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ّ  با * ه  و نده  آن ی  ورع ر  ی حاج د شاه ذوب(رت آ خ  )ع وماً  پا ؤاالت را، ع  و 

سات  ی ی  ج گا  تک یان  دا خ  کان پا ند و ا ی و  تک  ما ف با ؤاالت  ما د، 

ت وات طا       ؤال  ح   ل از را   یا
ّ
ه  د  .ما  طا

ی    عال * ر ور د ت   ند ا ن  وا وه و سا  ندا ن  ن  ا ؤ ا و سا  وص 

ت، وات ی   یا ود   جلد یک   از          ور وده دارید،   و ن      ف    .ما   د  سا

ه  * ّ  آن و وات  هّ با  ت،ی  ییا ورت  ی  را ر و ا ه  ؤ ت رد ، ل از   ند ا  وا

ی ووات  فارش اعالم  ت نا راک ی وه  با  آ ن ماره  با، ا      ۰۹۱۲   ۵۸۳   ۸۲۴۲    ی ت
ل   ماس    .ما   حا

ه * ی و ه د ی ی از ھ ن  سا ر ا ت،  وه ت یا وات  تو سا  د ق  ی و ه ما د،  دا  ا

اری    .ود ی پاس

ه * کان ی طا ز ا ل  ی ذ ر ق سا ا ی وات از  د پذ  ف . با وات    ، ن سا  یک ا

ل و ی،  و شا ی  تار ی، کوات  تا  ح،  ه پندصا ر وات  رح رسا  ی،  ی  و و

ی و خاره،( و ر  ا ی و  وق ما ی،  واد ت خا تال د ی... و) ا ی . با و و وی  کان  ن سا ا ن  ا
ھ

ود     ز   ،     ورد   طا   وص     .دارد   و
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 رح 
موا   

ّ
ت   و    ّ ه،  ر،    و   ریا، س   1ع، 

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

كـه تواضـع    دينما يتواضع م ،داند يم حقنع و با تمام خلق كه صتر داند  و خود را از همه پست
 .انـد در او نم ،از خـود اسـت   يخبـر  يب ي غفلت و نشانه ي رفعت آورد و كبر و نخوت كه الزمه

ـ كه به همه چ يازمنديو ن ديل نماه كبر ورزد و حال آنكه آغاز و انجام تن را كه تأمچگون دارد  زي
ـ فخر يآورد جـا  نظـر  به دينتواند نما اهيس اي ديسف ييخود را كه مو يو ناتوان نمانـد و كبـر    هي
 .سازد خوار

  .نها نداردديدن و شنيدن و نيك و بد گفتن آه و مؤمن نظر به خلق و تكيه بر آنها و اعتنا ب

دانسته همه را دوست دارد و دشمن نگيرد و بر تمام خصوصاً زيردسـتان   بلكه همه را آثار حق
  2.مهربان باشد و ترحم نمايد

هم در مـورد فكـر و    يعني. استم دستورالعمل و دستورالفكر كه پندصالح ي رسالهاست از  يمبحث
 يعنـ ي ؛آنها بر ما واجب اسـت  تيكه هنوز هم رعا ندا همرقوم فرمود يفقرا دستور يهم در مورد عمل برا

  .هم همان اقتضا را دارد يزمان فعل
نگـران و ترسـناك اسـت،     طانيش ي چون از عمل خود و وسوسه شهيمؤمن همقبالً گفته شد كه 

 يمـادام  والّـا . كند يكه كرده است م ياز كار بد ،كند ياز عمل خودش م ءايدر واقع ح كند يهم كه م ءايح
 يعلم و اطالع چيه ديآ يم ايبه دن كه اولكودك هم . ستيگناه ندارد، خطا ن د،يرصدد رفع جهل باشكه د

ترسـناك اسـت،    شهيهم نكهيخوف از اعمال خودش و ا. ديآ يش برميدرصدد رفع جهل خو جاًيندارد، تدر
از  و ودخـودش بخواهـد بـر    يمقصـد اصـل   يكه به سو كند يدفع ماز همه چيز دنيوي طرف او را  كي از
ـ بـه آ كـه بنا  نديب يم كند يطرف نگاه م آن ـك اکِدٌح ِإىل: فرمـود كـه  قـرآن   ي هي

َّ
سـاُن ِإن

ْ
ِ
ْ

ـا اإل َ ُّ
َ
   یـا أ

ً
ـك کـْدحا َربِّ

ُمالقیهِ 
َ
ف

بـه آن هـدف   . يرس يو باالخره به او م يرو يخدا م يلنگان هم كه باشد به سو لنگاناي انسان  ،3
در آن  طانيش .ودر ياو شتابان م يو در حال توبه به سو نديب يكرم، بخشش م ،يبزرگوار كند يكه نگاه م

وسوسـه   نينگران ا شهيمؤمن هملذا و  كند يوسوسه مانسان را  ايدر دن يول كشد، يخودش عذاب معالم 
ـ ا. كنـد  يخداوند او را جذب م يكرم و بزرگوار ،طرف از آن .كند ياو را دفع م ايدن .است اسـت كـه بـه     ني
 يگـر ياز د نكهيا يبرا .ماند يكبر و فخر نم ياو جا يبرا گريد قيطر نيابه . رود يان مخداوند شتاب يسو

ـ بـه ا . نديب يبخشش خداوند نم ي ستهيرا شا خود كند ينگاه مكه به خودش ولي كه خبر ندارد،  جهـت   ني
ـ ندارد كه كبر بـورزد و با  يليدل  تدسـ  يو عصـا  مـان يتواضـع هـم از اركـان ا    نيبنـابرا  .تواضـع كنـد   دي

                                                                          
 .ش.  ه 23/3/1387ش و دوره دوم تاريخ  . ه4/10/1376 خيتارهاي جمعه، تلفيق دوره اول  جلسات فقري شب.  1
 .45-46صص   ،1376، ، تهران7چ شاه، يحسن صالح عل حاج شيخ محمد، پندصالح.  2
 . 6سوره انشقاق، آيه .  3
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  .است سالك
يصفاتجمله از . ر و كبر استتواضع مقابل تكب    كـه خداونـد دارد و مخـتص   ت و خداسـت وحـداني

يبـرا . بشـر اسـت   يساير صفات برا يول ،بشر صحيح نيست يصفات برااطالق اين قبيل . ت استاحدي 
ـ كه عارف با ميدان يطرف ما م از آن. است بيع كير، متكب نديگو يم يبشر وقت ـ متخ دي اهللا  بـه اخـالق   قلّ

حشـر   ي در آخـر سـوره  . ر استاز صفات خداوند متكب يكي. كندصفات خداوند هم در او جلوه  يعنيباشد 
ـ  يمـ  َِلــ: دفرماي

ْ
 ُهـَو امل

َّ
ـذي ال ِإلـَه ِإال

َّ
ُ ال  ُهـَو اهللاَّ

ُ
ُتَ  ك

ْ
ـاُر امل بَّ

َ ْ َعزیـُز ا
ْ
 ال

ُ
َُھـْیِمن

ْ
ُـْؤِمُن امل

ْ
ـالُم امل وُس السَّ ـدُّ

ُ
ق
ْ
ـ ال

َ
ُ ک خداونــد را  1.ربِّ

بـاالتر از  او  د،ينشان بدهد كه شما هر چه باشـ  خواهد يم اوندخد نكهيا يبرا. خوانده استر متكب عنوان به
ُ « مييگو يموقتي . دارد يبزرگ و شماست   اهللاَّ

َ
 أ

ْ
خداونـد از او بـاالتر    د،يهر چه فكر كن ي درباره يعني، »َرب ک

 ر خداوند، بـر از آن صفت متكب يا را نشان بدهد كه جلوهخود  يبزرگ تواند يم يانسان وقت ،نيبنابرا. است
 دارنـد  يحاالت يگاه ء، اولياائمه غمبران،يپ. ستين يشگيهم يانسان چيه يهم برا نيا البتّه. باشد دهيتاب او
 شـه يهم يول .ستيچ ميفهم يو نم ميهستند كه ما راه ندار يدر عالم ستند،يت اصالً از ما ندر آن حاال كه
كـه   نجاستيا .كه تكبر الهي در آنها جلوه كند د، ممكن استندر آن حالت باش يوقت. ندستيلت نآن حادر 
ـ جعفرصادق، پس از اظهار ادب گفت  آمد خدمت حضرت يكي مينيب يم اهللا  فرزنـد رسـول   اهللا، رسـول  ابني

ي  همـه  ،يبزرگـوار هسـت   ،يما حق دار ي بر همه ،يدانشمند و عالم هست ،يينور چشم ما ،يبزرگ ،يهست
به خود نگاه  يوقت ستم،ير نحضرت فرمودند من متكب. ير هستمتكب يليرا عرض كنم كه خ نيا يول. نهايا
ـ ا. كنـد  يكه در مـن جلـوه مـ    ستيي اكبر خدا نيمتواضعم، ا كنم يم  ديشـا  ؛سـت يمـا ن  يجلـوه بـرا   ني

  .باشد يگاه
خودش  يول ،شود يم دهياش د جلوه ،تواضع اير تكب ياز طرف .بنابراين تكبر از خداوند شايسته است

ـ متواضـع اسـت    وا دييبگوو  دينياش بب در چهره ديتوان ينم د،ينگاه كن يشما به كس يعني. شود ينم دهيد  اي
يبشراگر  يول ر استمتكب ببينيد كه از كجا آمده رال خودش او، ي هماد قـول  بـه  ،چيسـت  بدنش ي هلياو 

ِلَق ِمْن : طارق ي قرآن در سوره
ُ
 خ

ٍ
  ماٍء داِفق

ِ
اِئب

َّ
 َوالرت

ِ
ب

ْ
ل ِ الصُّ

ْ
ُرُج ِمْن َبني

ْ بعـداً دوران   ،و چگونه خلقت شـده  ،2َ
كه  ي،و فراموش يبعد هم پير ،نفس يو هوا ها يو سركش يبعد جوان ،و ضعف و ناتوانيش را ببيند يكودك

ديگـر   ،م كـرده باشـد  است كه در اينجا فـراه  يا آخرش هم بسته به توشه ،برد يهر چه ياد گرفته از ياد م
  .ماند ينم يباق يرتكب يشبرا

اگـر   نديب يم. ندپندار يآنچه علم م البتّهعلم است، داشتن  يا ياجتماع يها تيرها از موقعتكب شتريب
چطـور بـه    صـورت  دراين، هگذاشت ارشيجامعه در اخت ،دارد ياگر دانش. است دادهبه او دارد، جامعه  يمقام

داشتن به  دياز جامعه است، نبا زئياز جامعه است و ج يفكر كند، عضو يهر انسان اگرر بورزد؟ جامعه تكب
                                                                          

 .23سوره حشر، آيه .  1
 . 6-7سوره طارق، آيات .  2
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كه خداونـد در   ي، علم و دانشش در مقابل علم و دانشداردهم  ياگر علم و دانش. به ديگران تكبر كند آن
  .صفر است د،يخواهد رس آنبشر گذاشته كه به  ارياخت

ـ  چهـل گذاشته بودنـد كـه    ياه عباس، منبردر حضور ش اندر اصفه يكه در مسجدنقل است  ه پلّ
 يرو رفـت  يكـه مـ   ييبها خيجز ش نشستند، يم يا هپلّ كيدر  رفتند يكه منبر م يياز آنها كيداشت، هر 

بـود   يو دانشـمند  ، فقيـه عارف لسوف،ير نبود، مرد فمتكب ييبها خيش البتّه. بود آخر ي پلّه كه چهلم ي پلّه
. علمـت بـاال بـرو    ي آخر، به اندازه ي به پلّه يرو يچرا م :دياز او پرس يكس .درس ما بود يكه اعمالش برا

پلّه اسـت  چهل ، كه روم يعلمم دارم باال م ي گفت من به اندازه ييبها خيش. پلّه بيستپلّه،  دهمثالً  يعني
  . ر نداردلم هم تكبع نينشان داد كه تازه به ااو . رفتم يبه آسمان م ديبا ،برومباال جهلم  بنابراگر قرار بود 

ل خداونـد داده و  او ي هر چه هست در درجه م؟ير بورزتا به آن تكب ميدار ه چيزيما از خودمان چ
  .است جامعه ي لهيصورت ظاهر به وس به

. داشـته باشـيم  ت و تـرحم  خلق خداوند، محب ي به همه م،يكار خودمان را بكن دياست كه ما با نيا
جلب  يرا خلق كرده، برا نهايا ي ما بر خداوند است كه خداوند همه ي هيتك. مينبر آنها نك هيهرگز تك يول

ـ تعر يعني ،يو خودفروش يخودخواه ،رفتار نكنيمريا به نظر مردم و جامعه   .ميكنـار بگـذار   ،از خـود را  في
 ،هست اياست كه در همه دن ياسيس غاتيتبلغالباً براي  يول است، رسم شدهاينطور  ايامروز در دن نكهيگوا
  . منافات دارد يو اخالق عرفان يبا اخالق فرد يول

نشان  گرانيخود را كوچكتر از مخاطب و د يعنيتواضع  .بشر از صفات پسنديده است يتواضع برا
از كه خـودش   داند ياز كجا م كند، يبرخورد م يگريبا انسان د يانسان وقت ميطرف نگاه كن كياز . دادن

 ه چيـزِ چـ  نـد يببنگـاه كنـد   باطني  ي بدون در نظر گرفتن جنبه ،يو منطق ياز لحاظ ظاهر؟ بهتر استاو 
ـ اگـر  . گرفـت  يظاهراً سـرگردنه مـ   كه بود يسارقدر ابتدا  اضيع ليمثالً فض !خودش از او بهتر است  كي

همانطوركـه   ايـ دن ي كه در همـه نياز ا ريغ البتّه( كندكه از درون او خبر ندارد، با او برخورد  يشخص عاد
، كـه او دزد اسـت   نظر فكر كنـد  نياگر از ا) ديق او را بگوتملّ ،ترس از ،بوده و هست و خواهد بود مولمع
كه در او هسـت، آن را كـه    يآن فطرت انسان يول. است حيظاهراً هم صح ؛من بهتر از او هستم ديگو يم
ـ گو يمـ  و زنـد  يرا صدا مـ  اضيع ليفردا همان فض  است كه پس يهمان فطرت انسان .دنيب ينم ِن : دي

ْ
ْ َیـأ ملَ

َ
أ

 ِلذِ 
ْ ُ ُ

و
ُ
ل
ُ
َع ق

َ
ش

ْ َ
ْن 

َ
وا أ

ُ
ذیَن آَمن

َّ
 لِل

ِ
نشـان   خشـوع قلبـت را در مقابـل خـدا     ي كهآنچه تا حاال كرد يعني ،1  اهللاَّ رک

هم كـه بـا دزد برخـورد     يشخص نيهم ني؟ بنابراكه دلت به ياد خدا خشوع يابد موقعش نشده اي، آينداد
  .كه او كيست يا ممكن است چه كسي شود ندارد، از درون او خبر ندارد بيعلم غ اصطالح به كند، يم

تواضـع اظهـار ادب   . ق اشـتباه نكنـد  تواضع را با تملّاما  .تواضع كند ديبا نسبت به همهرجهت ه به
 رسـاند،  يم ياست و به او روز دهيآفر ،ينيب يرا كه تو م يكه خداوند شخص  نيهم. ي استگرينسبت به د

                                                                          
 .16سوره حديد، آيه .  1
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را  ات خـود مخلوقـ  ي آن مخلوق خداونـد اسـت و خداونـد همـه    . است ياو كافداشتن زش ار يبرا نيهم
  :ديگو يم هكتوجه كند  يشعر سعد نيااگر به . دوست دارد

   وسـت ا م ازم از آنم كه جهان خرّجهان خرّ به
   1عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست  

خداوند كبـر   ملكيدر مقابل ما تواند ياز اوست، نم عالم ي و بداند كه همه نديعالم را بب ي همه اگر
نقـل   عصـادق  از حضرت .است دهيمرحله نرس نياست كه به ا نيا ي دهنده كبر نشان پس خود .بورزد

و رسـول مثـل    يپادشـاه باشـ   يخـواه  ياز طرف خداوند آمد و به حضرت گفت كـه مـ   يا شده كه فرشته
خدا  ي كرد كه بنده برا انتخا يممن؟ حضرت دو ي و بنده ييا اينكه متواضع باش حضرت داوود و سليمان

خداونـد   .كنـد  يخودش بندگيش را احساس مـ  ؟خدا باشد ديگر نسبت به چه كبر بورزد ي بنده يوقت .باشد
 من هستند و خداوند رئـيس ايـن خـانواده    ي خانواده ياعضا يفرموده است كه خلق عيال من هستند يعن

 .كنـد  يمـ  تواضـع ادب و احتـرام و   دهبه تمام افراد خـانوا  ،رئيس خانواده بود ي بندهفردي كه  يوقت است،
 ي منزلـه  بـه مخلوقات را كـه خداونـد آفريـده     ي همههم خودش را ببيند و بعد  يبنابراين اگر انسان بندگ

در كبـر كـه خـالف تواضـع     . بايد نسبت به همه تواضع كند .ماند ير نمتكب يجا ،اش بگيرد اعضاء خانواده
كـه بـا    عيدر داسـتان حضـرت موسـ    .انگيزد يغضب خداوند را شديداً برم ،برسد يا ست اگر به درجها

ـ :بـه آن دو فرمـود  ل خداوند او ،فرعون رفتندقصر هارون به 
ُ
ق
َ
ــف

َ
ـُه ق

َ
 ـوال ل

َ
ـذ َ

َ
ـُه 

َّ
َعل

َ
 ل
ً
نـا یِّ

َ
 ل
ً
ْو رکُ ْوال

َ
ــیَ  أ

ْ
 ىشـخ

او  بـا  ،2
كه مأمور بود با ماليمـت رفتـار    يحضرت مادام .خدا بترسدشايد كه متذكر بشود يا از يد، ماليم حرف بزن

ـ :گفـت  و اعـال رسـيد   كه كبر فرعون به حـد  يوقت .كرد ـا َربُّ
َ
ن
َ
 أ

ُ
ْعلـمک

َ ْ
 یـ األ

شـما   يمـن غيـر از خـودم بـرا     ،3
چنـين و چنـان   كـه  هستي  گفت حاال مجازبه موسي آن وقت خداوند غضب كرد و  ،بينم ينم ريپروردگا
  .دانيد يداستانش را مكني و 

 .اسـت يعني به زبان رمزي بليك مها س اين داستان ي همه البتّه ،طور استندر مورد نمرود هم همي
وقـت شـده   هيچ يـا آ ،كنم يرا هميشه مأمور به گرفتن جان بندگانم مو من ت :الموت پرسيد خداوند از ملك

 ييك كشت يزمان :قع؟ گفتچه مو :خداوند پرسيد .بله :گفت ؟دلت بسوزد يكن يكه انجام وظيفه مموقعي 
 يدو رو پيدا كرده بـود و هـر   يا ه تختهتكّ ،شيرخوار داشت ي كه بچه يدر دريا شكست و غرق شد، مادر

در همين حال به مـن   .خورد يمادرش چسبيده بود و شير م تانو به پس كرد يبچه گريه م ،آن تخته بودند
الموت گفت كـه تـاكنون بـه     ملك ؟ه چطور شدن بچآ :خداوند پرسيد .كه جان مادر را بگيرم يدستور داد

ـ  يم :خداوند پرسيد .زنده است جان او را بگيرم حتماً يمن دستور نداد  :گفـت  .خيـر  :گفـت  ؟كيسـت  يدان
  .خداوند او را سرنگون كرد ،تكبر كرد يهمين نمرود وقت .نمرود است

                                                                          
 .439ها، ص  ، غزل1385ا، تهران، روزنه، مظاهر مصفّ تصحيح ، كلّيات سعدي.  1
 .44سوره طه، آيه .  2
 .24سوره نازعات، آيه .  3



 تواضع، كبر، فخر و ريا، سمعه، محبت و ترحمشرح /  10

بـراي اينكـه    البتّـه  .افزايـد  يانسان م يبر بزرگ كه خود را كوچك ديدن يتواضع يعن ،عكسرا بام
ر اسـت    اگر به كسي  ييعن ،تكبر خوب استما بكبر ورزيدن  گويند يمتواضع از تملّق جدا شود،  كـه متكبـ

در برخورد با او مستحسن اسـت و ايـن    ،خود عدم تواضع مستحسن نيست .مستحسن است ،تواضع نكنيد
  .شود ياز منكر تلقّي م ييك نوع نه

در اينجـا  . بندگان خدا و مخلوق خدا هستند در مقابل آنها بايـد تواضـع كـرد    مردم ي در واقع همه
و  يقـديم رجزشـان ظـاهر    يها جنگدر  .خواندند يم زها رج كه در جنگ كند يبه خاطر خطور ماي  نكته
هـا   هاي گذشـته در جنـگ   در زمان .خوانند يامروزه رجزشان را توسط راديو و تلويزيون م يول ،رو بود هروب

ـ  ؛گفـت  يخـودش مـ   يبرابسياري و صفات  كرد يم يرفت خودش را معرف فر كه به ميدان مييك ن  يحتّ
ضـد تواضـع نيسـت     ليواست اين از باب تكبر درست است كه به ظاهر  .چنين بود ها در جنگ عيعل

 متكبر بود عمرودر واقع  رفت يد معبدو بن وبه جنگ عمر عيعل يوقتمثالً بلكه از بابت اين است كه 
  .است رجز خواندن مستحسن يدر مقابل چنين كس ،دانست يخودش را باالتر از همه م و

فخـر   بر ديگـران  و كه دارد نبايد تفاخر كند يوجه راجع به نعمات هيچ بهانسان  ،به اين حساب سپ
 : گويد يم يعراش .ممكن است برود يزود بهاست و  يها عارض آن نعمت ي چون همه .بفروشد

ــا ــال و جم ــر م ــرّب     ه مشــول خويشــتن غ
  يبرنـد و ايـن را بـه تبـ     يرا بـه شـب   كان  

  .برد يو آن جمال را از بين م آيد ييا يك تب م برد ياش را م همه آيد ييك شب دزد م
ريا باشد  يا اگر از رولّصدق و اخالص باشد وا يبايد از رو ياخالق اتخصوصي ي تواضع مثل همه

 اوقـات  يحاال ريـا گـاه   .بلكه مضر هم هست ،اثر است يب شود يانجام م ريا يكه از رو يمثل تمام اعمال
خودش را غيـر از آنچـه    يهمين كه كس .و محرمانه يصورت مخف اوقات به يگاه ،صورت صريح است به

در . ريـا اسـت   ،كه در خودش نيست به خودش نسـبت بدهـد  را  يكه هست نشان بدهد، محاسن و صفات
به ديگـران  است اعمال نيك خود شنواندن به معناي و  آيد يع ممسريشه از  ه است كهسمع همين قلمرو،

ـ  هسمع .بگويداز خودش و به قصد اينكه خودش را باال ببرد  .يستكه الزم ن ييدر جا  يهم از انواع ريا تلقّ
 پنج شش نفـر مـثالً دارنـد    ديد يآمد در مسجد يكس نديگو يم .مضر است يانسان خيل يكه برا شود يم

. به او بدهـد  يا هينمازش بهتر است تا هد اي خواند يبهتر نماز م يكيكدام  نديكه بب ستاديا خوانند، نماز مي
ـ ا :گفتپيش خود  ديرا د يكيدو تا را رد كرد،  يكي ـ يخ ني  يگفـت عجـب نمـاز   بـه او  . خـوب اسـت   يل
اسـت كـه    ينمـاز نوع ز آن نماز ا نيا. كه روزه هم هستم يدان ينم تازه: توسط نماز گفدر او ! يخوان يم

  . كند يكه روزه لعنتش م ريگ و چه بسا روزه كند يچه بسا نمازگزار كه نماز لعنتش م: ندا هگفتاش  درباره
نسبت به همه نه تنهـا   ،من هستند ي اگر در نظر بگيرد كه خداوند فرمود خلق مثل اعضاء خانواده

اهللا كه گفته شده از  خدا و خدمت به خلق لقبه خاين شفقت  .و شفقت هم دارد يتواضع دارد بلكه مهربان
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كنـد بنـابراين زيـر     يكه را آفريده اراده كـرده كـه او باشـد و زنـدگ    اينكه خداوند هر يبرا .اين بابت است
  .دارد يم نگه خداوند است و خداوند او را ي سايه

رحم داشـته   ،بان باشدواقعاً با همه مهر است بلكه اگر آميزش توهين ينه به معنا ،ترحم بر ديگران
بلكـه از   ،ناراحـت نشـود   يا نباشد كه از هيچ حادثه يطور ييعن .كند يخودش هم اثر م ي روحيهدر  ،باشد
 .كنـد ل او كرفـع مشـ   توانـد  يبه جوش بيايد و اقدام كند و تا م يهر انساناصوالً برادر مؤمنش و  يناراحت

، زيردسـتان هميشـه بيشـتر    يا ، ادارهيزماندر هـر سـا   .خصـوص بـه زيردسـتان    بـه  ،ترحم بر همه اسـت 
نيـز  عالوه سرنوشت آنها  هاست و ب مؤثّر يآنها خيل ي روحيهاينكه در  يبرا .ترحم و شفقت هستند نيازمند

  .كنديد يرا تشويق و تأ با اين كار آنهاتواند  انسان ميص است و اشخهمين ابه دست  يا مقدار عمده
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 رح 

ب   و      ت،  ا  ،
ّ
  1وتر

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

در او اثـر نبخشـد و    يو زار يسخت نباشد كه خوار و خود را واسطه و مأمور خدمت داند و دل
و چون  جان را درد تمام اعضاء داند يبلكه درد هر عضو از اعضا ،نكند داريحس شفقت او را ب

است متوجه سازد تغيير كلّي در مزاج جان  توجه و تذكّر كه جان را به عالم علوي كه عالم علم
  .گرداند دهد و فراست و تدبر او را زياد مي و تن مي

ـ بوده انجام هر امر را از آغاز بسنجد و با نيب انيپا ديبا جلـب   يدانسـت كـه خداونـد بـرا     دي
ـ در انسـان آفر  اند هيفكر ي دو كارگر قوه يمالئمات و دفع نامالئمات دو قوه كه به جا كـه   دهي

 اگـر در حـد   هركـدام كـه   انـد  دهينام هيغضب ي قوه و هيشهو ي كه قوه نديفرمان او را كارفرما
ـ  يبيغ ي آن خدا و وجهه گاه هيو تك يرو انهياعتدال و م كـه   يبود و به دستور عقل و امر آمر اله

ل ماننـد دو بـا   صـورت  نياجرا شد در ا شود ينم سريخدا م اديو بدون  ستي ادگيپسند زانيم
ـ آن بـه دن  يو رو نـد يفرما كـار پرواز عالم باال خواهد بود و اگر برعكس  يبرا آن  ي و بهـره  اي
مرغ روح بسته باشـند خواهـد بـود و بـه      يمانند دو پابند كه به پا ديتن گرد شيآسا شيافزا
  2.مملكت او خواهد گشت يو سگ و خوك وجود او فرمانفرما ديخواهد كشان عتيطب يپست

 نيچنـ  دسـتورالعمل و هـم   ي منزلـه  بـه كـه   يمعن نيرساله به ا. پندصالح ي رسالهاست از  يقسمت
  . ميرو آن هست رساله معتبر است و دنباله نيفقراست و هنوز هم ا ياعتقاد تياعالم وضع اصطالح به

 يهر مخلوق ،يا هر بنده و فكر كند كه مأمور خدمت به بندگان خداست ديبا يهر انسان نديفرما يم
را از آمـدن   عيخداوند موس يداستان گفته شد كه وقت نيبارها ا. ستاه خداوند مورد توج نديب يرا كه م

ـ تش را بفرماعلّ كه دس محروم كرد، حضرت از خداوند استدعا كربه ارض مقد ـ : خداونـد فرمـود  . دي  ادتي
هزار نفـر  چند ،به دستور خداوند يموس دو بار حضرت ؟يرا كشت لياسرائ يبن درچقدر از بندگان من  ستين

. نكـردم اين كار را نفس  يخود و از هوا ليمن به م ايخدا :عرض كرد يموس. برد نياز ب را لياسرائ ياز بن
من هسـتند، بـه آنهـا     ي بنده ام، دهيآنها را هم كه من آفر يفكر نكرد يول ،ييگو يراست م: خداوند فرمود

قـوم   يقتكه و ميجدش حضرت ابراه ي ه اشارهب ،يموس بود به حضرت يا هيدر واقع كنااين مندم؟  هعالق
 ي فـه ينيت باشد كه وظ نيدر ا يوقت. وساطت كرد ميببرد، حضرت ابراه نياز ب خواست يلوط را خداوند م

آنهـا   يگرفتـار  و يت داشته باشد و بـر نـاراحت  محب گرانيبه دبايد خودش را خدمت به بندگان خدا بداند، 
 يبكند ول ديخشونت با ،به موقع البتّه. نباشد ،صورت جالد به يعنيسخت،  دلبراي همه  نطوريرحم كند و ا
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رقّـت داشـته    اصطالح بهسخت نباشد كه به حرفش گوش ندهد،  دارد، دل يكه برادرش گرفتار دياگر فهم
تيوَ كه  دهد يدستور م غمبريدشمنان هم خداوند در قرآن به پ حتّي راجع به. باشد

َّ
ال
ِ
ْم ب ُ    جاِدهلْ

َ
 ْحَسـنِهَي أ

بـه   ،1
رو شـدن بـا    هو هارون دستور مبارزه و روب عيبه موس يخود خداوند وقت. با آنها صحبت كن يخوب حون

  :ديفرما يم ،دهد يفرعون م
ُ
ق
َ
ــف

َ
ـُه ق

َ
 ـوال ل

ً
نـا یِّ

َ
 ل
ً
ْوال

مـؤمن  چـون   و ديـ صحبت كنبا او  يو نرم يبا مهربان يعني ،2
كـار، چـه خواهـد     نيا انيپا يعني هجينت كهه بكند توج ديبا كند يكه م يفراست داشته باشد، هر كار ديبا

خـدا و بـه    يتوجه به خدا داشته باشد و كارش را بـرا  ديحاصل شود، با شير براتدب نيا نكهيا يبود و برا
  . انجام دهد يامر اله تين

ُتُموهک ِمْن مکْ آتاوَ  :بندگانش فرمود هب خداوند
ْ
ل
َ
 لِّ مـا َسـأ

نه تنها در  نيا .ميا دادبود به شم ازتانيآنچه ن ،3
هـر چـه دلتـان     نكهينه ا البتّه. هم محسوس است واناتياز ح ياريبشر است بلكه در مورد بس اتيمورد ح

ـ  يو بـرا  نهـا يآب و هوا و امثـال ا . ميگذاشت ارتانيشماست در اخت اتيح ي آنچه الزمه. ميادخواست، د ه ب
  .باشند در خدمتش روهايكه آن ن ديدر ما آفر يصخا يروهاياست قوا و ن اتيح ي دست آوردن آنچه الزمه

نفـع وجـود    هآنچه ب خواهد يانسان، م خصوص به ياست كه هر موجود يهيو بد يعيطب يليامر خ
جـذب و دفـع داشـته    . سـت دفـع كنـد   وا ميوجودش است، جذب كند و آنچه نـامال  ميخودش است، مال

چه خوب است و  كند يفكر م يسان هستند كه وقتان ي هيفكر ي هل قومكم اصطالح بهجذب و دفع  .باشد
غضب و شهوت اسـم بـرده    عنوان بهقوا  نيا يياجرا يو تجلّ  جلوه. ديآ يبه كمكش م اقو نيا ،چه بد است
 اهللا يفـ  گفت بد اسـت، غضـب   شود يهستند، خود غضب را مطلقاً نم ياله يروهايهر دو از ن نيشده كه ا
كه امـر بـه معـروف و     يدر مورد. عبادت است د،يخدا غضب كن يبرا اگر يعنيعبادت است،  و ثواب دارد

اخـم   مثل اينكـه دارد  يدرجات اين نيز البتّه( ديدغضب كربراي خدا  د،يديد ياز منكر است، اگر منكر ينه
ـ غضـب كرد  يگريمورد اگر به د نيا ريغ يغضب ثواب دارد ول نيا) ديدعوا كن اي د،يكن ـ دعـوا كرد  د،ي  د،ي

  .است يطانيغضب، غضب ش ني، او او نداد دياز او خواست يزيچمثل اينكه 
ثـواب دارد   صورت نيادر شدخدا با ياگر برا ،ميجذب مال يعنيشهوت . طور استهم همين شهوت

ت اطاعـت امـر       ياگر برا غضب و شهوت. شهوت هم مضر است صورت نيا ريدر غ يول خداونـد و بـه نيـ
آسـان   و ليمـا را تسـه   اتيكه ح يمعن نيبه ا. شوند ميما تكامل باعث دو بالند كه  ي منزله بهباشد  ياله
انـد و   مـا شـده   يدر واقـع موجـب تعـال    نهـا يخداوند است، ا يبه سو يهدفش تعال اتيو چون ح كنند يم
 يكه به پـا باشد  مي ريدو پابند، دو زنج ي منزله بهما باشد  ييايدن تينفس و رضا يهوا يعكس اگر برارب

  .است ما بسته شده
  .ميآزاد كند و دو بال به ما بدهد كه پرواز كن رهايزنج نيشاءاهللا خداوند ما را از ا نا
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 رح 

رت   وت،  ت،  ّ ت، ھ  1جا
 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

ه و حده  ي واسطه كه دل به ستي اريشجاعت و دل هيغضب ي اعتدال قوكـه دارد و جـز    يتـوج
از جا نجنبد و  يباشد و به هر باد يمقصد با عزم اراده و همت و پادار در راه ،نداند يخدا كاركن

جان و مـال و آبـرو    يبه امر مول ،و گذشت بوده يدر راه خدا و دوستان خدا با فتوت و جوانمرد
االمر در حفظ مراتـب   باالتر سازد با آنكه حسب ينشمارد و پست را فدا يزيناموس را به چ و
  2.ندينش لداربر رخ د يباشد كه مبادا گرد وريو غ نديبب اريرا در حرم  ارياغبكوشد و نتواند  ديبا

و آن  كـرد  انيـ ب ماتشيسقراط در تعلدر فلسفه را  يا نكته نيچن نيقبالً گفته شده بود و اول بار ا
ـ آ. اسـت  كار رفتـه  اعتدال به يوسط در قرآن هم به معنا دح. وسط است اعتدال و حد حدرعايت  ر د يا هي

پـيش خـود    نهايا. داشت يخوب اريداشتند، باغشان محصول بس يراجع به چند نفر برادر كه باغ قرآن است
 نكـه يا يبـرا  م،ينيمحصول را بچ هدينفهم يكس تا ميشوند برو داريهمه ب نكهيقبل از ا ،شبقرار گذاشتند 

آنجـا  . اسـت  رفته نياز ب ها وهيم ي همهو صاعقه زده را باغ  دنديرفتند د يوقتاما . ميانفاق كن ميناچار نشو
ُھمْ : ديفرما يقرآن م

ُ
ْوَسـط

َ
 أ

َ
قال

اعتدال در هر آنكه منظور . گفت نطوريبود، معتدل بود، اآنها  ينتر وسط آنكه ،3
ـ  م،يكنـ  يو بررس ميهم بگذاركنار  ،بزرگان را شاتيفرما ،حاالت را نيااگر . است فيدمناسب و م يصفت  اي
 نيدر صف فرشتگان بود، خداوند به ا طانيش. ميشو يمطلب م نيمتوجه ا م،يبكن كار را نيقرآن ا اتيدر آ

در مقابـل آدم سـجده    ،ِآلَدمَ  ُدواـُجــاسْ : خوب هسـتند، فرمـود   يكه همه مظهر صفات اخالق رشتگانصف ف
  ،سيآنها سجده كردند جز ابل ي همه. ديكن

َّ
ىب ِإال

َ
َرب ک اْستَ وَ   ِإْبلیَس أ

ـ خداونـد در آ . ابا كـرد  اصطالح به ،4  ي هي
نّ است ابود اصل خلقتش مانند ج تگانكه در صف فرش سيابل 5:ديفرما يمچنين را امر  نيجهت ا يگريد
فطـرتش   هـا،  طانيو بـزرگ شـ   سئيآن ر يعني سيابل نيبنابرا. است شده دهيآفر ،از دود، دود آتش يعني

آمد  رونيرانده شد و ب طانيش يكه وقت آمده قيعهد عت يها باز در داستان يول .استكبار در مقابل خداست
ي مشـهور انگليسـي    نويسـنده  لتونيم .طانيرفتند جزء قشون شو د كردند از همان فرشتگان، تمرّ يا هعد

  .استتوجه جالب  يليكه خاي دارد  نوشتهله أمس نيراجع به ا
است منتهـا   خوب شود، يكه عوض نمخلقتشان د كرده باشند، فرشتگان كه اگر هم تمرّ نيخلقت ا

 طاينیشـ: فرمود غمبريپاين است كه  م،ياضافه كن نيبر ابايد كه  يا نكته و نكته كي نيا. دشان بد استتمرّ

 
َ
َ ْسـا

َ
  مل

ِ
 غمبريپ ميتسل خودش ليباشد، به م سيكه از نوع ابل يطانيش. من شد دست ميمن تسل طانيش ي،دیـب
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 نياطيشـ امـا   .اسـت آن شـيطان   ميتسـل  ي منزلـه  بـه  دهـد به حرفش گوش ن غمبريپولي وقتي . شود ينم
 ي نگرفته باشند و از جنبـه  يبد ي آنها را از جنبه غمبريچون فطرتشان خوب است ممكن است پ ،كوچكتر

  .است شده نيا ديبه  ميتسل طانيدر واقع آن ش رنديكه بگ يخوب
رحمـت  رو بـه   عكس، به توانند يباشند هم م طنتيشرو به  توانند يكه گفتند، هم مبيشتر اوصافي 

از خدا خواست  شود ينم يول ،كند يرا به گناه وادار م ها يليخ كند، يرا گمراه م ها يليمثالً شهوت خ. باشند
ـ  اگر پس  .برود نينسل بشر از ب يعنيرفتن شهوت  نياز ب. برود نيكه شهوت از ب داشـته   يشـهوت كنترل

ـ يخ برد، يم جهنّمرا به  ها يبعض كه يهمان شهوت. شهوت در خدمت انسان است ،باشد به نام عفت  هـا  يل
پناه دهد  دستور ميفلق  ي از سوره يا هينقدر بد است كه خداوند در آآخود حسد كه  اي برد يرا به بهشت م

رِّ حاِسٍد ِإذا َحَسد: ورزد يحسد م ياز حسود وقت ديبر
َ
َوِمْن ش

 يوقتـ  شود؟ يحسد چگونه شروع م نيهم يول ،1
 يو سـع  شـود  يناراحت مـ  شرفتياز آن پ ،كرده و حتّي از دوستانش است يرفتشيپ يگريد نديب يم يكس
خيـالي   نيچن نكهيقبل از ااما  .برود نيكه كرده از ب يشرفتيپتا ببرد  نياو را كوچك كند، او را از ب كند يم

 ،شـتر يبا در اينج البتّه ست؟يترقّي از چ نيكرده، فكر كند كه ا يترقّ يگريد نديبب يبكند، ممكن است وقت
آمـده؟ و بعـد نگـاه كنـد      جـود به و يزياز چه چ يترقّي معنو نيا ،ترقّي نيا. در نظر ماست يترقّي معنو

ترقّي كرده است ممكن است هم  يگريد نكهيتوجه و ناراحت شدن از ا نيپس هم. خودش را اصالح كند
  .باشد ترباشد و هم موجب بدخير و  يموجب سالمت

اسـت   ممكننسبت به كار خطا غضب نداشته باشد  ياگر كس. ستا نطوريهمهم غضب  وشهوت 
نسبت به كار خوب شـفقت داشـته    يولغضب نسبت به كار بد  ديبا. تنفّر يعنيدر واقع غضب . گمراه شود

 يمفصـل  ي هيآ ،غضب يعنيدر قرآن ذكر شده است، در مورد خشم  يمختلف اتيآ نهايا ي همه يبرا. باشد
 اِظمنيَ َوالک : قرآن استدر 

َ
ْیظ

َ
غ
ْ
 وَ   ال

ِ
اس

َّ
 الن

ِ
عافَني َعن

ْ
ِسـننيَ َوال

ْ ُ ْ
ـبُّ احمل

ِ
ُ
 ُ اهللاَّ

فروخورندگان خشم و عفوكننـدگان   ،2
  .بر مردم و خداوند نيكوكاران را دوست دارد

غضـب  . رديگ يش تجاوز كند، مغضب را كه از حد يكه جلو استرحم و شفقت  ،در مقابل غضب
ـ  ديو با دهير انسان آفراست كه خدا د يش اگر باشد صفتدر حد ـ ا يرحـم و شـفقت جلـو    يباشد ول را  ني

ـ ا ،و اراده و همت شـخص  يمانيبه قدرت ا هبستمذكور،  ي بنابر آيه. ش تجاوز نكندكه از حد رديگ يم  ني
 الکـ : اسـت  ظيكظم غ :اول ي درجه :ممكن است به چند صورت باشد يريجلوگ

َ
ـْیظ

َ
غ
ْ
كـه   ييآنهـا  ،اِظمَني ال

عفـو   ،بـاالتر آن  ي درجـه . كننـد  ينمظاهر  دهند، يرا فرو م ظشانيغ يعني ظيغ كظم كنند، يم ظيغ كظم
 وَ  :كنند يرا عفو هم ممقابل كه طرف  يكسان. است

ِ
ـاس

َّ
 الن

ِ
عـافَني َعـن

ْ
اسـت كـه بـه آن     نيباالتر ا ي درجه. ال

ِسـننيَ وَ  :كنند يشخص احسان م
ْ ُ ْ
بُّ احمل ِ

ُ
 ُ  دهـد،  يرد منتهـا نشـان نمـ   دا ظيغـ  اول اين است كه ي درجه. اهللاَّ
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بـه او  از همـه  و بـاالتر   كنـد  يمـ  ماگر باالتر باشد از او گذشت ه. رديكه طرف را خشم بگ كند يظاهر نم
كـه صـفات    يصـفات  ي همـه . در اين مرحله است كـه خداونـد نيكوكـاران را دوسـت دارد     كند ياحسان م

بشر گذاشته كه بتواند بر  اريدر اخت ت،يرت والرا به اراده و قد نهايا ده،ياست و خداوند در بشر آفر طنتيش
 نيدر همـ  يو مردم عـاد  ميمعصوم دار چهارده مييگو يكه ما م نيتفاوت معصوم. داشته باشد ارياخت نهايا

خشمشـان را   يجلـو  تواننـد  يرا دارنـد و مـ   يتيقدرت وال نيخودشان ا اتيدر تمام ح نيمعصوم هاست ك
. بـا او نشـود   يكه موجب دشمن رنديبگ را گرانيد اتبه ترقّي حسادت يجلو. كه از حد تجاوز نكند رنديبگ
. ط را ندارنـد تسلّ نيا توانند، يشه نميهم مانشانيدرجات ا برحسب گرانيداما  را بكنند هاكار نيا توانند يم
. ندا هت نام گذاشترا فتو نهايخواهد بود و مجموع ا شتريتسلّط هم ب نيباشد ا تر يقو مانيا نيهر چه ا يول
فتـاز كلمه جا  چنددر قرآن هم . يجوانمرد يعنيت فتو 

ٰ
 يكه حضرت موسـ است  يجا وقت كياسم برده،  ي

 فتكه همراهش را ، رود يم خضر داريبه د
ٰ
 نهـا يكـه ا هـم فرمـوده    ،اصحاب كهـف داستان در  1.خواند مي ي

ـ ا ي مجموعه. آمدند ونرينتوانستند در آنجا بمانند، بايمان آورده بودند و بودند كه  2يجوانمردان صـفات   ني
شود يم تموجب فتو.  
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  رح 
سان   و   و  ا ظ،  م    1م، 

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ
خـود   ديگذرد و اعتنا نكند و اگر خشم به جوش آ يو به سالمت ديايبه خشم ن ديشن يو اگر لغو
 يگر مستحكم نباشد بعـد از انـدك  جنون ا نياز جنون است نگاهدارد كه ا يكه نوع يرا از تند

و  ديمصافحه نما يبه ذكر خدا مشغول گردد و با مؤمن يگردد و برود و وقت خشم فور مانيپش
اسـت   سـتاده ياگـر ا  .را فرو خورد و به آب حلم فـرو نشـاند   ظيو ناظر داند و غ حاضررا  يمول
نـد عفـو كنـد چـون     و خاموش باشد و اگر نشسته است حركت كند و راه رود و تـا توا  نديبنش

كند  دايپ يبلكه بكوشد كه حال .و خود از محبوب انتظار بخشش دارد پسندد يمحبوب عفو را م
را در وجود   و لَا حولَ و لَا قُوَة إِلَّا بِاللَّه .خود داند تيترب يخدا برا ازكه خالف دشمن و دوست را 

عقل نباشد و  عيمط ،خود بودهه اگر سر ب هيغضب ي و قوه ديو در مقابل احسان هم بنما ابديخود 
ـ و هر خُ دياجراء شود هر قسم رفتار نما ينفسان ماتيرفع نامال يبرا ـ  يلق ـ آ شيپ ناپسـند   دي

  2.خواهد بود

ـ ما معتبـر اسـت و با   يبراهم  است كه هنوز يا رساله. پندصالح ي رسالهاست از  يمبحث بـه آن   دي
  . است ز عرفان نوشته شدها يديدر شروع دوران جدچرا كه  ميكن توجه

 يجاذبـه بـرا  . دافعـه ديگري جاذبه است و  يكيهست كه در انسان دو قوه چنانكه قبالً گفته شد 
ـ ا يبـرا صـرفاً  نـه   البتّـه دانسته اسـت،   ديوجود ما مف يخداوند برا چيزهايي است كه جذب آن وجـود   ني

ـ ضـد ا  ،دافعـه . ستما يووجود معن يعمده برااما است، از انسان  يجزئ يوجود جسم. يجسم  ،اسـت  ني
خوريم آنچـه   ميكه  ييغذااز بدن است، حفظ  يدر غذاها كه برا يحتّ. او مضر است يآنچه برايعني دفع 
كـه بـه    زيا همه چام .ميكن يدفع م ستيما ن ليو آنچه مطابق م ميكن يماست، جذب مجسم  ليمطابق م

  .ستيما ن ليانسان و مطابق م ي اراده
 يبـرا مشكلي  م،يكن دفع ميخواه يكه م ميكن يبرخورد م يبه موارد ،يجامعه و زندگ بادر برخورد 

ـ  دييـ فرض بفرما. شود يصورت خشم ظاهر م كار به نيدفع ا. ميرا دفع كن نآ ميخواه يشده، مپيدا ما   كي
ـ  يم ي به ماا نفر لطمه كي اي. شود يم جاديخود ا هخشم خودب صورت نيدرا د،يگو يم يينفر ناسزا ـ ا د،زن  ني

خشـم اگـر   . اسـت  هيغضـب  ي ك قوهض و تحرّو تعرّ يبرون ي خشم در واقع جلوه. كند يم جاديخشم اكار 
. عاقله باشد، آن هـم در خـدمت ماسـت    ي قوه اريباشد كه مورد خشم است و در اخت يزيمتناسبِ با آن چ

 نكـه يبه شـرط ا  يول هيشهو ي قوهاست  نيچنو هم وجود داشته باشد هيغضب ي بدون قوه يكس شود ينم
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اسـت، نـه    زهيغر اريهست منتها در اختدو قوه  نيهم هم واناتيدر ح. باشند لهعاق ي قوه اريدو در اخت نيا
خداونـد  . است خودش را به عقل داده جاي زهيدر انسان غر. كند ريرا اس نهايكه ا يا عاقله ي قوه اريدر اخت
ـ آفر يگـر يد رمـز ت و افسار كيمنتها در انسان  .در انسان جملهاز  و دهيآفر زهيغر واناتيح ي در همه  ده،ي

انسـان   اريـ اسـت كـه در اخت   يمـوارد در خشم غالباً . دهد يرا تحت تسلّط قرار م نهايكه ا يا عاقله ي قوه
ـ با المقـدور  حتّـي  نيبنـابرا  كنـد  يعاقله تجاوز م ي از قوه ستيانسان ن اريو چون در اخت ستين خشـم را   دي

  . خورد فرو
اگر  د،يبده يبدن رييتغ د،ينيبنش ،ديا ستادهيند كه اگر اا هفرمود يدستور عمل عنوان بهخشم به هنگام 

ي مبارزه با روان ي جنبهكه اين  ،بكنيد، ذكر خدا ديفتيب خدا اديجهت به هر و به ديحركت كن د،ينشسته هست
توجـه   ديخـدا باشـ   اديكه به  يوقت ينروا ي از جنبه د،يده يانجام م قيرا به آن طر يبدن ي جنبه. است آن
 َوالـالحَ كه  ديكن يم

َ
 ْول

ُ
َعِظميـق

ْ
َعِليِّ ال

ْ
ِ ال

اهللاَّ
ِ
ب
َّ
 ِإال

َ
ة و چـه مـا، هـر دو     ختـه يخشـم مـا را برانگ   آن فردي كهچه .  وَّ

ـ ا م،يكنـ  يمـ  ياگـر برخـورد   نيبنابرا .رديپذ ياو انجام نم تيبدون مش يحركت چيه .ميمخلوق خداوند  ني
ـ  در يامر الهـ  نيااما  .است ما را خلق كرده يباشد كه هر دو يمطابق امر اله ديبرخورد با ـ آ كي جـزء    هي

 ،ميانجـام دهـ   ميچون خداوند اگر امر كند بعد نتوان ،هيامر عنوان بهنه  البتّه. شده است انيبصفات مؤمنان 
امـر   ميبه ما كرده، مستق يت و رحمتاز اوقات خداوند محب ياريجهت بس نيبه ا. ستما يبرا يوبال و وزر

ـ فرما يصـفات مـؤمن را مـ    يوقتـ . صفات مؤمن گفته است عنوان به. مينكرده كه مبادا تخلّف كن و مـا   دي
  .ميكن يتوجه به آن مطلب م صورت نيدرا ميحساب بشو نيشاءاهللا جزء مؤمن نا ميخواه يم

 وَ الْ وَ  :ديفرما يم
ِ

اس
َّ
 الن

ِ
عافَني َعن

ْ
 َوال

َ
ْیظ

َ
غ
ْ
ِسننيَ اکاِظمَني ال

ْ ُ ْ
بُّ احمل ِ

ُ
 ُ هللاَّ

 كننـد،  يمـ  ظيغ كه كظم ييآنها ،1
و خشم موجب تجاوزشان از عقل نسبت بـه   ظيكه غ دارند يم خود را نگه ظ،يفرو بردن غ يعني ظيغ كظم

