم از مرزها و سرحدهاى كشورهاى اسالمى مىاين مجله به مسلمانان دستور آماد
ا دستور آماده باش و مراقبت مهيشگى در برابر محالت شيطان  تا هرگز گرفتار محالت غافلگريانه دمشن نشوند و نيز به آ

ملؤمنني عليه السالم اين مجله به معىن دهد تا غافلگري نگردند، لذا در بعضى از روايات از امريا هاى سركش مى و هوس
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مواظبت و انتظار منازها يكى بعد از ديگرى تفسري شده است؛ زيرا كسى كه با اين عبادت مستمر و پى در پى دل و 
  .دارد مهچون سربازى است كه در برابر دمشن حالت آماده باش به خود گرفته است جان خود را بيدار مى

در . شود اى وسيعى دارد كه هرگونه آمادگى براى دفاع از خود و جامعه اسالمى را شامل مىمعن» مرابطه«خالصه اين كه 
يعىن آمادگى براى حفظ مرزها در برابر هجوم احتماىل دمشن » مرابطه«فقه اسالمى نيز در باب جهاد حبثى حتت عنوان 

  .شود كه احكام خاصى براى آن بيان شده است ديده مى

  .علما و دانشمندان نيز مرابط گفته شده استدر بعضى از روايات به 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ِء شيَعِتنا، َو َعْن أْن يـََتَسلََّط ُعَلماءُ َشيَعِتنا ُمراِبطُوَن ِىف الثـَّْغِر الَّذى يَِلى إْبليَس َو َعفاريَتُه َو َميْنَـُعونـَُهم َعِن اْخلُُروِج َعلى ُضَعفا
  »1« .َعَلْيِهْم إبْليسُ 

   دانشمندان پريوان ما مهانند مرزداراىن هستند كه در برابر لشكر ابليس صف

______________________________  
  .221، حديث 343: ؛ تفسري االمام العسكرى عليه السالم385/ 2: االحتجاج -)1(
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ا به افرادى كه كشيده   .كنند قدرت دفاع از خود ندارند جلوگريى مى اند و از محله كردن آ

كنند  در ذيل حديث مقام و موقعيت آنان برتر و باالتر از افسران و مرزداراىن كه در برابر هجوم دمشنان اسالم پيكار مى
ا نگهبانان عقايد و فرهنگ اسالمند، در حاىل كه اينها حافظ مرزهاى  مشرده شده است و اين به خاطر آن است كه آ

اى و فرهنگى او مورد محالت دمشن قرار گريد و نتواند به خوىب از آن دفاع   جغرافياىي هستند، مسّلماً مّلىت كه مرزهاى عقيده
  .كند در مّدت كوتاهى از نظر سياسى و نظامى نيز شكست خواهد خورد

افكند دستور به پرهيزكارى است و  باألخره آخرين دستور كه مهچون چرتى بر مهه دستورهاى سابق سايه مى :»َواتـَُّقوا اللَّهَ 
استقامت و مصابره و مرابطه بايد آميخته با تقوا و پرهيزكارى باشد و از هرگونه خودخواهى و رياكارى و اغراض شخصى 

  .به دور گردد
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ا راهى به سوى  ار بسنت اين چهار دستور مىمشا در سايه به ك :»َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحون توانيد رستگار شويد و با ختّلف از آ
  »1« ».رستگارى خنواهيد داشت

 كسى معىن حبر فهميده باشد
 

 كه چون موج بر خويش پيچيده باشد

  چو آيينه پر ساده است اين گلستان
 

 خيال تو رنگى تراشيده باشد

 كسى را رسد ناز مسىت كه چون خط
 

 ِگرد لب يار گرديده باشدبه  

  به گردون رسد پايه ِگرد بادى
 

 كه از خاكسارى گلى چيده باشد

 طراوت در اين باغ رنگى ندارد
 

 مگر انفعاىل تراويده باشد

  در اين ره شود پاميال حوادث
 

 چو نقش قدم هر كه خوابيده باشد

  به وحشت قناعت كن از عيش امكان
 

ن دامِن چيده   باشدگل اين 

______________________________  
  .سوره آل عمران 200ذيل آيه : 268/ 3: تفسري منونه -)1(
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  ز َگردى كز اين دشت خيزد حذر كن
 

 دل كس در اين پرده ناليده باشد

ارت   ندارم چو گل پاى سري 
 

 به رومي مگر رنگ گرديده باشد

  جهان در متاشاگه عرض نازت
 

 نگاهى در آيينه باليده باشد
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  بيدل  بود گريه دزديدن چشم
 

 چو زمخى كه او آب دزديده باشد

  

  )بيدل دهلوى(

   تفسري صرب در كالم عالمه طباطباىي

مؤمن و امم خداپرست  هاى مردم  كند و پريوزى اش مردم مؤمن را امر به صرب در برابر حوادث مى قرآن جميد در آيات كرميه
داند و براى صابران در راه خدا و در برابر طاعت و معصيت و مصيبت اجرها قائل است كه  گذشته را معلول صرب مى

  .انسان از درك آن عاجز است

ا َلَكبريَةٌ إّال َعَلى اْخلاِشعنيَ  َّ   »1« »َو اْسَتعيُنوا ِبالصَّْربِ َو الصَّالِة َو ا

ترديد اين   كمك خبواهيد و ىب]  ها و رسيدن به رمحت حق حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگىبراى [از صرب و مناز 
  .كار جز بر كساىن كه در برابر حق قلىب فروتن دارند دشوار و گران است

  :فرمايد در توضيح اين آيه مى» امليزان«صاحب 

واند از عهده مشكالت و حوادث برآيد و چون در استعانت يعىن مدد جسنت و آن در جاىي است كه انسان به تنهاىي نت
واقع مددكارى جز خدا نيست بنابراين مدد و كمك در برابر مشكالت عبارت است از ثبات و مقاومت و اتصال و توجه 

رتين وسيله براى اين موضوعند؛ زيرا صرب و  به ذات مقدس پروردگار و اين مهان صرب و مناز است و در حقيقت اين دو 
   اىي هر مشكل عظيمى را كوچكشكيب

______________________________  
  .45): 2(بقره  -)1(
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گاهى دارد  سازد كه تكيه كند و او را متوّجه مى سازد و توجه به خدا و پناه بردن به او روح اميان را در انسان بيدار مى مى
  .گسستىناى دارد نا  بس حمكم و وسيله
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  آياتى ديگر در صرب

الَّذيَن إذا أصابـَتـُْهْم * ٍء ِمَن اخلَْْوِف َو اجلُْوِع َو نـَْقٍص ِمَن اْألْمواِل َو اْألنـُْفِس َو الثََّمراِت َو َبشِِّر الّصاِبرينَ  َو َلَنبـُْلَونَُّكْم ِبَشى
ْم َو َرْمحٌَة َو اولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ اولِئَك * ُمصيَبٌة قالُوا إنّا لِلَِّه و انّا إلَْيِه راِجُعونَ    »1« »َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َرِِّ

نباتى يا مثرات باغ [ترديد مشا را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش خبشى از اموال و كسان و حمصوالت  و ىب
كساىن كه چون بال و آسيىب به آنان رسد    مهان.* و صربكنندگان را بشارت ده. كنيم آزمايش مى] زندگى از زن و فرزند

آنانند كه درودها و رمحىت از سوى پروردگارشان بر آنان است و .* گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى: گويند
  .اند آنانند كه هدايت يافته

  »2« »َو َمتَّْت َكَلِمُة َربَِّك احلُْْسىن َعلى َبىن إْسرائيَل ِمبا َصبَـُروا

  .كردند حتّقق يافت] ها و بالها بر سخىت[صربى كه ]  پاداش[اسرائيل به  و وعده نيكوتر و زيباتر پروردگارت بر بىن

  »3« »َو اْصِربُوا إنَّ اللََّه َمَع الّصاِبرينَ 

  .و شكيباىي ورزيد؛ زيرا خدا با شكيبايان است

______________________________  
  .157 -155): 2(بقره  -)1(

  .137): 7(اعراف  -)2(

  .46): 8(انفال  -)3(
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  »1« »َو اتَِّبْع ما يُوحى إلَْيَك َواْصِربْ َحىتَّ َحيُْكَم اللَُّه َو ُهَو َخيـُْر اْحلاِكمنيَ 

ميان تو و [ش تا خدا شكيبا با]  در برابر پيشامدها و تكذيب منكران[شود، پريوى كن و  و از آنچه به سويت وحى مى
رتين داوران است]  خمالفانت   .داورى كند؛ و او 

  »2« »َواْصِربْ َفإنَّ اللََّه الُيضيُع أْجَر اْلُمْحِسننيَ 
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  .كند و شكيباىي كن كه يقيناً خدا پاداش نيكوكاران را تباه منى

  »3« »إنَُّه َمْن يـَتَِّق َو َيْصِربْ َفإنَّ اللََّه الُيضيُع اْلُمْحِسننيَ 

  .كند ؛ زيرا خدا پاداش نيكوكاران را تباه منى]يابد پاداش شايسته مى[ترديد هر كس پرهيزكارى كند و شكيباىي ورزد،  ىب

ْم َو أقاُموا الصَّالَة َو أنـَْفُقوا ِممّا َرَزْقناُهْم ِسرّاً َو َعالنَِيًة َو  ِباَحلَسَنِة السَّيَِّئَة اولِئَك َهلُْم ُعْقَىب َيْدَرُؤوَن َو الَّذيَن َصبَـُروا ابِْتغاَء َوْجِه َرِِّ
  »4« »الّدارِ 

شكيباىي ورزيدند، و مناز را بر ]  در برابر گناهان و اجنام وظايف و حوادث[و براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان 
ان و آشكار انفاق منودند، و مهواره  زشىت و پليدى ]  عبادت[با نيكِى پا داشتند، و خبشى از آنچه را روزى آنان كردمي در 

، اينانند كه ]منايند هاى آنان را نسبت به خود برطرف مى هاى خود نسبت به مردم، بدى و با خوىب[كنند  را دفع مى]  گناه[
  .فرجام نيك آن سراى، ويژه آنان است

ْنيا َحَسَنًة َو َألَْجرُ  َوالَّذيَن هاَجُروا ِىف اللَِّه ِمْن بـَْعِد ما ظُِلُموا لَنُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِىف    الدُّ

______________________________  
  .109): 10(يونس  -)1(

  .115): 11(هود  -)2(

  .90): 12(يوسف  -)3(

  .22): 13(رعد  -)4(
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  »1« »ْم يـَتَـوَكَُّلونَ الَّذيَن َصبَـُروا َو َعلى َرِِّ * اْآلِخَرِة أْكبَـُر َلْو كانُوا يـَْعَلُمونَ 

و آنان كه پس از ستم ديدنشان براى به دست آوردن خشنودى خدا هجرت كردند، يقيناً آنان را در اين دنيا در جايگاه 
رت و برتر است، اگر مى كه داراى چه كمّيت و كيفيىت [دانستند  و مكاىن نيكو جاى دهيم، و قطعاً پاداش آخرت 
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صرب كردند و فقط بر پروردگارشان توّكل ]  برابر مصايب و حوادث و آزار ديدن از ديگراندر [مهانان كه .]* است
  .كنند مى

َفُد َو ما ِعْنَداللَِّه باٍق َو َلَنْجزَِينَّ الَّذيَن َصبَـُروا أْجَرُهْم بِأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ    »2« »ما ِعْنَدُكْم يـَنـْ

ماند، و قطعاً آنان   نزد خداست، باقى مى]  از پاداش و ثواب[شود و آنچه   مىنزد مشاست، فاىن]  از ثروت و مال[آنچه 
رتين عملى كه مهواره اجنام مى]  براى دينشان[كه    .دهيم اند، مى داده شكيباىي ورزيدند، پاداششان را بر پايه 

أْنَسوُْكْم ذِْكِرى َو ُكْنُتْم   َفاختََّْذُمتُوُهْم ِسْخرِيّاً َحّىت * نا َو أْنَت َخيـُْر الرّاِمحنيَ إنَُّه كاَن َفريٌق ِمْن ِعبادى يـَُقولُوَن َربَّنا آَمّنا َفاْغِفْرلَنا َواْرمحَْ 
  »3« »إّىن َجَزيـْتـُُهُم اْليَـْوَم ِمبا َصبَـُروا أنـَُّهْم ُهُم اْلفاِئُزونَ * ِمنـُْهْم َتْضَحُكونَ 

ما اميان آوردمي، پس ما را بيامرز و به ما رحم كن  ! پروردگارا :گفتند گروهى از بندگان من بودند كه مى]  به ياد داريد كه[
رتين رحم   .كنندگاىن كه تو 

اميان، [ياد مرا از خاطرتان برد، و مشا مهواره به ]  دل مشغوىل مشا به مسخره آنان[وىل مشا آنان را به مسخره گرفتيد، تا * 
كردند پاداش ] نسبت به مسخره و خنده مشا[ر برابر صربى كه من امروز آنان را د!!* خنديديد آنان مى]  عمل و دعاهاى

  .دادم كه مهه آنان كاميابند

______________________________  
  .42 -41): 16(حنل  -)1(

  .96): 16(حنل  -)2(

  .111 -109): 23(مؤمنون  -)3(
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اُر خاِلديَن فيها ِنْعَم أْجُر اْلعاِملنيَ َو الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا  ْ الَّذيَن * الّصاِحلاِت لَنُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِمَن اْجلَنَِّة ُغَرفاً َجتْرى ِمْن َحتِْتَها اْأل
ْم يـَتَـوَكَُّلونَ    »1« »َصبَـُروا َو َعلى َرِِّ
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شت كه از زيِر اند حتماً آنان را در ق و كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده صرهاىي رفيع و با ارزش از 
رها جارى است، جاى خواهيم داد، در آن جا جاودانه]  درختانِ [ مهانان كه .* كنندگان اند؛ چه نيكوست پاداش عمل آن 
  .كنند شكيباىي ورزيدند و مهواره بر پروردگارشان توّكل مى]  براى حفظ اميان، اخالق و عمل صاحل[

  »2« »ْعَداللَِّه َحقٌّ َو ال َيْسَتِخفَّنََّك الَّذيَن ال يُوِقُنونَ َفاْصِربْ إنَّ وَ 

حق است، و مبادا ] در مورد يارى و پريوزى تو[شكيباىي كن كه يقيناً وعده خدا ]  خبتان گوىي اين تريه بر آزار و ياوه[پس 
  .سارى وادارند  و سبكندارند تو را به ناشكيباىي]  هاى حق و برپا شدن قيامت به وعده[آنان كه يقني 

ْنيا َحَسَنٌة َو أْرُض اللَِّه واِسَعةٌ إ ا يـَُوىفَّ الّصاِبُروَن أْجَرُهْم ِبَغْريِ ُقل يا ِعباِد الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َربَُّكْم ِللَّذيَن أْحَسُنوا ىف هِذِه الدُّ منَّ
  »3« »ِحسابٍ 

اند، پاداش نيكى  اى كساىن كه در اين دنيا اعمال شايسته اجنام دادهبر . از پروردگارتان پروا كنيد! اى بندگان مؤمنم: بگو
]. بر مشاست از سرزميىن كه دچار مضيقه ديىن هستيد به سرزميىن ديگر مهاجرت كنيد[است و زمني خدا گسرتده است 

  .فقط شكيبايان پاداششان را كامل و بدون حساب دريافت خواهند كرد

  »4« »ًة َو حريراً َو َجزاُهْم ِمبا َصبَـُروا َجنَّ 

______________________________  
  .59 -58): 29(عنكبوت  -)1(

  .60): 30(روم  -)2(

  .10): 39(زمر  -)3(

  .12): 76(انسان  -)4(
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شىت ] در برابر تكاليف ديىن و حوادث روزگار[و آنان را براى اين كه  و لباسى ابريشمني ]  عنربسرشت[شكيباىي ورزيدند، 
  .دهد پاداش مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  اهلى به مستان صهباى فيض
 

  نگ آشنايان درياى فيض

 به شاداىب جام گوهر نثار
 

ار  كه شبنم نگار گل است و 

  به آزادى دست ساغر به دست
 

  كه هرگز دِر فيض بر كس نبست

 به سرگرمى پاى ميخانه سري
 

 ويرانه سري ز سوداى آن گنج

 به رخساره زرد ارباب درد
 

 كه چون آفتاب است در زير گرد

  داران ناموس دل به شب زنده
 

  كه بر عرش بستند فانوس دل

  

 چو اعرابيم گوىي و آب شور
 

 كه در يوزه دارم شراب طهور

  لبم را به يك قطره شرمنده كن
 

  ام خنده كن به يك جرعه مخيازه

  

   صرب در روايات

  :صادق عليه السالم روايت شدهاز حضرت 

  »1« .الصَّبـُْر َرْأُس اْإلميانِ 

  .صرب و شكيباىي سِر اميان است

  :و نيز فرمود

  »2« .لصَّبـُْر َذَهَب اْإلميانُ الصَّبـُْر ِمَن اْإلمياِن ِمبَْنزَِلِة الرَّْأِس ِمَن اجلََْسِد، َفإذا َذَهَب الرَّْأُس َذَهَب اجلََْسُد، َكذِلَك إذا َذَهَب ا

رود، مهچنني وقىت صرب رفت اميان هم  صرب نسبت به اميان به منزله سر است نسبت به بدن، پس چون سر برود تن هم مى
  .رفته است
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______________________________  
  .3568، حديث 76، باب 257/ 3: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 87/ 2: الكاىف -)1(

  .3573، حديث 76، باب 258/ 3: الشيعة؛ وسائل 2، حديث 87/ 2: الكاىف -)2(
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  :حضرت باقر عليه السالم فرموده است

َرْيِن اْلَورَُع َعِن اْلَمحارِمِ : الصَّبـُْر َصْربانِ    »1« .َصبـٌْر َعَلى اْلَبالِء َحَسٌن َمجيٌل، أْفَضُل الصَّبـْ

رتين دو صرب، ورع از حمّرمات است صرب بر بال، كه: صرب، بر دو نوع صرب است   .نيكو و زيباست و 

  :امام صادق عليه السالم در روايىت طوالىن و مهم به حفص بن غياث فرمود

و هر كه جزع و بيتاىب  ) زيرا زمان اقامت انسان در دنيا بسيار كم است(هر كس صرب كند، اندكى صرب كرده ! اى حفص
  .كند، اندكى بيتاىب كند

ات صرب پيشه كن؛ زيرا خداوند حمّمد صلى اهللا عليه و آله را مبعوث كرد و او را  در كار و برنامه! اى حفص :سپس فرمود
  :به صرب و نرمش دستور داد و فرمود

يًال   َو اْصِربْ َعَلى   »2« »ُهْم قَِليًال َو َذْرِىن َو اْلُمَكّذِبَني أُْوِىل النـَّْعَمِة َو َمّهلْ * َما يـَُقولُوَن َو اْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِ

و مرا با تكذيب كنندگان توانگر و * اى پسنديده دورى كن، مشركان شكيبا باش و از آنان به شيوه] و آزار[و بر گفتار 
  .نازپرورده واگذار و آنان را اندكى مهلت ده

يمٌ َو َالَتْسَتِوى احلََْسَنُة َو َالالسَّيَّئُة اْدَفْع بِالَِّىت ِهَى َأْحَسُن فَِإَذا  َنُه َعَد َوٌة َكأَنَُّه َوِىلٌّ محَِ َنَك َو بـَيـْ َو َما يـَُلقَّيَهآ ِإالَّ الَِّذيَن * الَِّذى بـَيـْ
  »3« »َصبَـُرواْ َو َما يـَُلقَّيَهآ ِإالَّ ُذو َحّظ َعِظيمٍ 

رتين شيوه دفع كن؛ ] بدى را. [نيكى و بدى يكسان نيست    با اين[با 

______________________________  
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.* استكه گوىي دوسىت نزديك و صميمى ] چنان شود[ناگاه كسى كه ميان تو و او دمشىن است ]  برخورد متني و نيك
رتين شيوه را جز كساىن كه  ره بزرگى  پايدارى كردند، منى]  در زمينه خودسازى و تزكيه[اين  از [يابند، و جز كساىن كه 

  .رسند دارند به آن منى] اميان و تقوا

مت مه شدايد و مصايب صرب كرد تا به او  احر، س: هاى بزرگى زدند پس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در برابر آ
از آن پس سينه او تنگ شد و دلتنگى عجيىب به خاطر بدخبىت مردم براى او آمد، خداوند عّز و جّل . جمنون، كّذاب

  :فرمود

  »1« »َفَسّبْح ِحبَْمِد َرّبَك َو ُكن ّمَن السِجِدينَ * َو َلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِمبَا يـَُقولُونَ 

پروردگارت را مهراه با سپاس و ]  براى دفع دلتنگى[پس .* شوى گويند، دلتنگ مى مى]  مشركان[دانيم كه تو از آنچه  ما مى
  .ستايش تسبيح گوى و از سجده كنان باش

باز هم با كمال وقاحت او را تكذيب منوده و مّتهم كردند، چنانكه از آن وضع غمناك شد، خداى عّز و جّل اينچنني او 
  :را دلدارى داد

َوَلَقْد ُكّذَبْت ُرُسٌل ّمن قـَْبِلَك * ِإنَُّه لََيْحزُُنَك الَِّذى يـَُقولُوَن فَِإنـَُّهْم َالُيَكّذبُوَنَك َولِكنَّ الظِلِمَني بَايِت اللَِّه َجيَْحُدونَ  َقْد نـَْعَلمُ 
ُْم َنْصرُنَا َوَال ُمَبّدَل ِلَكِلمِت اللَّ   َما ُكّذبُواْ َوأُوُذواْ َحىتَّ   َفَصبَـُرواْ َعَلى   »2« »ِه َوَلَقْد َجآَءَك ِمن نـََّبِإْى اْلُمْرَسِلنيَ َأ

پس آنان تو را تكذيب . كند دانيم كه تو را غمگني مى گويند مى مى] بر ضد قرآن و تو[آنچه را كافران و مشركان 
  كنند، بلكه ستمكاران آيات خدا منى

______________________________  
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و بر تكذيب و آزارى كه ] و مورد آزار قرار گرفتند[مسلماً پيش از تو رسوالىن تكذيب شدند .* منايند را تكذيب مى
و ] است،اين سّنت خد. تو نيز شكيباىي كن تا يارى ما به تو برسد[ديدند، شكيباىي ورزيدند تا يارى ما به آنان رسيد، 

به تو ]  در آياتى كه پيش از اين نازل شده[و قطعاً خبشى از سرگذشت پيامربان . اى نيست هاى خدا را تغيري دهنده سّنت
  .رسيده است

پيامرب خود را به صرب و شكيباىي گرفت و آنان جنايت را از حد گذراندند، خدا را به زبان آوردند و او را ! اى حفص
  .من بر خودم و خاندامن و آبرومي صرب كردم و بر معبود خود صرب نتوامن: رمودتكذيب كردند، پيامرب ف

  :خداى عّز و جّل اين آيت بر او فرستاد

نَـُهَما ِىف ِستَِّة أَيَّاٍم َو َما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ    »1« »َما يـَُقولُونَ   َفاْصِربْ َعَلى* َو َلَقْد َخَلْقَنا السَّمَو ِت َواْألَْرَض َو َما بـَيـْ

است در شش روز آفريدمي، و هيچ رنج و درماندگى به ما نرسيد بر [پس .* مهانا ما آمسان ها و زمني و آنچه را ميان آ
  .شكيبا باش]  آزار مشركان

ا را هم خداوند متعال توصيف  پيامرب در هر حال صرب كرد تا مژده عرتت كه پس از او امامان هدايتند به او داده شد و آ
  :ردبه صرب ك

  »2« »َو َجَعْلنا ِمنـُْهْم أِئمًَّة يـَْهُدوَن بِأْمرِنا َلّما َصبَـُروا َو كانُوا ِبآياتِنا يُوِقنونَ 

صرب كردند و مهواره به آيات ما يقني ]  هاى تلخ و شريين ها و حادثه در برابر مشكالت، سخىت[و برخى از آنان را چون 
  .كردند هدايت مى] مردم را[ داشتند، پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما

______________________________  
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  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :براى او فرستادخداوند عّز و جّل از او قدرداىن كرد و اين آيه را  »1« .صرب از اميان چون سر براى بدن است

َبِىن ِإْسَر ِءيَل ِمبَا   َعَلى  ِلَمُت رَّبَك احلُْْسَىن َوَأْوَرثـَْنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُواْ ُيْسَتْضَعُفوَن َمشِرَق اْألْرِض َوَمغرِبـََها الَِّىت برَْكَنا ِفيَها َوَمتَّْت كَ 
  »2« »ْوُمُه َوَما َكانُواْ يـَْعرُِشونَ َصبَـُرواْ َو َدمَّْرنَا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقَـ 

از جهت فراواىن [و به آن گروهى كه مهواره ناتوان و زبونشان مشرده بودند، نواحى شرقى و غرىب آن سرزمني را كه در آن 
به اسرائيل  بركت قرار داده بودمي، خبشيدمي؛ و وعده نيكوتر و زيباتر پروردگارت بر بىن]  خيزى نعمت، ارزاىن و حاصل

از كاخ و قصرهاى [كردند حتّقق يافت، و آنچه را كه مهواره فرعون وفرعونيان ] ها و بالها بر سخىت[صربى كه ]  پاداش[
  .افراشتند، نابود كردمي نشني مى هاى خوش بان و سايه]  جمّلل

نربد با مشركان را مباح كرد و و خداى عّز و جّل براى او . اين مژده و انتقام است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  :اين آيه را فرستاد

ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعدُ  واْ َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإن َتابُواْ َوأََقاُمواْ َفِإَذا انَسَلَخ اْألْشُهُر احلُُْرُم َفاقْـتـُُلواْ اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجدمتُّ
  »3« »َكوَة َفَخلُّواْ َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ الصََّلوَة َو َءاتـَُواْ الزَّ 

هاى حرام سپرى شود، مشركان را هر جا يافتيد، بكشيد و به اسريى بگرييد و حماصره كنيد و در هر   پس هنگامى كه ماه
  گاهى به كمني آنان بنشينيد؛ كمني
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  .وىل اگر توبه كردند و مناز را بر پا داشتند و زكات پرداختند، پس آزادشان گذاريد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

  »1« »َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم ّمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َو اْلِفتـَْنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ َواقْـتـُُلوُهْم 

هر كجا يافتيد، به قتل برسانيد و از جاىي كه مشا را بريون كردند ] ايستند كه از شرك و كفر و هيچ ستمى بازمنى[و آنان را 
از قتل وكشتار بدتر ] رسىت، بريون كردن مردم از خانه و كاشانه و وطنشان باشدپ كه شرك، بت[بريونشان كنيد و فتنه 

  .است

ا را به دست رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و دوستانش كشت و ثواب صربش را براى او مقّرر داشت با  خداوند آ
د تا خدا ديده او را درباره دمشنانش هر كه صرب كند و تقّرب به خدا جويد، از دنيا نرو . آنچه در آخرت برايش ذخريه كرد

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده »2« .روشن كند، با آنچه در آخرت براى او ذخريه كند

َعلى ما : لصَّْربِ، فـَُيقاُل َهلُمْ َحنُْن أْهُل ا: َمْن أنـُْتْم؟ فـَيَـُقولُونَ : إذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة يـَُقوُم ُعُنٌق ِمَن النّاِس فـََيْأتُوَن باَب اْجلَنَِّة فـَُيقالُ 
  :َصبَـْرُمتْ؟ فـَيَـُقولُونَ 

  :فـَيَـُقوُل اللَّهُ َعزَّ َو َجلَّ . ُكّنا َنصِربُ َعلى طاَعِة اللَِّه، َو َنْصِربُ َعْن َمعاِصى اللَّهِ 

  »3« :َو ُهَو قـَْوُل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ . َصَدُقوا، أْدِخُلوُهُم اْجلَنَّةَ 

ا يُوىفَّ    »4« »الّصاِبُروَن أْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحسابٍ  إمنَّ

شت روند، به    چون روز قيامت شود گروهى از مردم برخيزند و به سوى دِر 

______________________________  
  .191): 2(بقره  -)1(

  .20454، حديث 25، باب 261/ 5: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 88/ 2: الكاىف -)2(

  .4، حديث 75/ 2: ؛ الكاىف20368، حديث 19، باب 236 /15: وسائل الشيعة -)3(

  .10): 39(زمر  -)4(

  44: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  بر چه صرب كرديد؟: اهل صرب، سؤال شود: كيستيد؟ پاسخ دهند: آنان گفته شود

شت راست گفتن: فرمايد پس پروردگار مى. بر اجنام طاعت حق و دورى از معصيت خدا: جواب دهند د، آنان را وارد 
  ».شود اجر صابران بدون حساب مهانا كامل داده مى«و اين است قول خداى عّز و جّل . مناييد

  :طالب عليه السالم فرمود حضرت موال على بن اىب

صيَبِة َحَسٌن َمجيٌل، َو أْحَسُن ِمْن ذِلَك الصَّبـُْر ِعْنَدما َحرَّ : الصَّبـُْر َصْربانِ 
ُ
: َو الذّْكُر ِذْكرانِ . َم اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْيكَ َصبـٌْر ِعْنَد امل

  »1« .وُن حاِجزاً ِذْكُر اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ ِعْنَد اْلُمصيَبِة، َو أْفَضُل ِمْن ذِلَك ِذْكرُاللَِّه َعْنَدما َحرََّم اللَُّه َعَلْيَك فـََيكُ 

رت از آن صربى است كه در برابر آنچه خداوند  صرب در مصيبت كه خوب و پسنديده است و: صرب دو نوع صرب است
  .حرام كرده به خرج دهى تا از ارتكاب گناه در امان مباىن

ياد خدا در وقت مصيبت و برتر از آن ياد خداست در برابر آنچه خدا بر تو حرام كرده تا آن : و ياد دو نوع ياد است
  .ياد مانع تو از كار حرام شود

  :فرمايد مىحضرت باقر عليه السالم 

يا بـَُىنَّ، اوصيَك ِمبا أْوصاىن ِبِه أىب حَني َحَضرَْتُه اْلَوفاُة َو ِمبا ذََكَر : َلّما َحَضَرْت َعِلىَّ ْبَن احلَُْسْنيِ اْلَوفاُة َضمَِّىن إىل َصْدرِِه َو قالَ 
  »2« .يا بـَُىنَّ، إْصِربْ َعَلى احلَْقِّ َو إْن كاَن ُمرّاً : أنَّ أباُه أْوصاُه ِبهِ 

پسرم، تو را به آنچه كه پدرم حضرت : زماىن كه حضرت علّى بن احلسني را وقت وفات رسيد مرا به سينه گرفت و فرمود
   سّيدالشهداء به وقت رسيدن

______________________________  
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فرزندم بر آنچه : كنم و بدانچه يادآور شد كه پدرش به او وصيت كرده و آن اين است شهادت وصيت كرد سفارش مى
  .حّق است صرب كن گرچه تلخ باشد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

 .َصبَـُروا َفصاَرْت َعَلْيِهْم نِْعَمةً اللََّه َعزَّ َو َجلَّ أنـَْعَم َعلى قـَْوٍم فـََلْم َيْشُكُروا َفصاَرْت َعَلْيِهْم َوباًال، َو ابـَْتلى قـَْوماً بِاْلَمصاِئِب فَ  إنَّ 
»1«  

د پس صرب منودند، خداوند عّزو جّل بر مردمى نعمت داد پس شكر نكردند، براى آنان وبال شد و مردمى را گرفتار كر 
  .براى آنان نعمت شد

  :و نيز فرمود

  »2« .َمِن ابـُْتِلَى ِمَن اْلُمْؤِمنَني بَِبالٍء َفَصبَـَر َعَلْيِه كاَن َلهُ ِمْثُل أْجِر أْلِف َشهيدٍ 

  .هر مؤمىن كه گرفتار شود و بر آن گرفتارى صرب كند، براى او مانند اجر هزار شهيد است

  :و نيز فرمود

ا ِهَى ساَعٌة، َفإنَّ ما َمضىاْصِربُوا عَ  ْنيا فَإمنَّ ا ِهَى  ِمْنُه ال جتَُِد َلهُ أَلماً َو ال ُسُروراً، َو ما َملْ جيَِى  َلى الدُّ ْء َفال َتْدرى ما ُهَو، َو إمنَّ
  »3« .ساَعُتَك الَّىت أْنَت فيها، َفاْصِربْ فيها َعَلى طاَعِة اللَِّه، َواْصِربْ فيها َعْن َمْعِصَيِة اللَّهِ 

ها و پيشامدهايش صرب كنيد كه دنيا ساعىت بيش  در اين مّدت زماىن كه در دنيا هستيد بر حوادث و بالها و طوفان
  اى اكنون با ياىب، چون گذشته و رابطه نيست؛ زيرا از گذشته آن امل و رنج و درد و سرور و خوشحاىل منى

______________________________  
  .3577، حديث 76، باب 259/ 3: ؛ وسائل الشيعة18حديث  ،92/ 2: الكاىف -)1(

  .3560، حديث 76، باب 255/ 3: ؛ وسائل الشيعة17، حديث 92/ 2: الكاىف -)2(

  .4، حديث 454/ 2: ؛ الكاىف20372، حديث 19، باب 237/ 15: وسائل الشيعة -)3(
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  46: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

برى، در اين ساعت بر اجنام طاعات و  خربى، اين توىي و ساعىت كه در آن به سر مى آن ىبآن ندارى، نيامده را هم از 
  .ترك حمّرمات صرب كن

  :كند فقيه بزرگ، شيخ مفيد، نقل مى

اكَ اليـَْفِقُدَك اللَُّه : يَاْبَن َرُسوِل اللَِّه، أْوِصىن، َفقالَ : أتى َرُجٌل أبا َعْبِداللَِّه عليه السالم َفقاَل َلهُ  َ . َحْيُث أَمَرَك، َو ال َيراَك َحْيُث 
  »1« .ال أِجدُ : زِْدىن، قالَ : قالَ 

خداوند : امام عليه السالم فرمود. مرا سفارش فرما: مردى به حمضر مبارك حضرت صادق عليه السالم آمد و عرضه داشت
  .تو را تارك عبادت و آلوده به گناه نبيند

  .غري از اين نيست: عرضه داشت بيشرت بفرماييد، فرمود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

در چه حاىل؟ چه خرب : امرياملؤمنني عليه السالم به مسجد درآمد، ناگاه مردى را غمناك و سر به گريبان ديد، به او فرمود
  !ترسم، زهره ترك شوم اند، مى پدر و مادر و برادرم مرده: شود؟ عرضه داشت است؟ تو را چه مى

  .بر تو باد به تقوا و صرب، تا فرداى قيامت با اين دو سرمايه به حمضر حق شرفياب شوى: او فرمودحضرت به 

صرب در امور چون سر است از تن، چون سر از تن جدا گردد تن فاسد شود و چون در كارها صرب نباشد مهه كارها فاسد  
  :كند آله روايت مى امرياملؤمنني عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و »2« .گردد

يـَُردَّها ِحبُْسِن   َفَمْن َصبَـَر َعَلى اْلُمصيَبِة َحّىت . َصبـٌْر ِعْنَد اْلُمصيَبِة، َو َصبـٌْر َعلى الطّاَعِة، َو َصبـٌْر َعِن اْلَمْعِصَيةِ : الصَّبـُْر َثالثَةٌ 
   َعزاِئها َكَتَب اللَُّه لَهُ 

______________________________  
  .95: ؛ احلكايات، شيخ مفيد650: ؛ املستطرفات20381، حديث 19، باب 239/ 15: عةوسائل الشي -)1(

  .6، حديث 125، باب 188/ 42: ؛ حبار األنوار9، حديث 90/ 2: الكاىف -)2(
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  47: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َرَجِة َكما بـَْنيَ ال َرَجِة إَىل الدَّ َو َمْن َصبَـَر َعَلى الطّاَعِة َكَتَب اللَُّه َلُه ِستَِّماَئِة َدَرَجٍة ما . سَّماِء إَىل اْألْرضِ َثالَمثِاَئِة َدَرَجٍة، ما بـَْنيَ الدَّ
َرَجِة َكما بـَْنيَ ُختُوِم اْألْرِض إَىل اْلَعْرشِ  َرَجِة إَىل الدَّ ، ما بـَْنيَ َو َمْن َصبَـَر َعِن اْلَمْعِصَيِة َكَتَب اللَّهُ َلُه ِتْسَعِماَئِة َدَرَجةٍ . بـَْنيَ الدَّ

َرَجِة َكما بـَْنيَ َختُوِم اْألْرِض إىل ُمْنتَـَهى اْلَعْرشِ  َرَجِة إَىل الدَّ   »1« .الدَّ

هر كه در مصيبت صرب كند تا آن را به تسّلى . صرب بر مصيبت و صرب بر طاعت و صرب از گناه: صرب سه صرب است
. ه تا درجه ديگر به مانند ميان آمسان است تا زمنيخوىب جواب گويد خداوند برايش سيصد درجه نويسد كه ميان هر درج

اى تا درجه ديگر از عمق زمني است تا  و هر كه بر طاعت صرب كند، خداوند برايش ششصد درجه نويسد كه ميان درجه
صد درجه نويسد كه ميان هر درجه تا درجه ديگر از عمق زمني تا . عرش و هر كه بر معصيت صرب كند، خدا برايش 
  .عرش باشد پايان

  كالم خواجه نصريالدين طوسى درباره صرب

  :فرمايد خواجه نصريالدين طوسى در باب صرب مى

دارنده اين واقعّيت از امنّيت باطن برخوردار است و . صرب، خوددارى از جزع به هنگام رنج و درد و حادثه و بالست«
و زبان و دست و پا از حركات غري عادى زبان شكايت از حضرت حق در حضور خلق ندارد و اعضاى او چون چشم 

  »2« ».مصون است

______________________________  
  .23، حديث 18، باب 139/ 79: ؛ حبار األنوار15، حديث 91/ 2: الكاىف -)1(

ج السعادة68/ 68: حبار األنوار -)2(   .150/ 6: ؛ مستدرك سفينة البحار283/ 7: ؛ 

  48: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  رواياتى ديگر در باب صرب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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آزاد، آزاد است در متام حاالتش، اگر رنج و مشّقت و درد به او برسد بر آن صابر است و اگر مصايب كوبنده سنگني 
ند بردگى ديگران آزاد او در اسارت و در چنگال دمشن و به وقت افتادن در ب. شود ور شوند دچار شكست منى بر او محله

به آزادى يوسف صّديق امني، بندگى عزيز مصر و اسارت و قهر و غلبه دمشن و تاريكى چاه و آنچه به او رسيد . است
اد تا جاىي كه جبّار سركش مصر بنده او شد پس از آن كه كوس . ضرر نزد خداوند بزرگ از پى صرب يوسف بر او مّنت 

اينچنني است . خداوند او را به پيامربى انتخاب كرد و به سبب او بر اّمىت رمحت آورد نواخت، مالكيت بر يوسف را مى
صرب كنيد و خويش را براى حتّمل صرب آماده مناييد تا به اجر ! اى شيعيان ما. استقامت و صرب كه خري و خوىب از پى دارد

  :املوحدين عليه السالم فرمود حضرت موىل »1« .و ثواب حضرت حق برسيد

  »2« .التـََّفقُُّه ِىف الّديِن، َو التـَّْقديُر ِىف اْلَمعيَشِة، َو الصَّبـُْر َعَلى النَّواِئبِ : الٌث ِِنَّ َيْكُمُل اْلُمْسِلمُ ثَ 

  .ها شناسى، اندازه نگاه داشنت در معيشت، صرب بر ناراحىت دين: شود سه چيز است كه مسلمان به آن كامل مى

______________________________  
  .6، حديث 89/ 2: ؛ الكاىف3566، حديث 76، باب 257/ 3: وسائل الشيعة -)1(

  .120، حديث 124/ 1: ؛ اخلصال31، حديث 62، باب 85/ 68: حبار األنوار -)2(

  49: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امرياملؤمنني عليه السالم در وصّيت خود به حممد حنفّيه فرمود

َيزاُل َلَك َعَلْيها ِمَن اْلُعْجَب، َو ُسوَء اْخلُْلِق، َو ِقلََّة الصَّْربِ، فَإنَُّه ال َيْسَتقيُم َلَك َعلى هِذِه اخلِْصاِل الثَّالِث صاِحٌب، َو الإيّاَك َو 
  »1« .الّناِس ُجماِنبٌ 

ى تو خنواهد ماند و به صربى بپرهيز، به حقيقت كه با اين سه خصلت مصاحب و يارى برا از خودبيىن و بداخالقى و كم
  .گري خواهند بود طور دائم مردم از تو كناره

  :العابدين عليه السالم فرمود حضرت زين

أَخُذوا الصَّبـَْر َعْن أيُّوَب عليه السالم، َو الشُّْكَر َعْن نُوٍح عليه السالم، َو احلََْسَد َعْن َبىن يـَْعُقوَب : أَخَذوا الّناُس َثالثًَة ِمْن َثالثَةٍ 
  »2« .ليه السالمع
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  .صرب را از ايّوب، شكر را از نوح و حسد را از فرزندان يعقوب: مردم سه چيز را از سه نفر گرفتند

  :كند امرياملؤمنني عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

َيْضَجَر، َو الثّالَِثُة أن الَيْشُكَو ِمْن َربِِّه َعزَّ َو َجلَّ، ِألَنَّهُ إذا َكِسَل أوَُّهلا أْن ال َيْكَسَل، َو الثّانَِيُة أْن ال : َعالَمُة الّصاِبِر ىف َثالثٍ 
، َو إذا َضِجَر َملْ يـَُؤدِّ الشُّْكَر، َو إذا َشكا ِمْن رَبِِّه َعزَّ َو َجلَّ فـََقْد َعصاهُ    »3« .فـََقْد َضيََّع احلَْقَّ

  .شود حال منىكسل و سست و بي: اول: نشانه صابر در سه چيز است

كه ادامه راه براى (كند؛ زيرا اگر كسل شود حق را  از خداى خود شكايت منى: سوم. گردد قرار منى دلتنگ و ىب: دوم
  رسيدن به سعادت دنيا و

______________________________  
  .178، حديث 147/ 1: ؛ اخلصال194، حديث 21، باب 136/ 1: مستدرك الوسائل -)1(

، حديث 31، باب 45/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم34، حديث 62، باب 86/ 68: نوارحبار األ -)2(
164.  