بخواهند  يشتريب يروان رتقدرت را داشتند از خداوند قد نيكار را بكنند، ا نياگر توانستند ا. نشود گرانيد
 وَ مصداق رت صو كه درآن

ِ
ـاس

َّ
 الن

ِ
عافَني َعـن

ْ
ـ را فـرو بخور  ظينه تنها آن غ يعني. خواهند بود ال و بـه طـرف    دي

 .اسـت ديـن  عفو مورد توجه خداوند و بزرگان  نيا .دي، بلكه واقعاً در ته دلتان هم او را عفو كندينشان نده
ـ بـا ا  ميكنـ  يان نگاه مبه خودم. عفوكننده است دايز يعني است،و ُفاز صفات خداوند ع يكي يحتّ همـه   ني

ـ كه دار ييها يكوتاه همه نيبا ا م،يكه دار ييخطاها ـ د ،اگـر خداونـد عفـو نكنـد     مي نيزمـ  يدر رو ياري 
 نخداونـد چـو  . ديرفت يم نيب از اگر او نبود همه م،يخودش فرموده كه به شما مهلت داد خداوند. ماند ينم
و غفور استفُع و ، 

َ
ـوٌّ غ

ُ
َعف

َ
َ ل ـورٌ ِإنَّ اهللاَّ

ُ
ف

 خواهـد،  يمـا هـم اگـر دلمـان مـ      .كنـد  يو عفـو مـ   بخشد يم يعني ،2
كه خداوند  يهمانطور ميفكر كن م،يرا عفو كن گرانيد ديخودمان هم با م،يبرس وفُع نيكه به ا ميمند هعالق
مثـل   هماگـر بخـوا   رميـ گ يمن كـه خشـم مـ    ده،يآفر نيزم ياهللا در رو فةيخل ي منزله بهبشرها را  ي همه
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درجـات  در  نيا البتّهخدا خشمم را بخورم و او را عفو كنم كه  گريد ي آن بنده نسبت به ديباباشم،  دخداون
  .است ي ايمانباال اريبس

بلكه طـرف را عفـو هـم     ديرا فرو بدهخود نه تنها خشم  يعني. احسان است ن،يباالتر از ا ي درجه
ـ فرما يم غمبريپ خداوند خطاب به. ديكننيكي نيز اضافه بر آن به او  د،يبكن ـةٍ  :دي  َرْمحَ

ِ
ـ
َ
ـْم وَ  ف ُ

َ
ـَت هل

ْ
ِ ِلن

ـْو ِمـَن اهللاَّ
َ
ل

وا ِمـْن َحْوِلـک
ُّ

ض
َ ْ َ
 ال

ِ
ب

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
َت ف

ْ
 كن

به جهت رحمت الهي است كه تو با آنان ماليم بـودي  : ديفرما يم ،1
امـام  . ودش مي دهيد نيز هائمه نيروش در ب نيهم .شدند سخت بودي، از اطراف تو پراكنده مي و اگر دل

 نكرده غضبناك بشود يخدا نكهينه ا يول ،نسبت به اشخاص است يجهت مظهر غضب اله كياز  نيحس
  .و از جهت ديگر مظهر لطف الهي

 ياز غالمـان حضـرت كوتـاه    يكـ يدر سر سفره نويسند كه  در شرح حال حضرت امام حسين مي
از دسـتش   د،يسر حضرت كه رسـ  يداشت باالر دست دكه  يزيچ ايدوغ  ايآش  ي مثالً كاسه ديكرد، شا
ـ حضـرت غضـبناك شـدند،    . شد كثيفحضرت  يسر تا پا .ختيافتاد ر نسـبت بـه    )كننـده  تربيـت ( يمرب

آن غـالم  . بود كه غضـبناك شـدند   دايشان پ از چهره. غضب بكند ديبابراي تربيتش ) شونده تربيت( ٰيمرب
 ک الْ وَ  :عرض كرد

َ
ـْیظ

َ
غ
ْ
عـافَني وَ : گفـت غـالم  . كردم از تو ظيغ خوب، كظم يليخ :فرمودندحضرت . اِظمَني ال

ْ
ال

 
ِ

اس
َّ
 الن

ِ
ِسننيَ وَ گفت . خوب، گذشت كردم از تو اريبس :فرمودند .َعن

ْ ُ ْ
بُّ احمل ِ

ُ
 ُ . كردم آزادت :حضرت فرمودند .اهللاَّ

  .دينيب يرا مآيه  نياعملي  ي غضب نمونهعين در 
در كتـاب  . دارنـد معنـوي  قـدرت  دارند چنـين   يهم كه درجات اءاهللايخود، اول يكه به جا ائمهحاال 

از  يحيمسـ  ئتيه كي عليشاه صالح مضمون نقل شده كه در زمان حضرت نيامطلبي به  صالح ي ادنامهي
 ،دينـ ايب نـد بـه مجلـس   اجـازه گرفت . دادند يناهار مطبق مرسوم بود كه  يا روز جمعه ،شدند يرد م دختيب

محمد را هـم مـا   : اكنون مورد نظر است كه آنها گفتند قسمتش ني، اشدل ها مفص صحبت يليو خ ندآمد
فرمودند  شاهيعل صالح حضرت. عيسيع ردستيز يعني ،مدست دو غمبريمنتها پ ميقبول دار يغمبريبه پ

ـ ريگ يمـ  راديابر ما شما كه  يول ميشو سهيله وارد مقاأمس نيدر ا ميخواست يكه ما نم  :، پيـامبر فرمـوده  دي
 وَ 
َ
باب مْ ک ل

ْ
ل
َ ْ
وِيل األ

ُ
 یا أ

ٌ
ِقصاِص َحیاة

ْ
 ِيف ال

موجب شده كه اين حكم . ايم براي شما در قصاص حيات قرار داده، 2
ـ  كشـند  يرا كشت فقط خود او را م يگرينفر اگر د كي يعنيكشتار كم شده،  در مملكـت شـما و در    يول

ـ ود اگـر ا فرمـ  عيسـ يحال آنكـه ع  وهمه جا جنگ است  ديامروز كه شما درست كرد يايدن  طـرف  ني
امـا   .احسـان كـن   يعنـ يرا هم بده،  ردايت ،را بردند تيقبااگر  اور،يب شيطرف را هم پ صورتت را زدند آن

. را هـم گفـت   شيداد، طرز اجـرا  يدستور يخداوند وقتدر اسالم  يول .نفرمود را چگونه احسان كناينكه 
 برسـد،  بـام  به پشـت بايد چگونه  يلباشد، ومعنويت بام  در پشتاست كه  يكسبراي  عيسيع شيفرما
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نردبـان   يدرجه، ول ٰيبه اعل ديفرموده است كه برو هيما توص غمبريپ .باال رود پلّه پلّه كه خواهد يم ينردبان
 وَ : را قرائت فرمودند هيآسپس . است هم گذاشته

ْ
 وَ اِظمک ال

َ
ْیظ

َ
غ
ْ
 َني ال

ِ
ـاس

َّ
 الن

ِ
عافَني َعـن

ْ
پلّه  پلّهدر آيه فرمودند   .ال

مـا  و  سـت ين يتفاوت عيسيع شيما و فرما غمبريپ شيفرما نيامر ب تيدر نها يتا برسد باال، ول درو يم
ِسـننيوَ  :مييگو يهم م

ْ ُ ْ
ـبُّ احمل

ِ
ُ
 ُ ـ ما كه با ياست برا يا مدل و نمونه نيامنظور اينكه   .اهللاَّ . ميباشـ  نطـور يا دي

   .تو خودت ما را بر آن راه بدار! ايخدا: مياز خدا بخواه ميچه بهتر، اگر نتوان ميحاال اگر بتوان



 21/  )جلد دوم(شرح رساله شريفه پندصالح 

 رح 
ن،      وت،ه ّور،  وت، ظلم،  دا ود ،    ره   و  ت، 

ّ
1  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

ـ نما يباشد و اگر كوتـاه  يباك ير و بتهو ،و از خود بگذرد دياگر اعتنا به موانع ننما تـرس و   دي
رديو عداوت او را در دل گ نهيك ديد ياز كس يبن باشد و اگر بدج  خـود تجـاوز و بـر     و از حـد

ـ  ديستم نما نيريو بر خود و سا ،خالف امر رفتار شـمارد و بـه انـدك     چيو مخلوق خدا را به ه
خداونـد   .اخالق مذمومه مبتال گـردد  ريرا بسوزد و به سا يعداوت برافروزد و جهان آتشبهانه 

قـال  به ع ياگر در وجود انسان زين هيشهو ي ارد و قوهو نفس اماره نگاهد طانيهمه را از شرّ ش
 حفظ بدن يكه برا يا بركنار و به اندازه طيعقل باشد و از افراط و تفر عيپابند و مط ييامر خدا

. است يت و پاكدامنعفّ ديفرما كار ،الزم است ءانبياجهان به فرمان خدا و  يبقاء نوع و آبادان و
  2.بد است ،مود استه و خَرِآن كه شَ شيو كم و ب

ـ فقرا كـه چگونـه با   ياست برا يدستورات پندصالحكتاب  ـ  ياخالقـ  يباشـند و راهنمـا   دي  يو عمل
  .است شانيبرا

ديگـر حـاالت   كـه در انسـان هسـت و    را  يوسط صفات اعتدال و حد كه قرائت شد حد يدر مبحث
اگر از موانع اصالً نترسد و بـه راه  . ودنترسو ب و در مقابلشر است تهو نهاياز ا يكي. كردند نيرا معانسان 

 يگـاه  سـت تهـور ممكـن ا  . نـد يگو ير مـ تهوبه آن رفاً فكر رفع موانع كند، ع نكهيخود ادامه دهد، بدون ا
وسـط   حد. ترس باشد، آن هم بد استجبن يا تهور كه  ضد. مضر ي جهينت يگاه يبدهد ول ديمف ي جهينت

  .تهور و جبن اسمش شجاعت است
ـ در موقع شروع كار توجه ندارند كه ا غالباً ان،يمورد تهور معموالً هم خود شخص هم اطرافدر   ني

واقـع   درو  شـود  ياحسنت بلند مـ  يآورده بود صدا ديمف ي جهياگر نت ديبعد كه به آخر رس يتهور است، ول
  .است دهيخودش است كه در رفع موانع نكوش رينشد باز هم تقص روزيخداوند كمكش كرده و اگر پ
معتـدل   ي ترس به انـدازه  البتّه. شود ياست مانع سلوك انسان متهور مقابل  ي ترس هم كه نقطه

درنـده   وانـات يح هكـ  يا در مهلكـه  اگـر . اسـت  بشر قـرار داده  ارياست كه خداوند در اخت ييها جزء اسلحه
تـرس داشـته باشـد بهتـر      اگر در اينجا كمي يول. تهور است نيبرود، ا ينيب شيپ گونهچيهستند، بدون ه

گفـت   ديرا با نيبشود، ا يكار نيچن روم يمبادا من كه در فالن راه مآنقدر احتياط كند كه  نكهيا اما. است
ـ  :رديـ م يكه ترسو دو بار م نديگو يماست  يل فارسثَم. جبن و ترس كـه بـرايش   مـرگ  تـرس  بـار از   كي

ـ انسـان نبا  نيبنـابرا . شود يكه دچار مرگ م يوقتديگر، مرگ است و بار  ي منزله به اگـر از تهـور فـرار     دي
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 : نـد يفرما يمـ كه  عياست منسوب به عل يشيفرما. به ترس پناه ببرد ،كند يم
ِّ
ل

ُّ
ـْوِف الـذ

َ
ـاُس ِمـْن خ

َّ
ِيف  الن

 
ِّ
ل

ُ
 ديـ نگـاه كن  خيتـار اگـر بـه   . اندازند يت منشوند خودشان، خودشان را در ذلّ ليذل نكهيمردم از ترس ا ،ذ
مبـادا   نكـه يحاكم بودند از ترس ا يقوا اصطالح به ايحكومت  يها كه دور و بر دستگاه ياناز كس ياريبس
  .كردند يم و كوچك ليد، خودشان خود را ذلنكن تشانياذ

ت كند اگر برود دقّ خواهد يكه انسان م يراه يعني .شجاعت است تهور و ترس، وسط حد نيبنابرا
  .از آن ترس داشته باشد، برود نكهيبدون او  ديايبرب درصدد رفع موانع ند،يب يم ندر آ يموانع

 .مثل عبادت است و است يبا دشمن خدا كار خوب يدشمن. و عداوت است نهيصفات ك نياز ا يكي
تالشي براي بـه ثمـر   و  يدشمن كيبه دل گرفتن  يعني نهياست و ك يطانيكار ش جا يب يخود دشمن يول

يـا  درسـت   نهيك آن برحسب، باشد هراجع به چ يست كه دشمنا يهم تابع همان دشمن نهيك .رساندن آن
  .شود غلط مي
اسـت كـه خداونـد در     يجنسـ  لياست، م هيشهو ليند ما هكه ذكر فرمودحاالت  نياز ا گريد يكي
را  غمبـر يازدواج دستور پ يها خطبهاول در  نكهيكماا .بماند ينسلشان باق نكهيا ياست برا دهيها آفر انسان
ا خوانند كه مي

َ
ن
َ
وا  ت

ُ
اَسل

َ
ن
َ
 ُوا ت

ّ
وا فـاين

َّ َ
ک

َ
ـ ت

ِ
َبـاِهي ب

ُ
مکأ

ـ   جاديايعني تناسل  يبرا احنكپس  ،1  ينسل اسـت ول
 يپدر هم بـرا  يهم برا ييها يداشتن، زحمات و گرفتار نسل آوردن و نگه يعني ،لهأمس نيا ي دنبالهچون 

ـ خداونـد بـه ا   ،اورديـ اوالد ن يبود، ممكن بـود كسـ   ياز امر اله ريمادر دارد، كه اگر غ منظـور در واقـع    ني
  . است دهيآفر نيرا در طرفجنسي  ليرا اجرا كنند، م يامر اله نيا ودشانخ ليبه م نهايا نكهيا يبرا

ـ  آورد يمـ  يه در واقع هرزگرِشَ. است هرِشَ ،ليم نيبه ا اديتوجه ز و  يبـه آن خمـود   يتـوجه  يو ب
در  نكـه يا كما. مورد توجه است و مطلوب ود فرموده است كه خداون ، عفّتنآوسط  حد. آورد يم يافسردگ

ـ تـا انجـام شـود    شده وضع  يرات خاصمقرّ ،ازدواج يبرا يعاد نيحتّي قوان اي ياسالم نيقوان  يبـرا  يول
 ياطاعت امر الهـ  يكيفقط آن  .است يكيكردند و حال آنكه نوع روابط  نييازدواج مجازات تع ريروابط غ
هـايي بـراي    ، مجازاتاست و در مورد تجاوز يتجاوز از امر اله يكي نيت و ااعتدال اس حد تيرعا است و

  .اند در نظر گرفتهمصلحت جامعه 
اِين  :فرمود غمبريكه پ بارها گفته شد

َ
ْیط

َ
  ش

َ
َ سْ ا

َ
  مل

ِ
آن بلكه كه مأمور من بود،  يطانيآن ش نكهينه ا ،یدَیـب

كه در  يشهوت يعني. من شد ميتسل انطيدر مورد من هم هست، آن شو است  دهيكه خداوند آفر يطانيش
 البتّـه كار بردم كه  نسل بهبقاي  يبراآن را فقط  و من من شد ميتسل شود، يم ياسباب گرفتار گريمردم د

موارد الزم و  نيا ي عتدال در همها تيرعا ،نيبنابرا. كار برد به توان يهم م ائمهرا در مورد  شيفرما نيهم
  .واجب است

كالم ظلم را كـه  علم  يعلما نيچناخالق و هم يعلما. اند اسم گذاردهال را ظلم اعتد تجاوز از حد
                                                                          

 .كنم ازدواج كنيد و ايجاد نسل كنيد و زياد شويد كه من به شما مباهات مي.  1
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ـه مـادر  ءيَوضع ش يعنيعدل  نديگو يم ه،كرد فيدر مقابل عدل است تعر
َ
 ل

ِ
در  ءيضـع شـوَ  يعني، ظلم ُوضـع

ـه ريغ
َ
 ل

ِ
. وضع يا قرار دادن شيء در موضعش و ظلم يعني وضع شيء در غير موضـعش  يعنيعدل . ما ُوضع
 نكـه يا. صرف بشود، صـرف كنـد   ديكه با ييثروت را در جا نيداشت، ا يثروت ياگر كس نكهياعدل يعني 

پـول   نكـه يا يبـرا . ظلم اسـت  ني، ادارد نگههم انبار كند و  يپول رو اي) بودمرسوم ه ها سكّ وقتآن(ه سكّ
ـ ا يبـرا . ميكـه نگـاهش كنـ    نيسـت  نيا يه براسكّ و ـ شـود بـه غـذا     ليكـه تبـد  اسـت   ني بـاس و  ل اي

  .اجاتياحت ديگر
كـه   يظلمـ  يعنـ ي شود يتلقّي م يظلم ظاهرشود، عرفاً  كار برده مي هي ظلم ب كلمه كه يوقت البتّه

 كنـد،  ياست كه انسان بـر خـودش مـ    يظلم يظلم اصل يول. ظالم و مظلوم دو تا باشند، از هم جدا باشند
ـ  ا هرا ظلـم دانسـت   يالهـ  نيانقرآن تجاوز از قو اتيآ شتريدر ب. است يكيظالم و مظلوم  يعني  نينـد، در اول

َسـنا : عـرض كردنـد  . ا و آدم بودحو ي، دعاندخدا شد و از ظلم استغفار كرد گاهكه به در ييدعا
ُ ْ َ
ْمنـا أ

َ
ل

َ
ـا ظ

َّ
َرنب

نا َوترّمح 
َ
ِفْر ل

ْ
غ
َ
ْ ت  َوِإْن ملَ

َ
ن
َ
اِسرینک نا ل

ْ
نَّ ِمَن ا

َ
بخشـش   يضـا و از تـو تقا  ميما به خودمان ظلـم كـرد  ! ايخدا ،1 ون

ـ در آ. ديدگان خواهيم بـود  اگر بر ما رحم نكني و ما را نبخشي ما از زيان ميكن يم در چنـد جـا   قـرآن   اتي
ـ فرما يمـ  قـوم يهـود  خصوص در مـورد   كه تجاوز از قانون كردند، بهدر مورد كساني خداوند  ُمونـا  :دي

َ
ل

َ
َومـا ظ

ِلُمـونَ لِکْن وَ 
ْ

َسـُھْم َیظ
ُ ْ َ
ا أ

ُ
 اک

است كه ظـالم و   يظلم نيا. دند، به نفس خودشان ظلم كردندبه ما ظلم نكر ،2
ـ . مظلوم هم ظالم هستم هم كنم، يمن به خودم ظلم م يعنياست  يكيمظلوم  كـه در لغـت    يظلمـ  يول

ـ با يعني .كند يظلم م يگريد نفر به حقّ كياست كه  يدر عرف متداول شده، ظلم و را  يگـر يد حـقّ  دي
  .كند ينمولي كند،  تيرعا

ـ فرما يمورد مـ  كيدر . دارد ينيظلم مجازات سنگ يد براخداون و ـوا َعـذاَب  :دي
ُ
وق

ُ
ُمـوا ذ

َ
ل

َ
ـذیَن ظ

َّ
قیـَل لِل

د
ْ
ل
ُ ْ
ـد 3.ا

ْ
ل
ُ ْ
اً ظاهر ياست ول يا هم ترجمه نيا .باشد يشگيكه هم يعذاببه  ندا هرا غالباً ترجمه كرد َعـذاَب ا

ـ ا شـود،  يدر آنها حاصل نم يو بهتر يرييتغ چيبودن، كه ه يشگياست كه خود هم نيامنظور  عـذاب   ني
است كه  ليدل نيو به هم كشد يظلم هست، رنج محالت در آن  شهيهم نكهيدر واقع ظالم از ا يعني. است

خداونـد در  . كنـد  يظلمش را اضافه مـ  ديايب لد درخُ نيظالم از ا نكهيا يبرا. است ديظلم معموالً رو به تزا
ـ افرم يم يلماترساندن هر ظ يبرا اي هيآ ْ يفکَسـوَ  :دي

ُ
مت

ْ
ـکَمسـا  ن

َّ
 ال

ِ
َسـُھْم وَ ن

ُ ْ َ
ُمـوا أ

َ
ل
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َ
َ ل َبـنيَّ

َ
نـا کْم کـ ت

ْ
َعل

َ
 ف
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ْیـف

 
ِ ِ

ْ يفکسَ وَ  ديفرما يمه ملَخطاب به ظَ ، 4
ُ

مت
ْ
ُمواکَمسا  ن

َ
ل

َ
ذیَن ظ

َّ
 ال

ِ
 يهـا  كه ظالم دينشست يگاهيدر همان جا ،ن

است كه همـان   نيمنظور ا اي د،يبه شما ارث رسها  است كه همان منزل نيمنظور ا اي .نشسته بودند يقبل
ـ كه چه به روزگار آنهـا آورد  ديديد ديگو ياش م دنباله. ديرا داشت يقبل ي حالت ظلمه  وَ  ؟مي

َ
َ ل َبـنيَّ

َ
 کْم کـ ت

َ
ْیـف
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ِ ِ
نا 

ْ
َعل

َ
  :ميگو يمن م ،»رنديگر حكم شود كه مست گ«: گويد شاعر مي. دارد شيظلم كم و ب البتّه. ف

    رنـــديظلـــم گحكـــم شـــود كـــه  گـــر
 ! رنـــديدر شـــهر هـــر آنچـــه هســـت گ   

كـه خداونـد    ميدواريام يول .مينكرده باشفرمود كه خداوند  يظلم نيكه از ا ستيما ناز كدام چيه
   .شاءاهللا نا ،را ببخشد نهايا ي همه
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 رح 
ل،  

ّ
م و رضا، ش و   1س

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

ل در كار بكوشد كه دست به كـار و دل بـا   دهنده دانسته با توكّ يروزو  يو خدا را كاركن واقع
ـ پـس با  ،تر اسـت  در آن است و از ما به ما مهربان ريآرد صالح و خ شيباشد كه آنچه پ اري  دي

 رونياو را كه از اندازه ب يها بود و نعمت يبود بلكه خوشنود و راض يفيو تكل ينيامر تكو ميتسل
و  تيو بـزرگ نعمـت كـه هـدا     رهيو غ تيو اعضاء و سالمت و امن او قو ياز نعمت هست تاس
  .كرد يماست سپاسگزار ييراهنما يبرا اءيو اول ءو وجود انبيا مانيا

    و فلك در كارند ديو باد و مه و خورش ابر
    يو به غفلت نخور يبه كف آر يتا تو نان  

  .نمود ديبر آن شكر با افتي فهياداء هر وظ ايشكر  قيتوف و
ــه برآ از ــان كــ ــدســــت و زبــ     ديــ
  2ديـــشـــكرش بـــه در آ ي كزعهـــده  

داند كه دو گروه مسلمان و كـافران مكّـه جنگيدنـد و     يكي از آيات خويش را جنگ بدر ميخداوند 
 يف: فرمايد مي

ٌ
ْم آَیة

ُ
ک

َ
ْد اکَن ل

َ
اِتُل يف  ق

ُ
 
ٌ
تا ِفَئة

َ
َتق
ْ
ِ ال

ْ
ـری  ِفَئَتني

ْ
خ

ُ
ِ َوأ

 اهللاَّ
ِ
   َسبیل

ٌ
اکِفـَرة

آيت خداوند در اين  نيمهمتر ،3
ز    ي نداشتند، در واقع اسلحه يچيكه همسلماناني نفر  313جنگ اين بود كه اين  نداشـتند،  كـافي و مجهـ

تـا آن   رفتنـد،  يدو قافله مـ حكايت اين جنگ اين بود كه . ولي پيروز شدندبودند،  امدهيجنگ ن يبرا نهايا
ـ در ا. جنـگ نداشـتند   ي هاد، اجازهج ي اجازه نيمسلميعني سال دوم هجري  خيتار  ي اجـازه  تيـ موقع ني
 يكه ثروت فراوان يكاروان ي قافله: بدين ترتيب كه مسلمين خدمت پيامبر عرض كردند. كردند دايپ گجن

كه  ديريند، از خداوند اجازه بگا هاموال ما را گرفت انها هستند كههم نهايو ا رود يمبه مكّه دارد  ها يا هاز مكّ
 د،يحمله كن ديندار قافله حق نيافرمود به  يول ،خداوند اجازه داد. ميريقافله و اموالشان را بگو  ميحمله كن

 ؛خداوند خواست قدرت خودش را نشان بدهد نكهيا يبرا. ديز دارد حمله كنكه قشون مجه يا به آن قافله
  . اشتكار ندبه اين  رند،يبگرا  يقصاص بروند اموال عنوان بهمسلمانان نخواست كه 

ـ  و زرهاسب،  كه حز و مسّلسر تا پا مجه ،هزار نفرنزديك به  يقشون بر حمله كردندمسلمانان  ود خُ
مـا كـه   همـه  حمله كردند، خداوند خواست به آنها و بعد هم به  نهايابه  نيمسلم. داشتند زهيو ن ريشمش و

نفر در مقابل هـزار   313 ؛رميگ يمن قدرت مهم و  دهم يمن قدرت مهم بفهماند كه  مياخالف آنها هست
شـدند و   روزيـ بـر آنهـا پ   نهـا يا. نداشتند شتريشتر ب اياسب چند  ؛پابرهنه بودند ها يليكه خ ينفر 313. نفر
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ـ  نهايا. ندادندشهيد  شتردوازده، سيزده نفر بي. ندداد يكم يليخ ي كشته  يعنـ ي ؛خداونـد داشـتند   ل بـر توكّ
حال آنكه قصدشـان از   ،ميريرا بگ يي تجار آن قافله ميخواه يما م ر،ينخ: نگفتند گريكه امر شد، د نيهم
ـ بـا  همـه بـه امـر خـدا و     . بـود قافلـه   يكـ يآن  يبـرا  غمبـر يپ ي اجازه يول .بود نيل ااو  ،ل بـر خـدا  توكّ

  .كردند اطاعت
ـ   ليخودشان را تبـد  يها يتنبل ها يليچون خ ،باشد يتنبل يبهانه برا نكهيل نه اتوكّ البتّه ل بـه توكّ

شـود، حتّـي انسـان اگـر هـم       اش خلط موضوع مي توكّل از مواردي است كه خيلي اوقات درباره .دكنن يم
اينكـه  . كند گاهي اوقات خودش را گـول بزنـد   افتد و سعي مي در اين اشتباه مي ذلك معنخواهد خطا كند 

رسـت از او  زند يعني چون هر انساني بطور فطري و طبيعي ميل دارد كه كار ناد انسان خودش را گول مي
هرجهت تنبلـي كـرد و يـك     كند درست باشد، وقتي كار نادرستي كرد يا به صادر نشود و هر كاري كه مي
مند به كار درست كـردن اسـت،    ها ناخودآگاهش را كه عالقه امروزي قول بهكاري را نكرد بعد براي اينكه 

باشد كه چرا اين كار را كـردم   دروني كه هميشه ناراحت ي راضي و اقناع كند و خودش را از اين مخمصه
با اين كار توكّل را براي توجيـه  . گويد بايد توكّل بر خدا كرد كند و مي نجات بدهد براي خودش توجيه مي

روزي . يـت بايـد همـراه باشـد    فعالحال آنكه توكّل واقعي با عمـل و  . برد كار مي عملي كه درست نبوده به
بـا  : گفـت . با چـه آمـدي  : حضرت فرمودند. سجد بودند، ايشان در مصرسول عربي آمد خدمت حضرت

: فرمودند. با توكّل به خدا جلوي مسجد رهايش كردم: كار كردي؟ گفت هشترت را چ: فرمودند. شترم آمدم
بيند كـه   اگر انسان خوب فكر كند مي. زانوي اشتر را ببند و آنوقت توكّل كن 1».با توكّل زانوي اشتر ببند«

يت كني و اين وظايف را بـراي  فعالخود خداوند گفته است كه در زندگي بايد . خداوندتوكّل يعني تكيه به 
  مان رفتار نكنيم و بعد توكّل بر او بكنيم؟ آيا اين صحيح است كه ما به وظيفه. ما تعيين كرده است

ا ؟ امـر خـد  يمكنـ  يل بر او مـ بعد توكّ يم،كن يامر خدا را اطاعت نم ؟بر خدا ؟چه كسيل بر آخر توكّ
ـ   يچيز هيچ يعني .، تجلّي كرده استميكن يم يزندگمطابق آنها كه ما  يقواعدصورت  به ت و را بـدون علّ

ـ  ،به دكتر برو يشد ضيمر ديفرما يم. آورد يبدون سبب به وجود نم  يوقتـ  .خداسـت از جانـب  شـفا   يول
  .خدا بر لتوكّ اب يشترت را ببند ول يزانو يآمد

اقع انسان تمام وظايفش را رفتار كرده باشد و بعـد از انجـام   پس توكّل وقتي صحيح است كه در و
  . آيد ، هر چه خداوند مصلحت بداند، پيش ميصورت دراين. وظايف بر خداوند توكّل كند

ي باالترش اين اسـت كـه بـه قضـاي      درجه. ي اول اين است كه بايد تسليم باشد بر آن امر درجه
  .الهي راضي باشد

 ي،قـرار داد  ليـ خـدا را وك  يعن، يبر خدا يل كردكه توكّوقتي  .است ميتسلرضا و  ،لتوكّ ي دنباله
هـر   نيتر اسـت، بنـابرا   از خودت به خودت مهربان و فهمد ياست كه از خودت بهتر م يكسهم  ليآن وك
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هـم   ،يباش يراض ديبا ديايب شيهر چه پ ،يبود ميتسل ،يل كرداگر واقعاً توكّ. يبكن ديچه فرموده است با
  . يو هم راض ياشب ميتسل

كنـد كـه    حسين است كه در روز عاشورا به درگاه خدا عرض مـي  امام از آخرين فرمايشات حضرت
 ِرض
ً
ائِ  ا

َ
ض

َ

ِ
. هسـتم  هـم  تسليم كه به جاي خود؛ يعني هيچ حرفي ندارم، راضي. ، به قضايت راضي هستمك

تر است، از خود مـا بـه    ر مهربانكند به مصلحت ماست و خود خداوند براي ما از ماد زيرا آنچه خداوند مي
ها براي اينكه كار نادرستي را انجام بدهند  اما چنانكه گفته شد گاهي اوقات انسان. تر است خود ما مهربان

رو وسايل روشن شدن  ايند كه ما خودمان را گول بزنيم، ازخواه زنند، ولي خداوند نمي خودشان را گول مي
  .كند مي ذهن ما را هميشه فراهم

شكر هم اين نيست كه فقط به زبان بگـوييم  . عماتي را كه خداوند به ما داده است، بايد شكر كردن
! ميليون بـار گويي صدهزار بـار، بگـو صـد    و كه ميت. گويند الهي صدهزار بار شكر ها مي بعضي. الهي شكر

. شكر گفتني نيسـت . گوييم شكر بار مي شكر كه دفعات ندارد كه خداوند چرتكه بگذارد كه بشمارد ما چند
برد، در دلـش   يعني از نعماتي كه خداوند به او داده و بهره مي. شكر حالتي است كه انسان بايد داشته باشد

رويـد، يـك نفـر كـه اتـومبيلي دارد،       كمااينكه مثالً شما در مسيري به سختي پياده راه مـي . متشكّر باشد
در تمام اين مدت شما قلباً شـكرگزار او هسـتيد   . دكن كند و خالصه محبت مي ايستد و شما را سوار مي مي
ت تـو را        . الزم نيست كه حتماً بگوييد و گفتن فقط براي اين است كه بـه او اعـالم كنيـد كـه مـن محبـ

  . ولي خود شكر، حالتي است كه بايد براي نعمات الهي داشته باشيم. كنم فهميدم و شكر مي
اوالً كه ما را وجود داده، قوا و . اند دائمي است جا ذكر كردهاش را در اين نعمات الهي كه تقريباً همه

ْ آتاوَ فرموده است كه . غرايزي در ما آفريده كه بتوانند ما را اداره كنند
ُ

ـ ِمْن مک
ُ
ُتُموهُ ک

ْ
ل
َ
لِّ مـا َسـأ

آنچه مقتضـاي   ،1
رده، اگـر انسـان   اينها را فراهم ك ي بعد از اينكه همه. وجود و زندگي شما بود براي شما فراهم كرده است

در  عمشهور فيلش ياد هندوستان كرد، يادش آمد كه من آن كسـي هسـتم كـه جـد مـن، آدم      قول به
فهمـد   بهشت كه بود، آرام بود، هيچ نگراني و هيچ نيازي نداشت و او را تبعيد كردند به اينجا، آنوقـت مـي  

بلكه آدم را كه به زمين فرسـتاد،   نكرد،  خداوند آدم را تبعيد البتّه. ها، نعمت هدايت است كه باالترين نعمت
به . قوايي كه در آدم وجود داشت موجب شد كه ما به وجود بياييم، و براي ما نعمت هدايت را هم قرار داد

در واقع گناه نبـود،    كه خودش خطا و اشتباهي كرد، كه عبينيم حتّي همان جد ما، آدم اين معني كه مي
چنانكـه در قـرآن   . كـار كنـد كـه او ببخشـد     هبخشيد بلكه يادش داد كـه چـ   نه تنها. خداوند او را بخشيد

ِه : فرمايد مي  آَدُم ِمْن َربِّ
َّ

ىق
َ
َتل

َ
 ف

َ
ْیـهِ ک

َ
تـاَب َعل

َ
ِلماٍت ف

، آدم از خداوند كلماتي را آموخت كـه توبـه كنـد و بعـد آدم     2
َسنا وَ : عرض كرد

ُ ْ َ
ْمنا أ

َ
ل

َ
ا ظ

َّ
نا َوترّمح َرنب

َ
ِفْر ل

ْ
غ
َ
ْ ت  نا ِإْن ملَ

َ
ن
َ
 ل

ُ
اِسـرینَ ک

ْ
نَّ ِمـَن ا

َ
.ون

بعـد از اينكـه آدم اسـتغفار كـرد و      3
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گذارمت و دو مرتبه تـو را پـيش    مدت كوتاهي در زمين مي: خداوند قبول كرد و گفت  خواهي كرد، معذرت
 فرستم  ي هدايت را برايت مي فرمود رشته. گردانم برمي خودم

َّ
ن َ ِ

ْ
ا َیأ ِإمَّ

َ
 ف

ُ
 ک

َ
 ت

ْ
َمـن

َ
 ُهدًی ف

ِّ
ـَع ُهـداَي ْم ِمين

ِ
ب

، كسي 1
  .است نعمات باالتر ي اين نعمت از همه. گردد برمي هدايت را ادامه دهد دوباره پيش خودم ي كه آن رشته

ِ ال ِإنْ وَ . شـود شـمرد   در واقع اگر ما توجه كنيم، نعمـات الهـي را نمـي   
 اهللاَّ

َ
وا ِنْعَمـة ُعـدُّ

َ
ـوهات ُ

ْ ، اگـر  2ُ
 وَ فرمود كه . اينها را بايد شكرگزار بود ي همه. ماره كنيدتوانيد ش هاي خدا را بشمريد نمي نعمت

َّ َ
ْم ما 

ُ
ک

َ
َر ل

ماواِت َومـا ِيف    ِيف السَّ
ً
ْرِض َجخیعـا

َ ْ
األ

ما اگر كوتاهي كنـيم و  . ها و زمين است مسخّر تو كرديم آنچه در آسمان ،3
بـران هـر رحمـت    ج. اين مسأله را درك نكنيم، تقصير خودمان است و اين رحمت را بايـد جبـران كنـيم   

. در اينجا بايد دنبال علم برويم. به موقع و بجا از آن بشود ي محبتي و هر موهبتي اين است كه استفاده و
َمـ: برويم ببينـيم چطـوري؟ خداونـد فرمـوده اسـت     . خداوند گفته است كه مسخّر تو كرديم

َ
ـَع ُهـداـف

ِ
ب
َ
، َی ْن ت

انجام شكر از تمـام نعمـات    البتّه. اين شكرگزاري استهدايت خداوند را قبول كنيم و به دنبال آن برويم، 
  :سعدي قول به. براي هيچكس فراهم نيست
    ديـــــدســـــت و زبـــــان كـــــه برآ از

  ديــــشــــكرش بــــه در آ ي كزعهــــده  
   .شاءاهللا او خودش توفيق شكرگزاري را به ما بدهد ان
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 رح 
ت   نا  ، ن، و د سان وا   1ا

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

 ي تـر آنهـا واسـطه    شكر نمود كه مهـم  ديبا يقيو چه حق يبلكه وسائط هر نعمت را چه مجاز
ـ  نيوبخلقت كه اَ ي و واسطه ائنديو اول ءانبيااست كه  تيهدا ـ ترب ي و واسـطه  نديورص كـه   تي

ـ وفـادار با  دهيبه تو رس يكيكه از او ن يهركسمعلم است و نسبت به  بـود نـه فراموشـكار     دي
و رفتار كنـد و هـر    ديبر آن بپا ديكه بست با يمانيو پ ديفراموش نما دينبا دادكه  يچنانكه قول

ـ  دهيد ديفرموده با تيخداوند عنا ينعمت آورده و  نظـر  بـه  خواهـد  يو شكر نمود نه آنكه آنچه م
ـ محزون بود كه شكر نعمت نعمت را افزون سازد و به آنچـه داد با  سـاخت و قناعـت كـرد     دي

ـ   چ نداشت گر تيشكا و  يانـد و منـاف   شـكر اجـازه داده   رضـا و  نيه دعـا و خواسـتن را در ع
  2.ستين گريكدي

در . ه استر سفارش فرموداست و مكرّ حيقرآن صر اتيآ ،پدر و مادر يعني ،نيدر مورد احسان والد
او را بپرسـتند و   نكـه ياسم خودش را برده و مردم را دعوت كـرده بـه ا  وقتي خداوند قرآن بيشتر موارد در 

احسـان   نيو به والد ديمرا بپرست ديفرما يبعد از آنكه م يي،جادر . است را هم آورده نيوبادت كنند نام اَعب
اش  خداوند هستند، دنبالـه  در همان حد نير كند والدتصو اي ديبگو ياشتباه نشود كه كس نكهيا يبرا ديكن
  کِإْن جاَهداوَ  :ديفرما يم

َ
رِ   

ْ
ش
ُ
ْن 

َ
ْیَس   يب کأ

َ
  ما ل

َ
الل

َ
ٌ ف

ْ
ِه ِعمل

ِ
ِطْعُھمـاك ب

ُ
ت

اگر پدر و مادر كوشش كنند كه تـو  ، 3
 ،گذاشـته اسـت   اطاعـت از پـدر و مـادر    يكه برا يحدتنها  يعني. كنند، اطاعتشان نكن ررا به شرك وادا

  . وادار كنندبه شرك نبايد فرزند را است كه  نيهم
هـم   ياسـتدالل  نجـا ير و مـادر، ا و دستورات قـرآن راجـع بـه احتـرام پـد      حياز عبارات صر گذشته

از هـر   نيبنابرا اور،يشكر نعمت مرا به جا ب :فرمودخداوند  يوقت. به شكر نعمت گردد يند و آن برما هفرمود
ـ ا. اورديـ را به جا ب ششكر دياست، با دهيبه انسان رس يكه نعمت يقيطر ْ  نْ َمـعبـارت   ني

َ
  مل

َ
ـ 
ْ
 ش

ُ
  رک

َ
 
َ
ْ  لـوق

َ
 مل

 
َ

 
ْ
 ش
ُ
ـ  رک

َ
بـه جـا    تواند يشكر خدا را هم نم ، نباشد،  كه به او كمك كرده يمخلوقشكرگزار  يسككه اگر  ،القَ ا

شـده در نظـرش باشـد و    داده كـه   ينعمتـ  شـه يهمبايـد   نكـه يا يبرا. رديگ يسرچشمه م نجايا، از اورديب
 یَ : كه خداوند فرموده است يهمانطور

ً
ة
َ
 َحَسن

ً
فاَعة

َ
ْع ش

َ
ف
ْ
ش
َ
ھـاک َمْن 

ْ
ٌب ِمن

َ
ُه 

َ
ْن ل

امـر   ي كه واسـطه  يكسهر ،4
 ،برد يم بينعمت باشد نزد خداوند نص ي واسطهكه هم  يهركس نيبنابرا ، برد يم بيباشد از آن نص يريخ

  .شكرگزارش باشد ديبا دهيهم كه نعمت به او رس يكس
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اسـت  داده اوجـود ر  نيبه ما ا كه خداوند خود نعمت خلقت يكي :است ينعمات اله دو نعمت اهم .
وجود مـا هسـتند،   و خلقت  ي پدر و مادر كه واسطه نيبنابرا. پدر و مادر ن،يوالد ي لهيوس به له؟يبه چه وس

َمـ ،فرسـتم  يرا مـ  تيهدا سمانير :كه خداوند فرمود تيهدا نيچنهم. ميكن ياز آنها هم شكرگزار ديبا
َ
ْن ـف

َع ُهدا
ِ
ب
َ
ال َي ت

َ
ْ َوالف

ِ
ْ َ
ْوٌف َعل

َ
نـْحــْم یَ ـُهـخ

ُ
. َز

 ميگـردان  يبرماو را بكند دو مرتبه  تيز آن هداا يرويكه پ يكس 1
تـرس و حـزن را از مـا     نكـه ينعمت ا ت،ينعمت هدا يعنينعمت،  نيا. ندارد يترس و حزنو خودمان  شيپ
ـ جهـت شـكر آنهـا را هـم با     نيهستند، به ا اءاهللايو اول ءاياش انب واسطه برد، يم مـا صـلوات كـه    . كـرد  دي
ـ كـه ا است  اءاهللايو اول شنانيجانش ،غمبرياز پ يدر واقع شكرگزار يكيدارد،  يجهات مختلف ميفرست يم  ني

د و خانـدان او كـه      ،مي، ما كه بنده و كوچكايخدا مييگو يم. نعمت را به ما دادند تو درود بفرست بـر محمـ
  .كردند تيما را هدا نهايا

ـ كـرده، مـا با   يريبه ما داده، خ يبه ما كرده، نعمت يكيكه ن يهركس پس  م،يباشـ  ششـكرگزار  دي
ـ مثالً . بلكه مداوم است ستين يامر ضربت كمشهور ي قول بههم  يشكرگزار نمـاز   ينماز عبادت است ول

و پرسـتش   يشـكرگزار امـا   .را انجـام داديـد   تـان  فهيوظ نيد، اوش ميتمام  گريد اقامه كرديد،صبح را كه 
كـه   مييبگـو اگـر   البتّـه  ،تسـ يمحتاج به گفـتن هـم ن   ،يمدخداونشكرگزار  شهيما هم. خداوند مداوم است

  .عمل كيفعل و  كينه  ،حالت است كي ،شكر يول. زبانمان هم عادت كند، بهتر است
 ميكنـ  يشـكرش مـ   نكـه يبه مـا كـرد، گذشـته از ا    يكه خوب يكس يعنيهم حالت است،  يوفادار

 .ميفراموش كن ديو نبا شود يم ياو حقّ يبرا نيا م،يكه داد يو هر قول ميفراموش كنآن را  دينبا وقتچيه
ـ فرما يمـ  علياسماع در مورد حضرت ،شمرد يرا كه م غمبرانياز پ هركدام خصوصياتدر قرآن  ـُه و :دي

َّ
ِإن

َوْعدِ اک
ْ
 ال

َ
َن صاِدق

َوْعـدِ  ؛كرد يبه وعده وفا م لياسماع، 2
ْ
 ال

َ
! نـه  ،كردنـد  يوفـا نمـ   گـران يد نكهينه ا ،بود صـاِدق

رد شد، از جايي  لياز دوستان اسماع يكي يكه روزنقل است  نكهيكماا. مبالغه داشتكار  نيدر ا لياسماع
 ،ييايـ تـا ب  سـتادم يا ،يامـد يبا تو وعده كـردم ن  روزيد: فرمود ؟اي هستاديچرا ا :گفت ستاده،يا لياسماع ديد

  .تداش يدقّت و وسواس فراوانبود كه داده  يا در انجام وعدهاسماعيل . مانم منتظرت ميچون گفته بودم 
شـكر، شـكراًهللا،    ياله: مييگو يشد ما مگفته كه  ينطوريهم. ستيها به زبان ن نعمت شكر ياز طرف

گذشته  امتيدر روز ق ميگفت نكهيكماا .هم عادت كند مانياست كه اوالً زبانمان، اعضا نيا يبرا نهايا! بله
مسـتقالً   نهـا يا ي همـه  ،گوشـتش  ،پوسـتش  ،انسان ياعضا رد،يگ ياز خود انسان كه مورد محاكمه قرار م

ـَق  :قرآن است ي هيكار كردم كه در آ كه من چه دهند يشهادت م
َ

ط
ْ
ن
َ
ـذي أ

َّ
ُ ال ـا اهللاَّ

َ
ن
َ
ق

َ
ط

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ْینا قـال

َ
ْ َعل ِھْدمتُ

َ
لَّ کـِملَ ش

ـيْ 
َ
ءٍ  ش

مـن   هيچرا عل :ديگو يبه دستش ممثالً  ؟يمن شهادت داد هيچرا عل :ديگو يم اعضاي بدن صاحب ،3
ما را هم به زبـان   ،آورد يكه تمام موجودات را به زبان م يهمان كس :دهد يدست جواب م ؟يشهادت داد

                                                                          
 .38سوره بقره، آيه .  1
 . 54سوره مريم، آيه .  2
 .21سوره فصلت، آيه .  3



 31/  )جلد دوم(شرح رساله شريفه پندصالح 

در  نكـه يا يبه زبان انجام داد بـرا  ديبا يول ،در واقع خود عبادت، پرستش به دل است نه به زبان .آورد مي
  . بودم كيآن روز زبان هم شهادت بدهد كه من در عبادت شر

اينكه اوالً زبان ما عادت كند و بعد خود  يبرا ميكن يشكر م. است نطوريهم مييگو يهم كه م شكر
مثـل  . صدهزار بار مييشكر كه عدد ندارد كه بگو! هزار بار شكردص نديگو يموقتي ا لّوا ،ميما هم عادت كن

اسـت، چـه    يشـگ يشـكر هـم هم   .بزرگ استجهت هر بهخدا . هزار بار خدا بزرگ استصد مييبگو نكهيا
  .وجود داشته باشدانسان حالت شكر در  ديبا يي،چه نگو ،هزار بارصد ييبگو

كه در  ياتتعهداست كه به  نيا مانيا شكر نعمت. متفاوت استبا نعمت ديگر هم  يشكر هر نعمت
خداونـد   هكـ  يمـاد  يهـا  شـكر نعمـت  . يمآنها را انجام بده يمو تا بتوان ميوفادار باش ميا كرده عتيضمن ب

كه  ينانمثالً . ميو هدر نده ميخودش مصرف كن ا را در محلّاست كه اوالً خودمان آنه نيمرحمت كرده ا
 دان زبالـه  يا مازادش را هم در كوچه يم،بدن هست از آن بخور ازيكه ن يا ، به اندازهدهيآفر ما يخداوند برا

بعد هم به آنچـه در   .ميكن ياز اسراف دور يعني ،كه مازاد نداشته باشدمصرف كنيم  يا به اندازه. ميندازين
 يجهـان  يهـا  از دوره ياز اسـراف در بعضـ   يقناعـت و دور  ي لهأمس نيا .ميرسمان هست قناعت كندست
ـ يخ .كنـد  يمـ  دايـ پ يشتريوجوب بخصوص زمان ما  به ـ  يل  يخوانـدم كـه از مـازاد غـذا    در جـايي   شيپ

ـ چرا ا. خوراك داشته باشند توانند يم نفر ونيليم كي وركيوين يها رستوران  داده،كـه خداونـد    ينعمتـ  ني
كـه   يهم اگر دارد، بـه كسـ   يمازاد و بعد ديبخور ديكه مصرف دار يا هدر داده شود؟ به همان اندازه بايد
  . ديبده است، ازمندين اناًياح

اسـت كـه خداونـد بـه مـا داده       يمتدر واقع شكر نع ميده يكه انجام م يا هيمصارف شرع نيبنابرا
مـا   ي فـه يرا وظ يشكرگزار نيخداوند ا نكهيدر ضمن ا نكهيا يمنافات ندارد، برا تيفعالبا  نيا البتّه. است

 يبـرا تنهـا   ميكنـ  يكه ما م يتيفعالمنتها . قرار داده، هر دو مثل هم هستند فهيرا هم وظ تيفعالقرار داده 
  .مردمان باشد ي به نيت خودمان و همه. نبايد باشدخاطر خودمان 

كه صد من گنـدم بـار    ينيند كه اگر زمفرمود عباقر كه حضرتبه اين مضمون آمده  يخبر در
نشـده، نـزد خداونـد     جـاد يكـه ا  يآن ده منـ  يبـرا  ،اورديمن گندم بار ب و نود ديكن يشما كوتاه آورد، يم

ـ خداوند ا يدرست است كه مال شماست ول رايز. ديولئمس خداونـد هـم   . شـما داده  بـه مـال را امانـت    ني
گرسـنه باشـند، همـان ده     يا عده ديشا .ديكار كن ديبا يعني ؛امانت دست شماست ،مال نيكه ا ديفرما يم

  . گرسنه نبودندكردند و  استفاده ميآنها  ديكرد يمتوليد اگر را من 
بـا   يقناعـت منافـات   نيا و يمر كرده است برسانكه خداوند مقرّ يبه همان مصرف ديامانت را با نيا

بعد از خداونـد   ،مياز آنچه دار ميكن يشكر م شهيهم .دهم منافات ندارو توكّل با رضا و شكر . ندارد تيفعال
  .ميخواه يم او دارد، از زيهمه چ ،و او ارباب ميا ما بنده م،يخواه يرا هم م ادترشيز

 یـك فِ  ِين دْ ربِّ زِ  :كند يبه خدا عرض م ييدر دعا غمبريپ
َ

 ّري ـَ 
ً
ـ كن،  اديمرا در خودت ز ريتح ايخدا ،ا  اي



 احسان والدين، وفا، قناعتشرح /  32

   َربِّ ِزْدين :فرمايد در قرآن است كه مي
ً
مـا

ْ
ِعل

بـا  منافـاتي  دعـا كـردن    ،خواسـتن . كـن  اديعلم مرا ز ، خدايا1
 يبه ما ارزان شنعمات ي ههماز خداوند . ميخواه يرا هم م شترشيو از او ب ميكن يشكر م. ندارد يشكرگزار

  .شاءاهللا ، انشكر بدهد قيكند و به ما هم توف
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 رح 
ص   خا   و  ع،  نا، ط   1ا

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

اسـت و   يت و خوارذلّ ازين يب رِيبه غ ازينداشت و با استغنا بود كه ن يدر دل نظر به احد ديو با
ـ با ينادار بلكه در ؛فقر است نتياز عفاف است كه ز يطمع و چشمداشت از مانند خود دور  دي

را برسـاند و   ييحقوق خدا دينعمت با ي را وسعت داد به شكرانه يو اگر خداوند روز صابر بود
كـه شـكر    ديدرماندگان نما يريهم دستگ يخود بهتر وسعت دهد و قدر الياگر بود بر ع ديزا
و بد خـود   كيه اصالح خود بود و نمؤمن كه متوج ييخدا قياست و به توف ييدارا نتيسخا ز و

 يفظ تن و تن را بـرا ح يرا برا ايبلكه دن ديننما ايدن يتن و تن را فدا يرا دانست جان را فدا
امـر   ي و جـز بـه انـدازه    دياعتدال تجاوز ننما از حد ايكسب كماالت جان بخواهد و در جمع دن

ـ كل ياز زحمت آخرت افتد و آزمند شيپ ايبه زحمت دن صيو حر گردد رهينكوشد كه نفس ت  دي
  2.است يهمراه نادار شهيهم و يتيگ ي و آزمند بنده يسخت

فقرا بـوده و   اميكه دستورالعمل آن ا شاهيعل صالح حضرت فيتأل ،پندصالح ي رسالهاز است  يمبحث
  .ستا يت خودش باقدستورالعمل به قو نيهنوز هم هم

ـ امر  نيا البتّه. دانستن ازين يب گرانيخود را از د يعنياستغنا  كـه بـا    نـدارد ت منافات با مهر و محب
ـ العمل ا عكس ميرياگر بگ يمعن نيبه ا. دآنها باشاز  ازين يب يهمدل و همراه باشد ول گرانيد كـار ايـن    ني

را هـم از خـود    گـران يبدانـد و د  ازين يب گرانيخود را از د. نكند يخود تلقّ ازمنديرا هم ن گرانياست كه د
   يفوَ  :قرآن راجع به مؤمن فرموده اسـت  اتيآ يدر بعض نكهيكماا. بداند ازين يب

َ
 وَ أ

ِ
ـاِئل ْم َحـقٌّ لِلسَّ ـْمـواِهلِ

ْ َ ْ
 احمل

ِ
ُروم

3 ،
 تـر  تر و قـوي  ي ديگر محكمجا كدر ي شناسند، يم يسائل و محروم حقّ يكه در اموالشان برا يآن كسان

ذیَن يفوَ  :ديفرما يم
َّ
مْ   ال ْمواِهلِ

َ
 وَ  أ

ِ
اِئل وٌم لِلسَّ

ُ
ُرومَحقٌّ َمْعل

ْ َ ْ
احمل

  .آنهايي كه براي مساكين حقّي معلوم قائلند  ،4
خداوند هم فرموده است . بداند يمال را امانت اله ني، اان هستانس كه در دست يمال نيا نيبنابرا

هـم خودتـان    و دياستفاده كن گرانيد شيآسا ياز آن براهم كه  ميمال را امانت به دست شما داد نيكه ا
ـ خداوند اگر مقد .دياستفاده كن  يگـر يدارد، بـه نحـو د  او كـه انسـان از   را  يع و طمعـ ر كرده باشد آن توقّ

و هـم   گيـرد  يمـ  ايپاداشش را هم در دن ،خداوند قسمت كرده باشدو  ع هم نداشته باشدتوقّر اگ. رساند يم
  .آخرت در

از در ابتـدا  و  شـاه يعل سلطان يآقا نيفاز مشرّ شاه،يعل رحمت يعبداهللا حائر خيحاج ش يمرحوم آقا
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ـ تعرچنـين  را  ي راجـع بـه ايشـان   داسـتان يكي از رجال قديمي كه غيردرويش بـود  . بود شانيا خيمشا  في
چه  يبرا دميبعد پرس توضيح دادم وچه؟ من  يعنياستغنا ي  كلمه :ديبار رضاشاه از من پرس كيكه  كند يم

 يفرمودند اسـتغنا  شانيداشته، ا عبداهللا خيحاج ش يكه با آقا يعبور ي شاه گفت كه در مكالمه د؟يخواست
نـزد مـا   و هـر چـه    ميدان يم ازين يب حضرتيما خودمان را از اعل يعني. است شتريب حضرتياعل يما از غنا
ـ  هديبود كه داستانش را شن يا مسبوق به سابقه نيا البتّه. دياست كه شما دار يزياز آن چ شتريهست ب  داي
فراهم فقر  يو برا شانيا يع داشتند براصورت ظاهر توقّ به گرانيكه د آنچه ي خداوند همه ميديكه بعد د

  .كرد
همـه  . ميما گذاشته همه مانند هم هسـت  اريكه خداوند در اخت يو امكانات تيما از لحاظ بشراصوالً 

ـ رو يفـردا مـا مـ    پـس  نكـه يا ليبه دل. امانت است ميه دارهر چو  ميهست يبه رحمت اله ازمندين خـود   م،ي
انسـان طمـع   درست اسـت كـه   وقت آن .ديقسمت كن يچه كسان نيمال را چگونه و ب نياكه خداوند گفته 

چـه   م،يحساب كناگر به صورت ظاهر هم  ؟كند يمثل خود معرف يخودش را به شخص ازينداشته باشد و 
. ميازمندين همه به درگاه خداوند ميكه حساب كنهم از ما باشد و در معنا  ازمندتريبسا آن شخص خودش ن

  .عفاف است فخالكردن، بر ازيع داشتن و عرض نو توقّ ديخداوند ام رياز غ نيبنابرا
انسـان   ياست كـه زنـدگ   نيا يهم كه خداوند داده برا يهم فرمودند روز يع به روزراج نجايدر ا

كمك هم . ديكمك كننيز  گرانيبه د ديتوان ياز آنچه كه م يمقدار ندا دستور داده نهيزم نيبگذرد و در هم
 كـه نيا يبتوان كرد و برا كهاست  يهر نوع كمكبلكه جنس داده شود،  ايمال  ايكه پول  ستين نيفقط ا
يعنـي   ونهئاند كه زائد بر م گفته هينشود در موارد زكات و خمس و وجوهات شرع جاديدر اذهان ا يا خدشه

ـ يخ هـا  يامـروز زنـدگ   البتّـه ، آيـد  اضافه مي ساده يزندگ كدر يآنچه  يعني. باشد خودش زائد بر خرج  يل
نـد اگـر   ا هشود كه گفتـ  يم يمشمول وجوهات الههاي زندگي است  خرجهر چه زائد بر  .است وبرق پرزرق

و بعد از آن اگر باز هـم خداونـد بـه شـما      ديپرداخت كن ديرا با يل وجوهات الهدر او ديونه داشتئزائد بر م
كوشش كند، زحمـت و رنـج    ياگر كسكه هست  ياخبار باره دراين. ديداد به خانواده وسعت بده يشيگشا

 ي منزلـه  بهعبادت است و آن زحمات  ير خود نوعام نياخود وسعت بدهد  ي به خانواده نكهيا يبكشد برا
ي كه بخواهد به ديگران هر گونه كمك تواند مياضافه بر آن داشت حاال اگر . شود يم يتلقّ يشرع اضتير

كمك  اصطالح بهق باشند كه شخص هم مشو ي است كه خود خانواده نيا يدر واقع برادستور  نيا. بكند
  .بكند نيتأمرا خانواده  حتاجيكه ما تاس نيافرد ل او ي فهيچون وظ. شود گرانيبه د

امرار معاش خـود و  فرد  اينكه. كه مأمور است انجام دهد يا به اندازهنيز  ايو كار دن تيفعالدر مورد 
 باشد كاريد بينبا هيچكس يعني. نحوه وجوب دارد كيگفت توان  ميانجام بدهد  يرا به درست اش خانواده
است كه انسان تـنش   نيا يبرا ،مال يآور حفظ و جمع ،و زائد بر آن تيفعال نيمنتها ا. كار بكند ديبا بلكه

تكامل باشـد و بتوانـد    ي است كه جانش آماده نيا يسالمت برا نيا .دارد نگهرا سالمت  و آن سالم باشد
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و  يانمعارج عرف يعني ،ماست پشت به بهشت و رو به جهنّ يسلوك ،نيا معكوس اام. برود شيدر سلوك پ
 ؛كنـد دنيـوي   تيفعال يفدا ا،يدن يبكند و آن را هم فدا يظاهر يها تولذّ يظاهر شيآسا يرا فدا ينيد
دسـتور و   ي دهنـده  نشانموارد  نيا ي مجموعه. خالف بكند يكارها براي كسب درآمد،مجبور شود  يعني

پرداخت  اينه آنقدر به دن كرد،اعتدال را  حد تيرعا اصطالح به ديبا يدر هر كار يعني ،اعتدال است تيرعا
ماننـد   فشيوظـا  رينماز و عبادات پرداخت كه سـا  اي يفراموش كند و نه آنقدر به حاالت معنورا كه جان 

تا  و باشد خصوصيات نيا ي انسان جامع همه ديبا. آنها را از نظر دور داشته باشد شيخانواده و آسا ي اداره
 يهم بـرا  ياخرو ي رهيذخ فيوظا نيا تيرعا نكهيا يبرا ،كند تيرا رعا ييايدن فيوظا استيدر دنوقتي 

  .او خواهد داشت
  .شاءاهللا  ان بدهد قيتوف روش نياانجام خداوند ما را در 
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 رح 
  1 سد و ع   ،انی  ،د ،م ،حالل  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ
ـ ست و به عمل حـالل  ا مقسوم يكه روز دياز دستور شرع تجاوز نما دينبا مال ليو در تحص  اي

و خدعـه و   بيبه مكر و فر ايت بگذرند و و انصاف و رحم و مرو تياز انسان ديحرام گردد و نبا
ـ آمـدن آن بـه اخت   نـه كه  نديبرآ ييكردن دارا دايپ درصدداست  طانيدروغ كه كار ش و نـه   اري

پنـدارد   يقيحق يو خود را دارا دل ببندد ديبلكه به آنچه دارد نبا .آن به اقتدار ماست ينگاهدار
و بداند كه  ،ديبه رفتن آن خود را دربازد و جزع نما ايكند  يتا به آمدن آن بر خود بالد و سركش

  .آن كس كه داده خود برده است
و  نيكه خداوند به هر دو داده و حسود بر قضـا و قـدر خشـمگ    دحسد نورز گرانيو بر نعمت د

به جز از خدا  يياز حسد بركنار است و دارا مانياست و ا نيغمگ شهيو هم زند يخود را آتش م
  2.پردازد يگريمؤمن از خود به د ديحسد است و نبا ياست پس چه جا داريناپا ايو دن ستين

و فرمـان   شـات يدسـتورالعمل و در واقـع دسـتوراالعتقاد از فرما    ،پندصـالح است از كتـاب   يمبحث
  .كه هنوز هم معتبر است شاهيعل صالح حضرت

حـالل   البتّـه . بلكه فقط حالل بخواهد زدياز حرام بگر دينه تنها با يروز ليند كه در تحصا هفرمود
ـ تفاوت حالل ممكن است حرام بشـود   يمثالً با جزئ. دارد يمختلف قيمصاد ، در واقعمختلف يهم معان  اي
ـ ا هـا  يعضـ ب ولـي  اسـت داده راجع به ربا دستور  ياتيدر قرآن در آخداوند . حالل بشود ،حرام  ه وكـرد  رادي
 سـت؟ يو فروش حالل است و ربـا حـالل ن   ديخر ع،يند كه ربا هم مثل معامله است، چطور معامله، با هگفت

ـ  !برنـد  را مـي پول  نيهم و در آخر سود دنكن يبعد معامله م ،دنده يم يربا هم پولچرا كه در  خداونـد   يول
َبْیَع وَ  فرموده است كه

ْ
ُ ال َحلَّ اهللاَّ

َ
َم أ باَحرَّ الرِّ

  .كند يربا را حرام مو  3
ـ در مورد اَ المثل يف نيا. شود يبه مورد خاص حالل مبنا يهم هست كه حرام يدر موارد البتّه ل كْ

َم  هم هست كه حيبر ما حرام است و تصر نيماً ااست، مسلّ يا مرده وانياصطالح خوردن ح به ،تهيم ـا َحـرَّ
َّ

ِإمن

یْ 
َ
َم وَ َعل  َوالدَّ

َ
َْیَتة

ْ
ُم امل

ُ
 ک

َ
زیـرِ ـحْ ـل

ْ
ن ِ
ْ
 ديگو يبعد م بر شما حرام شد خوردن جسد مرده و خون و گوشت خوك،... َم ا

 وَ 
ٍ

ْريَ باغ
َ
رَّ غ

ُ
ط

ْ
 اض

ِ
َمن

َ
العادٍ ف

كه اضـطرار رفـع    يا اضطرار داشته باشد و بعد هم به اندازهكه  يكسبراي مگر ،  4
كـه حالـت اضـطرار را     يآنقـدر فقط  ،بشود ريبخورد كه كامالً سمردار را آنقدر  ديفرض كنآنكه بشود، نه 
  . مرتفع كند
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رفته بـود، پـس از    در ذكر عبداهللا مبارك آمده است كه به مكّه عطّار اءيتذكرةاالول يها داستان در
اي را خواب ديد كه به او گفت حج اين حاجيان هيچكدام قبـول   را تمام كرد شبي فرشته اينكه مراسم حج

چـه   حج نديبب خواست يمعبداهللا . او قبول است حجكه  نيببشگري را نيست ولي به فالن شهر برو و كف
ـ رفـت و  او بـه آنجـا   چگونه اسـت؟   .قبول است يكسان ـ و د دبـو آن كفشـگر  هـم بـا    يروز كي كـار   دي
بلـد  هم را  نيوالضّالمثًال ( تعريفي نداشتقرائت نمازش هم  كند، ينم ياديعبادت ز كند، ينم يا العاده فوق
 يخـواب  نيمـن چنـ   :گفت. واقعش را به او گفت. دخوان يزحمت مرا هم به  نماز واجب )ديبگودرست نبود 

ـ يخ وا! ت؟قبـول اسـ   تو چگونه گفتند حج ،يتو كه حج نرفت نميبب خواهم يم دم،يد گفـت   ،شـد  تـأثّر م يل
زنـم  . حج بـروم  آن بهبا  خواستم ي، مكردم ها بود كه پول خود را ذخيره مي سالاست كه  نيداستان من ا

بـرو از   :گفـت و كرد  دايپبه آن  ليم يليزنم خ ،آمد رونيكباب از ب يبوروزي . داشت ارب هم حامله بود و
مـن  . بر شما حـرام اسـت  كباب  نيا! گفت نه. در زدم، موضوع را گفتم هيآمدم منزل همسا. ريبگ هيهمسا
ـ  نكـه يا يگوشت بر ما حرام است؟ گفت بـرا  نيچطور ا ،ب كردمتعج ين دارنـد از گرسـنگ  مـ  يهـا  هبچ 
حيـوان  كـنم و   دايـ پ يزيكه چ رونيو من آمدم ب كنند يم هيگراند،  چند روز است كه غذا نخوره رند،يم يم

بر ما حالل اسـت و بـر شـما     نيا. كنم يكباب م ميها بچه يبراو االن آن را آن را برداشتم  دميد يا مرده
ـ شدم خـرج سـفر م   تأثّرم يليمن خگفت مرد  نآ. حرام است  يگفـتم بـرا   ودادم بـه آن زن  ه را آوردم كّ

  .است كه حج ما اين فرزندانت مصرف كن
  ،است كه خداوند حالل كـرده  يزيحالل آن چ. داردنيز  تيبه ن يبستگحال حالل يا حرام 

ُ
ل

َ
َحـال

َبد
َ
 أ

ٌ
ل

َ
ٍد َحال َمَّ

ُ
ِقَیاَمِة وَ 

ْ
 ال

ِ
م ْ َ  

َ
 ِإىل

ً
 اا

ِ
م ْ َ  

َ
 ِإىل

ً
َبـدا

َ
ِقَیاَمـةِ َحَراُمُه َحَراٌم أ

ْ
كـرده   نياست كه او معـ  يزيهم آن چ، حرام ل

  : كهطرف هم گفته شده  از آن .است
ــر ــبگ گ ــال  ردي ــال م ــان را م ــون جه    خ

ــ   ــدا ا  يكـ ــرد خـ ــورد مـ ــاللخـ ــا حـ  لّـ
ـ كـه ا  دهد يم يو اصالً دلش گواه خورد يجز حالل نممرد خدا  يعني ـ بخـورد   توانـد  يرا مـ  ني  اي

حـالل حـالش بـه آسـمان      يصدا گفت يكه م يآن داستانكه در نطور آ همه حالل البتّ .بخورد تواند ينم
خودمـان خـدا را گـول     اليـ بـه خ  يعنـ ي ،ميكه ما خودمان را گول بزن ستينآن صورت ظاهر  به د،يرس يم
ـ ا. زنيم گول مي يمال كبراي به دست آوردن يو دروغ  بيخودمان را با مكر و فردر واقع  يول ميزن يم  ني

 و دارد يمتـ يق يكـاال  يمـثالً كسـ  . سـت يدر معنـا حـالل ن   يرت ظاهر حالل باشد ولصو ممكن است به
بعـد   ،ندازيبآن را دور  ندارد، يكاال ارزش نيا: به او بگويدبه دروغ اگر كسي  داند، ينمارزش آن را خودش 

ـ خر با رضايت نكهيا يظاهرش حالل است برا نيا. بخرد ارزان متيخودش بخواهد به ق ـ   دهي  ياسـت، ول
هـم   يدر احكام مدنحتّي روشن است كه  يا به اندازهموضوع  نيااست دست آمده ه با دروغ ب تين رضاآ

  . شود يم تيرعا
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مال خداست و امانت  نيا يه بكند كه مالك اصلتوج ،آورد يهم كه به دست م يمال ديفرما يم بعد
ـ  وجود دارد، نهيزم نيهم در اقرآن  اتيآ. بكندر است كه از آن مقرّ يا ده كه استفادهسپر وبه دست ا  يحتّ

مـال   تواننـد  يو م دانند يماگر ارزش مال را  ديكه امتحان كن ديفرما يم ،ريصغ اي هيسف ن،يدر مورد مهجور
صـغيران، سـفيهان   ( تا از طريق آن، زندگي آنهـا  خداوند امانت به شما سپرده كه را يآن مال ،را اداره كنند

انـد كـه    هـم فرمـوده   ليدل نيبه هم .گفته است حيصر نقدريا يعني. ديبده پس آنهامال را به  ،بگذرد) ...و
برساند، اضـافه   خواهد يم ياند كه به هر مصرف داده زهاز آن ثلث اموالش كه اجا ريغخود  تيدر وص يكس

  . را از ارث محروم كند يوارث نكهيا ايببخشد  تواند يبر آن نم
و از آن اسـتفاده   يخـوب اداره كنـ  بايد آن را ست كه اامانت  دست تودر مال  نيا ديگو يخداوند م

در واقـع   يعني ،تو باشد اريكه در اخت ستين يزيچ. دهم يم يگريبعد از تو من خودم مال را به د يول يكن
 نكـه يمگر ا ستين حيصح، كرد تياگر زائد بر ثلث وص و استديگران كش مال رَماتَ ،يهركسبعد از فوت 

است، نـه از آمـدنش مغـرور     يكه به دستش آمده امانت اله يلبداند هر ما يوقت نيبنابرا. وارث اجازه دهد
اسـت و در   دهيلحظه بخشـ  كيرا داده در  نيكه ا يآن صاحب اصل. شود يم تأثّرو نه از رفتنش م شود يم

  .بشود تأثّرم دينباوجه  چيه به. است گرفتهپس  يگريد ي لحظه
حسـادت  . بـورزد حسـادت   دينبا گرانيبا دخود مال  ي سهيو از مقاديگري مال نسبت به  نيچنهم

  :ديگو يم يسعد. زند ياز درون خودش، خودش را آتش محسود  است كه خود يصفت
ــوانم ــه ن تـ ــآنكـ ــدرون كســـ  ازارميـ    يانـ

 1نـج در اسـت  رخود به  ز كنم كوه حسود را چ  
جاهـا از او   يبعضـ  در گرانيد نديب يم نكهيآزارش بدهد خودش از ا يكس نكهيبدون احسود  يعني
 فيطـرف را ضـع   آن خواهـد  يخودش بهتر بشود، مـ  كهرود  نمي نيدنبال اشود ولي به  ناراحت مي ،بهترند

حـرص  از طرف ديگر نبايد براي كسـب مـال   حسادت كند و  ديطرف نبا يكاز انسان . ببرد نيكند و از ب
اسـت و  كـه مشـكوك    يمـال نبايد دوروبر  )درجات ايمان متفاوت است البتّه( وجه چيه كار ببرد و به به اديز

  .شاءاهللا تر نيز خواهد بود، ان و به اين طريق ايمن برود ممكن است حرام باشد،
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 رح 
ت     1د

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ
ـ ايمان  ي و لطيفه يمؤمنين از جهت بستگ، برادران من  ي آينـه ايشـان بـه خداسـت     يه روك

ـ ديگر برادر روحانيند كو با ي ععلي و صدمحم يديگر و فرزندان معنوكي هاشـان   ه تـن ك
اند خـدمت و مواسـات بـا     ه بستهك يپيمان عهد و برحسبست و ا يكآنها ي يها د و روانمتعد

 .معصـيت اسـت   يبه آنها عبادت و مخالفت و بـد  كيني .ستا ت و ايمانمحب ي برادران الزمه
 يايمـان را بـه آن قـو    ي وشيد و لطيفـه كدمت هم بديگر را بدانيد و صورتاً و معناً در خكقدر ي

ـ آسايش و پيشـرفت   ي و مايه ٰيمول يه خوش نمودن دل مؤمن خشنودكنماييد  ار آخـرت و  ك
ديگر خوش باشيد و از گفتار هم بهره برداريد و مالقـات بـه سـالم    كبايد از ديدن ي .دنياست

ـ ديگر از هم جدا شـويد  كاره يت دربفار و محبغو مصافحه نماييد و به دعا و است يسالمت و ه ك
ـ و بيـدار   ييـاد آوردن پيمـان خـداي   ه ب يمصافحه با مؤمن بدون غرض نفسان  يردن دوسـت ك

  2.ستا يايمان

ي كـه هـم راهنمـاي اعمـال مـا و هـم راهنمـاي افكـار و          ا رساله. پندصالحبخشي است از كتاب 
  .اعتقادات ماست

مثـل   .لي داردمفص شرحربعش يا كمتر خوانده شد نام خدمت عنوان شده و تقريباً  اين فصل كه به
ذكـر  خدمت مؤمن به مـؤمنين  هم در اينجا  ،است در آنصفات مؤمنين  ي كه خالصه پندصالحفصل آخر 

آنچه در اين فصل گفته شـده بـه مـا     .انجام اين اعمال است ،داشتن آن صفات ي در واقع الزمهشده كه 
چنين اسـت   بين عمل و اعتقاد ي اين توضيح كه رابطه ريم، باكند كه آن صفات را به دست بياو كمك مي

د به انجام اعمال باشـد  مقيكسي وقتي هم  .كشاند وقتي اعتقاد قوي باشد عمل را به دنبال خودش مي كه
نمـازش را   ،اعتقادش قوي اسـت  ،كسي كه ايمانش قوي است .آيد مي شا تدريجاً اعتقاد و ايمان به دنباله

چون اعتقـاد   ،دهد انجام مي هاتي را هم كه گفته شدي مستحبو دستورات و حتّ خواند ميعد وم منظم و سر
همـان   در حد ،قوي نشده ءاعال ي حاال اگر كسي اعتقاد و ايمانش به درجه .برد دارد و از اين كار لذّت مي

 ي همين لقلقهاصطالح  هبولو (نمازش را به موقع بخواند مثالً اگر  ؛دهد ايماني كه دارد اعمالي را انجام مي
اي  شود و باالخره به مرحلـه  تدريجاً آن اعتقاد و ايمان در او ايجاد مي ،دعاهايش را بخواند ،)زبان هم باشد

  .برد ت ميرسد كه از عمل لذّ مي
، در اينجـا  صفات هر مؤمن در آخر كتاب گفته شـده  ي خالصه .چه بكنيم فرمايند در اين فصل مي
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  .ينطور استاعمالش افرمايند  مي
 حيرا توضـ  عـت ين ركن باي نجايدر ا. مياست كه كرد يعتيب يخدمت به برادران از اركان و از اجزا

. كـار آنهاسـت   ليو تسـه  يمـان يت كردن به برادران امحب ،خدمت يبطور كلّ .ميبكن ديكه چه بادهند  مي
مـورد عمـل    ديما با يندگهدف در تمام طول ز نيمطلب و ا نيآنها است كه ا يبرا شيفراهم آوردن آسا

مـؤمن   يو راحتـ  شيآساحصول  نيهم يهمه برا ،كتب گريچه در د ،نجايآداب خدمت هم چه در ا .باشد
كه فكـر   يمعن نيبه ا. ميكن تيرعا ديشده، آنها را با انيمؤمن ب يكه برا يعالئم ايواقع صفات  در. است
 غمبـر يكـه خـدا بـه پ    يوقتـ . با خداست عتيب ،تعيب نيكرده است، اپيامبر كه با  يعتيبا ب يهر مؤمن يمكن
  :ديفرما يم

َ
اِیُعون ذیَن ُ

َّ
َ  كِإنَّ ال ـاِیُعوَن اهللاَّ ـا ُ

َّ
ِإمن

ايـن  پس  ،اند كرده عتيبا خدا ب كنند يم عتيكه با تو ب يكسان، 1
ـ   غمبـر يپ را ارياخت نيرا و هم عتيب نيهم .با خداوند است عتيدر واقع ببيعت   كـه  يوقتـ  ،سـپرد  يبـه عل
ا وَ : فرمود

َ
ن
َ
ةِ أ مَّ

ُ ْ
ا َهِذِه األ َ َ

َ
ٌّ أ

ِ
 ٰيكه بـا مـول   يعتيب نيبنابرا م،يت هستماُ نيا ،نيوبمادر، اَو پدر  يمن و عل، 2َ

خصـوص   ، بـه شكه به بنـدگان  ميا شده تعهدخدا مدر مقابل  يعني ؛ميا است كه با خدا كرده يعتيب م،يا كرده
  .ميكن تخدم شبندگان مؤمن
 يكس ديديشده كه مثالً اگر دگفته بارها . است يگريد ي نكتهاست، آن   خدمت چگونه نكهيالبتّه ا

ـ ا د،يـ نردبانش را درسـت كن  ديستيباحال اگر نردبانش شكسته، ولي كند،  يدزد خواهد ينكرده م يخدا  ني
 عنـوان  بـه كـار را اگـر    نيالبتّه هم. ياله ي فهيانجام وظ يكمك به مؤمن برا يعنيخدمت . ستيخدمت ن
 ي آن،و كـوچك  يبزرگـ يعني  ،اش اندازه ،خدمت هم اندازه ندارد. خدمت است نيا د،يدر منزلش بكنكمك 
 يكـ يدر اخبار آمده كه از صـفات مـؤمن،    .ديكن يخدمت را م نيا تيشماست كه به چه ن تيبه ن يبستگ

از مسائل  ريغ ،اوقات يليخ. بخشد يم يكند، به دل روشن يم اديرا ز مانيمؤمن، ا دنياست كه خود د نيا
تان بشّاش  چهره دينيرا بب يميدوست صم كوقتي يهم  يمعمول يدر زندگكه است  يعيطبخيلي  ي،مانيا
. رود يدر هـم مـ   تان رهچه دينيرا بب يو بالعكس اگر كس ديخوشحالديدن او كه از  دهد ينشان م و شود يم

را با خداوند كـرده   عتيهم همان باو ، ديداوند كردكه شما با خ يعتيهمان ب ديدان يمؤمن كه م يحاال وقت
همـان ارتبـاط    يهرجهـت دارا  بـه  ،ارتباط دارد كمتر اي شترياو هم ب ديو به همان اندازه كه شما ارتباط دار

كند، يعني شما را بـه يـاد بيعتـي     مي يمعان يتداعاصطالح روانشناسي  بهخود  هبرادر خودب نيا دنياست، د
ـ آ يمـ  ادتـان ي. افتيد مي د،يكه در برابر خداوند دار ياتتعهد دازد، به يادان ايد مي كه كرده كـه   ياز رحمتـ  دي

  :فرموده استمثالً خداوند به شما وعده كرده و 
ْ
ـاذ

َ
   وينرکُ ف

ْ
ذ
َ
مکْ رکْ أ

ـ من هـم بـه    دييايمن ب اديبه  ،3 شـما   ادي
  :كه فرموده است يامر كلّيا و  ميآ يم

ِ
ـيب

َ
ض

َ
ِتي غ ْت َرْمحَ

َ
 شـتر يب تانيروين شود، يدلتان شاد م نهايا ادي به 4.َسَبق
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كمـك  هـم   بـه باشـند،   نطوريبندگانش ا نكهياست به ا ليما يعني ،است يراض نيخداوند هم از ا. شود يم
چطـور   .مـن هسـتند   ي خانواده ياعضا ي منزله به دميكه آفر ي، بندگانمن مخلوق ديفرما يخداوند م. كنند

او هم به شما  ي خانواده يبلكه اعضا شود، ياو نه تنها ممنون م د،يبكن خدمت يا عضو خانواده كياگر به 
همه با هـم برادرنـد،   . يمانيي ا خانواده هستند، خانواده كي نيمؤمن. كنند يو خدمت م شوند يم نيب خوش
  .داي هكردجلب خداوند را هم  تيرضا ديبكن وقتي خدمتي نيبنابرا. يمانيبرادر ا

و از آن جهت همـه بـا    دارند ٰيقالوث ةروعاصطالح توسلي به  بستگي و به ند مؤمنين همگيا هفرمود
 جلو ،را كه گرفتند هم با دستالهي يعني طناب  ؛برادرند و همه رويشان به جانب خداست .صالندهم در اتّ

 نه تنهـا  .يكديگرند ي آينههمه  ،رويشان به جانب خداست .كشاند آنها را به مقصد مي هم طناب و روند مي
  .هستند آينهمردم مؤمن  ي يكديگرند بلكه فرشتگان هم در واقع براي همه ي آينهمؤمنين 

شـما   ؛انـدازد  از عالئم مؤمن اين است كه نگاه به او شما را به ياد خدا مياند كه  در حديث فرموده
بينيـد بـه    ه مـي مؤمن را هم ك ،بينيد كه ياد خدا در اوست مي )معنوي دلتان ي آينه( نگاه كنيد آينهاگر به 

يكديگرند بـراي اينكـه فرمودنـد     ي مؤمنين آينه .ياد خداسته بينيد كه ب دلش را مي .همين صورت است
ا وَ  فرمايش پيغمبر كهدر  .ندا آنها برادران معنوي ي همه

َ
ن
َ
ـةِ أ مَّ

ُ ْ
ا َهِذِه األ َ َ

َ
ٌّ أ

ِ
ـ من و علي اَ ،1َ بوـ ن ايـن اُ ي ت م

دهد كه نماز را چطور  ت دستور مينبو ي جنبه .قابليت ي رد و واليت جنبهفاعليت دا ي ت جنبهنبو ،هستيم
ت بـه  گويد نماز را طوري بخوانيد كه دلتان در تمام مـد  واليت مي ي بخوانيد و چگونه روزه بگيريد، جنبه

ا :يديگو وقتي مي .ياد خدا باشد ْعُبُد وَ ِإیَّ
َ
ـاک ن ْسـَتعنيُ  کِإیَّ

يم و فقـط از تـو يـاري    پرسـت  خدايا فقط تو را مـي  ،2َ
البتّه مـا   .كند شنود و احساس مي رويتان است و ميي احساس كنيد كه مخاطب شما جلوبايد خواهيم،  مي
ـ  مـي  ،زنيم ترين حرفي كه مي زنيم، جزئي هر جا حرف مي ،ستهدانيم خدا همه جا  مي  ي ايـن جنبـه   .ددان

  .واليت است
ستند كه از آسـتين پيـراهن و كـت بيـرون آمـده و      دو بازو ه ي منزله بهدر واقع شريعت و طريقت 

وقتـي  هـر بـرادري    .ي كه بيعت كردند با هم برادرنـد يآنهايعني  ،مؤمنين ي همه. ق به يك نفر استمتعلّ
شود كه هـر   تداعي ميدر ذهنشان ه كند بطور ناخودآگاه بيند بدون اينكه خودش توج برادر ديگرش را مي

د و ها متعـد  چه تن گر .شود انگي و احساس مهرباني بين آنها ايجاد مياحساس يگ ،دو از يك منبع هستند
البتّه اين بستگي  .گرداند همه با هم بستگي دارند ها را مي ي دارد ولي روحي كه آن بدنبدن خاص هركدام

از شـادي و خوشـي بـرادر مـؤمنش     مـؤمن  يكي از عالئمش اين است كه  .ي داشته باشدبايد عالئم خاص
در زنـدگي عـادي    ،تـر را بنگـريم   ينيوقتي از آن سـطح عـالي پـا    ،صورت ظاهرشدر  .شود يخوشحال م

هر برادر مؤمن است كه در جشن و سرور برادر مؤمنش به او تبريك بگويد و در موقع ناراحتي و  ي وظيفه
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 كـم  ، كـم ايـن عمـل را انجـام بدهـد    وقتـي   .براي همدردي و تسليت شركت نمايد ،عزاي وارد شده به او
  :گويد كند كه مي احساس دلبستگي پيدا مي

ــه جــانم   ــو ب ــان بســته اســت جــان ت    چن
ــدانم       ــي ب ــه انديش ــزي ك ــر چي ــه ه  ك

ـ     عدر خدمت علياز جمله عمر اي  هعد نقل است كه در ضـمن   .رفتنـد  نرَبـه ديـدن اويـس قَ
ن داد كـه  نشا ،دست برد به طرف دهان خودشعمر را مخاطب قرار داد و  ،ها اويس بين صحبت ،مالقات

حـد دنـدان پيغمبـر    مگر در جنگ اُ ؟عي هستيد كه دوست پيغمبر هستيدگفت شما چطور مد .دندان ندارد
دنـدانم درد   ،همان روزي كه دندان رسول خدا شكسته شـد  :؟ و افزودنشكست؟ چرا دندان شما سالم ماند

تـرين   البتّـه ايـن عـالي   . اختمانـد و بيرون دندانم را كشيدم  .كند فهميدم كه دندان محبوبم درد مي ،گرفت
كمك كردن به بـرادر مـؤمن و    .رسند در دوستي و مهرباني و يكدلي به اينجا مياينكه منظور . درجه است

دانيـد   اينقدر است كه همه ميكردن هر نوع نيكي براي او عبادت است و مخالفت و بدي معصيت، خوبي 
غيبت گناه بزرگي است مثالً  .است صورت گناه ذكر شده به ها غالباً ي بديحتّ ،دانيد ها را هم غالباً مي بدي
گمان بد بردن نسبت بـه   داشتن، ظّن بد ،خفيف كردن برادر مؤمن .خصوص اگر براي برادر مؤمن باشد به

ٌ  ،برادر مؤمن گناه است
ْ

ـنِّ ِإمث
َّ

خيلـي شـايعه    صدر زمان پيـامبر  .ما هگفتقبالً داستان را اين  1.ِإنَّ َبْعـَض الظ
كـه   كننـد  اي را پخـش مـي   ه نكردند كه شـايعه توجعايشه اين كار را كردند و  ي بار درباره يك .ردندك مي

اسـت  نسبت به حرم پيغمبـر   ،كه عايشه باشد و باالتر از آن توهين به پيغمبر استاست توهين به مؤمني 
ـ  . كننـد  اي متهمش مـي  توهين به بنده خداي ديگري كه به رابطه و آمـده كـه    بـاره  ايـن لي درآيـات مفص

  .انگيز است داستانش عبرت
َ
ـْم َعـذاٌب أ ُ

َ
ـوا هل

ُ
ـذیَن آَمن

َّ
 ِيف ال

ُ
ة

َ
فاِحش

ْ
شیَع ال

َ
ْن 

َ
وَن أ بُّ ِ

ُ
ذیَن 

َّ
یا وَ ِإنَّ ال

ْ
ن ِخـلـٌمي ِيف الـدُّ

ْ
َرةِ ـاآل

2 ،
  .، براي آنها عذابي سخت استخواهد كه بدنامي براي مؤمنين درست كنند كساني كه دلشان مي

 ي روحيهآن  ريتحت تأث كسرهيقلم  نكهيرا مرقوم فرمودند، مثل امطالب  نيا شانيا يوقت نجايا در
عـوض   لحن كالم خـويش را ند قرار گرفته ا هداشتايماني خود كه به برادران  يا  نس و عالقهو آن اُ شانيا
  .»ديرا بدان گريكديقدر « :نديفرما يم و كنند يم

ـ ا ي البتّه معناً همه. ديكار را بكن نيند اا هفرمود آميز محبتبا لحن  ه وآمددر واقع پايين  مطلـب   ني
احساسشـان برخـورد    ابمطلب  نياست كه ا نآ ي دهنده نشانبيانشان در اينجا سبك  ياست ول كنواختي

دوسـتانه  امـري  يك مرتبه خطاب  ،فرمودصورت خبري  بهعد از آن بياناتي كه اين است كه ب. است داشته
  :فرمايد ميكرده و 

 يايمـان را بـه آن قـو    ي وشيد و لطيفـه كديگر را بدانيد و صورتاً و معناً در خدمت هم بكي قدر
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ـ آسـايش و پيشـرفت    ي و مايـه  ٰيمول يه خوش نمودن دل مؤمن خشنودكنماييد  ار آخـرت  ك
  .دنياست و

ليـان پيـدا   غ ،جـوش آمـده  ه بايشان مثل اينكه منبع فكري و روحي . است ياينجا ديگر امر خاص
عبـادت  ، خوشـحالش كنـد   ،سرور و شادي در قلـب مـؤمن وارد كنـد   كه كسي آمده در اخبار  .تاس كرده

بزرگشـان خوشـحال    ،بـرادران اگـر بـرادري را خوشـحال كننـد      ي جهت همه همين به .استكرده  بزرگي
 .اعضـاي خـانواده مـن هسـتند    فرمـود كـه   خلق  ي نسبت به همه و خداوند رحمتش واسعه است .شود مي
مـثالً گريـه    ،كمـك كنيـد  بـه او   ،ت كنيـد خانواده محبآن در يك خانواده به فرزند كوچك  شما اگر حال
 ،رسـيد كـه  بزرگ خـانواده   ،اش آرام بشود دهيد كه گريه مي به او آبنباتو در غياب پدر و مادرش كند  مي

از  ٰيواهيـد مـول  خ خواهيد تشكّر خدا را داشته باشيد؟ نمي نميآيا  .كند ر مياز شما تشكّو  شود خوشحال مي
  .شما متشكّر باشد؟ پس به هم مهربان باشيد

 يـك رحمـت خـاص    شود، از شامل حالشان ميالهي كه  ي فقرا و مؤمنين غير از آن رحمت واسعه
گيرد و رحمت مواليشان هم شـامل   دارند كه اگر به يكديگر مهرباني كنند آنها را در برميبرخورولوي هم 

  .شود مي شانحال
بـا دوسـتي و    ،رسيد با اخم نباشـيد  هم مي به وقتي ؛مالقاتتان با مصافحه و سالم باشدفرمايند  مي

ـ   يدرود .خداحافظي هم با مهرباني يا مصافحه باشد .مهرباني باشيد دسـتور   نيمـؤمن  نيكه در اسـالم و ب
 نكهيا ماعال ؛ميخواه يسالمت تو را م نكهياعالم ا يعنيسالم  ي،از لحاظ اسالم. است »سالم«، داده شده
و  يمعمول يدر زندگ .هست مصافحه است نيمؤمن نيكه در ب يگريدرود د. ميسالم داشته باش ديبا هم با

هـر دو   يعني. يمده يهم دست م آخر به در م،يده يانجام م يعيب م،يكن يم يا معامله يهم وقت خود ييايدن
 نيا تيرعا .من و خداوند نياست ب يادقرارد ي،ظاهر عيمثل ب عتيهم ب نجايدر ا. ميبنديقرارداد پا نيبر ا

را انجـام   همصافح نيهر وقت هم ا .شود يفراموش م »من«كم  كه كم رسد يتا آنجا م عتيب نيقرارداد و ا
ـ ا كـرده  عـت يب كـه در آن  ياتتعهدو تمام  عتيخود آن ب هخودب يعني ؛ميكن يم عتيآن ب ادي ميده يم در  مي

 يعنيباشد  گريد نيبا مؤمن ديند مصافحه باا هگفتدليل  نيبه هم .دشو يم يادآوري ،شود يذهنمان مجسم م
طرز  نيا ،ريفق ريغ يعني، اند را نكرده عتيباين كه  يبا كسان .ندا هادرا انجام د عتيب نيكه اباشد  يبا كسان

اينطور  بايدمصافحه  .باشد تقليدنبايد به صرف  ،البتّه مصافحه كه فرمودند .انجام داد شود يمصافحه را نم
 .نـد ا هيادآور آن بيعتي است كه كردبراي طرفين مصافحه  .جوش بيايد و به حركت درآورده دل بباشد كه 

 .شاءاهللا ان. بيعت باشدآن يادآور اين مصافحه بايد  ،كنيد به محضي كه مصافحه مي
و ي مغناطيسـي انسـاني    و رسيدن ابهام دست به ابهام و بند كردن انگشتان به مصافحه قوه

محبت را به جوش آرد و دل را روشني بخشد و تيرگـي دل را از گناهـان ماننـد ريـزش بـرگ      
درختان در خزان فرو ريزد و شهوت و غضب را فرو نشاند ولي به عادت و ظـاهر نبايـد اكتفـا    
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و در حضور بزرگان بايد ها گردد  شود بلكه بايد بكوشيم كه حقيقت پيدا كند كه داراي اين بهره
را بايد مقدم دارنـد و جوانـان رعايـت     يت گردانيد و پيشقدمان ايمانمخصوص به تحيرا  آنها

ـ وچك يو نگاهـدار  يپيران نمايند و پيشقدمان و پيران هم بايد به مساوات و برادر ان رفتـار  ك
ه هنوز به آن مقام نرسيده نبايد سرزنش نمايد كس ك باالتر نسبت به آن ي نمايند و هر مرتبه

  .شاندكب را بايد او يو مهربان يه به نرمكفته بخواهد تحميل نمايد بليا آنچه دريا
 ترقّيو ريزش رحمت خدا و  ٰيمول يبرآوردن حاجات مؤمنين و خوشنود نمودن دل آنها خشنود

ايمان و بردن يادگـار و ارمغـان و عيـادت بيمـاران و      ي وجهه يزيارت مؤمن برا .ستا كسال
  .ستا خداوند و بزرگان ي ورستان ايشان پسنديدهمردگان و زيارت گ ي تشييع جنازه
از  يو خدمت گردد تـا بـه قهـر و دور    يدوست ي نبايد پرده يفان يها و خواسته ياغراض دنيو

 يايمان از آنها برود و در صـورت  يمن اگر سه روز با هم قهر باشند بوؤه دو مكشاند كديگر كي
بخـواهيم بيـابيم در    يه هر چه را در جدايكد ه اختالف بود تا بشود بايد بين خود مرتفع نماينك

اصـالح نماينـد    يط ديگربهتر يافت شود و اگر محتاج به وساطت بود توس يو يگانگ يمهربان
ـ برادران اسـت   ي مؤمنين اصالح ميانه ياز وظايف همگ كيه يك و  يه تـا شـنيدند افسـردگ   ك

 ي ه تـا بشـود از آنچـه مايـه    كبل ه نپايد و اصالح شودكوشند كبايد ب ،را بين دو برادر ياختالف
گـردد و   يطرفين و نوع م يه چاليش سبب سستكشود  يگردد بايد جلوگير ياختالف مؤمنين م

  1.ه بدهند روا و مقبول و پسند خداستكهم بود از خود هم  ياگر محتاج به خرج

االجـرا و   عليشاه كه هنوز هم براي ما الزم صالح فرمايشات حضرت پندصالحمبحثي است از كتاب 
شود، مدت خدمتي برايشان قائلند، نـه   گرفته مي در بيعتي كه از فقرا. مبحث خدمت بود. االتباع است الزم

بلكـه بعـد از آن مـدت، بنـدگي خداونـد      ! شوند، نه اينكه بعد از آن خدمت ديگر از قيد بندگي خدا آزاد مي
 : همان كه فرمودند. كند ي خدا آزاد مي شود و آنها را از هر نوع بندگي بنده آور مي برايشان لذّت
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جـا انـواع و جهـات    در همين. را شريك او قرار ندهيم ، فقط بندگي خدا كنيم و چيزي2
  . اند خدمت را هم فرموده

را داشـته باشـد   اگـر كسـي واقعـاً صـفات مـؤمنين      كـه   ،العمل كارهاستراين مباحث بيشتر دستو
يعنـي كسـي كـه مـؤمن      ،اسـت  مـؤثّر اعتقـاد و نظـر در عمـل     .شود خود عملش منطبق با آنها مي خودبه
 ذلـك  مـع ولـي   .متفـاوت اسـت   كسي كه مـؤمن نباشـد   كه نسبت بهكند  خود طوري كار مي خودبه باشد

يعنـي اگـر    ؛دهـد  دهد به همان طريق هم عمل اعتقاد را شكل مي كه اعتقاد عمل را شكل مي همانطوري
در انسـان در  نظـر  چون عمل با  .شود هم قوي مي شانكم ايمان خلوص نيت رفتار كنند كم دستورات را با
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  .كند تغيير مي ،كم يا زياد ،را تغيير بدهند ديگري هركدام .ارتباط است
 يبه معنـا  لغتاًبيع  ي از ريشه عتيب .ديا هاست كه كرد يعتيب ادآوركه ي ندا هدر مورد مصافحه فرمود

ـ  .مييگو يم مانيعاد يكه در زندگبه همان نحو و فروش است  ديخر خـاص   عيـ نـوع ب  كبيعت در لغت ي
 القـدر لةیل نـد يگو يمـ  ،القـدر لیل نديگو ينمولي  شب يعني ليل مثلشود  استعمال مي يموارد خاصدر است و 

 ديخر ؛و فروش ديخر يعني عياست، ب نطوريهم هم عتيب. دارد موضوع نياختصاص به اكه  يآن شب يعني
ـ ا گفتيم كه عتيراجع به ب قبالً .و فروش خاص است دينوع خر كي عتيب ي وليو فروش معمول  رسـم  ني

ـ خر كننـد،  يمـ  يا معاملـه  ياجتماعات هست كه وقتو ها  نتمد و ها اصطالح فرهنگ ن در تمام بهاال و  دي
طرز دست  نيحاال ا. دهند يدست م تعهدي آن  نهبه نشا  كنند، ميهم  نسبت به يتعهد اي ،كنند يم يفروش

 يدو دست، دست مؤمن يوقت ندا هفرموداست كه  يبه نحو خاص عتيدر ب. جور است كي ييدادن در هر جا
د انتقال افكار، انتقـال   نكهيمثل ا ،گرفته بشودمصافحه صورت  به ،ديگر يبا مؤمن ات و انتقـال مهـر و   تعهـ
ميكنـ  يكـه مـا مصـافحه مـ     يدست را بـه صـورت   عتيجهت در موقع انجام ب نيا به. شود يم يت عملمحب 
 .زن بـا زن  كند، يمرد با مرد مصافحه م يعنيكرد،  شود ينم مو مصافحه جز با محار عتيب البتّه. رنديگ يم

مصـافحه   اجازه دارند صورت دراينشده باشد، رعايت  تيمحرم يرات شرعكه مقرّ ياما مرد و زن در صورت
  .ستين نجايبحثش فعالً ا ياست كه جا يروانكاو ،يروانشناس ي لهأجهتش هم مسيك . كنند

ـ  هاست كه ما انجـام داد  يعتيآن ب ي ندهيمصافحه چون نما نيا ،نيبنابرا هـم مصـافحه    يوقتـ  ماي
در مورد حـج مـثالً گفتـه شـده      نكهياكما ميرا جلوه بده عتيات آن بمقدمحاالت و  ديدر واقع با ميكن يم

ـ وسوسه كرد و حضـرت بـا   را  عميابراه در سه مورد حضرتشيطان ه چون است ك ـ ر كي او را از  گي
ـ به  م،يكن يحج م يما هم وقت ،كردندخودشان دور  چـون خـود حـج هـم در واقـع      ( ميابـراه  حضـرت  ادي

ايـن اسـت   در واقع مثل  .ميانداز يم گيهفت تا ر ميرس يبه آن موضع كه م) از آن حضرت است يادگاري
چـون هـاجر در آن    م،يكن يوله مرْكه ه يوقتاست  طورنيهم. ميده يم شينما را رتو كار آن حضامر كه 
ـ  ،زنـد  يفرزندش دست و پا م دينگرانِ فرزندش بود و نگاه كرد د يليرفت خبه دنبال آب كه  يموقع  كي

 .اسـت  طـور نيمصافحه هـم هم . هروله در واقع نمايش همين رفتار هاجر است. ديدو باًي، تقرشدخرده تند 
اسـت كـه    ٰيالـوثق  مؤمن طالبِ آن عـروة  فشرّو اصل ت  عتيكه در اصل ب يطوردر مصافحه همان نيبنابرا

اسـت تـا    ٰيالـوثق  دنبـال عـروة  مـؤمن بـه    .آورد ميبه حالت خاص آن دردستش را  ني، بنابراهفرمودقرآن 
بـاال  و  رنـد يبگ باشـد كـه دسـتش را    منتظر ديخودش شروع كند، با دينبا نيبنابرا. ردياو را بگ ٰيالوثق عروة

 يدر واقع مؤمن و متقاضـ . باشد نيينه رو به پا ونه رو به باال حالتش  ،كرد تيرعا ديطرف با از آن. اورنديب
 اک ،ديبا عتيب
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مثـل  ( شل گرفـت  يليدست را خ ديكه نبابايد رعايت شود اين است امور كه در مصافحه  گريداز 
اسـت كـه   مسـائلي   نهايا. هم چنان فشار داد كه اشخاص مسن ناراحت بشوند ديو نبا) يزندگ ي خود همه
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دل ما را روشـن   شده واز مصافحه حاصل بشود، حاصل  ديكه با يا هآن جرقّ نكهيا يبشود برارعايت  ديبا
 ات درسـتش مقـدم ، بلكـه بـا   ديصورت ظاهر فقط اكتفا نكن مصافحه به يند براا هرموداست كه ف نيا. كند