  .20862، حديث 66، باب 23/ 16: ؛ وسائل الشيعة35، حديث 62، باب 86/ 68: حبار األنوار -)3(

  50: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خيزد و اگر از حضرت حمبوب شكايت كند به راه عصيان  بر منىكند و اگر دلتنگ گردد به شكر  ضايع مى) آخرت است
  .رفته است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم از امرياملؤمنني عليه السالم روايت مى

  »1« .َسخاءُ النـَّْفِس، َو طيُب اْلَكالِم، والصَّبـُْر َعَلى اْألذى: َثالٌث ِمْن أْبواِب اْلِربِّ 

  .اوت، پاكيزگى سخن و صرب بر آزار مردمسخ: سه چيز از موارد نيكى است

  :كند جابربن عبداللَّه انصارى از امرياملؤمنني عليه السالم نقل مى
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، َو اْخفاءُ اْلَعَمِل، َو الصَّبـُْر َعَلى الرَّزايا، َو ِكْتماُن اْلَمصاِئبِ    »2« .ِمْن ُكُنوِز اجلَنَِّة اْلبَـرُّ

شت است ها از گنج ها و كتمان مصيبت صرب بر ناراحىت نيكى و پنهان داشنت عمل براى دورى از ريا و   .هاى 

  :فرمايد خداوند به داود خطاب كرد امام صادق عليه السالم مى

شت خالده دخرت أوس است، نزد او برو و اين خرب را به او برسان و به جّنت بشارتش ده و او را آگاه   مهنشينت در 
  .كن كه قرين تو در آخرت است

خالده دخرت اوسى؟ عرضه داشت آن كه تو او را : نه او آمد و در كوبيد، خالده بريون شد، داود فرمودداود در خا
  :داود دوباره پرسيد، گفت. طلىب من نيستم مى

به من : شايد ديگرى باشد كه با من تشابه امسى دارد، داود گفت: چرا خرب حق را در اختيارش گذاشت، خالده گفت
  .ام، تو مهاىن هم دروغ نگفتهدروغ گفته نشده و من 

  .يامب گومي، واللَّه در خودم آنچه را گفىت منى به خدا قسم دروغ منى: خالده گفت

  رسد به هر دردى به من منى: از باطنت به من خرب ده، عرضه داشت: داود فرمود

______________________________  
  .9863، حديث 71، باب 421/ 8: الوسائل ؛ مستدرك41، حديث 62، باب 89/ 68: حبار األنوار -)1(

  .200: ؛ حتف العقول59، حديث 62، باب 95/ 68: حبار األنوار -)2(

  51: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنم و رفعش را از او  آورد مگر اين كه صرب مى گردد و گرسنگى به من هجوم منى صورت كه باشد و مرضى عارضم منى
: داود فرمود. گومي گذرد خدا را شكر و سپاس مى حضرت او، مشكلم را آسان منايد، من بر آنچه مىخواهم تا خود  منى

  .اى به مهني خاطر به آن مقام رسيده

به خدا قسم اين است ديىن كه خداوند براى بندگان شايسته خود پسنديده : آنگاه حضرت صادق عليه السالم فرمود
  »1« .است
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   قّلت قناعت - 5

ها و  رابر حرص است و آن حالىت است كه از توجه به حضرت حق و عربت گرفنت از زندگى حريصان و قارونقناعت در ب
شت و جهّنم و درس گرفنت از زندگى پاكان و اهل قناعت و متذّكر  ياد مرگ و برزخ و قيامت و حساب و كتاب و 

  .آيد به دست مىبودن اين معىن كه عمر كوتاه و دنيا زودگذر و مال از دست رفتىن است 

هاى باال توجه ننمايد در درجه اّول دچار حرص سپس خبل و آنگاه غفلت از  اگر كسى به معاىن ملكوتى و آمساىن واقعيت
  .منايد گردد و با دست خويش وسايل هالكت خود و از بني رفنت خري دنيا و آخرت را فراهم مى حق مى

هاى انبياء و ائمه طاهرين  ه كتاب اهلى به خصوص قرآن جميد و فرمايشحالل و حرام در متام امور زندگى در صد و چهارد
  .عليهم السالم مطرح است

كسى كه در مهه امور، خود را مقّيد به حالل اهلى كند و با كمال جّدّيت از حرام بپرهيزد او را قانع، وگرنه حريص 
دهند و از  روى در زندگى را از دست منى ميانه خوانند اگر دِر فيوضات ماّدى به روى اهل قناعت باز شود، باز هم مى

اسراف و افراط پرهيز كرده و مازاد بر نياز زندگى خود را در راه خدا، در امور خري و كمك به بندگان اهلى صرف 
  .كنند مى

______________________________  
  .23: ؛ مشكاة االنوار64، حديث 62، باب 97/ 68: حبار األنوار -)1(

  52: ، ص6 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

كسى كه در متام شؤون زندگى اعم از مادى و معنوى و دنياىي و اجتماعى و خانوادگى و رابطى و حقوقى به حق خود 
  .قانع است، از بندگان شايسته خدا است

ر قسمت اول دعا گردد كه خبش هيجان حرص را كه د ارزش قناعت، اين صفت واالى ملكوتى، زماىن براى مشا معلوم مى
  .بود با دّقت مطالعه كنيد

شود و از گناهان   اگر كسى در امر شهوت به حالل خدا قناعت كند آراسته به ورع و تقوا و حفظ نفس و تزكيه باطن مى
اى چون زنا، زناى حمصنه، لواط، استمناء، چشم چراىن، در پى ناموس ديگران رفنت كه هر يك به تنهاىي ممكن است  كبريه

  .ماند گى را به باد دهد و انسان را مستحّق عذاب ابد كند، در امان مىزند 
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آيد قناعت كند، از حرص، خبل، تكّرب،  اگر كسى در مسأله مال به حالل خدا كه از طريق فعالّيت مشروع به دست مى
روزى انسان گردد و  تواند عامل سيه خنوت، غصب، ربا، دزدى، كم فروشى، لواط، اسراف، تبذير كه هر يك به تنهاىي مى

رسد و اگر كسى در  آدمى را براى مهيشه به عذاب سخت قيامت دچار كند، در امان مانده و به خري دنيا و آخرت مى
جوىي  شؤون اجتماعى و خانوادگى و رابطى به حق خود قناعت ورزد از ظلم و ستم بر ديگران و غضب و خشم و سلطه

  :ى در اين جهان و آن جهان پيدا خواهد كردو فرعون منشى مصون مانده و عاقبت خوش

  »1« »تِْلَك الّداُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها لِلَّذيَن ال يُريُدوَن ُعُلّواً ِىف اْألْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقنيَ 

خواهند؛ و  فسادى را منىدهيم كه در زمني هيچ برترى و تسّلط و هيچ  آخرت را براى كساىن قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .براى پرهيزكاران است]  نيك[سراجنام 

______________________________  
  .83): 28(قصص  -)1(

  53: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   حكايىت از حاج سيد حمّمد فشاركى

از قول حاج شيخ نقل كرد كه او . يكى از شاگردان دوره اول درس مرحوم حاج شيخ عبدالكرمي حايرى برامي حكايت كرد
  .من و حاج مريزا حسني نائيىن از شاگردان برجسته استاد بزرگ فقه واصول مرحوم حاج سّيد حمّمد فشاركى بودمي

اللَّه حاج مريزا حسن شريازى، به در خانه استاد رفتيم، استاد در را باز كرد و به  پس از وفات مريزاى بزرگ حضرت آيت
ما مشا را بعد از مريزا اعلم علماى شيعه : مشا را چه حاجت است؟ عرضه داشتيم: و گفتچهارچوب در تكيه زد 

  .خواهيم كه خود را براى مرجعّيت و رياست بر مسلمني آماده كنيد شناسيم، از مشا مى مى

  !فتاستاد با شنيدن سخن ما اشك در چشمش حلقه زد و آيه باال را تالوت كرد و در را بست و به اندرون خانه ر 

  ما نعره به شب زنيم و خاموش
 

  تا در نرود دروِن هر گوش

  تا بو نربد دماغ هر خام
 

يم سرپوش   بر ديگ وفا 
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 خبلى نبود وىل نشايد
 

  اين شهره گالب و خانه موش

  شب آمد و جوش خلق بنشست
 

  برخيز كز آِن ماست سرجوش

  امشب ز تو قدر يافت و عّزت
 

  دوشزند  بر دوش ز كرب مى

  يك چند مساع گوش كردمي
 

  بردار مساع جان بيهوش

 اى تن دهنت پر از شكر شد
 

  پيشت گله نيست هيچ خمروش

  اى چنرب دف رسن گسسىت
 

  با چرخه و دلو و چاه كم كوش

  چون گشت شكار شري جاىن
 

  بيزار شد از شكار خرگوش

  خرگوش كه صورتند ىب جان
 

  گرمابه پر از نگار منقوش

  با نفس حديث روح كم گوى
 

  وز ناقه مرده شري كم دوش

  

  )مولوى(

  54: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   قناعت و كار و كوشش

  .قناعت در فرهنگ اسالم تضاّدى با فعالّيت و كار و كوشش و زمحت و حركت در امور دنياىي ندارد

قرار دهد و آن را هدف ببيند، دنبال مهه نوع فعالّيت مشروع است و از انسان قانع بدون اين كه دنيا را معبود و بت خود 
اى از ياد خدا و قيامت و حقوق مردم غافل نيست كه قناعت  بركت قناعت به حق خود در ضمن آن مهه حركت، حلظه

خواهند  ىهاى شيطان و اعوان و انصار اوست كه م در حقيقت سّدى در برابر حرام و حصىن حصني در مقابل اغواگرى
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اش خرج مال دنيا   دنيا را سبب و وسيله فريب انسان قرار دهند تا آدمى از ياد حقايق باز مباند و يكپارچگى ّمهت و اراده
  .گردد

دهند، اهل قناعت از آنچه به  اهل قناعت بيكار نبوده و بيكار نيستند، اهل قناعت دنياى خود را مزرعه آخرت قرار مى
كنند و در پرداخت مازاد آن در چهار چوب  نياز خود و زن و فرزند و حاجاتشان استفاده مى آورند به اندازه دست مى

  .كنند مخس و زكات و صدقات و انفاق هيچ كوتاهى منى

اهل قناعت در عني وارد بودن به خريد و فروش و جتارت، با متام وجود غرق در ياد حق هستند و صبح و شامشان در 
  .دگذر  خدمت به حق و خلق مى

اى است كه  دنيادارى و بيع و جتارت و صنعت و كشاورزى و دامدارى و آبيارى و هنر و كسب براى اهل قناعت به گونه
ا را براى آنان عبادت به حساب آورده است   .اسالم مهه آ

 خانه اهل قناعت مهچون مسجد و حرف و نفس آنان به منزله تسبيح حق و شب و روزشان غرق در نور لطف و رمحت
اهلى و بيع و جتارتشان نردبان ترّقى به سوى خري دنيا و آخرت است و مهه را قرآن كرمي در سوره مباركه نور بيان فرموده 

  :است

  ىف بـُُيوٍت أِذَن اللَُّه أْن تـُْرَفَع َو يُْذَكَر فيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيها ِباْلُغُدوِّ وَ 

  55: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

* لَُّب فيِه اْلُقُلوُب َو اْألْبصارُ رِجاٌل التـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكرِاللَِّه َو اقاِم الصَّالِة َو إيتاِء الزَّكاِة َخيافُوَن يـَْوماً تـَتـَقَ * اْآلصالِ 
  »1« »ْرُزُق َمْن َيشاءُ ِبَغْريِ ِحسابٍ ِلَيْجزِيـَُهُم اللَّهُ أْحَسَن ما َعِمُلوا َو َيزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو اللَُّه يَـ 

ا[هاىي است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[ ا ذكر ] شأن و منزلت و قدر و عظمت آ رفعت يابند و نامش در آ
پا مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و بر .* گويند ها صبح و شام او را تسبيح مى شود، مهواره در آن خانه

.* ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده پيوسته از روزى كه دل] و[دارد،  داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى
اند پاداش دهد، و از فضلش براى آنان  نيكوترين عملى كه اجنام داده]  پايه[تا خدا آنان را بر ] كنند اين گونه عمل مى[

  .دهد حساب روزى مى بيفزايد، خدا به هر كه خبواهد ىب
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آرى، هر كانوىن كه به فرمان خدا بر پا شده و نام خدا در آن برده شود و هر صبح و شام مردم با امياىن كه زندگى مادى 
ا را به خود مشغول و از ياد خدا غافل منى هاىي مركز مشكات  كند به تسبيح و تقديس در آن مشغولند، چنني خانه آ

  .هدايت استانوار اهلى و اميان و 

  :ها چند ويژگى دارد در واقع اين خانه«

ها و ديوارهايش آن چنان حمكم و مرتفع است كه آن را از  ديگر اين كه پايه. خنست اين كه به فرمان خدا بنيان شده است
كه صبح كنند   و ديگر اين كه مركز ياد خداست و سراجنام اين كه مرداىن از آن پاسدارى مى. كند نفوذ شياطني حفظ مى

ا را از حق غافل منى و شام به تسبيح خدا مشغولند و جاذبه   .سازد هاى دنياى فريبنده آ

  .ها سرچشمه هدايت و اميان است ها با اين ويژگى اين خانه

______________________________  
  .38 -36): 24(نور  -)1(

  56: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رسد هر دو يك معىن داشته باشد وىل ممكن است تفاوت  با اين كه به نظر مى» بيع«آمده و هم » جتارت«در اين آيه هم 
اين دو از اين نظر باشد كه جتارت اشاره به يك كار مستمر و مداوم است وىل بيع براى يك مرحله و به صورت گذرا 

  .است

ا مرداىن هستند كه توجه به اين امر نيز ضرورى است كه منى گويد كه  روند، بلكه مى به سوى جتارت و بيع منى فرمايد آ
ا را از ياد خدا، بر پاداشنت مناز و اداى زكات غافل منى هاىي كه بدين صورت  چنني انسان »1« ».كند جتارت و بيع، آ

كز نشر اند و بدين سان در قرآن جميد از آنان ياد شده و آنان را مر  مورد لطف و عنايت و رمحت و حمبت حق قرار گرفته
اميان و هدايت معرىف كرده است، آراسته به صفات حسنه و اخالق محيده و به خصوص در بيع و جتارت، منّقش به نقش 

  .اهلِى قناعت هستند

هاى اهلّيه و حقايق ملكوتيه است هيچ تضادى با   آرى، قناعت كه حالىت نفساىن و معلول و حمصول توجه به واقعّيت
اين صفت، دارندگانش را از ديگران در پاكى و آلودگى در متام . و دنبال دنيا رفنت نداردكسب و كار و بيع و جتارت 

  .گرداند شؤون حيات ممتاز مى
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اسالم با عزلت، سسىت، كسالت، بيكارى، بيعارى و در عني حال با فعالّيت و كوشش و حركت در مسري غري خدا كه 
  .الف استحمصوىل جز آلوده شدن به حرام ندارد، سخت و شديد خم

آرى، بايد هر روز به دنبال سر و صورت دادن به معيشت رفت و در برخورد با مال و ثروت از قناعت كمك گرفت و 
  .چهارچوب حيات را با متام شؤونش خرج خدمت به حق و خلق كرد

ه حرام بربد، بايد گا خواهد وى را از ياد خدا غافل كند و قدمش را به عرصه كند امور مادى مى آن جا كه انسان حس مى
   با متام وجود ايستادگى كند و در اين نقطه

______________________________  
  .سوره نور 37، در ذيل تفسري آيه 483/ 14: تفسري منونه -)1(

  57: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خطرناك به حصار اهلى قناعت پناه بربد

  اال چند از پى دنيا كشى رنج
 

رت از گنجتو را     ُكنج قناعت 

 اى گري ز خوان رزق اندك توشه
 

 اى گري قناعت كن ز عصيان گوشه

  چه از رزق مقّدر بيش جوىي
 

  چه از روز مقّرر پيش جوىي

  ز تقدير خدا بيزارى است اين
 

  ز خود رأىي خدا آزارى است اين

ره خويش   اگر شخصى به قدر 
 

  شود از خوان نعمت قسمت انديش

  وىل آن بنده دور از سعادت
 

  نگردد قانع و جويد زيادت

 يقني كز مهر او افسرده گردد
 

 از او يكبارگى آزرده گردد

  

 تو هم اى بنده قانع باش و خرسند
 

 مشو در بند آزار خداوند
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  ز دنيا گر به اندك توشه سازى
 

  نسازى خرمن و با خوشه سازى

 نبيند رنج گردون خرمن تو
 

 از خوشه پر ُدر دامن توشود 

 سر خويش از طمع در پا مينداز
 

 قناعت كن به گردون سر برافراز

  

  )هالىل جغتاىي(

   حيات طيبه و قناعت

  

  »1« »َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر أْواْنثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّة َحياًة طَيَِّبةً «

اى زنده  اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزهاز مرد و زن، هر كس كار شايسته 
  .دارمي مى

  :در تفسري آيه شريفه آمده است

  .مراد از حيات طيّبه رزق حالل است«

  اين معىن از ابن عباس و سعيد بن جبري و عطا روايت شده كه به حق رزق حالل،

______________________________  
  .97): 16(ل حن -)1(

  58: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .حمصول صفت عاىل قناعت است

  :و از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت است
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  :و از حضرت موال على عليه السالم آمده »1« ».مراد از حيات طيّبه قناعت و رضا و خشنودى به عطاى خداست

  »2« .طيّبه قناعت است  حيات

   كالم امرياملؤمنني عليه السالمقناعت در  

  :حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  »3« .ُطوىب ِلَمْن ذََكراْلَمعاَد، َو َعِمَل لِْلِحساِب، َو قـََنَع ِباْلَكفاِف، َو َرِضَى َعِن اللَّهِ 

در باب روزى  خوشا به حال كسى كه به ياد قيامت و روز بازگشت باشد و براى حساب كار كند و به اندازه خويش
  .قناعت ورزد و از حضرت حق راضى و خشنود باشد

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در خطبه قاصعه مى

وَب َو اْلُعُيوَن َمَع َقناَعٍة َمتَألُ الُقلُ  َو لِكنَّ اللََّه ُسْبحانَُه َجَعَل ُرُسَلُه اوىل قـُوٍَّة ىف َعزاِئِمِهْم، َو َضَعَفًة فيما تـََرى اْألْعُنيُ ِمْن حاالِِْم،
  »4« .ِغًىن َو َخصاَصٍة َمتَْألُ اْألْبصاَر َو اْألْمساَع أذىً 

  هايشان نريومند و قوى و از نظر وىل خداوند پاك پيامربانش را در تصميم

______________________________  
ج البالغه 97، ذيل آيه 198/ 6: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)1(   .198/ 11: ، ابن اىب احلديدسوره حنل؛ شرح 

  .229حكمت : ج البالغه -)2(

  .3558، حديث 75، باب 254/ 3: ؛ وسائل الشيعة44حكمت : ج البالغه -)3(

  .37، حديث 31، باب 469/ 14: ؛ حبار األنوار234خطبه : ج البالغه -)4(

  59: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يدسىت و فقرى كه ديده نيازى چشمها را پر مى داد، با قناعىت كه از ىبهاى ظاهرى ضعيف قرار  برنامه ها  ها و گوش كرد و 
  .ساخت را از آن مملو مى
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  :و نيز فرموده است

  »1« .أهلِْْم نـَْفَسَك اْلُقُنوعَ 

  .قناعت را به خورد نفس بده

  »2« .ِنْعَم َحظُّ اْلَمْرِء اْلَقناَعةُ 

  !چه نيكوست لّذت مرد را قناعت

  »3« .نـَْتِقْم ِمْن ِحْرِصَك بِاْلُقُنوِع َكما تـَْنَتِقُم ِمْن َعُدوَِّك بِاْلِقصاصِ ا

  .گريى از حرصت با قناعت انتقام بگري، چنانكه از دمشنت با قصاص انتقام مى

  »4« .أْشَكرُالنّاِس أقْـنَـُعُهْم، َو أْكَفُرُهْم لِلنـَِّعِم أْجَشُعُهمْ 

است ترينشان نسبت به نعمت ناسپاسترين آنان و  شاكرترين مردم قانع   .ها طمع كارترين آ

  »5« .َكفى بِاْلِقناَعِة ُمْلكاً َو ِحبُْسِن اْخلُْلِق نَعيماً 

  .پادشاهى در قناعت است و حسن خلق نعمت بزرگى است

  »6« .ما أْحَسَن ِباإلْْنساِن أْن يـَْقَنَع ِبالَقليِل َو َجيُوَد ِباجلَْزيلِ 

  .كه به اندك قانع باشد و به بيشرت جود و احسان منايدچه نيكوست انسان را  

______________________________  
  .64، حديث 15، تتمه باب 8/ 75: حبار األنوار -)1(

  .83: ؛ حتف العقول8، باب 232/ 74: حبار األنوار -)2(

  .8981، حديث 391: ؛ غرر احلكم64، باب 62/ 12: مستدرك الوسائل -)3(

  .304/ 1: ؛ االرشاد، شيخ مفيد40، ذيل حديث 15، باب 424/ 74: ألنوارحبار ا -)4(
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  .2، ذيل حديث 86، باب 345/ 68: ؛ حبار األنوار229حكمت : ج البالغه -)5(

  .8483، حديث 376: غرر احلكم -)6(

  60: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َو اْلِعفافِ  َمْن قـَنَـَعْت نـَْفُسُه، أعانـَْتُه َعَلى النَّزاَهةِ 

  .كسى كه نفسش آراسته به قناعت شود، در پاكى و عّفت به كمك صاحبش بر خواهد خاست

  »2« .ِمْن َشَرِف اهلِْمَِّة ُلُزوُم اْلَقناَعةِ 

  .از بلندى ّمهت، مالزمت با قناعت است

  »3« .ِمْن ِعزِّ النـَّْفِس لُزوُم اْلِقناَعةِ 

  .از عّزت نفس التزام به قناعت است

  »4« .اْلِقناَعُة َسْيٌف َاليـَْنُبو

  .شود قناعت مششريى است كه كند منى

  »5« .ِخياُر امَِّىت اْلقاِنُع، َو ِشراُرُهُم الطّاِمعُ 

ا طمع ورز است   .رتين اّمتم قانع و بدترين آ

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

آن  : د، سپس آب ميل فرمود، آنگاه به شكمش زد و گفتامام على بن ابيطالب عليه السالم از خرماىي نوش جان فرمو 
  .كس كه شكم او را به آتش بربد از خدا دور باد

   رواياتى ديگر در باب قناعت

  :روايات زير از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم در باب قناعت آمده
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______________________________  
  .7347، حديث 318: ؛ غرر احلكم18095، ذيل حديث 10، باب 233/ 15: الوسائلمستدرك  -)1(

  .8999، حديث 391: غرر احلكم -)2(

  .9026، حديث 392: غرر احلكم -)3(

  .8978، حديث 391: ؛ غرر احلكم61، ذيل حديث 62، باب 96/ 68: حبار األنوار -)4(

  .3972، حديث 614/ 1: الصغري؛ اجلامع 7095، حديث 391/ 3: كنز العمال  -)5(

  61: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلَقناَعُة ماٌل اليـَنـَْفدُ 

  .قناعت ثروتى است كه پايان ندارد

  »2« .اْلِقناَعُة تـُْغىن

  .نياز كننده است قناعت ىب

  »3« .ْستـَْغُنواَطَلْبُت اْلِغىن َفما َوَجْدُت إّال بِاْلِقناَعِة، َعَلْيُكْم ِباْلِقناَعِة تَ 

  .نياز شويد ىب نيازى خواستم جز در قناعت نيافتم، قناعت كنيد ىب

  »4« .اْلِقناَعُة ُغنـَْيٌة، َو اْالْقِتصاُد بـُْلَغةٌ 

  .است) به هدف(روى زندگى رساننده  نيازى است و ميانه قناعت ىب

  »5« .اْلقاِنُع َغِىنٌّ َو إْن جاَع َو َعرِىَ 

  .گرسنه و برهنه باشدنياز است گرچه   قانع ىب

  »6« .اْلَقناَعُة َرْأُس اْلِغىن
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  .قناعت ريشه ثروت است

  »7« .ال َكنـَْز أْغىن ِمَن اْلَقناَعةِ 

  .تر از قناعت نيست نياز كننده گنج و ثروتى ىب

______________________________  
  .20508، حديث 31، باب 278/ 15: ؛ وسائل الشيعة475حكمت : ج البالغه -)1(

  .9029، حديث 392: غرر احلكم -)2(

  .91، حديث 38، باب 399/ 66: ؛ حبار األنوار12718، حديث 6، باب 192/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

  .67، حديث 15، تتمة باب 10/ 75: حبار األنوار -)4(

  .9035، حديث 392: ؛ غرر احلكم18080، حديث 9، باب 228/ 15: مستدرك الوسائل -)5(

  .9030، حديث 392: احلكمغرر  -)6(

  .128، حديث 38، باب 411/ 66: ؛ حبار األنوار371حكمت : ج البالغه -)7(

  62: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َمْن َقِنَع ِمبا َرزَقُه اللَُّه فـَُهَو ِمْن أْغَىن الّناسِ 

  .است نيازترين مردم آن كس كه به روزى پاك و حالل خدا قناعت كند، از ىب

  »2« .َوَضْعُت اْلِغىن ِىف اْلَقناَعِة َو ُهْم َيْطُلُبوَنهُ ىف َكثْـَرِة اْلماِل َفال جيَُِدونَهُ : أْوَحى اللَُّه َتعاىل إىل داُوَد عليه السالم

  .يابند جويند وىل منى ام، مردم در زيادى مال مى ثروت را در قناعت گذاشته: خداوند بزرگ به داود وحى كرد

  »3« .ساَحَة اْلَقناَعِة بِاتِّقاِء احلِْْرِص، َو اْدَفْع َعظيَم احلِْْرِص بِإيثاِر اْلَقناَعةِ اْنزِْل 
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گاه قناعت قرار گري و حرِص بزرگ را، با به ميدان آوردن مهه وجودت در مرحله  با نگهدارى خود از حرص در عرصه
  .قناعت دفع كن

  »4« .ْرصُ َلْن ُتوَجِد اْلَقناَعُة َحىتَّ يـُْفَقَد احلِْ 

  .بدون از بني رفنت حرص، هرگز به قناعت دسرتسى نيست

  »5« .يـَْنَبغى ِلَمْن َعَرَف نـَْفَسُه أْن يـَْلَزَم اْلَقناَعَة َو اْلِعفَّةَ 

  .سزاوار است انسان خودشناس مالزم قناعت و پاكى شكم و شهوت باشد

  »6« .َمثََرُة اْلَقناَعِة اْلِعزُّ 

  .ستميوه قناعت عّزت و آبرو ا

______________________________  
  .9، حديث 139/ 2: ؛ الكاىف195/ 2: جمموعة ورّام -)1(

  .179: ؛ عّدة الّداعى21، حديث 33، باب 453/ 75: حبار األنوار -)2(

  .284: ؛ حتف العقول1، حديث 22، باب 163/ 75: حبار األنوار -)3(

  .9082، حديث 393: غرر احلكم -)4(

  .9006، حديث 391: مغرر احلك -)5(

  .9015، حديث 392: غرر احلكم -)6(

  63: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َو اقْـَنْع ِمبا اوتيَتُه خيَِفَّ َعَلْيَك احلِْسابُ 

  .و به آنچه داده شدى قناعت ورز، تا حساب قيامت بر تو سبك و آسان گردد
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  »2« .اْلَمعاِش َرِضَى اللَُّه ِمْنُه بِاْلَيسِري ِمَن اْلَعَملِ َمْن َرِضَى ِمَن اللَِّه بِاْلَيسِري ِمَن 

  .هر كس به داده اندك حق در امر معاش خشنود باشد، خدا به عمل اندك او رضايت خواهد داد

  »3« .أنـَْعُم النّاِس َعْيشاً َمْن َمَنَحُه اللَُّه ُسْبحاَنُه اْلَقناَعَة، َو أْصَلَح َلُه َزْوَجهُ 

رتين  ناز و نعمت در زندگى آن كسى قرار دارد كه خداونِد پاك قناعت روزيش فرموده و زوجه و مهسرش را صاحل و در 
  .شايسته قرار داده است

  »4« .اْلَقناَعُة أْهَنأُ َعْيشٍ 

  .قناعت خوشگوارترين زندگى است

 مشو به ملك سليمان و مال قارون شاد
 

 كه ملك و مال بود در ره حقيقت باد

  جهانت چو سوسن آزادى كنند خلق
 

 اگر چو سرو سهى گردى از جهان آزاد

 كجا به دست تو افتد ممالك مجشيد
 

 بدين صفت كه نگينت به دست ديو افتاد

 از اين سراچه خاكى دِر طمع در بند
 

 چرا كه هيچ كس از وى نديده است گشاد

______________________________  
  .37، حديث 344: ؛ أعالم الّدين37، مشاره 10، ذيل حديث 7، باب 189/ 74: حبار األنوار -)1(

  .27772، حديث 15، باب 530/ 21: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 138/ 2: الكاىف -)2(

  .9076، حديث 393: غرر احلكم -)3(

  .9073، حديث 393: غرر احلكم -)4(
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  64: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  اگر با كسى وفا كردى جهان ِسفله
 

 ز كيقباد كجا منتقل شدى به قباد

  كسى كه آمد و بنهاد رسم سردارى
 

 به عاقبت نشنيدى كه رفت و سر بنهاد

شت برين   اگر عمارت شّداد شد 
 

شت و شد شّداد  ببني كه بر چه طريقش 

 به پريه زال جهان دل مده كه در مهه عمر
 

 دلشاد نبوده است دمى پور زال از او

 مگو حكايت شريين كه خسرو از غم او
 

 هالك گشت به تلخّى و جان شريين داد

ر راحت خلق   غالم ّمهت آمن كه 
 

 اى بنياد د چو باِىن اين بقعه گوشه

  

  )خواجوى كرماىن(

   سوء خلق - 6

ترين عوامل سيه روزى و تريه خبىت  ُخلق از قوى »1«  بداخالقى و تندخوىي و به تعبري حضرت سّجاد عليه السالم َشكاستِ 
  .و سوزنده ريشه سعادت و سالمت و بر باد دهنده خري دنيا و آخرت است

  .هاى دروىن هر انساىن دو قدرت مثبت و منفى وجود دارد در متايالت نفساىن و امساك از خواهش

هاى طبيعى، بدون قيد و شرط  ه خواهشاو ميل دارد كلي. ها و ارضاى غرايز است قدرت مثبت، هدفش جلب لذت
   اين نريو كه نيك و بد را درك. برآورده شود

______________________________  
  .تندخوىي و خبيل بودن: شكاست -)1(
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  65: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اخالق استانديشد در وجود هر بشرى سبب منايش چهره زشت  شناسد و تنها به لّذت و خوشى مى منى

  .اش را در آزمايش دشوارى قرار داد تعبري شده است كه بنده» نفس اّماره«در قرآن جميد اين قدرت دروىن به 

  »1« »َو َمآ أُبـَّرُئ نـَْفِسى ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب ِإنَّ َرّىب َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

دهد مگر زماىن كه پروردگارم رحم كند؛ زيرا  كنم؛ زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى منىمن خود را از گناه تربئه 
  .پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است

كند و نفس  و متايالت را تعديل مى. دارد قدرت منفى در باطن انسان، آدمى را از رسيدن به گناهان لذيذ و ناپاكى بازمى
  .كند كند و بدى را دفع مى اين توان از نيكى و پاكى محايت مى. منايد مت و مهار مىاّماره سركش را مال

  .ياد شده است» نفس لّوامه«در قرآن كرمي از اين نريوى بازدارنده و تعديل كننده به 

  »2« »َو َآلأُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ 

  .خورم گر قسم مى و به نفس سرزنش

برد و از راه  مى انسان داراى فطرت توحيدى است و از طريق آن به وجود خداوند با صفات مجيله پىبر اساس بيان قرآن 
  .نامند شود كه فضيلت آن را تقواى نفس و رذيلت را فجور نفس مى فطرت نيز با مكارم و رذايل اخالقى آشنا مى

______________________________  
  .53): 12(يوسف  -)1(

  .2 ):75(قيامة  -)2(

  66: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »فََأْهلََمَها ُفُجوَرَها َو تـَْقَويها* َو نـَْفٍس َو َما َسوَّيها

  .اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه* و به نفس و آن كه آن را درست و نيكو منود،
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حاىل كه سوء خلق و مفاسد اخالقى در نتايج در . حسن خلق و مكارم اخالقى الزمه شخصيت ملكوتى انسان است
ها و  صاحبان شخصيت معنوى داراى باطن نيكو و ساملى هستند كه در پى كسب حالل. شخصيت دنيوى انسان است

  .هايند ها و دورى از حمرمات و پسىت نيكى

هاى  خنت اموال و سرمايهاّما صاحبان قلوب دنيوى مهراه با ريا و نفاق است كه به دنبال كسب مقامات ظاهرى و اندو 
  .اند مادى

با توجه به مهه اين آثار و بركات روحى و معنوى اخالق، براى نفس كه از سوى عمل به دستورهاى اخالقى و معارف 
ره منى ديىن مى . برد تا سالمت و سعادت دنياىي خود را تأمني كند تواند آثار سازنده و مفيد داشته باشد، چرا بشر از آن 

  .ورزد مهچنان به خلقيّات ناپسند خود اصرار مىو 

  :موالى متقيان امريمؤمنان عليه السالم به مهه بشريت توصيه فرموده است

ا َتَضُع الشَّرِيَف َو تَـ  َّ نِيََّة فَا ا رِفْـَعٌة َو ايَّاُكْم َواْالْخالَق الدَّ َّ   »2« .ْهِدُم اْلَمْجدَ َو َعَلْيُكْم ِمبَكارِِم اَألْخالِق َفا

هاى شريف  هاى پست دورى كنيد كه آن انسان و از خوى. به مشا باد به حتصيل مكارم اخالق كه آن مايه سربلندى است
  .برد كند و بزرگوارى را از بني مى را پست مى

______________________________  
  .8 -7): 91(مشس  -)1(

  .215 :؛ حتف العقول89، حديث 16، باب 53/ 75: حبار األنوار -)2(

  67: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت رفنت و ترسى از دوزخ  پس راه موفّقّيت و جنات در اين است كه در طلب مكارم اخالق باشيم هر چند اميدى به 
  .هم در كار نباشد

   عذاب نفس
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  .در بني روايات براى نفس هم عذاىب در دنيا مشخص شده است

  :است امام صادق عليه السالم فرموده

  »1« .َمْن ساَء ُخُلُقُه َعذََّب نـَْفَسهُ 

  .هر كه بداخالق باشد خودش را عذاب دهد

ا عبارتند از اش  هر كه بداخالق باشد خانواده: چه عذاىب كه نه تنها نفس، بلكه آثار ديگرى هم در پى دارد؛ برخى از آ
ر كه بدخلق گردد از پيدا كردن دوست و رفيق ه. از او دلتنگ و بيزار شوند، هر كه تندخو شود آسايشش اندگ گردد

  .درماند، هر كه اخالقش بد باشد روزيش تنگ شود، آدم بد خوى بسيار خطا كند و زندگيش تلخ شود

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در اين زمينه مى

شرم،  آبرو، ىب زشتگوى، ىب: فرمود. رسول خدابلى، اى : ترينتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض كردند آيا مشا را از كم شباهت
 »2« .خيزد و كسى از شرش در امان نيست توز، حسود، سنگدل، كسى كه هيچ خريى از او برمنى خبيل، متكّرب، كينه

  :ها از يكديگر بدخوىي است كه امريمؤمنان به اين نكته گوشزد فرموده است يكى از عوامل جداكننده انسان

ا انـُْتمْ  َنُكْم االَّ ُخْبُث السَّرائِِر، َو ُسوءُ   اْخواٌن َعلى َو ِإمنَّ   ِديِن اللَِّه، ما فـَرََّق بـَيـْ

______________________________  
  .20878، حديث 69، باب 28/ 16: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 321/ 2: الكاىف -)1(

  .9، حديث 99، باب 109/ 69: ؛ حبار األنوار9، حديث 291/ 2: الكاىف -)2(

  68: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الضَّمائِِر، َفال َتواَزُروَن َو التَناَصُحوَن َو التَباَذلُوَن َو الَتوادُّونَ 

ها مشا را از هم جدا نكرده، به اين حلاظ  ها و بدى نّيت مشا بر مبناى دين خدا برادر هستيد، چيزى جز آلودگى درون
  .كنيد كنيد و به هم بذل و خبشش نداريد و با يكديگردوسىت منى خريخواهى منى دهيد و يكديگر را يارى منى
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شوند و نگران  اى به اندك مال دنيا شاد مى اين حاالت از آثار عالقمندى افراطى به دنيا و آرزوهاى نفساىن است كه عّده
  .باشند بازپرسى از عملكرد خود در آخرت منى

اند  ه سفارش امام على عليه السالم كه از سخنان رسول الّله صلى اهللا عليه و آله گرفتهبنابراين بايد براى پااليش درون ب
  :توجه منود كه فرمود

  »2« .نـَْفِسِه َو طاَب َكْسُبُه َو َصَلَحْت َسريرَتُُه، َو َحُسَنْت َخليَقُتهُ   ِلَمْن َذلَّ ىف  ُطوىب

  .ايسته و اخالق نيكوستخوشا به حال كسى كه نزد خود خوار و كسبش پاك و باطنش ش

   افراط در شهوت - 7

  .شهوت به معناى، اشتها، خواسنت، ميل، ميل به غذا و ميل به شهوت جنسى آمده است

خواسته و ميلى كه خداوند بزرگ از باب مصلحت در وجود انسان قرار داده در صورتى كه با تعاليم وحى و قواعد تربيىت 
گاه، رياضت شرعّيه براى خرج شدن ميل در امور مثبته  كنرتل نشود و در اين عرصهانبيا و ائمه طاهرين و حكما و عرفا  

   حتّمل

______________________________  
  .112خطبه : ج البالغه -)1(

  .123حكمت : ج البالغه -)2(

  69: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مادى از قبيل مال، مقام، شهرت و شهوت جنسى زده و به تعبري  نگردد، سر به جتاوز، افراط و اصرار نسبت به متام امور
  .گردد قرآن تبديل به هواى نفس مى

طوفان هوا، انسان را در مال مبّدل به قارون و در مقام تبديل به فرعون و هيتلر و در شهوت جنسى تبديل به حيوان 
در برنامه شكم مبّدل به غاصب، دزد، حمتكر،  كند كه حىت به حمارم خود هم رحم خنواهد كرد و درنده و خطرناكى مى

  .خوار خواهد منود ثروت اندوز، مشروب خوار و حرام
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وقىت انسان از شناخت موقف و موقعّيت و جايگاهش در آفرينش غافل مباند، زماىن كه بشر از حقايق ملكوتّيه دور مباند، 
ت و حساب و كتاب غفلت كند، و وقىت از آنگاه كه از مالك حقيقى و صاحبش حضرت حق و مرگ و برزخ و قيام

خربى فرو رود براى زندگى و حياتش حمورى جز  رشته خري و سالمت و درسىت و سعادت و خدمت به مهنوعان در ىب
  .ماند شهوت باقى منى

مال خواهى و مقام خواهى و شهرت خواهى و ! خواهد؟ شهوتى كه به دور از تربيت و كنرتل است، از انسان چه مى
در چنني موقعّيىت كداميك از حسنات اخالقى ! طلبد؟ ت خواهى و جوالن شهوت جنسى را به چه صورت از انسان مىلذّ 

زدن به شخصّيت اهلى انسان كنار  ماند و كداميك از رذايل و سّيئات اخالقى از ضربه در وجود مرد و زن پابرجا مى
  ماند؟ مى

   شهوت ىب قيد و شرط در غرب

ا هستند، مشا را به ضرر و ضربهبا تفّكر در وضع مر  هاى سعادت  د و زن در آمريكاى فعلى و اروپا و كشورهاىي كه تابع آ
قيد و شرط بيشرت واقف كند و توجهى به حيات انبيا و امامان و پاكان، مشا را بيشرت به عظمت كنرتل  سوز شهوت ىب

  .سازد رت است آگاه مىشهوات كه تنها راه به سوى سالمت و به دست آوردن خري دنيا و آخ

  70: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اكثريت جوامع و ملل تا اوايل قرن رنسانس در كنرتل شهوات كم اراده و ضعيف بودند، جنايات جنسى در حدى البته «
عصر در بيشرت موارد به صورت پنهان و به دور از چشم ديگران در جهت حفظ آبرو و موقعيت وجود داشت، وىل در 

شناس، ميدان  رنسانس و به خصوص از زماىن كه يهوديان و دانشمندان آنان حتت عنوان روانشناس و اقتصاددان و جامعه
نه گاه زندگى دچار  تاخت و تاز در حيات انسان پيدا كردند مهان اراده كم و ضعيف را كه گاهى حافظ شرف بود؛ در 

املللى بر ممالك آسيا و اروپا،   بند و بارى بر اثر روابط بني تسلط فرهنگ ىب .منودند كه در تاريخ حيات انسان سابقه نداشت
  .گروه كثريى از مردم اين نواحى را مهانند آن حيوانات وحشى به چاه جهّنمى فساد كشيد

كردند  مىبايست با قواعد اهلى و منطقى و عقلى، اراده ضعيف مردم را نسبت به كنرتل شهوات تقويت  حاكمان جهان مى
كرد وىل  اى قانع به حق خود، زندگى مى شد و هر كس در هر برنامه ها و حقايق مى تا جهان تبديل به گلستاىن از واقعيت

قيد  ها غرق در شهوات ىب نصيب و در بسيارى از برنامه با كمال تأسف حاكمان در روى زمني، خودشان از نريوى اراده ىب
  :و شرط بودند و جهانيان از باب
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  »1« .الّناُس َعلى ديِن ُمُلوِكِهمْ 

  .باشند مردم بر آيني و روش حاكمانشان مى

  .به اين فضاحت و رسواىي درافتادند

كار فضاحت انسان در مسأله هوا و هواپرسىت و شهوت و شهوات به جاىي رسيده كه براى اقناع خود، به دست 
انساىن و خصال ملكوتى را كه با ذات بشر و فطرت او  اندركاران علوم مادى، منكر فضايل اخالقى شده و حقايق دست

   عجني است و مخريمايه شرف و كرامت و فضيلت اوست امورى اعتبارى و معلول

______________________________  
  .6، باب 8/ 102: ؛ حبار األنوار21/ 2: كشف الغمة  -)1(

  71: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و جهات مادى دانستند هاى ساختگى حمدودّيت

ها با مجالت پر زرق و برق و كلماتى كه لباس علمى به آن پوشانده بودند حاكم شد   جّوى كه بر زندگى و حيات غرىب
دانست كه مردم بدون اختيار و از روى تقليد   كارى كرد كه اروپا از قيد اخالق آزادى يافت؛ زيرا آن را بار گراىن مى

  .اند يك بشريت به ارث بردهكوركورانه از دوران تار 

خورد، يعىن آن روزى كه هواپيما وجود نداشت و  قيود اخالقى تنها به درد ايّام كودكى بشر مى: ها اظهار كردند اروپاىي
شد با يك گردش سريع و مدت چند ساعىت، جهان را مبباران كرد، روزگارى كه انسان غريت داشت و ناموس و ِعرض  منى

فهميدمي كه انرژى جنسى تنها يك  داد، مهچنني دوراىن كه ما نادان بودمي و منى حيوانات گرسنه قرار منىخود را در اختيار 
  !موضوع بيولوژيكى است و هيچ گونه ارتباطى با اخالق ندارد

  :گويند هاى شهوت مى ها و برده اين شرف فروخته

بنابراين ديگر  . چهارپايان آن را به كار برد متايالت جنسى فقط يك حبث حيواىن است كه آدمى بايد مثل سگ و ساير
بردمي و مردم  كنرتل و حمدوديت اخالقى معناىي ندارد، ما آن ايّامى كه مقّيد به حدود اخالقى بودمي، در نفاق به سر مى
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ايع پنداشتيم، وىل سزاوار آن است كه دل و روح و جسم خود را مهيشه بياالييم و با پريوى از طب اجتماع را شريف مى
  .حيواىن خويش، خود را از دوروىي جنات خبشيم

متّدن جديد غرب كه بر مادّيت حمض بنيان گذارده شده در موضوع زندگى و روان توجيهات نارساىي كرده است، از قبيل 
توجيهات اقتصادى در تاريخ، توجيهات مادى در احساسات انسان، توجيهات جنسى در ساير شؤون خمتلف زندگى، 

دار گردد و ما در  مور كه به عنوان علم به خورد انسان جاهل داده شده باعث گرديد كه شخصيت انسان لكهسپس اين ا
   متام مقدسات وى نظر تشكيك

  72: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مورد محله آيد در ضمن اين كشاكش  انديشه خانواده و روابط عاطفى افراد نيز كه در حميط خانواده به دست مى. بيفكنيم
  .قرار گرفته است

سپس براى اين كه اين اوضاع شوم را با نظرات علمى نيز تثبيت كنند از دانشمنداِن در اختيار خود خواستند تا به نام 
  .اساس اشتغال ورزند هاىي ىب سراىي و ابراز نظريه حبث و انتقاد علمى به ياوه

مار و استثمار تا آن جا كه نريو داشتند بشر را آلوده معرىف  پرست و مقهور شهوت و خادمان استع اين دانشمندان پول
  .كردند، به طورى كه گوىي از طرف قواى مرموز موظف بودند كه در اين راه مبالغه كنند

امروز عصر متّدن است و : زدند كه كار را به جاىي رساندند كه با تلقينات پى در پى و به عنوان مسائل علمى فرياد مى
اكنون بايد مهه بدانند كه وضع دنيا . ر بريت گذشته و براى زن و مرد قيود قبل از عصر متدن معنا نداردديگر دوران ب

آرى، زن آزاد شده و . تواند براى خود كاسىب كند برگشته و مهه به خصوص جنس زن از اسارت رهاىي يافته، به تنهاىي مى
رد كه خود را منحصر به يك مرد بداند، شىب در آغوش جواىن  ديگر آن اضطراب گذشته در كار نيست، بنابراين نيازى ندا

آرمد،   خوابد و فردا شب كه از او سري شد به دامان مردى ديگر كه عضالتى قوى دارد مى كه عشقش به او كشيده مى
  !دهد باز دارد خواهد و اجنام مى كسى نيز حق ندارد كه او را از كارهاىي كه دلش مى

در چنني حميط متمّدىن دستورهاى ! اند گاهى براى شهوات مرد و زن ساخته ه ميدان و عرصهمالحظه كنيد چه جّوى وچ
  .ديىن و اخالقى و ساير مقّررات اجتماعى مهه و مهه امورى دست و پا گري و جهّنمى هستند
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قيات مردم بنا به عقيده ايشان اخالق تابع اوضاع اقتصادى است و هر نظامى براى خود مقّررات خاصى در زمينه اخال
  نيز به شكل جديدى آشكار» اخالق«هاى اقتصادى حتّول يافته ناچار  در اين دوره كه در شرق و در غرب سيستم. دارد

  73: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى اقتصادى كامًال آزاد باشد اند كه در فعالّيت گرديده، مثًال مهه به زن حق داده

  .گرى نيز بالمانع خواهد بود ن آزادى فاحشهبديهى است كه به دنبال اي

بزرگرتين خوشبخىت بشر عشق است وىل به شرط آن كه انسان در مراحل طبيعى عشق حركت كند و : اند اهل ذوق فرموده
وىل اگر عشق، سراسر زندگى آدمى را احاطه كرد مهچنانكه غرب . خبواهد در زندگى يار مناسىب براى خود اختاذ منايد

يخته اكنون به اين حالت درآمده است، ديگر آن نور درخشنده خداىي نيست و آن جّذابيت روحى در آن جا افسار گس
گردد، بلكه عشقى است كه تنها لّذت جسماىن و انگيزش غريزه شهواىن را منظور كرده و ما از نظر ارزش رواىن  يافت منى

  .هاىي خود را به زمحت مبتال كنيم هرگز نبايد براى چنني عشق

  مسيح روح را مرمي حجاب است
 

  شت وصل را آدم حجاب است

  دال در عاشقى حمرم چه جوىي
 

  كه پيش عاشقان حمرم حجاب است

  برو خود مهدم خود باش اگر چه
 

  بِر صاحبدالن مهدم حجاب است

  مكش جعدش كه پيش روى جانان
 

  َشكنج طرّه پرخم حجاب است

  عشقز هسىت درگذر زيرا كه در 
 

  نه هسىت، شور و مسىت هم حجاب است

  

  )خواجوى كرماىن(

   اجتماع آلوده غرب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

در اجتماع آلوده غرب كه وجدان و انصاف و عواطف انساىن و احساسات ملكوتى در آتش شهوات آزاد سوخته، پسر و 
  .كنند مى دخرت با هم، وىل بدون آن كه دلبستگى دائمى نسبت به هم در فكرشان خطور كند، آميزش

در جهان حيوانات روابط نر و ماده تنها بر . در چنني حالت پسىت كه حىت حيوانات از آن ابا دارند، بايد به خدا پناه بربمي
ا اجياد انس و الفت مى آيا غرب منحّل و منحط . كند پايه شهوت نيست، عوامل فطرى ديگر هم وجود دارد كه ميان آ

  حاضر

  74: ، ص6 ه، جتفسري و شرح صحيفه سجادي

است كه بر خود گواهى دهد كه به قدرى شرافت انساىن را تنّزل داده كه در موضوع عواطف از كبوتر و ميمون نيز 
  !تر گرديده است؟ پست

هاى عصىب كه دكان روانشناسان را رونق خبشيده است از  اين مهه حوادث انتحار جوانان و هيجانات روحى و بيمارى
بند و بار مادى، با فطرت مهاهنگ نبوده و مهواره بر خالف طبايع و سنن اصيل  ل نيست كه نظام ىبچيست؟ آيا اينها دلي

  !دارد؟ انساىن قدم برمى

مرد به زن احتياج دارد و زن نيز نيازمند به مرد است، وىل اين احتياج تنها به خاطر رفع غريزه شهوت نبوده، بلكه هر يك 
مرد . شوند انس و دوسىت و مهزيسىت قرار گرفته و به سوى يكديگر كشيده مىاز قبيل » احساساتى«از آن دو حتت 

توان با  مهچنني منى. تواند شكل كامل اين احساسات را در وجود مردى ديگر بيابد و نه زىن در وجود زن ديگر منى
ا را در ميان كوچه و خيابان تأمني كرد از جداىي مهديگر را  آخر چگونه دو نفر رهگذر كه پس. اضطراب و هيجان، آ

شود؟ دو شخصى كه مانند دو قطار هستند كه فقط در وسط راه از  ديگر خنواهند ديد ميانشان دوسىت عميق برقرار مى
  !گردند كنند چگونه با هم انيس و يار مى لوى هم عبور مى

مستقر به جريان افتد، وگرنه آتش جوشد، بايد در فضاىي آرام و مكاىن ثابت و  احساسات لطيفى كه از درون روان فرد مى
شود كه با وجود هرگونه وسايل زندگى و سامان وضع اقتصادى، باز انسان ناراحت و  ور مى غريزه آن چنان تند و شعله

  .ناراضى و مضطرب خواهد بود

مهديگر كمك   زن و مرد نيازمند به اجياد تفاهم و داشنت مهاهنگى در بني خود هستند، تا با تبادل مشاعر و عواطف به
مهيشه كليد حّل مشكالت به دست دو قلب پيوسته به . كنند و راز موفّقيت خويش را در تكاپوى زندگى به دست آورند

   انسان جمّرد كه از جمانست و مهزيسىت عاطفى كناره گرفته است. هم سپرده شده است
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ره درسىت ندا   .ردهرگز از زندگى 

ا در حقيقت شعر نيستند،  هاىي است كه گاهى قوه خيال، مصاديق آن را به قالب شعر مى اينها واقعيت ريزد، وىل آ
  .اند ها بوده اند كه در ادوار خمتلف زندگاىن بشر مهواره مورد تأييد و گواهى انسان حقايق علمى

هاى رواىن زن و مرد است و متام لذايذ بدىن و شؤون  ترين نيازمندى بنابراين ثابت شد كه استقرار عواطف يكى از مهم
  .تواند جايگزين آن گردد آزادى در امر اقتصاد منى

ها فراگرفته  ها و رنج وار به آن افتاده و اطرافش را امواج پرخروش ناكامى مهچنني در اين راه خطرناكى كه دنياى غرب ديوانه
گرايد، وىل اينان زندگى  عواطف فقط در حميط خانواده به آرامش مى. است، ممكن نيست كه قرار عاطفى عايد انسان گردد

  .اند خود را از اين سرگرداىن و دهلره رها سازند خود را در خيابان و معابر گذرانده و حىت با ازدواج نيز نتوانسته

گاه متام  بشر هيچ. دده اين بود نتيجه طبيعى براى هر نظامى كه هدف خود را فقط لذت بردن از مظاهر شهوى قرار مى
تر و  كند كه اوصاف زنده يابد و قهراً افراد ديگرى نيز با او متاس پيدا مى اوصاف مطلوب خود را در وجود يار منى

اگر زن و شوهر به هم قانع نباشند و متام مشاعر و احساسات خود را وقف يكديگر ننمايند، . ترى دارند هاى فريبنده جلوه
  .شوند  خوشبخت منىهرگز در زندگى زناشوىي

اى است كه تاكنون بشريت به اين وضع خموف نرسيده،  بند و بارى به اندازه شيوع امراض عصىب و رواىن در اين ميدان ىب
  »1« »!برد حىت در آن دوران كه در جنگل و غار به سر مى

______________________________  
  .242: انسان بني ماديگرى و اسالم -)1(
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   زاده جوامع غرىب در كالم كاظم

زاده ايرانشهر كه ساليان درازى از عمر خود را در اروپا سپرى ساخت و از نزديك با جوامع غرىب متاس داشت  آقاى كاظم
  :نويسد و به روحيات و وضع آنان آشنا بوده مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

دانند و  مايه بدخبىت بشر مى) كه جداى از تربيت اهلى است(اعات را داليل علماىي كه تزييد احتياجات و ترقّيات و اخرت 
  :مشارند به قرار ذيل است سبب احنطاط متّدن غرب مى

هاى خصوصى خانگى را از دست مردم گرفته و  متدن غرب به وسيله تزييد عدد ماشني آالت، كارهاى دسىت و حرفه :اّول
كار و كسب گذاشته و دچار گرسنگى و بدخبىت و اسارت ساخته است، به  بينيم ىب ها كاركن را چنانكه امروز مى ميليون

كنند كه نان و كار ايشان را از  و يا آلت شيطاىن فرض مى ها را بالى ناگهاىن تصوير طورى كه بعضى از مردم ماشني
  .گريند دستشان گرفته و مى

ها را در يك مملكت كه دو سه كرور كارگر بيكار دارد  اند كه اگر قسمىت از ماشني بعضى از متفّكرين به اين عقيده گرويده
  .از كار بيندازند براى آن عّده بيكار، كار پيدا خواهد شد

بيكارى كه از عوامل بسيار مهم بروز انواع مفاسد است و فعًال در شرق اصًال موضوعى ندارد، امروز در غرب اين مسأله 
ترين مسائل حيات سياسى و اقتصادى و اجتماعى شده است، وىل ممالك مشرق زمني نيز ناچار به زودى با  يكى از مهم

  .اين مسأله رو به رو خواهند شد

هاى زندگى بشر را زياد كرده است كه هر شخص كاركىن متام وقت  عات مادى به قدرى احتياجاين ترقّيات و اخرتا :دّوم
  .ها كند، تا به قدر كاىف وسيله يك زندگى متوسط را فراهم آورد خود را بايد صرف رفع اين احتياج
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كار كنند و ديگر نه حاىل و نه فرصىت براى تفّكر و اشتغال با تربيت   بدين قرار مردم مانند حيوانات باركش متام روز بايد
توانند حّساً و فكراً ترقى  روحى و با صنايع ظريفه و علوم معنوى، يعىن براى تغذيه روح و عقل خود دارند و بدين وجه منى

نيز كارگران مهيشه در جهالت مانده و  ها و از اينرو افراد طبقات پايني يعىن غري شهرى. منوده به مراتب عاىل تكامل برسند
نان و  وقت خودشان را بايد صرف فراهم آوردن خوراك و پوشاك و غريه سازند و اگر يك روز دست از كار بكشند ىب

  .چراغ خواهند ماند ىب

اب كند و فرقه كارگران و ارب اين اخرتاعات فّىن ناچار سرمايه را در دست يك عده اشخاص خمصوصى مجع مى :سّوم
ها و به دست پريزنان و مردان عليل به عمل  سازند و آنگاه آن كارهاى دسىت كه در خانه حرفت را اجري و اسري ايشان مى