  .اثر را در وجود ما داشته باشد نيهمباشد تا 
كـه بزرگـان هسـتند     يدر مجلسـ مثالً  .ندا همصافحه نوشتدر مورد  نجايهم در ا يگريالبتّه آداب د

ـ    يآداب نيا. كرد رعايت احتراماتآنها  يبزرگ بِيبه همان ترت ديبا خـود   هاست كه امروز در همـه جـا خودب
اسـت   خداونـد چون به امر  كند يم را كارها نياوقتي  شياست كه درو نيمنتها تفاوتش ا ،شود يم رعايت

غـذا نخـورد   اگر هـم  اگر به امر خداوند غذا بخورد عبادت است، چنانكه  شود، يعبادت محسوب م شيبرا
  .عبادت است

درويشي آنها بيشتر باشـد و چـه كمتـر     ي چه سابقهاند كه  فرمودهمسن  در اينجا راجع به اشخاص
يـك جـوان وقتـي كـه      .خـودش را ببينـد   ي بايد به آنها احترام و ادب كرد به اين معني كه در آنها آينـده 

 ،بينـد  عصاي دستش را مي ،بيند كند موي سفيد او را مي تر از خودش نگاه مي صورت يك شخص مسن به
خودش هم همينطـوري خواهـد    ،اش همين است فهمد كه آينده خود مي خودبه ،بيند ميعينك چشمش را 

گفت اين كمـان را بـه    ،پشتش كماني ،دسته ب عصا ،جواني پيرمردي را ديد خميده مشهور است كه .بود
. بينـد را بخودش  ي آيندهآنها در اينكه منظور  .صبر كن به تو هم ارزاني خواهند داد :گفت ؟اي چند خريده

  .كند مي احترام آنهاخود نسبت به  اگر مؤمن باشد واقعاً و قهراً خودبه البتّه
گذاشتند و اين از عرف جامعه و از عمـق ايمـان مـردم     در قديم رسم بود به ريش سفيد احترام مي

اش در  ي سـابقه هركسـ  .درويشـي  ي گردد بـه سـابقه   بعد برمي ،است اين در مورد سنّ .برخاسته شده بود
يـك   ،در واقع ايمان آوردن، بيعـت كـردن   .كارترند بايد احترامش بكنند ي كه تازهيبيشتر بود آنها درويشي
و از قبرسـتانش رد شـد    .كرد به دهي رسيد گويند اسكندر در فتوحاتي كه مي مي .د جديدي استنحوه توّل
ب   .همـين حـدود  همه در  ،آن بيست سال ،آن دوازده سال ،اين آقا پنج سال عمر كرد :ندا هديد نوشت تعجـ

؟ گفتند كه ما ميزان عمري را كه در گمراهـي باشـيم   اند مردههمه جوان در اينجا چطور شد  :گفت و كرد
 ي بنـابراين كسـي كـه سـابقه    . كه ايمان بياوريمشود  حساب ميعمر از وقتي  ،كنيم عمر حساب نمي ءجز

قرآن  ي آيهدر  .ارد به دستورالعمل قبليشباهتي داين دستور  .تر است ش بيشتر است در واقع مسنا ايماني
ولِئـ: فرمايد مي
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مسـتقيم   اينجا ارتبـاط مورد نظر در  ي مسألهبه البتّه اين آيه  ،1
ح گويد كساني كه قبل از فـت  ديگري ميجاي در  .استنباط كردنكاتي را شود  ميآيه ندارد ولي از خود اين 

م ايـن تقـد   .مند ولي براي همه اجـر اسـت  ي كه بعداً ايمان آوردند مقديايمان آوردند و جهاد كردند بر آنها
تـر احتـرام    ي به بزرگتر سنّ چه كوچك ،تر ايماني چه كوچك ،ترها كوچكشود  كه موجب ميايماني است 

احياناً از تجربيـات خـودش بـه آنهـا      ت و مهرباني بيشتري رفتار كند وبايد با محبهم تر  بزرگ البتّه .ندكن
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كـه  نـد  ا هاينجـا هـم گفتـ    ، درندا هاين را بارها گفت .تحميل كنداعتقادش را، حالش را بگويد ولي نه اينكه 
به طريقي  ،عرفاني بيشتري دارد ي تجربه ،بيشتري دارد ي سابقه بلكه اگر درويشي ،تحميل حال نبايد كرد

منظور ايـن اسـت كـه دوسـتانه بـه       .نه اينكه در مجلس صحبت كند .ن را منتقل كندآداند  ميصالح كه 
  .ترها محبت و احترام بكند سابقه ترها و كم جوان

همـه   گرانيد ديدارند با يازين يوقت نيمؤمن .برآوردن حاجات مؤمنين هم از كارهاي صحيح است
ـ  و يمعنـو  ازين اي ازينمنظور از را مرتفع كنند، البتّه  ازيكنند آن ن يسع و  يزنـدگ  ضـروريات  يبـرا  ازيـ ن اي

لّا معاونـت كـردن   وا ،شخص است ي فهيكه منطبق با شرع است و وظاست  يبه انجام اعمال ازين نيهمچن
فراهم كند  يليوسا ديبلكه با .ستيكه قصد گناه دارد، آن خدمت ن يكس اينكرده گناهكار  يبا شخصِ خدا

 ،نكرده دوستتان، يا مؤمن ديگري شـيطان گـولش زده   اياگر خد مثالً .منصرف كند مشيكه او را از تصم
وقتي  .در اينجا نبايد كمك كنيد ،خواهد مياز شما كمك و اي بكند، اختالسي بكند  خواهد سوءاستفاده مي
مؤمن  ي حاجت متناسب با كلمهاين اين است كه  ي دهنده لغت مؤمنين نشان ،فرمايند حاجات مؤمنين مي
فـوري بلنـد شـويد و     ؟كار كنم هزند كه مريض دارم چ شب به شما تلفن مي هنصفيد كه يفرض بفرما .باشد

 خواهد بگيريد بـه او بدهيـد؛   آنجا بايستيد اگر دوايي مي ،مريضش را به بيمارستان ببريدبرويد كمك كنيد 
  : آن بيت مشهور سعدي بايد كوشيد مصداقه ب .آيد حاجاتي كه ضرورتاً براي همه پيش مياينطور 

ــو ني ــي ت ــي م ــداز   ك ــه ان ــن و در دجل    ك
ــاز       ــد بـ ــت دهـ ــزد در بيابانـ ــه ايـ  1كـ

خصـوص نسـبت    به ؛دهد انساني بكنيد خداوند پاداش مي ي و هرهركسبدانيد كه اين خدمت را به 
خداوند فرموده اسـت كـه مـردم، خلـق،     . داردي مؤمن توجه خاص ي به بندهخداوند چون  .مؤمن ي به بنده

اي كمـك كنيـد    بديهي است اگر به عضو يك خانواده .اي خانواده من هستندمثل اعض ،عيال من هستند
خصوص مؤمنين كه غيـر از ايـن شـمول رحمـت      شود به وار خوشوقت شده و از شما راضي مي رئيس خانه

در مـورد خشـنود كـردن دل مـؤمن هـم      . كنـد  الهي، يك صاحب هم دارند و او هم شفاعت مي ي واسعه
ـ خداونـد هـم ر   مـت رح كند، يرا شاد كند، خداوند دل او را شاد م يؤمندل م يهركسكه  ديفرما يم  زشي
كـه خـودش بـا مبـدأ دارد و      يمـان يا ي در واقع به آن رابطـه  كند يدل مؤمن را شاد م يالبتّه وقت. كند يم
 .دكنـ  يتر مـ  و محكم تر يقو ،صال رااتّ ي رابطه را با مبدأ دارد، آن طناب و آن رشته نيكه او هم ا داند يم

  .شود يرحمت خداوند مريزش جهت موجب  نيبه ا
گويند مؤمن كسي است كه از ديدن او بـر   مي .است زيارت مؤمن يعني ديدن مؤمنموضوع ديگر 
هاي ديگر، پس ديدار مؤمن بـراي مـؤمن    از صحبت با او دلتان آرام بگيرد و صفت .ايمان شما اضافه شود

واقـع   در ، كـه چـه باشـد   اني ببـرد ولـو يـك شـاخه گـل، هـر      البتّه بهتر است ارمغـ  ،آورد سود معنوي مي
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در  .شود كه يك حالتش بيماري است هر انسان و هر مؤمني دچار حاالتي مي .باشداين كار  ي دهنده نشان
او را و اسـت   مـؤثّر اش بسـيار   روحيـه در شـود و عيـادت از او    نازك مي شخص مريض خيلي دلبيماري، 

 اند كه  البتّه گفته. ي دارديادت از مؤمن ثواب خاصاين است كه ع .كند ميخوشحال 
ُ
  العیـادة

ٌ
ايـن اسـت    ـة

ـ هسـتيد  منـد   وي عالقهه كه طرف بداند شما بباشد ت كوتاهي مدكه عيادت بايد يك  يـا   .ه داريـد و توج
منـد   قهعالنيز اند  مؤمنيني كه از اين دنيا رفته ديگر ومنديد به رفتگان او  كه به خود مؤمن عالقههمانطور

رسد براي آنهـا   چون دست ما كه نمي ،اي براي آنها بخوانيد كنيد و حمد و سورهگاه يادشان  به و گاهباشيد 
  .اي است كه ما برايشان بخوانيم اصطالح گلي ببريم، چيزي ببريم، غذاي روحي آنها حمد و سوره به

چـه در  هـم   نيمؤمندر مورد  صد تومان است، ليف ي است كه زنده و مرده اي عاميانهمثَلِ مشهور 
ـ و چه بعد از فـوت هـر    ديبرو ارتشانيو ز داريبه د اتشانيزمان ح ـ  ،كي اصـطالح   و بـه  ديـ از او بكن يادي
 يادآوري يبرا يمقداراين كار . ثواب دارد يليخ نمؤم ي جنازه عييتش نيهمچن و ديبخوان شيبرا يا فاتحه

شخص هم همان  نيكه ا يبه مأخذ ميدار يونديپ و ميهست نيكه ما جزء مؤمنجهت اينخودمان است به 
ـ   قـدم،  نُـه  ايقدم  هفت يهركس نديگو يجنازه م عييتشمورد است كه در  نيا. شترا دا ونديپ  يمنظـور حتّ
  .، ثواب داردكند مؤمن ي جنازه عيياز مؤمن برود و تش ليبه قصد تجل يمقدار كم كي

دسـتورات،   نيا يعمل ي جهياست كه نت نيا مينيب يدستورات خدمت م نيكه در تمام ا يجهت كي
ـ هستند كـه ا  اديز مانياطرفداران كه  شود يداده م يا جلوه نكهيا يبرا .است نيعظمت و قدرت مؤمن  ني

نشـان   يو هـم بـرا   مـان يبه ا گرانيدجذب  يهم برا نيا .استجهت آن به  دينيب يكه م يا جنازه عييتش
  .است نيعظمت مؤمن و مانيدادن عظمت ا

اي هـم كـه    در نامـه  .يـم ا هشده و گفتصحبت ديگر اختالف بين دو مؤمن است كه بارها  ي لهأمس
ام كه اگر دو  اي را يادآوري و خواهش كردم و نوشته هموطنان و برادران دور از وطن نوشتم نكته عنوان به

و برويد نـزد  از آن حق بگذريد  ،د همين حاال فكر كنيد كه حق به جانب شما استينفر با هم اختالف دار
در اخبار است وقتي دو مؤمن با هم اختالف دارند اگر برونـد آشـتي كننـد     .خواهي كنيد برادرتان و معذرت

ابتدا نود رحمتش مخصوص آن كسي است كه  ،از اين صد رحمت .كند خداوند صد رحمت بر آنها نازل مي
اين است كه برويد و  .كردهاقدام كرده است و ده درصدش مخصوص آن طرفي است كه قبول  ،رفته جلو
من اميدوارم كه در همين لحظه طرف شما هم به اميد نود رحمـت بـه سـمت شـما      .خواهي كنيد معذرت
ان صـد رحمـت   تهركـدام برسيد و آنجا خداوند به جاي نود رحمت براي  هم خيابان بهدر كه  بطوري ،بيايد

  .ول اصالح كردندو قب هم به اصالح بودمقد هركدامكند براي اينكه  ميعنايت 
 .رود مؤمن كه از هم قهر باشند و اين قهر سه روز طول بكشد نور ايمـان از آنهـا مـي   دو گويند  مي

اين رفتن نور ايمان دائمي نيست يعني به محض اينكه آشتي كردند آن صد رحمت الهـي كـه نـازل     البتّه
خبر شد كـه   يوقت كي عيعل باره نقل است كه حضرت دراين. آيد نور ايمان هم همراهش مي ،شود مي
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را  عنيحسـ . نـد ا هبا هم قهر كرد و هست ياختالف ي،چشم عل اهللا، دو نور رسول ي نوهدو  ،نينسح نيب
 يروز با هم قهر باشـند بـو   سهكه فرمود اگر دو مؤمن  دمياهللا شن فرمودند من از جدت رسول ،صدا كردند

از  مـان يكـه ا  گذارند ينم يروز هم طول بكشد ول سهاز  شتريب يگاه ديالبتّه حاال شا. رود ياز آنها م مانيا
ُ ِلُیضـیَع إميـانَ اکمـا  .دارد نگـه را  مـان يكـه ا  دهد يم قيداده توف مانيكه ا يبرود، آن كس نيب مْ ک َن اهللاَّ

خـدا   ،1
 يهـم فرمودنـد بـو    نجـا يا .شـود  يم فيضع مانيهرجهت الاقل ا به يول برد، ينم نيرا از ب مانتانيهرگز ا

ـ بو ارد،نـد  يترشح مانشانيكه ا شود يم فينقدر ضعآ يعني ؛رود ياز آنها م نمايا حضـرت بـه   . نـدارد  يياي
كه من باز از جدت  ديكن يدستش را ببوس و با هم آشت د،يكن يبرادرت و روبوس شيفرمودند برو پ نيحس
كند، خداوند صـد   يآشتكه با او  يگريبرود رو به آن د شانيكيدو نفر كه با هم قهرند اگر  :، فرموددميشن

كه  يصد رحمت، نود رحمت مربوط است به آن كس نياز ا فرستد، يآنها م يخودش برا ي رحمت از خزانه
 نيحسـ  امـام . است را قبول كرده ياست كه آشت يآن كس يو ده رحمت هم برا كرده يشروع به آشتابتدا 

كه بـرود رو بـه    يآن كس ديرمودچون ف يول ميكن يم يما آشت د،ييفرما يخدمت حضرت عرض كرد كه م
را دوسـت دارم، دلـم    عده رحمت، من چون برادرم حسـن  گر،يدطرفش نود رحمت دارد و آن شخص 

حضـرت بـه حسـن    . دييـ بفرمااين مطلـب را  در واقع به حسن  يعنينود رحمت به او برسد  نيا خواهد يم
اينجا در  .يبودند و هم برادر معنو يظاهر دو تا برادر، هم برادر. دادند يهرجهت آشت را به نهايفرمودند و ا

الزم اسـت  مـثالً   ،خرجي هـم دارد و اي  ي دستور دادند كه مثالً اگر اصالح كردن بين دو مؤمن هزينهحتّ
آن براي اينكه واسط آشتي آن دو طرف بشـود،  اي هم دارد  هزينهكه دعوتي بكند  ،يك مهماني هم بكند

 د،يـ هـم بده  ياز وجوهـات الهـ   .شـود  د و خيلي اجر برايش قائل مـي كن هزينه را خداوند از شما قبول مي
ه توجبايد منتها  .خوب است يليدو مؤمن خ نيدادن ب يهرجهت آشت است كه به نيا .كند يخداوند قبول م
در  شـه يهمفقـرا بايـد    ،شود قهرمنجر به كه  ديايب شيپ يوضعكه  ميانجام بده يكارنبايد كرد كه اصالً 

هـر مرتبـه    شود يم عشرووقتي  يل كم است ولروابط از او يها يرگيها و ت كدورت نيا .دباشن يحال آشت
شـود،   لذا اصوالً از چيزهايي كه باعث اخـتالف مـي  . شود يم ظيو غل نيسنگ اريتا بس شود يبر آن اضافه م

آمـد   يكسهر، ظلم در جهان اندك بود ي هيپا« :ديگو يمبه اين مضمون  يسعد. المقدور دوري كنيد حتّي
دو مؤمن هم از مظاهر ظلم به نفـس اسـت، ظلـم بـه      نيب يرگيت .»ديحد رس نيتا بد، افزود يزيبر آن چ

  .شود جاديا يرگيگذاشت كه اصالً ت دياست كه نبا نيا. خود است
هـم  در وضـعيتي   ،كنيـد  كار خالفي نميكه يعني شما  .هم دوري كنيداز مواضع تُدستور است كه 

بـه شـما   زدن و امكان تهمـت  شويد الغيبت  مشهور واجب قول بهديگران از نظر يد كه خودتان را قرار نده
 .از اقداماتي كه ممكن است به اختالف و نفـاق برسـد خـودداري كنيـد     .اينجا هم شبيه همان است .باشد
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ُکـمْ  :قرآني  آيه َهَب ر
ْ
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َ
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ُ
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َ
ش

ْ
َتف

َ
ناَزُعوا ف

َ
َوالت

نيـروي   ،شـويد  مـي سسـت   ،با هم اختالف نداشته باشـيد ، 1
ـحـاد چيسـت؟   پـاداش اتّ  ليو .مجازات اختالف و تفرقه است ، حاكي ازرود معنوي شما از بين مي

ُ
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َ
وا ـَوال
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 ،حـزن نداشـته باشـيد    ،نگـران نشـويد   ،سسـتي بـه خـرج ندهيـد    ، 2
فاق و نبـودن اخـتالف خيلـي    اتّ، اين است كه وحدت .باالتر از همه هستيد كه مؤمن باشيد شما درصورتي

چه آنها  .صدر اسالم را در نظر بگيريم مسلمانان .هم از لحاظ شخصي و هم از لحاظ اجتماعي ؛است مؤثّر
 ،كساني بودند كه ما خاك پايشان را بايد توتياي چشـم كنـيم  بينيد  مياگر تاريخ را بخوانيد  .كساني بودند

بالل غالمي بـود كـه ابـوبكر او را خريـد و آزاد      ؟بودندكه اجتماع  ظاهرِ اينطور بودند ولي در صورتآنها 
جـواني   ععلـي  ،بزرگترين شاگرد و جانشين پيغمبـر  .ين بودنديه در يك سطح پاميعمار ياسر و س .كرد

 ي در جامعـه  .قوي بـود هم  ،دنينيروي ب، از لحاظ بدني .وزن ثقلين بود ي بود كه قدرت ايمانش به اندازه
ـكـه   براي چه؟ براي همين، ها پيروز شدند آن روز موقعيت اجتماعي طوري بود كه همين

ُ
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َ
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ْ ُمْؤِمننيَ ـَوأ

ُ
مت

ْ
ـ :گويـد  به ما مـي اين آيه ي همين حاال يگو. ْوَن ِإْن کن

ُ
ن ِ

َ
ــَوال

ُ
َْزن

َ
 ـوا َوال

َ
ـوا َوأ

َ
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ُ األ

ُ
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ْ
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ْ ُمْؤِمننيَ 
ُ

مت
ْ
و همچنين خودمان تيرگي نداشته باشيم تـا بتـوانيم بـين     اين توفيق را داشته باشيم شاءاهللا ان ؛کن

  .برادران اصالح كنيم
كـار   امور يكديگر بايـد كمـك   ي انداخت و دريو بين دو مؤمن و دو نور نبايد فاصله شده و جدا

در امر بود ين نمود و اختالفي كه به مؤمن ديگر برسد كه بايد جمع بين حقّبوده مگر آنكه ضرر 
صـالح كـرد و حفـظ حقـوق     ايت در حق بايد مساعد و رفع ستم از مؤمن نمود و در مشتبه جد

رفتگان از مؤمنين هم بايـد داشـت و مخصوصـاً اگـر پسـر داشـت        دنباله ي را دربارهبرادري 
بماند و جاي او را بگيرد و رعايت آداب ظـاهري هـم گرچـه     همراهي كرده كه نام نيك او زنده

 قُ سْ َ  و باالصاله مهم نيست
ُ

  ط
ْ

َ بَ  داْب اآل
ْ

  ني
َ ْ
ولي براي حفظ ظاهر و مالحظه حال بعضي كـه   ابـبـحْ اال

د باشند وهنوز مقي و مخصوصـاً كـه وارد    ؛ه است بايد مراعات نمودانظار غالب مردم هم متوج
  3.نس و فقراُ ي هل خاصمگر در محاف ،مهمان باشد

العـين مـا    عليشاه، كه بايد هميشه نصب صالح حضرت دستورالعمل ،پندصالح ي رساله از است مبحثي
  .باشد و آن را رعايت كنيم

 ذكـر شـده   ،ي كه مؤمن بايد انجام بدهد و رفتارش نسبت به سـاير مـؤمنين  يدر اين مبحث كارها
ي  در سـوره در قـرآن خداونـد    .ه به ايـن مسـائل دارد  توجكسي كه مؤمن واقعي باشد خودش  البتّه. است

 وَ  ،خورد قسم ميچندين  شمس
ِ

ْمس
َّ
  الش

ُ
الهـااها وَ ـحـَوض

َ
َمـِر ِإذا ت

َ
ق
ْ
ال

 َوما :فرمايـد  و مي، الي آخر 4
ٍ

ـس
ْ َ
اهاَو َسـوَّ

و  ،5
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نـد  ا هگفتـ و  ندا هترجمه كرد »من«را اينجا به  »ما«البتّه بسياري از مفسرين  .نفس و آنچه او را منظم كرد
اها«نفس و كسي كه آن را منظم كرد مناسـب   ،آورده »مـا «كـه  را ترجمـه  ل ايـن  من چون خودم او .»َسـوَّ

. اسـت معني كرده » آنچه«يعني را همينطور  »ما«دانستم به تفسيرها نگاه كردم ديدم يكي از تفاسير  نمي
واهـا: فرمايد مي شا هدنبال .خورد به اين قسمتش كاري ندارم هرجهت قسم به نفس مي به

ْ َ
وَرها َو 

ُ ُ
َمھا  َ

ْ
هل
َ
أ
َ
ف

1، 
بنابراين مؤمن هرگاه ايمانش قوي باشد و هرگاه به شرايط ايمـان و   .فجور و تقوايش را به او الهام فرمود

يم كه فجور و تقوا بـر  ا هشود ولي ما كمتر به آن درجه رسيد ها به او الهام مي اين خدمت ،بيعتش رفتار كند
  .ي را بايد بكنيميبنابراين در اينجا دستور فرمودند كه چه كارها .بشودما الهام 

 قاعده است و به خيال خودشان ثابت كردند ولي براي ما ثابت بـوده يك در روانشناسي جديد اين 
ي كـه بـا   هركسـ  .دارداو اثر ق به رفتار و آداب خاص متعلّ در انسان راعتقادات ه و خصوصياتافكار و  كه

آن كسـي   .كسي كه اهل امانت است يك رفتـاري دارد  .مخصوص به خودش داردو  فتار خاصتقواست ر
كند و به وجـود   كه اعتقادات اعمال را ايجاد مي همانطوري ،طرف از آن .طلب است يك رفتار دارد كه زياده

يم در مـا  خواه آورد، يك طريق ايجاد اعتقاد هم اين است كه آن اعمال مناسب اعتقاد و ايماني كه مي مي
شـود و   مثالً كسي كه مؤمن كامل باشد سر موعد براي نمازش از خواب بلند مي .ايجاد بشود انجام بدهيم

اگر كسي بخواهـد ايمـانش قـوي     .برد، لذّت مناجات بگذريم از اينكه از نماز لذّت مي .خواند نمازش را مي
كـه   كسـاني  .دهـد  ن اعمال را انجام ميآ ،بياورد كه مؤمن ممتحن، مؤمن واقعي بشود بايد اعمالي را بجا

حاال اگر انجام بدهد اميد است كه موجبات  دهند معموالً اشخاص با تقوا و مؤمن هستند، اينها را انجام مي
 .كاري نداريمفعالً با آن البتّه دستورات ديگري هم در همين زمينه است كه  .ايمان قلبي در او ايجاد بشود

بكنيد كه آن كارها، كارهاي آدم مـؤمن   ييفرمودند يعني چه كارهاكه مت منظور اين است كه دستور خد
البتّه نمـازي را   .نمازخواندن مثل  ؛اگر اين كارها را بكنيد اميد است كه در شما ايمان به وجود بيايد .است

 مشـهور  قـول  بـه كه خواهد اينطور بخوانيم ولي بايد گفت  ما دلمان مي خواندند، و پيغمبر مي عكه علي
نمـازي   .ولي معلوم نيست چنين توفيقي داشته باشيم ،اين آرزوست .آرزو بر جوانان و بر پيران عيب نيست

تـوانيم   همان نمازي را كه ما نمـي اما  .فهمد تير از پايش بكشند نمياگر گفتند  مي ،خواند مي عكه علي
بشود باالخره اميد است كـه  سعي كنيم كه تمركز حواسمان بيشتر  ، اگرصددرصد با تمركز حواس بخوانيم

  . اين توفيق به ما دست بدهد
بـه ايـن    .سـمبليك اسـت   و اي، نمادي نشانه ،اصطالح امروز ند بها هفرموددر اينجا دستوري كه اما 

چيني بين دو مؤمن نبايد بكنيم  امي و سخني بيندازيم يعني هرگز نميمعني كه بين دو مؤمن را نبايد جدا
ْسع ؛وند چون مؤمن يك نوري داردكه آنها از هم جدا ش
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چـراغ   در آداب ظاهري هم وقتـي دو  ،ي انداختيبه اعتبار اينكه بين دو مؤمن نبايد جدا .رود مي ي اوجلو
خداونـد   ندگان خاصو يكي از ب در جايي هستيك چراغي اگر يا  .روشن است از بين دو چراغ رد نشويد

   .ي نيندازيميبلي است كه مابين دو مؤمن جدامو س هاين نشان .از بين آنها رد نشويدروبرويش نشسته، 
 ،نبـرد كنـد   عآشكار كرد كه با علـي  ش رانويسند وقتي معاويه تصميم در تاريخ صدر اسالم مي

ديديم كه چه  ره توافقي كردند وهم كاله بگذارند ولي باالخ خواستند سر هر دو مي .عمروعاص را خواست
اگر بتواني او را جذب كني كار پيامبر هست كه بزرگوار  ي يكي از صحابه :گفتبه معاويه عمروعاص  .شد
دنبـال آن صـحابي   ،معاويه والـي شـام بـود و حكومـت داشـت      .خورد ميتو  ددرچون او به كردي ي مهم 

انـد رفـت خـودش را انـداخت بـين آنهـا        هم نشستهوقتي صحابي وارد شد ديد اين دو تا پهلوي  .فرستاد
زمـاني در  چرا چنين كـاري كـردي؟ گفـت مـن      :ب كردند، خودش گفت يا آنها پرسيدندآنها تعج .نشست

فرمود ايـن دو را هـر    پيغمبر ،رفتيدو شما هر دو آنجا بوديد وقتي خداحافظي كرديد و حضور پيغمبر بودم 
آن  ،ديـدم و هر دوي شما را كنـار هـم   اين است كه من وقتي آمدم  .ي بيندازيديوقت ديديد بين آنها جدا

ايـن داسـتان هـم     .كـردم را اين است كـه ايـن كـار     ،د در ذهنم بودفتي بييدستورالعمل كه بين شما جدا
دو مـؤمن نـه دو آدم مثـل معاويـه     البتّه  ؛ي نيندازيديدهد كه بين دو مؤمن جدا بليك است و نشان ميمس
  .عمروعاص و

كنيم كه مؤمنين مجموعـاً  بايد توجه  .هم كمك كرد در امور يكديگر هم بايد بهاند  مه فرمودهدر ادا
روح  .ق نيسـت درجـاتي دارد ولـي يـك روح اسـت     ، روح ايمان متفرّهستند يك روح ايمان ،يك وجودند

 در بدن اگر دسـت چـپ شـما مـثالً    چنانكه مؤمنين است پس اينها در واقع يك وجودند  ي ايمان در همه
دست اكنون با كرديد  با دست چپ ميقبالً ي كه يكارهاو گذاريد  م ميهزخم شد با دست راست رويش مر

 ؛خودت انجـام بـده   ،دهم گويد كه من كارهايت را انجام نمي هرگز دست راست نمي .دهد راست انجام مي
ر چـه ايمانشـان   مؤمنين هم بايد احساس كنند كه يـك روح دارنـد و هـ    .يك روح دارند ءچون اين اعضا

تر بشود بايد همان كاري را  احساس قوياين براي اينكه  .شود تر باشد اين احساس در آنها بيشتر مي قوي
هر يك از برادران گرفتاري يا ناراحتي داشتند بـراي   .كند بكنند كه در مثال دست راست به دست چپ مي

بسطي در شخص ايجـاد كنـد، كمااينكـه    له يك حالت بشاشت و أرفع گرفتاري بشتابيد و چه بسا اين مس
آيـا  كـه   كـرد  عرض هامامانخدمت يكي از در اخبار است كسي  .كند قبض ايجاد مي معكوسش حالت

كـه   ال كـرد ؤشخص ديگري سـ باز  ؟ي مثالً مريض شود من در اينجا با خبر بشوميشود برادري در جا مي
 ،چون مؤمنين يك روحند: ت فرمودندگيرم؟ حضر خود حالت قبض مي گاهي من خودبهشود كه  چطور مي

اختيار حالـت   اين مؤمن بي ،اگر مؤمن ديگري در يك شهر ديگري برايش گرفتاري يا ناراحتي ايجاد بشود
   .كند تا وقتي كه رفع گرفتاري او بشود يا خودش برود رفع گرفتاري او را بكند قبض پيدا مي
اگر حق بـه جانـب   . ه كنندتوج ديبا ،ي داشتگريبا د ياختالف يند كه اگر برادر فقرا هفرمود مرقوم
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در البتّـه   .اسـت  جراتح ي سورهدر  قرآن ي هيالبتّه مستند به آ نيمساعدت بكنند و ابا او حتماً  دياوست با
ِ وَ  :شود يم ديفرد هم قمورد در  يول آمده،طائفه آيه تعبير آن 
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سـتم   يگـر يبـه د  يكـ يد، با هم اختالف داشتند، اگر كه هر دو مؤمن بودن طايفهاگر دو  ،1
 يوقت يول .ديكه طرف ستمكار را از ستمش منصرف كن ي؟ تا وقتيتا ك د،يشما طرفدار مظلوم باش كند يم

  .ديصلح و سازش برقرار كن نهاآ نياز ستمش منصرف شد ب
چـون   ،شـود  دايـ پ يهم ممكن است، اختالفـات  نيمؤمن نيب. را دوست دارد نيمؤمن ي خداوند همه

كـه   يبشـر  يها زهيدر انگ ههم. ستيكس معصوم نچيه. معصومندچهارده نفر فقط  مييگو يباالخره ما م
ـ فرما يمهمين آيه  ي خداوند در دنباله. ديرا اصالح كن نهايا نيبكنند، ب ييممكن است خطا يدارند گاه  دي

ـ اگر . دوست دارد ،كند يم اجرارا عادل است و عدالت  و كند يرا كه اصالح م يكه خداوند كس طـرف   كي
ـ   ،است كه مؤمن محق يكرد، در صورت يسع دينبود با نياصطالح از مؤمن به ه به او كمك كرد و اگـر متوج

دخالت كنـد و بـه مـؤمن در     متيبا مال ديگرست،و حق با طرف  ستين دعوا محق نيشد كه مؤمن در ا
ر هـم  مكـرّ  نكـه يا يبـرا . برقـرار كنـد   يصلح و آشت نهايا نيكند باز هم ب يو پند بدهد و سع هيخفا توص
چنان  و نيكه چن يرياز فق كند يم تيشكا ي،ريفق ريغ ي،كس كه رسد يها م نامه يليخو  ماي هديخودمان د

حسـاب   يشيدرو نيا اياست؟ آ يشيجزء درو نيا ايآ: كه ديگو يعبارت م نيبه اشبيه آخر در  است و كرده
مطلـب را بـه    نيا شهيبرگشت از خطا، برگشت از ستم، هم يبرا نيبنابرا !مسلّم است كه نيست شود؟ يم
فقر و  عنوان به ،زند يلطمه م تان خانواده به يبه خودتان و حتّ نكهياز ا ريغ ديبكن ييكه هر خطا دياوريب ادي

  . تر است از همه مهم يول دياحساس نكن دياست كه شا يو آن گناه زند يهم لطمه م يشيدرو
آن كسي كه  .اش كمك كنيد هدبه خانوا ،رفتاز دنيا ند وقتي يكي از مؤمنين ا هفرموده اين است ك

بـه ديگـران   بايد در زمـان حيـاتش    ،كار بايد بكند هچاش  هريذاگر بميرد كه نگران است اش  ي ذُريه درباره
مؤمن  ي وظيفههرجهت اين  ولي به .ه و به نسل و فرزندان او كمك كنندريذكمك كند تا ديگران هم به 

نگـران بودنـد و گرفتـاري    كـه  اي داشـت   اگر كسي رحلت كرد و خـانواده  خود است كه از برادران ايماني
 ي فرزندش طوري كمك كند كـه همـان درجـه   به ي زنده است و كمك كند و حتّكه فرض كند  ،داشتند

  .ايمان پدر را به دست بياورد
 ـْسـَ  رست است كهد. استاجتماعي ديگر حفظ ظاهر و آداب  ي لهأمس
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ه است كه دوستي پيـدا بشـود كـه آنوقـت آداب     مقدمولي خود رعايت آداب  ،شود دوستان آداب ساقط مي
به  ،ي داريديمثالً مجلس عزا .آيد به ديدن شما مياو  ،شويد شما با يك نفر تازه آشنا ميمثالً  .ساقط بشود

يـا الاقـل   بازديـد نرويـد   براي همين كه اگر  .گويند بازديد عزا واجب است آيد و مي ميمجلس عزاي شما 
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حتماً بايـد رعايـت آداب ظـاهري را انجـام      .يدا هاهميت تلقّي كرد كند او را بي ر نكنيد خيال ميتلفني تشكّ
اين  .لنه از او ؛شود شد و دوستي قوي شد آنوقت آداب ساقط ميرعايت تي كه اين آداب بعد از مد .بدهيد

از آن قبيـل  نـس و فقـري كـه آدابـي     البتّه مگر در مجالس اُ .است كه بايد آداب ظاهر را هم رعايت كرد
  .ه كامل به جريان مجلس و خواندن كتاب دقّت كندآدابش اين است كه با توجترين  از مهم .ندارد

ـ  هديهم د يعاد يدر زندگ نكهيكماا ،يس رسملدر هر صورت، در مجا يول ـ  د،اي نفـر ممكـن    كي
ـ بااست نظر مردم  مجالس كه مورد ايمراسم  نطوريدر ا. انگريداشته باشد از د يشترياست، احترامات ب  دي

  .نگردد جاديدر ذهن آنها ا ينيباز نشود و بدب گرانيد قادبابِ انت نكهيا يبرا ،بشود شتريآداب هم ب تيرعا
ـ يفقر هم خ ي سابقه يول ستيشت زمان نبه صرف گذشخص  ي سابقه يشيدر فقر و دروالبتّه   يل

ـ البتّه آنهـا هـم نبا  . گرفت ادي زياحترام كرد و از آنها چ ،را رانيپ وقدما  ديكه با يمعن نيبه ا .است مؤثّر  دي
كـه بـا    يهمـانطور . كنند گاهن يبرادر نظرِ بهترها هم  با جوان ديبلكه با رنديق بگفوت كي ي منزله بهرا  نيا

  .هم رفتار كنند يمانيبا برادران ا كنند، يرفتار م ،با برادر خودشانفرزند خودشان، 
از محترمين برادري و برابري پسنديده و از سايرين احترام آنها و حفظ صـورت خوشنماسـت   

ي آنهـا شـنيد بـه     اسرار مؤمنين را بايد نگاهدار بود و عيب آنها را پوشانيد و اگر بدي دربـاره 
ه از بدي نمود و با احتمال راستي به نيكي جلوگيري كرد تـا تصـور   مهرباني و رفع شبهه و تبرئ

نشود كه رفتار نوع با رضاي بزرگان است و خود او را در پنهاني نصيحت نمود كه اعمال خالف 
كـرد   ديبا يعمل مؤمن را تا بشود حمل بر درست وعالوه بر ضرر شخصي بدنامي بزرگان است 

 يو تبرّ ستيگفت مؤمن ن ديفاش نمود و انتشار داد و نبا ديانب افتياو ن يدر درست يو اگر راه
ـ از عمل با يزاريشود، بلكه ب دهياز بزرگان شن يو امر حيجست مگر تصر توان ينم جسـت   دي

 دنياند نه بر اشخاص و در شـن  بر صفات و اعمال فرموده مدح و ذم ديكه خداوند در قرآن مج
كه دانست  يمؤمن را فاسق فرموده و در صورت يبد ي ندهيزودباور بود كه خداوند گو دينبا يبد

ـ مؤمن با يرخواهيخ .كرد حتينص ديبا ياست در پنهان ٰيخدا و مول يعمل او بر خالف رضا  دي
  1.افتد زهيكه در انظار خوار نگردد و نفس به ست در پنهان و آشكار و اندرز در پنهان باشد

كـه هنـوز هـم بـه      شاهيعل صالح ورات حضرتو دست شاتي، فرماپندصالح ي رسالهاست از  يمبحث
از  يكـ يچـون خـدمت    .اسـت  مبحـث خـدمت   ي ايـن بخـش دنبالـه   . و خواهد بود ستي اقوت خود باق

است كه راجع بـه خـدمت بحـث     نيا ،شود ياز فقرا گرفته م يمانيا عتياست كه در ب ياتتعهداصطالح  به
ندا هداد حيضرا هم تو دمتخ قيمصاداز  ياريند و بسا هفرمود يلمفص.  

ـ منتهـا ا  اسـت،   يشـرع  ي قاعـده اين يك  .ت كردبر صح ملح ديعمل مؤمن را با ندفرماي يم  ني
مـا   يبرا يول شود ينم يهبه آن چندان توجغالباً  و است يدستورات شرع ياخالق ي جنبه يشرع ي قاعده
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ـ ا ،ميمراقـب باشـ   ديو با ميدار ديتق نيو د عتيشر ياخالق ي كه به جنبه . سـمت كـامالً مهـم اسـت    ق ني
  .»تحمل عمل مؤمن بر صح«: استاين  يشرع ي قاعده

را  نآهـم اكثـراً    ايـ دن يحقـوق  يها ستميس يو حتّ شود يم تيرعا يقاعده در تمام قواعد فقه نيا
 نـد يگو يم ،جزااحكام در مورد . است نطوريما هم هم يحقوق ستميس .خودشان قبول دارند صورت خاص هب

ـ قاعـده بـه ا   نيا. آن عمل را جرم دانست توان ينم ،ر كردتصو يعمل يبتوان براجزئي  يا گاه بهانههر  ني
ْدِرءُ  صورت در حقوق جزا هم وارد شده كه 

ُ
  ت

ْ
ـُبَھاتـُحــال

ُّ
الش

ِ
 ُدوَد ب

مجازات ساقط  و حدپيدا شود  يا شبههاگر  ،1
ـ  ي؛در امـور مـدن  ت اسـ  نطـور يهم. مجـازات كـرد   توان ينه نم و گفت توان يمه ن يعني ؛شود يم در  يحتّ

را  آنكـه   يكـرد كـه دو مـؤمن    ريـ تعب يرا به نحو ياگر بتوان مثالً قرارداد .طور استنيمعامالت هم هم
بتوان حمل درصد هم  كي ، اگر حتّيراو قرارداد آن عمل  ،نشود يتلقّ حيناصحقراردادشان ند ا همنعقد كرد

بر حمل  ديباشد باكه  يقيبه هر طر كهند ا هفرمود هيتوص يحتّ .كرد تلقّي قيبه آن طر ديبا بر صحت كرد،
بـه   يست كه اگر كسـ آمده اند، در اخبار هم ا هفرمود كه يبطور شود،ر مؤمن تصو يكرد كه برائت برااين 
 قـدر نيهم )متـر  مين از شتريب ايكمتر  ي به اندازه يدرخت معمول ي تنه( درخت ي عبور از پشت تنه ي اندازه

ـ ديدرا  يكسـ اگـر   يحتّ اي. است نمازش را نخوانده وكه ا دييبگو يدتوان ينم ،شد بيغااز نظر شما  كـه   دي
خالف شرع رفتار فرد   نيكه ا ديكن نيقي ديتوان ينم است،سالمت و خوب  يليظاهرش هم خ و روزه ندارد

ـ و بدتر ا ديكن يرا خالف تلقّ يعمل مؤمن ديوجه نبا چيه به اصوالً. داشته باشد يعذر ديشااست، كرده   ني
ـ ا دييـ و بگو ديـ او را طرد كن يعني د،يياز او برائت بجو ،كردن يخالف تلقّ نياست كه بعد از ا شـخص   ني

او را  ست،يمؤمن ناو  نديگو يم ننديبب يگريكه از د يفتخلّ يكه به جزئ يهستند كسان. ستياصالً مؤمن ن
اسـت،  كرده  عتيببا او كه  يكسدر حد قط ف مانياز اكسي و حال آنكه طرد كردنِ  كنند يطرد م مانياز ا
  .است فاسد كردهبيعتش را  ي آن شخص يك گوشه گويد اوست كه مي. باشد مي

 يخبـر در چون ( ديكن دايپاو  ي تبرئه يبرا يليدر ذهنتان دل ديها نتوانست كوشش نيا ي اگر با همه
ـ با ديكن دايپتوانيد  مي شيبرا يليكه دل ديبار فكر كن فرمودند ولو هفتادآمده كه معصوم   نآ )پيـدا كنيـد   دي

و اگـر   ديـ كن حتياو را نصـ  ييبه تنها و در خفا ديبابلكه  د،يطرد بكن نبايد رابرادر مؤمنتان  نآشخص را، 
خـود  بـه بـرادر مـؤمن     ديخواه يماگر  يول .ديرا آشكار انجام ده يرخواهيخ د،يبكن يرخواهيخ ديخواه يم

 هـاي كار ي را مجال داده است كه در همـه  طانيخداوند ش نكهيا يبرا ،ديكنب ديدر خفا با ،ديبكننصيحت 
ْمـکشارِ وَ  :مؤمن دخالت كند و فرموده است

َ ْ
ْوالدِ واِل وَ ـُھْم ِيف األ

َ ْ
.األ

نفس انسـان كـه   اگر نصيحت به  ،نايبنابر 2
ـ ا .دقبول نكن يلج و ناراحت ينكرده از رو ياست در خفا نباشد چه بسا خدا طانيش تيفعال گاهيپا اسـت   ني

  .ديمحرمانه انجام ده ديرا حتماً با حتيند نصا هكه گفت
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 در .شـخص خـود  جسـت نـه از    يزاريب دياز آن عمل با ،شد دهيداز كسي  يبعد هم اگر عمل بد
را  بيمعا نيبعد اذكر كرده، را  بشانيل تمام معا، اوه شدهبد گفت ،قوم عاد و ثمودمثل  ،يقرآن اگر از اقوام

كـرد گـوش    حتيلـوط هـر چـه نصـ     كـه حضـرت  آمده  حاًيحتّي در مورد قوم لوط صر. ه استكردنهي 
قـالنيَ  :لوط به آنها فرمود حضرت رخ داد كه هيتا آن قض دادند ينم

ْ
 ِلَعَمِلکْم ِمَن ال

ِّ
ِإين

شما،  نفرمود مرگ بر ،1
ـ  كـه  ديهست ييها خود شماها انسان يعني زارم،يعمل شما ب نياز امن  :فرمود ،مرده باد بر شما عمـل   كي

ـ ا. ندارم يمن با شما كار ديكنترك عمل را  نيااگر  ،ايد كردهخطا  ـ نكتـه را هـم مـا با    ني  امبرانيـ از پ دي
  .ميريبگ عبرت

آن بـه   انيمخصوصاً نزد بزرگان بد است و ز ينزد كس نديكه از او ب يمؤمن ولو امر تيسعا و
 ،اثر در آن باشد ديحصراً به گفتن و اماو من يكه عالج گرفتار يا در صورتاست ام شتريب ندهيگو
  2.نه نزد اشخاص دينما يوادار به اظهار م يرخواهيخ

 هـا  يامـروز  قـول  بـه  .اسـت  يشياز درو يديدوران جدي  ي اوليه برنامهدر واقع  پندصالح ي رساله
 متبه خد راجعاين قسمت . و اجرا كرد ديشن ديرا با شانيا شاتيهم هنوز فرمااكنون . نديگو يممانيفست 

در  كـه  خدمت به بندگان خـدا  ؛است خدمت ،شود يم اخذ يكه در جهت فقر ياتتعهداز  يكيچون . است
بعـد تمـام    و نيم مسـلم سـو  ي درجهو و هموطنان،  انيعيم شدو ي درجهو در  فقراو  نيل مؤمناو ي درجه

  .ندا هفرمود را هم ذكر اتيالً حّتي جزئمفص است كه بندگان خدا
همانطوركـه   ،نـد ياز مـؤمن بب  اي يبداگر فرمودند  يزشت است، حتّ اريمؤمن بس تيسعا ندا هفرمود

سبك كـردن او   يرا برا يزشت نيكه ا يمعن نيبه ا. باشد وبيارالعستّ دياست او هم با وبيالع ارخداوند ستّ
صورت دراين .باشدبه حال برادر مؤمنش  ديكه آشكار بكند ممكن است مف يدر صورت نكهيلّا اآشكار نكند، ا 

ـ مـؤمن با  تيخـود از سـعا   لّا خودبهوا .كند يوادار م و آشكار كردن تيسعا نيبه ااو را  ي،رخواهيخ نفس  دي
بـه   ،كـه گفـتم   يليندارد مگر به همان دل ينزد بزرگان بردن حسن تيسعا نيخصوص ا جست و به يدور

فقـط اكتفـا كنـد     و فقط ديهم با صورت دراين يول نيالب اصالح ذات اناًياحجهت طرف و به  حاصالجهت 
  .كه دارد يهمان هدف به

ـ با نيچون مـؤمن اين است كه كرد  تيرعا ديخدمت بامورد كه در  يگريد ي لهأمس ـ   دي  نيجمـع ب
 و اسـت  شـان خود يبـرا فقـط   شـان يو فقر ياعال داشته باشـند، حـاالت معنـو    در حد را جذب و سلوك

همـه بـا هـم     كننـد،  يمـ  يهمه با هم زندگچون  يمعمول يدر زندگ يدارند ول نگهآن را  ديبا المقدور يحتّ
مبـادا   نكهيا يبرا ،شود يحل م يقواعد اجتماع برحسبارتباطات  نيكه ا ،دارند يدارند، ارتباطات يمعامالت

ط احتيا ديل بااز او ،شود جاديا يگرانكنند و ن دايپ يبا برادر مؤمنشان اختالف كنند يمكه  يا بعداً در معامله
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زيـادي   يكـار  خودشان هست محكـم  نيكه ب يمراودات مالو كه در معامالت  يمعن نيبكنند به افراواني 
را  شـان يارتبـاط معنو  ، باشـند و ندارنـد  يكه اصالً با هم ارتباط معنو يفردو ن به،يغر نفرمثل دو  و بكنند

  .بپردازنددنيوي  يبگذارند و بعد به زندگآن كنار احترام حفظ  يبرا
ـ    ي كه احتمال اختالف در آن ميا مؤمن معاملهو با  افسـردگي نكشـاند و در   ه رود ننمايـد تـا ب

ل تـن  كاري كند و گذشت آخر را هم از او وار با دقّت محكم دوستي رخنه نيفتد مگر آنكه بيگانه
و  .»وصلت با خويش و معامله بـا بيگانـه  «انه كه يمست در ميان توده ولي حكا ليثَدر دهد كه م

و صدمه و زيان رسانيدن و پست شمردن و سرزنش و تمسخر نمودن مؤمن زيان دنيـا   اذيت
اعتنايي در آداب صوري مانند روي از مؤمن برگردانـدن و پشـت بـه او     آخرت است حتّي بي و

نيسـت و داخـل شـدن در     سر مؤمن خوابيدن و ماننـد آنهـا تـا بشـود روا    ه كردن يا پاي رو ب
ي مؤمن يست و غيبت و عيبجوا بنمايد كه زيان به او رساند حرام خواهد ي كه مؤمن ميا معامله

دادن مــؤمن  از گناهــان بــزرگ و منــع ســخت از آن رســيده اســت بــا آنكــه پنــد       
ست و تهمت زدن از غيبـت  ا خيرخواهي به شرط گمان تأثير و عدم توهين خوب و دلسوزي و

ـ ست و گمان بد داشتن و نسبت بدي دادن و تجسا بدتر ؤمن نمـودن و تفتـين و   س در كار م
   1 .هاست افساد بين مؤمنين و نام بد گذاشتن موجب غضب خدا و سلب نعمت

عبـارت  در يـك  آن را  كـلّ در واقـع  صـحبت كـرديم و   چند جلسه در مجموعه مبحث خدمت را 
ند و همه مستند به آيات قـرآن  ا هه كنيم تمام قواعدي را كه فرمودن توجآاگر به  كهشود خالصه كرد  مي

نـور  بدين واسطه كرده است و بيعتي مؤمن  :آن عبارت اين است .شويم ه ميمتوج ،و اخبار و احاديث است
ي كنـد يعنـي بـه آن    يبايد از اين نور پـذيرا  ،ه باشد يا نباشدمتوج ، چهچه كم يا زياد ،الهي در دلش تابيده

كـه در   همـانطوري  .و احتـرام دارد نور در دل اوست اين هرجهت  به اگر هم نداشته باشده داشته باشد توج
گذاريد چون كالم خداست، خداوند فرموده دل مؤمن جـاي مـن اسـت، دل     عالم ظاهر به قرآن احترام مي

در احترامـات را   ي همه ،بنابراين وقتي بينديشيد كه خداوند در دل مؤمن جاي دارد ،خداستجايگاه مؤمن 
ل راجـع بـه   او. استو هم در اينجا دستوراتي ذكر شده  هم در آيات قرآن ذلك مع .كنيد رعايت ميحقّ او 
  .است معامله

همـين   .كـاري بكنـد   كنند بايد رعايت و محكـم  ي و در هر موردي با هم ميمعامالتي كه بطور كلّ
راتـي كـه بـين    وار تمـام مقرّ  يعنـي بيگانـه   »معامله با بيگانه ،وصلت با خويش«اي كه  المثل عاميانه ضرب