اندازند، به طورى كه حكومت جمبور به  شد از ميان رفته، اين فرقه را هم حمتاج نان كرده به گردن حكومت مى آورده مى
  .گردد ها و صرف خمارج كّلى براى نگهدارى ضعفا و فقرا مى پرستارخانه ها و ها و بيمارستان ساخنت داراملعجزه
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آالت و بلكه مبدل به ماشني  ها و بنده ماشني وىل بدتر از مهه، اين حال قسمت بزرگى از افراد مّلت را مزدور كارخانه
  .مانند نان مى ار و ىبها كار ندارند و يا خنواهند كار كنند، اين مزدوران هم بيك سازد و هر روز كه ماشني مى

اين حال به تدريج حّس استقالل و آزادى را كه بزرگرتين نعمت خدادادى به بشر است، در قلوب طبقه كارگران كه 
سازد و ايشان را از فعالّيت آزادانه و كسب نان و ماحيتاج خود  دهند نابود مى اكثريت نفوس ممالك متمدنه را تشكيل مى

امروز ماشني فرمانرواى گروه كارگر و برزگر گشته و اين طبقه از مردم حمتاج مرمحت و مرّوت . ددار  به دست خود حمروم مى
  .زبان گرديده است اين حكمران جّبار ىب

شود كه ايشان به مقتضاى حرص بشرى كه حدود ندارد  ها در دست اشخاص معدود سبب مى مجع شدن سرمايه :چهارم
   ر كاىفبراى تزييد منافع و متّول خود به قد
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هاى كارگران كرده، براى حفظ حقوق و  ها و احتاديه ها و اجنمن حقوق به مزدوران و كارگران را جمبور به تشكيل مؤسسه
  .منافع خود ايشان را وادار به پروردن حّس كدورت و نفاق و كينه و حسد و خصومت خواهد منود

شود و ايشان را دمشن  هاى افراد يك طبقه بزرگ مّلت نسبت به طبقه ديگر كاشته مى وت در دلبه اين سبب ختم عدا
  .گردد ها و تعطيل اشتغال و فساد اخالق مى ها و شورش يكديگر ساخته باعث جنگ

بلكه چون  سازد، هاى زندگى نه تنها كارگران را اسري كارخانه و ماشني مى حدود و تزييد احتياج اين اخرتاعات ىب :پنجم
شود از اين نظر نه تنها زن كارگر بلكه گاهى  هاى زندگى يك خانواده منى گريند كاىف براى رفع احتياج مزدى كه كارگران مى

شوند كه در بريون از خانواده كار كنند تا وسايل زندگى را فراهم آورند، به اين سبب رشته  دخرتان و پسران او هم جمبور مى
ماند و به  تربيت اوالد ناقص مى. گردد باشد از هم گسيخته مى ادگى كه ركن اساسى هر جامعه مىارتباط و حمّبت خانو 

هاى وحشى  شود مانند نباتات و گل ور مى جهت حمرومى ايشان از آتش مقّدس حمبت مادرى كه از كانون دل مادر شعله
  .آيند باز مى

بندد، به خصوص كه زن و مرد و دخرت و  اده رخت برمىحمّبت و اطاعت و فداكارى و حّس حرمت از ميان اعضاى خانو 
منايند و به تدريج تابع  برند و با اشخاص خمتلف مصاحبت و خمالطت مى پسر در حميطهاى خمتلف، روزها را به سر مى

شوند و بدين وسيله رشته الفت و يگانگى و مهدردى و تعاون و  عقايد و افكار متضاد سياسى و ديىن و اجتماعى مى
كنند و  گردد و افراد خانواده به مهديگر ناآشنا گشته، به چشم بيگانه به هم نگاه مى ؤوليت متقابل به كّلى گسيخته مىمس
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اى هستند كه در يك   منايند و مثل اين كه مسافران بيگانه فقط از راه ناچارى و ضرورت و فقر با هم در يكجا زندگى مى
ت و عالقه و ارتباط قلىب و روحى در ميان ايشان نبوده و نيست و از اينرو كنند و هيچ رابطه حمب كشىت با هم سفر مى

  مهه حركات و
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باشد نه از راه  معامالت و حىت سالم و آداب ايشان نسبت به يكديگر فقط از راه رسوم و عادات معموله و ىب اراده مى
  .حمّبت خالص و پاك قلىب و يگانگى

در نتيجه اين حاالت ناگوار زندگى مادى و روحى، زيسنت در خانه براى افراد آن سخت و تلخ گشته، زن و مرد و 
ها و جاهاى تعّيش و قماربازى و يا در جمالس  ها و قهوه خانه مانند و در ميخانه فرزندان بيشرت اوقات از مهديگر جدا مى

در خارج مانده مست و بيخود با حالت پريشان و غم آلود و با  برند و به خصوص مرد تا نصف شب سياسى به سر مى
  .زند گردد و آسايش چند ساعىت خانواده را بر هم مى احساساتى پر از نفرت و غضب و حيوانّيت به خانه برمى

، هيئت گسلد و سبب ابتال به الكل و امراض مسريه و فساد كلى اخالق گشته اين حال ناچار شريازه خانواده را از هم مى
  .سازد دار و روح فّعال و قدرت معنوى نژاد و ملت را عليل و ضعيف مى جامعه را مسموم و بنيان خانواده را رخنه

  .كند مشاهده حال يك چنني خانواده، هر انسان با حّس و با بصريت را از زندگى بيزار و از متدن متنّفر مى

داران و رقيبان و  هاى كارگران و سرمايه ها و احتاديه ات و طبقه بندىهاى زندگى و اين مهه تأسيس اين ازدياد احتياج :ششم
جويان و حريصان نفع پرست كه مهواره درصدد استفاده از ضعف و ناتواىن ديگران در كمينند، توليد زد و خوردهاى  فتنه

وص تزييد قّوه نظمّيه و ها را وادار به زياد كردن ادارات و مأموران و به خص هاى داخلى كرده حكومت سخت و انقالب
كند و از اين جهت قسمت بزرگى از مردم را از كار توليد ثروت به وسيله زراعت و جتارت و حرفت  دفاعّيه مملكت مى

هاى تازه و ىب  دهد براى رفع احتياج سازد و چون حقوقى كه حكومت به مأموران خود مى بازداشته اجري كاغذ و قلم مى
باشد، ناچار فساد اخالقى مانند رشوه گرفنت و  ها و آرزوهاى تازه پيدا شده كاىف منى حرص مشار زندگى و براى تسكني

  كند دزدى و تقّلب و دروغ و خيانت در ميان مأموران حكومت انتشار و رواج پيدا مى
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ان و مأموران دولت به طبقات ديگر مّلت نيز سرايت كم به مقتضاى تقليد عوام از بزرگ و اين اخالق خانه برانداز كم
شوند و بدين قرار حالت روحيه  منايد و مردم براى پيش بردن كارهاى خود جمبور از تعقيب و تقليد اين اخالق مى مى

گردد و درخت تناور شرافت و جنابت او از درون، گرفتار  جامعه و مّلت، ضعيف و دچار مرض مزمن فساد اخالق مى
بدين ترتيب اسباب ويراىن و پريشاىن و انقراض متدن فراهم . گذارد هاى اجتماعى گشته رو به پوسيدن مى هاى كرم نيش
  .شود مى

هاى داخلى و براى كندن  سازد كه براى جلوگريى از هرگونه شورش و انقالب ها را جمبور مى اين اوضاع حكومت :هفتم
 حقوق اجزا و ادارات زياد شده خود، از يك طرف آزادى كامل در ريشه ناراضيان و دمشنان سياسى و براى پرداخنت

ها به ملت بدهد تا او را بيهوش و  ها و نفس پرسىت فحشا و هوسراىن و خوشگذراىن و استعمال مسكرات و انواع بازى
  .هاى زياد بگريد و فشارهاى سخت به مردم وارد آورد مشغول و سرگرم سازد و از طرف ديگر نيز ماليات

ه اين واسطه به طور غريمستقيم افراد مّلت به خصوص جوانان را كه قوه متيز و تعّقل هنوز در ايشان تكامل نيافته است به ب
منايد و  فساد اخالق و ترك قوه ضبط نفس به شهوتراىن و دزدى و تقّلب و گول زدن و غارت و ظلم و خيانت وادار مى

  .كند شان بريون مىارزش شرافت و مردانگى و فضيلت را از دل اي

باشد و از آن جا كه  از آن جا كه نفس انساىن بيشرت مايل به هوا و هوس و شهوت و پريوى اخالق مذمومه مى :هشتم
كند و از آن جا كه توده مّلت به آساىن تقليد از افكار و  اخالق فاسده زودتر از اخالق نيك نفوذ و سرايت پيدا مى

و از آن جا كه قّوه تعّقل و متيز در توده مّلت بيش از اندازه به منايد  عادات جديد كه موافق متايالت نفساىن او باشد مى
قبول نفوذ و تأثريات خارجى يا بيگانه آماده و مستعد است، از اين جهت در نتيجه اين اوضاع كه شرح داده شد طبقات 

  .كند پايني مّلت نيز بيش از مهه اسباب و وسايل هوسراىن را استقبال مى
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و چون در نتيجه انتشار علوم مادى و طبيعى پايه اميان و اعتقاد مردم نيز سست گشته و احكام دين و تعليمات اخالقى 
گردد  نيز قدرت و نفوذ خود را كم كرده و از دست داده است، بنابراين توده مّلت به زودى مغلوب پنجه قواى حيواىن مى

بيند خود را به كلى تسليم ديو شهوت و فواحش  رادع باطىن مانند وجدان در جلوى خود مىو چون نه مانع خارجى و نه 
رساند كه اساساً نه تنها از دين و مذهب و مكارم اخالق  سازد و اين حال طورى تا اعماق دل و ريشه مغز او نفوذ مى مى

به خداوند و اميان به وجود احكام آمساىن و هدايت مشارد و اعتقاد  شود، بلكه اينها را جزو خرافات و اوهام مى روگردان مى
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ديىن و افراط در هوسراىن و  پندارد و ىب فرستادگان خدا و وجود نواميس روحى و باطىن و وجداىن را قصه و افسانه مى
 مشارد و مايه افتخار و امتياز خود آزادى در فحشا و صرف مسكرات را از شرايط تربيت و آزادى و متدن و كمال مى

  .انگارد مى

در نتيجه اين حاالت و اوضاع سياسى و اجتماعى و ديىن، آتش مقدس آمساىن يعىن وجدان اخالقى در كانون دل  :م
باشد در پس  گردد و آن آمر باطىن يعىن عقل خداىي كه نگهبان و دارنده نظم و آسايش انسان مى توده مّلت خاموش مى

  .گذارد ان تسّلط و حكمراىن را به نفس حيواىن بازمىماند و ميد پرده يأس و نوميدى پنهان مى

بندد و انسان  آنگاه روح علوى و ملكوتى انسان كه رهنماى حقيقى اوست از اجراى وظايف خود نااميد گشته دم فرو مى
خود  افتد، زندگاىن را عبارت از پريوى كوركورانه متايالت طبيعت حيواىن به حال حيوان باركش و بلكه بدتر از آن مى

كند و تنها از ترس پليس و حمكمه و حبس و زجر، خوددارى از  داند و فقط براى تسكني هوا و هوس خود كار مى مى
منايد، نه براى اين كه اين حال به خودى خود بد است و شايسته مقام و  دزدى و ظلم و غارت و تقّلب و خيانت مى

  .شرافت انساىن او نيست

  82: ، ص6 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

در زير تأثري اين عوامل و مؤثرات خارجى و داخلى و سياسى و اجتماعى كه بيشرت آن حمصول عقايد و فلسفه  :دهم
پرسىت است، توده مّلت زندگى را فقط عبارت از خوردن و خوابيدن پنداشته و متدن را عبارت از آراسنت بدن و  ماده

داند كه فقط براى متاشا و وقت گذراىن  يل اخالقى را جزو آثار عتيقه مىمشارد و فضا تعقيب حظوط و لذايذ جسماىن مى
  .باشد و تعّجب منودن از كوتاهى نظر و سادگى اسالف، خوب و مفيد مى

بيند و تقّلب و چاپلوسى و متّلق و نادرسىت را  زدن ديگران و در غارت كردن مال ضعيفان و يتيمان مى شجاعت را در گول
كند و  خندد و ايشان را استهزا مى پندارد و بر حال مردم متدين و با فضيلت و با عّفت مى وت مىعني هوشيارى و ذكا

  .داند نيكبخىت را فقط در بر آوردن حاجات نفس حيواىن خود مى

هاى متمدن   ترين مثال براى اين حال مهانا اوضاع اجتماعى و اقتصادى و اخالقى و ديىن مّلت رتين منونه و عربت خبش
اند و  بينيم كه هرگز به قدر امروز مردم اين ممالك در كوشش و كاركردن ساعى نبوده وىن غرب است؛ زيرا در اينجا مىكن

اند و هرگز به اندازه كنوىن  ها تا اين درجه داراى ثروت و عظمت و شكوه و جالل و ترقى مادى نبوده هرگز اين ملت
اند و هرگز دايره اخرتاعات و كشفّيات فىن و وسايل زندگى و ترقّيات  ههاى با قدرت و با نفوذ فرمانرواىي نداشت حكومت
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ها تا اين پايه وسعت پيدا نكرده بوده است، وىل با وجود اين، بيكارى و بدخبىت و گرسنگى و ظلم  مادى و اقتصادى مّلت
فساد اخالق نيز در هيچ قرىن  ورزى و غارتگرى و خونريزى و خودكشى و نارضاىي و قرارى و اضطراب و ناامىن و كينه و ىب

اگر در شهوات، شهوت غريزى، شهوت مال ! پروردگارا »1« .و دورى تا اين اندازه فراوان و حكمران نبوده است
  خواهى، شهوت مقام، شهوت خوراك، لطف و عنايتت دست ما را نگريد به چاهى از بدخبىت و پسىت و

______________________________  
  .179: سى فن تربيتاصول اسا -)1(

  83: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نكبت درافتيم كه جنات از آن براى ما ممكن نباشد

 ساهلا شد كه مهر عامل سوز
 

 كند هر روز تيغ كني تيز مى

  

 وه كه تا مهر چرخ بود كبود
 

 در كبودّى چرخ مهر نبود

 جانب هر كه بنگرم به نياز
 

 سِر نازننگرد جانب من از 

م به وفا  در ره هر كه سر 
 

د بر سرم ز راه جفا  پا 

  چند بيداد بينم از هر كس
 

  اى كس ىب كسان به دادم رس

  چند پامال عام و خاص شوم
 

  دست من گري تا خالص شوم

  ّمهىت ده كه بگذرم ز مهه
 

  رو به سوى تو آورم ز مهه

 سوى خود كن رخ نياز مرا
 

 جماز مرابه حقيقت رسان 

 زلف خوبان مشّوشم دارد
 

 لعل ايشان در آتشم دارد
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 از بتان چون در آتشم شب و روز
 

 روز حشرم بدين گناه مسوز

 مهوشامن چو سوختند به ناز
 

 ز آفتاب قيامتم مگذار

 بس بود اين كه سوختم يك بار
 

 

 َوِقنا رَبَّنا َعذاَب الّنار

  

  )هالىل جغتاىي(

   رواياتهواى نفس در 

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  »1« .إنَّ طاَعَة النـَّْفِس َو ُمتابـََعَة أْهِويَِتها اسُّ ُكلِّ ِحمَْنٍة، َو َرْأُس ُكلِّ َغوايَةٍ 

  .به درسىت كه اطاعت نفس و پريوى از هواهاى آن ريشه هر بال و رأس هر گمراهى است

______________________________  
  .13668، ذيل حديث 81، باب 114/ 12: ؛ مستدرك الوسائل4780، حديث 237: رر احلكمغ -)1(

  84: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْهلَوى، َهِوىٌّ إىل أْسَفِل الّساِفلنيَ 

  .ترين درجات است هاى غلط، كشاننده انسان به پست خواهش

  »2« .اْهلَوى َمِطّيُة الِفَنت 

  .هاست مركب فتنه هاى نفساىن خواهش

  :يا أمريَاْلُمْؤِمنَني، أىُّ ُسْلطاٍن أْغَلُب َو أْقوى؟ قالَ : قاَل َزْيُد ْبُن ُصوحانٍ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  »3« . اْهلَوى

هواى : تر است؟ حضرت فرمود چه پادشاهى نريومندتر و غالب: زيد بن صوحان به امرياملؤمنني عليه السالم عرضه داشت
  .نفس

  »4« .َقريٌن ُمْهِلكٌ   اْهلَوى

  .هواى نفس، مهنشيىن هالك كننده است

  »5« .الشََّهواُت ُمسُوٌم قاِتالتٌ 

  .اند هاى كشنده شهوات َسم

  »6« .الشََّهواُت َمصاِئُد الشَّْيطانِ 

  .هاى شيطان است شهوات دام

ا تـَُقودُُكْم إىل رُُكوِب الذُّنُوِب َو التـََّهجُُّم َعَلى السَّيِّئاتِ  َّ   »7« .اْهُجُروا الشَّهواِت َفإ

______________________________  
  .6997، حديث 306: ؛ غرر احلكم13668، ذيل حديث 81، باب 113/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  .7026، حديث 306: ؛ غرر احلكم13668، ذيل حديث 81، باب 113/ 12: مستدرك الوسائل -)2(

  .4، حديث 394: صدوق؛ األماىل، شيخ 5833، حديث 381/ 4: من الحيضره الفقيه -)3(

  .7014، حديث 306: غرر احلكم -)4(

  .6939، حديث 304: غرر احلكم -)5(

  .13217، ذيل حديث 42، باب 343/ 11: ؛ مستدرك الوسائل6937، حديث 304: غرر احلكم -)6(

  .13217، ذيل حديث 42، باب 343/ 11: ؛ مستدرك الوسائل6972، حديث 305: غرر احلكم -)7(
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  85: ، ص6 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

  .منايد ها مى دهد و آلوده به بدى از شهوات دورى كنيد كه مشا را به گناهان سوق مى

ْنيا َفإنَّ اهلَوى َيْدُعو إَىل اْلَعمى  اوصيُكْم ِمبُجانـََبِة اْهلَوى   »1« .، َو ُهَو الضَّالُل ِىف اْآلِخَرِة َو الدُّ

  .كنم كه هوا كشاننده به كوردىل است و كوردىل گمراهى در دنيا و آخرت است مشا را به دور شدن از هوا سفارش مى

  »2« .َمِن اتـََّبَع َهواُه أْعماُه َو أَصمَُّه، َو أَذلَُّه َو أَضلَّهُ 

  .كند هر كس متابعت از هوا كند، به كورى و كرى و ذّلت و گمراهى دچارش مى

  »3« . َرْأُس الّديِن ُخماَلَفُة اْهلَوى

  .هاى غلط نفساىن است دين خمالفت با خواهش سرآغاز

  »4« . ِمالُك الّديِن ُخمالََفُة اْهلَوى

  .نشانه ديندارى خمالفت با هواى نفس است

  »5« .َردُْع النـَّْفِس َعِن اْهلََوى اجلِْهاُد اْألْكبَـرُ 

  .بازگرداندن نفس از هوا جهاد اكرب است

  »6« .ا َعْقَلُه، َو أماَت َشْهَوتَُه، َو أتْـَعَب نـَْفَسُه ِبَصالِح آِخرَتِهِ إنَّ أفَضَل الّناِس ِعْنَداللَِّه َمْن أْحي

______________________________  
، حديث 1، باب 350/ 2: ؛ دعائم االسالم13666، حديث 81، باب 113/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

1297.  

  .13668، ذيل حديث 81ب ، با115/ 12: ؛ مستدرك الوسائل836، حديث 65: غرر احلكم -)2(

  .13668، ذيل حديث 81، باب 114/ 12: ؛ مستدرك الوسائل4875، حديث 241: غرر احلكم -)3(
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  .4894، حديث 241: غرر احلكم -)4(

  .4876، حديث 241: غرر احلكم -)5(

  .308، حديث 50: غرر احلكم -)6(

  86: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حق كسى است كه عقلش را زنده كند و شهوت نابابش را مبرياند و نفس را در جهت آبادى برترين مردم در پيشگاه 
  .آخرت به مشّقت طاعت اندازد

  تعّصب ىب جا - 8

محّيت و عصبّيت به معناى پافشارى و اصرار در امر باطل و ضّد حقيقت است و اين حالت خوىي بس ناپسند و عاملى 
  .ها در خانواده و اجتماع است سيارى از بدخبىتبراى ورود در انواع گناهان و منشأ ب

انسان در . اى كه باشد امرى ناپسند و بسيار زشت و موجب غضب حضرت حق است طرفدارى از ناحق در هر زمينه
هر حالىت و هر موقعيىت و نسبت به هر كسى با متام وجود بايد طرفدار حق باشد، گر چه اين طرفدارى به ضرر او اجنام 

  .شود

  :مام سّجاد عليه السالم درباره عصبيت سؤال شد، حضرت فرمودنداز ا

ْيَس ِمَن اْلَعَصِبيَِّة أْن حيُِبَّ الرَُّجُل اْلَعَصِبيَُّة الَّىت يَْأُمثُ َعَلْيها صاِحُبها أْن يـََرى الرَُّجُل ِشراَر قـَْوِمِه َخْرياً ِمْن ِخياِر قـَْوٍم آَخريَن، َو لَ 
  »1« .َعَصِبيَِّة أْن يُعَني قـَْوَمُه َعَلى الظُّلمِ قـَْوَمُه َو لِكْن ِمَن الْ 

رت از نيكان قوم ديگران ببيند عصبّيىت كه دارنده آن معصيت البته . كار است، آن است كه شخص بَدان قوم خود را 
  .حمبت انسان به اقوامش از عصبيت نيست، عصبيت كمك دادن به اقوام در راه ظلم و ستمكارى است

العابدين عليه السالم سخط  دهند، به فرموده حضرت زين هاى باطل و ناحق محّيت و عصبيت به خرج مى مينهآنان كه در ز 
   حضرت حق را به رضايت خملوق
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______________________________  
  .20778، حديث 57، باب 373/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 308/ 2: الكاىف -)1(

  87: ص، 6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خرند مى

   تعّصب و ماجراى حديبّيه

قرآن جميد محّيت و عصبيت ىب جا را از شؤون كفر دانسته و اين حالت حيواىن را كه مولود جهل و غرور و خشم و 
  :غضب است در سوره فتح مردود دانسته است

يََّة  ُِم احلَِْميََّة محَِ َو    اْجلاِهِليَِّة فََأنـَْزَل اللَُّه َسكيَنَتُه َعلى َرُسوِلِه َو َعَلى اْلُمْؤِمنَني َو أْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقوىإْذ َجَعَل الَّذيَن َكَفُروا ىف قـُُلِو
ا َو أْهَلها َو كاَن اللَّهُ ِبُكلِّ َشىْ    »1« »ٍء َعليماً  كانُوا أَحقَّ ِ

هايشان را از تعّصب و خشم شديد جاهلى آكنده   دل]  پس از قرارداد صلح حديبيه[هنگامى را كه كافران ]  ياد كن[
مالزم ]  كه حقيقت و جان توحيد است[كردند، پس خدا هم آرامشش را بر پيامربش و مؤمنان نازل كرد و روح تقوا را 

  .سزاوارتر و شايسته آن بودند؛ و خدا مهواره به هر چيز داناست] روح تقوا[آنان منود، و آنان به 

ترين عوامل بازدارنده كّفار از اميان به خدا و پيامرب صلى  خنست به يكى از مهم. ماجراى حديبّيه دارد آيه شريفه اشاره به
  :گويد اهللا عليه و آله و تسليم در مقابل حق و عدالت اشاره كرده مى

مانع ورود و به خاطر آن » هاى خود خنوت و خشم جاهلّيت را قرار دادند به خاطر بياوريد هنگامى كه كافران در دل«
اگر اينها كه در ميدان : پيامرب صلى اهللا عليه و آله و مؤمنان به خانه خدا و اجنام مراسم عمره و قرباىن شدند و گفتند

هاى ما شوند و سامل بازگردند، عرب درباره ما چه خواهد گفت  اند وارد سرزمني و خانه جنگ پدران و برادران ما را كشته
  !ماند؟ ى ما باقى مىو چه اعتبار و حيثيىت برا

 :اين كرب و غرور و تعّصب و خشم جاهلى، حىت مانع از آن شد كه هنگام تنظيم صلحنامه حديبّيه نام خدا را به صورت
   بنويسند، با اين كه »بسم اللَّه الرمحن الرحيم
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______________________________  
  .26): 48(فتح  -)1(

  88: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا مى گفت كه زيارت خانه خدا براى مهه جماز و سرزمني مّكه حرم امن است، حىت اگر كسى قاتل پدر  آداب و سنن آ
  .شد ديد مزاحم او منى خويش را در آن سرزمني يا در مراسم حج و عمره مى

ا با اين عمل هم احرتام خانه خدا و حرم امن او را شكستند و هم سّنت پا گذاشتند و هم پرده هاى خود را زير  آ
  .هاى جاهليت است ضخيمى ميان خود و حقيقت كشيدند و اين اثرات مرگبار محّيت

بر وزن محد به معىن حرارتى است كه از آتش يا خورشيد يا بدن انسان و مانند آن به » َمحى«محّيت در اصل از ماده 
  .گويند يز محّيت مىآلود ن و به حالت خشم و مهچنني خنوت و تعّصب خشم. آيد وجود مى

و جوامع دچار (اين حالىت است كه بر اثر جهل و كوتاهى فكر و احنطاط فرهنگى خمصوصاً در ميان اقوام جاهلى، 
ا مى ها و خونريزى فراوان است و سرچشمه بسيارى از جنگ) جاهليت قرن بيستم   .شود هاى آ

  .مؤمنان نازل فرمود در مقابل آن، خداوند حالت سكينه و آرامش را بر رسول خود و

ا را به خونسردى و تسّلط بر نفس دعوت كرد  اين آرامش كه مولود اميان و اعتقاد به خداوند و اعتقاد بر لطف او بود، آ
را    بسم اللَّه الرمحن الرحيم  و آتش خشمشان را فرو نشاند، تا آن جا كه براى حفظ اهداف بزرگ خود حاضر شدند مجله

كه از يادگارهاى دوران گذشته عرب بود در آغاز    بسمك الّلهمّ   روع كارها بود بردارند و جباى آنكه رمز اسالم در ش
صلحنامه بنگارند و حىت لقب رسول اللَّه را از كنار نام گرامى حممد صلى اهللا عليه و آله حذف كنند و حاضر شدند كه بر 

مره داشتند از مهان جا به سوى مدينه باز گردند و خالف عشق و عالقه سوزاىن كه به زيارت خانه خدا و مراسم ع
   شرتهاى خود را بر خالف سّنت حّج و عمره در مهان جا قرباىن كنند و بدون اجنام

  89: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مناسك از احرام درآيند
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باىي به خرج دهند، در صورتى كه آرى، حاضر شدند دندان بر جگر بگذارند و در برابر مهه اين نامالميات صرب و شكي
ا حاكم بود هر يك از اينها كاىف بود كه آتش جنگ را در آن سرزمني شعله   .ور سازد اگر محّيت جاهليت بر آ

كند، وىل فرهنگ  دعوت به محّيت و تعّصب و خشم جاهلى مى) يعىن فرهنگ جداى از خدا(آرى، فرهنگ جاهليت 
  .ر نفساسالم به سكينه و آرامش و تسّلط ب

ا از هر كس سزاوارتر : فرمايد آنگاه مى ا را به كلمه تقوا ملزم ساخت، يعىن روح تقوا را در قلوبشان افكند و آ خداوند آ
  .تر و اهل و حمل آن بودند و شايسته

به هر حال مسلمانان در آن حلظات حساس گرفتار خشم و عصبانّيت و تعّصب و خنوت نشدند و سرنوشت درخشاىن را  
ا رقم زده بود با آتش جهل و خشم نسوزاندند؛ زيرا مىك مسلمانان از مهه : گويد ه خداوند در ماجراى حديبّيه براى آ

  .سزاوارتر به تقوا بودند و اهل و حمل آن

رفت، وىل از مسلمانان  بديهى است از يك مشت مجعّيت خراىف و نادان و بت پرستان جز محّيت جاهليت انتظار منى
ا انتظار  موّحدى كه ساليان دراز در مكتب قرآن پرورش يافته بودند چنني خلق و خوى جاهلى غري منتظره بود، آنچه از آ

رفت مهان سكينه و وقار و تقوا بود كه در حديبيه به منايش گذاردند، هر چند نزديك بود بعضى از تند خويان ناشكيبا   مى
سّد نريومند را بشكنند و جنجاىل برپا كنند، اما سكينه و وقار پيامرب  كه شايد رسوباتى از گذشته را با خود داشتند اين

  .صلى اهللا عليه و آله مهچون آىب بر اين آتش رخيته شد و خاموش گشت

داند و هم  او هم نّيات سوء كفار را مى. و خداوند به هر چيزى عامل و آگاه بوده و هست: فرمايد در پايان آيه مى
  را، در اينجا سكينه و تقواپاكدىل مؤمنان راستني 
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هايشان  سازد كه خداوند هر قوم و مّلىت را به مقدار شايستگى كند و در آن جا محّيت جاهليت را مسّلط مى نازل مى
  .سازد و يا خشم و غضبش مشمول لطف و رمحت خود مى

هاى  ماندگى و سقوط آن جامعه است، پرده د يا جامعه باعث عقببه هر حال شك نيست كه وجود چنني حالىت در فر 
دارد و گاه متام مصاحل او را به باد  افكند و او را از درك صحيح و تشخيص سامل بازمى سنگيىن بر عقل و فكر انسان مى

  .دهد فنا مى
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براى باالبردن فرهنگ و فكر و اميان رتين راه مبارزه با اين خوى زشت و طريق جنات از اين مهلكه بزرگ تالش و كوشش 
  .هر قوم و مجعيت است

در حقيقت داروى اين درد را قرآن جميد در مهني آيه مورد حبث بيان كرده، آن جا كه در نقطه مقابل آن از مؤمناىن حبث 
نيست و آن جا   كند كه داراى سكينه و روح تقوا هستند، بنابراين آن جا كه اميان و سكينه و تقواست محّيت جاهليت مى

  »1« .كه محّيت جاهليت است اميان و سكينه و تقوا نيست

  ام نور جان در ظلمت آباد بدن گم كرده
 

  ام آه از اين يوسف كه من در پريهن گم كرده

 كند وحدت از ياد دوئى اندوه كثرت مى
 

  ام در وطن ز انديشه غربت وطن گم كرده

  خاكچون من اشكى كه از مژگان فرو ريزد به 
 

  ام خويش را در نقش پاى خويشنت گم كرده

 از زبان ديگران درد دمل بايد شنيد
 

  ام ها چو ىن راه سخن گم كرده كز ضعيفى

______________________________  
  .سوره فتح 26، ذيل آيه 100/ -95/ 22: تفسري منونه -)1(
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  بيدل سراغ رنگهاى رفته نيستهيچ جا 
 

  ام صد نگه چون مشع در هر اجنمن گم كرده

  

  )بيدل دهلوى(

   محّيت و عصبّيت در كالم نراقى
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  .محّيت و عصبّيت در صورتى كه در مسري حق به كار گرفته شود از نظر اولياى دين ممدوح است

  .سعى در حمافظت آنچه نگاهباىن آن الزم استغريت و محّيت عبارت است از : فرمايد مّال مهدى نراقى مى

يابد و فاقد آن از مردان  و آن نتيجه شجاعت و بزرگى و قّوت نفس و از ملكات شريفه است و مردانگى به آن حتّقق مى
  .رود به مشار منى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

َرُة    »1« .اللَِّه أْن يَْأِتَى الرَُّجُل اْلُمْؤِمُن ما َحرََّم اللَُّه َعَلْيهِ إنَّ اللََّه يَغاُر، َو اْلُمْؤِمُن يَغاُر، َو َغيـْ

خداوند غريمتند است و مؤمن داراى غريت است و غريت خدا اين است كه مؤمن مرتكب كارى شود كه خدا حرام كرده 
  .است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .َرَة، َو ِلَغيـْرَتِِه َحرََّم اْلَفواِحَش ظاِهَرها َو باِطَنهاإنَّ اللََّه َتعاىل َغُيوٌر َو حيُِبُّ اْلَغيْـ 

   خداى تعاىل غريمتند است و غريت را دوست دارد و از سِر غريت اوست كه

______________________________  
  .317/ 2: ؛ سنن الرتمذى101/ 8: ؛ صحيح مسلم239/ 1: جامع السعادات -)1(

  .1، حديث 535/ 5: ؛ الكاىف239/ 1: ؛ جامع السعادات152/ 23: احلدائق الناضرة -)2(
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  .متام گناهان ظاهرى و باطىن را حرام منوده است

هاى مبتدعان و دعوى اهل باطل بكوشد و  و از جهت مقتضاى محّيت در دين اين است كه در نگهدارى آن از بدعت
قصاص منايد و اهانت اهل اهانت را به دين و مهچنني شبهات اهل انكار را دفع منايد و در ترويج  آنان را كه مرتد شوند،
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ى از منكر مساحمه  احكام دين جماهدت منايد و در بيان حالل و حرام خدا سعى بليغ كند و در امر به معروف و 
  .ننمايد

و موجبات احنراف ناموس خود غفلت نكند و اهل و مقتضاى غريت و محّيت در حرم و ناموس اين است كه از مقدمات 
  .رود، حفظ منايد خود را از مردان بيگانه و رفنت به مراكزى كه بيم فساد آنان مى

و مقتضاى محّيت نسبت به اوالد اين است كه از زمان محل تا آن جا كه الزم باشد از مهه شؤونش اعم از شري خوردن از 
  .نتخاب نام نيكو و تربيت شايسته و گرفنت مهسر خوب براى او حمافظت كندزن شايسته و تأمني غذاى حالل و ا

و محّيت نسبت به مال اين است كه از حالل كسب كند و در راه مشروع بدون افراط و تفريط و اسراف و تبذير خرج 
  »1« ».منايد

______________________________  
  .به بعد مراجعه مناييد 238/ 1» اداتجامع السع«براى تفصيل مطالب باال به كتاب  -)1(
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  ] قِ َو ُمَتابـََعِة اْهلََوى َو ُخمَاَلَفِة اْهلَُدى َو ِسَنِة اْلَغْفَلِة َو تـََعاِطي اْلُكْلَفِة َو ِإيثَاِر اْلَباِطِل َعَلى احلَْ » 2«[ 

واب غفلت و اجنام كار سخت و پرمشقت و ترجيح دادن باطل بر و پريوى از هواى نفس و عقب ماندن از هدايت، و خ
  .حق

   پريوى از هوا و خمالفت با هدايت -10و  9

هر گاه سالك ىف الّله كه متخّلق به اخالقى اهلى است به هواى نفس و نفسانيت دچار نشود خداوند حق و حقيقت را 
رهاكند كه شيطان در هواى آن بچرد و هر گونه خواهشى را  اما اگر انساىن افسار نفس را. سازد در وجود او متجّلى مى

  .كشاند پاسخ دهد؛ اين حالت، آدمى را به سوى ستم و نفس و خوى وحشيگرى مى

  :فرمايد و به عنوان منونه فرمود خداوند در قرآن بارها عملكرد ظاملان را به حيوانات تشبيه مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هاى  وىل او به امور ناچيز و لّذت. كردمي را باال بربمي؛ اين كار را مى خواستيم به وسيله آيات قرآن انسان اگر كه ما مى
سرگذشت او مانند داستان سگى است كه اگر به او . زودگذر دنياىي متايل پيدا كرد و از هواى نفس خود پريوى منود

  »1« .آورد آورد و اگر به حال خودش واگذارى باز زبان از دهان بريون هجوم بربى زبان از كام بريون مى

______________________________  
  .176): 7(اعراف  -)1(
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چه بد است حكايت گروهى كه آيات خداوند . گريد اين حقيقت ستم به نفس است كه در هر حال حق را به متسخر مى
هاى روشن براى صاحبان انديشه است نه ظاملان  الاين گونه مث. كنند كنند و مهواره به خود ستم مى را تكذيب مى
ا فروافتاده و خرافات و تعصبات جاهلى فضاى فكر آنان را  دانش كه پرده هواپرست ىب هاى جهل و غفلت بر قلب آ

  .تاريك ساخته است

  :فرمايد آنان مىاند، ياورى در دنيا و آخرت ندارند خداوند در وصف حال  از اينرو كه از فيض هدايت اهلى حمروم شده

  »1« »َبِل اتـََّبَع الَِّذيَن َظَلُمواْ َأْهَوآَءُهم ِبَغْريِ ِعْلٍم َفَمن يـَْهِدى َمْن َأَضلَّ اللَّهُ َو َما َهلُم ّمن نِصرِينَ 

ى اند از روى جهل و ناداىن از هواها ستم كرده]  ورزى با شرك[بلكه آنان كه ]  اعتقاد و عمل مشركان بر پايه تعّقل نيست[
گمراه كرده است، چه كسى هدايت ] به كيفر پريوى از هواها[اند؛ پس كساىن را كه خدا  نفساىن خود پريوى منوده

  .خنواهند داشت] كه از گمراهى و عذاب جناتشان دهد[اى  كننده كند؟ و آنان هيچ يارى مى

   در اين آيه به جاى كلمه

  »اْشرَُكوا«

  از

  »َظَلُموا«
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ه به اين نكته است كه ستم به نفس و پريوى از هوا بدون آگاهى خود زمينه ساز شرك بلكه باالتر استفاده فرموده كه اشار 
هاى معنوى  كند؛ متام سرمايه از شرك به خداست؛ زيرا ظلم بر خويشنت عالوه بر اين كه راه فطرت و توحيد را سد مى

سرگرداىن در وادى دنياست و چون راه هدايت را  رود و اين ظلم مقدمه گمراهى و وجود را به باد داده و به برياهه مى
  .گذارد كند و به حال خود وامى كند خداوند او را يارى منى جستجو منى

   آيد چرا كه آنان به اين ترتيب سرنوشت شوم حريت و ذّلت به سراغ او مى

______________________________  
  .29): 30(روم  -)1(
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اند و در  اند و به آفتاب دانش و كمال پشت كرده اند و عقل و انديشه خود را از كار انداخته ها شده مرتكب بزرگرتين ظلم
  .اند تاريكى جاده كفر مانده

  .سازد ها رها مى كند و در درياى نكبت پس خداوند از آن سلب توفيق مى

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

م بـَْعضاً، ِإالَّ َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َو ُكفَّ َأذاَك َعْن نـَْفِسَك َو التُتاِبْع َهواها ِىف َمْعِصَيِة اللَِّه؛ ِإْذ ُختاِصُمَك يـَْوَم اْلِقياَمِة فـَيَـْلَعُن بـَْعُضكُ 
  »1« .َيْستـُرَ 

مكن؛ زيرا در اين صورت، روز  هاى آن پريوى آزار خود را از نفست بازدار و در معصيت خدا از هوس: حضرت فرمود
پوشى   كنيد، مگر اين كه خداوند بيامرزد و پرده خيزد و يكديگر را لعن و نفرين مى قيامت نفس تو با تو به دمشىن برمى

  .كند

  :فرمايد امام على عليه السالم در خطبه معروف به ديباج مى

َفُعُه احلَْقُّ َيُضرُُّه الباِطُل، َو  َفُعُه اْلَيقُني َيُضرُُّه الَشكُّ   َمْن الَيْسَتقيُم ِبِه اْهلُدىَو ِإنَّ َمْن اليـَنـْ   »2« .َتُضرُُّه الضَّالَلُة َو َمْن اليـَنـْ

و هر  . به راسىت كه هر كس را حق سود ندهد، باطل زيانش رساند و هر كه به راه هدايت نرود، به كجراهه گمراهى افتد
  .كه يقني او را سود نبخشد، شك زيانش رساند
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بيند پس از  كند كه مهه چيز را از دريچه ماديات و لذت مى اى انسان را مست مى گاهى شك و حريت در دنيا به اندازه
  .شود چشم دل كور مى

  :حضرت امري عليه السالم به فرزندانش و ياران خويش و مهه مسلمانان چنني فرمود

   اْلَعَمى، َو ُهَو الضَّالُل ِىف   ُعو ِإىلَيدْ   َفِإنَّ اْهلََوى  َو اوِصيُكْم ِمبُجانـََبِة اْهلََوى

______________________________  
  .96/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .152: ؛ حتف العقول2، حديث 14، باب 295/ 74: حبار األنوار -)2(

  96: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْنيا  عاصى... اآلِخَرِة َو الدُّ
َ
  »1« . اهلَْوى  ديُق النـَّْفِس َو الرُُّكوِن اىلَتصْ   َو ِإنَّ اوََّل امل

... خواند و آن گمراهى در آخرت و دنياست  كنم؛ زيرا هوس به كورى فرا مى مشا را به دورى گزيدن از هوس سفارش مى
  .و مهانا از اولني گناهان تأييد كردن نفس و اعتماد به هواى نفس است

  :فرمايد ه صفات متقني و صفات فاسقان چنني مىحضرت در صحيفه بالغت خويش در بيان مقايس

فـَُهَو ِمْن َمعاِدِن ِديِنِه َو اْوتاِد َأْرِضِه َقْد اْلَزَم نـَْفَسُه ... نـَْفِسِه،   ِعباَد اللَِّه، ِإنَّ ِمْن اَحبِّ ِعباِد اللَِّه الَْيِه َعْبداً َأعانَُه اللَُّه َعلى
  ...َعْن نـَْفِسِه، َيِصُف احلَْقَّ َو يـَْعَمُل ِبِه،   اْهلَوى اْلَعْدَل، َفكاَن اوََّل َعْدِلِه نـَْفىُ 

ٍل، َو َنَصَب لِلنَّاِس َأْشرَكاً ِمْن َحبا  َو آَخُر َقْدَتَسّمى ِئِل ُغُروٍر عاِلماً َو لَْيَس ِبِه، َفاقْـَتَبَس َجهاِئَل ِمْن ُجّهاٍل، َو َأضالَيل ِمْن ُضالَّ
اِقُف : َو يـَُهوُِّن َكبَري اجلَْراِئِم، يـَُقولُ . َأْهوائِِه، يـُْوِمُن النَّاَس ِمْن الَعظائِمِ   آراِئِه َو َعَطَف احلَْقَّ َعلى  اَب َعلىَو قـَْوٍل ُزوٍر َقْدَمحََل اْلِكت

َنها اْضَطَجَع َفالصُّوَرُة ُصوَرُة ِإْنسانٍ : َو فيها َوَقَع َو يـَُقولُ . َعْنَد الشُُّبهاتِ  ، َو اْلَقْلُب قـَْلُب َحَيواٍن، اليـَْعِرُف اْعَتزُِل اْلِبدََع، َو بـَيـْ
  »2« .َفذِلَك َميُِّت اْألَْحياءِ . فـََيُصدَّ َعْنهُ   فـََيتَِّبَعُه، َو الباَب اْلَعمى  باَب اهلُدى

پس ... اى است كه خداوند به تسّلط بر نفسش او را يارى داده  ترين بندگان در پيشگاه خداوند بنده بندگان خدا، حمبوب
. خود را ملزم به عدالت كرد و اول عدلش نفى هوا از نفس خود است. هاى زمني اوست معادن دين خدا و ميخ او از

  ...منايد  كند و خود به آن عمل مى حق را وصف مى
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______________________________  
  .1297، حديث 350/ 2: دعائم اإلسالم -)1(

  .86خطبه : ج البالغه -)2(

  97: ، ص6 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

هاىي از گمراهان به دست آورده  هاىي از جاهالن و گمراهى و ديگرى خود را دانشمند ناميده وىل دانشمند نيست، جهالت
هاى فريب و گفتارهاى مزورانه براى مردم نصب كرده، قرآن را بر آراى خود تطبيق داده و حق را بر  هاىي از ريسمان و دام

از : گويد مى. دهد دهد و گناهان كبريه را آسان جلوه مى  منوده، مردم را از خطرات بزرگ اميىن مىاساس هواى خود تفسري
ا افتاده صورت . ها خوابيده ها كنارم، وىل در بسرت بدعت كند كه از بدعت و اعالم مى. شبهات خوددارم، وىل در آ

پريوى كند و آشناى به گمراهى نيست تا از آن  آگاه به هدايت نيست تا از آن. صورت انسان است و قلب قلب حيوان
  .ها اى است در ميان زنده اينچنني آدمى مرده. دست بردارد

  :اند كه صاحبان خرد در روايت نفس آورده

  .زبان به سخنان ياوه و بيهوده گشودن ياور آن هواست. بپرهيزيد از هواى نفس كه بد دمشىن است

  :فرموددر اين باره حضرت صادق عليه السالم 

هايتان دورى كنيد؛ زيرا براى مردان دمشىن بدتر از پريوى از  كنيد، از هوس مهان گونه كه از دمشنان خود حذر مى
بنابراين مراقبت از حركات نفس و كمني شيطان و خروج از جاّده  »1« .هايشان و گفتارهاى زبانشان نيست هوس

  .حال بايد خويش را در پناه خداوند مّنان قرار دادمستقيم و سقوط در درّه هالكت؛ الزم است و در اين 

  :طلبد اى را براى نفس مى حضرت سّجاد عليه السالم در مناجات اجنيليه كه منسوب به ايشان است، حراست ويژه

______________________________  
  .17، حديث 46، باب 82/ 67: ؛ حبار األنوار1، حديث 335/ 2: الكاىف -)1(

  98: ، ص6 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 
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ان و آشكاِر من، پس صفحه دمل را از ! خدايا دل و زبامن از آن توست و رهاىي و امامن به دست توست و توىي دانا به 
ادم را از تعّلقات هوس ها پريايش كن و مرا با امان خود از   دمشىن و كينه پاك ساز و زبامن را از زشتگوىي خاموش گردان و 

و نامالميات حفظ كن و درون مرا بر مراقبت از خودت بگمار و بريومن را با فرمانربى از خودت سازگار منا و مرا  گزندها
پريوى از هوا موجب هالكت ابدى و  »1« ...پيكرى روحاىن و دىل آمساىن و مهىت پيوسته به خودت و يقيىن، عطا فرما 

  .تادن انسان در دوزخ استخمالفت با هدايت، عّلت شقاوت مهيشگى و باعث در اف

   خواب غفلت -11

جسم جهت گذران امور دنيا و قلب و روح . انسان مرّكب از جسم و روح عقل و قلب و حاالت معنوى و مادى است«
  .و عقل جهت راه يافنت به ملكوت عامل و شناخت حق و ارتباط گرفنت با انبيا و امامان و معاد روز قيامت است

رشد و كمال و به دست آوردن حاالت اهلى و ربّاىن و تبديل شدن به منبع خري، بايد هر يك از  انسان براى رسيدن به
  .نواحى وجود خويش را با كمك هدايت اهلى رعايت منايد

توجهى به نظام خلقت و ربوبيت حضرت رّب العزّه و نبوت انبيا و امامت امامان و  اش ىب توجهى به خويش كه نتيجه ىب
  .ت، در فرهنگ دين به عنوان خواب غفلت مالحظه شده استحقوق مردمان اس

گرفتاران خواب غفلت در معرض چه بالها و حوادث و گناهان و سّيئاتى هستند و از چه خريات و مربّات و فيوضات و 
  .بركاتى حمرومند

______________________________  
  .22، حديث 32، باب 156/ 91: حبار األنوار -)1(

  99: ، ص6 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

ورزد، و اگر  بيند و نسبت به او مهر مى اگر انسان خويشنت خويش را بشناسد، حيات ابدى خود را بيش از هر چيزى مى
شناسد و آنچه باعث شد خودش را نشناسد سرگرمى او به عامل  بندد براى آن است كه خودش را منى به حيات ابد دل منى

  .ن استطبيعت و لذايذ حسى آ
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شود و هر چه از خويشنت غافل مباند، هم از مبدأ  هر چه انسان به لذايذ حسى تن در بدهد از شناخت خويش غافل مى
  .ماند كند و هم از معاد و بازگشت خويش غافل مى آفرينش خود غفلت مى

چون انسان خود را : مايدفر  داند و مى قرآن كرمي سّر غفلت انسان از مبدأ را مهان غفلت انسان از خويشنت خويش مى
فراموش كرد خداى خود را فراموش كرد و چون خود را نشناخت و به ياد خود نبود و نيست، قيامت را فراموش كرد و به 

  .ياد روز جزا نيست

  :در پايان سوره يس چنني آمده

  »1« »مٌ َو َضَرَب َلنا َمَثًال َو َنِسَى َخْلَقُه قاَل َمْن ُحيِْىي اْلِعظاَم َو ِهَى َرمي

  :گفت] و[در حاىل كه آفرينش خنستني خود را از ياد برده براى ما مثلى زد 

  كند؟ اند، زنده مى ها را در حاىل كه پوسيده چه كسى اين استخوان

اگر نفس خود را ببيند، نه آن كه او را بفهمد، بلكه با علم حضورى خود را مشاهده كند كه ذاتش عني ربط به خداست، 
  .شود اليه كه خداى سبحان است به مقدار شهودش مشهود او مى حتماً مربوطٌ 

كند و خودش  اگر كسى خود را ببيند يقيناً خداى خود را با چشم جان مشاهده خواهد كرد، چون خود را مشاهده مى
  :بيند، لكن نه با چشم حّسى؛ زيرا حقيقىت است عني ربط به خداى سبحان، پس خداوند را هم مى

______________________________  
  .78): 36(يس  -)1(

  100: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ال ُتْدرُِكُه اْألْبصاُر َو ُهَو يُْدرُِك اْألبصارَ 

  .يابد، و او لطيف و آگاه است ها را درمى يابند، وىل او چشم ها او را در منى چشم

  .نوراىن امرياملؤمنني عليه السالم آمده استبلكه با حقايق امياىن و ديده جان، چنانكه در كلمات 