 ِإيل: فرمايد قرآن است كه مي ي ترين آيه لمفص .شودرعايت آنهاست 
ٍ
َدْین

ِ
ْ ب

ُ
مت

ْ
داَین

َ
وا ِإذا ت

ُ
ذیَن آَمن

َّ
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َ
   یا أ

ٍ
َجل

َ
أ

ـا يُمَسمًّ 
َ
ُتُبوهُ کف

 ؛بنويسـيد  ، آن راشـود  نـي ايجـاد مـي   يكنيـد كـه بعـداً د    اي مي اي مؤمنين وقتي معامله، 2
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ا
َ
ارين البتّه مفس .ُتُبوهُ کف

َ
ولـي  د واجـب نيسـت   وينـ گ ميو ند نك را حمل بر استحباب مي )يسيدبنو( ُتُبوهُ کف

دانسـتند كـه خودشـان     د مياستحباب را آنقدر مؤكّبا توجه به تفسير، اين عليشاه هم  صالح مرحوم حضرت
البتّـه  . گرفتنـد  ي از فرزندانشان رسيد ميحتّ ،نوشتند دقيق ميخيلي خوب و ترين حسابي كه داشتند  جزئي

آيـه   ي دنبالـه . واجـب اسـت  ايـن حكـم   شـود گفـت    كنم كه اصالً مي آيه استنباط مياين  ي همن از دنبال
ْن تَ  :فرمايد مي

َ
أ

َّ
 ک ِإال

َ
ن
ا یَبْ

َ
دیُرو

ُ
 ت

ً
 حاِضَرة

ً
اَرة ِ  ک وَن 

َ
 ْم ف

َّ
ال

َ
ْیکْم ُجناٌح أ

َ
ْیَس َعل

َ
مگر اينكـه   :فرمايد مي ،ُتُبوهاک تَ ل

ي يهمانوقـت كـاال  كـه  كنيـد   مـي معاملـه و رد و بـدل   چيزي را بين خودتـان   ،اصطالح معامالت امروز به
وقتي اينجا اشكالي نـدارد كـه ننويسـيد     .اشكالي ندارد كه ننويسيد صورت دراين ؛گيريد پولي مي ،دهيد مي

ـ گو يمـ  هيآوقتي در بحث در علم اصول است كه  نيا. يعني ساير جاها اشكال دارد  ِإيل دي
ٍ
ـَدْین

ِ
ْ ب

ُ
مت

ْ
ـداَین

َ
  ِإذا ت

 ُمسَ 
ٍ
َجل

َ
ا يمًّ أ

َ
ـا ،ُتُبوهُ کف

َ
وجـوب   ي منزله به يولامر بطور معم نديگو يفقها م. ديسيبنو يعني ؛امر است ُتُبوهکف

قیُمـوا مـثالً  د،يـ كـار را انجـام بده   نيا نديگو يم يوقت .است
َ
ـالة أ ـ دار يپـا  نمـاز را بـر   ،الصَّ نمـاز   يعنـ ي، دي

ـ استنباط وجوب هم از آن بكننـد ز حتّي اگر  يمستحب است ول نديگو يهم مدر اين مورد  .است واجب  ادي
ـ در آخـر ا  القاعده يعل و شود يبه وجوب م كياست كه نزد يهرجهت مستحب و به ستين بارتدور از ع  ني

ْم ُجناٌح و چنان شد  نياگر چن ديگو يهم م هيآ
ُ

ْیک
َ
ْیَس َعل

َ
ل
َ
 ريـ در غ يعنـ ي ؛سـت ين يگناه و يبر شما حرج ،ف

  .گناه است ديسيصورت اگر ننو نيا
 ينكرده باشد و بعد از همان جهـت دچـار گرفتـار   اطاعت  يدستور اله كاز ي ياگر كس ته شدهگف
 د،ينداشـته باشـ   اي نوشته چيو ه ديپول بده يبه كس نكهيمثل ا ،شود يدر آن مورد قبول نم شيبشود دعا

خداونـد   ،كـن چنـين و چنـان    ايخداكه  ديهر چه شما دعا كنحال  ،بعداً او منكر بشود و دينكن يكار چيه
ـا( سيبنو :من كه گفتم ديگو يم و كند يقبول نم

َ
كـه   يمجـازات آن كسـ   ،البتّه .يتو گوش نداد ،)ُتُبوهکف

  .شود يم اثر يدعا ب نيا ولي رود ينم نيكرده از بخطا 
 .نوشـت آن را  وار بايـد بيگانـه   دهيـد  اي، قراردادي، شركتي كه انجام مي اين تفسير هر معامله بنابر
 .آمـاده باشـد   براي گذشـت شخص مگر آنكه  ،ر است بايد بنويسندراتي كه بين طرفين مقرّرّيعني تمام مق

شـريكش خـراب شـده    وضـع مـالي   تواند كـاري بكنـد يـا     به موقع نميو احياناً با كسي معامله كرده اگر 
 دييوبگپيش خود  يعني .در دلش آن ميزان آمادگي را براي گذشت داشته باشد ل معاملهاز او صورت دراين

ـ د ايانجام نداد،  ،انجام بدهد ديكه با يكار نيمعامله، ا نيش را در اتعهدطرف،  نيا ـ انجـام داد با  ري در  دي
فسـخ   حقّ كيدر واقع مثل  ؛ديريل معامله در نظر بگرا از او نيا .ديكه از او گذشت كن ديدلتان حاضر باش

است كـه   نيبهتر ا ٰياول قيدر آن موقع به طر ديالبتّه اگر به اختالف هم كش. ي آن را بدانيداخالق يمعنو
  .ديكار نبر به ،برادرتانبراي مؤمن،  يت عمل براشدبلكه  د،يتان بگذراز حقّ يبه كلّ نكهينه ا ؛ديگذشت كن

و ُعْسَرةٍ اکِإْن وَ : فرمايد در قرآن مي
ُ
 ِإيل َن ذ

ٌ
ِظَرة

َ
ن
َ
 َمْیَسَرٍة وَ   ف

َ
ْريٌ ل

َ
وا خ

ُ
ق دَّ َ َ ْن 

َ
ْ کْم ِإْن کـ أ

ُ
ـمت

ْ
ُمـونَ ن

َ
ْعل

َ
 ت

وقتـي   ،1
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ر بـه  عـد مقـرّ  ودر م كـرده اي كه  تان را بدهد يا معامله ل است بدهيكبدهكار شما، طرف شما، برايش مش
و  بايد بگيرد و درست كند خيلي گـران شـده   اي كه او ليهكنيد مواد او اي كه مي معاملهمثالً ( انجام برساند

بـراي شـما   اين  .ره برايش فراهم بشودسيي كه آساني و مبه او مهلت بدهيد تا وقت) ل استكمش اش تهيه
ُمونَ کِإْن  ؛بهتر است و اگر اصالً از او گذشت كنيد اين كار برايتان بهتر است

َ
ْعل

َ
ْ ت

ُ
مت

ْ
البتّه اينجـا  . اگر بفهميد ،ن

  .واجب نيست ولي يك دستور اخالقي بزرگي در اين مورد هست
از  يكـ ي ،ميدارانجام آن را خدمت كه ما دستور . ندا هفرمودموارد خدمت را ديگر از  يبعضدر ادامه 

 يكس يعني ؛شود ينم يخدمت اصوالً بدون احترامِ ذهن ولي خدمت كرد نيبه مؤمن ديبا .است عتيشروط ب
باشد  نياز ا ريغاگر لّا وا كند يخود خدمت به او م هخودب ،گذارد ياحترام به او م و اعتماد دارد يگريكه به د
ـ با ليدل نيجهت و به ا نيبه ا .دياز دل برآ ديخدمت با .ق خواهد داشتتملّ اي اير ي جنبه يدرخدمت ق  دي

در  سپرده است وبه او كه خداوند  يكه در دل او هست، امانت يمانيآن ا ي واسطه احترام مؤمن را داشت به
 را احتـرام اسـت   ي دهنـده  كه نشـان  يتمام جهات ديآن بابه و احترام  مانيآن ابراي  ،دارد يدل مؤمن جا

مؤمن احتـرام   كيبه  دياگر بخواه نكهيا يبرا د،ينيدر مجالس گفته شده كج ننش نكهيمثالً ا .كنند تيرعا
ـ در موقع خواب تا بتوان نبا يحتّ. داي هكرد نيبه مؤمنِ پشت سرتان توه د،ينياگر كج بنش، ديبگذار  يپـا  دي

  .كرد تيرعا دياحترامات را با ليقب نيااصوالً باشد و  يگريانسان رو به مؤمن د
ت و صدمه رسانيد، مؤمن بـه اعتبـار ايمـاني كـه در دلـش اسـت       فرمايد به مؤمن نبايد اذي بعد مي

فرمايند اگر كسي مؤمني را خوار بشـمرد   مي عصادق حضرت .احترامي دارد و نبايد مؤمن را خوار شمرد
زيـان و آزار  . كنـد  و آخرت زبون و خوار مي د او را در دنياخداون ،آميز داشته باشد و با او برخورد بد و توهين

ُـْؤِمنَني وَ : فرمايـد  قرآن مي ي آيه .به مؤمننسبت خصوص  به ؛رساندن نسبت به همه بد است
ْ
وَن امل

ُ
ـذیَن ُیـْؤذ

َّ
ال

 َما ا
ِ
ْري

َ
غ
ِ
ُْؤِمناِت ب

ْ
 کَوامل

ً
نا  ُمب

ً
ا
ْ
 َوِإمث

ً
تانا ْ ُ وا 

ُ
ِد اْحَتَمل

َ
ق
َ
َتَسُبوا ف

  ....و كه به مؤمنين آزار برسانندكساني  ،1
مـؤمني    مـثالً يعني  .دخالت در معامالت مؤمن است ،ضرر رسانيدن بدون دليلو آزار انواع يكي از 

دخالت كند و بگويد كه اين را نخر  ، كسيكند قراردادش هم در حال انجام است دارد با ديگري معامله مي
 .ايـن عمـل مكـروه اسـت     گوينـد  مـي خـرم، در فقـه    ر ميبه او بگويد نفروش يا بگويد من خودم بيشتيا 
 و مسـئوليت حقـوقي   ي صـدمه دارد و البتّـه غيـر از جنبـه     ،هرگونه زيان رسـاندن بـه مـؤمن    ،رجهته به

و از نظر عرفاني هـم   مسئوليت معنوي هم دارد ،تواند زيانش را مطالبه كند ميو ي كه دارد يمسئوليت دنيا
ـ البتّـه ا . ، نادرسـت اسـت  را گـرفتن آن  يو جلومني در كار مؤرقابت كار يعني  نيا از مناقصـه و   ريـ غ ني

خـودش   نكـه يا يبرا ،كند مي يا معاملهوقتي مؤمني  يعنيدخالت در كار، . گذارند ياست كه م ييها دهيمزا
 ياز لحاظ عرفـان  .ستههم  ينيتوه نيدر واقع ا. دهد يو معامله را انجام م ستديا يم شيببرد جلو يسود

ـ  .داننـد  ينم تكار را درس نيفقها هم ا. حرام استكار  نيند اا هفرمود ،يفقر و معاملـه درسـت   خـود   يول
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  . استحرام كه انجام داده عملي  نيا ست،يآن معامله حرام نخود  .است
 .نزنيـد بـه او  طنز و گوشـه و كنايـه    ،فرمايد كه مؤمنين را مسخره نكنيد بعد راجع به برخوردها مي

با اينكـه آيـه    .يچكدامتان ديگري را مسخره نكند چه بسا آن شخص از شما بهتر باشده :فرمايد قرآن مي
ِسـاٌء ِمـْن ِسـاءٍ َوال :تر فرموده اضافه ذلك مع ،است م به زن و مرداخطابش ع

هيچ زني هـم زن ديگـري را    ،1
ايـن كـار    هـا بيشـتر   معمـوالً زن كـه  شـايد بـه اعتبـار اين    .چه بسا آن زن از او بهتـر باشـد   .مسخره نكند

مِ َوال: هتكرار كرده و تأييد فرمود ،كنند كردند يا مي مي را
ْ
ل
َ
سَ ـت

ُ ْ َ
 .چينـي نكنيـد   بين خودتان هم سخن ،مْ کُزوا أ
كـه   بـه كسـاني  اين است كه . شود مي تلقّيبراي يكديگر لقب بد نگذاريد، براي اينكه خودش يك فسق 

 َوال. قـب ندهيـد  براي مسخره به كسي لفرمايد  مي ،دهند هاي بد مي لقب
ُ
ُسـوق

ُ
ف
ْ
ـْئَس اِالْسـُم ال

ِ
 ب

ِ
قـاب

ْ
ل
َ ْ
األ

ِ
نـاَبُزوا ب

َ
 ،ت

از گمـان زيـاد و گمـان بـد      :فرمايـد  بعدي مـي  ي در آيه !چه فسق بدي است ،چه بد است اين نامگذاري
ٌ  :فرمايد ديگري مي ي آيهدر بپرهيزيد و 

ْ
نِّ ِإمث

َّ
ِإنَّ َبْعَض الظ

  .باشد ها گناه چه بسا بعضي از اين بدبيني ،2
. كند داي، مصداق پ»تحمل عمل مؤمن بر صح«ند ا هكه فرمودتا چنان ميصاف كن دل را ديبااصوالً 

اظهار  و دينآمد خدمت ج يكس .استشده نوشته  اءياالول تذكرةكه در كنيد مثل آن  ديديد ياگر عمل يعني
ـ از دور د يزيـ آمد چ يوقت او. ف شوخدمت او مشرّ خيفالن ش شيجا پ نفرمود برو فال .طلب كرد كـه   دي

 آيا :فرمود دينج .برگشت دينج شيپ ،كند يخودش را معرف خيش شيگمان بد برد و نرفت پ و دلش گرفت
برگـرد   ي،اشـتباه كـرد   :فرمـود جنيد . شد، گمان بد بردم نيدلم چرك دميد ينطوريا يگفت بله ول ؟يرفت
من نشسته بود فرزند من بود، آن  يپهلو يديكه د گفت بله آن خيش .ديپرس خياز ش و گشتبر وا. جاهمان

حمل عمـل مـؤمن بـر    «. كرد يخواه معذرتآن طالب . من بود يداروخوردم  مي يديكه دهم  يا نوشابه
ديشخص با نيا يعندر اينجا ي »تصح كرد  او اصوالً گمان بد نبايد مي .ديپرس يم اي كرد يه مخودش توج

دروني است و خداوند فرموده است كه من به افكار امر بدبيني يك  .دگناه دار ،ها گمان نطورياچرا كه خود 
رو، گمان خوب يا بد تـا بـه عمـل نرسـيده      ايناز .كنم مگر وقتي كه ظاهر بشود درون شما مجازاتتان نمي

ظـنّ  وقتي . ها گناه دارد ا گمان بد بردن در بعضي موارد و اصوالً بعضي گمانبطور معمول گناهي ندارد ام
كنـد،   اش مـي  شـود، مسـخره   اعتنـا مـي   به ديگري بدبين است بـه او بـي  كه كسي مثالً  ،كند ور ميبد ظه
تمام  .گرداند دهد يا رويش را برمي كند يا سالمش را جواب نمي سالم نمي كند، آميز با او برخورد مي توهين

 به هر نحوي باشد مضر هين به مؤمنتو. شود مي تلقّيتوهين به مؤمن است گناه  ي منزله بهاين موارد كه 
اش  دنبالـه . البتّه بدتر از توهين اين است كه افترا بزند، تهمت بزنـد، خبـر و نسـبت دروغـي بدهـد     . است
ُسـوا :فرمايد مي سَّ

َ َ
َوال

3 ،بكشـيد تـوي    سـر اينكـه  يعنـي  كردن جاسوسي  .س هم در كار مؤمن نكنيدتجس
بلند شويد ببينيـد   ،رود مي يك لحظه او بيرون ،ايد هنشست اش خانه مهماناگر در كند يا  اش كه چه مي خانه
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  .باشد ي است كه مضر مييها ساينها تجس .چه خبر است
شـما  است و تشبيه كرده به اينكه برادر مؤمنتان مرده قرآن آن را هم گفتيم   قبالً .غيبت هم نكنيد

مثل اين است كه گوشـت  ي، كسلي داريم كه غيبت ثَدر فارسي هم چنين م .خوريد را مياو گوشت مردار 
، كرديم و براي كسي كه مؤمن اسـت پيدا ه وقتي كه ما در دل خودمان توجالبتّه  .خوريد آن شخص را مي

تمام اين مسائل را خودمان اسـتنباط   يم،كنيم حيثيت و احترامي قائل شد درجاتي كه استنباط مي برحسب
ي و غيبت اگر دروغ باشد چه بسـا  يجو عيب .نيدي مؤمن نكيجو فرمايند عيب به همين حساب مي .كنيم مي

  .شود مي افترا و بهتان در واقع  ؛گناهش خيلي بيشتر و چندين برابر غيبت است



 مواضع تُهمشرح /  62

  رح 
ھم   ع    1وا

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

كـه اهانـت    در مواضع تهمت مالحظه نمايد نـه بطـوري  . و با اينكه دوري از مؤمن روا نيست...
بلكه مراقب باشد كه مبادا در خود شخص تأثير بخشد و چون بيكـاري و سـربار جامعـه    باشد 

ست بايد مؤمنين را غالبـاً  ا هي ممنوع و نزد خدا ناپسندلّال بودن و طمع داشتن در سلسله نعمت
   2.تشويق به كار و همراهي در كار نمود

داده شـده و در كتـب    نيمناسـت كـه بـه مـؤ     يدستورالعمل ي و ترجمه ريل در واقع تفسقسمت او
وا .ذكر شده است ياسالم

ُ َّ
  ا

َ ُّ
 الـ

ِ
 د،ياست خودتان را قرار نده زيبرانگ كه تهمت ييها در موضع ،ِمـْن َمَواِضـع

مـردم  : نديگو يم ،نه ايهم هست  يگريد يجادر  دانم ينمكه ما هست  تيدر وال ياصطالح .ديكن يدور
 جـزء ولو خـودت   ،ستين يكه آن محفل، محفل خوب ديباش يمحفل كياگر در  يعني. نكن تبيالغ را واجب

مجبور به تهمت  گرانيكه د يكرد يدر واقع تو كار يعني .زنند يبه تو تهمت م گرانيد ي،آن محفل نباش
وا ريهمان ترجمه و تفس نيا .يندار يه تو گناهكشدند و حال آن

ُ َّ
  ا

َ ُّ
 ال

ِ
  .است ِمْن َمَواِضع

بـه   گـران يد نكهيو طمع داشتن به ا يكاريب ،هماز مواضع تُ. ها تهمت يعني هم جمع تهمت است،تُ
ـ بـه ا . كنـد  يسـبك مـ   كند، يشأن مؤمن را كم م نهايكه ابپرهيزيد كمك بكنند  شما از  يكـ يجهـت   ني
سـالك  است كـه   نيا ند،ا هوددر دستورالعملشان فرم شياهللا هم چند قرن پ نعمت شاه كه حضرت يطيشرا
هـم  را را دربرگرفتـه مـا    ايـ است كه امروز اقتصـاد دن  يعموم يكارياز ب ريهم غ يكاريب. دشبا دينبا كاريب

اصطالح طمع داشـتنِ   كار هست كار نكند و از ممرّ به نكهيخود شخص، با وجود ا يعني يكاريب. نطوريهم
  .ستينقص ن ست،ين بيوجه ع چيه بههم كار مشروع . كند اشمع امرار گرانيبه د

رات استخدام قضات هم در قديم بوده و هـم  مثالً در مقرّ .ستهقواعد اجتماعي هم له در أاين مس
سن شهرت هم داشته قاضي گذشته از آنكه نبايد سابقه سوء داشته باشد بايد ح .حاال مستند به شرع است

براي شـخص  اين سوء شهرت  .كنند ها خندانند و با مردها شوخي مي يد اشخاصي با زنيفرض بفرما .باشد
از مواضـع   وا .ظاهر هم در معنا، نداشته ولي سوء شهرت دارددر هم  ،هيچ گناهياو ممكن است  .باشد مي

 ،ات و مجالس نادرسـتي اسـت  مخدررب يا اگر ديديد مؤمني مثالً در مجالس شُ .استتهمت احتراز نكرده 
  .ولي در خفا نصيحتش كنيد و او را بيرون بكشانيد .شما آنجا نرويد

مـؤمن محتـرم    :شـود  لي كه گفتم خالصه مياو ي اين دستورات در همان جمله ي مهرجهت هه به
  .است و قلب مؤمن جاي خداوند است
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چـه  كـه خـدمت را بـه     سـت ا نيند و آن اا هدر خدمت فرمودرا  ياصل كلّ كاين مبحث ي در كلّ
بكنـد،   يگنـاه  واهـد خ يمـ نكـرده   يخداكسي اگر  .كرد دياوالً تعاون و كمك به گناه نبا؟ كرد ديبا يسك

 ينردبان خوب ،كند يدزد خواهد يم يكس نكهيمثل ا. قسمت خودش گناه است نيكمك كردن به او، در ا
ـ با ا و شخص كارش سرقت است نيفروشنده بداند كه ا نياگر ا خواهد، يم بـرود   خواهـد  ينردبـان مـ   ني

 دانـد  ينمـ  يوقتـ  .دخواه يچه م يكند كه برا قيتحق ستيالزم هم ن يول .به او بفروشد دينبا ،كند تسرق
  .بفروشد دينبا صورت درآنطرف هم به او گفت،  نياما اگر دانست و ا .نردبان را بفروشد تواند يم

و اسـالم   مـان يدشمنان ا .نيمسلم يبعد ي ل است و درجهاو ي خدمت به برادران مؤمن در درجه
بـاالتر از  . دهـيم ارشاد او انجام  يت را براخدم كهنيمگر ا ،خدمت ما خارج بشوند رياز مس ديرجهت باه به

ـ ماً بامسـلّ . مؤمن وصل به اوست، امانت اوسـت  مانيهمه خداوند است كه ا . خـدمت بـه خداونـد كـرد     دي
ف م. خـدمت بـه بنـدگان خداونـد اسـت      الً عبادت است بعد هـم خدمت به خداوند او را  ييانه مـا خـدا  تأسـ

ـ ا م،يباشد كه ما به او خدمت كن ييخدا ميخواه يكه به ما خدمت كند، ما نم ميخواه يم نقـص مـا در    ني
 كـنم،  يو چنـان مـ   نياست چنـ  پنج سالبه من نوشته بود كه من  يكس .باشد مي اعتقاد و عبادت خداوند

چطـور   گريروز د چهلاگر تا  خواهم، ينم ييخدا نيمن چن .است يفيضع يچه خدا نيطور نشده و ا چيه
 ييرا در اثـر خطاهـا   يكسـ ي، ثان شاهينورعل زمان حضرتدر . كنم يرا رها مخدا اعتماد به نشود من اصالً 

دو نفـر  . بـرده بودنـد    زنـدان  شانيبا فقر هم كرده بود، بدون دخالت ا يخودش كرده بود و البتّه دشمن كه
 يشـ يآزاد نشـود مـا از درو  شـخص   نيكه اگر ا شاهينورعل ياز مشهد تلگراف زده بودند خدمت آقا انيآقا

  فالن يقاآ و فالن يآقا: در جوابشان فرستادند، فرمودندكه  يتلگرافدر ، ميرو يمكنار 
ــه ــر جملـ ــد ي گـ ــافر گردنـ    كائنـــات كـ

ــن كبر    ــر دامـ ــبـ ــ اشيـ ــرد نديننشـ  گـ
خدا تو را انتخاب كرده، تو كه خـالق خـدا    ،يتو كه خدا را انتخاب نكرد :شخص گفت نيبه ا ديبا

 سـتند، يكـه خداشـناس ن   يمكـاتب باعـث شـده در   است كـه   وحيهر نيالبتّه هم. خدا خالق توست ،يستين
  . ستين نياز ا ريغ ييهمان خداست، خدا ميماست، آنچه ما در ذهن دارذهن خدا مخلوق  نديگو يم 

 ،به خدا و چه بـه خودمـان   ميخدمتمان چه به بندگان خدا، چه مستق ميكن هتوج ديرجهت ما باه به
. عبـادات  ي كار نرود، مثل همه در آن به ايو ر يق، چاپلوستملّ .باشديح و اعتقادات صحبا خلوص نيت  ديبا
  .را به ما بدهد قيتوف نيشاءاهللا خدا ا نا
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   رح 
ی     1م ا و 

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ
آن  ي شود و آسايش و بهره يآن وقت مرگ چيده م ي ه ميوهكست ا ايمان زراعتي :برادران من

ـ شـود   يآبيـار  كني رداركاين زراعت بايد به پندار و گفتار و . ار شودكمرگ آش بعد از  ه نمـو ك
را بـردارد و   آن ي بهـره  يبـه مـرگ اختيـار    يه شايد پيش از مرگ طبيعكنموده تباه نگردد بل

 و ايمان فرمانبرداري يبستگ ي الزمه .را معين فرموده و پسند خود را دستور داده كيخداوند ني
ـ كه دوست بفهمد بايد به آن رفتار نمايد تا چه رسد كدوست را  يست و رضاا در  يه امر و نه

لفت بايد وادار نمود كه اختيار باشد و چون برخالف نفس است ب يه بايد در اطاعت بكآن باشد 
ـ      كبه اين جهت ت تـا  و شـمرده  ننمـوده و سـهل    يلـيفش ناميدنـد و بايـد تعظـيم امـر و نه

   2.وشدكب بتواند
عليشـاه يـا آنچـه كـه      صـالح  ي حضـرت هـا  دستورالعملكه در آن  پندصالحاز كتاب  مبحثي است

  .االتباع است اند كه براي ما هم الزم درويش بايد باشد را ذكر فرموده
اين زراعـت   .ندا هرا به زراعت تشبيه فرموددين  ي ليهايمان به خداوند و ايمان به مباني اودر اينجا 

است كـه   عشود چيست؟ فرمايش علي محصول كه دم مرگ ديده ميدهد؟ اين  چه موقع محصول مي
  :فرمايد مداني ميهبه حارث 

ــــــــــَرِين ــــــــــْت َی ُ
َ

ــــــــــْن مي ــــــــــَداَن َم ــــــــــاِر َمهْ ــــــــــا َح    َی
ُبـــــــــــــــــ  

ُ
 ق

ٍ
ـــــــــــــــــاِفق

َ
ْو ُمن

َ
 أ

ٍ
الـِمـــــــــــــــــْن ُمـــــــــــــــــْؤِمن

3 
از روبـرو   .چـه مـؤمن باشـد چـه منـافق      ؛بينـد  كسي كه بميرد مرا مي ،اي حارث ،مدانهاي حار 

 رضـايتمند  ي بـا چهـره   ،بشاش ي را با چهره عبراي مؤمن اين بهترين ميوه نيست كه علي آيا. بيند مي
بـه   عآثارش بعد از آن است يعني در دوران برزخ كه علي ،دست آمده كه ميوه بهنگامي  ؟مالقات كند

  . بالينش آمده در همه جا پشتيبان و نگهدار او خواهد بود
گيرنـد   ب روح را از او ميركَكه م ،مرگ بدن ،گ طبيعييكي مر :در لسان عرفا دو نوع استمرگ 

بـريم   يـا اسـم مـي    »مـا «، »من« :يميگو وقتي مي .ب روح ماستركَم ي منزله بهبرند، چون اين بدن  و مي
ولـي   ،ب در حال تغييـر اسـت  براي اينكه جسم مرتّ .روح است ،اين جسم نيست ،حسن، حسين، تقي، نقي

 .ب اسـت ركَم ي منزله بهبدن  .اين روحش است كه تغييرپذير نيست .يميوگ گي حسن ميحسن را از بچ ما
مؤمن غير . گرديم هر وقت گرفته شد به عالم باال برمي .مكني بي است كه با آن در دنيا زندگي ميركَم اين
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ا :نـد ا هاختيـاري دارد كـه فرمـود   مـرگ  از مرگ طبيعي اگر به درجاتي برسـد  
ُ
ـو
ُ َ
ْن مت

َ
ْبـَل أ

َ
ا ق

ُ
ُمـو

قبـل از  ، 1
نجـات پيـدا    فـس ت و غرور بميريد تـا از آن ق از نفس و اناني .سراغتان بيايد بميريده طبيعي ب مرگ اينكه
يـك   .خواست برود هندوستان تاجري مي. بليك استمسكه البتّه است باره  دراين مثنويداستاني در  .كنيد

ي هركسـ  ؟برايتـان چـه چيـز بيـاورم     پرسيد كهاطرافيانش ه و از زن و بچ .در قفس بودكه طوطي داشت 
هندوستان كه رفتي به  :؟ گفتخواهي خواهم بروم هندوستان تو چه مي مي :از طوطي پرسيد .چيزي گفت

  .دوستان من سالم برسان بگو اين دوستتان در قفس اسير است
ــتان    ــاي دوسـ ــد وفـ ــا باشـ ــن كجـ    ايـ

 مـــا در ايـــن بنـــد و شـــما در بوســـتان  
ــ يـــاد    رغ زارآريـــد اي مهـــان زيـــن مـ

 يــــك صــــبوحي در ميــــان مرغــــزار  
   يــــاد يــــاران يــــار را ميمــــون بــــود

 خاصــه چــون ليلــي و ايــن مجنــون بــود   
مثـل  و ، يك طـوطي غـش كـرد    رساندرا پيام ها اين  جنگلي به طوطيو در تاجر رفت هندوستان 

سـوغات   :طي پرسـيد طو ،ها را كه داد وقتي برگشت سوغاتي. مرد تاجر خيلي ناراحت شد. افتاد زمينمرده 
ـ و چه شد؟ گفت حرف تمن  كـه گفـت   ايـن حـرف را   .ردرا گفتم، آن طوطي غش كرد بعد هم افتاد و م، 
طوطي مثل اينكه زنده  ،در قفس را كه باز كرد ،تاجر خيلي ناراحت شد .ردقفس هم غش كرد و م يِطوط

 :گفـت بـه طـوطي   ه تـاجر  فقط ايـن قسـمت كـ    .ساير مسائلش را كاري نداريم .شد از قفس پريد و رفت
 .بميـر  ،ي پيدا كنـي يخواهي آزاد باشي و از قفس رها شد؟ طوطي گفت او به من درس داد كه اگر مي چه

ا اين براي ما همان .من از او ياد گرفتم و اين كار را كردم
ُ
ـو
ُ َ
ْن مت

َ
ْبـَل أ

َ
ا ق

ُ
ـ   ،اسـت  ُمـو ت خـود  يعنـي از اناني

 .همـه چيـز را از خـدا بـدانيم     ،اليـت و كـار  بلكه در عـين فع  ،شينيمبن اي نه اينكه بيكار در گوشه .بميريم
دم  عشود و آن اين است كـه علـي   آن ميوه به نحو ديگري حاصل مي ،در موت اختياري صورت دراين

در عالم صغير يعني در دل هم ظـاهر  خواهد شد، شود يا امام زمان كه در عالم كبير ظاهر  مرگ ظاهر مي
بـرايش   دنيـا  كند ولي تمام كار ميشخص  ،شود كم ارزش مي انسانتمام دنيا براي  در اين حالت. شود مي
  .شود مي ارزش كم

 نيآخـر  يعني ،نيقيكه البتّه  رسد يم نيقيتا به  شود ياز گمان شروع م كه دارد يدرجاتهم  مانيا
 .كـرد  ميتقسـ مثل درجات علم  شود يرا م مانيدرجات اترتيب  نيبه ا .مثل مشاهده است ،مانيا ي درجه
 يا ثمره مانيا .مواظب بود ديدارد، با يهم درجات مختلف مانيا .نيقيال حقّ، نيقيال نيع ن،يقيال علم :ندا هگفت

بـه خـدا پنـاه     ديبا شهيهم .كند دايممكن است زود فساد در آن راه پ ؛حساس يلياست خ يمحصول ،است
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  :اسـت  نقل شدهكه  مدعا ه نيا .را حفظ كند مانشيا نكهيا تابرد 
َّ
ُمور  ُھـمَّ اْجَعـْل َعَواِقـبالل

ُ
 أ

ً
ـْريا

َ
ـا خ

َ
در واقـع   ،ن

 مانيما را حفظ كن كه در آن لحظه با ا مانيا ايخدا :ديگو يمرگش است و م ي لحظه يهركسعاقبت امر 
درجه فقط  نيو ا ديآ ينم شيپ شيبرا يشكّ چيه گريدكه است  نيقي مانيا ياعال ي درجه. ميبرو اياز دن

 ،خَنّـاس وسـواس   و يطانيوساوس ش ي همه ،هست ايدر دن يانسان تا وقت .شود يگ حاصل مدر موقع مر
  .د اين كار را بكندتوان ياجازه داده كه م طانيچون خداوند به ش افتند، يبه جانش م

مْ  :ديفرما يقرآن م ي هيآ .كند يرا حفظ م مانيالبتّه خداوند خودش ا
ُ

ک
َ
ُ ِلُیضیَع إميـان َوما اکَن اهللاَّ

خـدا   ،1
بـر مـرگ    نيقيلغت  است كهجهت  همين به. از خدا خواست ديمنتها با .كند ينم عيضا شما را مانيهرگز ا

  .است كار رفته عوض لغت مرگ به حاًيصر نيقي ي كلمهقرآن و در هم اطالق شده 
 .نمايـد  ر و كردار نيك آبياري شـود كـه نمـو   فرمايد كه اين زراعت بايد به پندار و گفتا دنبالش مي

 ت مثـل  ـسـ ا شعاري پندار و گفتار و كردار نيك
َ

ـهَ  ال
َ
  ِإل

َّ
ن شـعار  آ. اسـالم اسـت   ي ليـه شـعار او كـه   اهللاَّ  ِإال

بلكه خيلي قـويترش   ،نداريماعتقاد البتّه نه اينكه ما  .دارندبه آن اعتقاد ها  زرتشت بود كه زرتشتي حضرت
نَّ اِ  .حذر داشـتند  و ما را از پندار بد و ظنّ بد بر همه جا از پندار نيك تعريف كردند .را در آيات قرآن داريم

 ٌ
ْ

نِّ ِإمث
َّ

َبْعَض الظ
ـةِ ، در جـاي ديگـر   .ها حتّي فكرش گناه اسـت  ها و گمان بعضي از ظن ،2 اِهِلیَّ

ْ
ـنَّ ا

َ
ظ

فرمـوده   3
تيوَ  :فرمايد ميگفتار نيك هم كه  ي درباره. است

َّ
ال
ِ
ْم ب ُ ْحَسـنُ   جاِدهلْ

َ
ِهـَي أ

ـ: فرمايـد  ر ميصفات پيغمب جزء ،4
َّ
 كِإن

َعل
َ
 َعِظمي  يل

ٍ
ق

ُ
ل
ُ
ْو وَ  :فرمايد لق بزرگي داشتي، جاي ديگر ميتو خُ ،5 خ

َ
ـواکل

ُّ
ض

َ ْ َ
 ال

ِ
ـب

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
َت ف

ْ
ن

تـو اگـر     ،6
 آنايمـان بـدون    .كردار نيك يعني عمل صـالح  .شدند بيان نبودي و خشن بودي از دور تو پراكنده مي نرم

ـاال :فرمايد قرآن مي ي آيه .فايده ندارد
ُ
 إميا

ً
سـا

ْ َ
ـُع 

َ
ف
ْ
َین

ايماني كه مقرون به عمـل صـالح نباشـد معتبـر      آن ،7
ت      همين ،ورد و بعد از يك دقيقه سكته كنداممكن است يكي ايمان بي. نيست ايمـان  كـه بـا خلـوص نيـ
گر كسي امكان ولي ا .است كند، چون امكان عمل نداشته ت عمل صالح داشته خداوند قبول ميو ني آورده

بايـد بـا پنـدار نيـك،      .شود اين ايمان سست مي ،انجام كار نيك را داشته باشد و انجام ندهد يا تنبلي كند
  :فرمايد قرآن مي ي آيه. كردار نيك، گفتار نيك آن را آبياري كند

ْ
َعـُد ال

ْ َعَمـُل الصَّ کـ َ
ْ
ـُب َوال یِّ

َّ
ُعـهُ ـِلـاِملُ الط

َ
ُح َیْرف

8 ،
رود، امـا عمـل    به سوي خدا ميباشد پاك  كه اگر نيت است هم ايمان و هم بيان منظور از كالم پاك هم
 ةقـ حقيمفتـاح ال و  ةمصـباح الشـريع  در كتـاب  . بـرد  گيرد و به باال مي را مي خصش صالح است كه دست

 مـان، يا ي الزمـه . ت خير و به قصد اطاعت باشدعمل صالح بايد با ني: فرمايد مي عجعفرصادق حضرت
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 هاز چـ  ؟دارد ليم هچ داردكه  يمعشوق و باشد كه معبود نياست كه ذهنش دنبال ا نيا ،زيهر چ به مانيا
 ،نـد يبـه او بگو  نكهيكه او دوست دارد، بدون ا كند يآنچه فكر م ؟ديآ يخوشش نم هاز چو  ديآ يخوشش م

در يك مثال . نجام دهدا ديبا ٰياول قيباشد كه حتماً به طر ينه والبتّه اگر امر . انجام دهد ديخودش هم با
دانيد كـه ايـن مهمـان فـالن غـذا را       كنيد و مي هار يا شام دعوت مياساده شما مهمان عزيزي را براي ن

اگـر مهمـان    به طريق اولٰي .كنيد بدون آنكه او چيزي گفته باشد آن غذا را برايش فراهم مي ،دوست دارد
باشد ايـن كـار   است كه اگر مهمان براي شما عزيز طبيعي . آمد و گفت فالن كار را بكن بايد انجام بدهيد

 ي الَیْرضـ: فرمايـد  خداوند مي .دهيد انجام ميرا 
ْ
ـرَ ک ِلِعبـاِدِه ال

ْ
ف

كفـر رضـايت   بـه  خداونـد بـراي بنـدگانش    ، 1
چه رسد بـه  حال  ،دستورات را داده و رضايتش به انجام آنهاست خداوند. كفر موارد مختلف دارد .دهد نمي

 كـرده امـري كـه خداونـد     .ماً بايد اطاعت آن امر بكنيـد مسلّ صورت دراين ،داده باشد اينكه صريحاً دستور
ـووَ  :فرمايـد  در قرآن راجع به پيغمبـر مـي  . ستا وحي الهيو توسط پيغمبر بوده  َ

ْ
 اهل

ِ
ِطـُق َعـن

ْ
یمـا َین

از هـوا   2
بـر امـري بـه    فرمايد وقتي كه پيغم جاي ديگر مي .هايش امر الهي است حرف ي يعني همه ؛زند نمي حرف

 وَ وَ  .از خودش اختياري ندارداو مؤمن نمود ديگر 
ٍ
ُ وَ مُ الما اکَن ِملُْؤِمن ی اهللاَّ

َ
ض

َ
ٍة ِإذا ق

َ
ـُم ْؤِمن ُ

َ
ـوَن هل

ُ
ْن َیک

َ
 أ

ً
ْمرا

َ
ُه أ

ُ
َرُسول

 
ْ
 ـِخــال

ُ
ة َريَ

ايـن   .تواند انجام ندهد، همان كار را بايد بكنـد  نميآن شخص ديگر  ،اگر فرمود فالن كار را بكن ،3
در كـه  قبالً مثـال زدم   .كنيم گاهي در اجراي اطاعت امر كمي فكر مي .است ي است كه قرآن دادهدستور
ا :گوييم وقتي مي حمد ي سوره ْعُبُد وَ ِإیَّ

َ
ْسـَتعنيُ  کِإیَّاک ن

پرستيم و فقط از تو ياري  يعني خدايا فقط تو را مي ،4َ
اد كه چون فرموده است ان هستيم؟ در اينجا چند تفسير كردهچنين خواهيم، آيا ما  ياري مي ْعُبـدُ  کِإیَّ

َ
يعنـي   ن

چـون خودمـان را هـم جـزء آنهـا      .مان بيخود نيست هستند، پس ما حرفجزئش اي از مؤمنين  هحتماً عد 
ا :يميگو مي ،كرديم ْعُبـدُ  کِإیَّ

َ
ـايم يكرديم بگو از امر الهي بود جرأت مي آيا اگر غير . ن ْعُبـُد وَ ِإیَّ

َ
ـاک ن ْسـَتعنيُ  کِإیَّ

َ
 ،

 حمـد را  ي فرمودنـد سـوره   و يم؟ ولي امر كردند كه نماز بخـوان يدروغ به اين بزرگي را نزد خداوند بگوو 
احمد  ي بخوان و در سوره ا کِإیَّ ْعُبُد َو ِإیَّ

َ
ْسَتعنيُ  کن

َ
  .كم مشمول اين امر شوي شايد كمتا را بخوان  

ـ  مـي  عخوانيم آيا همان نمازي است كـه علـي   نمازي كه ما مياما   .د؟ هـر دو نمـاز اسـت   خوان
از پيغمبر پرسيدند چه بكنيم؟ فرمود وقتي كه در حال نماز اسـت تيـر را    ،تير به پايشان رفته بود ععلي

وقتـي كـه    همينطـور اسـت؟ يـا    آيـا ولـي نمـاز مـا،     .وقتي آن كار را كردند اصالً نفهميـد  .بيرون بكشيد
ة ِمْعـَراُج  :فرمايند مي

َ
ـال ُـْؤِمن  الصَّ

ْ
خـوانيم معـراج مـؤمن     آيا اين نمازي كه ما مـي  ،است راج مؤمننماز مع ،5 امل

ال :فرمايد است؟ قرآن مي ھِإنَّ الصَّ
ْ
ن
َ
 ت

َ
ْشـاِء وَ   یة

َ ْ
 ال

ِ
 َعـن

ْ
ُن
ْ
رِ کـ امل

آيـا مـا    .دارد بـاز مـي   نماز از فحشاء و منكـر  ،6
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. نـد نيسـت  آلي كه گفت اين آن نماز ايده !نكنيم؟ نه ي خطاشود كارها نمازمان اينطوري است و موجب مي
نماز اين نيست كه ما  .خواند عگويند نماز دو ركعت بود كه علي انتقاد مي عنوان بهي بطور عاميانه يا حتّ

ها را بگو، خـم شـو، سـجده كـن و ايـن       فرمودند بايست و اين حرف كه اطاعت امرما از بابت  .خوانيم مي
. م بـدهيم بلكـه بـرايش اهميـت قائـل شـويم      اينها را ما بايد انجام بدهيم و نه تنها انجـا  ،ها را بگو حرف
و  ةالشـريع  مصـباح  در .صـحيح باشـد   كمـي شاءاهللا خداونـد بـه مـا توفيـق بدهـد كـه واقعـاً نمازمـان          ان

ولـو   ،انجـام بدهـد  دسـتور را  اگر به قصد اطاعت امـر  : فرمايند مي عجعفرصادق ، حضرتةالحقيق مفتاح
 و صـحيح نيسـت   شا قـرائت هـ  بعضـي  قـول  بهخواند يا  مينماز را غلط  مثالً ،عملش منطبق با واقع نباشد

 توانسـت بگويـد    اصالً نمي ،زبان بالل حبشي را بريده بودند( درست نيست شگويند نماز مي
َ َ
  َحـيَّ 

ِ
ـْري

َ
خ

َعَمـل
ْ
توانـد كوشـش    ي كه ميقصد اطاعت امر باشد و تا حده عمل بولي اگر  )ن پيغمبر بودمؤذّ ذلك مع،  ال

كـه مـا   نمـاز اسـت   همان نيت در  ،قصد اطاعت امره ب. كند خداوند قبول مي ،ا واقع باشدكند كه منطبق ب
  خوانم يم دو ركعت نماز مييگو ميمثالً 

ً
ْرَبة

ُ
  ق

َ
ِ  ِإيل اگـر آن   .خـوانم  مـي  نيت اطاعت امر خداونـد به يعني  ،اهللاَّ

  .ي استيبه ريا و نفاق و دورو آغشته ،نباشدصادق نيت 
ولي بايد انجـام داد و   ،داشته باشديعني سختي ت لفَقدري كُاين دستورات دن گرچه شايد انجام دا

  .ولو به سختي هم باشد تكليف را بايد انجام بدهيم ؛گويند تكليف ما اين است جهت هم مي همين به
ـ نفـس مثـل    .انجام دهد ينفس كه اعمال ياست برا يچون زحمت. زحمت يعنيت لفَكُ اسـب   كي
 :اسـمش را گذاشـتند  لـذا  او،  ياست بـرا  يزحمتعمل به اين اوامر  يباشد ول ول خواهد يم ستا سركش

ـ آن كُداشتن  بارماست، به اعت فيگانه تكل نماز پنج ديگو يم. فيتكل ـ  .تلفَ ، مـان يا يعـال  ي درجـه در  يول
 قيـ شاءاهللا خـدا توف  نا. برد يت ملذّو از آن  نوشد يت را مانند شربت ملفَكُ نيكه ا رسد يم ييبه جا سالك

  .ميات را درك كنلذّ نيدهد ما هم ا
احسـاس  مثالً در نمـاز  يتش اين است كه اهم ؛يت هم بدهيمكنيم بايد به آن اهم اطاعت ميوقتي 

شـويم در حضـور بزرگـي     خـم و راسـتي كـه مـي     .زنـيم  ها را مـي  كنيم داريم در حضور بزرگي اين حرف
خـوانيم همانوقـت معنـا در     مـي عبـارات را  ه وقتي ك بطوري ،بفهميمهم دهيم و قبالً معنايش را  مي انجام

  .ذهنمان باشد
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  رح  
ت   ت و  ر   1ع 

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

تا بتواند بكوشد چه در احكام ظاهر و شريعت و چه آداب باطن و طريقت كه اين هر دو نبايـد  
ل راجع به تن و طريقـت راجـع   شريعت اعما .از هم جدا باشد كه بدون يكديگر نتيجه نبخشد

شريعت آراستن ظاهرست به طاعت، طريقت پاكيزه نمودن باطن است به اخالق . به دل است
دو مانند مغـز و   اين هر ،پس. پسنديده و دوستي و ياد خدا و روشن ساختن دل به شناختن او

يـا ماننـد   ي آن يست و مانند جان و تـن و يـا چـراغ و روشـنا    ا پوست بلكه مانند لفظ و معني
هيه اللّ نعمت ي اثر آن و جمع بين ظاهر و باطن و شريعت و طريقت از اختصاصات سلسله و دوا

تر داند بايـد در رفتـار بـر     پس بايد مراقبت داشت و آن كس كه خود را نزديك .بوده و هست
ـ   ي امـور دنيـا از كسـب    احكامي كه در قرآن مجيد و خطاب به مؤمنين است بهتر بكوشـد حتّ

ذات حالل به قصد امتثال امر كه رسيده بنمايد عبادت نماء مال و پرستاري عيال و تلذّو امعاش 
ست كه در هركاري امر يا نهي هسـت و  ا نيز خواهد بود و در اسالم به قدري توسعه در احكام

   2.نمايد امتثال بندگي خدانيت  تواند مسلم تمام كارهاي دنيوي خود را با مي
معاندين حتّي  مورد بحث مؤمنين ، دوستان وبسيار يقت از مباحثي است كه شريعت و طر ي لهأمس

 عتيل ببينـيم شـريعت چيسـت؟ شـر    او. در طي تاريخ هم هميشه اين بحث بوده اسـت . و دشمنان است
ـ . شـامل همـه  يعني  اسالم عتيشر نديگو يمچنانكه  ن،يد يعني آن يكلّ يمعنا به در وقتـي شـريعت    يول

ـ از د يجزئ يمعنا به قتيو طر عتيشر، هركدام از رديگ يمقرار  قتيمقابل طر ـ   ني كـه جـزء    ياسـت، جزئ
آراسـتن ظـاهر اسـت بـه     «كـه  انـد   تعريف كردهرا چنين آن شريعت به معني اخير . كند يكمكش مديگر 
بايسـتيم، دسـت را   احكـام ظـاهري آن را بجـا بيـاوريم يعنـي      ند بايد ا هفرمودمثالً در مورد نماز . »طاعت

ايـن شـريعت    .اعمال را انجـام بـدهيم   ي و بقيه يميتكبير بگو ،مببري تكبيرةاالحرام باالي گوش انعنو به
شـرط   .شـرط الزم و كـافي  : دو نوع شرط داريمآيا اين كافي است يا نه؟ الزم است يا نه؟ چون اما  .است
ممكـن اسـت ايـن    امـا   يابـد،  آن چيز تحقّق نمياگر نباشد كه باشد بايد حتماً يك چيز، آن است كه  الزمِ

روزه ايط شـر يكـي از  مثالً در ماه رمضان  .و كافي نباشد نباشدموجود باشد ولي ساير شرايط موجود شرط 
ا  اين شرط الزم است .ت بدن استگرفتن صحچنانكه  .كافي نيستامت بدن هم داشـت اگر كسي صح، 

ولـي  ت بـدن شـرط الزم اسـت    پس صح .روزه برايش حرام است صورت دراين، ممكن است مسافر باشد
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آداب . روزه گرفتن آن شـخص  شود شرط الزم و شرط كافي بودن به آن اضافه شد، ميساكن وقتي شرط 
، مـا  را بكنيد هاند اين كارا هفرمودالبتّه چون  .، ولي كافي نيستشرط الزم استرعايت آن نماز و  ظاهري

  .كنيم اطاعت مي
اگر عبادات ما قدري قبول درگـاه خـدا    كه بحث شد ،نهي تعظيم امر و ي بارهدر ،در مبحث گذشته

است كه ل عاميانه ثَيك م .نماز ما نماز استمثالً نه به اعتبار اينكه  ،قرار بگيرد به اعتبار اطاعت امر است
شـويم   ولي اين خم و راسـتي كـه مـا مـي    ، درست است بله .خواند عگويد نماز دو ركعت بود و علي مي

انجـام   و اطاعـت كـرده   ،انـد  از اين جهت كه امـر كـرده  و ما ند اين كار را بكنيد ا همودفر .اطاعت امر است
مسـتخدمش   ،يك بستني براي من بياوريـد كه دهد  در زمستان دستور مياربابي فرض كنيد كه . دهيم مي

ـ ولي د خور د سرما ميهوا سرد است اگر آقا بخورحاال كه كند  پيش خودش فكر مي ف اگر انجام ندهد تخلّ
، ممكـن  مشورت كردندبا او بعد اگر از او پرسيدند يا  .از امر است، اطاعت امر اين است كه آن كار را بكند

 نيت  ما اين اطاعت امر و همين. بگويد نظر خود را آنوقت است
ً
ْرَبـة

ُ
ِ  ق  اهللاَّ

َ
يعني خـدايا بـه   ( را كه كرديم ِإيل

اجابـت  ، اي دعا از تو«؛ مابقي آن با خود توست )نيمك فرمودي اين كار را بكنيد ما مي ،قصد نزديكي به تو
اگـر در  . با خداوند است ،كه اين را نماز حساب كنداينولي  است خم و راست شدن در نماز از ما .»هم ز تو

اي شـما را   لحظـه  و بارگاه عرش الهي را باز كرده اي است كه درِ لحظه ،نماز حالي دست داد همان لحظه
ا اينكه چگونـه  و ام شريعت است ،اين اطاعت امراسم  .بايد اطاعت امر كرد هرجهت بهولي  .است پذيرفته

خم و راست شدن اسمش اين التي به درگاه خداوند داشته باشيم كه نماز بخوانيم و چه توسو با چه حالي 
ـ   ،هستيمعمليه  ي هم براي شريعت ما محتاج به دستور رساله .، اين راه طريقت استبشود نماز راي هـم ب

گويند كـه نمـاز    آنها نمي از كيهيچدر شود ولي  هاي آقايان فقها استفاده مي در شريعت از رساله .طريقت
اين كار بـا  . گويند كه سعي كنيد حواستان جمع باشد بلكه ميباشد كه حضور قلب پيدا شود اينطوري بايد 

در شريعت كـار  علما آقايان  ي يعني همانطوركه رساله ؛طريقت است ي رساله پندصالحطريقت است و اين 
شك بين دو و سـه   و اگر مثالً دخواني اش را مي د هركدام از فقها هستيد رسالهمقلّبه اين نحو كه  ،كند مي

هـاي   دسـتورالعمل اما  .خوانيد ميدر آنجا  ،روزه چطوري بگيريديا اينكه كار بايستي بكنيد،  هچاينكه كرديد 
دسـتورات را  يـات  كلّهـم   پندصـالح در  .شخص داردخود آن اص به طريقت با دل و شفاهي است و اختص

  .رساله است ي منزله بهاند، نه جزئيات را، لذا  نوشته
بـه چـه    .»اسـت  شريعت آراستن ظاهر است به طاعت، طريقت پاكيزه نمودن بـاطن « :فرمايند مي

در  اينها ي همهراجع به  .»دوستي و ياد خدا و روشن ساختن دل به شناختن او و اخالق پسنديده«طريق؟ 
خوش  الفاظ دلفقط به ند و ا هاز باطن نبرد ييبو ديكه شا ها يبعض نظر به. استشده كتاب سخن گفته  اين
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ـ دگوينـد   آنها مي. استجعلي  ،خودشان قول به ،اصطالحِ كي قتيو طر عتيند، شرا هكرد واحـد اسـت    ني
و  عتيبـه شـر   ميرا تقسـ  نيدحالي كه عارفان در . ندارددر آن معني  قتيو طر عتيبه شرشدن  ميتقس و

در همين ند ا هزدكه  ييها مثالاين است كه  .ه استك سكّي يدو رو قتيو طر عتيشر .كنند ينم قتيطر
اعمـال   ، تـا اعمال راجع بـه دل  قتياحكام راجع به تن است و طر عتيشرفرمايند  مسير است؛ چنانكه مي

كنند مثل مغز و پوسـت   تشبيه ديگري مي .ديدل خودتان بفهم را در شيمعنا ديده يرا كه انجام مشرعي 
هدف طريقت اسـت   .هدف آن مغز است اما. نددارمغز و هم پوست  ي اينها هم همه. گردو يابادام و پسته 

پوسـت   ،ي مغز داشته باشد ولي پوست نداشته باشد؟ بـراي حفـظ مغـز   يايد درخت گردو ولي هيچ جا ديده
  .ضروري است

. توان گفت شريعت لفظ است و طريقـت معنـا   مي. اند ا كردهلفظ با معنا تشبيه به نسبت آن دو ريا 
، الفـاظي را كـه   زنيم ي را كه مييها ما اين حرف .نه لفظ بدون معنا اثر مطلوب را دارد و نه معنا بدون لفظ

صـحبت را  اني همين اگر با يك غير اير ، اماماست شويم چون به زبان خود ه ميهمه متوج بريم، كار مي به
آب  يوقتـ  داننـد،  ينمـ  چيهـ  يكه زبان فارس ديهست ييشما در جا ديفرض كن. فهمد نمي چيز هيچبكنيم، 
گوششان كر خواهد بود  ها يبعضدر چنين جايي وضعيت چنين است كه . آب: دييبه لفظ بگو ديبا ديبخواه

. فهمنـد  يرا نم شيمعنا يول شنوند يملفظ را  ستيكه گوششان كر ن گريد يبعض شنوند، يلفظ را نم نياو 
وقتـي  كلمـه  پس  .كار كند تواند يم ،را يشو هم معنا فهمد يكه هم لفظ را م يجمع فقط آن كس نيدر ا

اصطالح، باد  كند وگرنه، به يعني ايجاد يك معنا در ذهن شنونده ؛شود كه بر معنا داللت كند ي ميلفظ تلقّ
 :يميگـو  مـي در نمـاز  وقتـي   .ي در ذهـن بكنـد  يجـاد معنـا  شريعت هم بـراي ايـن اسـت كـه اي     .هواست

نام خداوندي كه رحمان و رحـيم   اين معنا در ذهن ما ايجاد بشود كه داريم بهبايد  »حيمالرّ حمنالرّ اهللا بسم«
هميشه يادمان باشد كه ما براي اطاعت امر خداوند اين كـار  بايد  ،گيريم كنيم، وقتي روزه مي است كار مي

  .با ما باشد صورت شاكله ت هميشه بهآن ني بايد .كنيم را مي
نوري اسـت كـه   ايجاد هدف از چراغ  .است ييمثل چراغ و روشنانسبت ميان شريعت و طريقت يا 

  .بدون چراغ نور از كجا پيدا بشود؟ در اينجا هم هدف طريقت است .بينيم ما مي
الزم يعنـي شـبيه و متشـبه،     ،دو طرفهمه چيز  ،در مثال و تشبيهو ست ا و تشبيه اينها مثال البتّه

ايـن   !اش كجاسـت؟ نـه   پس شيشـه  ،شريعت مثل چراغ استنبايد پرسيد اگر مثالً  .نيست عين هم باشند
  .يك تشبيه است

در همـان  . يم معنـو تقـد  قـت يدارد و طر يم ظاهرتقد اي يم زمانتقد عتيشر نديگو ياصطالحاً م
ـ آ ين درمـ ااست كه از ده يظ امواجالفآن ا د،ييگو يم يزيچ يوقت اي ديخوان يم يكتاب يوقتمثال قبلي  . دي



 جمع شريعت و طريقتشرح /  72

 فهمـد  يو مـ  كند يبه معنا م ليدر ذهن خودش تبد ،لفظ را نيا ،موج را نيرا بفهمد، اشما زبان  فاگر طر
و رد  خـورد  يبـه سـرش مـ    اسـت  ييلفظ مثل بـاد هـوا   نينداند ازبان شما را  ايه نكند اگر طرف توجاما 
اثر ندارد، بدون لفـظ هـم اصـالً     د،يگو يچه م ونكند كه ا شيه به معناتوج يول دهيظ را شنلفاگر  .شود يم

و كننـد  يمـ  نييرا تع ينياعمال دو  اند دهيهم چسب به قتيو طر عتياست كه شر نيا ؛شود ينم معنا رتصو 
  .ندارد ياثر يگريبدون د چكداميه

 ي اجـازه  ي ت و هـم طريقـت بايـد رشـته    هـم شـريع  كه بزرگانِ آيد  له پيش ميأدر اينجا اين مس
گويند كه چه كسي به ما اجازه داده و او  هاي اجتهاد مي نامه در اجازه علما. برسانند عخودشان را به امام

را بـه  ي خود  اجازه ي ها رشته بعضيدهند و  ادامه ميهمينطور  اجازه گرفته و از چه كسي و او از چه كسي
كه اين اجـازه   براي طريقت اجازه دارند بطوريعرفا همينطور  .رسانند ميي و حتّي به قبل از وشيخ بهائي 

اختنـاقي بودنـد كـه    شـرايط  در چنان  عخصوص بعد از حضرت رضا به ائمهمنتها  .رسد مي عبه امام
 ي ايـن سلسـله  . گرفتنـد  ي بيعت مـي يتوسط نمايندگان يا وكال رو ، از اينل بودكاصالً ديدنشان خيلي مش

ــاز ــور همين اتاجـ ــام طـ ــا امـ ــه تـ ــا .داردادامـ ــدثان،علمـ ــله ، محـ ــازه ي سلسـ ــاً  اجـ ــان را غالبـ شـ
ــه ــراي اينكــه روايــات  مــي عجعفرصــادق امــام حضــرت ب ــه رســانند ب از عمــدتاً شــريعت مربــوط ب

نقل شـده  ) گويند نيز مي باقرين يا صادقينكه به اين دو بزرگوار ( فباقر جعفرصادق و حضرت حضرت
مـذهب جعفـري منتسـب بـه     . شده اسـت مشهور جعفري عنوان  بهذهب ما به اين دليل است كه م. است

 ائمـه شيعيان عالمت اين نيست كه در مذهب جعفري ولي اين عنوان، . دصادق استمحم جعفربن حضرت
بـه  نامند كـه   مي »رضوي«آن را فقري  ي همينطور در مورد سلسله .دنرا قبول نداراز امام جعفرصادق بعد 

ي  ي اجـازه  سلسلهطوركه نهما .بعدي را قبول ندارند ي ائمهفقرا نه اينكه اما  ،شود حضرت رضا منتسب مي
طريقـت رضـويه    ،شود و مذهب جعفري دوازده امامي است جعفرصادق منتسب مي روايت علما به حضرت

  .دوازده امامي استرسد،  مي عكه به امام رضاهم 
 .هي استلّال نعمت ي از اختصاصات سلسله ،شريعت و طريقتيعني جمع بين اين دو، اند كه  فرموده

هـي  لّال شـان هـم غلـط اسـت ولـي اسمشـان نعمـت        ي كه اجازهيآنها، حتّي هيلّال در سالسل فقري نعمت
 يسالسـل عرفـان  ميـان  در  البتّـه  .د به اين هستند كه شريعت و طريقـت را حفـظ كننـد   مقيعمدتاً  ،است
 .ه دارنـد توج قتيبه طرفقط خودشان  اليبه خ و ه ندارندتوج تعيبه شر ،داي هديد اي داي هديكه شن ها، يبعض
 عتيبـه شـر  بعضي ديگر فقـط   .كشد  يم حرافبه ان داي هديغالباً د ،باشد عتيكه بدون شر يقتيآن طر يول

چنـد ركعـت هـم نمـاز     و يسـ  ،خوانند يواجب م نماز ركعت هفدهروز كه  مثالً در شبانه نكهيه دارند و اتوج
هاينماز نيامعناي  دياز آنها بپرس ، ولي اگر نندبخوا يمستحب ؟يديـ فهم چـه از آنهـا    سـت؟ يچ يمستحب 
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ـ    يكسـ  ،در نمازكه اگر ند ا هگفت يبعض ميدر قد يحتّ. دينماز را بفهمكه ند ا هنگفت دنيگو يم ه بـه معنـا توج
از راه لفـظ و از   .است كه به معنـا برسـد   نيا يبرا يلفظ الزم است ول حال آنكه .كند، نمازش باطل است

  .كرد تيرعا ديرا با نيا يهر دو د،يرس يبه معنا م عتيراه شر
ي كه شايد دفعـه اند  پيدا شدهبعضي از سالسل در ميان در طي تاريخ كسان ديگري هم ا و ام ل او

هـم  قـرآن   ي يـم، آيـه  ا هن رسـيد يايـم، مـا بـه يقـ     گويند ما واصل شده ميكه از روي تنبلي و قصور بوده 
یقنيُ  :رمايدف مي

ْ
ك ال ِ

ْ
ي یأ َواْعُبْد َربَّك َحتَّ

، پس ديگر خداي خودت را بندگي كن تا وقتي كه يقين پيدا كني ،1
در ايـن آيـه   يقين  ،صحيح نيستتفسير اين حال آنكه  .ما يقين پيدا كرديم شود چون رفع تكليف از ما مي
دهم به  شهادت مي يمگوي است مي ئمهاخطاب به ي هم كه يها نامه زيارتبعضي در  .به معناي مرگ است

ُمـور آنها اينكه
ُ ْ
 األ

ُ
ِ عاِقَبـة

کـِر َوِهللاَّ
ْ
ُن
ْ
 امل

ِ
ـْوا َعـن

َ َ
َْعُروِف َو

ْ
ـامل

ِ
َمـُروا ب

َ
 َوأ

َ
اکة ا الـزَّ ُ

َ
 َوآ

َ
ـالة قـاُموا الصَّ

َ
أ

امـام  كـه   در حـالي  ،2
ـ  دهـم كـه تـو نمـاز مـي      محتاج به شهادت من نيست كه من بگويم شهادت ميمعصوم  زكـات  ، يدخوان

ند؟ بـراي يـاد   ا هها را گفت نامه چرا بزرگان ما اين زيارت ؛ ولييردك منكر مياز معروف و نهي ، امربهدادي مي
شـفا   عنـوان  بـه كنم و خاك مزارش را توتياي چشـم   يعني اگر من به اين حضرت سالم مي ؛دادن خود ما

ـال اند كه براي اين است كه اينطوري بوده ،كنم مي قاُموا الصَّ
َ
 أ

َ
اکة ا الـزَّ ُ

َ
 َوآ

َ
پس من هم اگر بخـواهم   .الي آخر ة

دم  تـا  ائمه ي دانيم همه ما مياينكه منظور  .، بايد اين كارها را بكنمبشومنزديك به آنها شم كه او اليق ب
گفتنـد مـا    وقـت نمـي  چهيو دادنـد   عبـادات را انجـام مـي    ي گرفتنـد، همـه   خواندند، روزه مي آخر نماز مي

  .شديم واصل
ديگـر اينكـه   . كند كه جمع ميان شريعت و طريقت ميهي است اللّ نعمت ي از مختصات سلسله اين

 ،آيـد  گذارند، خوششان مي ها مي خيليالبتّه  ؛شارب گذاشتن هم واجب نيستحتّي  ي نداريم،لباس خاصما 
رويشـي  بـه د ما چون اينطوري هستيم در كوچه و بـازار   .واجب نيستاما  ،متداول است و خوب هم است

و  شـوند  به درويشي شناخته مـي  ،ده نفر با يك لباس مخصوص به خيابان برونداگر اما  شويم شناخته نمي
و تحقيـق  در ذهـن كسـاني كـه اهـل مطالعـه       ،بزندرا در مورد رفع تكليف يكي از اينها چنين حرفي اگر 

شـريعت و  معتقـديم   مـا ها اينطـوري هسـتند، حـال آنكـه      درويش ي كند كه همه چنين خطور مينيستند 
  .هيچكدام بدون ديگري سود ندارد ،طريقت هر دو با هم بايد باشد

   ءااوليـ  بـوده و تـا ظهـور خـاتم     عف باشـد از زمـان آدم  طريقت كه عبـارت از عرفـان و تصـو، 
كـه   در صـورتي  .آدابـي دارد  و همچنـين روحـي  دينـي،  بـراي اينكـه هـر     .خواهد بـود  هميشه امام زمان

آن هـدف معنـوي    ي مجموعـه  ،يـك هـدف معنـوي هـم دارد     بيننـد كـه   ، مـي بدهنـد آن آداب را انجام 
                                                                          

  .99سوره حجر، آيه .  1
  .41سوره حج، آيه .  2
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فاسمش طريقت است و تصو.  
همين امر است  .آن است ف هم درتصو ،كه مذهبي دارند ييها تو ملّاديان اين است كه در تمام 

ف تصو اي سرچشمه گرفته شده مسيحيتف از گويند تصو ميمثالً ها موجب اشتباه شده و  كه براي بعضي
؛ نـد ا هفي داشـت هـا هـم تصـو    يهـودي حتّـي  ف از معنويـت اسـت،   تصـو  در حـالي كـه  . است از هند آمده

چنـين  در اسالم هـم   .طريقت و شريعت با هم توأم بوده استاديان  ي همه در ، چونهميشه بوده فتصو
در تمـام   نـد ايـن اسـت كـه اسـالم     ا هي كه براي اسالم ذكـر فرمـود  خاص خصوصيت. م استمسلّچيزي 
واکُ  :فرمايـد  چنانكـه مـي   ،ي غذا خـوردن حتّ ،هاي زندگي مردم دستور داده است زمينه

ُ
ْسـِرف

ُ
ا َوال ُ ـَر

ْ
ـوا َواش

ُ
ل

1، 
در  ، خالصـه خانواده، در مورد كار ي در مورد ازدواج، در مورد اداره .روي نكنيد بخوريد و بياشاميد ولي زياده

 .وجـود دارد  هاطهار ائمهيا  صر فرمايشات حضرت رسولچه د ،دستوراتي چه در قرآن ،مواردي  ههم
خوردنشاگر غذا  ،تش اطاعت امر باشدبنابراين كسي كه ني ت اطاعت امـر و طبـق دسـتورات باشـد    به ني، 
آن  ،كاسبيش با حفـظ دسـتورات اخالقـي باشـد    و كند  اگر كاسبي مي .عبادت است هم همان غذا خوردن

براي تا شد به قصد اينكه معاشش بهتر شده و درآمدش بيشتر بشود ك اگر زحمت مي .كاسبي عبادت است
آن  و كار كردنش شـريعت اسـت   .شود ي ميعبادت تلقّاينها  ي همه ،اش رفاه فراهم كند خودش و خانواده

ميمعاش تي كه دارد و كسب ني كسـب و  فيم مـوظّ  ايـم  اين دنيا آمده بهما كه . طريقت است ،تكند آن ني
ـ    همانطوري .مان را بگذرانيم ندگي خود و خانوادهزتا كار كنيم  هـر   ،شـود  ت نمـي كه هيچ عملـي بـدون ني

  .شود مي تلقّيآن كار كردن هم عبادت ، آن قصد الهي و اطاعت امر باشد قصدي كه داريد اگر
 .ميبدهد كه اوامـرش را اجـرا كنـ    قيتوفخداوند و  ميه كنتوج شريعت يشاءاهللا ما به درك معنا نا
همان موضوع داده  يبرا يدستور خاص عتيشر ،ديفكر كنكه  يا لهأند در هر مسا هكه فرمودنطوريچون هم

  .ه به معنا و آن دستور استتوج قتياست و طر
   

                                                                          
  .31سوره اعراف، آيه .  1
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  رح 
آن     1ا 

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

ـ  ،ستا ي و صورت پيمان بين بندگان و خداونديپس خواندن قرآن كه فرمان خدا  ر عمـومي ام
 .آريـم  ياد بندگي خود افتيم و از پيمان ياده ست كه تا بشود هر روز ولو كم باشد بخوانيم كه با

ل شروع بـا پـاكي و پـاكيزگي    را دانست و تدبر در آن نمود و در او آن ي و تا بشود بايد ترجمه
ه دهـد و بـراي   در دل جا گيرد و برخالف جلو شيطان برد كه مبادا ي وسوسه خدا از شرّه پناه ب

ـ    امـر   نيـك و  ،ييخـدا و پيمـان خـدا   ه آنها كه ترجمه ندانند باز هم خواندن قـرآن و توجـه ب
   2.است شده

حـديث قدسـي هـم     البتّـه  ،وند به پيغمبر وحي شدهاقرآن جمالت و كلماتي است كه از طرف خد
ولي  كند خداوند نقل مي دارد و آن عبارت از حديثي است كه پيغمبر مستقيم ازبه قرآن داريم كه شباهتي 

  .جزء وحي و عمومي نيست كند، لذا به زبان خود بيان مي
يعنـي بـراي    ؛عموميـت آن اسـت   ،انـد  كه اينجا مرقوم فرموده بطوري ،وحي و قرآن خصوصياتاز 

ذكر شد كه جبرئيل آمـد   علق ي اي است كه در سوره قرآن هم با پنج آيهنزول شروع  .مردم است ي ههم
  ،بخوان :لوحي نشان داد و گفتو به حضرت 

ْ
ـَرأ

ْ
اق

ديگـر   ي در آيـه ( .دانـم  پيغمبر گفت من خواندن نمـي ، 3
 ما وَ  :استآمده قرآن 

ُ
 ک

ُ
ْتل
َ
َت ت

ْ
 ن

َ
َیمیِنك

ِ
ُه ب

ُّ ُ َ
 َوال

ٍ
ْبِلِه ِمْن ِکتاب

َ
 وا ِمْن ق

نه چيـزي   ،نه چيزي خوانده بوديتو قبالً ، 4
صـورت ظـاهر    بـه  .تـوانم  پيغمبر گفت كه نمي .)ند كه چه و چهكرد ميادعا ا اينها لّوا ؛توانستي بنويسي مي

كنم جبرئيل چنـين   تصور نمي(را گرفت  پيامبر گلويو ظاهراً مرتبه فشار آورد دوشود كه جبرئيل  گفته مي
مگـر   .خواست كه امر خدا را اطاعت كند خود پيغمبر مي ،الهي وقتي صادر شد امر )جسارتي را داشته باشد

 .ت كه حضرت كشيد براي چه بود؟ اين عبـادات و رياضـات بـراي اطاعـت امـر خـدا بـود       اين همه رياض
مرتبـه   م يـك سو ي دفعه ،شد دلش فشرده مي ،حضرت خيلي فشرده بود .مرتبه گرفتدوهرحال جبرئيل  به

ـقَ  :ها از جلويش برداشته شد و خواند پرده
َ
ل
َ
ـذي خ

َّ
ـك ال  َربِّ

ِ
اْسم

ِ
 ب

ْ
َرأ

ْ
سـاَن ِمـ ،اق

ْ
ِ
ْ

ـَق اإل
َ
ل
َ
 خ

ٍ
ـق

َ
رَکمُ ، ْن َعل

َ ْ
ـك األ  َوَربُّ

ْ
ـَرأ

ْ
، اق

 
ِ

َ
مل
َ
ق
ْ
ال
ِ
َ ب

َّ
ذي َعمل

َّ
ْ ، ال

َ
ْ یْعمل ساَن ما ملَ

ْ
ِ
ْ

َ اإل
َّ
  5.َعمل
وقتي خداوند بـه پيغمبـر دسـتور     .وجود دارداي  دستورات و مسائل عمده ،اول ي پنج آيهدر همين 

البتّه . واجب استكه شايد داشتن سواد  كرداستنباط شود  از اينجا مي .ما هم بايد بخوانيم ،بخوان :دهد مي
، ن كه اين دستور را بتوانيم اجرا كنيم و قـرآن را بخـوانيم  ولي براي تيماست گفت واجب شرعي  شود نمي

                                                                          
 .ش. ه  5/10/1387و دوره دوم تاريخ  .ش . ه 20/1/1377و 13/1/1377هاي  خيتارهاي جمعه، تلفيق دوره اول  جلسات فقري شب.  1
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كسـي   ،يعني پرورنده رب .رب تو ،دگاري كه تو را خلق كردرنام پرو به ؟نام چه كسي بخوان به .خوب است
  .خـالق، بـديع و بـارع   است ميـان  فرق  .خلق كرد او .كند تربيت مي ،پروراند كه مي

ٍ
ـق

َ
سـاَن ِمـْن َعل

ْ
ِ
ْ

ـَق اإل
َ
ل
َ
 ،خ

مـن   نظـر  بـه اي كـه   ترين ترجمـه  صحيح .اند مختلف ترجمه كردهبه معاني علق را  .انسان را آفريد از علق
ـاين است كه رسد  مي

َ
قـهاست نه جمع  ُعلقـهجمع  قَعل

َ
 .ن داشـت يعني تو را آفريد از ارتباطاتي كه جهـا  .َعل

ک
َ ْ
 َوَربُّك األ

ْ
َرأ

ْ
 را، ، بخوان پرودگار بزرگوارت َرمُ ـاق

ِ

َ
مل
َ
ق
ْ
ـال
ِ
َ ب

َّ
ذي َعمل

َّ
اينجـا بـاز    .دگاري كه ياد داد نوشـتن را رپرو ، ال

سـاَن مـا  .شود كه خود نوشتن چيزي است كه خداوند بشر را به آن كشانيد كه ياد بگيـرد  فهميده مي
ْ
ِ
ْ

َ اإل
َّ
َعـمل

 ْ
َ
ْ یْعمل   .دانست ي كه نميييم داد به انسان چيزهاتعل ، ملَ

با اين آيات پيغمبر بعثت خود را متوجو ا .لين زني كه اسالم آورد حضرت خديجـه بـود  ه شدند و او
ـ  همه را در راه اسالم داد و حضرت ،ي، حيثيت، جان و ماليدارااز هر چه داشت  هميشـه يـاد    صدمحم

 ،به فرمايش پيغمبررا بناآيات  ي مجموعه .ديگر نازل شد جاً آياتهرجهت متدر به .كرد خديجه مي حضرت
هركـدام   ، نور كهكتاب، برهان مده است، مثلديگري هم در قرآن آبراي قرآن اسامي  البتّه .خواندندقرآن 

اي از  عـده ايـن آيـات را    .گوينـد  مي »قرآن«اين كتاب مسلمين به  ي همه لييكي از صفات قرآن است و
همـه   .خوانـد  پيغمبر براي مؤمنين و بعداً براي مسـلمين مـي   ،شد اي نازل مي تا آيه .حفظ داشتندمسلمين 
 الي راجع به آيات داشـت يـا  ؤس هركستا زماني كه حضرت حيات داشتند . كنندحفظشان كردند  سعي مي

ولي بعـد از رحلـت حضـرت ايـن      ،فرمودند پرسيد و ايشان جواب مي از حضرت مي ،اشتباه حفظ كرده بود
نشين بودنـد در واقـع    تي كه خانهدر مد ععلي. ي پيدا شد كه آيات فراموش بشود و از دست برودنگران
آوري  رسـمي بايسـتي حكومـت قـرآن را جمـع      صورت به البتّه. آوري آيات قرآن پرداخت سال به جمع 25
ايـن كـار    .گفتند قرآن است اصالً قانون اساسي و كتابش را مي ،چون حكومت مبتني بر قرآن بود ،كرد مي

 .آوري كـرد  آوري نمود و بعد هم عثمان اقـدام بـه جمـع    جمعرا عمر مقداري كار كرد و آياتي و  شروع شد
مملكـت اسـالمي فرسـتادند و     ي به چهـار گوشـه  و ي از اين قرآن را نوشتند ياه وقتي كه تمام شد نسخه

شـيعه   .بفرسـتند  بـراي خليفـه   ،براي اينكـه دچـار اخـتالف نباشـند     ،است گفتند اگر در نزد ديگران آياتي
حضـرت   .زماني بود كه قرآن عثمان منتشر شـده بـود   لي اينلت درآمد وزقرآن از ع با ععليگويد  مي

 قرآنـي را  .عرفاني دارد ي يك جنبه مسأله اين .براي اينكه اختالفي نشود قرآن خودشان را ظاهر نفرمودند
اين قرآن كه باالي نيزه  :فرمود ينصفّ در جنگانشان دادند همان قرآني است كه ينبه جانش عكه علي

بـه جانشـينان    ،عرفاني حضرت است ي اين قرآن را كه جنبه .قرآن ناطق منم ،كردند يك ورق پاره است
فقنـد كـه قـرآن همـين     مسلمين متّ ي همه .ن داريماصل قرآن همين قرآني است كه ما االهرحال  به .داد

الزم در اينجـا  كـم هسـتند و ذكرشـان هـم     هم ي اشخاص كه خيلي استثنائاً بعض .است كه متداول است
گويند چيـزي از قـرآن كسـر شـده يـا       هم نمي ماً آنهاگفته باشند ولي مسلّغير از اين ممكن است  ،نيست

است كه بين اين دو جلد است و تنهـا  همان قرآن هرحال ما معتقديم  به .است چيزي به قرآن اضافه شده
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تمام كتب الهي ديگـر دسـتخوش تغييـرات     .قيماً از جانب خداوند بيان شده استكتاب الهي است كه مست
معلـوم نيسـت    در وسـط داسـتان   .كتـاب داسـتان اسـت    بينيد عمدتاً ، ميرا بخوانيد توراتاگر . استشده 

بعد هم كه  .است همينطورهم  انجيل .موسي است حضرتبر موسي است يا وحي  حضرتكالم كجايش 
اينجا غير از يهود و نصارا گروهي هم هستند كه به آنهـا  در كه گزارش دادند فتح كردند مسلمين ايران را 

پيغمبـري   ،د بودنـد اينها موح :فرمودند عاي بكنيم؟ علي گويند با اينها چه معامله مجوس يا زرتشتي مي
كه وحـي الهـي    هم كتابي كه وحي الهي باشد نيست تنها كتابي اوستا .باشد اوستاند كه ركتابي دا ،داشتند

 هـا  گويند ايـن كتـاب   هستند مي اوستايا انجيل به يا  توراتاست همين قرآن است و كساني كه معتقد به 
 .گويند ايـن كتـاب وحـي الهـي اسـت      ي كه معتقد به قرآن هستند مييآنها ي وحي الهي نيست ولي همه

  .مسلمين حفظ كنند ي مهماً بايد احترامش را هكتاب وقتي وحي الهي بود خيلي محترم است و مسلّ
  پيمـان  ؛»ي و صورت پيمان اسـت يقرآن فرمان خدا« :ندا هكه اينجا توصيف كرد بطوري

ْ
مک ـَربِّ

ِ
ْسـُت ب

َ
ل
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أ

وا َبل
ُ
ـ   ي يهخلقت آدم، خداوند از آدم ابوالبشر و ذر اولاز  1 .یقال وجـود نيامـده بودنـد پيمـان     ه او كه هنـوز ب

 قـا :پرسيد و گرفت
ْ
مک َربِّ

ِ
ْسُت ب

َ
ل
َ
وا أ

ُ
شايد بشـود گفـت يـك     .يك معناي معنوي و عرفاني داردپيمان اين  .َبلـیل

روحي نبود ولي حتمـاً خـودش    ي نفخه نوزآدم هدر براي اينكه در آن لحظه شايد  ؛معناي طبيعي هم دارد
 ،اهاي بدن مـ  تمام سلول .ه بودظاهر نشد امنته ،آدم در وجود او موجود بود ي يهذر .جواب دادچرا كه  ؛بود

ـ   ،ل خلقت زمين در زمين موجود بودهاز او ،تمام مواد بدن ما در  .اسـت  وجـود آورده ه جمع شده و مـا را ب
با ايـن زبـان كـه     ،َبلـی :وقتي همه گفتند .ه داشتيمما وجود بالقو ،آدم و لحظه در وجود حضرت ايامهمان 
، يعنـي  َبلـیخـود   ه كند خودبهتوج طوري است كه اگر يعني فطرت بشر .زبان فطرت و طبيعت بودبا  ،نبود
ي هم كـرده بـراي اينكـه در همـان آيـه      تعهد ،فطرت انسان بنابر خداشناسي است ،پس .گويد را مي بله،
 َربُّك ِمـْن َبـينوَ  :فرمايد مي

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وا َبلـ ،آدم پيمـان گرفـت   وقتي پروردگارت از بني، آَدمَ   ِإذ

ُ
 قـال

ْ
مک ـَربِّ

ِ
ْسـُت ب

َ
ل
َ
آيـا   ،یأ

 اين پيمان از فطرت ما گرفته شـده  .اين پيماني الهي است كه مطابق فطرت ماستما نيستم؟ پروردگار ش
ـیکْم یـا َبـين :فرمـود به آدميان خداوند خطاب  يگريدي  آيهدر  .است

َ
ْعَھـْد ِإل

َ
ْ أ ملَ

َ
ـیطان  أ

َّ
ْعُبـُدوا الش

َ
ْن الت

َ
 آَدَم أ

2، 
در روز الست  ها مانيپ نيا ند؟شما را گول نز نطايكه ش ميقرار نگذاشت م،يبا شما عهد نبست ايآ آدم يبناي 

 حـال  .ميو اطاعـت كنـ   مياعتقاد بورز مانيپ نيبه ا ديبا ،ل خلقت بودهاو ،ميماً نبودكه ما مسلّ يبوده، وقت
 مـان يات وجـود آدم پ از ذر ،از خود آدم ريرا آنها بستند، به ما چه؟ خداوند غ مانيپ نيا ممكن است بگوييد

از  ،يخـاك  ي كـره  نياز همـ  شيآدم اجـزا  ينسل بعد. بست با خدا مانيآدم پبدن لول هر س يعني .گرفت
ـ ما ا دات وجوذر نيبنابرا. آمده استشد،  دهيكه آدم آفر ييهمان اجزا . انـد  را بـا خداونـد بسـته    مـان يپ ني

ـ ا. را گرفت مانيپ نيا نيزم ي كرههاي  انساندر واقع خداوند از تمام  و ي بعدها نسل نطوريهم  مـان يپ ني
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ـ ارتباط ماست با خداوند و ما را بـه   ي دهنده قرآن در واقع نشان. شده است به كتابت آمده، قرآن يوقت اد ي
ايـن   ي كننـده  قرآن بيـان ايـن فطـرت و يـادآوري    . ميدار يمانيقرآن پ ي فرستنده نيكه با ا اندازد يم نيا

باشـيم و رعايـت    ها فرامـوش كـرد  رخود هاي زندگي فطرت  يممكن است ما در اثر گرفتار. فطرت است
به اين جهت اين پيمان يك امر عمومي اسـت   .ايم كند پيماني را كه با خدا بسته قرآن يادآوري مي .نكنيم

ـ  ،هـا مسـلمانند   بعضي .بخوانندقرآن همه بايد و بشر مخاطب قرآن هستند افراد  ي همهو  ه هسـتند متوج، 
 ي جهـان و همـه   ي غير از اين خطاب عمومي كـه بـه همـه   . ا ديگران ممكن است نخوانندام ،خوانند مي

اند كه مـا   يعني اعالم كرده ،اند بستهبا پروردگار خويش ي هم مؤمنين باالخص پيمان خاص ،مسلمين است
 .يادمـان اسـت   ،ايـم  با خداوند بسـته معني كه در عالم را ايم آن پيمان اصلي را، آن پيماني  فراموش نكرده

كـه   باشد، پس مؤمنين باالخص بايـد هميشـه قـرآن را بخواننـد و بطـوري      ان هم ميقرآن يادآور اين پيم
 ،ي كـه مسـلم نيسـتند   يا آنهاام .قرآن را قرائت كنند ،دستور داده شده هر روز صبح ولو يك مقدار مختصر

ولي امروز شايد بـيش از هـر كتـابي قـرآن بـه      . ، برايشان مشكل استندارندهم عاتي الدسترسي و يا اط
قول خودشان در اين كتـاب خيلـي    شناسان به مستشرقين و اسالم .باشد هاي مختلف دنيا ترجمه شده نزبا
بيننـد   كنند كه مي آنها از اين جهت دقّت مي .كنند غير از دقّت ماست تي كه آنها ميدقّ البتّه. اند ت كردهدقّ

ـ  در عربستاني كه  .رسد به چنين مقامي مي شخصي از عربستان ـ  چهارده قـرن پ حـدود  ه يش در تمـام مكّ
قبـل از اسـالم كتـابي از     .است يعني سواد و خواندن و نوشتن برايشان معني نداشته .هفت نفر باسواد بود

  چيست؟فرد اين  خصوصيات .شود پيدا ميبا اين كماالت تي يك نفر از چنين ملّ ؛نماندهبر جاي عرب 
از پـدر   در بود پدرش رحلـت كـرد،  اش اين است كه وقتي در رحم ما ظاهري اجتماعي خصوصيات

در  .با زحمت اين فرزند بزرگـوار را بـزرگ كـرد   و لذا يتيم شد، مادرش هم استطاعت مالي چنداني نداشت 
نـزد   .نـه مـادر   و نـه پـدر داشـت   اينـك  رفت و اين كودك شـش سـاله   از دنيا هم  ششش سالگي مادر
پـيش عمـوي    .عبدالمطلب هم رحلت نمودكه بزرگوار خود بزرگ شد، چيزي نگذشته بود  عبدالمطلب جد

چنان استقامتي در اعتقاد و ي گفت يبعد اين شخص مكتبي را ايجاد كرد و چيزها. بزرگوارش ابوطالب بود
ـ تي كه پيش ابوطالب بـود  مد او در .وجوش درآورد كار برد كه همه را به جنب خود به قـريش بـه    1ناديدص

بگـو   ؟كوبد و خدايان ما را مي ها ات كاري نداريم ولي چرا او بت درزادهما به احترام تو با برا :ابوطالب گفتند
دهـيم، بهتـرين    خواهد رياست قبيله را به او مي خواهد فراهم كنيم، اگر رياست مي اگر ثروت يا هر چه مي

لـب  ابوطا .كنيم هر چه بخواهد برايش فراهم مي ،كنيم براي او فراهم مي ،خواهد ي را كه مييازدواج و زنها
به آنها بگو اگر خورشيد را در دست  :حضرت فرمود .گويند خدمت حضرت عرض كرد كه آنها اينطوري مي
مـن از ايـن دعـوت     )يعنـي كـار غيـر ممكـن و محـال     ( راست من و ماه را در دست چـپ مـن بگذارنـد   

 !هرگـز  :گفتابوطالب  .برداريد عمو اگر براي شما ناراحتي دارد از من دست :گفت ضمناً .دارم برنمي دست
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قـريش،   ي بـا دشـمني همـه    ،حاال اين شخص در چنين وضعيت و محيطـي  .من فقط پيغام آنها را آوردم
مثـل بـالل    ،ين بودنـد يطبقات ضعيف و پاغالباً از اين مكتب و پيروان حضرت كه  يكابه اتّ ،هبزرگان مكّ

قـانون اساسـي ايـن     .هد بـود خوا ،مكتبي درست كرد كه تا دنيا دنياست ، حكومت وبودكه خيلي بزرگوار 
   .حكومت يا اين مكتب چيست؟ قرآن است

هـا   اسـتفاده كردنـد، خيلـي   از آن هـا   خيلـي  ،قرآن را بشناسنداست كه آنها رفتند تا روي اين نظر 
تـوانيم   اين استفاده را هـم مـي   ،بريم معنوي مي ي استفادهاز قرآن حاال ما هم ضمن آنكه  .نوشتند مطالبي
بنابراين بيخود نيست كـه مـا دسـتور     .كند ابي است كه زندگي ظاهري ما را هم تأمين ميكتقرآن  .بكنيم

ـْرآنِ  :دادهبه ما قرآن هم همين دستور را خود . داريم هر روز بخوانيم
ُ
ق
ْ
َر ِمـَن ال سَّ

َ
ا ما 

ُ
َرؤ

ْ
اق
َ
ف

كـه  اندازه  هر به ،1
  .نيدقرآن را بخوا ،پذير است توانيد و هر اندازه كه برايتان امكان مي

قرائـت آن  خود ولي  .فهميم نمياز آن ما كه چيزي  ،كتاب عربي استاين گويند  ها مي حاال بعضي
هم يك ر نيست؟ قرآن در انسان مؤثّ ،ولو به زبان ديگري هم باشد ،مگر يك آهنگ موسيقي. دارداثر هم 
  .باشدخصوص كه با ترجمه  به ؛ر استهمان ريتم و آيات و عباراتش هم مؤثّ و دارد ياثر

 ي ه لفظ شويم كه از معني و مقصود دور افتـيم و خوانـدن ترجمـه   ي متوجا ولي نبايد به اندازه
قرآن كه بطور صحيح ترجمه شده باشد در غير نماز براي دقّـت و دانسـتن بعضـي احكـام و     

 ست كه اقالً بـدانيم آنچـه ديگـران ادعـا نماينـد بهتـر و بـاالتر آن       ا دستورات اخالقي خوب
   2.يميدارا را

ي كـه بـه مسـائل    يآنها ،مسلميني غيريت قرآن بين مسلمين هيچ حرفي نيست و حتّدر مورد اهم
سـت  ا ولي براي ما فرمايش پيغمبر كـافي  .دهند يت ميخيلي به اين كتاب اهم ،كنند اسالمي رسيدگي مي

َ  َتاُب ک :گذارم روم و در ميان شما دو چيز مي من مي :فرمودندكه 
ْ

ِ َوِعرت
 ،كتاب خداوند و عتـرت خـودم   ، ِتياهللاَّ

 ؛اسـت  دسـت نخـورده و بـدون انحـراف مانـده      ،سـالم  ،ايـن كتـاب   .را خـودم  بيـت  اهـل  ،خاندان خـودم 
  :مولوي قول به

ــرد    ــده ك ــطفي را وع ــق مص ــاف ح    الط
 كـــه بميـــري تـــو نميـــرد ايـــن ســـبق  

   مــــن كتــــاب و معجــــزت را رافعــــم
 3بــيش و كــم كُــن را ز قــرآن مــانعم      

ناُه يف؛ مثل انزال در باب كار رفته يكي هدو فعل ب ، در خود قرآنرآنقمورد در 
ْ
َزل

ْ
ن
َ
ا أ

َّ
ـْدر  ِإن
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ق
ْ
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َ
ل
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قي
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ِ
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َ
َزل

َ
انـزال   2.ن

شود كه يك جا فرموده اسـت كـه    چطور مي .جاً فرود آمدنتنزيل يعني متدر ،يك مرتبه فرود آمدن يعني
در اينجـا   ؟ن را آوردآاالمين تـدريجاً   فرمايد كه روح جاي ديگر مي ،ن را در شب قدر به تو فرو فرستاديمآ

 ي نكتـه بـه  بيه باشد فقـط  هم ش مواردش به ي الزم نيست همه توان تشبيهي را آورد و البتّه در تشبيه مي
اساسشان بر اين اسـت   .نويسند شركتي را مي ي اي اساسنامه هيد عديفرض بفرما .مورد نظر بايد دقّت كرد

چـون   .نويسـند  اساسـنامه را مـي  و جزئيـات  دانند چگونه با هم كار كنند بعد تدريجاً خودشان مـواد   كه مي
ل خداوند اساس اسالم و قـرآن را بـه دل پيغمبـر وحـي     او. كنند مياعمال آن را  ،خواهند دانند چه مي مي
آن مـورد را آورد   تدريج در هر موردي حكم خاص بعد به ،خواهد دانست كه خداوند چه مي پيغمبر مي ،كرد

  .ي نه تنها در تناقض نبود بلكه شرح آن بودكه با اصل كلّ
آيـاتي  مـورد  الً در ت نسخ شد؟ اوآيد كه چرا بعداً بعضي از آيا ناسخ و منسوخ پيش ميبحث اينجا 

  ،بعدها نسخ بشـود آنها كه شايد  ه استاشاره كردقبالً كه نسخ شد خداوند 
ً
ْمـرا

َ
 َبْعـَد ذِلـك أ

ُ
ْـِدث  َ َعـلَّ اهللاَّ

َ
ل

3، 
ها متفاوت  زمان .داشتخود بستگي به همان زمان اين آيات  .ر كندچه بسا خداوند بعد از اين امري را مقرّ

غـذاي  ل بـه او  دهند، اگـر او  ميجلوگيري و پرهيز ل دواهاي مختلف اي او ك بيمار حصبهمثالً به ي .است
ي باالخره آن غذا يا آن دواي آخر كه مقوكه آماده بشود تا بايد تدريجاً به جلو برود  .ميرد بدهند ميمقوي 

  .اش همينطور است لهأي مسناسخ و منسوخ هم تا حد .است به وي داده شود
ي يفرمان خدا« :ندا هگفت ،اين قرآن كه براي ما نازل شده استي  قبالً اشاره شد درباره همانطوركه

 ،آمده است كه قرآن عصادق از حضرت كافي اصولعبارت و خبري است كه در ي  ترجمهاين  .»است
اسـت  عهد خداوند براي عموم مسلمين و بلكه بـراي عمـوم بشـر     .عهد خداوند و فرمان او است يا پيمان

 َربُّك ِمْن َبين ي آيه ابربن
َ
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َ
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خداونـد از   ،4
يادآور همان پيمان است كه اساسـش  اين  .يعني فطرت انسان بر خداپرستي است .فطرت ما پيمان گرفت

بـراي اينكـه در زنـدگي طـوري رفتـار       .ايـم  پيمان را فراموش كـرده اين  از ما خيلي البتّه .تبر توحيد اس
اگـر هـم بـه خداونـد اعتقـادي       .ستهست، خداي واحدي هي يكنيم كه انگار نه انگار خدا ايم و مي كرده
گوييم  ميكه به اين معني  .كنيم د فكر ميخدايان متعدبه خودمان نيستيم و پيش توحيد اهل عمالً  ،داريم

سرنوشـت مـا بـه دسـت      !خيـر  .اسـت  سك كنيم سرنوشت ما به دست فالن فكر ميولي خدا مقتدر است 
آيـات قـرآن    تمـام  .بايـد قـرآن را بخـوانيم    ،شـويم اين پيمان يادآور حاال براي اينكه  !فقط خدا ،خداست
 ي مثل سوره ،گويد د را ميتوحي ي لهأها كه صريحاً مس سورهآيات و بعضي  .ي از اين پيمان استيها گوشه
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  .ايم پيماني است كه در ازل بستهآن يادآور صورت ضمني  بهتوحيد و همچنين ساير آياتي كه 
خصوص اخبار فراوانـي   به فصادقباقر و  از حضرت ؛اند توصيه كرده ائمه ي قرائت قرآن را همه

 ي در اوائـل سـوره   .دهـد  را مـي  قرآن هم همين دستورخود  .فرمايند قرآن را بخوانيد ست كه دستور ميه
مْرتیـ: فرمايد ل ميزم

َ
ـْرآَن ت

ُ
ق
ْ
 ال

ِ
ـل

ِّ
 ـَوَرت

ً
ال

دسـتور  بعـد از آنكـه    .آواز خـوش بخوانيـد  شـمرده و بـا   قـرآن را   ،1
وجـوبش از  و بعـداً  بـوده  واجب مسلمين  ي ل براي همهكه اودهد  ميداري و بيداري و نماز شب  زنده شب

دانـم   مي :فرمايد منين ميؤخطاب به مدر آيات بعدي  ،براي پيغمبر ماندگردن مسلمين برداشته شد و فقط 
د اين كـار را  يتوان د و نمييها مريض د، بعضييها بايد به جنگ برو ، بعضيتان برسيدكار بهها بايد  شما بعضي
 :دفرماي ميسوره فرموده؟ در همان  هد ولي در مقابلش چيپس الزم نيست نماز شب را بخوان ،ديانجام بده

ـْرآنِ 
ُ
ق
ْ
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َ
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َ
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 رانماز شـب  پس حاال كه حكم و وجوب  .دوبار اين عبارت در اين آيه تكرار شده ،2
ـْرآَن  :در آيات قبلي گفته بـود چطوري بخوانيد؟  .توانيد از قرآن بخوانيد هر چه مي ،مبرداشت از شما

ُ
ق
ْ
 ال

ِ
ـل

ِّ
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َ
 ـت

ً
قـرآن را بـا آواز خـوب     عادسـج  حضـرت گوينـد   مـي  .از خـوش بخوانيـد  با آوشمرده و قرآن را  ،ال
شدند و در حال عبور بودنـد   كوچه رد مي كه ازكساني كه اگر حضرت كنار پنجره بودند  خواندند بطوري مي

در  عصـادق  حضـرت . دادنـد  آمد گوش مـي  ي را كه مييايستادند و صدا مي ،توانستند بگذرند اصالً نمي
. ي آهنـگ و صداسـت  يي مـو و يكـي زيبـا   يها يكـي زيبـا   ييزيبا ي فرمايد كه از جمله مي ها ييمورد زيبا
از ايـن  دانـم منظـور    من نمـي (آواز را در گلو بچرخانيد  ،خوانيد قرآن ميوقتي فرمايد  مي عباقر حضرت
ايـن اسـت كـه     ي دهنـده  نشـان خود اين دسـتور   ).فرمايد كه اينطور قرآن بخوانيد ميچيست ولي عبارت 

بـا   ،الهـي دارد  ي اشعاري كه جنبه ،اشعار عرفاني اندنخو ،وحدت مالك بنابه و دن قرآن با آواز خوبخوان
استاين يك نحوه و شرط خواندن قرآن . ه استآواز خوش مورد توج.  