  .و اين شناخت فطرى مهان شناخت حضورى و شهودى است
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بيند، چون خودش هم از طرف آغاز پيدايش به مبدأ  بنابراين اگر كسى خود را ببيند خداى خود و قيامت خود را هم مى
ُهَو   مرتبط است، هم به  ُهَو األّول  هم به غاىي مرتبط است و هم از طرف اجنام خلقت به مبدأ غاىي وابسته است،

است مشاهده نكند و مبدأ   ُهَو األّول  پس چگونه ممكن است كسى نفس خود را مشاهده كند و خدا را كه .»اآلخر
است مشاهده نكند و معاد  ُهَو اآلِخر  و چگونه ممكن است جان خود را مشاهده بكند و خدا را كه! خويش را نبيند

شود، خواب غفلىت كه منشأ جداىي  بنابراين، آثار خمّرب و مهلك خواب غفلت بيشرت روشن مى »2« ».نشناسدخويش را 
  .از حق و قيامت است، آن فرقت و جداىي كه زمينه آلوده شدن انسان به متام معاصى دروىن و بريوىن است

   غفلت در روايات

  

  :از حضرت موىل املوحدين عليه السالم روايت شده

  »3« .اْلَغْفَلةُ أَضرُّ اْألْعداءِ 

______________________________  
  .103): 6(أنعام  -)1(

  .196/ 5: تفسري موضوعى، جوادى آملى -)2(

  .5744، حديث 265: غرر احلكم -)3(

  101: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .زيانبارترين دمشنان غفلت است

  »1« .َو ِعْنواُن النُُّحوسِ اْلَغْفَلُة َضالُل النـُُّفوِس 

  .هاست غفلت، گمراهى نفوس و ديباچه حنسى

  »2« .اْلَغْفَلُة َتْكِسُب اْالْغِرتاِر، َو ُتْدِىن ِمْن اْلَبوارِ 

  .غفلت، آورنده غرور و نزديك كننده به هالكت است
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  »3« .َتِعدَّ َوْيٌل ِلَمْن َغَلَبْت َعَلْيِه اْلَغْفَلُه، فـََنِسَى الرِّْحَلَة َو َملْ َيسْ 

  .واى بر كسى كه غفلت بر او پريوز گردد، پس حركت و رفنت خود را از دنيا فراموش منوده و آماده جهان آخرت نگردد

  »4« .إْحَذْر َمنازَِل اْلَغْفَلِة َو اجلَْفاِء، َو ِقلََّة اْألعواِن َعلى طاَعِة اللَّهِ 

  .وند بپرهيزاز منازل غفلت و آزار رساىن و كمى ياور بر طاعت خدا

  »5« اال ُمْستَـْيِقٌظ ِمْن َغْفَلِتِه قـَْبَل َنفاِد ُمدَّتِِه؟

  آيا كسى نيست كه قبل از سپرى شدن عمرش از خواب غفلت بيدار شود؟

 .ظاً نـُوَّمًا، َو ُشهوداً ُغيَّباً ماىل أراُكْم أْشباحاً ِبال أْرواٍح، َو أْرواحاً ِبال أْشباٍح، َو ُنّساكاً ِبال َصالٍح، َو ُجتّاراً ِبال أْرباٍح، َو أْيقا
»6«  

چشم و گوش و  كنايه از اين كه بعضى چون مردگان ىب(بينم؟  پيكر مى چه شده كه مشا را چون پيك ىب جان و جان ىب
  چه شده كه مشا را عبادت كنندگان ىب تقوا و تاجران بدون سود و). برخى با چشم و گوش وىل دنياپرست

______________________________  
  .5746، حديث 265: غرر احلكم -)1(

  .5759، حديث 266: غرر احلكم -)2(

  .2656، حديث 146: غرر احلكم -)3(

  .5748، حديث 266: ؛ غرر احلكم69نامه : ج البالغه -)4(

  .2654، حديث 146: غرر احلكم -)5(

  .، باب نوادر240/ 34: ؛ حبار األنوار107خطبه : ج البالغه -)6(

  102: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .نگرم بيداران چون خواب و حاضران چون غايب مى

  .شك و ترديد معلول خواب غفلت است چنني مسائلى در وجود انسان، ىب

  »1« !اوِصيُكْم ِبذِْكِر اْلَموِت َو ِإْقالِل اْلَغْفَلِة َعْنُه، َو َكْيَف َغْفَلُتُكْم َعّما لَْيَس يـُْغِفُلُكْم؟

كنم و اين كه غفلت خود را نسبت به اين مسأله كم كنيد، چگونه غافل هستيد از چيزى كه  مشا را به ياد مرگ سفارش مى
  .از مشا غفلت ندارد

ُر اْلَمْغُفوِل َعنـُْهْم، َو الّتارُِكوَن اْلَمْأُخوُذ ِمنـُْهْم، ما ىل أراُكْم َعِن اللَِّه ذاِهبَني،   »2« َو إىل َغْريِِه راِغبَني؟ أيـَُّها الغاِفُلوَن َغيـْ

اى كساىن كه بر اثر فريب دنيا طاعت خدا و رسول را ترك كرده ! اى مردمى كه از حقايق غافل بوده و از مشا غافل نيستند
بينم از خدا دورى جسته و به غري او رو آورده و  و به زودى آنچه را دارند از ايشان خواهند گرفت، چه شده مشا را مى

  !ايد؟ ودهدوسىت من

  »3« .َفيا َهلا َحْسَرًة َعلى ذى َغْفَلٍة أْن َيُكوَن ُعْمرُُه َعَلْيه ُحجًَّة، َو أْن تـَُؤدَِّيهُ أيّاُمهُ إىل َشْقَوةٍ 

پس چه بسيار است حسرت براى دارنده غفلت به اين كه عمرش بر او حجت است و ايّام حياتش او را به شقاوت 
  .رساند مى

  :زندش فرمودلقمان بزرگوار به فر 

  »4« .اللَّْهُو َو السَّْهُو َو النِّْسيانُ : َو ِلْلغاِفِل َثالُث َعالماتٍ 

  .سرگرمى، اشتباه و فراموشى: براى غافل سه نشانه است

______________________________  
  .230خطبه : ج البالغه -)1(

  .174خطبه : ج البالغه -)2(

  .3016، حديث 158: ؛ غرر احلكم6737، حديث 7، باب 189/ 6: مستدرك الوسائل -)3(
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  .113، حديث 122/ 1: ؛ اخلصال8، حديث 18، باب 415/ 13: حبار األنوار -)4(

  103: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرموده

  »1« .َكفى بِاْلَمْرِء َغْفَلًة أْن ُيَضيَِّع ُعْمَرُه فيما اليـُْنِجيهِ 

  .مسأله غفلت براى مرد مهني بس است كه عمرش را در آنچه مايه جنات او نيست خرج كنددر 

  :گويد در شرح حال دنياى فاىن و مغروران به آن مى» لسان الغيب«عطار در كتاب 

 اين جهان دارد هزاران قرن ياد
 

 ختت شاهان را بسى داده به باد

  ميهمان در اين جهان پرگشته است
 

  كسان بنوشته استبر سر خاك  

  نيست او را باك از مردم كشى
 

  در خوشّى خويش دارد ناخوشى

 نيست او را باك از مهمان خود
 

 گرچه بنهادست اينجا خوان خود

  

  اى پرواى كس او ندارد ذرّه
 

  اين ندا در كاروان داده جرس

  خون مهمان خورده و پرواش نيست
 

  اندر اين جنگى چنني پرواش نيست

  او بود دزد و بگريد كاروان
 

  چون جرس بردارد او ناگه فغان

 هر كه خورده لقمه از احسان او
 

 در عوض داده است اينجا جان او

______________________________  
  .386: ؛ عيون احلكم و املواعظ3063، حديث 160: غرر احلكم -)1(
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  104: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  گر تو مردى از جهان پرهيز كن
 

  ر قتلش تيغ تقوا تيز كن

 اى بگريز از او گر تو مرد او نه
 

 باش در پرهيز از او روز و شب مى

  هر چه جاندار است قربان وى است
 

  حكم عزرائيل فرمان وى است

 واصالن چون گوى از اين ميدان برند
 

 جان فداى صاحب اين جان كنند

  اى است جهان چون ذرّهپيش واصل اين 
 

  اى است نُه فلك با چرخ گردون قطره

  

  )عطار نيشابورى(

  هاى ىب جا مشّقت -12

هاى طاقت فرسا كه كارگاه وجود انسان را به سرعت از   هاى مادى و چه معنوى با حتّمل مشّقت فرهنگ اهلى چه در برنامه
  .كار بيندازد به شدت خمالف است

روزى دچار كند به طورى   انسان براى آبادى آخرت آن چنان خود را به زمحت و رنج عبادت شبانههيچ نيازى نيست كه 
كه دنيايش تباه و معيشتش فاسد گردد و حرام است كه متام وقت را جهت ثروت و مال و به چنگ آوردن دنيا مصرف  

  .ردكرد، در حّدى كه آخرت از دست برود و داغ ننگ شقاوت ابدى به پيشاىن جان خبو 

  .اقتصاد و عدالت را بايد در دو زمينه مادى و معنوى، البته برابر با دستورهاى حضرت حمبوب رعايت كرد

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى
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  اللَِّه، أْو يـَْنِطَق َعْن َهواُه، أوْ  أْن يـَتَـَقوََّل َعَلى: إنَّ اللََّه بـَرَّأَ ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله ِمْن َثالثٍ 

  105: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .يـََتَكلَّفَ 

اى به حضرت  از نسبت دادن برنامه: خداوند متعال، حممد صلى اهللا عليه و آله را از سه چيز سامل و پاك نگه داشت
  .حق، از سخن گفنت از روى هواى نفس و از به مشّقت انداخنت خويش

  :فرمودندرسول خدا صلى اهللا عليه و آله 

  »2« .َحنُْن َمعاِشَر اْألنِْبياِء َو اْألْولِياِء بُرآءُ ِمَن التََّكلُّفِ 

  .قاعده بيزارمي ما گروه انبيا و اولياى اهلى از تكّلف ومشّقت ىب

  :در دعاهاى اسالمى آمده

  »3« .َواْرَمحْىن أْن أَتَكلََّف ما ال يـَْعنيىن

  .كه به سودم نيست به مشّقت بيندازم  به من رمحت آر، از اين كه خود را در امورى

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

اُكْم َعْن أشْ  َ ياَء َفال تـَْنَتِهُكوها، َو َسَكَت إنَّ اللََّه افْـتَـَرَض َعَلْيُكْم َفراِئَض َفال ُتَضيـُِّعوها، َو َحدَّ َلُكْم ُحُدوداً َفال تـَْعَتُدوها، َو 
  »4« . َيَدْعها ِنْسياناً َفال تـََتَكلَُّفوهاَلُكْم َعْن أْشياَء َو ملَْ 

ا جتاوز ننماييد و  ا را ضايع مكنيد و معّني منوده حدودى پس از آ خداوند بر مشا واجب منوده واجبات شرعيه را، پس آ
   مشا را از چيزهاىي بازداشته

______________________________  
  .362، حديث 37، باب 271/ 1: ؛ احملاسن26 ، حديث23، باب 178/ 2: حبار األنوار -)1(

  .140: ؛ مصباح الشريعة1، حديث 143، باب 394/ 70: حبار األنوار -)2(
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؛ مصباح 3، حديث 3، باب 289/ 86: ؛ حبار األنوار4987، حديث 45، باب 386/ 4: مستدرك الوسائل -)3(
  .264: املتهّجد

  .14، حديث 31، باب 260 /2: ؛ حبار األنوار105حكمت : ج البالغه -)4(

  106: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را از روى نسيان ترك نفرموده، پس در به  ا را ندريد و براى مشا از چيزهاىي خاموشى گزيده و آ پس پرده حرمت آ
  .دست آوردن آن خود را به مشّقت نيندازيد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« .أنـُْفِسُكُم اْلِعباَدةَ ال ُتْكرُِهوا إىل 

  .عبادات را نزد خود ناخوشايند مداريد

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است

، إنَّ هَذا الّديَن َمتٌني َفأْوِغْل فيِه ِبرِْفٍق َو ال تـُبَـغِّْض إىل نـَْفِسَك ِعباَدَة َربِّكَ    »2« .يا َعِلىُّ

استوار است، با مدارا در آن وارد شو و عبادت حضرت حق را مبغوض به حقيقت كه اين دين متني و حمكم و ! يا على
  .خويش مگردان

ى مى كنند به طريق اوىل در امور دنيويّه جايز  مشّقت بيهوده و ىب جا در امور ديىن روا نيست و قرآن و روايات از آن 
  .شأ كلفت و سخىت باشددر هر صورت مؤمن نبايد بر خود و بر ديگران بار سنگني و مبدأ و من. باشد منى

 دال سود عامل زياىن نريزد
 

 مهاى سپهر استخواىن نريزد

  بر اين خوان هر روزه اين قرص زرّين
 

 بِر اهل معىن به ناىن نريزد

  چو فاىن است گلدسته باغ گيىت
 

 به نوباوه بوستاىن نريزد
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 چراغى كز او مشع جملس فروزد
 

 به درد دل دودماىن نريزد

  از كار عامل كه عاملزبان دركش 
 

 به آمد شد ترمجاىن نريزد

______________________________  
  .265، حديث 26، باب 108/ 1: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 86/ 2: الكاىف -)1(

  .270، حديث 26، باب 110/ 1: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 87/ 2: الكاىف -)2(

  

  107 :، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 به قاف بقا آشيان كن چو عنقا
 

 كه اين خاكدان آشياىن نريزد

  زماىن بيا تا دمى خوش برآرمي
 

 كه ىب ما زمانه زماىن نريزد

  برافروز مشع دل از آتش عشق
 

 كه مشع خرد مشعداىن نريزد

  چو خواجو گر اهل دىل جان برافشان
 

 چه يارى بود كاو به جاىن نريزد

  

  )كرماىنخواجوى  (

   گزينش حق بر باطل  -13
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دار كرد و از او كه ذاتاً موجودى پاك و اليق خالفت رب  متام مفاسدى كه در متام روزگاران دامن حيات انسان را لّكه
اى ظامل و بدمسىت زنگى ساخت، انتخاب باطل بر حق، نور بر  نظري، آلوده اى ىب االفالك بود، حيواىن وحشى، درنده

  .ر مرض و دنيا بر آخرت و حقيقت بر غريحقيقت بودظلمت و سالمت ب

. طلىب و تكرب و غرور است اين اختيار و انتخاب، ناشى از هواى نفس و طغيان غرايز و شهوات و خودخواهى و عافيت
بر  انتخاب منرود بر ابراهيم، فرعون بر موسى، ستمگران يهود بر عيسى، ابوسفيان بر امحد صلى اهللا عليه و آله، ُمعاويه

چه ستم ..... امام على عليه السالم و امام حسن عليهما السالم و يزيد پليد بر حضرت سّيدالشهداء عليه السالم و 
  .سنگني و ظلم قبيحى بود كه بر پيكره انسانيت در طول تاريخ فرود آمد

تر است  ز آفتاب روشنعجيب است كه بعضى از آدميان در حاىل كه حقيقت حق را كه مهراه با دليل و برهان و حجت ا
و بدون شك ضامن سعادت دنيا و آخرت است رها كرده و براى عيش و نوش چند روزه به اختيار باطل و انتخاب 

  .زنند شيطان دست مى

رسيد و انسانيت و كرامت اوج  گرفت و حق به حق دار مى اگر اين مسأله نبود، عدالت مهه شؤون حيات انسان را فرا مى
  .داد خود را نشان مى

  108: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 دال نزد كسى بنشني كه او از دل خرب دارد
 

 تر دارد به زير آن درخىت رو كه او گلهاى

  در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بيكاران
 

 به دّكان كسى بنشني كه در دّكان شكر دارد

  

  ترازو گر ندارى پس تو را زو ره زند هر كس
 

 يكى قلىب بيارايد تو پندارى كه زر دارد

 آيد تو را بر در نشاند او به طرّارى كه مى
 

 تو منشني منتظر بر در كه آن خانه دو در دارد

  جوشد مياور كاسه و منشني به هر ديگى كه مى
 

 جوشد درون چيزى دگر دارد كه هر ديگى كه مى
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 نه هر ِكلكى شكر دارد، نه هر زيرى زبر دارد
 

 هر چشمى نظر دارد، نه هر حبرى گهر داردنه 

  بنال اى بلبل دستان، ازيرا ناله مستان
 

 ميان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد

  گنجى كه اندر چشمه سوزن بنه سرگر منى
 

 گنجد از آن باشد كه سر دارد اگر رشته منى

 دار چراغ است اين دل بيدار، به زير دامنش مى
 

 بگذر هوايش شور و شر دارداز اين باد و هوا 

  اى گشىت چو تو از باد بگذشىت مقيم چشمه
 

 حريف مهدمى گشىت كه آىب بر جگر دارد

  چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را ماىن
 

 كه ميوه نو دهد دائم درون دل سفر دارد

  

  )مولوى(

  109: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْصرَاِر َعَلى [   ]اْلَمْأمثَِ َو اْسِتْصَغاِر اْلَمْعِصَيِة َو اْسِتْكَباِر الطَّاَعةِ َو اْإلِ

  .و پافشارى بر گناه، و كوچك مشردن معصيت و سنگني دانسنت طاعت

   مداومت بر گناه -14

  .گناه و معصيت معلول و حمصول ختّلف از فرامني و دستورهاى حضرت حق و انبيا و ائمه و اولياى اهلى است

  .افتد ست كه با دست خود انسان بر خرمن فضايل و حسنات و حاالت ملكوتى و احواالت ربّانيش مىگناه آتشى ا

  .نشيند افتد و تا از پا انداخنت درخت كرامت از پا منى اى است كه از بر ريشه انسانيت مى گناه مهچون خوره

ى مى   .دادند ند و به گناهان بزرگ وعده حتمى عذاب مىكرد انبيا و اوليا از هر نوع گناهى اعم از كبريه و صغريه مردم را 

  :گناهكار مسرف بر نفس است و خداوند مردم مسرف را دوست ندارد
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  »1« »َو ال ُتْسرُِفوا إنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ 

  .بپرهيزيد كه قطعاً خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد]  در خوردن وخرج كردن[و از اسراف 

______________________________  
  .141): 6(أنعام  -)1(

  110: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره  مسرف كه طبلى توخاىل و اعمال و اخالقش شيطاىن و رفتار و اطوارش حيواىن است، از هدايت حق حمروم و ىب
  .باشد مى

  »1« »إنَّ اللََّه ال يـَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكّذابٌ 

  .كند كار و بسيار دروغگوست، هدايت منى زيرا خدا كسى را كه اسراف

اىي و امثال اين دو بزرگوار در كتب فقهى و ديىن خود، بر اثر آيات و روايات،  بزرگان دين مهچون شهيد ثاىن و شيخ 
ى كرده   .اند خطرات سنگني گناه را بازگو كرده و مردم را از كبريه و صغريه آن 

قىت است كه انسان پافشارى و اصرار و مداومت بر گناه نداشته باشد، وىل زماىن كه در عرصه مداومت بيفتد اين مسائل و 
هاى رمحت به روى انسان بسته گشته و عذاب ابد براى آدمى مهّيا  شود تا جاىي كه در متام روزنه خطر مهه جانبه مى

  .گردد مى

  »2« »يَئُتُه َفاولِئَك أْصحاُب النّارُِهْم فيها خاِلُدونَ بَلى َمْن َكَسَب َسيِّئًة َو أحاَطْت ِبِه َخط

بلكه كساىن كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل ] گوييد نه چنني است كه مى[
  .اند آتشند و در آن جاودانه

به گفته قرآن جميد وروايات به توبه حقيقى   جنات براى كساىن است كه از گناه و اصرار و مداومت بر آن دست بردارند و
  .كه مهان ترك گناه و تدارك و جربان كمبودهاى عبادتى گذشته است برخيزند
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ِْم َو َمْن يـَْغِفُر الذُّ  يَن إذا فـََعُلوا فاِحَشًة أْو َظَلُموا أنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه َفاْستَـْغَفُروا ِلُذنُِو َو َملْ ُيِصرُّوا َعلى ما فـََعُلوا نُوَب إالَّ اللَُّه َوالذَّ
   اولِئكَ * َو ُهْم يـَْعَلُمونَ 

______________________________  
  .28): 40(غافر  -)1(

  .81) 2(بقره  -)2(

  111: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اُر خالِ  ْ ْم َو َجّناٌت َجتْرى ِمْن َحتِْتَها اْأل   »1« »ديَن فيها َو ِنْعَم أْجُر اْلعاِملنيَ َجزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرِِّ

و آنان كه چون كار زشىت مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  
  آمرزد؟ كسى جز خدا گناهان را مى

مرزشى است از سوى پروردگارشان، و پاداش آنان آ* كنند؛ اند، پا فشارى منى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده
رها جارى است، در آن جاودانه]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  شت   .اند؛ و پاداش عمل كنندگان، نيكوست آن 

  اساس راه دين را بر ادب دان
 

  مقّرب از ادب گشتند مردان

  ادب شد اصل كار و وصل و هجران
 

  هم او شد مايه هر درد و درمان

 ادب اين ره بسر برد ىبنشايد 
 

 نشايد هيچ كس را داشنت ُخرد

 به چشم حرمت و تعظيم در پري
 

 نگه كن در مهه كاين هست توقري

 به روزى هر كه باشد مهرت از تو
 

رت از تو چنان مى  دان كه هست او 

 كوش در تعظيم هر پري به جان مى
 

 كه تا در دل نياىب زمحت از پري

 دار نگهادب با خالق و خلقان 
 

 كه تا كشت اميدت بر دهد بار



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  

  )عطّار نيشابورى(

   كوچك مشردن گناه  -15

اى از حمققان معتقدند، چون گناه خمالف با حضرت حق  گرچه گناهان به كبريه و صغريه، تقسيم شده است، وىل عّده
  صغريه دانست و اصوًال اعراض ازاست، صغريه بودن آن معنا ندارد، پس هيچ گناهى را نسبت به ذات آن گناه نبايد 

______________________________  
  .136 -135، )3(آل عمران  -)1(

  112: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .حضرت حمبوب به وسيله گناه كوچك نيست

  :دهد از متام گناهان چه ظاهرى و چه باطىن دورى كنيد قرآن جميد دستور مى

  »1« »اِالمثِْ َو باِطَنهُ َو َذُروا ظاِهَر 

  .گناه آشكار و پنهان را رها كنيد

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

  »2« »َو ال تـَْقَربُوا اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطنَ 

  .و به كارهاى زشت چه آشكار و چه پنهانش نزديك نشويد

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  »3« .أْوىل ِمِن اْكِتساِب احلََْسناتِ اْجِتناُب السَّيِّئاِت 

رت از كسب حسنات است   .اجتناب از گناه 
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  :فرمايد حضرت موال على عليه السالم مى

  »4« .، َكْيَف َال َحيَْتُموَن الذُّنُوَب َخماَفَة الّنارِ  َعِجْبُت ِألْقواٍم َحيَْتُموَن الطَّعاَم َخماَفَة اْألذى

  .پرهيزند، چگونه از ترس عذاب از گناهان پروا ندارند ترس ناراحىت و مرض از غذا مىكنم از مردمى كه از  تعجب مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به عبدالّله بن مسعود سفارش فرمود

  إْحَذْر ُسْكَر اخلَْطيَئِة، فَإنَّ لِْلَخطيَئِة ُسْكراً َكُسْكِر الشَّراِب َبْل ِهَى أَشدُّ ُسْكراً 

______________________________  
  .120): 6(أنعام  -)1(

  .151): 6(أنعام  -)2(

  .3514، حديث 185: غرر احلكم -)3(

  .204: ؛ حتف العقول26، حديث 16، باب 41/ 75: حبار األنوار -)4(

  113: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :يـَُقوُل اللَّه َتعاىل »1« ِمْنُه،

  »2« »اليـَْرِجُعونَ ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌى فـَُهْم 

خربى و مسىت كه  خربى، بلكه حالت ىب از مسىت گناه اجتناب كن كه براى گناه مهانند مسِىت شراب مسىت است و ىب
كر و گنگ و كورند، پس ايشان به : فرمايد خربى از شراب شديدتر است، خداى بزرگ مى معلول گناه است از حالت ىب

  .گردند راه هدايت بازمنى

  :فرمايد عليه السالم مىامام على 

نُوُب الداٌء، َو الدَّواءُ اْالْسِتْغفاُر، َو الشِّفاءُ أْن التـَُعودَ    »3« .الذُّ
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  .گناهان مرض است، استغفار دارو است و شفا به اين است كه به گناه بازنگردى

  .كشاند كوچك مشردن گناه مرض بسيار خطرناكى است كه انسان را تا پرتگاه سقوط و هالكت مى

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

نُوُب ُكلُّها َشديَدٌة، َو َأَشدُّها ما نـََبَت َعَلْيِه اللَّْحُم َو الدَّمُ    »4« .الذُّ

ا گناهى است كه بر آن گوشت و خون برويد   .متام گناهان شديد و بزرگ است و شديدترين آ

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

نُوِب ِعنْ    »5« .َد اللَِّه ُسْبحانَُه َذْنٌب َصُغَر ِعْنَد صاِحِبهِ أْعَظُم الذُّ

______________________________  
  .453: ؛ مكارم األخالق1، حديث 5، باب 104/ 74: حبار األنوار -)1(

  .18): 2(بقره  -)2(

  .56: ؛ عيون احلكم و املواعظ3778، حديث 194: غرر احلكم -)3(

  .5، حديث 137، باب 317/ 70: ؛ حبار األنوار7، حديث 270/ 2: الكاىف -)4(

  .13224، ذيل حديث 43، باب 349/ 11: ؛ مستدرك الوسائل3571، حديث 187: غرر احلكم -)5(

  114: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اش كوچك آيد بزرگرتين گناهان نزد خداى سبحان، گناهى است كه به نظر كننده

  :فرمايد و نيز آن حضرت مى

نُوِب َما اْسَتَخفَّ ِبِه صاِحبُهُ    »1« .أَشدُّ الذُّ

  .اش آن را سبك بشمارد شديدترين گناهان آن است كه كننده
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »2« .اْجلُْرِم اْلَيسريِ إنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلَعْبَد أْن َيْطُلَب إلَْيِه ِىف اجلُْْرِم اْلَعظيِم، َو يـُْبِغُض اْلَعْبَد أْن َيْسَتِخفَّ بِ 

اى را كه از او جهت جرم بزرگش طلب مغفرت كند و دمشن دارد عبدى را كه گناه خمتصرش را   خداوند دوست دارد بنده
  .كوچك مشارد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به ابن مسعود فرمود

  »3« .ئَِر، فَإنَّ اْلَعْبَد إذا َنَظَر يوَم القياَمِة إىل ُذنُوِبِه َدَمَعْت َعْيناُه قـَْيحاً و َدماً ال ُحتَقَِّرنَّ َذنْباً َو ال ُتَصغِّرَنَُّه، َو اْجَتِنِب اْلَكبا

گناهى را حقري و كوچك مشمار و از كباير دورى گزين، به حقيقت كه وقىت عبد در قيامت به گناهانش بنگرد از دو 
  !چشمش از شدت ناراحىت چرك و خون سرازير گردد

  :فرمايد صلى اهللا عليه و آله به ابوذر مىرسول خدا 

______________________________  
  .20609، حديث 43، باب 312/ 15: ؛ وسائل الشيعة477حكمت : ج البالغه -)1(

  .6، حديث 427/ 2: ؛ الكاىف80، حديث 137، باب 359/ 70: حبار األنوار -)2(

؛ 13226، حديث 43، باب 350/ 11: ستدرك الوسائل؛ م1، حديث 5، باب 103/ 74: حبار األنوار -)3(
  .452: مكارم األخالق

  115: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .أَْنِفهِ َذنـَْبُه َكأَنَُّه ُذباٌب َمرَّ َعلى   َذنـَْبُه َكأَنَُّه َحتَْت َصْخَرًة َخياُف أْن تـََقَع َعَلْيِه، َو إنَّ الكاِفَر َلَريى  إنَّ اْلُمْؤِمَن َلَريى

و كافر گناهش را . ترسد كه بر او فرود آيد بيند كه گوىي زير ختته سنگى است، مى هر آينه مؤمن گناهش را آن چنان مى
  .كند اش عبور مى پندارد كه مگسى است بر بيىن چنان مى

  :حضرت مسيح عليه السالم به يارانش فرمود
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ا ِمنْ  ِ نُوِب َو ُحمَقَّرا   »2« .َمكاِئِد إبْليَس، ُحيَقُِّرها َلُكْم َو ُيَصغُِّرها ىف أْعيُِنُكْم فـََتْجَتِمُع َو َتْكثـُُر فـَُتحيُط ِبُكمْ  إنَّ ِصغاَر الذُّ

ا را در نظر مشا خوار و كوچك مى به حقيقت كه گناهان كوچك و حقري از خدعه كند، پس بدين  هاى ابليس است، آ
گريد و درهاى رمحت  گردد تا جاىي كه متام جوانب وجود مشا را مى اد مىشود و زي صورت بارى سنگني از گناهان مجع مى

  .بندد اهلى را به روى مشا مى

  :فرمايد امام رضا عليه السالم مى

  »3« .الصَّغائِر ِمَن الذُّنُوِب ُطُرٌق إَىل اْلكبائِِر، َو َمْن َملْ َخيَِف اللََّه ِىف اْلَقليِل َملْ َخيَْفهُ ِىف اْلَكثريِ 

  .ترسد گناهان كوچك راهى به سوى گناهان بزرگ است و كسى كه خدا را در گناهان كم نرتسد در گناهان بزرگ منى

______________________________  
؛ 13175، حديث 40، باب 329/ 11: ؛ مستدرك الوسائل3، حديث 4، باب 79/ 74: حبار األنوار -)1(

  .1162، ذيل حديث 527: االماىل، شيخ طوسى

؛ 13228، حديث 43، باب 350/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 25، باب 307/ 75: حبار االنوار -)2(
  .392: حتف العقول

، حديث 44، باب 180/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم55، حديث 137، باب 353/ 70: حبار األنوار -)3(
4.  

  116: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد  عليه السالم مىامرياملؤمنني

نُوِب ِعْنَد اللَِّه ُسْبحانَُه َذْنٌب اْسَتهاَن ِبِه راِكُبهُ    »1« .أشَّدُّ الذُّ

  .اش آن را سبك بشمارد ترين گناهان در پيشگاه حق، گناهى است كه اجنام دهنده سخت

  آمرزش من از تو خدا غريب نيست
 

  از بنده جرم و عفو ز موال غريب نيست
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  و جوادى و ُمعطّى و ذواملنن وّهاىب
 

  بنوازى ار به لطف گدا را غريب نيست

 ام به خاك درت از ره نياز افتاده
 

  راهى دهم به عامل باال غريب نيست

  رسد به تو از طاعت كسى سودى منى
 

  گر بگذرى ز جرِم َبرايا غريب نيست

  

 از بنده دور نيست كه جرم و خطا كند
 

  تعاىل غريب نيستخبشيدن از خداى 

  كنم به گناهان خويشنت اقرار مى
 

  رمحى كن اى كرمي و ببخشا غريب نيست

  گر معصيت سزا نبود معصيت مبني
 

  بيچارگى ببني ز تو اينها غريب نيست

  از من غريب نيست كه سوزم در آتشت
 

  ور تو دهى به نزد خودت جا غريب نيست

______________________________  
  .13244، حديث 43، باب 349/ 11: ؛ مستدرك الوسائل3570، حديث 187: غرر احلكم -)1(

  

  117: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  كنم طلب از حّد خود زياده اگر مى
 

  در حضرت كرمي متّنا غريب نيست

 فيض است و درگه تو از اين در كجا رود
 

  احلاح بر در تو خدايا غريب نيست

 دارم حمبت نّىب و دگر خاندان او
 

  گر در جوارشان دهيم جا غريب نيست
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  )فيض كاشاىن(

   سخىت و سنگيىن در برابر طاعت -16

  .عبادات و طاعات از باب عنايت حق به انسان و به اقتضاى مصلحت دنيا و آخرت آدمى واجب شده است

  .واجبات و حمّرمات، به صورتى نيست كه انسان از عهده اجنامش برنيايدعبادات و طاعات، 

  :فرامني و دستورهاى حضرت حق مادون قدرت انسان جعل شده، به طورى كه قرآن جميد بر اين معنا صراحت دارد

  »1« »ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً إّالُوْسَعها

  .كند منىاش تكليف  خدا هيچ كس را جز به اندازه تواناىي

قرآن جميد عبادات و طاعات و خريات و مربّات و عقايد و اعمال و اخالق حسنه و پسنديده و جمموعه مسائل اهلى را كه 
  :داند عبارت از دين است، بار و مشّقت و رنج و زمحت بر عهده انسان منى

______________________________  
  .286): 2(بقره  -)1(

  118: ، ص6 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

  »1« »َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِىف الّديِن ِمْن َحرَجٍ 

  .و بر مشا در دين هيچ مشقت و سخىت قرار نداد

  .دين ضامن خري دنيا و آخرت و مايه سعادت امروز و فردا و حافظ حقوق فرد و خانواده و اجتماع است

  .ون آورده و به كمال انسانيت برساندخواهد انسان را از مقام حيوانيت بري  دين و دستورهايش مى
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هاى اهلى براى كسى است كه در برابر حق تواضع و خضوع نداشته  سنگيىن و مشّقت و رنج و زمحت در اجراى برنامه
  .باشد و از سعادت و سالمت خود، حمض عيش و نوش چند روزه دنيا روگردان باشد

اند، طاعات و عبادات  باطل معامله كرده و ظلمت را بر نور ترجيح دادهآرى، آنان كه آخرت را به دنيا فروخته و حق را با 
كنند، از اين جهت از مسائل ملكوتيه و فيوضات ربّانيه روگردان و به  را سنگني و با زمحت و مهراه رنج و مشّقت حّس مى

  .سوى اسفل الدركات جهّنم در حركت و وجودشان در دنيا مزاحم ديگران است

دانند و در مذاق آنان از عسل  سند حق و حقيقت، درباره آنان كه عبادات را ضامن خري دنيا و آخرت مى قرآن جميد، اين
  :فرمايد تر است، مى شريين

اُر ىف َجنّاتِ  ْ َدْعواُهْم فيها ُسْبحاَنَك * النَّعيمِ  إنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِحلاِت يـَْهِديِهْم َربـُُّهْم ِبإمياِِْم َجتْرى ِمْن َحتِْتِهُم اْأل
يَّتـُُهْم فيها َسالٌم َو آِخُر َدْعواُهْم َأِن احلَْْمُد للَِّه َربِّ اْلعاَلمنيَ    »2« »الّلُهمَّ َو حتَِ

شت اند و كارهاى شايسته اجنام داده ترديد كساىن كه اميان آورده ىب هاى پر  اند، پروردگارشان آنان را به سبب اميانشان به 
  رها ازنعمت كه 

______________________________  
  .78؛ )22(حج  -)1(

  .10 -9): 10(يونس  -)2(

  119: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا جارى است، راهنماىي مى]  قصرهاىِ [زير  از هر عيب و ! خدايا]:  اين است كه[نيايششان در آن جا ] آغازِ .* [كند آ
خبِش نيايششان اين است كه مهه  جا به آنان عطا كردن سالمىت كامل است، و پايان نقصى منّزهى، و درود خدا در آن

  .ها ويژه خدا مالك و مرّىب جهانيان است ستايش

ديىن و جداىي از  داند كه از پس اين مرض به ىب قرآن جميد روگردانان از عبادات و طاعات را دچار مرض استكبار مى
  .زنند ناپذير مى نيا و آخرت خود لطمه و ضربه جربانها گراييده و به د حقايق و واقعيت

ا َلَكبريٌة إّال َعَلى اْخلاِشعنيَ  َّ   »1« »َواْسَتعيُنوا بِالصَّْربِ َوالصَّالِة َو إ
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ترديد اين   كمك خبواهيد و ىب]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز 
  . كه در برابر حق قلىب فروتن دارند دشوار و گران استكار جز بر كساىن

در هر صورت سنگني دانسنت عبادات و تلقني اين معىن كه آراسته شدن به حقايق اهليه بسى سخت و دشوار است، 
انسان را از خدا و كماالت و فضايل دور كرده و تبديل به حيواىن شرير و موجودى فاسق و فاجر منوده و باعث بسته 

شت و بازشدن هفت دِر جهّنم به روى انسان است   .شدن هشت دِر 

  مرد حق از دين و دنيا فارغ است
 

  چونكه اين بتخانه دنيا شكست

  مرد حق را ُجّبه و دستار نيست
 

  يا بد و نيك جهانش كار نيست

  مرد حق خود را به حق پيوسته است
 

  بر سر ختت َمسا بنشسته است

  مردان غافلىرو كه از اسرار 
 

  اى اينجا به دام جاهلى مانده

  اى در قيد تن اندر اينجا مانده
 

  چاك كن بر خويشنت اين پريهن

  تو به ناز و نعمت و تن پرورى
 

  مهچو حيوان در مشاران خرى

______________________________  
  .45): 2(بقره  -)1(

  

  120: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  از خرّى خويش گم كردى تو راه
 

  الجرم گريند از فرقت كاله
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 راه حق دارد اماىن نه خطر
 

 اندرو بنشني مكن از خري و شر

  ها بسى راه حق دارد حقيقت
 

  مرد حق بني اندرو باشد كسى

  

  )عطّار نيشابورى(

  121: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْزرَاِء ِباْلُمِقلَِّني َو ُسوِء اْلوِاليَِة ِلَمْن َحتَْت أَْيِديَنا َو تـَْرِك الشُّْكِر ِلَمِن اْصطَ َو ُمَباَهاِة » 3«[  » 4«َنَع اْلَعارَِفَة ِعْنَدنَا اْلُمْكِثرِيَن َو اْإلِ
  ] وَل ِىف اْلِعْلِم ِبَغْريِ ِعْلمٍ َأْو َأْن نـَْعُضَد ظَاِلماً َأْو َخنُْذَل َمْلُهوفاً َأْو نـَُروَم َما لَْيَس لََنا ِحبَقٍّ َأْو نـَقُ 

ى دستان و بدى سرپرسىت نسبت به زيردستمان، و ترك سپاس نسبت به كسى كه به ما  و فخر فروشى ثرومتندان و حتقري 
  .احسان و خوىب كرده

ه كه براى ما حق نيست اى را تنها گذارمي، يا آنچ آورمي از اين كه ستمگرى را يارى كنيم، يا ستم ديده به تو پناه مى! خدايا
  .خبواهيم، يا بدون آگاهى در امور علمى سخن گوييم

يدستان -18و  17    فخرفروشى ثرومتندان و خوار مشردن 

يدستان و نيازمندان، حالت  نازيدن به خود و مباهات منودن به خويش به خاطر ثروت و مال، در مقابل كوچك مشردن 
  .تاريخ حيات به آن دچار بوده و اكنون هم به آن دچارند بسيار بدى است كه گروهى از مردم در

يدست بوده و در  اين كوردالن غفلت زده و اين فراموشكاران بدخبت، به چيزى مى نازند كه در گذشته عمرشان از آن 
يدست مى   .گردند آينده از زمانشان نيز از آن 

يد و به اقتصاد و قسط و برابر با قوانني اهلى خرج نشود، منايند كه اگر در عدالت به دست نيا اينان به چيزى فخر مى
   حمصوىل جز حسرت ابدى و عذاب دائمى
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  :و مهيشگى خنواهد داشت

ا ىف َسبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعذابٍ  ا   يـَْوَم ُحيْمى َعَلْيها ىف ناِر َجَهنََّم فـَُتْكوى* أليمٍ  َو الَّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ ِ
  »1« »ِجَباُهُهْم َو ُجُنوبـُُهْم َو ُظُهوُرُهْم هذا ما َكنَـْزُمتْ ِألنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 

روزى كه آن .* دردناكى مژده دهكنند، به عذاب  اندوزند و آن را در راه خدا هزينه منى و كساىن را كه طال و نقره مى
لو و پشتشان را به آن داغ كنند  اندوخته يب زنند[ها را در آتش دوزخ به شّدت گرما دهند و پيشاىن و  اين ] و به آنان 

  .است ثروتى كه براى خود اندوختيد، پس كيفر زراندوزى خود را بچشيد

ره اينان به چيزى مى را ندارند و جز خورد و خوراك و پوشاك و مركب و مسكن و عيش گريى از مهه آن  نازند كه قدرت 
گردد، عالوه بر اين به خاطر غرور و خنوتشان نسبت به مال كه  و نوش حمدود سودى نصيب آنان از ثروت اندوخته منى

  .ماند منىرود و حاصلى براى آنان جباى  گذارد مقدار الزم آن را در راه خداوند خرج كنند، آخرتشان بر باد مى منى

ْنيا نـُْؤتِِه ِمْنها و ما َلُه ِىف    »2« »اْآلِخَرِة ِمْن َنصيبٍ  َمْن كاَن يُريُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه ىف َحْرثِِه َو َمْن كاَن يُريُد َحْرَث الدُّ

دهيم،  را به او مى افزاييم و كسى كه زراعت دنيا را خبواهد، اندكى از آن كسى كه زراعت آخرت را خبواهد، بر زراعتش مى
ره و نصيىب نيست   .وىل او را در آخرت هيچ 

   اى دل خوش منايند و بر ماّده بالند و بر عنصرى فخر مى اينان به چيزى مى

______________________________  
  .35 -34): 9(توبه  -)1(

  .20): 42(  شورى -)2(

  123: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى چون سيل، طوفان، جنگ،  مشارند كه با حادثه اى را خوار مى ورزند و عّده خاطر آن بر ديگران كرب مىكنند و به  مى
  .رود آتش سوزى و سراجنام با مرگ از دست مى
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نازند كه اگر با آن صحيح برخورد نشود موّرث خبل، حسد، حرص، طمع، كرب، غرور و خنوت است و  اينان به چيزى مى
افتد و جناب او با وى  اى است كه در هر كس ظهور منايد از ديد حمبت حضرت حق مى د و آلودهاين مهه، حاالت پلي

  .شود دمشن مى

خوشند كه از نظر حضرت حق ارزش آن را ندارد كه به آن دخلوش شوند و با از دست رفتنش به غم و  اينان به چيزى دل
  .غصه فرو روند

شناسد  د وى را مسبل مجع ثروت و خبل و كرب و خودبيىن و فخر فروشى مىاينان مهاهنگ و تابع كسى هستند كه قرآن جمي
  .داند و او را مستحق عذاب اليم حضرت جّبار مى

  داستان قارون و ثروت او

ره عظيمى از ثروت داشت، خزينه«   :فرمايد ها و انبارهايش انباشته از مال و جنس بود كه قرآن مى ها و صندوق قارون 

  »1« »تـَُنوءُ بِاْلُعْصَبِة اوِىل اْلُقوَّةِ إنَّ مفاِحتَُه لَ 

  .آمد محل كليدهايش بر گروهى نريومند گران و دشوار مى

پوشيد و با جتّمل و آرايش  هاى فاخر مى كرد و لباس قارون در ميان قوم خود روزگار را به عّياشى و خوشگذراىن سپرى مى
  .آمد از خانه بريون مى

  جا خدمتگزاران خمصوص به كار گرفته بود و قصرها براى خود ساخته و در آن

______________________________  
  .76): 28(قصص  -)1(

  124: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كرد و در پى اين بود كه از هر لّذتى خود را برخوردار  مهيشه در تالش زياد كردن غالمان و حشم خويش وقت سپرى مى
  .خواست به آخر حّد تنّعم رسيده چشم و دلش سري شود خود را فرو نشاند، او مىو سري سازد و حرص و عطش 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

جت دنيا بوده و وسيله زندگى و قوام آن است، وىل اين مرد شيطان زده آن را وسيله  مال دنيا از آغاز، اساس زينت و 
  .فروخت طغيان و مايه تكّرب ساخته و با داشنت آن، غرور و خنوت مى

تواند مهدوش او باشد، تا چه رسد به اين كه او  كرد او تافته جدا بافته است و كسى نه حق دارد و نه مى بيچاره گمان مى
  .را مقهور خود سازد

كرد بايد مهه سرها را به زير افكنند و هر  پنداشت كه مهه مردم مسّخر و زيردست اويند و لذا وقىت صحبت مى او چنني مى
  :زد داشتند، هر وقت صدا مى غالمانش مهني معاىن را معمول مى. حاضر باشند كند بايد به خدمتش وقت اشاره مى

  .جستند پسر بيا؟ در شتافنت به سويش از يكديگر سبقت مى

هاى خالص باشند و آن بيچارگان هم اين معنا را بر خود واجب دانسته،  هاى زيردستش بنده او توّقع داشت اين انسان
  .افرماىن وى را به دل بگذراند و حمروميت نصيب آن غالمى كه در اطاعتش دير جبنبدواى بر آن خدمتگزارى كه خيال ن

قارون در تاريخ بشريت مردى استثناىي و نوظهور نبود، هستند مردمى كه راه و رمسشان اين است كه چون در خود قدرتى 
رغم  منايند و على بر ديگران حتميل مى كنند و به مردم ظلم كرده، سلطنت و قدرت خود را ديدند پا از گليم خود بريون مى

  .دهند ايشان جربوت و سطوت خود را به خورد آنان مى

  .يافتند فهميدند و راه روشن آن را مى آمدند و معناى زندگى صحيح را مى اى كاش اين طبقه توانگر كمى كوتاه مى

كند و مردم به طوع و رغبت در  انسان خاضع منىفهميدند كه تنها داشنت مال گردن مردم را براى  يافتند مى آرى، اگر مى
   آورند، بلكه برابر انسان سر فرود منى

  125: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شان را سري   توان مطيع ساخت كه آنان را از خري خود سرشار منود و شكم گرسنه بنده احسانند، وقىت اين مردم را مى
ها را جلب و شرور زيادى را از  تواند خوىب ه سوى انسان معطوف گشته و انسان مىها ب گردانيد، تنها در اين صورت دل

  .خويش دور سازد و عالقه مردم را متوجه خويش ساخته و آنان را به دور خود گرد آورد

ىف كند هاى مردم را با ثواب و جزاى خداىي تال تواند از اين راه رضاى خدا را هم به دست آورده و خوىب عالوه بر اين مى
  .و در نتيجه به خري دنيا و آخرت برسد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

برد، لذا به هر  ها را از بني مى وىل چه بايد كرد كه مال دنيا چشم دل را كور و غرور ناشى از زرق و برق آن بصريت
و ناله  شنومي و جز با حمروميت بينيم و جز تعارفاتى حاكى از نفاق منى اجتماعى سر بزنيم از برخى از مردم جز رياكارى منى

  .مناييم مظلومان برخورد منى

 بينم در اين ميدان يكى مرد منى
 

 درد زنانند اين سبك عقالن ىب

  نديدم مرِد حق هر چند بردم
 

 به گرد اين جهان چشم جهانگرد

  گرفته َگرد ِگرداگرد عامل
 

 بينم سوارى زير آن گرد منى

 سوارى هست پنهان از نظرها
 

 مردزناحمرم زنان پنهان بود 

  

 بود مرد آن كه حق را بنده باشد
 

 به داغ بندگى مرد است هر مرد

  بود مرد آن كه او زد بر هوا پاى
 

 رگ و ريشه هوس از سر بدر كرد

  بود مرد آن كه دل َكْند از دو عامل
 

 به يك جا داد و گشت از خويشنت فرد

  بود مرد آن كه با حق انس بگرفت
 

 ماسوا كردبه او پيوست و ترك 

 از من و ما بود مرد آن كه او رست
 

اد خويشنت گرد  برآورد از 

 بود مرد آن كه فاىن گشت از خود
 

 ز تشريف بقاى حق بقا كرد

  خداوندا ز فضل خود مدد كن
 

 كه ره يامب به مردى تا شوم مرد

  رسى اى فيض و مردى به مردى مى
 

 به شرط آن كه گردى از خودى فرد
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  )كاشاىن  فيض(
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افتد و هر چه برهنگان زيادتر  شوند او بيشرت در پى مجع آورى ثروت مى ديدند هر چه گرسنگان بيشرت مى مردم مى
مهچنان فروشد و  كند، عالوه بر اين كه غرور و بزرگى هم مى هاى فاخر خود بيشرت جتّمل و آرايش مى گردند او با لباس مى

  .كند راه طغيان و ظلم خود را دنبال مى

الجرم مجعى تصميم گرفتند روح خري را در او حتريك كرده از آن خواب گرانش بيدار سازند، لذا از دِر خريخواهى 
هاى حمتاجان  نصيحتش كردند كه مال نبايد وسيله گمراهى انسان گشته و ميان او و احسان به مردم و ناديده گرفنت لغزش

رتين وسيله است براى اين كه انسان بتواند به چنني كارهاى و  خوشدل منودن و تلطف بر بيچارگان حايل گردد، بلكه 
  .نيكى توفيق يافته نام نيك دنيا و ثواب آخرت را به دست آورد

رت از خود انسان مال را نگهدارى كرده، باقى مى   .گذارد مضافاً بر اين كه احسان به خلق 

خواهى از آن استفاده كن،  امي، اين تو و آن اموالت، هر چه مى كردند كه ما براى مال تو كيسه طمع ندوختهسپس اضافه  
شود و آن اين است كه مگر مقصود تو غري اين است كه از رزق  ما پيشنهاد ديگرى به تو دارمي كه خريش عايد خودت مى
در نظر داشته باش و كامياىب از دنيا، حمتاجان را از يادت نربد و  طّيب حالل دنيا كام برگريى؟ البته بگري، لكن فقرا را هم

به شكرانه اين كه خداوند به تو احسان كرده تو نيز به ايشان احسان كن تا نعمت برايت حمفوظ مانده و ثروت بركت كند 
  .و از آن فقط خري بيىن و مايه درد سرت نشود