نه تنهـا   .حواستان به آن باشد ي خوانيد همه ميقرآن ديگر خواندن قرآن اين است كه وقتي  شرط
ُتواكه  ستا گفتهقرآن  خوانيد بلكه وقتي مي ِ

ْ َ
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َ
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 ،شـود  وقتي قرآن خوانده مي ،3
 چندي پيش در يكي از مساجد ديدم اين آيه را نوشته بـود  .و تدبر كنيد تفكّرگوش فرادهيد و در موردش 

خوانـد چنـد    ده دقيقـه كـه قـرآن مـي    هر قاري  .كه در موقع خواندن قرآن حركت نكنيد بودتذكّر داده و 
مـن خـودم وقتـي    . خيلي خوشم آمد .خواهند بلند شوند و بروند كرد براي كساني كه مي اي صبر مي لحظه

م ه باشـ شنوم اگر وقت داشت صداي قرآن را كه مي ،خواهم اخبار را گوش كنم كنم و مي راديو را روشن مي
رد  الهـي  كنم كـه از ايـن امـر     راديو را خاموش مي مه باشدهم و اگر وقت نداشت نشينم و گوش مي مي تمـ

 .تواند تدبر بكنـد  قل اگر هم بشنود نمياال ،چون قهراً وقتي آدم كار دارد حواسش جمع نيست .نكرده باشم
  .بكنند تفكّرست كه تدبر و هدر خواندن قرآن پس اين شرط هم 
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الً قرآن چون كالم حضـرت حـق اسـت    او .دانيم گويند ما كه زبان عربي نمي باره بعضي مي دراين
بعضـي   .اش را هم ندانيم س است ولو ما معنياين كالم خودش مقد ،خطاب به واالترين بنده و تاج سر ما

ممكـن  مثالً . ناً هم بخوانيم خيلي خوب استاين است كه تيم ،اي است بين خداوند و پيغمبر جاها مكالمه
مـا هـم    .اش را بدانـد  بدون اينكه معنـي بيايد كسي خوشش  شعري بخواند وخارجي  ي يك خوانندهاست 

اگـر   البّتـه . منـد بشـويم   عالقه بايدت قرآن براي ما محترم است و ابايد فكر كنيم كه آهنگ قرآن و عبار
هاي خوب قرآن را پيدا كنـيم و   معني هم اين است كه ترجمهدانستن  .اش را بدانيم خيلي بهتر است معني

كسـاني كـه    .قرآن اسـت در  تفكّرتدبر و  ي لهأاين مس .ه همان معنا باشيموانيم متوجخ بعد كه آيات را مي
از آن  يمقـدار  خواننـد  يم يا هيالً هر وقت آمراجعه كنند كه اقَقرآن معتبر  يها به ترجمهدانند  عربي نمي

 يهـا  گـر ترجمـه  ما ا رود، ينم نياز ب يچيز هيچ يو اصول علم اتيچون بنابه تجرب .باشدمعنا در ذهنشان 
ـ      ني، اميكن  مطالعه قرآن را حيصح  ميهـم بخـوان   يدر ذهن ما هست و بعداً اگـر قـرآن را بـه همـان عرب
تكـرار  حتّـي   و كنـد  يدر رفتار ما اثر مـ  ميه كنتوج نكهيبدون ا و شود يخود آن خاطره در ما زنده م هخودب

ه بـه لفـظ كـه مـا     توج نيا البتّه .هستكه در ذهن ما  شود يم يقرآن موجب تكرار آن معان اتيآخواندن 
 يهـا  كـردن  از حفـظ  ياريبسـ . ميفتيباشد كه از معنا دور ب اديآنقدر ز دينبا ديخود قرآن را بخوان مييگو يم

مـا   يبـرا  شيمعنا يبرا رآنق. شود يو معنا فراموش م شود يه مبه لفظ توج .است ليقب نياز ا ديقرآن شا
 نـاً ميت ،كرده است يوح غمبريبه پو است كه خداوند فرموده  يعبارت نيع نكهيه به ابا توج يصادر شده ول

 يكه ظـاهراً معنـ   يرييتغ يحتّ .مينداررا در آن  رييتغ وجه حقّ چيه همان قرآن خوانده بشود و به نيع ديبا
 نيهم از .كم كند اياضافه  »واو« كيدر جايي از قرآن حق ندارد  يوجه كس چيه به. كند يرا هم عوض نم

توجيگفت كه قرآن تنها كتاب آسمان شود يم ،داده نشده يرييتغ چيدر قرآن ه نكهيبه ا نيمسلم ه خاص 
ـ در آ وجـه  هـيچ  بهماست كه  ي بر عهده نيا .است و نزول تا حاال دست نخورده ياست كه از بدو وح  اتي
  .انجام نشود يفقرآن دخل و تصرّ

دعـاي قرآنـي   اگر حمد و سوره يا احياناً دعاي دست  در، داردوجود قرآن  ي ازهم آيات ي در نمازحتّ
 .ه به معناي عبارت مبطـل نمـاز اسـت   نظر داده بود توجكه كسي مطمئن نيستم،  ، البتّهي ديدميجا .باشد

اش  ولي اگر معني ،كند خدا قبول مي ،اش را نفهمد معني بزند و معني آدم حرف بياگر  .ب كردمخيلي تعج
معـاني   :ندا هكه اينجا فرمود بطوري .كنم چنين چيزي صحيح باشد نميتصور  !؟كند ميرا بفهمد خدا قبول ن

خـود معنـا    خودبه ،ه شما از نماز برداشته شودخوانيد بدون اينكه توج نماز ميهم قرآن را بخوانيد كه وقتي 
  .در ذهنتان بيايد

ھَّ الميَ شرط ديگر قرائت قرآن اين است كه بايد پاك باشيم و پاكيزه كه 
َ

ُط
ْ
امل
َّ
ُه ِإال ُرونَ ـسُّ

هـاي   جز آدم ،1
شاءاهللا دلمان  اين است كه اناش  باطنيمعناي  .چند معنا دارداين عبارت  البتّه .زنند پاك به آن دست نمي
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هـم پـاكيزگي    ،پـاك معنـاي  اينجا در  .دپاك باشجسممان معناي ظاهريش هم اين است كه  .پاك باشد
  .هاي شرعي را داشته باشيم كيزه باشد و هم يكي از طهارتهم بدنمان پابايد  .است هم پاكي

چون گاهي اوقـات   .ستهقرآن كلمات كه در است ي يزير و زبرها ياعراب ديگر رعايت ا ي لهأمس
از خلفاي ي يكي  دربارهبطور مثال  .گردد اصالً به ضدش برميو كند  ي عوض ميزير و زبرها معنا را به كلّ

او  .سزايش اين بودالبتّه  ،خيلي ناسزا به او گفتآياتي آمد كه از قرآن فالي گرفت و كه نقل است ه امي بني
ـ بعد اين آيه از  .ر زديت عصباني شد و به قرآن َ َبـريا برائـت را كـه   ي ل سـوره او اتآي ـِرکنيَ  نَّ اهللاَّ

ْ
ُش

ْ
 ٌء ِمـَن امل

هُ وَ 
ُ
َرُسـول

َ َبـريا :نـد اينطوري خوا ،يعني خداوند و رسولش از مشركين بيزارند ،1 ـِرکنيَ  نَّ اهللاَّ
ْ
ُش

ْ
بـه جـاي    ٌء ِمـَن امل

هوَ اينكه 
ُ
بـراي   البتّـه  .بيـزار اسـت  ) العياذبـاهللا (خدا از مشركين و از رسولش: يعني هَرُسـولِ گفت  ،بگويد َرُسـول

ـ ام .هي بكنند گناه بزرگي استتوج است اگر بيعربي اعراب كه زبانشان  ه ا براي ما اگر از خطا و عدم توج
ي هـا  رسم است كه غلطخوانيم  ميدر ماه رمضان كه قرآن  ي دوره است كه در اين. و باشدعفُشايد مد باش

ي يولي آنها ،قرآن را بخوانيدكه  فائمهدر اخبار است از . يمبراي اين كه غلط نخوان .گيرند را مي قاريان
بـه  عراب صحيح و فرشتگان ابخشد  دانند اگر اشتباهي كردند خداوند مي هم كه عجم هستند و عربي نمي

 .بپـردازيم هـم  به معنا و براي اين است كه زياد به لفظ نپردازيم ذكر اين نكته  .برند مي دهند و باال ميآن 
نـوك زبـان بـالل را بريـده بودنـد و       .زيـاد ناراحـت نشـويم    ،معنا را وقتي دانستيم اگر هم اشتباه كـرديم 

َعَمـلَحي  ؛كند تلفّظرا درست  »يح«توانست  نمي
ْ
 ال

ِ
ري

َ
 خ

َ ـ «، كنـد  تلفّـظ توانست درسـت   نميرا  َ را » يح
»داند؟  مگر خدا فقط زبان عربي مي ؟يم كه نماز بالل درست نيستيبگو توانيم آيا ميحاال  .گفت مي» يح

حـال   .خاصي دارند ي هركدام لهجه ها يخود تهرانحتّي و ها  ها، خوزستاني آذربايجاني در مملكت خودمان
باطـل   تدرسـت نيسـت نمـاز    تيم كه چـون قرائتـ  يبگوبه آنها بايد  ؟فهمد گر نماز بخوانند خدا نمياآنها 

ايـن   .خـوب و بـا ترتيـل خوانـد     ي نماز را بايد خواند و كوشيد كه قـرآن و نمـاز را بـا لهجـه     !است؟ خير
نماز و تـرك   را نداريم نبايد تركدرست  ي و آن لهجهچنين كنيم ولي تا وقتي كه نتوانستيم است  درست

  .قرآن بكنيم
را در وجودمـان   شيمعنا ي و همه ميرا بفهم شيمعنا ي ما را قادر بسازد كه همه وندشاءاهللا خدا نا
   .شاءاهللا ناوجودمان قرآن بشود  يعني ؛ميحل كن
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  رح 
  1ماز  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

سوي خدا كه ه و روي آوردن بنده است بست ت ابزرگ اسالمي ي نشانه .ستا دين ي نماز پايه
سـت، پـس اگـر پذيرفتـه شـد ماسـواي آن پذيرفتـه و اگـر رد شـد          ا تمام عبـادات  ي مايه

   2.شوند مي مردود
انسـان  . و جـوارح  ءاظاهر در اعضـ  صورت به تيظاهر ساختن عبود يعنيعبادت  .نماز عبادت است

ـ حالت را و ا ني، اخداست، مخلوق خداست ي بنده نكهيتوجه بكند به ا يوقت ـ وضـع را عبود  ني  يعنـ ي ت،ي
از خود مـا   داند، يخداوند كه م .دنشان بدهآن را  يعنعبادت است ي ت،يعبود نيا ي جلوه. نديگو يم يبندگ

 صورت بهرا  تيعبود نيكنم، ا يادآوريو  ميبه خودم بگو نكهيا يدر واقع برا ياست، ول تر به درون ما آگاه
در هر موقع چه  نكهيو ا ءاكه خداوند داده است از لحاظ حركت اعض يدستورات پس .كنم يعبادت ظاهر م

  .مييگو يرا عبادت م نيگفته بشود، ا يمطلب
كنـد،   ياگـر خـدمت بـه مـردم مـ     . اعمالش عبادت است ي مؤمن همه انسانِ م،يالبتّه اگر توجه كن

تمـام   نكهيضمن ا در يعني .خودش عبادت است نيا كند، يشركت مياد خدا اگر در مجالس  ،عبادت است
ـ ا .دياز بندگان خدا هست يا كه بنده ديدر همان حال متوجه هست د،يده يرا انجام م تانيكارها خـودش   ني

 يزهـا يخدا، به كارهـا و چ  يعبادت و بندگ نيا نيع به امر همان خداوند، دربنا چرا كهعبادت است،  كي
  .ديرس يهم م يگريد

بـه  نبايـد  حسب دسـتور خداونـد در موقـع نمـاز     كه بر يمعن نيبه ا عبادت است، ينماز، حدّ اعال
به حـج   مثالً اگر ست،يعبادات ن ريدر مورد سا خصوصيت نيا. ديو مشغول باش ديفكر كن يگريد چيز هيچ

 يا از مغـازه  يديخرچنانكه است،  كنمعامله هم ممآن در ضمن  يحج عبادت است، ولبا اينكه  د،يرو يم
اما نماز فقـط توجـه    ؛ديكارها را بكن نيكه ا اند اجازه دادهچون  د،يكن يم ي ديدنياز جاها يداريد د،يكن يم

ي هسـتند كـه در    اوراد  واذكار داراي  يعنيدارند  ينماز ،ياله انيجهت تمام اد نيبه خداست و به ا خاصـ
خودشـان دور   ازار را اشتغاالت و افكـ  ريمسائل، سا ريسا ديباكنند كه در آن اوقات  اوقات خاصي بيان مي

 يالهـ  انياد ي است كه لغت نماز در همه نيا .خودشان باشند تيو عبود يكنند و فقط متوجه اعمال عباد
  .شود يم يقّتل گريكديبه  ياله انياد نيصال ااتّ ي و حلقه ينماز در واقع ركن اساس ،جهت نيبه ا. هست

خـدا   يو بندگ تيفقط به عبود م،يكن وجهو ت ميمشغول باش يچيز هيچبه  دينماز ما نبا ي در لحظه
نماز ما را خداوند قبول كـرد،   نياگر ا .بنده و ارباب ،يدو نفر مان،يو خدا مييفقط ما يعني م،يتوجه كن ديبا
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و  كند يم لخدا قبورا  گريتمام عبادات د ٰياول قيو قبول كرد، به طر دييتأ م،يما را كه اعالم كرد تيعبود
به دل  يقبول كردنش، بستگ اياما رد كردن  .هم مردود است گريد يرا رد كرد، آنها نياكرده ن ياگر خدا

فكـر   يچيز هيچلحظات به  نيكه در ا ميكه ما خودمان حس كن شود يجهت قبول م نياز ا .خودمان دارد
و  رانگيهم دو هم خودمان  قِيتشو يبرا نيهمچن. خداوند بوده است ارياخت دردربست افكارمان  م،ينكرد

ـ  ،نماز جماعت يعنياجتماع در نماز، براي  ،ميهست ميكه ما به درگاه خداوند تسل گرانيهم اعالم به د  كي
 بـه  .ميبه جماعـت بخـوان   ،ميخوان يم ٰيرا كه فُراد ينماز نيبهتر است هم يعني .اند گفتههم  يثواب اضاف
مـان،   هيسا» .است گريد يو دلم جاجمع  انيمن در م« :شعر مشهور قول بهكه  ميبخوان يصورت بهجماعت 

   .دل هركدام در نزد خداوند است ياست ول گرانيد يمان پهلو جسم
كـه  اسـت  مشـهور   همـان خبـر   ي ترجمهجمله اين  .دين است ي ند نماز پايها هفرموددر اينجا نيز 

 
ِ
ین  َعُمـوُد الـدِّ

ُ
ة

َ
ال الصَّ

بيشـتر   كـه چـادر را   ستون مركـز خيمـه اسـت    ،عمود. نماز عمود يا ستون دين است ، 1
هـا   نماز اثر همـان سـتون  كه اند  تشبيه كرده .زنند به دور و بر آن ميرا هاي ديگري  دارد كه ستون مي نگه
  .دارد را

نماز عبادتي است كه در تمـام اديـان    .نماز زياد ياد شده و بعد از نماز هم در مورد روزهاز در قرآن 
تمام اديـان الهـي مبتنـي بـر      .است راز و نياز بنده با خداوند ،نماز .يصورت بهدر هر ديني  البتّه ،وجود دارد

بينـيم لغـت    به همين جهت مـي  .دارندبنابراين تمام اديان نماز  ،توحيد و شهادت به وحدانيت خداوند است
مسـلمان بشـوند   ايرانيـان  در فارسي قبـل از اينكـه    ،گويند ميدر عربي صالة  .ستهها  نماز در تمام زبان

 .ها لغتي معادل نمـاز وجـود دارد   زبان ي در همه .وجود داردهم هاي التين  در زبان .ز وجود داشتنما لغت
ـ  مسيحيتدر  .مخصوص اسالم است حجمثالً  ؛خيلي از عبادات است كه در ساير اديان وجود ندارد ي حج

در  1334در سـال   .انـد  گذاشـته  حـج سـه را  زيارت امـاكن مقد  اخيراً بعضي كليساها اسم البتّه .وجود ندارد
بـه   )كه آن موقـع رضـاعلي بودنـد   ( رضاعليشاه آقاي عليشاه و مرحوم حضرت صالح آقاي خدمت حضرت

 ،كه را كه زيـارت كـرديم  اماكن متبرّ .ف شديمدر تصرّف مسلمين بود مشرّاز آن المقدس كه قسمتي  بيت
در حالي كـه   .است حجد اسمش گفتن مي .»حج گواهي« :به نام گواهي به ما دادمدرك يك  ي آنجاكليسا
ولي نمـاز و روزه در تمـام اديـان وجـود     . است تي مخصوص اسالمدعبا حج .زيارت است ،نيست حج اين
نمـاز اسـاس    ،نه تنها دين اسالم بلكه در تمام اديـان  ؛دين است ي ند نماز پايها هاين است كه فرمود .دارد

  .دين است
 نمـاز ازاي آن  و مـا بـه  كار بـرده شـده    هه در قرآن بحاال نماز چيست و چگونه است؟ لغت صالة ك

انه جز خم و راسـت شـدن از جانـب مـا     تأسفمكه ( دهيم براي همين نماز كه ما انجام مي بار يك ،ايم گفته
، نمـاز اوقـات  آيـه  چند استعمال شده كه در  )ما زياد است سراز قبول كند هم خداوند همين را اگر نيست، 
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معنـاي   .خـوانيم  اين تعليم اوقات براي همين نمازي است كه مـا مـي   .است كرده نمعيرا  ،پنج نوبت نماز
 : فرمايـد  ي مـي ياينكـه در جـا   ي به قرينـه . ذكر است ،كار برده شده ة بهدر مورد لغت صالكه ديگري 

ِ
ِقـم

َ
َوأ

ھي
ْ
ن
َ
 ت

َ
الة  ِإنَّ الصَّ

َ
الة کـَربُ   الصَّ

َ
ِ أ

ـِذرُک اهللاَّ
َ
کِر َول

ْ
ُن
ْ
ْشاِء َوامل

َ ْ
 ال

ِ
َعن

كـه نمـاز انسـان را از زشـتي و     نماز بخوانيد ، 1
در اينجا منظور از نماز شكل ظاهري نماز اسـت   .و ياد خدا از اين مهمتر است، اكبر استكند  بدي دور مي

کَربُ  :فرمايد ، ولي در انتهاي آيه ميخوانيم ما مي ي كه همه
َ
ِ أ

ِذرُک اهللاَّ
َ
در جاي ديگـري خـود صـالة     اما .َول

 : فرمايد جزء صفات مؤمن مي ، چنانكهكار برده شده كر بهمعناي ذ به
َ
 
ْ ُ
ـذیَن 

َّ
 داِئُمـونَ   ال

ْ
ِ ِ
َصـال

كسـاني  ، 2
  : گويد ميچنين آن را  ي باباطاهر ترجمه .نمازند دركه دائم 

ــد    ــم در نمازنـ ــه دائـ ــان كـ ــا آنـ    خوشـ
ــي     ــان بــ ــاودان بازارشــ ــت جــ  بهشــ

  صالة در منظور از .ت شدن بدين شكل نيستخم و راس ،اين نمازاز مسلّم است كه منظور 
ْ
ِ ِ
َصـال

من با پدرم  :فرمايد ميبدين مضمون  عصادق حضرت .تواند دائم باشد ذكر خداوند است كه مي ،داِئُمـونَ 
  ايشان ،رفتم مي

ِ
رک

ِّ
ذكـر   ،خوابيـد  مـي  ،گفت ذكر مي ،خورد غذا مي ،رفت متوجه ذكر بود راه مي .بود َداِئـُم الـذ

اگـر كسـي بـه     .شود دائم گفت براي اينكه ذكر را مي .ذكر استاين آيه ظور از لغت صالة در من. گفت مي
ياد خدا  با الاقل خوردن را ،خورد اگر غذا مي .گويد در همان موقع خواب هم دلش ذكر مي ،ياد خدا بخوابد

اين بـدن را سـالم    كه خداوند دستور داده است كه منباشد ت خورد به اين ني وقتي غذا ميو  ،شروع بكند
 .نام خدا اسـت ياد غذا خوردنش هم ذكر است،  ،دارم براي اينكه به عبادت او بپردازم و نام خدا را ببرد نگه
باشـيم و بـه    خـدا  ياد هخوانيم در تمام لحظاتش ب آل نماز بخوانيم و وقتي نماز مي ايدهصورت  بهاگر  البتّه

ھي :فرمايد مي وقتي. ستا، نماز حقيقي نمازاين  ،معنايش توجه كنيم
ْ
ن
َ
 ت

َ
الة کـرِ   ِإنَّ الصَّ

ْ
ُن
ْ
ْشاِء َوامل

َ ْ
 ال

ِ
نماز  ،َعن

تواند دقيـق باشـد    وقتي نمازمان ميپس  .كند نهي مي و منكر اار را از فحشزشود كه نمازگ مثل صفتي مي
  .دارد و منكر ولو در ذهنمان باز ااز فحشما را كه 

 الصَّ در اخبار است كه 
َ

 ال
ُ
ُ  اُج رَ عْ مِ  ة

ْ
نؤمِ امل

توانـد   هر مؤمن معراجي دارد و مـي  .نماز معراج مؤمن است ،3
نماز يا در ضمن نماز يك  ي پس اگر نماز براي ما معراج بود يعني بعد از خاتمه. در نماز به سوي خدا برود

ـ وا .شود گفت نماز معراج مـؤمن اسـت   مي ،ه از نردباني كه به سوي خداوند است باال رفته باشيمپلّ اگـر   الّ
  .اينطور نباشد مصداق معراج نيست

َعَملّي حَ : يميگو نماز، در اذان و اقامه مي اهميتدر 
ْ
 ال

ِ
ري

َ
 خ

َ ايـن   .برخيز به سوي بهتـرين عمـل    ،َ
 كلّـي كـه نمـاز بطـور    ايـن اسـت   اش  يك معني ظـاهري  .معني داشته باشدچند نوع ممكن است عبارت 

  :اند فرمودهبراي اينكه  .ح استهم كامالً صحي اين معنا .بهترين كارهاست
ِ
ین  َعُمـوُد الـدِّ

ُ
ة

َ
ال  ي نماز پايـه  ،الصَّ
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معمـوالً در نمازهـاي   . ار استزشود گفت از لحاظ شخص نمازگ ن ميآمعناي ديگري كه براي  .ين استد
ا در آنجـ  د، وليخوان و بعد نماز مي خواند يي اقامه ميي به تنهاهركساقامه در مورد  ،دهند همگاني اذان مي

َعَمـل :گويد هم مي
ْ
 ال

ِ
ـري

َ
 خ

َ َ
خودش دارد نماز  .گويد گويد؟ به خودش مي به چه كسي مياين جمله را  ،َحي 

بهترين عمل يعني چه؟ يعنـي ايـن نمـازي كـه      .گويد برخيز به سوي بهترين عمل ميخودش  .خواند مي
ده درجـه از صـد درجـه    مـثالً  ز يعني اگر آن نمـا  .باشد مابراي  عمل ي تواند بهترين نمونه خوانيم مي مي

را صـحت  شصت درجه از صد درجه ما اگر نماز  .هم همينطور استما كارهاي ديگر  دربرداشت،را صحت 
  .شود هم همينطور مي ندربرداشت كارهاي ديگرما

ِ
ـري

َ
َعَمـل خ

ْ
يف نماز وصت اصطالح بهاين معني است و  به ال

  .ستيك نماز واقعي ا خصوصيتاينها بنابراين  .است
َمـا . كوشش كنـيم  توانيم به هر اندازه كه ميبايد  ،برسيمشاءاهللا به اين درجه  انحاال براي اينكه ما 

یُ 
َ

ـهُک ْدرَ ـال
َّ
  کل

َ
ـهُک رَ ـْتـیال

َّ
همين در يعني  .ترك كنيمنبايد اش را  توانيم درك كنيم همه اش را نمي همهاگر ، کل

  . درك كرديم خوب است نآ هر اندازه كه از معنويتهم نماز خم و راست شدن 
 : نـد ا هگفت درست است كهبدن است،  يكي از آنها پاكيزگي. داردماتي مقداجراي اين دستور 

ّ
 الِن

ُ
ـة

َ
اف

َ
ظ

َميـانِ  ِ
ْ

ِمَن اإل
 :يك طهارت شرعي هم داريم كه آن جـزء اركـان نمـاز اسـت     .است عمومياين نظافت ولي  ،1

طهارت شرعي استم غسلدر مواقعي ه ،موضو و براي كسي كه معذور است تيم ،.  
 ولـي حكمـت   .نماز بخوانيد ،ند وضو بگيريدا هفرمود .چرا ندارد البتّهگيريم؟  چرا براي نماز وضو مي

دو چيزي اينها  ؛اين است كه ما اميدواريم در نماز خداوند ما را مؤمن و اين نماز را هم نماز حساب كند آن
 ،حسـاب كنـد  نمـاز  را مـؤمن و نمـاز مـا را هـم      خداونـد مـا  كنـيم  فـرض   .كه در آرزويش هستيماست 
طهـارتي كـه    ،براي رفتن بايد پاك باشـيم  .بايد آماده باشيم براي رفتن به معراج نزد خداوند صورت دراين

خداونـد فرمـوده اسـت مـن در زمـين و آسـمان جـا         ،اينطور باشـيم  اگر ما .خودش فرموده، وضو بگيريم
اگر ما بخواهيم مـؤمن باشـيم، معـراج     .مؤمن جا دارد ي ر دل بندهولي د )خدا مكان ندارد چون( گيرم نمي

در  و هميشه در حضور او هسـتيم اگر  .خداوند در دل ما جا داشته باشدكه بايد اميدوار باشيم  ،داشته باشيم
ات مؤكـد كـه مـا فقـرا     اين است كه يكي از مسـتحب  .بايد هميشه با طهارت شرعي باشيم ،دل ما جا دارد

ايـن طهـارت آمـادگي     .دانيم اين است كه حتماً با طهـارت شـرعي باشـيم    ميبه آن د مقيرا  خودهميشه 
  .باشيم خدا كند كه در نماز بتوانيم به ياد بيشتري را براي ما فراهم مي

معناي آنچه را  و زبان نباشد ي فقط لقلقه نماز ما. يميگو ه است به اينكه چه ميديگر توج ي لهأمس
بـراي مـا    ايـن قـول  ! مبطل نماز اسـت  ،ه به معنااند كه در نماز توج ها گفته بعضي البتّه .يم بفهميميگو مي

رو  از اين .نماز، نماز نيست مسلّماً ،از معنا دور بشويد كهه به لفظ كنيد توجاگر آنقدر  .عجيب و غريب است
يكـي از  من خودم در گذشـته از  ره با دراين .يديگو چه ميتا بفهميد به فارسي بدانيد  قبالً بايد معاني نماز را
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عليشاه خدمتشان عـرض كـردم كـه مـن اينطـور       صالح زمان حضرت كه كرده بودماستنباطي آيات قرآن 
َرُبـ :فرمايـد  مـي بود كه قرآن  ي آيهدر مورد اين استنباط من  .يد فرمودنديايشان هم تأ .استنباط كردم

ْ َ
وا ـال

ْ ُسکار
ُ

مت
ْ
ن
َ
 َوأ

َ
الة    یالصَّ

َّ
  َحىت

َ
ونَ ت

ُ
ول

ُ َ
ُموا ما 

َ
.ْعل

شروع تحريم مشـروبات الكـي تـدريجي    اسالم  ي در تاريخ اوليه 1
 يزيـاد ي  عالقهچون مسلمين  .بود كه وقتي مست هستيد به نماز نزديك نشويد باره ه دراينآي ينلاو .بود

تـا  : فرمايـد  مـي ادامه را در  حكمت آن .باشندهنگام نماز هشيار و پاك كردند كه  به نماز داشتند سعي مي
اگر شـما بـه زبـان حرفـي      .يم از واجبات نماز استيگو پس اينكه بفهيم چه مي .يديگو چه ميبفهميد كه 

جهـت هـم    همـين  شـايد بـه   .يـد كردنـد  يرا تأمطلـب  ايشان هم ايـن   .بزنيد و نفهميد شايد درست نباشد
در نمـاز  كاري كند شما نفهميد ديگري هم كه عامل اند كه هر  نوشته ذوالفقاردر كتاب نورعليشاه  حضرت
نماز صحيح  ،دينكرده استعمال بعضي مواد ديگري باش در حال خداي يا در حال بيهوشيچه  ،يديگو چه مي
  : گويد مي قول شاعر كه به. يديگو بايد بدانيد كه چه ميپس  ،يديگو فهميد چه مي براي اينكه نمي ؛نيست

ــد  ــه كوشــش دهن ــه ب    گرچــه وصــالش ن
 ر چـــه تـــواني بكـــوشدر طلـــبش هـــ  

شـاءاهللا خداونـد آن اثـري كـه      ان .آن كوششي كه از طرف ماست رعايـت همـين مسـائل اسـت    
  .بدهدما اين كوشش  خواهد بر مي

عبـادات   ي اگر قبول شد همه ،به همين بياني كه كردم ،كه اينجا فرمودند نماز هم همينطوري پس
 شود از  ر واقع همان استنباطي است كه مياين د .عبادات رد است ي قبول است و اگر رد شد همه

َ َ
َحـي 

َعَمل
ْ
 ال

ِ
ري

َ
   .كرد، به بهترين عمل بپرداز ،خ

اي باز كند  دريچه ،ت كندشاءاهللا خدا به ما توفيق بدهد كه كوشش كنيم و بعد هم خودش محب ان
  .و گاهي ما را به حضور بپذيرد

سـت كـه اجتمـاع مـؤمنين از     ا تـر  ديدهبه جماعت پسـن  البتّهست و ا لين حكم اسالمياونماز 
تـر   نماز صبح و مغرب را كه نزديكو بايد تنبلي نكرد . ستا عبادات محسوب و بركت و رحمت

ل وقت بجا آورد و كوشيد كه حـال مطـابق   او ست مخصوصاً تا بشود درٰي انماز وسط صورت به
كـارزار   ي و اقامه خود را آماده اذانه او را حاضر دانسته ب ،باشد با گفتار و دل را با دلدار داشت

   2.نفس كرد با
ايـن   .مـذاهب وجـود دارد  اديان و ، نماز عبادتي است كه گفتيم در تمام مبحث نماز است ي دنباله

يـك نمـاز    و نمـاز قالـب   يك: دو نوع نماز داريم. ها هم لغت نماز معادل دارد در تمام زبانتقريباً است كه 
 .قلب هم نصيب ما بكند نماز دستوراتش انجام بدهيم و از خدا بخواهيم كه قالب را بايد مطابق نماز .قلب
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  .يعني همين نماز قالب را تبديل به نماز قلب كند
بله نمـاز   .خواند عگويند نماز دو ركعت بود كه علي مي ،خوانند ها نماز نمي بعضيبر اين اساس، 

و ايشـان  كشـيدند  علـي  تير از پاي حضرت طوري كه  ،خواندند بزرگواران واقعي همان نمازي بود كه آن
 ردن آنبيـرون آو  ،آمدند حضور پيغمبر گفتند كه در اين جنگ تيري به پاي علـي اصـابت كـرده    .نفهميد

وقتي كه به نمـاز ايسـتاد درآوريـد كـه      :حضرت فرمودند ؟كار كنيم هچ ،ترسيم ما مي ،خيلي دردناك است
بدن است برط وقت روحش مسلّيعني در آن .شود ه نميمتوج .  

جـاي گفتـار نيسـت    ،ا در نماز دل جـاي حـرف نيسـت   حرف و گفتار بيشتر در نماز قالب است ام، 
گويـد و چـه    با چـه كسـي مـي    ،گويد بايد بداند كه چه مي نمازگزار. در نماز قالب دستوراتي داريم رو ازاين
ليـه كـه بـراي    او ي گفـتم از آيـه   قـبالً يعني معناي عبارات را بفهمد كه  ،گويد بداند كه چه مي .خواهد مي

َربُ تحريم شراب نازل شد 
ْ َ
ْ ُسکارـال

ُ
مت

ْ
ن
َ
 َوأ

َ
الة    یوا الصَّ

َّ
ـونَ  َحىت

ُ
ول

ُ َ
ُمـوا مـا 

َ
ْعل

َ
ت

كـه   به نماز نزديك نشويد موقعي(1
ل آيـه بـا   قسـمت او  البتّـه  .شـود  اين مطلـب اسـتنباط مـي   ) يديگو مست هستيد براي اينكه بدانيد چه مي

مشروبات الكلي را تحـريم  و يعني وقتي آيات بعد آمد  .نسخ نشدولي  .كه دادند منتفي شد دستورات بعدي
ـ  .منتفي شداول آيه بنابراين  ،شود كرد ديگر كسي كه مسلمان واقعي است مست نمي ا عبـارات بعـدش   ام

ونَ  يَحتَّ كه 
ُ
ول

ُ َ
ُموا ما 

َ
ْعل

َ
اگر مـا نمـازي را    .يديگو ه ميفرمايد براي اينكه بفهميد چ را ذكر مي امردليل اين  ت

ايـم كـه ايـن     دستور را متوجه نشدهاين ولي  ايم خم و راستي شده ،يميگو تندتند بخوانيم و نفهميم چه مي
بـه   ، بلكـه خيلـي طـول بـدهيم   خوانـدن را  اينطـور نيسـت كـه    هـم  ي تـأنّ  .ي خوانـد هم بايد با تأنّ امر را
  . ه كنيمنيم به معنايش هم توجخوا همانوقتي كه ميباشد ولي معمولي  ي اندازه

گويند بايد قرائتتان  مياين است كه  ،اند ديگري كه شايد از همين عبارت استفاده كرده ي لهأا مسام
اي كـه   نمـاز را بـا همـان لهجـه    عبارات بهتر است قرآن و  ،امكان دارد براي كسي كه البتّه. درست باشد

ـ كها برايشـان مشـ   ظاصالً اين تلفّ و وانندت ها نمي ولي خيلي .بخواند ،خوانده صپيغمبر ي محـال  ل و حتّ
 تـا دهنـد   فونتيـك دارنـد كـه درس مـي     ، علمي به نـام دهند هاي خارجي كه ياد مي امروزه در زبان .است

ها را  ولي خيلي .گويند آن زبان را بگويد كه اهل آن ميكلمات ظ را ياد بگيرد يعني همانطوري تلفّشخص 
شده كـه  تنظيم ي آنها به نحو خاص ، تارهاي صوتيچنين كنند توانند هستند كه نمي يم كه در سنينيا هديد
گوينـد   هـا مـي   بعضي .باطل است چنين كسي شود گفت نماز نميولي ظ كنند آن صورت تلفّه توانند ب نمي
كـه  خوانـد چـون    نماز نمياو ديگر  ،اگر اينطوري بگويند. است اصالً نمازت باطل آنطور قرائت نكني،اگر 

اگر كسي بتواند و  البتّهاي بايد نماز را بخوانند  به هر زبان و به هر لهجه .چنين قرائت كند تواند نمياصوالً 
 لـي بخوانـد كـامالً بجاسـت و   عربـي  حمد و سوره را مطابق قرائت صحيح  امكان داشته باشد كه خصوصاً

ـ  ي يـا شـيوه   اين يك جمود .نماز هم نخواند يا نمازش باطل است ،نيست كه اگر نتوانست طوراين ي خاص
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ها مـثالً از كسـي    هم ديدم بعضي مكّهمراسم حج در در حتّي  .استاست كه در خيلي از موارد ايجاد شده 
خصـوص راجـع بـه نمـاز طـواف نسـاء        هب ؛كنند كه از طرف ما دو ركعت نماز بخوان خواهش و تقاضا مي

تـوانيم بـه كـس     آيا مـا مـي   .يك امر شخصي استكه عبادت  صورتيدر. كه قرائتشان چنين باشد ندمقيد
يـك امـر    اينها ؟يا اين آقا را دوست داشته باش ،يم از طرف من به اين آقا ارادت داشته باشيديگري بگو

از نمـازي كـه نخوانـد و     ،اي كـه بتوانـد   انـدازه  به ،همان نماز غلط را هم بخواندانسان اگر  .شخصي است
  .تبهتر اس ،ديگران برايش بخوانند

راجـع بـه منـافقين    امر در ابتدا بيشـتر  اين  البتّه .اين است كه به كسالت نباشد ا شرط ديگر نمازام
بـا حـال    امنتهـ  ؛آمدنـد  مـي  منافقين براي اينكه شناخته نشوند به نمازها ،چون نمازها به جماعت بود. بود

  :هكسالت كه فرمود
َ

الِة قاُموا کساىل َوِإذا قاُموا ِإىل  سـاُهونَ  :فرمايـد  ديگري ميجاي  1.الصَّ
ْ
ِ ِ
 َعـْن َصـال

ْ ُ
ـذیَن 

َّ
 ال

ن
ُ
 یـراؤ

ْ ُ
ذیَن 

َّ
 ال

. خواننـد  يا از روي ريا نمـاز مـي   ،دانند آن را سهل مي ،انگارند سهل شانكه در نماز كساني ،2
  .كند ها تمام جهاتي است كه نماز را باطل ميناي

ِلـِذرکي: فرمايد دستوراتي كه داده شده ميدر ا در مورد نماز قلب ام 
َ
ـالة  الصَّ

ِ
ِقم

َ
نماز را بر پاي بـدار   ،3 أ

يـاد خـدا و    ،الً هدف نمازاو .بگيريمتوانيم  دو نتيجه ميآيه از اين  .ياد بياوريه كه من را ب ،براي ذكر من
 ي لهأمسـ  .ياد خدا باشـيم و به شود  گفته ميآنچه ه كنيم به معاني جبنابراين تا بشود بايد تو .ذكر خداست

َرأِ  :يدفرما نمي ،ديگر
ْ
  اق

َ
ـالة  .ايـن درسـت اسـت    .نيم نماز خوانـد يگو ما در فارسي مي .نمازت را بخوان ، الصَّ

از همه جا در  ولي قرآن .خواندن نماز است ،يميگو ميي را يها همين نمازي كه خم و راست شويم و حرف
  :فرمايد ميمصدر اقامه استفاده 

َ
الة  الصَّ

ِ
ِقم

َ
قاَم الصَّ  يا أ

َ
الةِ ، يا الةأ ـ   بايـد  نمـاز را   .ُمقَمي الصَّ نمـاز   م،بـر پـاي داري

كه  پس نماز را بايد بر پا بداريم بطوري .زنند مي ،ها همانند ستون اصلي خيمه است كه براي چادرها، خيمه
  .گيرد زندگي ما را دربرمي ي ستوني باشد براي خيمه و چتري كه همه

شرايطي براي امام يعني پيشنماز گفته شـده  ، نماز جماعتدر . گويند مي ٰيرادنها را فُت نماز شخص
د اسـت كـه   مؤكّ براي مؤمنين و براي ديگران توصيه شده و مستحب ولي .كه اينجا مورد بحث ما نيست

نماز عيـد   .شود خواند ي بعضي نمازها اصالً بدون جماعت معني ندارد و نميحتّ .دننماز را به جماعت بخوان
جماعـت   ايـن در واقع  .نماز جمعه بايد به جماعت خوانده شود .بايد به جماعت خواند فطر و قربان را حتماً

 .انـدازد  گويند ديدن مؤمن انسان را بـه يـاد خـدا مـي     مي .است سرايت حال قلب از مؤمني به مؤمن ديگر
ـ  همان ،هيچ حرف هم نزنندو اي مؤمن همديگر را ببينند  هعداگر بنابراين   مـؤثّر ب ديدار يكديگر براي قل

ايـن در زنـدگي    .، بيشتر مؤثّر استوقتي همه با هم بخواهند ،شود جمع گفته ميدر ي هم كه ياست و دعا
 ،اگر يك نفر باشد شايد قبـول نكنيـد   ،ي بكنندياگر چند نفر صميمانه از شما تقاضا .سته معمولي ما هم
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درك كنـيم نمـاز   اي اين است كـه  اين مثال بر .كنيد چند نفر همان درخواست را بكنند قبول مياگر ولي 
  . است ارزشش بيشتر جماعت به

اند، كه  امر نكرده ،اند ولي اجازه داده ،اصل نمازها همين پنج نماز است .نمازهاي يوميه پنج تا است
دسـتور  . با هم بخوانيم كه سه نوبت به نماز بايسـتيم نيز را  انماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عش

  .را خصوص نماز وسطيٰ هدقّت كنيد بدر اول وقت آن نماز خواندن ه به اند ك داده
ر كنـيم كـه خداونـد    شرفيابي به بارگاه عظمت الهي بدانيم و طوري تصـو  ي منزله وقتي نماز را به

بايـد   صورت دراين ،و به ما اجازه داده كه در اين اوقات به حضورش شرفياب بشويم هايي تعيين كرده وقت
 اولند نماز صبح در ا هاگر فرمود .ر عجله كنيم و سعي كنيم كه درست سر موقع به آنجا برويمهر چه زودت

شـود همـان    بايد اشتياق نشان بدهيم كه اگر اشتياق داشـته باشـيم موجـب مـي     ،طلوع فجر صادق است
زها هم بايد همين اشتياق براي ساير نما .ل وقتيعني در او ؛اي كه فرموده است نمازمان را بخوانيم لحظه
د ل وقـت  در اوبه خواندن اگر  .ل وقت بخوانيمسعي كنيم نمازها را در او وباشد  كـم آن   كـم  ،باشـيم  مقيـ

  .دهد مي اشتياق و حال حضور رخ
  :فرمـوده اسـت  قـرآن   درانـد   كردههم كه تأكيد  نماز وسطيٰدر مورد 

َ َ
وا 

ُ
ـالِة  حـاِفظ واِت َوالصَّ

َ
ـل الصَّ

ُوْسط
ْ
 ال

ٰ
 ي

  .خصوص نماز وسطيٰ مازها باشيد و بهمراقب ن، 1
كـه  چند بـرادر  داستان مثالً در مورد  نكهيكماا. است حيصح و معتدل انه،يم يمعنابه  ٰيلغت وسط

ـ فرما يمـ قـرآن  گفتند،  يزيكدامشان چ، هردر باغ برداشت كنندرفتند محصولشان را  ُھمْ  :2دي
ُ

ْوَسـط
َ
اينطـور   أ

ُھمْ كنيد؟ در اين آيه  ح نميچرا خدا را تسبيماست،  خود ريتقصكه گفت 
ُ

ْوَسـط
َ
تـر و   كـه عـادل   يكسـ  يعني أ

بهتـر  و  ميكـه بهتـر بخـوان   را  ينمـاز  زهـا، نما ي ههماز  يعني ميريمعنا بگ نيرا اگر به ا ٰيوسط. بودبهتر 
 . است ٰيما نماز وسط يآن برا ،ميخدا باش اديه ب ميبتوان

روز  ، مأخـذ شـبانه  است كعت در شبانه روز، هفده رهاي يوميهنماز. وسط است ،ٰيوسط گريد يمعنا
 تـاب چهارشـنبه، از طلـوع آف   مييگـو  يمـ  يوقتـ  يعنـ ي ميحسـاب كنـ   روز را، روز شبانه نياگر مبدأ ا. است
دو نماز قبل  نكهيا يبرا. شود ينماز مغرب م ،ٰي، نماز وسطصورت دراين، شود ميچهارشنبه، چهارشنبه  روز

روز را از شـب حسـاب    شبانهاگر شروع اما  .از آن، عشا و نماز صبح از آن است، ظهر و عصر و دو نماز بعد
نمـاز   ،صـورت  درايـن  شود، يمچهارشنبه، از شب چهارشنبه، چهارشنبه حساب  مييگو يم يوقت يعني م،يكن

از  نكـه يا يدو نماز قبل از آن است و دو نماز بعد از آن، پـس بـرا   نكهيا يبرا شود، يم ٰيصبح، نماز وسط
 نمـاز صـبح و   يكـ ي :ميبكنـ  يشتريمراقبت ب ديبااين دو نماز را ، مياطاعت كرده باش ٰيوسط يظلف يمعنا

ي نمازها را سر وقت بخـوانيم ولـي    البتّه مستحب مؤكّد است و ما دستور داريم كه همه .نماز مغرب يكي
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  .در مورد اين دو نماز تأكيد بيشتري شده است
 نكـه يا البتّـه . ديباشـ  داريـ و صـبح ب  دينكن يتنبل كه اند فرموده هينماز صبح، توصخصوصاً در مورد 

 م،يريـ نمـاز را بگ  يجلوكنيم و  يتنبل يخودمان است، ول اريبه اختوقتي است كه  د،ينكن يتنبل: ندا هفرمود
ـ اسـت   ضيكـه قلبشـان مـر    ياشخاصمثالً  ، رديگ يخوابش مو است  ضيمركه  يا كسلّوا اعصابشـان   اي
ـ خودمان، تا اراده و توجه دار يول ستين يرَجو بر آنها حبيدار شوند  نندتوا ينم يگاه ،است ضيمر بـه   م،ي

كـه مـن از مرحـوم    ي است موضوع داستان نياي  بارهدر. ميبلند شوبايد وقت نماز صبح شد،  نكهيمحض ا
 ناز پدر زنشا فرمودند يم يشرح شانيا .دميشن شاهيعل سلطان فرزند حضرت ،يحاج محمدباقر سلطان يآقا
 داريب رياوقات د يليداشت، قبل از تشرّفش خ يحكومت فاتيو تشر التيتشك و بود الحكومه بينا چون كه
 ،فرموده بودند شاهيعل سلطان يكه آقا يداتتعهجزء تشرّفش،  ي بعد كه مشرّف شده بود، در جلسه ؛شد يم

هـا   چـون غالبـاً شـب    تـوانم  يمـن نمـ   :عـرض كـرده بـود   . نماز صبح هـم بـود  تقيد به خواندن سر وقت 
 شـان يا .دييـ بفرما يپس شـما تـوجه   شوم، يم داريب ريو د كنم يست و من شركت ما يرسم يها يهمانيم

تابستان بود كـه  آن ايام مصادف با . خودت ي بعد به عهده كنم، يم دارتيتا چهل روز من ب :فرموده بودند
 دهيـ كه خواب يوقت ديگو يخودش م .ديا دهيرا د شيهمه هواكه گناباد را هم  .دنديخواب يبام م در پشتمردم 
ـ به زحمت پا شدم شَمد را كنار زدم د .ديعقرب مرا گز كي نكهيدر خواب، مثل ا دميمرتبه د كيبودم   دمي

شـب   نيمـه . شدم بلنداست،  شانيا شيفرما دمياذان آمد، فهم يصدا ،شدمخودم تا متوجه  .ستين يچيه
بام  دو آمدم از پشت هتعجب كردم، پاشدم و ب .زنند يو من را صدا م زنند يمحكم در م نكهيمثل ا دميفردا د

چهل شـب   .ن بلند شدمؤذّ يصدا ،در را بستم ست،ين چكسيه دميدر را باز كردم و نگاه كردم و د ن،ييپا
 داريبودم، آفتاب كه زد، از حرارت آفتاب ب دهيبام خواب شب كه در پشت كي. شدم يم داريببه همين ترتيب 

چـون  . است كميو روز چهل دميحساب كردم د .كه نمازم قضا شده بودديدم  شدمشدم، تعجب كردم، بلند 
مـا را   ايدر دل از خدا بخواهند، خدا ،دارندشوق  اصطالح بهكه  ييحاال آنها. ه بودندچهل روز فرمود شانيا
هـم   قيـ عذرشان برطرف بشود و توفبخواهند كه  از خداآنها . كه معذورند، معذورند ييالبتّه آنها. كن داريب

  .داشته باشند
اگر دستورات ظاهري نماز قالب را دقيقاً انجام بدهيم اميد اين را داريم كه خداوند توفيق نماز قلب 

 يف :فرمايد ت است از اينكه ميرنماز قلب عبا .را هم به ما بدهد
ْ ُ
ذیَن 

َّ
 خاِشـُعونَ   ال

ْ
ِ ِ
َصـال

ي كـه در  يآنهـا  ،1
كننـد در مقابـل عظمتـي     احسـاس مـي   ،خيلي فروتن هستند ؛خاشع هستند ،عني نماز قالبشاني ،نمازشان

  .اند گرفته قرار
 .دهـد  ما را نشان مـي معنوي سير  ،ه به معنا كنيمدهد كه اگر توج ي مييها عبارات نماز به ما درس

نمـاز، بـا    نكهيبعد از اكه بود  نياعلّت مقرّر شدن اذان  .نمازها، اذان است و اقامه ي همقدم ،در نماز واجب
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در نمـاز شـركت    خواسـتند  يهمـه مـ   نيمآوردند، مسل فيتشر نهيبه مد غمبريصورت مشخص شد و پ نيا
به  ستادنديا يم غمبريهر وقت پ .خوانند ينماز م يكپيامبر مشخص نبود كه اما . اقتدا كنندبه پيامبر كنند و 

 نـد، يايخبـر بشـوند و همـه ب    نيمؤمن نكهيا يبعد برا يول ند،ستاديا يسرشان بودند م كه پشت يينماز، آنها
  .مقرّر شد ورتص نيا كردند كه چه بكنند، كه باالخره اذان به يمختلف يفكرها

بعد كه همه آمدنـد صـف بسـته     م،ينماز بخوان ميخواه يم ديياياذان در واقع دعوت همه است كه ب
اشاره است به اين مطلب كه اقامه . ه كنند، اقامه استتوج ديكه همه با شروع نمازقبل از وقت آن شود، يم
 نيهمـ  ،كـردن اسـالم   داياز توسعه پ عدب البتّه. ميكن ياالن نماز را شروع م د،يكه در صف هست يكسان يا

  . و بعد اقامه نديكه اول اذان بگوكردند  رعايت ميهمه  مناًيرا ت غمبريزمان پ ي هياولشكل 
دو . نفس است يطانيش يدر مقابل قوا ياله يمجهز كردن قوا ي منزله به اناذاما از نظر عرفاني، 

 ي منزلـه  هاذان هم در نماز ب. كنند يجنگ كنند هر دو، قشونشان را منظم و آماده م خواهند يم يلشكر وقت
ا نهـ ياطاعت امر خـدا، ا  تين ر،يخ يها تين ، مثلكه در وجود ما هست ياست كه ما تمام سربازان اله نيا

. اقامه شروع به جنگ است، شروع بـه جنـگ بـا نفـس اسـت      .ميشو يمجنگ  ي آمادهو  ميكن يرا جمع م
 : برگشتند، فرمودند ،جهاد ،يسفر جنگ كياز  يوقت غمبريپ

َ
ِر ِإىل

َ
ْصـغ

َ ْ
َھاِد األ

ِ

ْ
ا ِمَن ا

َ
  َرَجْعن

َ ْ
َھـاِد األ

ِ

ْ
 ا

ْ
رِ ـَبـک

، از جهاد 1
 يجنگ را جهاد اصغر دانسـتند، جنگـ   دند،برگشته بو ياز جنگ. ميبه جهاد اكبر بپرداز ديبا م،ياصغر برگشت

  .ميبپرداز ديجهاد با نيبه ا ميفرمودند از آن جهاد برگشت. جهاد اكبر، مبارزه با نفس است. بود رونيكه در ب
  ،كنيم نام خدا شروع مي در حمد به .خوانيم سوره را مي ل حمد واودر ابتداي نماز 

ِ
 ،يميگو مي اهللاّٰ  ِبْسـم

 صفات خدا 
ِ

حمي  الرَّ
ِ
ْمحن الرَّ

 يم يگـو  وقتي كه مي .شناسيم مياو را يعني به صفت رحمانيت آوريم  را مي ،2
ِ

حمي  الـرَّ
ینيم يگو بعد مي .در واقع استدعاي رحم و شفقت داريم نسبت به خودمان  الـدِّ

ِ
م ْ  ماِلك 

دانـيم كـه تـو     مي ،3
 يم يگـو  يم رحم كند ولي همين كه مـي يگو نميبه لفظ  .به ما رحم كن ،مالك روز جزا هستي

ِ
حمي  الـرَّ

ِ
ْمحن  الـرَّ

ايـم،   بعد اينجا كه به حضور رسـيده . ، رحم كنمالك روز جزا هستيشود تو كه  اين معنا از آن استنباط مي
ْسَتعنيُ : گوييم كنيم و مي خطاب مي

َ
ْعُبُد َوِإیاک 

َ
ِإیاک ن

 .يميجـو  پرستيم و فقط از تو ياري مـي  فقط تو را مي ،4
حاال اگر غير از ايـن بـود    .بايد به اينجا كه ديگر غيبت نيست رسيديم احساس كنيم كه در حضور هستيم

ْعُبـُد  :عـا كنـيم  كـرديم كـه اد   واقعاً جرأت نمـي  م،اين سوره را بخوانيدر نماز ند ا هكه به ما دستور داد
َ
ِإیـاک ن

ْسـَتعنيُ 
َ
يم؟ جرأت داريـم  يجو پرستيم و فقط از تو ياري مي ييم كه فقط تو را ميتوانيم بگو آيا ما مي .َوِإیـاک 
درون ما را از خودمان بهتر  ي خداوندي كه همه ي بكنيم؟ آن هم در مقابل عظمت چه كسي؟يعاچنين اد