چگونه ممكن است اندرز را تا پرده دل او نفوذ داد؟ عالقه به  لكن يك مرد طاغى كجا گوشش بدهكار نصيحت است و
مال شراشر دل قارون را پر كرده و جاىي براى نصيحت باقى نگذاشته، به عالوه در او علّو و استكبار به بار آورده، ديگر  

  شنود؟ به نظر او اين افراد كسى نيستند كه به او دستور كجا از افراد خري خواه حرف مى

  127: ، ص6 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

دهند و او اطاعتشان كند؟ اصوًال به اينها چه ربطى دارد كه در كار او مداخله كرده و به رفتارهاى خصوصى او دست 
  !اندازى منايند
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من احتياجى به نصيحت و خري خواهى مشا ندارم، عقل من خيلى از عقل : او در رّد گفتار آنان با كمال خشونت گفت
تواند چنني ماىل به دست آورد؟ اين عقل  ايد هر كسى مى ا بيشرت و فكرم بسيار از فكر مشا تيزتر است، مشا گمان كردهمش

كنم اين  و فكر من بود كه چنني موفقيىت نصيبم كرد، عالوه من نسبت به اين مال سزاوارتر از ديگرامن، پس خواهش مى
  .ر خود را اصالح مناييدخريخواهى را براى خود نگه داريد و با آن امو 

اى از  تر از خانه بريون آمده و منونه آنگاه براى اين كه دل مردم را بيشرت به درد آورد با جتّمل و جالل و شكوه هر چه متام
  .بسيار و مشىت از خروار ثروت خود را به رخ مردم كشيد

ريون آمده و خدم و حشم وى از عقبش روانند، هاى قيمىت ب هاى فاخر و چه اسب مردم فقري كه او را ديدند با چه لباس
هايشان چاك شد از اين كه او را در آن ناز و نعمت و خود  هايشان خريه گشته و مهه به متاشايش نزديك آمده، دل چشم

  :گفتند را در اين فقر و نكبت ببينند، به يكديگر مى

  »1« »ظيمٍ يا َلْيَت َلنا ِمْثَل ما اوتَى قاُروُن إنَُّه َلُذو َحظٍّ عَ 

ره بزرگى است اى كاش مانند آنچه به قارون داده   .اند براى ما هم بود، واقعاً او داراى 

  »2« »ونَ َو قاَل الَّذيَن اوُتوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم َثواُب اللَِّه َخٌري ِلَمْن آَمَن َو َعِمَل صاِحلاً َو اليُلّقيها إالَّ الّصاِبرُ 

   واى بر مشا پاداش: آنان عطا شده بود، گفتندو كساىن كه معرفت و دانش به 

______________________________  
  .79): 28(قصص  -)1(

  .80): 28(قصص  -)2(

  128: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رت است خدا براى كساىن كه اميان آورده و كار شايسته اجنام داده جز شكيبايان در ] اين حقيقت اهليه را[و . اند 
  .يابند منى

اى نداشت و قارون به گفتار موسى  موسى عليه السالم هر چه به قارون در اين خصوص اصرار كرد سود نبخشيد و فايده
  .اعتنا نكرد و خود را باالتر از آن ديد كه به فرمان حق سرفرود آورد
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ند داد وىل از به راه آمدن وى موسى پس از مدتى زياد كه قارون را به راه خدا دعوت كرد و وى را با مواعظ حسنه پ
  .مأيوس شد از خدا خواست تا عذابش را بر او نازل كند و مردم را از فتنه و اغواى وى جنات دهد

  .خدا دعاى موسى را مستجاب كرد و زمني را فرمود تا او و خانه او را در خود فرو برد

توانست به فريادش برسد ولكن او از  خدا بود كه مى آن روز از اموال و خدم و حشم كسى كه او را يارى كند نبود، تنها
  .خدا كمك خنواست

  »1« »اللَِّه َو ما كاَن ِمَن اْلُمْنَتِصرينَ  َفَخَسْفنا ِبِه َو ِبدارِِه اْألْرَض َفما كاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصروَنُه ِمْن ُدونِ 

يارى ]  براى رهاىي از عذاب[ا براى او نبود كه وى را اش را در زمني فرو بردمي، و هيچ گروهى غري از خد پس او و خانه
  .دهد، و خود نيز نتوانست از خود دفاع كند

زمني قارون و اموالش را بلعيد و داستانش مايه عربت قوم موسى و پريوان فقريش گرديد و چون مردم سراجنام وى را ديدند 
  »2« .كر كردند كه مثل قارون نشدنداز آن آرزوهاىي كه كرده بودند پشيمان گشته و حضرت حق را ش

______________________________  
  .81): 28(قصص  -)1(

  .217: تاريخ انبياء -)2(

  129: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

البته اين عذاب و خوارى فقط خمصوص قارون نبوده، بلكه بر اساس سّنت حتميه اهليه دامنگري هر ثرومتند فخر فروش و 
  .خودبني است متكرب

   بدرفتارى با زيردستان -19

سفارشى كه فرهنگ پاك اسالم نسبت به زيردستان اعم از فرزندان و كارگران مراكز كار و منازل دارد، در تاريخ مكاتب 
  .اعتقادى و سياسى و اجتماعى سابقه ندارد

  .داردقرآن جميد به مطلق نيكوكارى و به خصوص نيكى به زيردستان اصرار و امر واجب 
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  »1« »َو أْحِسُنوا إنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسننيَ 

  .ونيكى كنيد كه يقيناً خدا نيكوكاران را دوست دارد

  »2« »إنَّ اللََّه يَْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْإلْحساِن َو إيْتاِء ِذى اْلُقْرىب

  .دهد به راسىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى

  :صادق عليه السالم فرمودامام 

  »3« .َو ُحْسُن الصُّْحَبِة َو ُحْسُن اجلَْوارِ  -إىل أن قال -َو دينـُُهُم اْلَورَُع َواْلِعفَّةُ 

  .دارى است و نيكو معاشرت كردن با مهه و نيكو مهسايه... فرهنگ و آيني ائّمه عليهم السالم ورع و عّفت 

  :از حضرت باقر عليه السالم وارد شده

______________________________  
  .195): 2(بقره  -)1(

  .90): 16(حنل  -)2(

  .9535، حديث 2، باب 315/ 8: ؛ مستدرك الوسائل8، حديث 10، باب 158/ 71: حبار األنوار -)3(

  130: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َمْن آَوى اْلَيتيَم، َو َرِحَم الضَّعيَف، َو أْشَفَق َعلى واِلَدْيِه، َو َرِفَق ِمبَْمُلوِكهِ : ةِ أْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه بـََىن اللَُّه َلُه بِْيتاً ِىف اْجلَنَّ 

شت براى او بنا مى چهار خصلت است كه در هر كس باشد خداوند خانه پناه دادن به يتيم، ترّحم به : كند اى در 
  .و مادر و نرمى با آن كه در اختيار انسان استضعيف و ناتوان و آن كه زير دست است، مهرباىن به پدر 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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ِن َصَفَة ِمْن نـَْفِسِه، َوْليَـْرَحِم اْلَيتيَم، َوْلُيعِ َمْن أراَد أْن يُْدِخَلُه اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ىف َرْمحَِتِه َو ُيْسِكَنُه َجنََّتُه، فـَْلُيْحِسْن ُخْلَقُه َوْليـُْعِط النَّ 
  »2« .الضَّعيَف، َوْلَيَتواَضْع للَِّه الَّذى َخَلَقهُ 

شتش كند، بايد كه اخالقش نيكو مباند، از جانب خود به  كسى كه عالقه دارد خداوند او در رمحتش جاى دهد و وارد 
  .واضع منايدمهگان انصاف دهد، به يتيم رمحت آورد، به ضعيف و زيردست كمك كند و براى خداوندى كه وى را آفريده ت

   ناسپاسى در برابر خوىب ديگران -20

  .كند كه انسان در برابر خوىب و احسان ديگران به شكر و سپاس برخيزد ادب انساىن و اسالمى اقتضا مى

آورند و در برابر احسان  هاى مردم را نسبت به خود به نظر منى كنند و خوىب هاى ديگران را توجهى منى آنان كه نيكى
  .اند هاىي دور از واقعيت و جداى از حقايق فضايل اخالقيه خيزند، انسان سپاس و شكر برمنىديگران به 

رت از عمل آنان يا مثل آن اسالم از انسان مى    خواهد خوىب ديگران را به عملى 

______________________________  
  .21707، حديث 19باب ، 338/ 16: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 4، باب 140/ 71: حبار األنوار -)1(

  .15، حديث 389: ؛ األماىل، شيخ صدوق12، حديث 38، باب 370/ 66: حبار األنوار -)2(

  131: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :پاسخ گويد

  »1« »سيباً ٍء حَ  َو إذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بِأْحَسَن ِمْنها أْو ُردُّوها إنَّ اللََّه كاَن َعلى ُكلِّ َشىْ 

و هنگامى كه به مشا درود گويند، مشا درودى نيكوتر از آن، يا مهانندش را پاسخ دهيد؛ يقيناً خدا مهواره بر مهه چيز 
  .حسابرس است

  :فرمايد امام رضا عليه السالم مى. در روايات بسيار مهم آمده، سپاس در برابر نيكى ديگران در حقيقت سپاس خدا است

  »2« .اْلُمْنِعَم ِمَن اْلَمْخُلوقَني َملْ َيشُكِر اللََّه عز و جل َمْن َملْ َيْشُكرِ 
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  .هر كس احسان و انعام و حمّبت ديگران را سپاس نگويد، خداوند عز و جل را شكر نگفته است

اهلى تو  :دارد آيا فالىن را سپاس گفىت؟ عرضه مى: فرمايد اى از بندگانش در روز قيامت مى خداوند به بنده: در روايت آمده
قرآن جميد تشكر از خوىب ديگران را  »3« .اگر او را شكر نكردى مرا شكر ننمودى: رسد خطاب مى. را شكر كردم
  :كند سفارش مى

َنا اْإلْنساَن ِبواِلَدْيِه َمحََلْتُه امُُّه َوْهناً َعلى َوْهٍن َو ِفصاُلُه ىف عاَمْنيِ أِن اْشُكْرىل َو ِلواِلدَ    »4« »اْلَمصريُ  ْيَك إَىلَّ َو َوصَّيـْ

به او دست [سسىت به روى سسىت ]  در حاىل كه[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كردمي، مادرش به او حامله شد 
  از[و باز گرفتنش ] داد مى

______________________________  
  .86): 4(نساء  -)1(

  .21638، حديث 8، باب 313/ 16 :؛ وسائل الشيعة47، حديث 61، باب 44/ 68: حبار األنوار -)2(

  .21626، حديث 8، باب 310/ 16: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 99/ 2: الكاىف -)3(

  .14): 31(لقمان  -)4(

  132: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سوى فقط به ]  مهه[كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن؛ بازگشت ]  و سفارش كردمي[در دو سال است ] شري
  .من است

  جواىن سر از رأى مادر بتافت
 

  دل دردمندش به آذر بتافت

 چو بيچاره شد پيشش آورد مهد
 

 كه اى سست مهر فراموش عهد

 نه گريان و درمانده بودّى و ُخرد
 

 كه شبها ز دست تو خوامب نربد

 نه در مهد نريوى و حالت نبود
 

 مگس راندن از خود جمالت نبود
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  اى مگس رجنه تو آىن كه از يك
 

  اى كه امروز ساالر و سرپنجه

 به حاىل شوى باز در قعر گور
 

 كه نتواىن از خويشنت دفع مور

  دگر ديده كى بر فروزد چراغ
 

  چو كرم حلد خورد پري دماغ

  چو پوشيده چشمى ببيىن كه راه
 

  نبيند مهى وقت رفنت به چاه

  اى تو گر شكر كردى كه با ديده
 

  اى چشم پوشيده وگرنه تو هم

  معّلم نياموختت علم و راى
 

  سرشت اين صفت در وجودت خداى

  گرت حق ندادى دل حق نيوش
 

  حقت عني باطل منودى به گوش

  

  )سعدى شريازى(

   يارى ستمگران و خوار كردن ستمديدگان -22و  21

و ستمشان تشجيع كند و باعث ذّلت و  كنند كه هرگونه كمكى به ستمگران كه آنان را در ظلم عقل و شرع حكم مى
  .ها دچار منايد، حرام و به شّدت ممنوع است خوارى ستمديده گردد و ضعيف را زير بار ظلم آنان به انواع سخىت

منايند، اگر  برند و دستورهاى ظاملانه آنان را اجرا مى كنند و در هر كارى از آنان فرمان مى آنان كه از ستمگران متابعت مى
ن ظاملان ستم پيشه و خائنان به انسان و انسانيت دست بردارند، البته آتش ظلم و ستم خاموش و مظلومان از از اي

  كنند و به حقوق فردى و خانوادگى و اجتماعى و اسارت و مشّقت جنات پيدا مى

  133: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود به بوستان عشق و حمّبت و صفا و صيميميت مىرسند و جهان تبديل  سياسى و اقتصادى و فرهنگى خود مى

   ستمگران در قرآن
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  َوِإمَّا يـُْنِسيَـنََّك الشَّْيطُن َفال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكرى َخيُوُضواْ ِىف َحِديٍث َغْريِهِ   َوِإَذا َرأَْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِىف َءايِتَنا َفَأْعِرْض َعنـُْهْم َحىتَّ «
  »1« »الظّاِلمنيَ  َمَع اْلَقْومِ 

پردازند از آنان روى   منطق مى به ياوه گوىي و سخن ىب]  به قصد شبهه اندازى[و هرگاه كساىن را ديدى كه در آيات ما 
به فراموشى ]  نسبت به ترك جملسشان[و اگر شيطان تو را . تا در سخىن ديگر در آيند]  و جملسشان را ترك كن[گردان 

  .با گروه ستمكاران منشني] به سرعت بريون برو و[ اندازد، پس از ياد آوردن

ْم َو َعَصْوا ُرُسَلُه َواتـَّبَـُعوا أْمَر ُكلِّ َجبّاٍر َعنيدٍ    »2« »َواْتِبُعوا ىف هِذِه الدُّنيا َلْعَنًة َو يـَْوَم اْلِقياَمةِ * َو تِْلَك عاٌد َجَحُدوا ِبآياِت َرِِّ

ن را انكار كردند، و از پيامربان او نافرماىن منودند، و فرمان هر سركش و اينان قوم عاد بودند كه آيات پروردگارشا
  .و در اين دنيا و روز قيامت با لعنىت بدرقه شدند.* جوىي را پريوى كردند ستيزه

  »3« »ال تـُْنَصُرونَ  َو ال تـَرَْكُنوا إَىل الَّذيَن ظََلُموا فـََتَمسَُّكُم النّاُر َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أْولياءَ ُمثَّ 

  اند، متايل و ستم كرده]  به آيات خدا، پيامرب و مردم مؤمن[و به كساىن كه 

______________________________  
  .68): 6(أنعام  -)1(

  .60 -59): 11(هود  -)2(

  .113): 11(هود  -)3(

  134: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به مشا خواهد رسيد ودر آن حال مشا را جز خدا هيچ سرپرسىت ]  دوزخ[مكنيد كه آتش اطمينان نداشته باشيد و تكيه 
  .شويد نيست، سپس يارى منى
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كند نوشنت خرج و دخل  فالن شخص، نويسنده و دفرتدار فالن ستمگر شده و تنها كارى كه مى: به دانشمندى گفتند
اش دچار مشكل  كند وگرنه خود و خانواده دگى مىمنايد و تأمني زن است و از اين بابت مزد و اجرت دريافت مى

  :در پاسخ گفت. شوند مى

  ايد؟ آيا گفتار حضرت موسى آن مرد صاحل را در سوره قصص خنوانده

  »1« »قاَل َربِّ ِمبا أنـَْعْمَت َعَلىَّ فـََلْن أُكوَن َظهرياً لِْلُمْجرِمنيَ 

  .ى، هرگز پشتيبان جمرمان خنواهم شدبه خاطر قدرت و نريوىي كه به من عطا كرد! پروردگارا: گفت

   ستمگران در روايات

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

َو قاَل َمْن تـََوىلَّ ُخُصوَمَة ظاملٍِ أْو أعاَن َعَلْيها ُمثَّ نـََزَل ِبِه َمَلَك اْلَمْوِت قاَل . َمْن َدلَّ جاِئراً َعلى َجْوٍر كاَن َقريَن هاماَن ىف َجَهنَّمَ 
أال َو َمْن َعلََّق َسْوطاً بـَْنيَ َيَدْى ُسْلطاٍن جاِئٍر َجَعَل اللَُّه ذِلَك السَّْوَط : َو قالَ . أْبِشْر بَِلْعَنِة اللَِّه َو ناِر َجَهنََّم َو بِْئَس اْلَمصريُ : َلهُ 

ى صلى اهللا عليه و آله َعْن . ىف ناِر َجَهنََّم َو ِبْئَس اْلَمصريُ يـَْوَم اْلِقياَمِة ثـُْعباناً ِمن النّاِر طُوُلُه َسبـُْعوَن ِذراعاً ُيَسلَُّط َعَلْيِه  َ َو 
  »2« .إجابَِة اْلفاِسقَني إىل َطعاِمِهمْ 

  .كسى كه ستمگرى را بر ستمى داللت كند، در جهّنم مهنشني هامان خواهد بود

______________________________  
  .17): 28(قصص  -)1(

  .3، ذيل حديث 82، باب 369/ 72: حبار األنوار -)2(

  135: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تو را به : و هر كس مدافع ستمگرى باشد يا وى را بر ظلم و ستمش يارى دهد، چون ملك املوت بر او نازل گردد گويد
، خداوند آن دار ظاملان و ستم پيشگان باشد و هر كس تازيانه. لعنت خدا و آتش جهّنم كه بدمكاىن است بشارت باد
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تازيانه را در قيامت تبديل به اژدهاىي از آتش با هفتاد ذرع طول كند تا در جهّنم بر وى مسّلط باشد و جهنم بد 
ى فرمود بازگشت   .گاهى است و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از اجابت دعوت فاسق حىت براى يك وعده غذا 

  :عيسى عليه السالم به بىن اسرائيل فرمود

  »1« .ُتِعيُنوا الظّاِملَ َعلى ظُْلِمِه فـََيْبُطَل َفْضُلُكمْ ال 

  .شود هاى مشا نزد خداوند باطل مى به ستمكاران يارى ندهيد كه خوىب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم از پدرانش، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

َة قـََلٍم َفاْحُشُروُهْم أْيَن ال: ُمنادٍ   إذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة نادى ظََّلَمُة َو أْعوانـُُهم؟ َمْن الَق َهلُْم َدواًة، أْو َرَبَط َهلُْم كيساً أْو َمدَّ َهلُْم ُمدَّ
  »2« .َمَعُهمْ 

چون روز قيامت شود منادى ندا كند، ستمكاران و كمك دهندگانشان كجايند؟ هر كس براى آنان ليقه دوات آماده كرده، 
  .ا قلمى را براى آنان به دوات زده، آنان را با ستمكاران يكجا قرار دهيديا جيىب دوخته، ي

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3« .َمْن أعاَن ظاِلماً َعلى َمْظُلوٍم َملْ يـََزِل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْيِه ساِخطاً َحّىت يـَْنزَِع َعْن َمُعونَِتهِ 

   يارى دهد، دائم در غضب خداستكسى كه ستمكارى را در ستم بر مظلومى 

______________________________  
  .14971، حديث 35، باب 126/ 13: ؛ مستدرك الوسائل7، حديث 82، باب 370/ 72: حبار األنوار -)1(

  .14974، حديث 35، باب 127/ 13: ؛ مستدرك الوسائل17، حديث 82، باب 372/ 72: حبار األنوار -)2(

  .20969، حديث 80، باب 57/ 16: ؛ وسائل الشيعة22، حديث 82، باب 373/ 72: األنوارحبار  -)3(

  136: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تا از آن عمل زشت دست بردارد
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ِمَن اْإلْسالمِ  َمْن َمشى َمَع ظاملٍِ لُِيعيَنُه َو ُهَو يـَْعَلُم أنَُّه ظاِملٌ فـََقْد َخرَجَ 

كسى كه با ظاملى براى كمك به او حركت كند در حاىل كه بداند او مردى ستمگر و ظامل است، از اسالم خارج شده 
  .است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ى ِبأِخيه إَىل السُّلطاِن فـَيـُْهِلُك نـَْفَسُه، َو يـُْهِلُك أخاُه، َو الَّذى َيْسع: يا َرُسوَل اللَِّه َو ما اْلُمثـَلُِّث؟ قالَ : َشرُّ الّناِس اْلُمثـَلُِّث، قيلَ 
  »2« .يـُْهِلُك السُّْلطانَ 

كسى كه عليه برادر مسلمانش نزد ستمگر سعايت و : مثلِّث چيست؟ فرمود: عرضه داشتند. بدترين مردم مثلِّث است
برادرش را به دست سلطان و خود (اندازد  مى كند و بدين سبب خودش و برادرش و ستمگر را به هالكت سخن چيىن مى

  ).و سلطان را با عذاب جهّنم

   كمك به مظلومان

  

اعانت مظلوم در برابر ظامل و يارى او جهت جنات از ستم ستمكار از اوجب واجبات در اسالم است، تا جاىي كه رسول 
  :خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .اْلُمْسِلمَني فـََلْيَس ِمبُْسِلمٍ َمْن أْصَبَح اليـَْهَتمُّ ِباُموِر 

______________________________  
  .14966، حديث 35، باب 125/ 13: ؛ مستدرك الوسائل35، حديث 82، باب 377/ 72: حبار األنوار -)1(

، حديث 35، باب 125/ 13: ؛ مستدرك الوسائل35، ذيل حديث 82، باب 377/ 72: حبار األنوار -)2(
14967.  
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/ 71: ؛ حبار األنوار21701، حديث 18، باب 336/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 163/ 2: الكاىف -)3(
  .116، حديث 20، باب 337

  137: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كسى كه صبح كند و اهتمام به امور مسلمانان نورزد، مسلمان نيست

   طلب ناحق -23

ورزد و  ، مال، عنوان، در صورتى كه حق او نيست براى به دست آوردنش اهتمام مىانسان گاهى در امورى، مهانند مقام
ى كرده در اين زمينه جمبور به پاميال كردن حقوق ديگران مى اند و آن را  شود و اين كارى است كه آيات و روايات از آن 

  .اند عملى حرام و گاهى خيانت به خدا و رسول او و مردم مؤمن دانسته

خواهد وى را از طلب آنچه حق او نيست حفظ  اد عليه السالم در اين قسمت از دعا از حضرت حق مىحضرت سجّ 
  .فرمايد

  .شود اگر انسان از ابتداى زندگى جلوى طمع ورزى خود را بگريد، به اين بلّيه سخت و مصيبت مهلك دچار منى

  :فرمايد كند مى نيست وىل در طلب آن كوشش مىامام صادق عليه السالم درباره كسى كه مثًال رياست بر مردم حق او 

  »1« .َمْن َطَلَب الرِّياَسَة َهَلكَ 

  .شود هر كس طالب رياست باشد هالك مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

ا نـَْفَسهُ  ا، َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن َحدََّث ِ   »2« .َمْلُعوٌن َمْن تـََرأََّس، َمْلُعوٌن َمْن َهمَّ ِ

دا دور است كسى كه به ناحق ادعاى رياست كند، ملعون است آن كه اهتمام به آن ورزد و از رمحت اهلى از رمحت خ
  .دور است هر كس با خود از رياست سخن بگويد

______________________________  
  .2، حديث 297/ 2: ؛ الكاىف2، حديث 124، باب 150/ 70: حبار األنوار -)1(
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  .4، حديث 298/ 2: ؛ الكاىف5، حديث 124، باب 151/ 70: حبار األنوار -)2(

  138: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َمْن َطَلَب الرّياَسَة ِلنـَْفِسِه َهَلَك، َفإنَّ الرّياَسَة الَتْصَلُح إّال ِألَْهِلها

  .هر كس براى خود طلب رياست كند هالك گردد، به حقيقت كه رياست جز براى اهلش صالح نيست

ساير امورى كه نيز حق انسان نيست، اگر آدمى در طلبش برآيد و به اين خاطر حق ديگران پاميال گردد، از رمحت حق 
  .شود حمروم مى

   از روى ناداىن سخن گفنت -24

مت، يا گمراهى ديگران، يا آشوب  آنچه را انسان به آن علم ندارد، وقىت درباره آن وارد سخن مى در گردد، يا منتهى به 
گناه، يا رّد يك حق و يا استقرار امر باطل  يك خانواده، يا يك اجتماع، يا از بني رفنت مال، يا آبروى يك انسان ىب

  .تر است گردد كه گناه هر كدام از اينها در پيشگاه حضرت حق گاهى از كوهها سنگني مى

  :كند امام صادق عليه السالم از شخص حكيمى روايت مى

  »2« .ء أثـَْقُل ِمَن اجلِْباِل الرّاِسياتِ  اْلَربى اْلبـُْهتاُن َعَلى

  .تر است زدن به پاكدامن از كوههاى استوار سنگني مت

  :گناه گمراه كردن ديگران بنابر تفسري حضرت صادق عليه السالم از آيه

ا قـََتَل الّناَس َمجي   »3« »عاً َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نَفٍس أْو َفساٍد ِىف اْألْرِض َفَكأمنَّ

يا بدون آن كه فسادى در زمني كرده باشد، بكشد، چنان است كه مهه ]  قصاص[هر كس انساىن را جز براى حق، 
  .ها را كشته انسان

______________________________  
  .13311، حديث 50، باب 381/ 11: ؛ مستدرك الوسائل12، حديث 124، باب 154/ 70: حبار األنوار -)1(
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  .1، حديث 245: ؛ األماىل، شيخ صدوق3، حديث 62، باب 194/ 72: األنوارحبار  -)2(

  .32): 5(مائده  -)3(

  139: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تر است ها سنگني ازكشنت متام انسان

گناه، گناهاىن بس  ىبها و باعث رخيته شدن آبروى مردم يا از بني رفنت مال  و نيز آشوب اجياد كردن در بني مردم و خانواده
  :فرمايد ها متام مردم را يك آيه در قرآن جميد بس است كه مى در اين زمينه. عظيم و اعماىل بس قبيح است

  »1« »َو ال تـَْقُف مالَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم إنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ اولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُئوًال 

پريوى مكن؛ زيرا گوش ]  ها، خياالت و اوهام است نگرى ها، ساده بلكه برگرفته از شنيده[ن علم ندارى و از چيزى كه به آ
  .اند مورِد بازخواست] اند كه ابزار علم و شناخت واقعى[و چشم و دل 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ه خدا را از روى نادرسىت بپرسىت و ديگر يكى آن ك: دارم كه در آن دو خصلت مردم تباه شدند تو را از دو خصلت بازمى
از حضرت باقر عليه السالم : گويد اعني مى زرارةبن »2« .آن كه از روى ناداىن براى مردم حكمى و فتوائى صادر كىن

  :پرسيدم

  »3« .أْن يـَُقوُلوا ما يـَْعَلُموَن، َو يَِقُفوا ِعْنَد ما ال يـَْعَلُمونَ : ما َحقُّ اللَِّه َعَلى اْلِعباِد؟ قالَ 

  .دانند دانند و باز ايستند از آنچه منى اين كه بگويند آنچه مى: حق خدا بر بندگان چيست؟ فرمود

______________________________  
  .36): 17(اسراء  -)1(

  .33102، حديث 4، باب 21/ 27: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 42/ 1: الكاىف -)2(

  .14، حديث 420: شيخ صدوق؛ األماىل، 7، حديث 43/ 1: الكاىف -)3(
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  140: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو نـَُعوذُ ِبَك ِمْن ُسوِء السَّرِيَرِة َو » 6«َو نـَُعوذُ ِبَك َأْن نـَْنَطِوَى َعَلى ِغشِّ َأَحٍد َو َأْن نـُْعَجَب بَِأْعَماِلَنا َو َمنُدَّ ِيف آَماِلَنا » 5«[ 
َنا الشَّْيطَاُن َأْو يـَْنُكبَـَنا الزََّماُن أَْو يـَتَـَهضََّمَنا السُّْلَطاُن اْحِتَقاِر الصَِّغريَِة َو َأْن يَ  َو نـَُعوذُ ِبَك ِمْن تـََناُوِل اْإلِسرَاِف َو » 7«ْسَتْحِوَذ َعَليـْ

ٍة  َو نـَُعوُذ ِبَك ِمْن َمشَاَتِة اْألَْعَداِء َو ِمْن اْلَفْقِر ِإَىل اْألَْكَفاءِ » 8«ِمْن ِفْقَداِن اْلَكَفاِف  ٍة َو ِميَتٍة َعَلى َغْريِ ُعدَّ َو ِمْن َمِعيَشٍة ِيف ِشدَّ
لثـََّواِب َو ُحُلوِل اْلِعَقاِب َو نـَُعوذُ ِبَك ِمَن احلَْْسَرِة اْلُعْظَمى َو اْلُمِصيَبِة اْلُكبـَْرى َو َأْشَقى الشََّقاِء َو ُسوِء اْلَمآِب َو ِحْرَماِن ا» 9«
يَع اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمَناِت يَا َأْرَحَم الرَّاِمحِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حمَُ » 10«   .]نيَ مٍَّد َو آِلِه َو َأِعْذِىن ِمْن ُكلِّ َذِلَك ِبَرْمحَِتَك َو مجَِ

آورمي از اين كه راه خيانت به كسى را به پيماييم، و نسبت به كردارمان خودپسندى كنيم، و آرزوهاى خود  و به تو پناه مى
آورمي، از بدى باطن و ناچيز مشردن گناه كوچك، و اين كه شيطان بر ما چريه شود، يا  ز سازمي و به تو پناه مىرا دور و درا

  .روزگار ما را به عرصه بال و نكبت اندازد، يا پادشاه بر ما جور و ستم روا دارد

دازه و كاىف است و به تو پناه آورمي، از رسيدن به اسراف، و از دست دادن آنچه كه در زندگى به ان و به تو پناه مى
  آورمي از سرزنش دمشنان و از مى

  141: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .احتياج به هم نوعان، و از معيشت در سخىت، و از مرگ بدون توشه

واب، و تر، و بدترين بدخبىت و بدى بازگشت، و حمروميت از ث تر و بالى بزرگ آورمي، از حسرت عظيم و به تو پناه مى
  .داخل شدن جمازات

بر حمّمد و آلش درود فرست و مرا و متام مؤمنني و مؤمنات را به رمحتت از مهه اين امور زشت پناه ده، اى ! خدايا
  !ترين مهربانان مهربان

   غّش و خدعه -25

لعنت و شقاوت مكر و فريب و حيله و خدعه و به تعبري روايات غّش با مردم عملى شيطاىن و مورد نفرت حق و جاذب 
  .براى مرتكب آن است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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  »1« إْن كاَن اْلَعْرُض َعَلى اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َحّقاً فَاْلَمْكُر ِلماذا؟

  ها بر حضرت حق امرى مسّلم و حتمى است پس خدعه و حيله براى چيست؟ اگر عرضه شدن متام برنامه

  :كند كه آن حضرت فرمود درانش، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مىامام رضا عليه السالم از پ

  :از امني وحى شنيدم

  »2« .لَْيَس ِمنّا َمْن َغشَّ ُمْسِلماً، َو لَْيَس ِمّنا َمْن خاَن ُمْسِلماً : ُمثَّ قاَل صلى اهللا عليه و آله. إنَّ اْلَمْكَر َواْخلَديَعَة ِىف الّنارِ 

از ما نيست هر كس : سپس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود. و غّش در آتش است مكر و خدعه و فريب
  .مسلماىن را بفريبد و از ما نيست هر كس به مسلماىن خيانت ورزد

______________________________  
  .55، حديث 451/ 2: ؛ اخلصال5836، حديث 393/ 4: من الحيضره الفقيه -)1(

  .16198، حديث 137، باب 241/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 72، باب 284/ 72: حبار األنوار -)2(
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  :در منهّيات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است

َو قاَل عليه . نـَُّهْم أَغشُّ اْخلَْلِق لِْلُمْسِلمنيَ َمْن َغشَّ ُمْسِلماً ىف ِشراٍء أْو بَيٍع فـََلْيَس ِمنّا، َو ُحيَْشُر يـَْوَم اْلِقياَمِة َمَع اْليَـُهوِد إل
  »1« .يـَُتوبَ   َمْن باَت َو ِىف قـَْلِبِه ِغشٌّ ِألخيِه اْلُمْسِلِم باَت ىف َسَخِط اللَِّه َو أْصَبَح َكذِلَك َحّىت : السالم

ترين  شود؛ زيرا يهود خائن هر كس در خريد يا فروش با مسلماىن خدعه كند از ما نيست و در قيامت با يهود حمشور مى
  :و نيز فرمود. مردم به مسلمانانند

هر كس شب را به سر برد در حاىل كه در نيّتش خدعه با مسلمان باشد، شب را در غضب حق به سر برده و مهچنان 
  .كند تا توبه منايد صبح مى

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
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  »2« .ءٌ  ُه، َو الَخيُْذلُُه، َو اليـَتَِّهُمُه، َو اليـَُقوُل َلُه انَا ِمْنَك بَرىاْلُمْؤِمُن اليـَُغشُّ أخاُه، َو الَخيُونُ 

مت منى يارى منى ورزد، وى را ىب كند، به او خيانت منى مومن با برادر ديىن خدعه منى زند و از وى برائت و  گذارد، به او 
  .جويد زارى منى ىب

   ُعجب در عمل -26

  .دپسندى، خودبرتربيىن، تكّرب و از خود راضى بودن استعجب در لغت، به معناى خو 

ها و برترى نژاد را  جهت كرد و نفاق و دوئّيت و بدبيىن و جنگ مهني حالت زشت است كه گروهى را در جوامع عزيز ىب
  .بر جامعه انساىن حتميل منود

  ها در كند و ميل دارد انسان انساِن از خود راضى، به چيزى و به كسى رحم منى

______________________________  
  .1، ذيل حديث 429: ؛ األماىل، شيخ صدوق3، حديث 72، باب 284/ 72: حبار األنوار -)1(

  .10، حديث 622/ 2: ؛ اخلصال4، حديث 72، باب 285/ 72: حبار األنوار -)2(
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  .هاى وى نگردند به اشّد جمازات حمكوم شوند باشند و اگر تسليم خواستهمهه شؤون به او تعظيم كرده و برده او 

انسان به نژاد و رنگ و علم و عمل و هنر خود نبايد ُعجب بورزد، بلكه بايد در پيشگاه حضرت حمبوب در هر شأىن كه 
ا اولياى اهلى از او به هست متواضع باشد، تا به اندازه استعداد و لياقتش مورد ستايش و مدح حضرت حق قرار گريد و ي

  .نيكى ياد كنند

  :فرمايد قرآن جميد مى

  »1« »أَملْ تـََر إَىل الَّذيَن يـُزَكُّوَن أنـُْفَسُهْم َبِل اللَُّه يـُزَكِّى َمْن َيشاءُ َو ال ُيْظَلُموَن فَتيًال 
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بلكه خداست كه هر  ] ى ندارداين خودستاىي هيچ ارزشى و اعتبار [ستايند، ننگريسىت؟  آيا به كساىن كه خود را به پاكى مى
ستايند در   گروهى كه به ناحق، خود را مى[ستايد، و  مى] هاى تعيني شده از سوى خود بر اساس مالك[كه را خبواهد 

  .گريند به اندازه رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار منى]  كيفر و جمازات

  »2« » إْذ أَنـُْتْم َأِجنٌَّة ىف بُطُوِن امَّهاِتُكْم َفال تـُزَكُّوا أنـُْفَسُكْم ُهَو أْعَلُم ِمبَِن اتَّقىُهَو أْعَلُم ِبُكْم إْذ أْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َو 

او به مشا از هنگامى كه مشا را از زمني به وجود آورد و از هنگامى كه در شكم مادرانتان جنني بوديد، داناتر است؛ پس 
  .تر است پيشه كرده است، آگاهاو به كسى كه پرهيزكارى . خودستاىي نكنيد

   راسىت، چه معنا دارد كه انسان خاكى خودش يا عمل نيكش را بزرگ و شايسته

______________________________  
  .49): 4(نساء  -)1(

  .32): 53(جنم  -)2(
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  .ش را به رخ مردم بكشدبه حساب آورد و به آن شادى و خوشحاىل كند و خود يا كار 

ما كه يك زماىن خاك، سپس نطفه، آنگاه جنني و پس از چندى طفل خردسال و پس از آن داراى جسمى معموىل و 
  رومي چه جاى ُعجب و خودپسندى دارمي؟ روزى هم به خاك گور مى

بايد مواظبت كرد كه  . ندارد البته خوشحاىل از عمل از باب شكر و توفيقى كه رفيق راه شده، از نظر قواعد شرعى مانعى
  .هاست كار انسان به ُعجب نكشد، ُعجىب كه زمينه حتّقق هرگونه ظلم به مردم و پاميال كردن حقوق انسان

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى: گويد عّمار مى بن اسحاق

پرسند؟ من  عبادتش مىاز مثل مىن درباره : منازت چگونه است؟ گفت: عابدى نزد عاملى رفت، عامل به او گفت
  :كنم، گفت هاست خدا را عبادت مى سال

  :ريزد، عامل گفت ام مى اى كه اشكم بر چهره به اندازه: ات چگونه است؟ گفت گريه
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رت از اين بود كه گريه كىن و به آن فخر بفروشى كه كوشش و  اگر خنده مى كردى و خائف و ترسناك از عاقبت بودى، 
  :امام صادق عليه السالم فرمود »1« !رسد منىسعى فخر فروش به جاىي 

  »2« .َمْن َدَخَلُه اْلُعْجُب َهَلكَ 

  .گردد عجب بر هر كس وارد شود هالك مى

  .مراد از هالكت، استحقاق عذاب اهلى است: فرمايد عّالمه جملسى مى

  :از حضرت باقر يا امام صادق عليهما السالم روايت شده

  عابد و ديگرى فاسق، سپس هر دو از مسجددو نفر وارد مسجد شدند، يكى 

______________________________  
  .2، حديث 117، باب 307/ 69: ؛ حبار األنوار5، حديث 313/ 2: الكاىف -)1(

  .241، حديث 23، باب 101/ 1: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 313/ 2: الكاىف -)2(
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  .حاىل كه فاسْق صّديق و عابْد فاسق شده بود خارج شدند در

اين بدين علت بود كه عابد در عبادتش اهل فخر و خودپسندى گشت و فاسق بر گناهش دچار پشيماىن شد و از 
  :خداوند به داود عليه السالم خطاب فرمود »1« .حضرت حق طلب مغفرت منود

يا داُووُد َبشِِّر اْلُمْذنِبَني أّىن : قالَ ! َكْيَف اَبشُِّر اْلُمْذنِبَني َواْنِذُر الصِّّديقَني؟: قالَ . يقنيَ يا داُووُد َبشِِّر اْلُمْذنِبَني، َو أْنِذِر الصِّدّ 
ْنِب، َو أْنِذِر الصِّّديقَني أّال يـُْعَجُبوا بِأْعماهلِِْم َفإنَُّه لَْيَس َعْبٌد    »2« .ِب إّال َهَلكَ أْنَصُبُه لِْلِحساأقْـَبُل التـَّْوبََة، َو أَْعُفو َعِن الذَّ

  :عرضه داشت. گناهكاران را بشارت بده و صّديقان را برتسان! اى داود

به گنهكاران بشارت قبول توبه بده و اين كه از معاصى : چگونه آلودگان را بشارت دهم و پاكان را برتسامن؟ خطاب رسيد
نيست كه برايش ميزان اعمال بپا كنم مگر اين  كنم و پاكان را بگو به اعمال خود ُعجب نورزند كه احدى  آنان عفو مى

  .كه هالك گردد
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ها را  كند، اگر خبواهند نعمت هاى حق برابرى منى ها و شكر انسان با نعمىت از نعمت معناى مجله آخر اين است كه خوىب
  .ماند ها بسنجند براى كسى چيزى باقى منى با عبادات و نيكى

  :فرمايد بسيار زيبا و پرمعنا مىامرياملؤمنني عليه السالم در مجالتى 

  »3« .اْلُعْجُب َهالٌك، َو الصَّبـُْر ِمالكٌ 

  .ُعجب هالكت و صرب مالك جنات است

______________________________  
  .243، حديث 23، باب 101/ 1: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 314/ 2: الكاىف -)1(

  .8، حديث 314/ 2: ؛ الكاىف8، حديث 117، باب 312/ 69: حبار األنوار -)2(

  .3، حديث 506/ 2: ؛ اخلصال17، حديث 117، باب 315/ 69: حبار األنوار -)3(
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  »1« .ال َوْحَدَة َو ال َوْحَشَة أْوَحُش ِمَن اْلُعْجبِ 

  .تر از ُعجب نيست تنهاىي و وحشىت وحشتناك

  »2« .ِعْنَداللَِّه ِمْن َحَسَنٍة تـُْعِجُبكَ َسيَِّئٌة َتُسوُءَك َخيـٌْر 

رت است از حسنه   .اى كه تو را به ُعجب آورد آن بدى كه تو را بدحال كند و بيازارد، در پيشگاه خدا 

 اى پسر در جهل ماندى تا ابد
 

 چون ندانسىت ز اسرار صمد

  

  رد كىن مرد خدا را در جهان
 

  الجرم گريد به مرگت اين لسان
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 واى بر آن كس كه او را رد كند
 

 بيخ اسرار دل خود را َكند

  اى ز ناداىنّ خود حريان شده
 

  مهچو گمراهان سرگردان شده

  حيف اوقاتى كه دارى در جهان
 

  روى زينجا به صد حسرت بدان مى

  تو يقني كه دوست را نشناخىت
 

  زان جهت نقد تنت درباخىت

ر تو پيدا آمده   اين جهان 
 

  واندر او صد شور و غوغا آمده

 ديده معىن تو دارى درنگر
 

 تا شوى واقف ز حاالت بشر

  صورت خريالبشر مهراه توست
 

  عرش اعظم نيز منزلگاه توست

  اندر اين عامل وجود كاملى
 

رت از مجيع حاملى   بلكه 

  تو ُدر درياى سّر داورى
 

  تر ز مشع خاورى بلكه روشن

ر     كارى آمدىتو به دنيا 
 

  اندر او مقصود يارى آمدى

  اين جهان بشناس و رو از وى برون
 

  تا نيفىت اندر اين غرقاب خون

  

  )عطّار نيشابورى(

______________________________  
  .305، حديث 182: ؛ األماىل، شيخ طوسى18، حديث 117، باب 315/ 69: حبار األنوار -)1(

  .25، حديث 117، باب 316/ 69: ؛ حبار األنوار46 حكمت: ج البالغه -)2(
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  آرزوى دراز -27

در حقيقت اين اميد و آرزو دليل اصلى فعالّيت و تالش . هاست هاى زندگى انسان اميد يا آرزو از عوامل حركت چرخ
  .باشد بشر مىمردم است تا نظام زندگى شكل بگريد و رفيق راه و آينده 

  :حضرت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

روزى حضرت « »1« .پردازد دهد و باغبان به درختكارى مى اميد و آرزو مايه رمحت است و با آن مادر فرزند را شري مى
آرزو را از او ! خدايا: كرد، عيسى دعا كرد عيسى عليه السالم در كنارى نشسته بود، پريمردى با بيل زمني را شيار مى

آرزو را به او ! خدايا: ساعىت گذشت و عيسى گفت. مهان زمان پريمرد بيل را به كنار انداخت و دراز كشيد. بگري
  .بازگردان

. آرزو واميدها را پاياىن نيست و آثار بسيارى بر رفتار و كردار انسان دارد »2« ».پريمرد برخاست و شروع به كار كرد
و حركت از حّد بگذرد و به صورت آرزوى دور و دراز درآيد، بدترين وسيله احنراف و بدخبىت چنانچه اين عامل حيات 

  .شود سازد كه از هدف كلى آفرينش غافل مى كند و غرق در دنياى ختّيالت مى شود چنان انسان را به خود مشغول مى مى

  :فرمايد خداوند متعال در ابتداى سوره حجر درباره كافران جلوج مى

  »3« »َذْرُهْم يَْأُكُلواْ َو يـََتَمتـَُّعواْ َويـُْلِهِهُم اْألََمُل َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ * رَُّمبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َلْو َكانُواْ ُمْسِلِمنيَ 

   كنند كه كاش تسليم چه بسا آرزو مى]  هنگام روبرو شدن با عذاب[كافران 

______________________________  
  .295: ؛ أعالم الدين8، ذيل حديث 7، باب 175/ 74: حبار األنوار -)1(

  .272/ 1: ؛ جمموعة ورّام57، حديث 21، باب 329/ 14: حبار األنوار -)2(

  .3 -2): 15(حجر  -)3(
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كامراىن كنند، و آرزوها، سرگرمشان منايد؛ ] با لذايذ مادى و زودگذر[بگذارشان تا خبورند و .* بودند] هاى خدا فرمان[
  .خواهند فهميد] حّقانّيت اسالم و فرجام شوم خود را[سپس 

  :فرمود اين است كه حضرت امريمؤمنان بر سراجنام آن ترسناك بود مى

َو أَّما طُوُل . فـََيُصدُّ َعِن احلَْقِّ   ِل َفاّما اتِّباُع اْهلَوى، َو ُطوُل اَألمَ  اتـََّباُع اْهلَوى: ايـَُّها النَّاُس، ِإنَّ ما َأْخَوَف ما َأخاُف َعَلْيُكُم اثْنانِ 
  »1« .اْآلِخَرةَ   اْألََمِل فـَيـُْنسى

اما . مرز بودن آرزو يكى پريوى هواى نفس و ديگرى ىب: ترسم دو چيز است ترين چيزى كه بر مشا مى اى مردم، ترسناك
  .برد مرز بودن آرزو آخرت را از ياد مى ىبدارد و  پريوى هواى نفس انسان را از حق باز مى

به راسىت چه افراد با استعداد و . در نزد ايشان بدترين مردم كساىن هستند كه آرزويشان دراز و كردارشان ناپسند باشد
كه نه تنها به . اى كه بر اثر گرفتارى در دام آرزوهاى خام و خياىل به موجودات ضعيف و مسخ شده تبديل شدند شايسته

شان مفيد نبودند بلكه منافع شخصى خود را نيز پاميال كردند و از هر گونه تكامل بازماندند و أجل خود را  حال جامعه
  .نزديك ساختند

  :مهان طور كه موىل على عليه السالم در مناجات خويش فرمود

  »2« . بـُْعُد َأَملى  َعْن نـَْفعى  َو َحَبَسىن

  .ام حمروم ساخته است ىو دورى آرزوهامي مرا از منفعت واقع

دهد و او شب و روز بايد تالش كند به گمان  چه حمرومّيت از اين بيشرت كه پيوسته انسان را در رنج و رفاه كاذب قرار مى
شود و توبه او  گريى براى او فراهم مى اى از بدخبىت و گوشه رود در حاىل كه توشه خود كه به دنبال سعادت و آسايش مى

   را به

______________________________  
  .42خطبه : ج البالغه -)1(

  .188: ؛ البلد األمني845: مصباح املتهّجد -)2(
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  .اندازد تأخري مى

  :مردى از حضرت على عليه السالم درخواست موعظه كرد حضرت به او فرمود

بيشرت اين گونه  »1« ...اندازند  ارند و به آرزوى طوالىن توبه را به تأخري مىاز آناىن مباش كه بدون عمل اميد به آخرت د
ا مايه عربت ديگران مى دهند و زندگى دردناكشان و سراجنام غم افراد با حالت بدى جان مى   .شود انگيز آ

  :نالد حضرت سّجاد عليه السالم در مناجات خود از دست نفس چنني مى

  »2« .ِعْنَدَك َأْهَوَن هاِلٍك، َكثريََة اْلِعَلِل، َطويَلَة اَألَملِ   َو َجتَْعَلىن... ْفساً ِبالسُّوِء َأمَّاَرًة اهلى اَلْيَك َأْشُكو نَـ 

  ...كنم كه  دهد به تو شكايت مى از نفسى كه فراوان به بدى فرمان مى! خدايا

  .، آرزويش دراز استهايش بسيار بيمارى. دهد ترين تباه شدگان قرار مى هسىت مرا نزد تو از پست

هاى شيطاىن اوست كه حىت به انبيا هم  نقش شيطان در آرزوسازى و زيبا جلوه دادن آن در وجود انسان از مهمرتين تالش
ا تصّرف كند   .طمع ورزيد تا در آ

آلوده كند وىل كند كه آن را  متّىن به معناى آرزوست و شيطان اميد داشت تا در آرزهاى پيامربان هم القائات وارد مى
  .كند خداوند با آيات و حكمت خود امور را حمكم مى

ا خداوند حق تعاىل در مناجاتى به حضرت موسى عليه : أّما آرزوهاى دراز آثار عجيىب در دنيا و آخرت دارد از مجله آ
  :السالم فرمود

   شود و انسان سخت دردنيا آرزوى دراز مكن كه قلبت سخت مى! اى موسى

______________________________  
  .150حكمت : ج البالغه -)1(

  .، مناجاة الشاكني21، حديث 32، باب 143/ 91: حبار األنوار -)2(
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ا ناچيز سازد، پاداش عمل ر  كند، ياد مرگ را كم مى درازى آرزو و اميدها، اعمال را زشت مى »1« .دل از من دور است
  .دهد برد و دنيا را باب ميل قرار مى كند و آخرت را از ياد آدمى مى مى

  :فرمايد پس امري بيان موالى عارفان هشدار ماندگارى مى

و هر كه آرزوى زندگى . هر كه آرزو داشته باشد كه فردا زنده مباند، در حقيقت آرزوى زندگى مهيشگى را كرده است
و در چيزى كه خداوند تبارك و تعاىل به آن وعده داده است؛ ىب . و به دنيا روى آوردماندگار كند، قلبش سخت شود 

برم از اين كه مرا دچار آرزوهاى طوالىن گرداىن، آرزوهاىي كه جز حايل شدن بني  به تو پناه مى! خدايا »2« .عالقه گردد
  .من و حق و به فراموشى دادن آخرت سودى ندارد

فته در درون كه عبارت از سوء نّيت نسبت به مردم، يا خيال گناه، يا سّيئات اخالقى آور  به تو پناه مى! خدايا م از بدى 
  .باشد

پناه به تو از كوچك مشردن گناه صغريه و از دست يافنت شيطان بر امورم، يا روزگارى كه عامل بدخبىت است و از ! خدايا
  .و روزى به اندازه كفاف ستم سلطان ستمكار و از اقدام بر اسراف و از نيافنت رزق

برم از مشاتت دمشنان به وقىت كه رنج و مصيبىت از باب آزمايش به من برسد و از نيازمندى به كسى   به تو پناه مى! خدايا
  .باشد و از زندگى در سخىت كه مانند خودم مى

______________________________  
  .3، حديث 145، باب 398/ 70: ؛ حبار األنوار1، حديث 329/ 2: الكاىف -)1(

  .1552، حديث 18، باب 106/ 2: ؛ مستدرك الوسائل240: اجلعفريات -)2(
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   بدى باطن -28

انسان موجودى ناشناخته و پيچيده است كه در درون او حميطى پر از اسرار فطرى و غريزى است كه تنها خداوند و بنده 
ان اين انساىن كه از آىب جهنده و خاكى خشكيده آفريده شده و براى هدىف عاىل به صحنه دنيا آورده . باخربند ها او از 

ا بروز مى شده است؛ پس از حركت  يوم السرائر  رسد كه كند به بازگشىت بزرگ مى هاى جسمى و قلىب و حاالتى كه از آ
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هاى گوناگون، درون  ها با رنگ شود و انسان پنهان، آشكار مى يابد كه اسرار اين بازگشت روزى حتّقق مى. در آخرت است
  :فرمايد آن جا كه حضرت حق تعاىل مى. كنند خود را مشاهده مى

  »1« »يـَْوَم تـُبـَْلى السَّرائِرُ 

  .شود روزى كه رازها فاش مى

شود، در روز  از آن جهت كه به هنگام آزمايش حقيقت اشيا آشكار مى. به معناى آزمايش است  از ماده بَلوى  تُبلى
فته بروز مى   .شود كند و حقايق عامل درون آدمى بر مهگان آشكار مى قيامت اسرار 

ه در قلب به صورت سّرى به عبارت ديگر آنچ. مجع سريره به مفهوم حاالت و صفات و نيات دروىن و پنهاىن است سرائر
ها، اعتقادات، خطورات قلىب، وساوس شيطاىن، اهلامات رمحاىن و گاهى به اعمال خمفيانه، سوء  و خمفى مانده مانند نيت

  .شود پوشاند يا پنهاىن مرتكب مى شود؛ يعىن هر عمل قبيحى كه انسان او را در باطن مى السريره گفته مى

  :خدا صلى اهللا عليه و آله از تفسري سرائر در آيه شريفه پرسيددر روايىت معاذ بن جبل از رسول 

اىن است كه خداوند بندگان را در: از حضرت پرسيدم: گويد او مى«   چه اسرار 

______________________________  
  .9): 86(طارق  -)1(
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  آزمايد؟ آخرت با آن مى

سرائر مشا، مهان اعمال مشا مهچون مناز و روزه و زكات و وضو و غسل جنابت و هر واجىب است؛ زيرا مهه : حضرت فرمود
گويد  ام، در حاىل كه خنوانده است، يا مى مناز خوانده: گويد اعمال در حقيقت باطن پنهان است، اگر انسان خبواهد مى

انوضو گرفتم در حاىل كه وضو نگرفته است، اين تفسري كالم خد  ».شود ها آشكار مى اوند است؛ روزى كه حقيقت 
شود كه عبارتند از اميان و كفر و نفاق و نيت خري  در آن روز كه يوم الربوز و يوم الظهور است اسرار درون منايان مى »1«

مايه  و براى جمرمان. اين ظهور و بروز براى مؤمنان مايه افتخار و مزيد بر نعمت است... و شر، ريا، اخالص و 
  .سرافكندگى و خوارى و خّفت و افزوىن غضب اهلى است
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  :اند بنابراين مردم از نظر خري و شر دروىن چهار دسته

اين وضعّيت انبيا و اصحاب آنان و مؤمنان و اولياى اهلى است  . اى ظاهر و باطنشان بر خري و نيكى است عّده -الف
  .ه بودن آنان از ميان نيكان خلق اشاره شده استكه در قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم برگزيد

گروهى از اهل كتاب كه خداوند كتاب آمساىن بر آنان نازل : اى ظاهر و باطنشان بر شر و پليدى است مانند عّده -ب
فران را پس خداوند كا. پذيرفتند كردند و حق را منى داد، آنان انكار مى فرمود، يا وعده پريوزى پيامربان را به آنان مى مى

  .لعنت منوده است

اند كه اهلّيت بازگشت به  آنان كساىن. اى ظاهرى شرور دارند وىل در باطن قلىب سليم وىل پيچيده به خري دارند عّده - ج
  :و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره آنان فرمود. دايره حق و حقيقت را دارا هستند

______________________________  
  .سوره طارق 9، ذيل آيه 323/ 10: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)1(
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  »1« .أْحداُؤُهم الَّذيَن اذا َغِضُبوا َرَجُعوا  ِخياُر امَّىت

  .گردند نيكان امت من راسخان در دينند، آنان هر گاه خشمناك شدند به حق بازمى

اند و در اجراى اصول دستورهاى ديىن و كارهاى خري باصالبت و  خري بانشاط و شتاب كنندهآنان در رسيدن به امور 
ان از ترس عذاب پروردگارشان مى و در گسرته رمحت خداوند آشكارا مى. حمكم هستند   .گريند خندند و در 

اين گروه . حالت نفاق استاين وضعيِت مجع شدن خري و شر مهان . اى ظاهرى خري دارند وىل در باطن شرورند عّده - د
به تعبري آيات قرآن، آنان . داراى باطىن خبيث كه منشأ آن شيطنت پليد مهراه با غضب افراطى و حسد اسراىف است

گفته شده    »2« .دانند هاى پريوزى و يارى خداوند را فريب مى منافقند كه در دهلايشان مرض شك و رياست و مهه وعده
رت . سان باشد، اين عدل استهرگاه درون و برون يك«: كه رت از برون باشد احسان است و هرگاه برون  و هرگاه درون 

ها و مفاسد اخالقى   بنابر سخن فوق اگر درون انسان دچار آفت »3« ».از درون باشد اين جتاوز و ستم آشكار است
در حالت تداوم آن حىت دامن كند و  رسد و او را بدشكل مى گردد اندك اندك اثر زشىت سريت به صورت انسان مى

  .گريد بزرگان و حاكمان را هم مى
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  :فرمايد امريمؤمنان عليه السالم در اين باره مى

ِلِك ُسوءُ السِّريِة، آَفُة الُوَزراِء ُخْبُث السَّريرَةِ 
َ
  »4« .آَفُة امل

______________________________  
  .3977، حديث 615/ 1: ؛ اجلامع الصغري5805، حديث 127/ 3: كنز العمال  -)1(

  .، تبصره382/ 2: رياض السالكني -)2(

  .سوره حنل 90، ذيل آيه 191/ 6: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن14/ 1: جمموعة ورّام -)3(

  .7994 -7993، حديث 347: غرر احلكم -)4(
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  .درون است آفت شاهى، بدرفتارى است، آفت وزيران پليدى

  :در دعاهاى وارده از معصومني عليهم السالم آمده است كه

سيد . شود كند و يا جلوگري و پرده رسيدن به درگاه خدا مى برخى از گناهان و صفات رذيله، دعا و حاجت را رد مى
  :فرمايد ساجدين، زين العابدين عليه السالم درباره اين گونه گناهان مى

نُوُب الَِّىت  ْخوانِ َو الذُّ   »1« .تـَُردُّ الدُّعاَء، ُسوءُ النـِّيَِّة، َو ُخْبُث السَّرِيَرِة َو النِّفاُق َمَع اْإلِ

  .باشد و گناهاىن كه مانع قبوىل دعاست عبارت از بدنّيىت، پليدى باطن و دوروىي با برادران مى

به فكر پاك كردن سياهى و زنگار  شود و كند، نادرسىت درونش ظاهر مى پس هر گاه انسان براى اصالح خود رسيدگى مى
اش  هاى زبان و حركات چهره هيچ كس صفت زشىت را در دل پنهان نكرد مگر اين كه آن ويژگى در لغزش. افتد از دل مى
  .گردد منودار مى

  :هاى فساد باطىن پرده برداشته است كه فرمود امام صادق عليه السالم از ريشه
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و هر كه درون خود را درست كند، خداوند ظاهرش را خوب منايد؛ بزرگرتين  پليدى ظاهر ناشى از پليدى باطن است
تباهى آن است كه بنده به غفلت از خداى تعاىل خرسند باشد؛ اين تباهى زاييده آرزوى دراز و آزمندى و تكرب است، 

اهى بر روى زمني مباش كه خواهان تب«: فرمايد چنانكه خداى عّزوجّل در داستان قارون از اين نكته خرب داده است كه مى
  خداوند مفسدان را

______________________________  
  .2، حديث 271: ؛ معاىن األخبار12، حديث 138، باب 376/ 70: حبار األنوار -)1(

  155: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »2« .دوسىت دارد ها كار قارون و باور او بود و مهگى ريشه در دنيا اين خصلت »1« ».دوست ندارد

   كوچك مشردن گناه صغريه  -29

ى شده است؛ زيرا  در روايات معصومني عليهم السالم به طور كلى از كوچك مشردن و اندك دانسنت عمل خري يا شر 
  :عمل اندك و سبك هر چند به نظر ناچيز آيد وىل با توجه به نتيجه آن اثرات بسيارى دارد

   زمينه سازى -الف

  

شود؛ و هر گاه انديشه انسان در كار نيك كوچك پيوسته باشد احساس  ساز كارهاى خري بزرگرت مى دك زمينهعمل خري ان
شود هر چند اين خري در دعا يا حاجت يا صدقه و يارى به ديگران باشد و  خريخواهى و خريرساىن در او تقويت مى

و كوچك دانسنت عمل خري، آثار رواىن و . گردد مى هويىت در وظيفه انساىن توّجهى به ارزش آن موجب نااميدى و ىب ىب
  :عقوبت بسيارى دارد كه در روايات آمده است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ج  »3« .كند بيىن و شادمانت مى كار خوب را هرگز اندك مشمار؛ زيرا فرداى قيامت آن را مى امام على عليه السالم در 
  :فرمايد البالغه مى

   را اجنام دهيد و چيزى از آن را دست كم نگرييد؛ زيرا كوچك آنكار خوب 
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______________________________  
  .77): 28(قصص  -)1(

  .107: ؛ مصباح الشريعة1، حديث 144، باب 395/ 70: حبار األنوار -)2(

  .134: ؛ ثواب األعمال37، حديث 64، باب 181/ 68: حبار األنوار -)3(

  156: ، ص6 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  .شود عادت به كارهاى خري و نيك اندك، مقدمه برگزارى امور خري بسيارى مى »1« .بزرگ است و اندك، آن بسيار

  اندك انگارى حق خدا -ب

  

باشد، يعىن خدا را هيچ حساب كردن و صاحب حق را  گاهى كوچك دانسنت عملى، سبك مشردن حق خداوند مى
  .ارزش انگاشنت است ىب

وايات ما درباره گناه اين گونه بيان كرده است كه در حقيقت سرزدن گناه كوچك، كم امهّيت انگاشنت حق پروردگار است ر 
منايد و خمالفت او را فراهم  و مقام رب العاملني را در قلب كوچك مى. شود و اين تفّكر سبب ضايع كردن حقوق اهلى مى

  .سازد مى

  :اشاره فرموده است حضرت على عليه السالم به اين نكته

اى و هر گاه گناه را كوچك بشمارى پس حق خدا را كوچك  هر گاه گناه را بزرگ بشمارى؛ پس حق خدا را بزرگ مشرده
شود نزد  بنابراين هر گناهى كه در انديشه بزرگى دارد نزد خدا كوچك است و هر گناهى كه كوچك انگاشته مى. اى دانسته

مايش امام على عليه السالم تأييد اندرز رسول الّله صلى اهللا عليه و آله به ابوذر است كه اين فر  »2« .خداوند بزرگ است
  :فرمود

  »3« .َمْن َعَصْيتَ   ِصَغِر اخلَِْطيَئِة َوَلِكِن اْنُظِر ِإىل  يا أَباَذرٍّ التـَْنُظْر ِإىل
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______________________________  
  .آل عمران سوره 4، ذيل آيه 11/ 3: تفسري امليزان -)1(

  .124): 20(طه  -)2(

  .سوره طه 124، ذيل آيه 170، حديث 405/ 3: تفسري نور الثقلني -)3(

  157: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كىن بنگر اى ابوذر به كوچكى گناه منگر، بلكه به آن كه نافرمانيش مى

بزرگوارى در كار است كه با ارتكاب گناهان كوچك و گناه اندك نزد خداوند بزرگ است، يعىن حق موالى : اين كه فرمود
  .رود هاى شيطاىن، به تدريج از بني مى نافرماىن عصيانگرانه با وسوسه

  گناه صغريه چيست؟

  

  .شده است سيئة و  ملم  شود كه در قرآن جميد از آن تعبري به گناه كوچك در برابر گناه بزرگ شناخته مى

مثِْ َواْلَفَو ِحَش ِإالَّ اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َو ِسُع اْلَمْغِفَرةِ الَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكبائِ    »1« »َر اْإلِ

يقيناً آمرزش ] اند مورد آمرزش[كنند  ها جز لغزش هاى كوچك دورى مى كساىن كه از گناهان بزرگ و زشت كارى
  .پروردگارت گسرتده و وسيع است

  »2« »َعْنُه ُنَكّفْر َعنُكْم َسَياِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخًال َكرِميًاِإن َجتَْتِنُبواْ َكَبائَِر َما تـُنـَْهْوَن 

ى مى ا  كنيم، و مشا را به جايگاهى  شويد دورى كنيد، گناهان كوچكتان را از مشا حمو مى اگر از گناهان بزرگى كه از آ
  .كنيم ارزمشند و نيكو وارد مى

  :راغب اصفهاىن در واژه ملم نوشته است
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و گاهى به چيز كم و ناچيز هم اطالق شده . برگرفته از املام به معىن نزديك شدن به چيزى بدون اجنام دادن آن استملم 
در اينجا مقصود نزديك شدن به گناه است و از گناه صغريه به ملم تعبري شده؛ زيرا مرتكب صغريه، حلظه به حلظه به  . است
   گناه

______________________________  
  .32): 53(جنم  -)1(

  .31): 4(نساء  -)2(

  158: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حرمىت به حق و مقام  ملم و سيئة هر دو در توهني و ىب. شود شود و اين موجب انباشته شدن گناهان مى بزرگ نزديك مى
  .ربوىب بارى تعاىل مشرتكند

  :آمده است هاىي دارد كه در روايات و تفاسري اهل فن اما ملم ويژگى

يكى از صفات غالبه بر نفس و فعل قبيحى است كه حّد ندارد و وعده عذاب به آن داده نشده است و بازخواسىت  - 1
  .از آن نشود

گناهى كه شامل صغريه و كبريه است؛ مشروط بر اين كه عادت نشده باشد و گاهى كه اتفاق بيفتد، انسان متوجه   - 2
  .شده و توبه كند

  .كند رود و سپس از آن استغفار مى هى انسان به سراغ آن مىگناهى كه گا  - 3

گناهى كه از انسان سر زند و خوددارى كند و بار ديگر آلوده شود و پى در پى ادامه دارد وىل طبيعت و عادت او   - 4
زيرا بنابراين ممكن است مسلماىن لغزش داشته باشد وىل گناه بر خالف فطرت و طبيعت و سجّيه اوست؛  »1« .نيست

شود و  پس با ارتكاب گناه كوچكى، از ظلم به نفس پشيمان مى. ها جنبه عرضى دارد روح و قلب او پاك است و آلودگى
  .گردد كند سپس مغفرت واسعه اهلى شامل حال او مى از خداوند تقاضاى خبشش مى

  :فرمايد اى به واليان حكومت چنني سفارش مى امري مؤمنان در نامه
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ْب َفانـُْتْم اْظَلُم، َو ُيسائُِلُكم َمْعَشَر ِعباِدِه َعِن الصَّغريَِة ِمْن اْعماِلُكم َو اْلَكبريَِة َو الظَّاِهَرِة َو اْلَمْسُتورَِة، َفاْن يـَُعذِّ   َتعاىلَفانَّ اللََّه 
  »2« .اْن يـَْعُف فـَُهَو اْكَرمُ 

انتان كند، پس اگر عذابتان كند به  بازپرسى مى اى بندگان حق، خداوند بزرگ از كوچك و بزرگ اعمالتان و ظاهر و 
  .تر است تريد و اگر عفو كند او كرمي عذاب مستحق

______________________________  
  .، باب الّلمم441/ 2: سوره جنم؛ الكاىف 53، ذيل آيه 537/ 22: تفسري منونه -)1(

  .27نامه : ج البالغه -)2(

  159: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   اعتناىي به خطاهاى كوچك خطرات ىب

  .اعتناىي به خطاهاى كوچك اشاره شده است هاى معصومني عليهم السالم به اثرات و خطرات ىب در فرمايش

  :امام على عليه السالم فرمود

خشم خداوند خشم خود را در معصيتش پنهان كرده است؛ بنابراين هيچ گناهى را كم مشماريد؛ زيرا چه بسا كه آن با 
  :امام باقر عليه السالم فرمود »1« .خدا مهراه باشد و تو نداىن

امام صادق عليه السالم به أىب  »2« .مصيبىت چون كوچك مشردن گناهت و رضايت دادن به وضعيت موجودت نيست
  :اسامة زيد شحام فرمود

آدمى گناه كند : ان كوچك چيست؟ فرمودگناه: عرض كردم. شود گناهان ُخرد پنداشته بپرهيزيد كه اين گناهان آمرزيده منى
  :امام كاظم عليه السالم فرمود »3« .داشتم شد اگر غري اين گناهى ديگر منى چه خوب مى: و بگويد

دهد و  او گناهان را در نظر مشا كوچك جلوه مى. هاى ابليس است مهانا گناهان كوچك از نرينگ: مسيح به حواريون فرمود
  »4« .گريد و زياد شده و مشا را در ميان مىدر نتيجه گناهان انباشته 
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______________________________  
  .113: ؛ معاىن األخبار43، حديث 137، باب 349/ 70: حبار األنوار -)1(

  .286: ؛ حتف العقول1، حديث 22، باب 165/ 75: حبار األنوار -)2(

  .29، حديث 137، باب 345/ 2: ؛ حبار األنوار1، حديث 287/ 2: الكاىف -)3(

  .392: ؛ حتف العقول1، حديث 25، باب 307/ 75: حبار األنوار -)4(

  160: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امام رضا عليه السالم فرمود

  »1« .گناهان اندك مسري گناهان بزرگند و كسى كه از خداوند در گناه كم، ترس نداشته باشد در زياد نيز از او نرتسد

   شيطانتسّلط  -30

است از ويژگى ا زدوده شده است. هاى سرنوشت منافقان چريگى شيطان بر آ و ياد . از اينرو ياد خدا از خاطر آ
ا غلبه كرده است   .شيطان بر آ

  :فرمايد به اين دليل خداوند آنان را حزب شيطان ناميده و مى

  »2« »ْولِئَك ِحْزُب الشَّْيطِن َأَآل ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطِن ُهُم اْخلِسُرونَ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطُن فَأَنسُهْم ذِْكَر اللَِّه أُ 

شيطان بر آنان چريه و مسلط شده و ياد خدا را از خاطرشان برده است، آنان حزب شيطانند، آگاه باش كه حزب 
  !كارانند شيطان يقيناً مهان زيان

ا  از ماده ُحْوذ به معناى پشت ران شرت است و از آن جا كه ساربان به هنگام راندن شرتان بر پشت ران اْسَتْحَوذَ  هاى آ
  .زند به مفهوم تسّلط يافنت و شتاب در راندن آمده است مى

ق، حزب و فرد منافق با فراموشى ذكر ح. هاى شيطاىن است هاى بارز منافقان اعطاى تام نفس در اختيار وسوسه از ويژگى
آورد؛ آناىن كه  سازد و فجايع بسيارى را پديد مى هاى نادان را هم گمراه مى دهد و گروهى از انسان شيطاىن تشكيل مى
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آميزند؛ و حوادث ناگوارى مانند جنگ مجل و قيام عاشورا را به  افروزند و باطل را با حق مى ها را مى ها و بدعت آتش فتنه
   شيطانند كهآورند، مريدان دربست  وجود مى

______________________________  
  .4، حديث 180/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم55، حديث 137، باب 353/ 70: حبار األنوار -)1(

  .19): 58(جمادله  -)2(

  161: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .منايند مىكنند و باطل را تقويت  راه حق و معصومان عليهم السالم را سّد مى

  :خورد كه امريمؤمنان درباره آنان فرمود پس در اين حالت سرنوشت ايشان با اراده شيطان گره مى

  »1« . اْوليائِِه َو يـَْنُجو الَّذيَن َسبـََقْت َهلُْم ِمَن اللَِّه احلُْْسىن  فـَُهناِلَك َيْستَـْوِىلَ الشَّيطاُن َعلى

  .يابند و آنان كه لطف حق شاملشان شده جنات مى شود در اين وقت شيطان بر دوستانش مسّلط مى

  :آيد آنچه از آيات قرآن و روايات معصومان عليهم السالم به دست مى

هاى ىب مشارى دارد كه  هاى انسان است؛ زيرا شيطان فريبكارى ترين گرفتارى غلبه يا سلطه شيطان بر انسان از مشكل
هاى او در امان  س كه داراى مقام يا مال يا مدرك باشد از فتنهپس هيچ انسان صاحب نـَفْ . اساس آن هواى نفس است

  .مانند نيست مگر اندك افراد ُخمَلص و متقى مصون مى

هاى  سازند سپس صحنه و بسيارى از مردم حىت بدون وسوسه شيطاىن زمينه سلطه جوىي شيطان را بر خود فراهم مى
هاى نفساىن جاده را براى شياطني صاف  به هواىي و خواهشآورد در حقيقت غل عصيان را به دست آنان به وجود مى

  .كند مى

  :حضرت موال على عليه السالم به اين ريشه اشاره فرموده

  »2« .َمِن اْسَتفاَدُه َهواُه إْسَتْحَوَذ َعَلْيِه الشَّْيطانُ 

  .هاى او از او فايده برد؛ شيطان بر او مسّلط گردد هر كه خواهش
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شيطان مهلت فريب و دام گسرتى را تا روز موعود داده است وىل هرگز حق حكومت مهيشگى  هر چند خداوند متعال به
   گرى بر فرشتگان و آدميان نداده و سلطه

______________________________  
  .50خطبه : ج البالغه -)1(

  .7049، حديث 307: غرر احلكم -)2(

  162: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ن شيطان كه ساليان دراز در درگاه ربوىب به عبادت و پرستش پرداخته بود به او اجازه داد تا تصرّفاتى در وىل چو . است
البته نه بر فطرت و دين و واليت و حمبت اهل بيت، بلكه در حدود اعمال بدىن و اخالقى كه . وجود انسان بنمايد

، حتريك شهوت، برافروخنت غضب فراهم سازد و هرگز مستقيم هاى آمادگى گناه را مانند تشويق، زيبا مناىي تواند زمينه مى
  .شود وارد امور خالف منى

  :گويد بنابراين در روز قيامت شيطان در دفاع خود به كافران و منافقان شاكى مى

ْخَلْفُتُكْم َو َما َكاَن ِىلَ َعَلْيُكم ّمن ُسْلطٍن ِإآلَّ َأن َو َقاَل الشَّْيطُن َلمَّا ُقِضَى اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َو َعَدُكْم َوْعَد احلَّْق َو َوَعدتُُّكْم َفأَ 
 ِإّىن َكَفْرُت ِمبَآ َأْشرَْكُتُموِن ِمن قـَْبُل ِإنَّ َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِىل َفَال تـَُلوُموِىن َولُوُمواْ أَنُفَسُكم مَّآ أَنَا ِمبُْصرِِخُكْم َو َمآ أَنُتم ِمبُْصرِِخىَّ 

  »1« »َهلُْم َعَذاٌب أَِليمٌ  الظِلِمنيَ 

نسبت به برپاىي [يقيناً خدا : گويد مى]  به پريوانش[پايان يافته ]  حماسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[و شيطان 
كه آنچه خدا وعده داده، دروغ [به مشا وعده حق داد، و من به مشا وعده دادم ]  قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب

ام نسبت به مشا وفا نكردم، مرا بر مشا هيچ غلبه و تسّلطى  در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا حتّقق يافت مى است، وىل
پذيرفتيد، پس سرزنشم ] بدون انديشه و دّقت دعومت را[و مشا هم ]  پايه به دعوتى دروغ و ىب[نبود، فقط مشا را دعوت كردم 

ورزى مشا كه در  ترديد من نسبت به شرك فريادرس مشامي، و نه مشا فريادرس من، ىبنكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من 
بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذاىب ] كه اطاعت از من را مهچون اطاعت خدا قرار داديد[دنيا درباره من داشتيد 

  .دردناك است
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______________________________  
  .22): 14(ابراهيم  -)1(

  163: ، ص6  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري

  .شود در حقيقت شيطان با نريوهاى غريزى در وجود انسان يارى مى

  :اند هاى اغواگرى شيطان گفته حكماى اسالمى در تفسري ريشه

  :گردد هاى روحاىن مى در بدن انسان نريوهاى چهارگانه است كه سبب از دست رفنت سعادت«

  تصوير آن در ذهن و فكرنريوى خيال و حمسوسات و  - 1

   نريوى وهم در غريحمسوسات - 2

   نريوى شهوت و اميال - 3

   نريوى غضب و خشم - 4

شود؛  شود كه موجب زوال كامياىب معنوى و حضور شياطني خارجى در اطراف انسان مى از اين نريوها حاالتى توليد مى
 »1« ».گريى نريوهاى چهارگانه باشد ت كه سبب جهتاى هم در كار نيس تا زماىن كه اين نريوها فّعال نباشند، وسوسه

ا، حواس ظاهرى و باطىن و نريوهاى بدىن هم به كمك شيطان مى روند و انسان به دست خود مقدمات   عالوه بر آ
اصوًال هر  تواند نفوذ مؤثر داشته باشد؛ زيرا  اما اين كه درباره پيامربان و اولياى اهلى منى. سازد گمراهى و تباهى را آماده مى

گشايد وگرنه او بدون اجازه از اين دروازه  هاى قلب را به روى شيطان مى كسى با اراده و ميل نفس خويش دريچه
  .دهند تا روح و روان و دل آنان آلوده شود گذرد و پيامربان خدا و اولياى حقيقى خداوند هرگز اجازه نظر به او منى منى

توّجهى به حق و حقوق اهلى و انساىن، قلب را  ست كه آدمى بر اثر ضعف اميان و ىبياىب شيطاىن اين ا مقصود از اين راه
  .شود دهد در نتيجه ارتكاب گناه در ذهن او آسان مى در اختيار تسخري شيطان قرار مى

  :كند كه عبارتند از امور مهمى در روايات اهل بيت آمده است كه زمينه تسلط شيطان بر آدمى را بيان مى
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______________________________  
  .سوره اعراف 17، ذيل آيه 41/ 14: ؛ به نقل از التفسري الكبري، فخر رازى3، باب 153/ 60: حبار األنوار -)1(

  164: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   خودپسندى - 1

   زياد ديدن عمل - 2

   كوچكى گناه  - 3

   مهنشيىن با هوسرانان - 4

   ستايشعالقه به مدح و  - 5

   اختالف سازى - 6

  سرگرم شدن به مال و فرزند - 7

   حسد ورزى - 8

   حرص خوردن - 9

   خلوت گزيىن -10

  :فرمايد امريمؤمنان على عليه السالم مى

  .چرخد تا راه نفوذ را پيدا كند هاى شيطاىن است كه در پريامون انسان با تقوا مى از توفيق پرهيزگارى، توّجه به حالت

َم تـَْوبـََتُه َو َغَلَب َشْهَوَتُه، َفانَّ اَجَلُه َمْسُتوٌر َعْنُه َو اَمَلُه خادٌِع َلهُ َفاتـَقَّى َعبْ   َو الشَّْيطاُن ُموَكٌَّل ِبِه يـَُزيُِّن َلهُ ٌد َربَّهُ َنَصَح نـَْفَسُه، َو َقدَّ
  »1« .ِنيَُّتُه َعَلْيِه اْغَفَل ما َيُكوُن َعْنهااْلَمْعِصَيَة َليـَرَْكَبها َو ُميَنِّيِه التَّوبََة لُِيَسوَِّفها، َحىتَّ تـَْهُجَم مَ 
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اش را پيش انداخت و بر شهوتش پريوز شد؛ زيرا زمان اجل انسان  آن عبدى تقواپيشه شد كه خريخواه خودگشت و توبه
آرايد تا مرتكب آن شود  خمفى است و آرزويش گول زننده اوست، شيطان موّكل آدمى است كه معصيتش را در نظرش مى

  دهد تا آن را توبه را به صورت آرزو براى آينده جلوه مى و

______________________________  
  .63خطبه : ج البالغه -)1(

  165: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تر از هر چيز باشد به تأخري افكند، تا مرگ بر آدمى بتازد زماىن كه نسبت به آن غافل

  .برند هاى رنگارنگ شيطاىن شكايت مى كه پيش از روز حماكمه به درگاه خدا از وسوسه  اين است حال اولياى خداوند

  :دارد امام سّجاد عليه السالم در مناجات شاكني كه در حقيقت جنواى دردمندان است عرضه مى

و سينه مرا از ا. كنم كشاند به تو شكايت مى كند و از شيطاىن كه مرا به احنراف مى از دمشىن كه مرا گمراه مى! اهلى
رساند و دنيا  هاى نفس مرا يارى مى در پريوى از خواهش. هاى او قلبم را در ميان گرفته است وسوسه آكنده و زمزمه
  »1« ...شود  آرايد و ميان من و طاعت و قرب به تو مانع مى دوسىت را در نظرم مى

  هاى روزگار سخىت -31

ها و  برد چرا كه زندگى در دنيا هيچ گاه خاىل از دغدغه ه خداوند پناه مىهاى زمانه ب حضرت سّجاد عليه السالم از تلخى
ا بيمارى بدن انسان است كه جسم او با درد و بال مهدم مى دست شود و گاهى تا دم مرگ با  اندازها نيست، كمرتين آ

  .و اين حقيقت زنده تا مهيشه دهر ادامه دارد. آن مهراه است

  :در فرهنگ لغت عرب آمده است

  »2« .بار زمانه و طوفان حوادث روزگار به انسان برسد هاى مصيبت يعىن آنچه از سخىت» ِنَكَبُة الدَّْهر«يا » النّكبة«

______________________________  
  .، مناجاة الشاكني21، حديث 32، باب 143/ 91: حبار األنوار -)1(
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  .»النكبة«ماده : لسان العرب -)2(

  166: ، ص6 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

آورد و اين وضعيت امتحان اهلى است تا پندى  گاهى چرخه زمان براى بعضى آدميان، مبباران بال و حادثه به وجود مى
  .براى مهگان باشد

نصيب مناند بلكه او در بدترين شرايط قرار گرفت كه خداوند  ايوب عليه السالم پيامرب خدا هم از اين قاعده دنياىي ىب
  :او فرمود درباره

َفاْسَتَجبـَْنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ َو َءاتـَْينهُ َأْهَلُه َو ِمثْـَلُهم * َربَُّه َأّىن َمسَِّىنَ الضُّرُّ َو أَنَت َأْرَحُم الرَّ ِمحِنيَ   َو أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى
  »1« »ِلْلعِبِدينَ   مََّعُهْم َرْمحًَة ّمْن ِعنِدنَا َو ِذْكَرى

پس .* ترين مهرباناىن هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه مرا آسيب و سخىت رسيده و تو مهربان]  ياد كن[ايوب را و 
ها از دستش  كه در حادثه[اش را  ندايش را اجابت كردمي و آنچه از آسيب و سخىت به او بود برطرف منودمي، و خانواده

او عطا كردمي كه رمحىت از سوى ما و مايه پند و تذّكرى براى عبادت كنندگان و مانندشان را مهراه با آنان به ] رفته بودند
  .بود

آمد، خم به  وىل او از مهه حوادث پيچيده كه در طوفان بيمارى و نابودى مال و مرگ فرزندان و غالمان برايش پيش مى
ا نشود   .ابرو نداد تا آزمونش كم 

  :آموزد كه فرمود م درس بزرگى را به ما مىخداوند در ادامه از ماجراى ايوب عليه السال

مهان گونه كه او در دنيا و . تا مهانند او صرب و شكيباىي پيشه كنند» .اين ماجرا براى عبادت كنندگان يادآورى باشد«
ا نيز به ثواب اهلى برسند؛ زيرا هر گاه كه بالها و گرفتارى ايوب و صرب او را كه برتري ن مرد آخرت ثواب دريافت كرد، آ

و اين اسلحه هر پيامرب يا رهرب يا . سازند زمان خود بود به ياد آورند، خويشنت را براى بردبارى در دشوارهاى دنيا آماده مى
خواهى خنواهى زندگى دنيا آميخته با انبوه بال و فقر و . فرد مصلح است كه با حتّمل مشكالت به موفقّيت دست يابد

  بيمارى و كمبودهاست؛

______________________________  
  .84 -83): 21(انبياء  -)1(
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  167: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و كساىن كه روحيه استقامت ندارند مهيشه نسبت به پيشامدهاى آينده نگرانند، اّما كساىن كه صبورند از حوادث باكى 
د؛ چنانكه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله درباره كنن ندارند؛ اگر به پاداش آن برسند آرزوى بارش بالهاى بيشرتى را مى

  :كرد؛ با تبسم به او نگاه منود و فرمود تاىب مى بيمارى كه ابراز درد و ىب

دانست پاداشى را كه خداوند در برابر سخىت امراض به او  تاىب او در بيمارى؛ اگر مؤمن مى در شگفتم از مؤمن و ىب
و  »1« .ور باشد تا وقىت كه پروردگارش را مالقات كند هاى آن غوطه يشه در گرفتارىكرد كه مه دهد هر آينه آرزو مى مى

  :اند منونه آن حضرت صادق عليه السالم فرموده

و بنابر مفهوم بيشرت  »2« .هر گاه مردى گرفتار دردى شود و صرب كند، خداوند مانند پاداش هزار شهيد برايش مقّرر منايد
شت، عبور از گذرگاه بالياى زميىن و آمساىن است   .روايات معصومان عليهم السالم راه 

ها از موانع اصلى  ها در حكومت ها و آشوب روزگار هيچگاه در كام رهربان و مؤمنان خوش نيامده است؛ زيرا بروز فتنه
  .حكومت صاحلان بوده است

  :فرمايد م در نكوهش زمان خود مىحضرت امريمؤمنان عليه السال

َعِلْمنا َو َدْهٍر َعُنوٍد َو َزَمٍن َكُنوٍد، يـَُعدُّ فيِه اْلُمْحِسُن ُمسيئاً، َو يـَْزداُد الظَّاِملُ فيِه ُعتـُوا، ال نـَْنَتِفُع ِمبا   ايـَُّها النَّاُس، انَّا َقْد اْصَبْحنا ىف
  »3« .قارَِعًة َحىتَّ حتَِلَّ ِبنا ال َنْسَأُل َعمَّا َجِهْلنا َو ال نـََتَخوَّفُ 

______________________________  
  .14، حديث 501: ؛ األماىل، شيخ صدوق12، حديث 2، باب 206/ 78: حبار األنوار -)1(

  .2473، حديث 1، باب 403/ 2: ؛ وسائل الشيعة14، حديث 2، باب 206/ 78: حبار األنوار -)2(

  .32خطبه : ج البالغه -)3(

  168: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

شود و ستم پيشه  امي، زماىن است كه نيكوكار بدكار مشرده مى اى مردم، ما در روزگارى منحرف و زماىن غرق كفران درآمده
  .آيد افزايد، از آنچه دانيم سودى نربمي و از آنچه ندانيم نپرسيم، از خطرات ترسى ندارمي تا بر سرمان فرود بر طغيانش مى

  :كند سپس حضرت حاالت مردم را بر چهار دسته مى

   فسادگران زمني - 1

   آشوبگران حكومىت - 2

  منافقان خيانتكار - 3

   صاحلان و متقيان - 4

هاى روزگارند كه برخى مانند كاه بر روى آب شناور در حزب باد هستند و برخى  اين چهار گروه حمصول فراز و نشيب
  .افكن و شرورند و برخى مانند آب زالل، مايه سرافرازى و حيات جامعه اسالمى هستندمانند آب گل آلوده، تفرقه 

  .بنابراين فرمايش، هيچ اعتمادى به روزگار دنيا نيست كه رجنورى آن بسيار است

  :كند امام على عليه السالم در كالمى ديگر، روزگار را چنني وصف مى

هر كه به روزگار . سازد گرداند و اميدها را دور مى كند و مرگ را نزديك مى مى فرسايد و آرزوها را تازه ها را مى روزگار بدن
پس چه جاى خوشحاىل و آرامش است كه تريهاى  »1« .دست يابد به رنج افتد و هر كه از دستش بدهد رجنور شود

   غيىب بال و حادثه در كمني

______________________________  
  .72حكمت : ج البالغه -)1(

  169: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاست تا آدميزاد در خواب غفلت مناند ها و مسىت خوشى

  :و نيز آن حضرت فرمود
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و مهچنني به فرزندش  »1« .خوشا به حال او، مگر اين كه روزگار براى او روز بدى را پنهان كرد: مردم كسى را نگفتند
  :حسن عليه السالم سفارش فرمود

كند و  شود پس چون كسى مباش كه سخت سرزنش مى كند و دگرگون مى ان كه روزگار مهواره چهره عوض مىبد! فرزندم
  .هاى زمانه آسوده گذر كنيم اى هست كه از دشوارى آيا راه چاره »2« .عذرش نزد مردم اندك است

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم براى اهلش چنني سفارش مى

سكوتى : و به غري اين آسايش در چهار چيز است. مگر آن گاه كه خداوند را ديدار كند مؤمن را آسايش حقيقى نباشد
كه به آن از احوال دل و نفس خود با آفريدگارت پى بربى، خلوتى كه به آن از گزند پيدا و ناپيداى زمانه جنات ياىب،  

ادت را با صفا دارى ك هاى شيطاىن را مبرياىن و شب زنده ها و وسوسه گرسنگى كه به آن شهوت ه به آن دلت را روشن و 
  »3« .و روح و روانت را پاك سازى

   ستمگرى پادشاه -32

هاى فرومايگى و پسىت روزگار مردم، حكومت ستمگران جور است هر چند بر پايه اسناد اسالمى و جتربه تارخيى  از نشانه
   گذارد؛ كه تا چندين نسل اوضاع جامعه باقى مىاى بر  گرى ظامل مهيشگى نيست وىل آثار تلخ و ناشايسته دوره سلطه

______________________________  
  .286حكمت : ج البالغه -)1(

  .83: ؛ حتف العقول1، حديث 8، باب 212/ 74: حبار األنوار -)2(

  .1، حديث 96، باب 69/ 69: ؛ حبار األنوار115: مصباح الشريعة -)3(

  170: ص، 6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رجنورى آن آشكار است

اى به وسيله هدهد به سوى ملكه سبا فرستاد تا تسليم حق شوند و دست از پرستش بتان  هنگامى كه سليمان نامه«
ما : ملكه سبا در ابتداى تصميم با بزرگان قوم خود مشورت كرد كه با سليمان چگونه برخورد كند تا آنان گفتند. بردارند
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اىي با توستقدرت كاىف دارمي و  تصّور ملكه اين بود كه پادشاهان چون تصميم به تصاحب . مرد جنگيم وىل تصميم 
  :شوند پس گفت گريند با ابزارهاى قدرت و فشار نظامى وارد مى سرزميىن مى

  »1« »ًة َو َكَذ ِلَك يـَْفَعُلونَ َقاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلواْ قـَْريًَة أَْفَسُدوَها َو َجَعُلواْ أَِعزََّة َأْهِلَهآ أَِذلَّ 

كنند و  شوند، آن را تباه مى وارد شهرى مى]  با ابزار، ادوات جنگى و سپاهى رزمى[مهانا پادشاهان هنگامى كه : گفت
  !كنند مهواره چنني مى]  آنان[نشانند و  عزيزان اهلش را به ذّلت و خوارى مى

در حقيقت ملكه سبا كه خود » .كنند آرى، اينچنني مى«: زيرا تأكيد كرداين شيوه فكرى او درباره سالطني صحيح بود؛ 
 ».فساد انگيزى و ذليل ساخنت عزيزان: شود پادشاه بود شاهان را خوب شناخته بود كه برنامه آنان در دو چيز خالصه مى

ها، بنابراين اسباب  ولتها و آبادى و سربلندى د انديشند نه حقوق ملت چرا كه پادشاهان به آخور منافع خود مى »2«
  .ها آنانند اصلى عقب ماندگى اّمت

  :به اين جهت موال على عليه السالم فرمود

  »3« .آَفُة اْلُعْمراِن، َجْوُر السُّلطانِ 

______________________________  
  .34): 27(منل  -)1(

  .سوره منل 34، ذيل آيه 454/ 15: تفسري منونه -)2(

  .7964ديث ، ح346: غرر احلكم -)3(

  171: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آسيب آباداىن، ستم پادشاه است

  :اند يا حكماى اسالمى گفته

  »1« .ال َقْحَط َأَشدُّ ِمْن َجْوِر السُّْلطانِ 

  .تر از ستم شاهى نيست هيچ كمياىب سخت
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ستمگرى كه دلگرم به تاج و ختت هستند در دگرگوىن زمانه بسيار زمينه عربت آموزى است به ويژه كه حاكمان، حاميان 
  .امواج روزگار زيان كارند

  :بني به اين واقعيت اشاره فرمود امام على عليه السالم آن عارف و حق

هر كه زمانه را امني داند مهو به وى خيانت كند و هر كه بر او بزرگى كند، خوار و حقريش سازد و هر كه بر وى خشم  
شم آورد و هر كه بدو پناه برد، او تسليمش كند؛ چنني نيست كه هر ترياندازى به هدف زند و هر  گريد او نيز وى را به خ

هاى او نبايد از نگاه عميق مؤمن دور مباند؛ زيرا   شناخت زمان و سرگرمى »2« .گاه سلطان تغيري كند، زمانه دگرگون شود
شود كه اثرآن كمرت از ستمگرى او نيست  گاهى از سوى ديگر، سست عنصرى حاكم سبب هرج و مرج در جامعه مى

  .بلكه بيشرت است

  :فرمايد رو امريمؤمنان على عليه السالم مى از اين

  »3« .َخَوُر السُّْلطاِن اَشدُّ َعَلى الرَِّعيَِّة ِمْن َجْوِر السُّْلطانِ 

  .تر از ستمكارى پادشاه است سسىت پادشاه بر مردم سخت

  شود وىل ضعف و ناتواىن او در اداره امور مىزيرا ستم سلطان از فرد او صادر 

______________________________  
ج البالغه ابن اىب احلديد -)1(   .94/ 11: شرح 

  .31نامه : ج البالغه -)2(

  .7788، حديث 341: غرر احلكم -)3(

  172: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر  كند در نتيجه ستمكارى افزون ود و هر كسى به كسى ديگر ظلم مىش عدالىت در بني مردم مى كشور سبب ظلم و ىب
  .شود مى
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البته اطرافيان سلطان هم در شرارت و جتاوزهاى او نقش اساسى دارند؛ زيرا كه آنان اسباب محايت روحى و جسمى او را 
  .سازند ها فراهم مى در جرأت دادن بر جنايت

  .يا مهسايه پادشاه باش يا مهسايه دريا :در جملس امام صادق عليه السالم گفته شد«

اين ناممكن است، درستش اين است كه نه بايد با پادشاه مهسايه شد و نه با دريا؛ زيرا پادشاه تو را : حضرت فرمود
دهد و دريا هم با طوفانش نابودت  يعىن شاه به خاطر غرورش تو را رنج مى »1« ».كند آزارد و دريا سريابت منى مى
  .به هر حال خوشى هر دو زودگذر است. سازد مى

داند و  صاحب كتاب جامع السعادات در باب اصالح نفس قبل اصالح غري، اشرف اقسام عدالت را، عدالت سلطان مى
  :نويسد مى

ها و مشول آن، عدالت سلطان است و ديگر اركان عدالت  الترين ُصَور سياستپنهان مناند كه برترين و مهمرتين و با«
ها انباشته گردد و  هاى آشوب به حركت درآيد و گروه آزمايش وابسته و در مرتبه بعدى آن است و با ستم سلطان؛ موج

در بيابان جبويند وىل راهى كمال و ارزش را مانند سرگردان . هاى روزگار نو به هم رسد سخىت. بالهاى زمانه فشرده شود
دو در   ميدان علم و عمل و بررسى آثار و جايگاه آن. گرى براى نقشه آن نيابند براى رسيدن آن و راهنماىي و هدايت

 »...ها چيست؟  پس يافت نشود كه معيار و ميزان در كسب كامياىب و خوشبخىت. گوشه و كنار مورد ستم قرار گريد
   اين نظم و نظام امور؛ طبيعت اذهان و اعمال نفوس خمتلبنابراين با دگرگوىن  »2«

______________________________  
  .203/ 2: ؛ كشف الغمة106، حديث 23، باب 228/ 75: حبار األنوار -)1(

  .، تتميم95 -94/ 1: جامع السعادات -)2(

  173: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين قانون طبيعى دنياست كه هر . شوند گريى كارهايشان دچار سردرگمى مى ى و شكلريز  ها در برنامه گردد و انسان مى
  .سازد پيشه باشد بنيان خود را سست كرده است و وسيله شكست خود را فراهم مى انساىن ستم

  :فرمايد امريمؤمنان على عليه السالم سراجناِم چنني كسى را اين گونه بيان مى
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  »1« .اْكثـََر ُعْدوانَُه، َهَدَم اللَُّه بـُْنياَنُه َو َهدَّ َأرْكانَه ُسْلطانِِه وَ   َمْن جاَر ىف

  .هر كه در سلطنت خود ستم كند و دمشىن خود را بسيار سازد، خداوند پايه و ريشه او را ويران منايد

   اسراف -33

كوتاهى در امور زندگى، به ويژه روى و   در قرآن جميد از صفات ممتاز عباد الرمحن عدالت خواهى و دورى از هر گونه زياده
  .مسائل ماىل است

ا . انفاق و خبشش يكى از وظايف اخالقى هر مسلمان است كه بايد بدون اسراف و خبل باشد و احنراف هر يك از آ
  .شود سبب ناميزان شدن تعادل روحى انسان مى

  :فرمايد خداوند متعال در وصف حال بندگان خاص خود مى

  »2« »أَنَفُقواْ َملْ ُيْسرِفُواْ َو َملْ يـَْقتـُُرواْ َو َكاَن بـَْنيَ َذ ِلَك قـََواًما َو الَِّذيَن ِإَذآ

مهواره ميان ]  انفاقشان[گريند، و  گذرند و نه تنگ مى مى]  و متعارف[كنند، نه از حّد معمول  و آنان كه وقىت انفاق مى
  .اين دو در حّد اعتدال است

  :هاى بسيارى بيان شده است وىل منظور كلى اين است مقابل يكديگرند، نكتهدر تفسري اسراف و اقتار كه نقطه 

______________________________  
  .7977، حديث 346: غرر احلكم -)1(

  .67): 25(فرقان  -)2(

  174: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ق و مقدار الزم بوده باشداسراف، جتاوز و فزوىن از حد بدون حق و جايگاه است و اقتار، كمرت از ح

وقىت چيزى قوام دارد يعىن او مايه اعتدال و ايستادگى در حمل . قوام، به معىن، استقامت و حد وسط ميان دو چيز است
  .آن است
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از رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در تفسري آيه فوق . هاى قوام است حق مدارى و حمل داشنت مصرف هر چيز از مالك
  :فرمودپرسيدند، 

 .هر كه ىب جا و به ناحق عطا كند اسراف كرده است و هر كه جبا و به حق خرج نكند سختگريى و خوارى ورزيده است
  :از امام صادق عليه السالم از كمرتين حد اسراف پرسيدند، فرمود »1«

دور بريزى و خرما خبورى و كمرتين اندازه آن اين است كه لباس بريونت را لباس خانه قرار دهى و ته مانده ظرفت را 
شود وىل نبايد از  روى در كسب مال، مايه زياد شدن مال مى هر چند ميانه »2« .هايش را به اطراف بيندازى هسته

  .مرزصحيح مصرف، گذراند

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم در رعايت حق ماىل به اصحابش مى

َغْريِ َوْجِهِه تـَْبذيٌر َو اْسراٌف َو ُهَو يـَْرَفُع ِذْكَر صاِحِبِه ِىف النَّاِس َو َيَضُعهُ   فَانَّ ِإْعطاَءَك اْلماَل ىف َمْن كاَن َلهُ ماٌل فَايَّاُه َو الَفسادَ 
  »3« .ِعْنَد اللَّهِ 

در روى و از حد گذراندن است و اين كار او را  دليل آن زياده هر كه ثروتى دارد مبادا آن را تباه كند؛ زيرا صرف كردن ىب
   ميان مردم بلند آوازه

______________________________  
  .311/ 7: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن37، باب 261/ 66: حبار األنوار -)1(

  .2531، حديث 719/ 16: ؛ جامع احاديث الشيعه10، حديث 56/ 4: الكاىف -)2(

  .185: ؛ حتف العقول2، حديث 17، باب 97/ 75: حبار األنوار -)3(

  175: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .سازد مقدار مى كند، اما نزد خداوند ىب مى

  .گرچه اسراف و وخلرجى زياد انسان، بيشرت در مال و مصرف خوردىن و نوشيدىن و پوشاكى است

  :اند و در مفهوم اسراف گفته
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ض فرومايگى يا انفاق مال بدون سودمندى و مصرف مال بيشرت از اندازه جايز شرعى و عقلى يا انفاق مال زياد با غر 
  .رعايت حق و مقدار درست آن باشد

رويه در مال تنها اختصاص ندارد؛ بلكه هر چيزى كه در غريجايگاه خود قرار بگريد و حق و  وىل اسراف به مصرف ىب
  .حّدى درآن منظور نشود، اسراف است

ز حالل خدا جتاوز منودند يا فرعون در روى زمني اّدعاى برترين  كردند و ا مهانند قوم لوط كه در مسائل شهوى اسراف مى
  .كرد و در درياى غرورش غرق شد

   اثرات و مفاسد اسراف

  

  :بر اساس آيات و روايات، اسراف اثرات نكوهيده و مفاسد بسيارى دارد، مانند

  .شود اسراف سبب ضايع شدن حقوق مى - 1

شود و  هاى نفساىن مى ماندن نفس در خوارى نيازمندى و خواهشاسراف سبب جهل به مقدار مال و آن موجب  - 2
  .ناداىن كليد هر شرى است

يدسىت شود - 3   .اسراف سبب فقر و 

  .شود كشى و ستم به ديگران مى اسراف سبب حق - 4

  .گردد ريزى مى گراىي، حرام خورى، خون اسراف سبب جتمل - 5

و سراجنام نفس را به هالكت ... واسى، چاقى، اعتياد و اسراف سبب توليد امراض جسمى و رواىن مانند وس - 6
  .رساند مى

  .هاى بسيارى شود كه ضررش بيشرت از خبل و احتكار است اسراف سبب زيان - 7

  176: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .اسراف در دنيا سبب مهدمى انسان با شيطان و در آخرت مهنشيىن با اهل دوزخ است - 8

تنها در اموال و اعمال شر و ناپسند است؛ اّما در امور خري و افعال نيك و شايسته هر چه انسان در راه مفاسد اسراف 
  .خري تالش و مصرف كند، اندوخته آخرتى آن زياد است

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

م در امور ناپسند كه  كنيد كه مرد و اكنون مشاهده مى »1« .اسراف در هر چيزى ناپسند است مگر در كارهاى خري
كنند و باطل را در هدفش يارى  گرفتارى دنيا و آخرت، در پى دارد چه بسيار مال و وقت و عمر خويش را اسراف مى

هاى آن در جامعه اسالمى  اما در امور خرييه كه موجب سازندگى روح و روان و پاداش اخروى است و زمينه. رسانند مى
  .اهل زمانه را بشناسيد پس. كنند فراهم است، كوتاهى مى

  هاى اسرافكار نشانه

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :نشانه اسرافكار چهار چيز است

  .نازد به كارهاى باطل مى - 1

  .خورد آنچه فراخور حالش نيست مى - 2

  .رغبت است در كارهاى خري ىب - 3

  »2« .كند هر كسى را كه به او سودى نرساند، انكار مى - 4

______________________________  
  .18217، حديث 23، باب 271/ 15: ؛ مستدرك الوسائل8120، حديث 359: غرر احلكم -)1(

  .22: ؛ حتف العقول11، حديث 4، باب 122/ 1: حبار األنوار -)2(

  177: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   نيافنت روزى -34

خداوند در رزق موجودات تفاوت و اندازه بر اساس  . حكمت اهلى وجود دارددر مسئله روزى خواه مادى يا معنوى، 
و بر پايه علم و بينشى كه نسبت به قابليت و استعداد هر يك از بندگانش دارد، . گنجايش هر خملوقى مقّرر داشته است

رههاى مادى و معنوى به طول يك توانند از روزى ها منى مهه انسان. دهد فراخور حالش روزى مى مند باشند؛ زيرا  سان 
  :فرمايد چنانكه آيه شريفه مى

  »1« »ِإنَّ َربََّك يـَْبُسُط الّرْزَق ِلَمن َيَشآءُ َو يـَْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريَاً َبِصريًا

]  مصلحت[او به گريد؛ زيرا  تنگ مى] براى هر كه خبواهد[دهد، و  يقيناً پروردگارت رزق را براى هر كه خبواهد وسعت مى
  .بندگانش آگاه و بيناست

دهد؛ پس تقدير و مقدرات حكيم مطلق بر اساس آن احاطه  هيچ كارى را حق تعاىل بدون حساب و علت اجنام منى
و انسان چون داراى صفات و ظرفّيت حمدود است و در زمان و مكان معيىن . فّياض بر ماهيت و سرنوشت موجود است

ته و آينده خويش احاطه ندارد، بنابراين بر صالح و فساد امورش آگاه نيست و زمينه گمراهى گريد پس بر گذش جاى مى
  .سازد و تباهى خود را فراهم مى

  :فرمايد در آيه ديگر مى

  »2« »ِبِعَباِدِه َخِبٌري َبِصريٌ َلبَـَغْواْ ِىف اْألَْرِض َو لِكن يـُنَـّزُل ِبَقَدٍر مَّا َيَشآءُ ِإنَّهُ  َو َلْو َبَسَط اللَُّه الّرْزَق ِلِعَباِدهِ 

كند؛  و اگر خدا روزى را بر بندگانش وسعت دهد، در زمني سركشى و ستم كنند، وىل آنچه را خبواهد به اندازه نازل مى
  يقيناً او به بندگانش آگاه و

______________________________  
  .30): 17(اسراء  -)1(

  .27): 42(  شورى -)2(

  178: ، ص6 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

  .بيناست
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كند و آن را به  ها از فزوىن رزق و مال زياد است كه بنده خدا از راه حرام كسب مى بسيارى از عوامل تباهى انسان
داند كه داشنت امكانات و اندازه طبيعى داراىي و قناعت ورزى  و اين را منى. دهد حساب زرنگى و تالش زياد خود قرار مى

و حرص و زيادخواهى و فقر . شود كند و سبب رشد و كمال معنوى او مى ان را در سري معنوى موفق مىاست كه انس
  .شود ساز شكست دروىن انسان مى توفيقى است كه زمينه روحى باعث ركود رواىن و ىب

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

يِن، َو الصَّ    »1« .بـُْر َعَلى النَّائَِبِة، َو تـَْقِديُر اْلَمِعيَشةِ اْلَكماُل ُكلُّ اْلَكماِل التـََّفقُّهُ ِىف الدِّ

  .مهه كمال حقيقى، عبارت از فهم در دين و شكيباىي در برابر بالى سخت و اندازه نگه داشنت در خرج زندگى است

در اين سخن بايد انديشه كرد چه نيكوست كه جايگاه كسب روزى هم پاكيزه باشد كه اين نشانه خوشبخىت بنده 
  .روزى است خوش

: امام فرمود. دعا كن كه خداوند روزى مرا در دست بندگانش قرار ندهد: ابوعبيده به امام صادق عليه السالم عرض كرد«
او روزى بندگان را در دست يكديگر قرار داده است، اما از خدا خبواه كه روزيت را در . كند خداوند چنني كارى منى

ها، جهت آزمايش  و گاهى تنگى و گسرتش روزى »2« ».اين از خوشبخىت استدست بندگان خوبش قرار دهد كه 
يدست و تنگ. روحيه انسان است تا سپاسگزار از ناسپاس معلوم گردد   .دست؛ بازشناخته شوند و توانگر از 

______________________________  
  .5ديث ، ذيل ح22، باب 172/ 75: ؛ حبار األنوار4، حديث 32/ 1: الكاىف -)1(

  .108، حديث 73، باب 244/ 75: ؛ حبار األنوار361: حتف العقول -)2(

  179: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امريمؤمنان على عليه السالم در وصيت خود به فرزندش امام حسن عليه السالم فرمود

تو به قسمت خويش خواهى رسيد و سهم اگر تواىن كارى كىن كه از كسى جز خداوند نعمىت به تو نرسد، چنني كن؛ زيرا 
و البته روزى اندكى كه از سوى پروردگار پاك رسد ارزمشندتر است از نعمت بسيارى كه از آفريدگان . خود را خواهى گرفت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

گاهى حمرومّيت از رزق يا اندك شدن بركت مال به جهت عوامل سوزاننده   »1« .او به تو رسد؛ گرچه مهه چيز از اوست
  .آن است كه در بيان معصومان عليهم السالم اسباب آن آمده است سرچشمه فيض

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

 .هر كه حّقى از حقوق برادر مسلمان خود را پاميال سازد، خداوند بركت روزى را بر او حرام گرداند مگر آن كه توبه كند
  :امام باقر عليه السالم فرمود »2«

  :امام صادق عليه السالم فرمود »3« .شود كند و به سبب آن روزى از او گرفته مى ه مىبنده گنا

كند، به آسايش دست  بنابراين كسى كه به اندازه كفافش بسنده مى »4« .سازد حرام خوارى زياد؛ روزى را نابود مى
كند؛ زيرا اين خواسته پيامرب  و از كمى رزق و روزى گاليه منى. شود يابد و از زندگى آسان و بانشاطى برخوردار مى مى

  :اسالم صلى اهللا عليه و آله است كه به ابوذر فرمود

______________________________  
  .31نامه : ج البالغه -)1(

  .33850، حديث 9، باب 325/ 27: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 10، باب 293/ 101: حبار األنوار -)2(

  .6، حديث 137، باب 318/ 70: ؛ حبار األنوار8، حديث 270/ 2: الكاىف -)3(

  .108، ذيل حديث 23، باب 256/ 75: ؛ حبار األنوار372: حتف العقول -)4(

  180: ، ص6 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

من دعا كردم كه خداوند بزرگ مرتبه روزى دوستداران مرا به قدر كفاف عطا كند و به دمشن من مال و فرزند ! اى اباذر
  :طلبد از دعاهاى حضرت على عليه السالم است كه حفظ حرمت انساىن را در كرامت روزى مى »1« .زياد دهد

ِحبَْمِد َمْن   ِرْزِقَك َو اْستَـْعِطَف ِشراَر َخْلِقَك، َو ابـَْتلى  ِباْالْقتاِر، َفاْستَـْرِزَق طالىب  ِباْلَيساِر َو التـَْبُذْل جاهى  اللَُّهمَّ ُصْن َوْجهى
  »2« .ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشى   لىَو اْنَت ِمْن َوراِء ذِلَك ُكلِِّه َوِىلُّ اْالْعطاِء َو اْلَمْنِع انََّك عَ   ، َو افْـَتَنتَ ِبَذمٍّ َمْن َمنَـَعىن اْعطاىن
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دسىت نشكن، تا از آنان كه روزى تو را خواهند روزى خواهم  نيازى حفظ فرما و حرمتم را به تنگ آبرومي را به ىب! بار خدايا
و از شرار مردم خواستار عطوفت باشم و به ثناى كسى كه به من ببخشايد دچار آمي و به بدگوىي آن كه از خبشيدن به 

  .ورزد مبتال گردم و تو ماوراى اين مهه، اختيار دار خبشش و منعى، چه اين كه بر هر چيز تواناىيمن دريغ 

   مشاتت دمشنان -35

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

ّواً ِألَنَُّه يـَْعُدْو َعَلْيَك َفَمْن داَهَنَك ىف ا ُمسَِّى اْلَعُدوُّ َعدُّ   »3« .َعَلْيكَ   اْلعاِدى َمعايِِبَك فـَُهَو اْلَعُدوُّ وَ   ِإمنَّ

  پس هر كه در. كند اند؛ زيرا بر تو جتاوز و ستم مى دمشن را عدو ناميده

______________________________  
  .463: مكارم األخالق -)1(

  .216خطبه : ج البالغه -)2(

  .10569، حديث 461: غرر احلكم -)3(

  181: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند با تو مساحمه كند؛ دمشىن است كه بر تو جتاوزگرى مىهايت  عيب

  :به طوركلى دمشن بر دو گونه است«

  .شود دمشن باطىن كه ذات و ماهيتش با حس درك منى -الف

  .دمشن ظاهرى كه با احساس و شهود قابل درك است -ب

  :دمشنان باطىن عبارتند از

اى او بر اساس حسادت و غرورى است كه در اصل  توزى ذاتى و ريشه كه اصل هر دمشىن است و كينه  »شيطان« - 1
  .خلقت آدم پديد آمده است و خداوند در آياتى از قرآن جميد، بسيار از دمشىن شيطان پرهيز داده است
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يامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله هاست و پ كه از اقسام نفس و مهكار شيطان در دعوت به گناه و زشىت  »نفس اّماره« - 2
  :در اين زمينه فرموده است

لويت قرار دارد خطرناك و حضرت يوسف عليه السالم در ماجراى خويش  »1« .ترين دمشن تو نفس توست كه ميان دو 
  .با مهسر عزير مصر از اين نفس به خدا پناه برد كه او را تا مرز نافرماىن حق نزديك منود

  :اند گونه  دمشنان ظاهرى سه

خو و سنگدل دارد و براى ضرر زدن به ديگران به  جو كه باطىن درنده ، آدم بد ذات و كينه»انسان شيطان صفت« - 1
ها در  خبشى از وسوسه: و آن شياطني انسى هستند كه حق تعاىل در سوره ناس فرمود. سازد برد و نابود مى آنان يورش مى

  .كافران و منافقان از اين گروهند. گريد سينه آدمى به وسيله اين گروه صورت مى

مانند دمشىن كه نادانان . ، كسى كه يا خمالف برترى عقلى يا علمى و عرفاىن اهل فضل و دانش است»انسان بدخواه« - 2
  .دانند با عاقالن و عاملان دارند؛ كه در حقيقت دمشن چيزى هستند كه منى

______________________________  
  .314: ؛ عّدة الّداعى1، حديث 45، باب 64/ 67: نوارحبار األ -)1(

  182: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امام رضا عليه السالم فرمود

رنج و مشقت روزگار بر دارندگان آداب كامل، چريگى حمرومّيت بر : سه چيز است كه بر سه چيز گماشته شده است
يابه سبب جاذبه دنياىي مانند حسادت نسبت به مقام  »1« .معرفت پيشكسوت اهل حرفه و فن و دمشىن عوام بر اهل

  .رياست و مال و ملك ديگرى و يا حسادت نسبت به فاميل و مهسايه و دوستان است

  :امام على عليه السالم فرمود

  »2« .َعداَوُة اْألَقاِرِب َأَمرُّ ِمْن َلْسِع اْلَعقاِربِ 

  .هاست گزيدن عقربتر و دردناكرت از   دمشىن نزديكان تلخ
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، آناىن كه درگريى و نافرماىن ايشان سبب شكنجه روحى و اذيت به حال انسان است وىل قصد جتاوز »انسان ُموذى« - 3
يا نابودى ندارند مانند فرزندان و مهسران كه پروردگار در سوره تغابن به پرهيز از آنان و مدارا و گذشت از رفتارشان 

  :سفارش فرموده است

 » َو تـَْغِفُرواْ َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ ا الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِإنَّ ِمْن َأْزَو ِجُكْم َو أَْولدُِكْم َعُدوا لَُّكْم َفاْحَذُروُهْم َو ِإن تـَْعُفواْ َو َتْصَفُحواْ يَأيـُّهَ 
»3«  

دمشن ] هاى خدا و پيامرب اجراى فرمانبه علت بازداشنت مشا از [به راسىت برخى از مهسران و فرزندانتان ! اى اهل اميان
از آزار و رجنى كه [بپرهيزيد، و اگر ]  كه خمالف احكام خداست[آنان ]  هاى ىب جاى عمل به خواسته[مشايند؛ بنابراين از 

  پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را چشم] دهند به مشا مى

______________________________  
  .5، حديث 10اب ، ب41/ 2: حبار األنوار -)1(

  .9337، حديث 407: غرر احلكم -)2(

  .14): 64(تغابن  -)3(

  183: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى خدا هم مشا را مورد الطاف ىب[ترك مناييد و از آنان بگذريد 

ا سنجيده شود البته دسته سوم و اموال انسان مهگى از مراد  »1« ».ابزارهاى آزمايش اهلى است كه بايد مؤمن به آ
گرند كه در وقت بروز بالها  هاى شيطان صفت مالمت حضرت سّجاد عليه السالم از مشاتت اعدا، شيطان جىن و انسان

از هواى نفس،  كنند و نفس لّوامه هم به خاطر اطاعت و مشكالت روحى و جسمى و ارتكاب معصيت او را سرزنش مى
  .سازد وجدان فطرى او را حمكوم مى

بزرگان دين و پيامربان خدا و اولياى اهلى از گزند دمشنان و مالمتگر مصون نبودند و هر يك به فراخور مقامات خويش 
  .اند مورد مشاتت بدخواهان بوده

  :آور به درگاه ربوىب شكوه برد و گفت ايوب نىب عليه السالم از اين وضعيت رنج«
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  »2« »َربَُّه َأّىن َمسَِّىنَ الضُّرُّ َو أَنَت َأْرَحُم الرَّ ِمحِنيَ   َو أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى

  .ترين مهرباناىن هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه مرا آسيب و سخىت رسيده و تو مهربان]  ياد كن[و ايوب را 

  :در تفسري قمى در ذيل آيه

َنا َلُه َأْهَلُه َو مِ    »3« »ِألُْوِىل اْألَْلببِ   ثْـَلُهم مََّعُهْم َرْمحًَة ّمنَّا َو ذِْكَرىَو َوَهبـْ

و مانندشان را مهراه با آنان به او خبشيدمي تا رمحىت از سوى ما و ] ها از دستش رفته بودند كه در حادثه[اش را  و خانواده
  .تذّكرى براى خردمندان باشد

  كه پيش از ابتالى او مرده بودند و  خداوند از خانواده ايوب كساىن را: آمده است

______________________________  
  .392 -391/ 2: رياض السالكني -)1(

  .83): 21(انبياء  -)2(

  .43): 38(ص  -)3(

  184: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را براى . مهچنني كساىن كه پس از ابتالى او درگذشته بودند به وى برگرداند ايوب زنده گرداند و آنان با او به و مهه آ
  .زندگى ادامه دادند

بودى خبشيد، از او پرسيدند تر  از ميان بالهاىي كه به سر تو آمد كدام يك برايت سخت: بعد از آن كه خداوند ايوب را 
ليه السالم امام صادق عليه السالم درباره زمينه سازى شيطان براى سرزنش ايوب ع »1« ».مشاتت دمشنان: بود؟ فرمود

  :فرمود

اى از ياران ايوب عليه السالم كه در   چون مّدت بال و گرفتارى بر ايوب به درازا كشيد و ابليس صرب او را ديد، نزد عّده«
پس بر . بياييد نزد اين بنده بالزده برومي و از حال او جويا شومي: نشيىن رفته بودند، رفت و گفت هاى دور به گوشه كوه
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خاكسرتى سوار شدند و چون به نزديك ايوب رسيدند از بوى ناخوش او رم كردند وىل ياران و جوانان به نزد ايوب اسرتاىن 
  :عليه السالم نشستند و عرض كردند

به نظر ما گرفتار . اى، چون اگر از خدا پرستش كنيم ما را هالك سازد گفىت كه چه گناهى كرده كاش به ما مى! اى ايوب
  اى؟ اى است كه آن را پنهان داشته نج و بالىي كه كسى به آن مبتال نشده؛ به خاطر مسألهشدن تو به اين ر 

داند من هيچ غذاىي خنوردم مگر اين كه يتيمى يا بينواىي با من  به عزت پروردگارم سوگند كه او مى: ايوب عليه السالم فرمود
تر بود  شدم مگر اين كه آن كارى را كه براى بدمن سخترو ن خورد و هيچ گاه با دو امر كه هر دو طاعت خدا بود روبه مى

  .برگزيدم

پيامرب خدا را سرزنش كرديد به طورى كه جمبور شد آنچه از عبادت پروردگارش كه ! واى به حال مشا: يكى از جوانان گفت
  .منود برمال سازد تا كنون پوشيده مى

  »2« »...شينم آن گاه اقامه حجت و دليل خواهم كرد اگر روزى در جملس داورى تو بن! پروردگارا: پس ايوب فرمود

______________________________  
  .سوره ص 43، ذيل آيه 242/ 2: تفسري القمى -)1(

  .214 -213/ 17: تفسري امليزان -)2(

  185: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خواسته شيطان براى ارزياىب مقام شكرگزارى او در حالت هاى اهلى كه در برابر  به هر حال ايوب موفق گرديد از مهه آزمون
تقاضاى شفا و سالمىت از درگاه اهلى بنما، : او حىت به خواهش مهسرش كه گفت. سخىت و بال بود؛ سرافراز بريون آيد

و . يمحال بايد به مهني اندازه در گرفتارى و سخىت نيز صبور باش. ما هفتاد سال در نعمت بودمي! واى بر تو: فرمود
بود يافت   .اندكى نگذشت كه 

اى از قيامت هم  اين وضعيت در صحنه »1« ».اى نافذتر از مالمت دمشنان نديدم هيچ سرنيزه«: گويد جاحظ مى
  :گويند برپاست كه در حماكمه عمومى مستضعفان گناهكار به مستكربان جنايتكار مى
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كنند از  و مشرك منوديد و مستكربان چون عذاب را مشاهده مى مشا بوديد كه با مكر و فريب ما را نسبت به خداوند كافر
  »2« .شوند ها سخت پشيمان مى سرزنش

  نياز به مثل خود -36

شوند در حاىل كه فقر گوهر مردان بزرگمنش و  روى در فقر و غىن مى ها در زندگى دچار كوتاهى يا زياده بعضى انسان
  :فرمايد داى متعال مىزماىن كه خ. هاى فاضله است آشكار كننده خصلت

  »3« »َو ِلْلُمْؤِمِنَني َو لِكنَّ اْلُمنِفِقَني َاليـَْعَلُمونَ  َو ِللَِّه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلهِ 

   در حاىل كه عّزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او و مؤمنان است، وىل منافقان

______________________________  
  .393/ 2: السالكني؛ رياض 146: ربيع األبرار -)1(

  .33): 34(سبأ  -)2(

  .8): 63(منافقون  -)3(

  186: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .معرفت و آگاهى ندارند]  به اين حقيقت[

اگر براى آنان در زندگى سخىت و كمبودهاىي پيدا شد و يا به . بنابراين است كه مؤمنان نبايد ذّلت و خوارى داشته باشند
گرفتار آمد، يا براى امتحان و شناخت دروىن است يا براى پاكى از گناهى كه در هر صورت مايه ارتقاى معنوى در  بالىي  

  .كمال آدمى است

   كلمه

  »أكفاء«
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و نسبت دادن فقر به آن از جهت شدت درد نيازمندى به . در دعا به معناى امثال و اشباه در نسب و حسب است
ران باشد هر گاه انسان حمتاج به مانند خود باشد در حقيقت اسري او شود و ديگرى بر او نزديكان و يا نيازمندى به ديگ

  .كند رياست مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  »1« .َمْن ِشْئَت َتُكْن َأسريَُه َو استَـْغِن َعمَّن ِشْئَت َتُكن َنظريَهُ   اْحَتْج اىل... 

  .نيازى جوىي، مهتاى او خواهى بود شوى و از هر كه ىب مىدست نياز سوى هر كه دراز كىن، بنده او 

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .كاَد اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن ُكْفراً 

  .نزديك است كه فقر به كفر اجنامد

   فقر در كالم عالمه جملسى

  

  :فرمايد يه و آله مىمرحوم جملسى رمحه اهللا در توضيح اين فرمايش رسول خدا صلى اهللا عل

اما اخبارى كه گذشت و روايىت از . اين روايت از روايات مشهور ميان شيعه و سىن است و نكوهش عظيمى از فقر دارد«
  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه فرمود

______________________________  
  .14ث ، حدي40/ 2: ؛ اخلصال21، حديث 30، باب 411/ 71: حبار األنوار -)1(

  .4، حديث 131، باب 246/ 70: ؛ حبار األنوار4، حديث 307/ 2: الكاىف -)2(

  187: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود »1« .نازم فقر افتخار من است و من به آن بر ساير انبيا عليهم السالم مى
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. با روايت فوق تعارض دارد »2« .مستمندان حمشور فرمامرا مستمند، زنده بدار و مستمند مبريان و در زمره ! بار خدايا
  :كنند البته اين روايت با روايىت كه اهل سنت از پيامرب نقل مى

  »3« .اْلَفْقُر َسواُد اْلَوْجِه ِىف الدارِين

  .فقر مايه روسياهى هر دو جهان است

  .كند را تأييد مى

  .اند خمتلفى بيان كرده بزرگان در يكنواخىت و سازش ميان دوگانگى احاديث نظرات

   فقر در كالم راغب اصفهاىن

  

ها را تا  اين معنا مهه انسان. وجود نياز ضرورى -1 »4« :رود فقر در چهار معنا به كار مى: راغب اصفهاىن نوشته است
  :شود و آيه زماىن كه در دنيا هستند و مهه موجودات تا ابد را شامل مى

  »5« »َقرَآءُ ِإَىل اللَِّه َو اللَُّه ُهَو اْلَغِىنُّ احلَِْميدُ يَأيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلفُ 

______________________________  
  .26، ذيل حديث 94، باب 30/ 69: ؛ حبار األنوار38، حديث 39/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .26، ذيل حديث 94، باب 30/ 69: ؛ حبار األنوار37، حديث 39/ 1: عواىل الآلىل -)2(

  .26، ذيل حديث 94، باب 30/ 69: ؛ حبار األنوار41، حديث 40/ 1: عواىل الآلىل -)3(

  .»فقر«ماده : مفردات الفاظ القرآن -)4(

  .15): 35(فاطر  -)5(

  188: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نياز و ستوده است مشاييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا ىب! اى مردم
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كه فقر مطلق اىل الّله در ذات ممكنات است و نازيدن و افتخار پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله اشاره به مهني معناست  
  .به فقر از اين معناست

  :يدسىت كه در آيات - 2

َأْغِنَيآءَ ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهم ِبِسيمُهْم ِلْلُفَقَرآِء الَِّذيَن أُْحِصُرواْ ِىف َسِبيِل اللَِّه َالَيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِىف اْألَْرِض َحيَْسبـُُهُم اجلَْاِهُل 
  »1« »َعِليمٌ  َالَيَسُلوَن النَّاَس ِإحلَْافًا َوَما تُنِفُقواْ ِمْن َخْريٍ َفِإنَّ اللََّه بِهِ 

در مضيقه و ] به سبب جنگ يا طلب دانش يا بيمارى يا عوامل ديگر[حقِّ نيازمنداىن است كه در راه خدا ]  صدقاتْ [
توانند در زمني سفر كنند؛ فرد ناآگاه آنان را از شدت پارساىي وعّفىت   منى]  و براى فراهم كردن هزينه زندگى[اند  نا افتادهتنگ

از مردم به اصرار چيزى ]  آنان. [شناسى آنان را از سيمايشان مى!] تو اى رسول من. [پندارد نياز مى كه دارند توانگر و ىب
  .انفاق كنيد، يقيناً خدا به آن داناست]  عيب با ارزش و ىب[آنچه از مال ! اميانو مشا اى اهل . خواهند منى

َا الصََّدقُت لِْلُفَقَرآِء َواْلَمسِكِني َواْلعِمِلَني َعَليـَْها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِىف الرَّقاِب َواْلغرِ  ّمَن  ِمَني َوِىف َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضةً ِإمنَّ
  »2« »اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

يدستان  به خاطر متايل به [و آنان كه بايد ]  مجع و پخش آن[و كارگزاران ] گري زمني[صدقات، فقط ويژه نيازمندان و 
كه [اه خدا در ر ]  هزينه كردن[بدهكاران و ]  پرداخت بدهى[بردگان و ]  آزادى[قلوبشان را به دست آورد، و براى ]  اسالم

   و در راه] باشد شامل هر كار خري و عام املنفعه مى

______________________________  
  .273): 2(بقره  -)1(

  .60): 9(توبه  -)2(

  189: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى از سوى خداست، و خدا دانا و حكيم است فريضه]  اين احكام[ماندگان است؛ 

  :عبارت از آزمندى و سريى ناپذيرى است و مقصود حديث نبوى كه فرمودنياز نفس كه  - 3
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و در مقابل آن، حديث توانگرى، توانگرى نفس است، قرار . مهني معناست »1« .نزديك است كه فقر به كفر اجنامد
  :و مقصود از اين مجله. دارد

  .نيز مهني توانگرى است »2« .دكن نياز منى كسى كه قناعت نداشته باشد، مال و ثروت او را توانگر و ىب

  :فرمايد نيازمندى به خدا؛ كه حديث نبوى مى - 4

  :و مهچنني آيه »3« .نيازى از خودت مرا نيازمند مگردان نياز گردان و با ىب با نيازمندى به خودت مرا ىب! بار خدايا

  »4« »فـََقاَل َرّب ِإّىن ِلَمآ أَنَزْلَت ِإَىلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ 

  .كىن، نيازمندم به آنچه از خري بر من نازل مى! پروردگارا :و گفت

رتين . فقري در اصل به معناى كسى است كه ستون فقراتش شكسته است. مقصود مهني معنا از فقر است اين توجيه، 
   سخىن است كه در اين باب گفته شده

______________________________  
  .40/ 1: ؛ عواىل الآلىل26حديث ، 94، باب 29/ 69: حبار األنوار -)1(

  .9091، حديث 393: ؛ غرر احلكم26، ذيل حديث 94، باب 31/ 69: حبار األنوار -)2(

  .283/ 4: ؛ عون املعبود26، ذيل حديث 94، باب 31/ 69: حبار األنوار -)3(

  .24): 28(قصص  -)4(

  190: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند، يعىن فقر مهچون خال سياهى است بر  را محل به مدح و ستايش كرده) سواد الوجه(بعضى هم روسياهى . است
  .كند نه زشت رخسار حمبوب كه او را زيبا مى

به قوىل، مراد از وجه، ذات ممكن است و مراد از فقر، نياز آن در وجود ديگر صفات كماليه به غري؛ و تعبري از احتياج به 
شود، احتياج نيز از ذات ممكن جداشدىن  ن است به طورى كه سياهى از حمل خود زايل منىروسياهى لزوم آن با ذات ممك
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رت آن است كه به فرض درست بودن حديث، محل بر فقر مذموم و . بعيد بودن اين دو توجيه پوشيده نيست. نيست
  .نكوهيده شود

   فقر در كالم غزاىل

  :نويسد غزاىل در شرح اين حديث مى

دهد، چرا كه موجب حسادت  اى نيست آدمى را در پرتگاه كفر قرار مى با اضطرار به چيزى كه از آن چاره زيرا فقر توأم«
برد و باعث شود كه انسان فقري در برابر ثرومتندان اظهار  ها را از بني مى شود و حسد هم حسنات و خوىب به توانگران مى

زند و سبب ناخشنودى به قضاى اهلى و ناراضى بودن از روزى  ذلت و خوارى كند كه اين خود به آبرو و دين او لطمه مى
كشاند به اين داليل است كه پيامرب مصطفى صلى اهللا عليه و آله از فقر  شود و اين جهت اگر كفر نباشد به كفر مى مى

  :به اين جهت پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »1« ».به خدا پناه برده است

  »2« .ُكوَن أَْغَىن الّناِس فـَْلَيُكْن ِمبا ىف َيِد الّلِه أَْوَثَق ِمْنُه ِمبا ىف َيِد َغْريِهِ َمْن َأراَد َأْن يَ 

   خواهد توانگرترين مردم باشد، بايد به آنچه در دست خداست هر كه مى

______________________________  
  .26، ذيل حديث 94، باب 31/ 69: حبار األنوار -)1(

  .20، حديث 129، باب 178/ 70: ؛ حبار األنوار8، حديث 139/ 2: الكاىف -)2(

  191: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اطمينان بيشرتى داشته باشد تا به آنچه در دست غري اوست

  :لقمان حكيم به فرزندش فرمود

ُرِّ فـََلْم َأَر َأَمرَّ ِمَن اْلَفْقِر َفِإِن افْـتَـَقْرَت يـَْوماً َفاْجَعْل فـَْقَرَك بـَيـَْنك َو قاَل ُلْقماُن البِنِه، اْعَلْم َأْي بـَُينَّ ِإّين َقْد ُذْقُت الصَّبـَْر َو 
أَْنواَع امل

  »1« .بـَْنيَ الّلهِ 
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پس اگر . تر از فقر نديدم ها را چشيدم، اما تلخ كه من صرب را و نيز انواع تلخى! بدان اى فرزندم: لقمان به فرزندش فرمود
نيازت را ميان خود و پروردگارت نگه دار و از ناداريت با مردم سخن مگوى كه نزد آنان خوار و  روزى فقري شوى،

  ....شوى  مقدار مى ىب

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم سرور عارفان به حقيقت، از اثرات فقر مى

َو اْسِتْخفاٌف ِبالَوقاِر َو ُهَو الَفْقُر احلاِضُر َو ِقّلُة طََلِب اَحلواِئِج ِمَن الّناِس َطَلُب اَحلوائِج إىل الّناِس َمَذلَُّة لِلَحياِة و َمْذَهَبةٌ لِلَحياء 
  »2« .ُهَو الِغَىن احلاِضرُ 

كاهد و آن، فقر  نياز خواهى از مردم مايه خوارى در زندگى و از بني برنده شرم و حياست و از وقار و شكوه آدمى مى
  .ت حاضر استحاضر است و كمرت نيازخواهى، ثرو 

   زندگى در سخىت -37

زند با درهاى بسته روبرو  شود و انسان دست به هر كارى مى گاهى به طور كلى درهاى زندگى به روى انسان بسته مى
  .اند و به تعبري قرآن معيشت ضنك است شود كه در روايات از آن تعبري به تنگى معيشت كرده مى

______________________________  
  .66/ 2: ؛ كنز الفوائد84، حديث 94، باب 53/ 69: حبار األنوار -)1(

  .279: ؛ حتف العقول3، ذيل حديث 21، باب 136/ 75: حبار األنوار -)2(

  192: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َو َمْن َأْعَرَض َعن ِذْكرِى َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا

]  و سخىت[روى بگرداند، براى او زندگى تنگ ]  ياد منودن از من در مهه امور استكه سبب [و هر كس از هدايت من 
  .خواهد بود

اين فشار . گريد به معىن سخىت و تنگى است كه در اثر فشار و شدت مسائل گوناگون انساىن و طبيعى صورت مى  ضنك
زوهاى دراز آدمى، عرصه را بر او تنگ زندگى تنها به خاطر درآمد اندك و فقر نيست، بلكه در اثر خبل و حرص و آر 

  .اى به ايثار و خبشش و لطف به ديگران ندارد كند و ديگر عالقه مى
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يادى كه مايه آرامش و . هاى و فشارهاى مادى و معنوى روگرداىن از ياد حق است هاى بروز سخىت از مهمرتين زمينه
هنگامى كه انسان . گردد افسردگى در روان مىاطمينان جان و دل است و نبود آن سبب احساس اضطراب و ترس و 

گردد، زندگيش در تنگناى  شود و غرق در شهوات و حرص و طمع مى كند از ياد حق غافل مى مسؤوليتش را فراموش مى
  .گريد، نه عرفاىن كه جانش را بسازد و نه اخالقى كه او را در برابر طوفان شهوات آرام كند معنوى قرار مى

وزگار بشر بيشرت به خاطر كمبودهاى معنوى است كه به خاطر عدم اطمينان به آينده و ترس از در حقيقت تنگى ر 
  .و آن دل به حق سپرده، از اين نگراىن در امان است. نابودى امكانات و وابستگى به جهان ماده است

   مضيقه زندگى در كالم عالمه طباطبائى

  

  :فرمايد يل مضيقه زندگى را چنني بيان مىعّالمه طباطباىي رمحه اهللا در شرح آيه فوق؛ دل

   يعىن تنگناىي؛ دليلش اين» زندگيش سخت شود«: فرمايد اين كه خداوند مى«

______________________________  
  .124): 20(طه  -)1(

  193: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ماند غري اين كه به دنيا چنگ زند و آن را  است كه هر كس پروردگار خود را فراموش كند و از ياد او برود راهى برايش منى
و براى حتصيل آن بكوشد و متام ّمهت خود را صرف درست كردن زندگى و  . تنها مطلوب و هدف خويش قرار دهد

را بسنده نيست؛ زيرا هر چه به دست آورد باز راضى نشود و زندگى چنني كسى، كم باشد يا زياد او . گسرتش آن كند
طلبد؛ به عالوه غم و نگراىن و  تر مى بنابراين هر چه به دست آورد دلش افزون. كند بيشرت و بيشرت به چنگ آورد سعى مى

نان و اضطراب و ترس از پيشامدها و بالهاى ناگوارى چون مرگ و بيمارى و آفت و حسادت بدخواهان و توطئه دمش
در صورتى  . سازد قرار مى ها و از دست دادن كسان و چيزهاىي كه دوست دارد او را پيوسته دلتنگ و ىب ناكامى در كوشش

يافت كه نزد پروردگارش حياتى  شناخت و مهواره به ياد او بود و يقني مى كه اگر مقام و عظمت پروردگار خويش را مى
ى از خوارى و شادى و مقام و كرامىت  رد و ملكى زوالجاودانه و نياميخته با مرگ و نيسىت دا ناپذير و عزتى ناب و 

اگر اين . يافت دنيا گذرگاه است و زندگى آن در قياس با زندگى اخروى ناچيز است پايان در انتظار اوست و درمى ىب
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رهكرد و معي يافت، به مهان مقدار از دنيا كه برايش مقدر شده قناعت مى ها را درمى نكته اش گشته است كفايتش  شىت كه 
ايشان در حبث ديگرى با عنوان گفتارى درباره معناى عذاب در  »1« ».داد كرد و خود را در تنگنا و سخىت قرار منى مى

  :نويسد قرآن مى

  :مهچنانكه در تفسري آيه

  »2« »َو قـُْلَنا يَاَدُم اْسُكْن أَنَت َو َزْوُجَك اجلَْنَّةَ 

شت سكونت گرييد تو! اى آدم: و گفتيم   .و مهسرت در اين 

______________________________  
  .سوره طه 124، ذيل آيه 225/ 14: تفسري امليزان -)1(

  .35): 2(بقره  -)2(

  194: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سخىت كشيدن و حقيقت امر آن است كه خوشحاىل و غم و شادى و اندوه و اميد و ترس انسان و : توضيح دادمي
چرخد و سپس نعمت و عذاب و امورى از  آسايش ديدن او، مهگى خنست بر حمور ديد او درباره خوشبخىت و بدخبىت مى

مثًال روح براى خود نوعى خوشبخىت و بدخبىت دارد و جسم . شود اين قبيل بسته به چيزى است كه به آن نسبت داده مى
  ...يوان مفهومى دارد و براى انسان مفهومى به مهني ترتيب مهچنني اين دو مقوله براى ح. نوعى ديگر

. هاى او پرورده نشده است هاى اهلى را به خود نگرفته و به آداب و تربيت پرست دنياخواه كه خلق و خوى انسان ماده
و در راه به از اينر . دهد داند و به سعادت روح يعىن خوشبخىت معنوى امهّيىت منى خوشبخىت را مهان خوشبخىت مادى مى

او گرچه پيش از مهان چيزى را . كوشد طلىب، آزمندانه مى دست آوردن مال و فرزند و مقام و در راه سلطه جوىي و قدرت
به . هاى خالص خياىل خود بوده است خواسته كه اكنون به آن رسيده است، اما در حقيقت، خواهان نعمت و لذت مى

  .يابد راه با هزاران درد و غم مىرسد آن را مه مهني علت وقىت به لذتى مى

بيند آن  خواهد نرسد آن چيز برايش آرزو و مايه حسرت است و مهني كه به آن رسيد مى بنابراين تا زماىن كه به آنچه مى
ا دل خوش كرده  بيند كه با غم و دردها و عوامل ىب ها مى ها و كاسىت خواسته او نيست؛ زيرا در آن عيب ارزش كه به آ
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از طرف ديگر به چيزى فراتر از اين امور مادى هم كه مايه آرامش دل و تسلى خاطر در برابر از دست . راه استبود مه
  .ها باشد، دل نبسته است رفته

كند و به  شود و از اينرو رهايش مى آورد مايه غم و درد او مى پس آنچه به دست مى. شود بنابراين باز گرفتار حسرت مى
رت از آ آورد مايه دردمندى و دريغ  رود تا شايد دل دردمندش را شفا دهد و آنچه به دست منى ن مىسراغ چيزى 

   آورد و حال او كه چيزى چنني است حال او وقىت چيزى را به دست مى. شود هاى او مى خوردن

  195: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »...آورد  را به دست منى

   امام صادق عليه السالمتفسري آيه شريفه در كالم 

  

  :در برخى روايات از امام صادق عليه السالم، درباره مراد از آيه

  »2« »َو َمْن َأْعَرَض َعن ِذْكرِى َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا

]  و سخىت[روى بگرداند، براى او زندگى تنگ ]  كه سبب ياد منودن از من در مهه امور است[و هر كس از هدايت من 
  .د بودخواه

  :پرسيدند؟ حضرت فرمود

و نابيناىي در آخرت از كوردىل در دنياست كه واليت على بن اىب طالب را نپذيرفته . واليت امرياملؤمنني عليه السالم است
اين حالت آشفته؛ جمازات روى گرداىن از هدايت حق يا واليت امام على عليه  »3« .است و او در قيامت سرگردان است

و هر كس از الگوى حق در دنيا اعراض كند گرفتار شرايط سخت . گردد جب نابيناىي درون و بريون مىالسالم كه مو 
  .شود معيشىت و بد دىل شود كه اثر آن در قيامت آشكار مى

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى
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نيا اْكبَـُر َمهِِّه فـََلْيَس ِمَن اللَِّه ِىف  َقِطُع َعْنُه أََبداً، َو ُشُغًال اليـَنـَْفرُِج ِمْنُه أََبداً : ٍء َو أَْلَزَم قـَْلَبهُ َأْرَبَع ِخصالٍ   َشىَمْن اْصَبَح َو الدُّ َمها اليـَنـْ
ُلُغ ُمْنَتهاُه أََبداً  ُلُغ َغناُه أََبداً، َو أََمًال اليـَبـْ   »4« .َو فـَْقراً اليـَبـْ

______________________________  
  .سوره آل عمران 4، ذيل آيه 11/ 3: تفسري امليزان -)1(

  .124): 20(طه  -)2(

  .سوره طه 124، ذيل آيه 170، حديث 405/ 3: تفسري نور الثقلني -)3(

  .130/ 1: جمموعة ورّام -)4(

  196: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :چهار خصلت پيوسته گريبانگريش باشداى ندارد و  كسى كه صبح كند و بزرگرتين تالش او دنيا باشد، نزد خدا هيچ مرتبه

  .اندوهى كه هرگز از او جدا نشود - 1

  .گرفتارىي كه هرگز از آن رهاىي نيابد  - 2

  .نيازى و توانگرى نينجامد فقرى كه هرگز به ىب - 3

  .و آرزوىي كه هرگز پايان نپذيرد - 4

  :فرمايد مىامام باقر عليه السالم در فراز از دعاىي كه معروف به دعاى جامع است، 

ا َعلى  ، َمِعيَشًة أَْقوى ما أَبـَْقْيَتىن  َمِعيَشىت  اْسَأُلَك اللَُّهَم الرَّفاِهَيَة ىف ا ِإىل  ِ ا ِرْضواَنَك َو َأصُري ِ داِر احلََْيواِن   طاَعِتَك َو أَبـُْلُغ ِ
  »1« .ِبِه ُمَضيِّقاً َعَلىَّ   قىَو التـَْبَتِلِىن ِبَفْقٍر َأشْ   ِرْزًقا ُيْطِغيىن  َغْداً َو ال تـَْرزُْقىن

خواهم تا زنده هستم زندگى مرا در آسايش قرار دهى، چندان كه در طاعت تو نريومندتر گردم و به  از تو مى! خدايا
شت كه خانه زندگى من است، بروم. خشنودى تو دست يامب به من آن چنان روزى . و فرداى قيامت به وسيله آن به 
  ....به فقرى گرفتارم مكن كه در تنگناى بدخبىت افتم و  مده كه سركشم كند و
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   مرگ بدون توشه اخروى -38

مرگ ابتداى جهان آخرت است، كسى كه در دنيا اهل اميان و تقوا و عمل صاحل و اخالق حسنه بوده، در حقيقت توشه 
اما كسى كه  »2« .ه حتفه اهلى استجهان ديگر را فراهم آورده و مرگ براى او به فرموده رسول خدا صلى اهللا عليه و آل

به فرمان خدا نبوده و از انبياى اهلى اطاعت ننموده و آراسته به اخالق حسنه و تقوا نشده و كار خريى اجنام نداده، 
  .توشه است دستش خاىل و به هنگام حركت به سوى آخرت ىب

______________________________  
  .3، حديث 43، باب 269/ 91: األنوار ؛ حبار26، حديث 589/ 2: الكاىف -)1(

  .، ذكر املوت243و  240/ 8: برگرفته از احملّجة البيضاء -)2(

  197: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اگر در آيات قرآن در رابطه با قيامت كه بيش از هزار آيه است دقت مناييد، مسأله زاد و توشه و راحله براى جهان ديگر 
  .واهيد ديدرا در آن آيات خ

   آمادگى براى مرگ در روايات

  

أداءُ اْلَفراِئِض، َواْجِتناُب اْلَمحارِم، َو اْالْشِتماُل َعَلى اْلَمكارِِم، ُمثَّ : َما اْالْسِتعداُد ِلْلَمْوِت؟ قالَ : قيَل ِألمريِاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  »1« .ْيِه، َو اللَِّه ما يُباِىل اْبُن أىب طاِلٍب أَوَقَع َعَلى اْلَمْوِت أْم َوَقَع اْلَمْوُت َعَلْيهِ ال يُباىل أَوَقَع َعَلى اْلَمْوِت أْم َوَقَع اْلَمْوُت َعلَ 

شرعى، اخالقى، عملى، ماىل، (اداى واجبات : استعداد براى موت چيست؟ فرمود: به امرياملؤمنني عليه السالم گفتند
  .و دارا بودن حسنات و مكارم اخالقى) قوقىعملى، اخالقى، اجتماعى، ح(دورى از حمرمات ) حقوقى

طالب را از مرگ باك نيست كه او  پسر اىب! به خدا قسم. سپس باكى نيست كه او سراغ مرگ برود يا مرگ سراغ او آيد
  .سراغ مرگ رود يا مرگ سراغ او آيد

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سؤال شد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ُهْم َلُه اْسِتْعداداً : أىُّ اْلُمْؤِمنَني أْكَيُس؟ قالَ    »2« .أْكثـَُرُهْم ِذْكراً ِلْلَموِت َو أَشدُّ

كند و آمادگى بيشرتى براى سفر  آن كه زياد از موت ياد مى: تر است؟ فرمود تر و بافراست كدام يك از مؤمنان زرنگ
  .آخرت دارد

  :به حضرت سّجاد عليه السالم گفته شد

  أْن َيُكوَن َقْد فـَرََغ ِمْن أبِْنَيِتِه َو ُدورِِه وَ : ؟ قالَ ما َخيـٌْر ما َميُوُت َعَلْيِه اْلَعْبدُ 

______________________________  
  .1534، حديث 17، باب 100/ 2: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 76، باب 263/ 68: حبار األنوار -)1(

  .2571، حديث 23 ، باب435/ 2: ؛ وسائل الشيعة13، ذيل حديث 76، باب 267/ 68: حبار األنوار -)2(

  198: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .أْن َيُكوَن ِمْن ُذنُوِبِه تائِباً َو َعَلى اخلَْْرياِت ُمقيماً، َيرُِد َعَلى اللَِّه َحبيباً َكرمياً : َو َكْيَف ذِلَك؟ قالَ : قيلَ . ُقصورِهِ 

چگونه؟ : عرضه داشتند. از ساختمان و خانه و قصرفراغت بال : مريد چيست؟ فرمود رتين حاىل كه عبد بر آن مى
از گناهان با توبه درآمده باشد و بر خريات پابرجاىي حاصل منوده باشد، در اين صورت با حمبوبيت و كرامت بر : فرمود

  .شود خداوند وارد مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .ديناراً َملْ َيْدُخِل اْجلَنََّة أْغىن ِمْنهُ َمْن ماَت َو َملْ يـَتـُْرْك ِدْرَمهاً َو ال 

ثرومتندتر ) كنايه از اين كه اضافه مالش را با خدا معامله كرده باشد(كسى كه مبريد و درهم و دينارى از خود جباى نگذارد 
شت منى   .شود از او وارد 

   تأسف و حسرت بزرگ -39
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حسرت روز قيامت است به خاطر خاىل بودن دست از اعمال صاحله و برم از بزرگرتين حسرت كه  اهلى، به تو پناه مى
اخالق حسنه و خريات و مربّات و از بزرگرتين مصيبت كه مصيبت در دين است و از بدترين بدخبىت كه افتادن در آتش 

  .جهّنم است و از بدى بازگشت و نوميدى از ثواب و رسيدن به كيفر و عذاب

  .ترين مهربانان رود فرست و مرا و مهه مردان و زنان با اميان را به رمحتت پناه ده، اى مهرباناهلى، بر حمّمد و آل حمّمد د

  .هاى خاصى هستند عقايد و اوصاف و اعمال انسان در زندگى داراى صورت

ا يك سلسله ارتباط و نسبت   هاىي وجود دارد كه شخصيت دروىن را بني آ

______________________________  
  .300، حديث 122: ؛ الّدعوات17، حديث 76، باب 267/ 68: ار األنوارحب -)1(

  .301، حديث 123: ؛ الّدعوات17، ذيل حديث 76، باب 267/ 68: حبار األنوار -)2(

  199: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اس. سازد مى و به مرور در سيطره اوصاف . تانسان در حمدوده اعتقادات و افكار انتخاىب خود قرار گرفته و زير سلطه آ
ا اعمال و رفتار شكل مى. گريد و اخالق اكتساىب قرار مى گريد و به روش عملى و دايره شخصّيىت تبديل  و با تكرار آ

در قيامت كربى اين عقايد و اوصاف و اعمال داراى . ها در عامل آخرت هم ادامه دارد اين ارتباط و نسبت. شود مى
پس از باب . و امور مسلط دنياىي بر انسان در آن عامل هم مسلط است. كند با هر فردى بروز مىصورت هاىي متناسب 

  :آنچه خداوند فرمود

  »1« »ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ 

  .هاى خويش است آورده هر كسى در گرو دست

اصحاب ميني و صاحلان كه . بينند اند، مى دهشتيان و دوزخيان آنچه را آور . باشد يعىن انسان درگري آنچه گردآورده، مى
ا حاكم بوده است؛ در آزادى مطلق قرار مى گريند وىل جمرمان و كافران كه در اسارت نفس و  حب حضرت حق بر آ

  .شوند و اين بازتاب اوصاف و اعمال آنان در دنياست اند؛ در فشار عذاب و آتش گرفتار مى شيطان بوده
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ر به معىن برهنه كردن و كنار زدن لباس است وىل مقصود در اينجا اين است كه با ندامت حسرت در لغت از ماده حس
  .رود، ندامت و اندوه شديد بر آنچه از دست رفته باشد و امكان بازگشت نباشد پرده جهل كنار مى

هاست به كلماتى كه نشان از تأسف و حسرت بزرگ است؛  در قرآن جميد هر جا سخن از قيامت و حشر و نشر انسان
كند؛ زيرا انسان با مشاهده آيات حق و  اشاره مى... مانند اى كاش، افسوس، واى بر من، متأسفانه، بازگشت به دنيا و 

خداوند . شود معرفت حقيقت، به اندوهى بزرگ دچار مى ها و كيفرهاى آخرت و كوتاهى در كسب اعمال نيك و نعمت
   به بندگان اين وضعيت جانسوز را هشدارمى

______________________________  
  .38): 74(مّدثّر  -)1(

  200: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد

َأْو تـَُقوَل َلْو َأنَّ اللََّه َهداِىن َلُكنُت ِمَن * َو ِإن ُكنُت َلِمَن السِخرِينَ َما فـَرَّطُت ِىف َجنِب اللَِّه   َعَلى  َأن تـَُقوَل نـَْفٌس َحيْسَرَتى
  »1« »َأْو تـَُقوَل ِحَني تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِىل َكرًَّة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننيَ * اْلُمتَِّقنيَ 

نسبت به احكام [ترديد  كه درباره خدا كردم، و ىبكارى و تقصريى   دريغ و افسوس بر امهال: تا مبادا آن كه كسى بگويد
يا چون * ترديد از پرهيزكاران بودم، كرد، ىب اگر خدا هدايتم مى: يا بگويد.* از مسخره كنندگان بودم]  اهلى و آيات ربّاىن

  .شدم بازگشىت بود تا از نيكوكاران مى] به دنيا[اى كاش مرا : عذاب را ببيند، بگويد

  »2« »ْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَى اْألَْمُر َو ُهْم ِىف َغْفَلٍة َو ُهْم َاليـُْؤِمُنونَ َو أَنِذْرُهْم يَـ 

هستند و اميان ]  شديدى[خربى  برتسان، در حاىل كه آنان در ىب -آن گاه كه كار از كار بگذرد -و آنان را از روز حسرت
  .آورند منى

ها  ها و خالف كارى ها و مساحمه كارى شود و نتيجه كوتاهى شر مىشود كه انسان وارد عرصه حم از آيات فوق استفاده مى
اندوهى سنگني مهراه با ندامىت . شود بيند؛ فريادش به واحسرتا بلند مى و شوخى گرفنت دستورها را در برابر چشم خود مى

  .آورد افكند و اين حالت دروىن خود را بر زبان مى عميق بر قلب او سايه مى
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   ن جمرمان در قيامتهاى گوناگو  حالت

  

  :دهند هاى گوناگوىن از خود نشان مى بنابراين جمرمان در سه جايگاه، حالت

  .كنند با ورود به حمشر اظهار حسرت و تأسف مى - 1

______________________________  
  .58 -56): 39(زمر  -)1(

  .39): 19(مرمي  -)2(

  201: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .منايند مشاهده پاداش پرهيزكاران، آرزوى سرنوشت آنان را مىبا  - 2

  .كند با مشاهده عذاب اهلى، آرزوى بازگشت به دنيا و جربان گذشته مى - 3

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در اين زمينه مى

ها و فرشته  رشته مأمور ثبت خوىبوقىت قيامت فرا رسد ف... به راسىت كه فرزند آدم از آنچه بر آن خلق شده غافل است 
سپس با او به صحنه حمشر . گشايند اى را كه به گردنش بسته شده است مى آيند و نامه ها بر وى فرود مى مأمور ثبت بدى

سپس پيامرب خدا صلى اهللا . دهد راند و ديگرى به كارهاىي كرده است گواهى مى آيند در حاىل كه يكى او را به جلو مى مى
در  »1« .مهانا مشا امرى عظيم پيش رو داريد كه طاقت آن را نداريد؛ پس از خداى بزرگ كمك بطلبيد: آله فرمودعليه و 

  :هاى ديگرى مانند يوم احلسرة، يوم الندامة، يوم احملاسبه دارد و درباره يوم احلسرة آمده است روايات ما قيامت نام

  :حضرت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت شوند و اهل جهنم وارد آتش شوندهر   شت وارد  نگرند و در اين حال مرگ را به  نوشند و مى مى. گاه اهل 
بله، اين طور و آن : دهند شناسيد، پاسخ مى مرگ را مى: گويند آورند و به آنان مى صورت گوسفندى سياه و سفيد مى
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شت برند، سپس ندا مى مى شناسند، پس در پيش مهگان او را سر طور بود و مهه آن را مى جاويد مبانيد ! شود، اى اهل 
  :در روايت ديگر است »2« .جاويد مبانيد مرگ نداريد! مرگ نداريد و اى اهل دوزخ

______________________________  
  .سوره ق 24، ذيل آيه 357/ 18: ؛ تفسري امليزان347/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .39449، حديث 514/ 14: ؛ كنز العمال9/ 3: ؛ مسند امحد بن حنبل26، باب 345/ 8: حبار األنوار -)2(

  202: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت بسيار خوشحال مى مرد و اهل جهنم با حسرت فرياد بلند  شوند كه اگر كسى آن روز مرگى بود؛ از شادى مى اهل 
َما   َحيْسَرتـََنا َعَلى  پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله در ذيل آيه »1« .مرد مرد، از حزن و اندوه مى كشند؛ كه اگر كسى مى مى

  :فرمود» .دريغا كه كوتاهى كردمي« »2« »فـَرَّْطَنا ِفيَها

شت مى افسوس آنان كه آيات حق را تكذيب مى شىت خود را در  بينند و اين  كردند؛ از اينروست كه دوزخيان جايگاه 
شت و جهنم ابدى خواهند ديد و بازگشىت در كار نيستو مه »3« .گردد موجب حسرت مى   .گان جاى خود را در 

   تفسري جنب اللّه

  .در برخى روايات از جنب الّله به ائمه اطهار عليهم السالم تفسري شده است

  :امام موسى بن جعفر صلى اهللا عليه و آله در تفسري آيه

  :فرموده است »4« »هِ َما فـَرَّطُت ِىف َجنِب اللَّ   َعَلى  َحيْسَرَتى

 »5« .جنب الّله امريمؤمنان عليه السالم است و مهچنني اوصياى بعد از او هستند كه مقام واالىي دارند تا آخرين نفر آنان
   اند وىل پريوى شان بر اين است كه در كنار مكتب امامان و اهل بيت بوده افسوس

______________________________  
 39، ذيل آيه 424/ 6: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن272/ 4: ؛ الدّر املنثور26، باب 345/ 8 :حبار األنوار -)1(

  .سوره مرمي
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  .31): 6(أنعام  -)2(

  .سوره أنعام 31، ذيل آيه 9/ 3: الدّر املنثور -)3(

  .56): 39(زمر  -)4(

  .10، حديث 53، باب 193/ 24: ؛ حبار األنوار9، حديث 145/ 1: الكاىف -)5(

  203: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اند؛ و اطاعت خدا را ناديده گرفتند نكرده

كنند وىل  كند كه حّقى را بيان مى عمل معرىف مى در حديثى معترب، مصداق روشن حسرت خواران روز قيامت را عاملان ىب
  .پيمايند در عمل عكس آن را مى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  »1« ....َشدَّ النَّاِس َحْسَرًة يـَْوَم الِقياَمِة الَّذيَن َوَصُفوا اْلَعْدَل ُمثّ خاَلُفوه ِإنَّ أَ 

  .بيشرتين افسوس را در روز قيامت مردمى دارند كه سخن از عدالت بگويند و خود با ديگران به عدالت رفتار نكند

  :فرمايد ا يادآورى مىاز اينرو حجت اللّه، امري عارفان، در خطبه ارزمشند خود آن روز ر 

َنْسَأُل اللََّه ُسْبحانَُه َأْن َجيَْعَلنا َو ِإيَّاُكْم ِممَّْن ! ِشْقَوةٍ   َغْفَلٍة اْن َيُكوَن ُعُمرُُه َعَلْيِه ُحجًَّة، َو َأْن تـَُؤِديَُّه أَيَّاُمُه ِإىل  ذى  َفياَهلا َحْسَرًة َعلى
  »2« .طاَعِة َربِِّه غاَيٌة َو الَحتُلُّ ِبِه بـَْعَد اْلَمْوِت َنداَمًة َو الكآَبةٌ  التـُْبِطرُُه ِنْعَمًة َو التـَُقصُِّر ِبِه َعنْ 

از خدا درخواست ! اش بر او حّجت است و پايان زندگيش شقاوت خربى كه عمر نابوده شده حسرت و اندوه بر آن ىب
ىف آنان را در عبادت پروردگار خود مقّصر دارم ما و مشا را از كساىن قرار دهد كه نعمت آنان را به طغيان نيندازد و هد

  .نسازد و پس از مرگ، ندامت و اندوه بر او فرود نيايد

  .بنابراين بايد از موقعيت اندوهناك آن روز به خداوند پناه برد؛ روزى كه پناهگاهى غري از رمحت اهلى نيست

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى
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   باشد، در آن روزى كه اندازه آن پنجاه هزار سالكسى كه به خودش ستم كرده 

______________________________  
  .15، حديث 9، باب 30/ 2: ؛ حبار األنوار134، حديث 64، باب 120/ 1: احملاسن -)1(

  .63خطبه : ج البالغه -)2(

  204: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت مى برد سپس به او رحم مى ه را به درون او مىشود، چندان كه خداوند اندو  نگهداشته مى : فرمود. رود كند و به 
ا وارد مى از  »1« .كند سپاس خدا را كه اندوه از ما بزدود، خداىي كه در طول مدت حمشر، اندوه و حسرت به درون آ

  :مجله حسرات آخرت اين است كه

در غري طاعت خدا قرار داده است و وارثان او آن را در راه  كسى ماىل را ناجبا مصرف كرده يا از راه حرام گردآورده و
شت مى   .رود و او به دوزخ راه يابد خدا خرج كنند؛ اينان به 

  .كند گويد وىل خودش خالف عقايدش رفتار مى يا كسى كه از عدالت سخن مى

ره نگريد و ديگران هم از او سودى نربند هاى روز قيامت  ها و حرمان سارتاينها خ. و يا كسى از دانش و بينش خود 
  .است

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

ِصيَبةٌ اْستَـْغِفرُاللََّه َو ِإذا َأصابـَْتُه مُ : احلَْْمُدِلّلِه َو ِإذا أَْذَنَب َذنْباً قالَ : إذا اْعِطَى َشْيئاً قالَ : َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيه َأِمَن يـَْوَم الَفزَِع اَألكَربِ 
  »2« .َربِّهِ   ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعوَن َو ِإذا كاَنْت َلُه حاَجٌة َسَأَل رَبَُّه َو ِإذا خاَف َشْيئاً جلََأَ ِإىل: قالَ 

  :چهار چيز است كه در هر كسى باشد از آن روز وحشت بزرگ در امان است

  :، هر گاه گناهى كند بگويد»احلمدللّه«: هر گاه چيزى به او داده شود بگويد

و هر گاه نيازى داشته باشد آن را از » ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ «: ، هر گاه مصيبىت به او برسد بگويد»أستغفرالّله«
  .پروردگارش خبواهد و هر گاه از چيزى برتسد به پروردگارش پناه برد
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______________________________  
  .349، ذيل حديث 350: ؛ تفسري فرات الكوىف8، حديث 6، باب 128/ 7: حبار األنوار -)1(

  .237/ 2: جمموعة ورّام -)2(

  205: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   مصيبت اعظم -40

متدن هاى اجتماعى و زيسىت او در هر زمان به ويژه دوران  هاى روحى و رواىن و جسمى انسان تا آسيب بيشرت نارساىي
و مهه دردهاى بشرى در . بشرى معلول فقر ديىن و اخالقى و وابستگى شديد به ظاهر پر زرق و برق دنياى فريبنده است

ره گريند  توانند از نعمت در قيامت دوزخيان منى. سايه عمل به دستورهاى انبيا و اولياءالّله قابل درمان است شىت  هاى 
مي تكويىن است؛ زيرا قرآن دليل اين حمروميت را بازيچه قرار دادن دين و آيني برمشرده اين حمرومّيت در حقيقت يك نوع حتر 

  :فرمايد اند كه مى است و با ذكر صفات دوزخيان از مجله آن سرنوشت شوم را به دست خودشان فراهم ساخته

نـَْيا َفاْليَـْوَم نَنسُهْم َكَما َنُسواْ ِلَقآَء يـَْوِمِهْم هَذا َوَما َكانُواْ بَايِتَنا َجيَْحُدونَ الَِّذيَن اختََُّذواْ ِدينَـُهْم َهلًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْـُهُم احلََْيوُة    »1« »الدُّ

برميشان، مهان گونه كه آنان  آنان كه دينشان را سرگرمى و بازى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت، پس ما امروز از ياد مى
  .كردند ند ومهواره آيات ما را انكار مىديدار امروزشان را از ياد برد

ا در جلن گفتار پيامربان و . زار شهوات فروروند و مؤاخذه رستاخيز را به دست فراموشى بسپارند اين امور سبب شد كه آ
چون كسى كه مسائل . پس خداوند هم آنان را فراموش كند كه بدترين درد در قيامت است. آيات حق را انكار كنند

و دين براى او دردمند و دست و پاگري . رسد از خود را جدى نگريد به كفر مطلق و انكار مهه حقايق مىس سرنوشت
  .خواهد بود

  :در مواعظ حضرت على عليه السالم آمده است

______________________________  
  .51): 7(أعراف  -)1(

  206: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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دين گريزى، بزرگرتين  »1« .مصيبت در دين: ز ايشان درباره شديدترين مصيبت پرسيدند، فرمودپريمردى رنج سفر كشيده ا
افتد و در حقيقت دين غارت شده، كه بد دردى  آن كه دين را از دست دهد در ورطه كفر و گمراهى مى. مصيبت است

  .است

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

ْن َأْمواَلُكم ُدوَن أَنـُْفِسُكم، َو ِإذا نـََزَلْت نازلةٌ َفاْجَعُلوا أَنـُْفَسُكْم ُدوَن ِديِنُكم َو اْعَلُموا َأنَّ اهلاِلَك مَ  ِإذا َحَضَرْت بَِليٌَّة َفاْجَعُلوا
  »2« .َهَلَك ِديُنُه َو اَحلريَب َمْن ُحِرَب ِديُنهُ 

و . هايتان را فداى دينتان كنيد جان اى پيش آيد هايتان كنيد و چون حادثه هاى خود را سپر جان چون بالىي فرا رسد مال
  .بدانيد كه هالك گشته كسى است كه دينش هالك شده باشد و غارت شده كسى است كه دينش به غارت رفته باشد

  :فرمود »3« »...فـََوقاُه اللَُّه َسَياِت َما َمَكُرواْ  :حضرت صادق عليه السالم درباره وضعيت مرد مؤمن آل فرعون در ذيل آيه

 .مؤمن آل فرعون است به خدا سوگند او را قطعه قطعه كردند اّما خداوند نگذاشت كه به دينش آسيب برسانند منظور
ها و آزارهاى  حكايت بسيارى از انبياى اهلى و صاحلان زمني اين گونه است كه جسمشان در زير آماج شكنجه »4«

  .كافران معامله نكردند  گرفت وىل هرگز آنان دينشان را با دنياى مشركان و سخت قرار مى

______________________________  
  .199: ؛ معاىن األخبار1، حديث 15، باب 380/ 74: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 23، باب 212/ 65: ؛ حبار األنوار2، حديث 216/ 2: الكاىف -)2(

  .45) 40(غافر  -)3(

  .سوره غافر 45، ذيل آيه 258/ 2: تفسري القمى -)4(

  207: ، ص6 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  :فرمود به اين جهت حضرت صادق عليه السالم در هر مصيبىت دعا مى

  »1« . ِديىن  ىف  َملْ َجيَْعْل ُمصيَبىت  احلَْْمُد ِللَِّه الَّذى
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  .خدا را سپاس كه مصيبت مرا در دينم قرار نداد

   هاى گريز از دين ريشه

  

از نظر قرآن جميد گريزهاى انسان برگرفته از خلق و خو . هاى گريز از دين است به ريشه خبش عمده از مصايب ديىن مربوط
هاى  با بررسى آيات ريشه. راه دين روشن و مهوار است وىل دل بيمار و چشم آلوده، تاريك بني است. و روحيات اوست

  :اصلى دين گريزى به شرح زير است

سازد وىل  به خالق قادر، او را به مبدأ هسىت و برنامه دين رهنمون مىانديشيدن در آفرينش جهان و نياز انسان  - 1
  .رساند هاى خلقت، انسان را به كوردىل و بيهودگى و پوچى مى خردى و تفّكر نكردن در هدف و آثار و نشانه ىب

كنند و دين  دين خدا با سرشت و فطرت آدمى مهاهنگ و استوار است وىل گروهى از مردم از حقيقت فطرى فرار مى - 2
  .باور نيستند

هاى  اعتناىي به آموزه هاى تربيىت اولياى اهلى در ساخنت بشر مؤثّر است وىل ىب توجه به راهنماىي انبيا و برنامه - 3
  .سازد ساز؛ بشر را گمراه مى انسان

ّله فاصله آيات و پندهاى قرآن جميد وسيله شناخت حق و باطل و خري از شر است وىل انسان ضعيف از كتاب ال - 4
ره كاىف منى مى   .برد گريد و 

انه جوىي و مشكل . هاى آفرينش، ابزارى براى اثبات حّقانيت دين است استدالل و معجزات و نشانه - 5 وىل مردم با 
  .كنند تراشى با آيات حق مقابله مى

  هاى غلط و خرافات و باورهاى نادرست پيشينيان سدى در برابر سّنت - 6

______________________________  
  .3536، حديث 73، باب 247/ 3: ؛ وسائل الشيعة42، حديث 262/ 3: الكاىف -)1(

  208: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گريزند پيشرفت دين است و مردم با پريوى از نياكان خود از دين باورى مى
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آورد، اّما رفاه و آسايش زياد به خاطر  د او پديد مىنيازمند بودن انسان به غىن مطلق؛ وابستگى روحى و رواىن در وجو  - 7
و سبب پيدايش روحيه خودخواهى و غرور و فراموشى عيوب . كند غرق شدن در ماديات او را از خالق يكتا غافل مى

  .گردد نفس مى

نشينان برحق هاى رد دعوت پيامربان و انكار واليت جا پريوى از هواى نفس و آرزوهاى دراز و حسدورزى از انگيزه - 8
يكى از مصايب بزرگ ديىن كه بر بشر كنوىن وارد شده، كنار زدن جانشينان برحق پيامرب اسالم صلى اهللا . آنان بوده است

عليه و آله بود؛ پس منافقان مسري اسالم را منحرف ساختند و مجعيت مسلمان را متفرق منوده و مذاهب پراكنده به وجود 
  .آوردند

اى اين را در اعتقاد يا  شود كه عده عالقه زياد به دنيا و دنياپرسىت سبب مى. بسيارى از مفاسد استدنيادوسىت، ريشه  - 9
وىل از عوامل اصلى مبارزه مستكربان با . سوادى است خردى و ىب هر چند سرچشمه مهه اينها ىب. در عمل كنار بگذارند

بوده كه دين را مانع هواهاى نفساىن و راه حق را مزاحم پيامربان و ائمه اطهار عليهم السالم و جمريان دين، حب دنيا 
  .اند ديده هاى حيواىن مى خواهش

هاى اخالقى مانند دوروىي، كوردىل، خودبيىن، چشم تنگى، ناشنواىي مصلحىت، از موانع بزرگ تسليم و  بيمارى -10
كه آيات خداوند يا اندرزهاى پيامرب داد   پذيرش دين حق بوده است؛ پس تكرب كافران و منافقان صدر اسالم اجازه منى

ا را وعده فريب مى كردند؛ زيرا تكرب آنان  دانستند و حىت در مقابله با حق درخواست عذاب مى خدا را بشنوند بلكه آ
  .شود ريشه در تكّرب شيطان داشت و كرب سبب انكار حق و حقيقت مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم به عبدالّله بن سنان مى

   َو ال يـَْنُجو ِمنها ِإالَّ َمنْ   َو ال ِإماٍم ُهدى  ُتصيُبُكم ُشبـَْهٌة فـََتبـُْقوَن ِبال َعَلٍم يُرىسَ 

  209: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  اْلُقُلوِب ثـَبِّْت َقلِىب َعلىيا اللَُّه يا َرْمحُن يا َرحيُم يا ُمَقلَِّب «: يـَُقولُ : َكْيَف ُدعاءُ الَغريِق؟ قالَ : قُلتُ . َدعا ِبُدعاِء الَغريقِ 
  »1« ».ِديِنكَ 

اى براى پيدا كردن راه خواهيد ديد و نه پيشواىي كه هدايتتان كند، از  اى گرفتار خواهيد شد كه نه نشانه به زودى به شبهه
  دعاى غريق چگونه است؟: عرض كردم. آن شبهه تنها آن كسى رهاىي يابد كه دعاى غريق را خبواند
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  .دل مرا بر دينت استوار بدار! ها اى دگرگون كننده دل! مهربانا! خبشايشگر! گوىي خدايا مى: فرمود

   بدترين بدخبىت -41

  .شدت شقاوت و بزرگى ناحمدود آن در ذات عمل سبب دخول در آتش است

  :امام على عليه السالم فرمود

  »2« .وارُِد النَّاِر ُمؤبَُّد الشَّقاءِ 

  .مهيشه بدخبت استآن كه به دوزخ درآيد براى 

اعطاى آرامش و امنيت از سوى حق تعاىل در قيامت، تنها در گرو اميىن از شر نفس و اميىن ديگران از شر نفس او در 
  .دنياست

هاى نفساىن او امنيت ندارند هرگز در روز معاد به  كسى كه از شرارت نفس اماره خود در امان نيست و ديگران از بازى
  .يابد جنات دست منى

توان به در خانه خدا رفت و براى آينده  امروز مى. هاى ثواب و خري است امروز روز عمل و شتاب در گردآورى گنجينه
  .خود حمصوىل كاشت تا در روز جزا حرمان درو نكىن و حسرت خنورى

______________________________  
  .50، حديث 352/ 2: ؛ كمال الّدين73، حديث 22، باب 148/ 52: حبار األنوار -)1(

  .3338، حديث 169: غرر احلكم -)2(

  210: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :چه بسيار حضرت حق تعاىل هشدار داد و فرمود

  »1« » الَِّذى َكذََّب َو تـََوىلَّ * َالَيْصلَهآ ِإالَّ اْألَْشَقى*  َفَأنَذْرُتُكْم نَارًا تـََلظَّى
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] دين را[مهان كه .* ترين مردم در آن در نيايند جز بدخبت]  كه.* [دهم كشد بيم مى مىپس مشا را از آتشى كه زبانه 
  .تكذيب كرد و از آن روى گردانيد

ها گرفتارند كه  شقاوت به معناى فراهم آوردن اسباب كيفر و جمازات و بالست و شقاومتندان در دل دوزخ و انواع عذاب
اين سراجنام شوم و تاريكى مطلق و سوزناك بازتاب عملكرد آدمى در . نياستنتيجه اعمال و گفتار و نّيات انسان در د

  .زندگى است كه به دست خود آتش ساخته است

  :فرمايد گاه خداوند مى آن

  »2« »َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقواْ َفِفى النَّاِر َهلُْم ِفيَها َزِفٌري َو َشِهيقٌ 

بار و عربده و فرياد  هاى حسرت اند، براى آنان در آن جا ناله در آتش] اند هخبىت خود بود كه خود سبب تريه[خبتان  اما تريه
  .است

در آتش بودن از مهني دنياست وىل پرده خاكى بر آن كشيده شده، آدميان در خري و شر آزاد باشند و آب زندگى در 
  .جريان باشد

  :فرمايد پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله مى

هراسان است و تا زمان جان كندن و ظاهر شدن ملك املوت؛ يقني ندارد كه به رضوان و  مؤمن پيوسته از بدفرجامى
  :فرمايد موال على عليه السالم مى »3« ؟!خشنودى اهلى خواهد رسيد

______________________________  
  .16 -14): 92(ليل  -)1(

  .106): 11(هود  -)2(

  .117، حديث 239: تفسري االمام العسكرى عليه السالم؛ 4، حديث 25، باب 26/ 24: حبار األنوار -)3(

  211: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِء َعَمُلُه بِالشَّقاءِ ِإنَّ َحِقيَقَة السَّعاَدِة َأْن ُخيَْتَم ِلْلَمْرِء َعَمُلُه بِالسَّعاَدِة َو ِإنَّ َحقيَقَة الشَّقاِء َأْن ُخيَْتَم ِلْلَمرْ 
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آن است كه كار انسان به خوشبخىت ختم شود و بدخبىت واقعى آن است كه فرجام كارش با بدخبىت مهراه خوشبخىت حقيقى 
  .شود

  :از حضرت على عليه السالم پرسيدند

  »2« .؟ قاَل َمْن باَع ِديَنُه ِبُدنْيا َغْريِهِ  اىُّ اْخلَْلِق َأْشقى

  .بفروشد آن كه دينش را به دنياى ديگرى: ترند؟ فرمود كدام مردم بدخبت

دهد و انسان را رسواى آخرت  هاى بزرگى است كه عاقبت انسان را به شر سوق مى دين فروشى از آن دسته خسارت
ا هم ضرر  هاى دنياى خوب دورى مى كنند پس از ارزش و برخى هم دنيا را به خاطر پسىت آن رها مى. سازد مى كنند و آ
  .بينند مى

  :بدخبت بزرگ كيست؟ فرمود: دنداز امرياملؤمنني عليه السالم پرسي

پس  »3« .بدخبت كسى است كه دنيا را به خاطر دنيا رها منايد و بدين سبب دنيا را از دست دهد و آخرت را زيان كند
  :حضرت خطاب به قاضى شريح بن حارث فرمود

نيا َفاْنُظر يا ُشَرْيُح ال َتُكوُن ابـْتَـْعَت هِذِه الَّداَر ِمْن َغْريِ ماِلَك اْو نـَقَ  ْدَت الثََّمَن ِمْن َغِري َحالِلَك، فَاذا أَْنَت َقْد َخِسْرَت داَر الدُّ
  »4« .َو داَر اآلِخَرةِ 

  اى شريح، مواظب باش كه اين خانه را از غري مال خود خنريده، يا قيمت آن را

______________________________  
  .345: بار؛ معاىن األخ3، حديث 90، باب 364/ 68: حبار األنوار -)1(

  .974، حديث 435: ؛ األماىل، شيخ طوسى1، حديث 76، باب 301/ 72: حبار األنوار -)2(

  .103: ؛ عّدة الّداعى68، حديث 1، باب 14/ 100: حبار األنوار -)3(

  .3نامه : ج البالغه -)4(

  212: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .اى دچار خسارت دنيا و آخرت شده از غري مال حالل نداده باشى كه در اين صورت

  ها ترين عذاب سخت

  

ا در قيامت براى افراد خاصى دردناك ترين عذاب در بررسى روايات معصومني عليهم السالم سخت تر  ها و جاودانگى آ
  .است

ره نداشته باشد - 1   دانشمندى كه دانشش بر او 

  .ه شده باشدكسى كه پيامربى را كشته باشد يا به دست پيامربى كشت  - 2

  .پيشواىي كه مردم را به گمراهى بكشاند - 3

  .سازد كسى كه پيكرتراش و منونه خداىي را مى  - 4

  .دهد شخصى كه خوىب را با بدى جواب مى - 5

  .آن كس كه از قضاى اهلى خشمگني و ناخشنود باشد - 6

  .كسى كه بنده حرص و طمع باشد  - 7

  .شناسد انسان جاهل و ناداىن كه راهى منى - 8

  :بنابراين بايد مهىت كرد و دامن از آتش بدى برچيد كه حضرت على عليه السالم موالى عارفان فرمود

  »1« .ابِ ِإْجَعْل ُكلَّ َمهَِّك َو َسْعِيَك لِْلَخالِص ِمْن َحمَلِّ الشَّقاِء َو اْلِعقاِب َو النَّجاِة ِمْن َمقاِم الَبالِء َو اْلَعذ

  .رهاىي از جايگاه بدخبىت و كيفر و جنات از سراى بال و عذاب قرار دهمتام كوشش و تالشت را براى 

______________________________  
  .2591، حديث 144: غرر احلكم -)1(
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  213: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   فرجام ناخوش -42

مدارك اسالمى است و از مجله جايگاه بازگشت آدمى به اصل خويش كه مبدأ آفرينش اوست از مسائل يقيىن در 
  .باشد هاى سخت روحى و رواىن مى حلظه

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

  :َأَشدُّ ساعاِت اْبِن آَدَم َثالُث ساعاتٍ 

  .السَّاَعُة اّلىت يُعاِيُن ِفيها َمَلَك اْلَمْوتِ 

  .َو السَّاَعُة اّلىت يـَُقوُم ِفيها ِمْن قـَْربِهِ 

  »1« ....؛ َفِإمَّا اَىل اجلَنَِّة َو ِإمَّا ِإَىلَ النَّاِر  اّلىت يَِقُف ِفيها بـَْنيَ َيَدِى اللَِّه َتباَرَك َو َتعاىل َو السَّاَعةُ 

  :ترين حلظات آدميزاد سه حلظه است سخت

  بيند؛ اى كه فرشته مرگ را مى حلظه

  خيزد؛ اى كه از گورش برمى و حلظه

شت مى بارك و تعاىل مىاى كه در برابر پروردگار ت و حلظه   ....رود يا به سوى دوزخ  ايستد يا به سوى 

و گروهى . هاى انتقال او به دوره جديد حيات اوست ترين زمان رجوع به حق بعد از هدايت يا گمراهى آدمى از حساس
  .اى تاب و استقامت آن وضعيت را ندارند حىت براى حلظه

  :فرمايد از آن وضعيت دردآور به حق تعاىل پناه برده و مى حضرت سّجاد عليه السالم در قنوت وتر خود

   اْلُقُبوِر َو ِمنَ   الَّلُهمَّ ِإىنِّ َأُعوذُ ِبَك ِمْن ُكَرِب اْلَمْوِت َو ِمْن ُسوِء اْلَمْرِجِع ىف



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .108، حديث 119/ 1: ؛ اخلصال19، حديث 6، باب 159/ 6: حبار األنوار -)1(

  214: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ال فاِضحٍ النََّداَمِة يـَْوَم اْلِقياَمِة، َأْسأَُلَك ِعيَشًة َهِنيَئًة َو َميَتًة َسِويًَّة َو ُمنـَْقَلَباً َكرِمياً َغيـَْر ُخمٍْز َو 

زندگاىن گوارا و . آورم مت به تو پناه مىهاى مرگ و از بد بازگشنت در گور و از پشيماىن در روز قيا از درد و رنج! خداوندا
  .كنم مرگى پس از آمادگى براى آن و بازگشىت كرميانه ىب آن كه خوار ساز و رسوا كننده باشد، از تو درخواست مى

  :در بني آيات و روايات ديىن ما؛ معاد يا بازگشت به آخرت دو گونه تفسري شده است

يا به برزخ و انتقال ناگهاىن به صحنه قيامت كه پس از قبض ارواح اتفاق بازگشت مهراه با فشار و تلخى در قرب  - 1
  .افتد مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

تاب شد كه از هوش رفت و چون به هوش آمد   شود؟ جربئيل چنان ىب قيامت كى برپا مى: عيسى بن مرمي از جربئيل پرسيد
هاست قيامت به طور  دامن؛ وىل آنچه براى خدا در زمني و آمسان تو منى من در اين باره بيشرت از! اى روح الّله: گفت

بازگشت مهراه با عذاب و سوخنت در جهنم ابدى است كه در آيه شريفه  -2 »2« .شود خرب بر مشا وارد مى ناگهاىن و ىب
  :فرمايد به اين مراد اشاره شده كه مى

  »3« »َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلِمَهادُ  َجَهنَّمَ * هَذا َو ِإنَّ ِللطِغَني َلَشرَّ َمابٍ 

   ، و مسلماً براى سركشان، بدترين] مهه براى پرهيزكاران است[اين 

______________________________  
  .85، حديث 12، باب 299/ 84: ؛ حبار األنوار337: مفتاح الفالح -)1(

  .319، حديث 271: راوندى؛ قصص األنبياء، 11، حديث 10، باب 312/ 6: حبار األنوار -)2(

  .56 -55): 38(ص  -)3(
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  215: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !شوند و چه بد آرامگاهى است دوزخ كه در آن وارد مى.* بازگشتگاه خواهد بود

ستمگران در جهنمى وارد . هاست در آيه عطف بيان يا بدل از شّر مأب است كه توضيح حمل بازگشت بدى ،»جهّنم«
گريند يا به  بينند يا در كنار او قرار مى سوزند، كسى خيال نكند كه جهنم را از فاصله دور مى وند كه درون آن مىش مى

  .كنند، نه پيوسته با آن زندگى آتشى دارند آتش عادت مى

هاى  بهشود يعىن بسرتشان آتش دوزخ است كه با انواع نوشا يعىن بسرتى كه براى خواب و اسرتاحت گسرتده مى ،»مهاد«
  .شوند سياه و سوزان پذيراىي مى

  .شوند تا به دوزخ انداخته شوند فرشتگان در كمني اهل عذابند كه در گذرگاه عبور مهگاىن ربوده مى

  »1« »لّلطِغَني َمابًا* ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا

  .جايگاه بازگشت براى سركشان و طاغيان است.* گاه است ترديد دوزخ كمني ىب

ا فرمودا رواىن است كه موال على عليه السالم در شأن آ   :ين جايگاه سراجنام منافقان و خوارج 

  »2« ....اَثِر اْالْعقاِب   َفاوبُوا َشرَّ َمآٍب َو اْرِجُعوا َعلى

  ! ...ايد به جهالت گذشته برگرديد به بدترين سرنوشت برويد و از راهى كه آمده

______________________________  
  .22 -21): 78(نبأ  -)1(

  .57خطبه : ج البالغه -)2(

  216: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   حمروميت از پاداش -43
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هاى معنوى و  آيد؛ مراد حمروميت از پاداش در قرآن و شرح آيات آن، هر جا سخن از خسران و خاسرين به ميان مى
ت كه در اثر نپذيرفنت دين اسالم و اميان به حق و واليت ائمه اطهار عليهم السالم اسباب هالكت نفس بركات اخروى اس

  .آورد را به وجود مى

  :فرمايد از آن آيات هشدار دهنده است كه مى

ْسلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِىف اْألَِخَرِة ِمَن اْخلِسرِينَ    »1« »َوَمن يـَْبَتِغ َغيـَْر اْإلِ

  .شود و او در آخرت از زيانكاران است و هركه جز اسالم، ديىن طلب كند، هرگز از او پذيرفته منى

  .اجنامد انتخاب ناجبا در دين و مذهب و گذران زندگى پوچ در دنيا به حمرومّيت حقيقى و خسارت ابدى در آخرت مى

ره خوب عمل براى او مشارش  مىثواب در لغت، جزا و پاداش خري است و كسى از ثواب منع و حمروم  شود يعىن 
  .گردد شود و سودى برايش مقرر منى منى

  :فرمايد اين بازتاب؛ بازگشت نتيجه اعمال بر انسان است كه حضرت حق تعاىل مى

  »2« »َو َمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرا يـَرَهُ * َفَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخيـْرًا يـََرهُ 

  .اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم.* اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند وزن ذره هم پس هركس

  بيند يا نامه عمل را يا بيند؟ آيا خود عمل را مى چه چيز خري و چه چيز شر را مى

______________________________  
  .85): 3(آل عمران  -)1(

  .8 -7): 99(زلزال  -)2(

  217: ، ص6 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  .كند جزاى عمل را، به هر حال خوىب و بدى در عرصه قيامت كربى را مشاهده مى
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ها بر اين حمور است كه انسان به جايگاه حقيقى خويش برسد؛ مهان گونه كه امرياملؤمنني على عليه  مهه كيفرها و پاداش
  :فرمايد ها مى السالم در بيان حكمت

  »1« .َجنَِّتهِ   َمْعِصَيِتِه، ِذياَدًة ِلِعباِدِه َعْن ِنْقَمِتِه، َو َحياَشًة َهلُْم اىل  طاَعِتِه َو اْلِعقاَب َعلى  ْبحانَُه َوَضَع الثَّواَب َعلىِإنَّ اللََّه سُ 

شتش روانه  خداوند سبحان پاداش را بر طاعت و كيفر را بر گناه قرار داده، تا بندگان را از خشمش بازدارد و آنان را به 
  .منايد

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

بال و گرفتارى انبيا از مهه مردم بزرگرت بود سپس كساىن كه شباهت بيشرت به آنان داشتند؛ خداوند ايوب نىب عليه السالم را 
خواهد در  ى را كه خداوند مىهاى بزرگ به آن بالى بزرگ كه در نظر مردم كوچك گرديد، مبتال ساخت تا هر گاه نعمت

آينده به او عطا كند؛ ديدند، درباره او اّدعاى ربوبيت نكنند و به اين وسيله بفهمند كه ثواب و پاداش خداوند دو گونه 
استحقاقى و اختصاصى و مهچنني دريابند كه هيچ ناتوان و نادار و بيمارى را به خاطر فقر و كمبود، كوچك : است

خبشد و  سازد و هر كس را خبواهد، به هر گونه شفا مى كه خداوند هر كس را خبواهد به بيمارى مبتال مىنشمارند و بدانند  
  .دهد ها را براى هر كه خبواهد، مايه عربت قرار مى ها و شفا خبشيدن اين گرفتارى

كند و  عدالت حكم مىخداوند عّزوجّل در كليه اين امور به . گرداند و براى هر كه خبواهد موجب شقاوت يا سعادت مى
   كند كه بيشرت به صالح آنان باشد و هر نريوىي كارهايش از روى حكمت است و آن كارى را براى بندگانش مى

______________________________  
  .368حكمت : ج البالغه -)1(

  218: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ل را با پاداش كار نيك سنگني منود و از برترى گناهان دورى جست به هر حال بايد كف ترازوى عم »1« .از آن اوست
  .كه زياىن بس بزرگ است

  :فرمايد موالى متقيان در اين باره به مهه پويندگان راه ثواب توصيه مى
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َديِل احلَْماِم، َو َجاْرُمت ُجؤارَ  ُمَتَبتِِّل الرُّْهباِن َو َخَرْجُتْم اَىل اللَِّه ِمْن اْالْمواِل َو  فـََواللَِّه َلْو َحنَـْنُتْم َحنَني اْلُولَِّه اْلِعجاِل َو َدَعْوُمتْ ِ
ها ُرُسُلُه َلكاَن َقليًال ِفيما اْرُجو َلُكْم ِمْن اْالْوالِد، اْلِتماَس اْلُقْربَِة الَْيِه ِىف اْرتِفاِع َدَرَجًة ِعْنَدُه، اْو ُغْفراِن َسيَِّئٍة اْحَصْتها ُكتُُبُه َو َحِفظَ 

  »2« .ِه َو اخاُف َعَلْيُكم ِمْن ِعقابِهِ َثوابِ 

اگر مهچون شرت فرزند مرده غمزده بناليد و به مانند كبوتر دور از مهدم صدا كنيد و به مثل راهىب تارك دنيا ! به خدا قسم
اى آمرزش  اى باال، يا بر  زارى مناييد و در راه خدا از اموال و فرزندانتان دل برداريد، براى درخواست قرب حق در مرتبه

هاى حق مشاره كرده و فرشتگانش آن را حفظ منوده، هر آينه در برابر پاداشى كه براى مشا از خدا اميد  گناهاىن كه كتاب
  .ترسم، كم و اندك است دارم و عقاىب كه از آن بر مشا مى

   افتادن در عقاب و عذاب قيامت -44

و عقوبت به معناى در پى داشنت سزاى گناه، از لوازم . استحلول عذاب و اجل حتمى بر كيفر گناهكار از سنت اهلى 
   وىل گاهى. طبيعى ارتكاب معصيت است

______________________________  
  .108، حديث 400/ 2: ؛ اخلصال13، حديث 10، باب 348/ 12: حبار األنوار -)1(

  .52خطبه : ج البالغه -)2(

  219: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

افتد تا بندگان خدا در پناه رمحت و لطف خداوند به  ها و حماسباتى؛ اجراى جمازات اهلى به تأخري مى بر اساس مصلحت
ها  شود تا در آن عامل به يكايك عمل زندگى عادى خود ادامه دهند و ثواب و عذاب اعمالشان به قيامت حواله مى

  .رسيدگى كنند و حق از ناحق آشكار گردد

  :فرمايد ىل مىحضرت حق تعا

  »1« »َو َلْوَال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمن رَّّبَك َلَكاَن ِلزَاًما َو َأَجٌل مَُّسمى

براى زندگى [نگذشته بود و نيز مدتى كه ]  نسبت به تأخري افتادن عذاب از آنان[و اگر سّنت و روشى از پروردگارت 
  .شد بر آنان الزم و حتم مىمشخص و معني شده است، قطعاً عذاب خدا بدون تأخري ]  آنان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هاست؛ زيرا اگر  از آن ياد شده كه اشاره به حكمت آفرينش بر اساس آزادى انسان» كلمه«سّنت اهلى در قرآن با عنوان 
كند  هر عملى بدون هيچ گونه مهلت، جمازات در پى داشته باشد، اميان و اعمال صاحل جنبه اضطرارى و اجبارى پيدا مى

پس بايد مهلىت باشد تا گنهكاران به خود آيند و راه اصالح در . شود رس و وحشت از كيفر اجنام مىو بيشرت به خاطر ت
  .پيش گريند و هم فرصىت براى خودسازى براى مهه پويندگان راه حق و كمال داده شود

شت متام كرده است تا  بندگان فرصت به اين جهت در آياتى كه خداوند وعده عذاب داده است، به رمحت و مغفرت و 
  :فرمايد مهان گونه كه خداوند مى. توبه و بيدارى را درك كنند

  »2« »اْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

  .تبسيار آمرزنده و مهربان اس]  نسبت به طاعت آنان[كيفر، و  سخت]  نسبت به نافرماىن بندگان[بدانيد مسّلماً خدا 

   در اين آيه شديد العقاب را بر غفران و رمحت مقدم منوده است؛ اشاره به اين

______________________________  
  .129): 20(طه  -)1(

  .98): 5(مائده  -)2(

  220: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و كرامت ربوىب وارد گشت توان با آب توبه شست و به درياى رمحت نكته است كه آتش جمازات سخت اهلى را مى

  :حضرت على عليه السالم از اين وضعيت شگفت زده گرديده و فرموده است

ْنَب ِألَِليِم ُعُقوبَِتهِ    »1« .َعِجْبُت ِلَمْن َحيَْتِمي الطَّعاَم ِألَِذيَِّتِه َكْيَف الَحيَْتِمي الذَّ

  .ايستند گناه كه جزاى دردناكى دارد بازمنى  ايستد وىل از تعّجب دارم از كسى كه از خوردىن آزار دهنده باز مى

ْصرارِ  َة انِْتقاِم اللَِّه ِمْنُه َو ُهَو ُمِقيٌم َعَلى اْإلِ   »2« .َعِجْبُت ِلَمْن ِعِلَم ِشدَّ

  .كند تعّجب دارم از كسى كه از سخىت انتقام كشيدن خدا خرب دارد و براى پافشارى بر نافرماىن ايستادگى مى
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اجل كسى يا : فرمايد يعىن هر گاه قرآن مى »3« .اند كلمه اجل و وعيد را به حلول عقاب تعبري كردهدر برخى تفاسري قرآن  
رسد و مرحله اّول عذاب و انتقام خداوند آغاز  رسد يا وعده ما حتمى است يعىن زمان كيفر موعود فرا مى امىت فرا مى

  .گردد مى

شكند؛ از درخت زقوم كه ميوه  هايشان درهم مى كه استخوان  دهد قرب چنان فشارشان مى. كيفر بدكاران بسى سخت است
  .آشامند شوند؛ از آب جوشان كه اندرون آنان را ريزه ريزه كند، مى برگ و خار آن از آتش است خورانده مى

ا پوشند؛ فرشتگان با گرزهاى آتشني بر سرشان كوبند، مهراه و مهدمشان شيطان و مار و عقر  جامه ب هاىي از آتش بر آ
  .باشد و از بوى گندشان وادى برهوت، آشفته حال گردد

______________________________  
  .3262، حديث 166: غرر احلكم -)1(

  .3239، حديث 166: غرر احلكم -)2(

  .سوره اعراف 34، ذيل آيه 231/ 4: تفسري الثعلىب -)3(

  221: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد السالم درباره شدت عذاب برزخيان مى امرياملؤمنني على عليه

َفَجواِت   َفَأْصَبُحوا ىف. ُبُطوِن اْلبَـْرزَِخ َسبيًال ُسلَِّطِت اْالْرُض َعَلْيِهْم فيِه َفاَكَلْت ِمْن ُحلُوِمِهْم َو َشرَِبْت ِمْن ِدماِئِهمْ   َسَلُكوا ىف
ال يـُْفزُِعُهم ُوُروَد اْالْهواِل َو ال َحيْزُنـُُهْم تـََنكُُّر اْالْحواِل، َو ال َحيِْفُلوَن بِالرَّواِجِف َو . قـُُبورِِهْم َمجاداً اليـَْنُموَن َو ِضماراً ال يُوَجُدونَ 

  »1« .ال يَْأَذنُوَن لِْلَقواِصفِ 

. راهى را در درون برزخ پيمودند كه در آن راه، زمني بر آنان مسلط شد، خاك گور گوشتشان را خورد و خونشان را نوشيد
ا رشدى نيست و غايىب گشتند كه اميد يافتنشان نيست، حوادث  در شكاف قبورشان چنان ىب جان شدند كه براى آ

گردند و به نعره  ها دچار اضطراب منى كند، از زلزله دارشان منى ترساند و بدى حاالت غصه انگيز دنيا آنان را منى هول
  .دهند رعدهاى سخت گوش منى

   ترين حلظات آدمى هولناك
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  :هاى عمر انسان در سه مرحله است ترين حلظات آدمى است؛ زيرا شديدترين حالت خروج از قرب از هولناك

  .اى تنگ و تاريك هنگام تولد و بريون آمدن با فشار از خانه - 1

  .هنگام مرگ و خروج روح با شدت جان كندن از كالبد انسان - 2

  .اعمال نيك و ناپسندهنگام قيامت و ورود به صحنه حمشر و حماسبه  - 3

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم از گوشه درياى عذاب به ما گزارش مى

از عذامب درگذريد  : گفت. ما مأمورمي كه صد تازيانه از عذاب اهلى به تو بزنيم: كسى را در قربش نشاندند و به او گفتند
   پس از گفت. كه طاقت آن را ندارم

______________________________  
  .212خطبه : ج البالغه -)1(

  222: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به چه دليل بايد : گفت. اى نيست مگر اين كه يك تازيانه بر تو زده شود چاره: و گوى ميان او و فرشتگان وى را گفتند
ر اين كه بر ضعيفى گذشىت و  وضو مناز خواندى، ديگ به خاطر اين كه روزى مناز را سبك مشرده و ىب: گفتند. عذاب شوم

  »1« .ور شد اى زدند كه در اثر آن، قربش از آتش شعله كمكش نكردى؛ پس او را تازيانه

______________________________  
  .1، حديث 309/ 1: ؛ علل الشرايع18، حديث 8، باب 221/ 6: حبار األنوار -)1(

  225: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  9دعاى 