 تـوانيم  مـي آيـا   .دانـد  خداوند مـي  و دانيم ناخودآگاهي كه ما خودمان نمي ،روانشناسان اصطالح به. داند مي
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يكي اينكه واقعاً اين حالت را خداونـد   :يم به دو اميديگو مي ،ندا هولي چون فرمود !هي بكنيم؟ نيعاچنين اد
يكي  .يم را راست كنيگو خودت اين حرف دروغي كه ما مي .يميگو ما مي ،خدايا تو گفتي بگو .به ما بدهد

هسـتند كـه ايـن     ها خيلي ،خوانم غير از مني كه نماز مي ،خوانيم هم به اميد آنكه در جمعي كه ما نماز مي
ْسَتعنيُ 

َ
ْعُبُد َوِإیاک 

َ
مـا خودمـان را بـه آنهـا      ،ما بـا آنهـا هسـتيم    ،درست و صحيح است آنهامورد در  ،ِإیاک ن

ْعُبدُ  :ميگوي با هم مي ،ايم چسبانده
َ
 ِإیـاک يم يگو نمي ،ِإیاک ن

َ
 ولـي  كنـيم  جـرأت نمـي  پرسـتم،   تو را مـي  ،ْعُبـدُ ا

تو را بپرستند يا فقط ديگري كه  ي هبراي اينكه هستند عد ؛ت هم استراس. پرستيم ما تو را مي :يميگو مي
  .پرستند باز هم مؤمنين ديگري هستند كه تو را مي ،بخوانيم ٰيبه فرادو جماعت هم نباشد نماز ما به اگر 

ُْسـَتقميَ خواهد؟  چه مي ،نماز به حضور حق رسيدهوقتي در 
ْ
 امل

َ
راط ا الصِّ

َ
اْهِدن

ا نشـان  راه راست را به مـ  ،1
يعنـي بايـد راه را    .نشان بـده  اگويد راه راست را به م مي .فرمايد من را بگير و بينداز توي بهشت نمي .بده

راه كسـاني   .راه راست را نشان بـده  .ع نداشته باشيم كه ما را بگيرند يكسره به مقصد برسانندتوقّو برويم 
  :اند كه چنين

َ
ْ غ

ِ

َ
َعْمَت َعل

ْ
ن
َ
ذیَن أ

َّ
 ال

َ
نيِصراط

ِّ
ال

َّ
الض

َ
ْ َوال

ِ

َ
 َعل

ِ
وب

ُ
ض

ْ
َغ
ْ
 امل

ِ
   2.ري

در اينجـا  . تمام مسير سير عرفاني كه بايد داشته باشيم در عبارات نماز اسـت  .اين شروع نماز است
ي  بـه انـدازه   ،دهي اي خوبي را پاداش مي ذره ي به اندازه ،دانيم كه تو مالك روز جزا هستي گويد ما مي مي
پرسـتيم و از تـو يـاري     تـو را مـي   .چون ما كسي جز تو را نداريم ،لي به ما رحم كنو ،بدي را جزا اي ذره
  .ما نشان بدهه آيد ب آن راه راست را كه به سوي خودت مي ،شود خودت گفتي كه بيخود نمي .خواهيم مي

مـا توجـه   بـه   نـد، يب يچون خداوند نـاظر و شـاهد همـه اسـت، مـا را مـ      نماز، البتّه در تمام مدت 
ـ ا ،در حضور او )نديب يخداوند ما را م يول نديب يدارد كه او را نم يا ما پردهچشم  نكهيگوا( دارد عبـادت   ني

كه آن پرده از  ميبه حضور خداوند برس اصطالح بهكه  يتا وقت ، ميانجام بده ديبا كند يم نييتع را ريكه مس
ـ    ميچشممان برداشته شود، احساس كنـ  مثـل   م،يدهـ  يسـالم مـ  وقـت  آن م،يهسـت  دكـه در حضـور خداون

ــداحافظ ــیْ  ،يخ
َ
ُم َعل

َ
ــال  السَّ

ُ
ِ َوَبرَ ک

 اهللاَّ
ُ
ــة  ْم َوَرْمحَ

َ
ــهُ اک
ُ
ــ. ت ــالم م ــ يس ــد   ميده ــاز، از حضــور خداون ــت نم و از حال

  .مييآ يم رونيب
ـ در ا. حاضر اسـت  شهيا خداوند هملّوا ميخداوند حاضر است، ما از حضور او به دور شهيهم يول  ني

در نمـازگزار  و اگـر   مياطاعت امر و عبـادت نداشـته باشـ    تيجز ن م،يباش وندخدا اديه ب شهيهم ديبا ريمس
عمـل هـم باشـد،    آن حرف  ابهمراه كند كه  يباشد و سع زند يكه م يآن حرفمتوجه هر وقت  ر،يمس نيا

ة ِمْعـ كه مصداقِاست  ينماز صورت دراين
َ

ال ُـْؤِمن اُج رَ الصَّ
ْ
ـ ا. اسـت   امل مـؤمن معـراج حسـاب     ينمـاز بـرا   ني

ھـ: است كه فرمودند يا نمازي شود، يم
ْ
ن
َ
 ت

َ
ـالة ْشـاِء وَ   یِإنَّ الصَّ

َ ْ
 ال

ِ
 َعـن

ْ
ُن
ْ
ـ امل

َ
رِ ک

، نمـاز مـا را از فحشـا و منكـر،     3
حاصل نشده بود، بداند  شيمنظور برا نيهدف دور بود و ا نياندازه از اهر اگر به. دارد يگناهان، خطاها بازم
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  .ديآ ينم يكه از ما جز كوتاه مين بدانما همهبايد را هم  نيا اام. كرده يكوتاه
   كــه در روز مكافـــات  مياز آنـــ شــرمنده 

ــدر   ــرد    ان ــو نك ــو ت ــور عف ــاه ميخ  يگن
در كـه   نقدريما هم. ملخ است يارمغان مور، پا .ميهم نباش وسيو مأ ديناام است كه از خداوند نيا

ـ ا هـم از مـا قبـول بفرما   ر نيشـاءاهللا همـ   ان مياز خداونـد بخـواه   م،يبـر  يزبانمان نام خدا را م ـ از ا. دي  ني
چه كمتر قصور و تقصـير داشـته    شاءاهللا خداوند قصور ما را ببخشد و توفيق دهد كه هر ان. دينباش ناراحت

  .شاءاهللا باشيم، بلكه اصالً قصور و تقصير نداشته باشيم ان
ه بـه ايـن   توج .كنيم طي مي ،به اين طريق در واقع در هر نماز مسيري را كه بايد قلب ما طي كند

و روح  ،قلـب  ،كه در قالب ما همانطوري .قالبي است نمازِ نماز قلب است و اين نماز قلب، قلب و روحِ ،معنا
  .قلب نماز است ،ه به اين معانيدر نماز قالبي هم توج ،است مركز

ـ   پا بر ماسويٰ به تكبيرةاالحرام پشتو  ر حضـو ه زده درجات سير را مطابق گفتار پيموده كـه ب
خواهـد و اگـر    گويد و چه مـي  گويد و با كه مي بايد بداند كه چه مي البتّهرسيده و سالم دهد و 

ر ديده نفـس را سـرزنش نمايـد و    خود را قاصر و مقص ،داراي آن حال نگرديد و توفيق نيافت
ـ  ،شوق ي تازيانهه حال راهروان را در نظر آورد كه ب ت در كتـب  اراه انـدازد و اشـار  ه نفس را ب

سـت و در نوافـل   ا مبسـوط  ،سـرّه  عليشاه شهيد قدس سلطان مخصوصاً در كتب مرحوم ،رفاع
ت ر بكوشد و درموافق امر با تدبرا نخواهد و بايد از دقّـت و كنجكـاوي در احكـام     جز مولٰي ني

   1.شود دريافت و رفتار كرد ت و دستورات عمومي كه استنباط ميانماز اشار
ت اينكه جز خـدا  گويد به ني اكبر را مي اهللا .يكي در هر نماز ،است حجدر االحرام يكي  تكبيرة گفتن

نه  ،خود حرام كردن بر. خود حرام كردن حرام در اينجا يعني برا .كند و جز خواست خدا را بر خود حرام مي
ريم چنـدان  اين تح ،كوتاه استآن ت در نماز كه مد البتّه ؛نه حرف بزند نه كار بكند، ،اينكه نه غذا بخورد
ت   چون به ،كند ي كه از اين به بعد مييبراي اينكه تمام كارها .نه حجا در اممحسوس نيست؛  اطاعـت  نيـ

گوينـد   در نماز هم وقتي تكبيرةاالحرام مي .وقت ديگر اطاعت امر خداستاز آن .امر خداست كار دنيا نيست
چـه   )حرف زدن و خوردنمثالً ( ظاهري چه چيزهاي ؛بايد جز آنچه مربوط به نماز است بر خود حرام كند

 .ل ياد خداستاو ي در اينجا هدف در درجه .يعني سعي كند كه جز خدا در خاطرش نيايد .چيزهاي معنوي
 ِلِذرکي :فرمايد مي عين جلسه به موسياولخداوند در اين است كه 

َ
الة  الصَّ

ِ
ِقم

َ
 َوأ

بـراي  نماز را بپـاي دار   ،2
ياد من باشي يا نمـاز را  ه اينكه ببراي نماز را بپاي دار  :شود معني كرد نوع ميچند  اين عبارت را. ذكر من

 ِلـِذرکي ،طور معني كنيم هر .بپاي دار كه ياد من كرده باشي
َ
ـالة  الصَّ

ِ
ِقـم

َ
اين است كه در نماز جز ياد خـدا   َوأ
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 ،گويـد  ايـد بدانـد چـه مـي    نـد ب ا هاينجا هم فرمـود  .كند ميادا به معناي عباراتي كه كند ه توج و نبايد باشد
داند بايد قبالً معاني نماز را بداند كه بفهمـد چـه    وقت هم نميحاال اگر همان .نباشدزبان  ي همينطور لقلقه

  .گويد با چه كسي مي و گويد مي
احسـاس كنـد كـه در مقابـل      ،يعني جز خدا را بر خود حـرام كـرده   ،گويد وقتي تكبيرةاالحرام مي

در  .خواهـد  نمي چيز هيچجز خود او  ،خواهد احساس كند كه چه مي ع خودش همدر اين موق. خداوند است
کـمْ   اْدُعـوين: فرمايد قرآن مي

َ
ْب ل

ِ

َ
ْسـ

َ
أ

گويند كه پس  ها مي بعضيدر اينجا  .شود اجابت ميكه بخوانيد مرا  ،1
 مِ  ااْدُعوفرمايد كه  خداوند نمي ؟شود كنيم اجابت نمي ما دعا ميوقتي چرا 

ِّ
من  :فرمايد مي .بخواهيداز من  ،ين

کمْ   اْدُعوين، را بخوانيد
َ
ْب ل

ِ

َ
ْس
َ
  .أ

ل سـير بايسـتي   همان اوفهمد كه از  ميتكبيرةاالحرام با  .دهد نماز سير سالك را نشان ميعبارات 
ن يا به هر عنواني با كالم خـدا  عنوان تيم به كه خواند ميرا حمد  ي بعد سوره .جز خداخواهي نباشدنيتش 
خواهيد برويـد   ميي مهم پيش يك شخصيتوقتي ي يمثل اينكه شما در زندگي عادي دنيا .كند يشروع م

مـثالً   .كنيـد  خود او شروع مي ي كالمتان را با گفته ،ارادتي به او بكنيداظهار كه چيزي از او بخواهيد و يا 
  :كنيم اينجا ما با كالم خدا شروع مي .يد شما ديروز اينطور گفتيديگو مي

ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن ِ  الرَّ َْمُدِهللاَّ

ْ
 ا

ِ
حمي   ...الرَّ

كنـيم  خطـاب مـي   ،رسـيم  به حضور مـي  ،مرفتي چند قدم به جلوو ليه كه گذشتيم از اين عبارت او :
تمام مسير از ركوع تا سجود و عبـاراتي كـه    البتّه .يميجو پرستيم و فقط از تو ياري مي خدايا فقط تو را مي

سـالم   ،كنـيم  رسيم، خـداحافظي مـي   تا به آخر كه مي ،دهد وحي انسان را نشان ميسير ر ،بايد گفته بشود
بايـد بـه   و پس از وصال براي اينكه بشر طاقت وصال دائمي ندارد  .يميآ دهيم و از آن حالت بيرون مي مي

ِرين :عرض كرد عموسيوقتي ي حتّ. بازگردد همين قفس تن
َ
یك  َربِّ أ

َ
ْر ِإل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
أ

بـه مـن    خدايا خودت را ،2
اگر طاقت آورد تـو   ،نگاه به كوه كن ،طاقت نداري ،ببينيمرا تواني  نمي :خدا گفت .نگاهت كنم ،نشان بده

از آن حالـت   و دهد سالم مينمازگزار هم اين است كه  .آب شد ،شد اي بر كوه يك جلوه .هم طاقت داري
  .گردد احرام برمي

 الَّ  :آمده صفات مؤمنين جزء ،قرآناي از  در آيه
َ
 
ْ ُ
 داِئُمـونَ   ذیَن 

ْ
ِ ِ
َصـال

كساني هستند كه دائـم   ،3
تـوانيم از دسـتوراتي كـه بـراي      مي ،حاال اگر ما دائم در نماز باشيم .آيه اشاره است به همين كهدر نمازند 

ـ مـثالً   .كـار ببـريم   هاستنباط كنيم و آن را در ساير مواقع هم ب ، نكاتي رااند نمازهاي معمولي به ما داده ه ب
اين درسي است بـراي مـا بـراي     .فرمايند در پيراهنت يك نخ غصبي نباشد مي ،از شروع نمازقبل  ،ترتيب
پيراهني استفاده كنيم كـه نـخ غصـبي نداشـته     از بايد هميشه  ،يم هميشه در نمازيميگو ما كه مي .زندگي
كنند لبـاس ابريشـمي   فرمايند مردها نمازشان با لباس ابريشمي درست نيست، پس مردها سعي  مي. باشد
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ديگـر اينكـه مـرد     .از لحاظ اعصاب هم چند جا ديدم كه لباس ابريشمي براي مرد بد اسـت  البتّه .نپوشند
حـاال بـه اعتبـار     البتّـه شـود و   ه مـي طـال سـكّ   ،براي اينكه طال بايد رايج بشود .انگشتر طال نداشته باشد

لبـاس   .و نبايـد راكـد شـود    ول مملكت استطال پ هرجهت هولي ب ،كنند آن اسكناس چاپ مي ي پشتوانه
ـ بـدن  هفت موضعي كـه   ،سجده محلّ .داشته باشد بايداي از ناپاكي و نجاست ن هيچگونه لكهنمازگزار  ه ب
َميانِ  اين از مصاديق .پاك باشد ،رسد زمين مي ِ

ْ
 ِمَن اإل

ُ
ة
َ
اف

َ
ظ

َّ
الن

وضـو شستشـوي    .بعد بايد وضو گرفـت  .است 1
ي كـه دسـتور فرمودنـد    ه و باست خاصي مواضع شستن  .تمام بدن نيست در مـورد احكـام    .ترتيب خاصـ

است دو اين اين  تفاوت .شود جستجو كرد را ميآنها حكمت البتّه ت؟ چرا؟ شود گفت به چه علّ شرعي نمي
و  مـا صـورت   امـا اگـر  . وضو بـراي تميـزي اسـت    ،بله .گويند وضو براي تميزي است كه مثالً بعضي مي

 .نيسـت  وشـو وضـو   شستاين  ،يميشوبزير دوش تمام بدنمان را اگر برويم يم، اصالً يهايمان را بشو دست
 .هدف وضو اطاعت امـر اسـت   .ولي هدف وضو تميزي تنها نيست ،هاي وضو تميزي است يكي از حكمت

 .كنـيم  ما اطاعت مي ،يد و اين مواضع بدن را مسح كنيديچون فرمودند اينطوري و اين مواضع بدن را بشو
 ،تميز شـويم و رويم ببعد از وضو به حمام ممكن است . هاي وضو اين است كه تميز باشيم حكمت يكي از

دهـد كـه مـا هميشـه      هاي وضو است و نشان مي يكي از حكمت ،و سبب وضو نيست علّتتميز بودن  اما
  .بايد با وضو باشيم

اين اسـت كـه هميشـه بـا      كنيم المقدور رعايت مي يشاءاهللا حتّ يكي از دستوراتي كه ما داريم و ان
 و ،غسل و اطاعت امر درست اسـت نيت  دوش گرفتن به البتّه( كنيم مي غسلاول  .طهارت شرعي باشيم

بعـد اگـر نشـد وضـو      )وشـو بـود   صورت عادي و صرفاً به منظـور شسـت   گرفتن بهگفتم دوش آنچه قبالً 
 .منين را درآوريمؤشاءاهللا الاقل اداي م خواهيم ان ما مي .كنيم م ميتيم ،اگر وضو هم ميسر نشد .گيريم مي

 : گويد اين شعر عربي ميچنانكه در 
ُ
ُْؤِمِننيحِ ا

ْ
   بُّ امل

ُ ْ
ْسُت ِمـ

َ
كـنم   اگر چه از مؤمنين نيستم و جـرأت نمـي  ، َول

را  آنهـا اگر دوست دارم الاقل در ظـاهر بايـد تقليـد     .ولي مؤمنين را دوست دارم ،بگويم از مؤمنين هستم
  .بياورم در را نهاآاداي  ،بكنم

خداوند فرمود كه من در  .بايد با وضو باشد ،چون هميشه در نماز است .مؤمن هميشه با وضو است
 ي ولـي در دل بنـده   )گيـرد  نه اينكه جـاي نمـي   ،خداوند المكان استچون ( گيرم زمين و زمان جاي نمي

جاي بگيـرد و هميشـه در حضـور     خداوند در دل ما كه ما اميدواريم كه مؤمن باشيم .مگير مؤمن جاي مي
  .وقتي در حضور بزرگي مثل خداوند عالم باشيم بايد با طهارت شرعي باشيم .باشيم

در  .كنـيم  مـي ام زندگي اسـتفاده  ي است كه از آداب نماز براي ساير اييها درسهايي از  نمونهاينها 
چقـدر  اسـت،  المـؤمن   فرمودند معراجنماز بنشينيد و حساب كنيد ببينيد اين نماز با آن نمازي كه  ي خاتمه

آيا همان است؟ آيا برايش معراج بوده؟ چقدر به اين هدف نزديك شـده؟ اگـر نزديـك نشـده      ،فاصله دارد
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شوق، اشـتياق   ي كوشش كند با تازيانه .ر استمقصو نكرده كوتاهي كرده  بداند كه يا قاصر است يا خداي
ع او مـان  چيـز  هـيچ  ،نه سـرما  ،نه گرما ،را كسي داشته باشد اين اشتياقاگر . اينگونه باشدبه وصول هدف، 

خيلي از ما نگراني داريم كه اين چـه نمـازي اسـت كـه      البتّه .كند مينخود جذب ه شود و فكرش را ب نمي
اندازه خداوند به مـا توفيـق داد ممنـون او    هر به و بايد بكوشيمولي  .توانيم كنيم نمي هر چه مي ؟خوانيم مي

ُسـهُ  :گويد ند خبر داده ميخداو .باشيم
ْ َ
ـِه 

ِ
ُس ب

ِ
ْسو َ ُ ُ ما 

َ
ْعمل

َ
ساَن َون

ْ
ِ
ْ

ا اإل
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ْد خ

َ
ق
َ
َول

دانـيم   مـي و انسان را آفريديم ، 1
مطلـب  ايـن   .دانـيم  گويـد مـي   خداوند مي .آورد سرش مي ي بريچه بالو  كند وسوسه مي او را نفس چقدر

من  ،كه خيلي نااميد نشويد هفرمودهم داند و به ما  مي ساير جاها هم خدا. دييمحتاج به گفتن نبود كه بگو
باز هم از خـدا بخواهيـد كـه توفيقتـان بدهـد ايـن نفـس را بتوانيـد         پس  .كند كار مي هدانم نفستان چ مي
  .كنيد مهار

ي است ياين همان معنا .نخواهيد اند جز موليٰ نوشتهنيت  ي بارهبعد در .اين در مورد خود نماز است
کـمْ   اْدُعوين :كه گفتيم

َ
ْب ل

ِ

َ
ْس
َ
و چيزي است كـه بـديهي اسـت    اصالً نيت  .من را بخواهيد تا اجابت كنم ،أ

در اخبـار  ولـي   .شرط استنيت  گويند اين است كه در كتب فقهي هم مي .نداردنيت  شود گفت كسي نمي
تـي  او هم ني ،خواند مي ييكسي كه نماز ريا .را همه دارندنيت  خود .تنه خود ني ،ذكر شدهنيت  از خلوص

ت   پس همه .شود نمينيت  ماً يك بشر عاقل بدوناين است كه مسلّ. تش اين است كه ريا كندني .دارد نيـ
نمازگزار كه  همان تكبيرةاالحرامي را .را نخواهد جز موليٰ ،خود تني باشد يعني دربايد نيت  خلوص .دارند

خواند و در اين نماز جز اطاعت امر و جز رضايت  كه نماز را مياين است نيت  .استنيت  آن ي گفت ادامه
در ي چيز هيچ .كند فريبي عوام يا نكرده ريا خداياينكه نه  ؛چيزي را خواستار نيست خداوند و رضايت موليٰ

  .نيست جز خدانظرش 
ودش را هم زندگي خ ي برنامه ،عبارات نماز از احكام و، مات نمازاز مقد ،ت كنداگر انسان مؤمن دقّ

  شايد يكي از معانيهمانطوركه قبالً گفته شد  .فهمد مي
َ َ
  َحي 

ِ
َعَمل

ْ
 ال

ِ
ري

َ
، بشتابيد بـراي بهتـرين عمـل    ،خ

  .كند مي معين شما را اعمال ي برنامه زندگي و همه ي همه كنيد تاين است كه اگر دقّ
شـود   اسـتنباط مـي   و بايد از دقّت و كنجكاوي در احكام نماز اشارات و دستورات عمومي كـه 

دريافت و رفتار كرد مانند پسنديدگي نظافـت و بـدي كسـالت و نيكـي اجتمـاع و جماعـت و       
پسنديدگي تعطيل جمعه تا بعد از ظهر و اثر نطق و خطابه و مراقبـت عفـت و جمعيـت خيـال     

و مساوات و برادري و اطاعت بزرگـان و   »بيتها  ةأالمر مسجد«: داري كه ه و رعايت خانهتوج و
و لبـاس و ظـرف    )بهداشـت ( الصحه يگانگي و جلوگيري از خود و ديگران در ستمگري و حفظ

د نبودن مـردان  ست و مقيا نساختن از طال و نقره كه براي مبادله در معامله مورد احتياج عموم
ت نشدن آنان ولـو از بـوي بـد انسـان و     نشينان و اذي نظافت و مالحظه همه د بزينت با تقيه ب
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خدا و پسند بودن بيداري سحر و خواستن براي مؤمنين ه توجه به از زحمت كار دنيا بآسايش 
ست و دستور جشن ديانتي گرفتن ا لفظ مفيد جمعه ب »اهدنا«خواهد كه  آنچه كه براي خود مي

از نماز عيدين و جمعه و روا نبودن سعايت مؤمن نزد خدا و بزرگان بلكه لزوم شفاعت آنهـا از  
روي اگـر   رعايت اقتصاد و ميانـه و توجه به خدا در هر تغيير و انقالب از نماز آيات  نماز اموات و

ر بدباهوش بات چه در آب باشد و نترسيدن با رعايت احتياط در نماز خوف و غير اينها كه مسلمِ
ر كنـد كـه آنچـه پسـند دوسـت باشـد دريابـد و        بلكه مؤمن در هر امري بايد تدب ،يابد درمي
   1.كند چنان

ـ ما را با يهم حال فعل كه ت است، اعال عبادت استاعباداز نماز . بحث در مورد نماز بود نشـان   دي
 آنچـه  .خوانـد  يشخصاً نمـاز مـ   غمبريپ ،قبل از معراج ،در اول اسالم هم. كند يم معينرا  ريدهد و هم مس

ـ و  دهستايپشت سرش ا ينوجوان كياست و  ستادهيا ينفر كيكه اين بود  دنديد يمردم م بـانو هـم    كي
 يعبارت دنديد يم شناختند يرا م غمبريكه پ ها يبعض. غجهيو خد يبود و عل غمبريهمراهشان است، كه پ

پنجگانـه مقـرّر    هـاي نماز كه تا بعد از معراج خواند يدو ركعت هم م. نداشتند يكاردر آن زمان  د،يگو يم
از معـراج   صغمبـر يپ گويند كه ميباشد  يليتمث ديالبتّه شا هم هست كه ياراخب .مشهور است اينها. شد

از حضرت كه  ديپرس ي كرد وسالم ،آمد خدمتش عيموس نكهيا در آسمان چهارم مثل گشت، يكه برم
امت مـن  خداوند گفته  ؟ حضرت گفتند كهيبر يچه سوغات م سفر، كه معراج باشد نياز ا خود امت يبرا

ـ ا ، شناسـم  يكـه مـن مـ    ي راامت نيكرد ا هيتوص عيموس. پنجاه ركعت نماز در روز بخوانند مـردم،   ني
چانـه  اصـطالح   بهبرگرد و  نيبنابرا ،كنند يكرده تمرّد من يپنجاه ركعت نماز بخوانند و خدا ديآ يزورشان م

چهـل ركعـت    :داد، گفت فيخداوند تخف .كردندعرض بزن كم بشود، كه مشهور است حضرت برگشتند و 
است، چهل  اديچهل ركعت هم ز :و گفت ديبه حضور رس عيموس اره، دوببرگشتندكه حضرت . ديبخوان

 نطـور يهم .بدهنـد  فيو خواهش كردند تخفدرگاه الهي مجدد حضرت رفتند به . ركعت هم نخواهند خواند
 نمـاز پـنج  نهايتـاً  كه  كشم يمن خجالت م گريد :آخر حضرت گفتند ي دفعه. بار تكرار شد نيامر چند نيا

  . مقرّر شد ماند و پنج نمازباقي 
 نـد يگو يكه مستحب است، كه م ييركعت نمازها وپنج يس و ميهفده ركعت نماز واجب داراكنون 

انـد حتمـاً    كه داده اتيبه دستور ديدر نماز واجب با. داد فياست كه خداوند به ما تخف ييهمان نمازها نهايا
نشسـته   ،نماز بخواندايستاده  اندتو ينم ياگر كسكه  بطوري صورت واجب استهر به واجبنماز . رفتار كرد
اكبـر هـم    اللّه كي كه اگر ندا ههم داد فيصورت تخفهر به. دراز بكشد ،بخواند تواند ينشسته نماگر . بخواند
و نماز بر ذمه، بـر گـردن مـا     ستين يوجه حذف شدن چيه خود نماز به. شود ينماز حساب م يجا  به ديبگو

آنها را اجـازه  ! آنها نه اند، كه فرموده يپنج ركعت و يآن س يعني ،ستكه مستحب ا گريد ينمازها اام. هست
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  .باشد يدادند كه اگر حال
ـ . دستور باشـد  ايبا اجازه  ديبا ،يمستحب ينمازها دينگو يمنتها در فقر و عرفان م بـه او   يبزرگـ  اي

 ميصـورت گفتـ  هر بهنماز واجب . با دستور است شتريب يول. رديبگ خودش اجازه ايدستور بدهد كه بخوان، 
حال نداشت، خسته بود، تشنه بود، گرسنه بود، نماز واجـب، واجـب    بود، اگر ضياگر مر يعنيواجب است، 

ـ اسـت كـه با   يا فـه يانجـام وظ  ،واجب ينمازها .بخواند ولو خسته بشود دياست با  ينمازهـا . بكنـد ادا  دي
دارد بـه خداونـد    ليـ م خوانـد،  ينماز مـ  نيكه چن يكس. شدن به خداوند است كيبه نزد ليمستحب با م

و  ديـ خوان يكه م يدر نماز مستحب نياست؟ بنابرا حيصح ،يآلودگ ، خوابيبا حال خستگ ايبشود، آ كينزد
ـ البتّه اگر دستور داده باشـند كـه ا  . ديداشته باش يحال خستگ دينبا ،ديكه بخوان ديا هاجازه گرفت نمـاز را   ني

مـا در عـالم    يبرا ي، ولكند يم معينو مستحب را فقط خداوند  واجبچون  شود، يمثل واجب نم د،يبخوان
  .اند كه داده يمثل اوراد ميبخوان ديكه با شود يمثل واجب م يشيفقر و درو

 .انـد  عنوان نمونه ذكر كـرده  اند و سپس مواردي به فرمودهي نماز  درباره كلّي ي اينجا يك قاعدهدر 
دقّـت   ،ر شـده مات آن و بلكه از مستحباتي كه در نماز مقرّو مقدنماز  ي دربارهاين است كه  كلّي ي قاعده

بـه   ؛م اسـت عبادات مقد ي نماز بر همه ،از اين حيث .استنباط كنند زندگي ي نموده و مطالبي را براي همه
 : اند فرمودهكه است اين معني 

ِ
ین  َعُموُد الدِّ

ُ
ة

َ
ال الصَّ

ـ  اگر در نماز بـه آداب و دسـتوراتي كـه داده    . 1 غيـر از   ،دان
  .كنيم مي ت كنيم روش زندگي را در غير موقع نماز هم دركدقّ ،انجام آن براي خود نماز

مسـتند  اين تـدبر   .تدبر كند كه آنچه رضاي دوست است دريابد و عمل كندانسان اند  اينجا فرموده
َمـ .خـورد  ي كـه خداونـد در سـوره شـمس قسـم مـي      اتبه آياست 

َ
ق
ْ
اها َوال ـ

ُ
 َو

ِ
ـْمس

َّ
ھـاِر ِإذا َوالش

َّ
الهـا َوالن

َ
ِر ِإذا ت

ها
َّ

خورد به نفس و آنچه نفـس را آمـاده و آراسـته     قسم ميبعد . قسم است» واو«ها همه »واو«اين  2...َجال
اها، كرد الهـام  اين  ،ايمانش قوي باشدمؤمن وقتي  ،بنابراين. را به او الهام كردفجورش و سپس تقوا و  ،َسـوَّ

 ،در هر يك از ايـن احكـام و آداب تـدبر كنـد     .محتاج به كتاب يا نوشته باشدبدون اينكه  ،كند را درك مي
  . كند روش زندگي را درك مي

َعَمـلشايد يكي از معاني همانطوركه گفته شد 
ْ
ال
ِ
ري

َ
 خ

َ َ
يم يگـو  اقامـه مـي   اذان و كه ما هم در َحـي 

ها را رفتـار   ني اگر اين روشيع .برخيزيد به بهترين عمل .نماز است مهمترين و بهترين عمل ،همين باشد
بهتـرين   ،شود و اگر دستورات راجع به نماز را دقيقاً انجام بدهيد روش تمام زندگي شما مشخص مي ،كنيد
بـه همـين جهـت    . كننـد  حساب مـي  نمازبراي شما است كه تمام اعمال ديگر شما را به اندازه همين  كار

ـ  ا هي در اينجا زديها مثال .است م گفته شدهمقدعبادات از ساير است كه  ؛ آيـد  دسـت مـي  ه ند كه از نمـاز ب
ي هبراي اينكه با دقّت در اينها، قو ر ما عادت كندتدب.  
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َميـانِ  :فرمـود  صپيغمبر اكرم كه پسنديدگي نظافتمثالً  ِ
ْ

 ِمـَن اإل
ُ
ـة

َ
اف

َ
ظ

َّ
الن

 .نظافـت از ايمـان اسـت    ،1
ات اين است كه انسان وقتي حبستز ما ،كه فرمودند غسل بكنيد، غسل نظافت است، وضو نظافت استناي

حـاال كـه    ايـن اسـت   ي دهنـده  نشـان ايـن امـر    .هاي تميز و خوب بپوشد لباس ،شود آماده ميبراي نماز 
شود گفت مـن   ا نميام ،وضو نظافت است البتّه .خواهيم به درگاه خداوند برويم لباس تميز داشته باشيم مي

اسـت   صـورتي  است ولي طهارت شرعي بهنظافت طهارت  .زنم گيرم و صابون مي به جاي وضو دوش مي
ما دستور داريم هميشه با طهارت شرعي باشيم و آن عبـارت اسـت از غسـل، وضـو و      البتّه .ندا هكه فرمود

اگر در موقع نماز آب نبود كه وضو بگيريم .متيم، حتّي اگر ،م بكنيمتيم به  ،م هم نداشتيم و نتوانستيمتيم
اي  بندگي خدا و اظهار بندگي بـه درگـاه خداونـد وظيفـه     ي يعني وظيفه ؛شود قط نميقيمتي نماز سا هيچ

  .ه كنيمله توجأاين را بايد عبرت بگيريم و هميشه به اين مس .نيست كه ساقط بشود
در اين مورد يـك آيـه در    .همين كسل بودن يا سست بودن در كارها است، ديگر كسالتي  مسأله

  :دفرماي كه مي قرآن در مورد منافقين است
َ

الِة قـاُموا کسـاىل َوِإذا قاُموا ِإيل  الصَّ
شـوند   وقتي به نماز حاضر مي ،2

كـاري كـه انسـان احسـاس      در هـر كه اين است  ي دهنده نشان همين آيه. شوند با حالت كسل حاضر مي
ري هـم كـه در   ديگ ي آيه .بايد با شعور كامل و به دور از كسالت باشد ،بايد انجام بدهدكه كند  وظيفه مي

َرُبـ ،كننـد  اين مورد به كسالت تعبير مي
ْ َ
ْ ُسـکارـال

ُ
ـمت

ْ
ن
َ
 َوأ

َ
ـالة ـونَ   یوا الصَّ

ُ
ول

ُ َ
ُمـوا مـا 

َ
ْعل

َ
ـي ت َحتَّ

هـا   بعضـي  .اسـت  3
نه اينكـه اگـر    .يعني به نماز نزديك نشويد در حالتي كه كسل هستيد ؛كنند ت تعبير ميرا به كسال سكارٰي

  .وقت نماز بايد آنچنان اشتياق داشته باشيد كه كسالت رفع بشوده بلك ،كسل هستيد نماز نخوانيد
كارمنـدي كـه در اداره كـار    . اشتياق داشته باشيمبايد انجام وظيفه  دركه دهد  نشان ميحكم اين 

با كسـالت و  و  اق داشته باشدبراي انجام خدمت بايد اشتيو اش انجام خدمت به مردم است  كند وظيفه مي
كه شأن نـزول  درست است  .كند با اشتياق و احساس وظيفه انجام بدهد كاري كه مي هر .كار نكندبه زور 

َربُ آيه 
ْ َ
ْ ُسـکارـال

ُ
ـمت

ْ
ن
َ
 َوأ

َ
ـالة بـه  و خوردند  شراب ميبعضي مسلمانان چون  .حرمت شراب بود ي مهمقد ،یوا الصَّ

 .يك نشويد وقتي كه مست هستيدآيه آمد كه به نماز نزد .بودندبه نماز خيلي مقيد  ايستادند، چون مينماز 
اينكه گو .كم حرام شد كم. خوردند نميولي حرام نشده بود، شراب هنوز كه با اين ،اعتقاد داشتندكه  ها خيلي

ْیطانِ ي  اين قسمت آيه با آمدن آيه
َّ
 الش

ِ
ْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمل

َ ْ
اُب َواأل

ْ َ ْ
َْیِسُر َواأل

ْ
ْمُر َوامل

َ ْ
ا ا

َ َّ
 ...ِإمن

ولـي  ، شـد نسخ ، 4
 :فرماينـد  ، جهتش را هم مينندك تعبير مي به كسالتآن را اين است كه  .شود معناي قرآن هرگز نسخ نمي

ونَ 
ُ
ول

ُ َ
ُموا ما 

َ
ْعل

َ
ي ت   .يديگو مي براي اينكه بفهميد چه ،َحتَّ

نمـاز را بـدانيم كـه چـه     عبـارات  نماز دستور مستقيم است و بايد معنـاي  خواندن گذشته از اينكه 
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مثلـي  . يـد يگو هميشه بايد بدانيد چـه مـي  شود و آن اينكه  ضمناً فهميده ميدستور ديگري هم  ،يميگو مي
ي يچيزهـا  اگـر آدم زبـانش در اختيـارش نباشـد     ».دهد بر بـاد  زبان سرخ سر سبز مي« :گويند ميكه است 
شعور كامـل   با حالتاينجا بايد اين دستورالعمل را ياد بگيريم كه همواره . فهمد داند، نمي گويد كه نمي مي

  .باشدنزبان  ي لقلقه ،از دستمان بيرون نرودكالم و صحبت كنيم 
مستحب است نماز بـه جماعـت خوانـده     .شود نيكي اجتماع و جماعت فهميده مياز نماز همچنين 

  :يميگـو  خـوانيم مـي   هـم مـي   ٰيي براي تشويق ما به جماعت، وقتي كه نماز فرادشود و حتّ
َ

ـراط ا الصِّ
َ
اْهـِدن

ُْسَتقميَ ا 
ْ
مل

ـ  ، حتّـي براي اينكه احساس بكنيم در جماعت هستيم .خدايا راه راست را به من نشان بده ،1 وقتي آن
دهـد كـه خداونـد بـه      اين نشـان مـي   .ي در جماعت هستيميخوانيم كه گو ي مييهم كه فرد هستيم دعا

َیدُ  :اند فرموده .دهد يت ميجماعت و جامع بودن خيلي اهم  
ْ
ِ َمَع ا

َماَعـةاهللاَّ
 .دسـت خـدا بـا جماعـت اسـت      ،َ

كـه مـا جمـع    اسـت  صورت ظاهري همـين   .ي باطنيمعنا جماعت يك صورت ظاهري دارد و يك البتّه
هـا   له خيلي مهمتر است كـه دل أاين مس .هايمان با هم جمع باشد يعني دل اش ي باطنيولي معنا ،متيهس

  :يميگو همه يكدل مي .اشدها با هم جمع ب تمريني است كه دل ،نماز. با هم جمع باشد
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الـرَّ يا   الـرَّ

ا
َ
ُْسـَتقميَ  اْهِدن

ْ
 امل

َ
راط در نماز جماعـت  كه مين ومأمبا اينكه  .هستيمزبان  دل و يك نماز همه يك ي تا خاتمه الصِّ
حمـد و سـوره را    ٰياگر در نمـاز فـراد  . كنند اقتدا ميبه امام ولي  ،خوانند را نمياين آيات  ،كنند شركت مي

براي اينكـه آن يـك نفـري كـه مـا بـه او اقتـدا         .ولي در جماعت نبايد بخوانيم ،نماز باطل است ،نخوانيد
  .خواند ما مي ي او عوض همه ،كنيم مي

 ، اگـر اي بود اگر سرباز سادهحتّي  ،قشون بودهر در  ،هاي صدر اسالم هر يك از مسلمين در جنگ
افـراد   ي همـه  .جماعـت اسـت  معنـاي  ايـن   .دانسـتند  را معتبر ميدادن ناه همه آن پ ،داد به كسي پناه مي

حالتي كه در نماز جماعـت   .جماعتافراد  ي همه ي منزله هيك واحد است و اين واحد ب ي منزله جماعت به
  .است بايد در زندگي ما هم اثر بكند

ـوا  :ستجمعه ا ي اثر نطق و خطابه در سورهو پسنديدگي تعطيل جمعه تا بعدازظهر 
ُ
ـذیَن آَمن

َّ
ـا ال َ ُّ

َ
یـا أ

اْســَعْوا ِإيل
َ
ُمَعــِة ف

ُ ْ  ا
ِ

م ْ َ ــالِة ِمــْن  ِدَي لِلصَّ
ُ
 ذِ   ِإذا 

ِ

ْ
ــَع ذلِ رک َبْی

ْ
ُروا ال

َ
ِ َوذ

ــ  اهللاَّ
ُ

 ک
َ
ــْريٌ ل

َ
ــ ْم خ

ُ
 ْم ِإْن ک

ُ
ِضــَیِت ک

ُ
ــِإذا ق

َ
ُمــوَن ف

َ
ْعل

َ
ْ ت

ُ
ــمت

ْ
ن

 
ِ
ـل

ْ
ض

َ
ـوا ِمـْن ف

ُ
ْرِض َواْبَتغ

َ ْ
َتِشُروا ِيف األ

ْ
ان
َ
 ف

ُ
الة ِ  الصَّ اهللاَّ

، بـه يـاد خـدا    نـدا شـد   ،جمعه شباي مؤمنين وقتي كه از  ،2
معـامالت و   .به ياد خـدا باشـيد   ،شود جمعه شروع مي و از اذان مغرب كه ندا بلند شد ،جمعه شباز  .باشيد

وقت منتشر بشويد و برويد از فضـل خداونـد   آن ،تا وقت نماز جمعه كه تمام شد ي را كنار بگذاريديكار دنيا
  .كسب كنيد روزي

مـا   نظر بهبلكه تقريباً  ،صبحش بركت نداردحال آنكه  ،اين است كه عصر جمعه كاسبي بركت دارد
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امـا   .باشـد  يك روز تعطيل و استراحت براي ما كه دستورالعملي استاين حكم  .يعني نكنيد ؛تحريم شده
ذِ  :، كهاستراحت مؤمن يعني ياد خدا

ِ
الب

َ
 أ

ِ

ْ
 رک

ْ
َمِئنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

وُب  اهللاَّ
ُ
ل
ُ
.ق

1  
همان شـرايط و  و  خطبه جزء نماز است اين دو ،نماز جمعه دو تا خطبه دارد ؛رات نماز جمعها مقرّام

بـا  نمازگزاران يعني  .ر است در موقع شنيدن اين دو خطبه بايد رعايت بشودهمان آدابي كه براي نماز مقرّ
بـه   ،هـيچ حرفـي نزننـد    ،ري نپردازنـد به هيچ كار ديگـ  ،هيچ صحبت نكنند ،رو به قبله باشند ،وضو باشند
در  ،ه بـه معنـايش بكنـيم   كه در نماز ما بايد حرفي نزنيم و به گوش باشيم و توج همانطوري .گوش باشند

  .اينجا هم اين دو خطبه همان حكم را دارد
امـام جماعـت   م دو ي گفته بشـود و در خطبـه   ٰياز تقو ،ل بايد احكام اخالقي اسالماو ي در خطبه

اثر نطـق و خطابـه    .اينها براي ما درس است ي همه .ن را به اخباري از وضعيت خودشان آشنا كندمسلمي
ي كـه اهـل   يطبـا و آنهـا  بنابراين خُ .حساب آمده هنماز جمعه همرديف دو ركعت نماز بدر اينقدر است كه 

  .شود به خطبه و وعظ داده مي اهميتكه اينقدر وعظ و منبر هستند بدانند 
 ي باً تكرار بشود و همهم مرتّل و دواو ي گر اين است كه مباني عاليه اسالمي در خطبهدي ي لهأمس

در  البتّـه  .فريقا خبـر داشـته باشـند   آمسلمين از حال هم خبر داشته باشند، مثالً مسلمين ايران از مسلمين 
  .ل از خودشان خبر داشته باشنداو ي درجه

و رفتـار اجتمـاعي اسـتنباط     هـا  روشست كه بسياري از اين ارات نماز جمعه از مقرّخالصه اينكه 
ه همـان  وقت متوجكنيد همان كاري كه ميبديهي است هراست كه بسيار  خيال تجمعي ي هميك .شود مي

شـود   عنوان چيزي كه حيواني نباشد مثل برگ درخـت مـي   هر بهبر مآمده كه در دستورات نماز . كار باشيد
حواس و توجـه   تاين جمعي .هر نگاه كنيد براي اينكه حواستان جمع باشدبه ماند  گفته و بعضي نماز خواند

بـراي اينكـه    .فهمـيم منظـور چيسـت    دانيم و مي براي ما فقرا سابقه دارد و مي ،مشخص ي به يك نقطه
 .باشد »من در ميان جمع و دلم جاي ديگر«كنيم حواسمان به همان كار جمع باشد نه اينكه  كاري كه مي

خوانم ولـي   من نماز جماعت مياگر به اين معنا باشد كه به يك معنا خوب است ولي جاي ديگر اين  هالبتّ
  .صحيح نيست ،بازار باشد درحواسم 

براي اينكه وقتي خانواده تشكيل شد مثل يك شركت تجاري اسـت   .است داري رعايت خانهديگر 
فـراهم كنـد   را وسـائل  و بايد زحمت بكشد كه بيرون با مرد است كار زحمت  .اي دارد ي وظيفههركسكه 

ايـن  . بيايـد بيـرون  اش را بگـذارد و   شيرخوار دارد نبايد بچه ي همادري كه بچ. با زن است آن تنظيمولي 
ي دارد غير از محدوديتي كه گاهي يها ها محدوديت براي زنكه ند ا هنماز جمعه گفتمورد ي در حتّ است كه

دُ  :نـد كـه  ا هحفظ بشود، گفتـ  اصطالح بهه كيان خانواده براي اينك .نماز نبايد بخوانند ـ ايـن   در ،یبتھـا  املـرأةِ  م
ولـي   !نـه  ،برودبيرون اگر به قصد گردش و تفريح بخواهد البتّه  .خودش مسجدش است ي خانهزن مواقع 

                                                                          
  .28سوره رعد، آيه .  1



 نمازشرح /  104

همان  عبادت كندو بخواهد در خانه بماند و جهت به مسجد نيايد  اگر كاري در خانه داشته باشد كه به آن
ـ   ي اين هم درسي است براي اينكه تنظـيم امـور خـانواده و اداره    .خانه مسجدش است ات خـانواده از مهم

  .زندگي ماست
بسـته  نمـاز جماعـت   اگر صف  شود، چنانكه است كه فهميده مي مساوات و برادري ي ديگر مسأله

هـيچ فرقـي    .اسـت  بـرادري  مسـاوات و اين به جهت  ؛دستاي كه جا بود مي هر جا ،كسي جديداً آمدو شد 
پيرمردهـا و بـه    بـه  ترنـد  سابقه كه جوانتر و كمكساني صف بسته نشده قهراً هنوز وقتي كه  البتّه .كند نمي
نماز نيست ولـي  هنوز تا آن موقع  .گذارند جلو مي و آنها را كنند احترام مي ،دانند شأني دارند ي كه مييآنها

  .خواند ي كه رسيد و جا بود نماز مييكه آمد همانجاهر است وبرقرار وقتي كه صف بسته شد نماز 
ي ديگـر   و در اينجا به ذكر چند مسـأله  با تدبر درك كندكه شخص بايد ند ا هفرمودرا  مسائل ديگر

  .پردازيم در مورد نماز مي
كـه   يبه هر نحـو ممكن است خودش  يشخص البتّه هر .است ينماز عبادت خاصكه  ميگفتقبالً 

اند، مدل  ساختهبراي عبادت مدل هم  كي يول .به درگاه خداكند  يو بندگ تياظهار عبود ددلش اقتضا كن
ـ   مياگـر بخـواه   .اند و نشان داده جمع كرده را در آن ياحكام اسالم شترينماز، كه در واقع ب مثـال   كبـا ي

 يآن نكـات تمـام   ؛نهـا ي، چه از ساختمان، چـه مجسـمه و ا  سازند يكه ماست  يمثل ماكتبيان كنيم  يدما
ـ طر نينماز هم به هم .نشان بدهند، در آن ماكت است گرانيبه د خواهند يم كه نمـاز و   يعنـ ي. اسـت  قي

  . بكندبايد كار  از جهت انفرادي و چه اجتماعي، چه چه هدهد ك يم اديآداب نماز به انسان مسلمان 
ممكـن اسـت    .سـت ين حي، نمازشان صـح يشمياند مردها با لباس ابر فرموده ياز لحاظ شخصمثالً 

ـ ااما از طرف ديگـر   .بپوشد ديدر موقع نماز، نبا يداشته باشد، ول يشميلباس ابر ياوقات كس ريسا امـر   ني
ـ مشـمول آ  يعني ،ديدر حال نماز باش شهيهم ديخواه ياست كه اگر م نيا ي دهنده نشان   ي هي

َ
 
ْ ُ
ـذیَن 

َّ
  ال

 داِئُمـونَ 
ْ
ِ ِ
َصال

نمـاز   يكـه بـرا  را  يتمام دسـتورات  و لذا دياالن هم در حال نمازكه  ديفكر كن دي، باديباش 1
ـ كه مـا ا  ديوضو باش با شهيهماند  چنانكه در مورد وضو نيز گفته د،ياطاعت كن ، همواره تا بتوانيداند داده  ني

   .ميدستور را دار
اطاعـت   ،ودشـ  استنباط مـي از احكام نماز مواردي كه ديگر از  .گفتيمقبالً را مطالب مقداري از اين 

ْمـ است كهي قرآن آمده  آيهدر  .بزرگان است
َ ْ
وِيل األ

ُ
 َوأ

َ
ُسـول طیُعـوا الرَّ

َ
َ َوأ طیُعـوا اهللاَّ

َ
 ـأ

ْ
 ِر ِمـن

ُ
طیُعـوا در مـورد   2.مْ ک

َ
أ

ُسول طیُعوا الرَّ
َ
َ َوأ ْمـ ولي در اينكه .روشن استمطلب  اهللاَّ

َ ْ
وِيل األ

ُ
 ـَوأ

ْ
 ِر ِمـن

ُ
ي در معنا ،را عطف كرده به رسول مْ ک

هـم از ايـن قاعـده كـه مـأموم بايـد آنچـه        جماعـت  در نمـاز   .كاري نداريمفعالً ي است كه يها ثبح آن
وقتي  و يا به ركوع برود وداز او نبايد به سجيا ديرتر زودتر  مثالً( همان كار را بكند ،كند مي )پيشنماز( امام
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و  اطاعت از رهبـر بايد  منينشود كه مسلمين، مؤ فهميده مي )تمام شد او هم بايد بلند شود امامكه سجود 
تـوانم دعـاي ديگـري از     آيا من مي )دست دعاي( در قنوت :يكي پرسيد باره دراين .بزرگشان داشته باشند

يعني همه به يك نفر اقتـدا   ،گويند نماز جماعت براي اينكه وقتي مي ،رسد كه نه مي نظر بهخودم بخوانم؟ 
 ،بنـابراين  .ضشان را به درگاه خـدا بگويـد  يدهند كه عرا قرار مي او را واسطه ،اندازند او را جلو مي ،كنند مي

   .همان دعا را بايد خواند
ـ :فرمايد ها مي ديگري راجع به وحدت مسلمان ي در آيه یـاٌن َمْرُصـوصکَ

ْ
 نُب

ْ ُ َّ َ
أ

 حدنـد آنقدر با هـم متّ  ، 1
هم چسـبيده   شود به ه نميها ك بدن ،اين تشبيه است البتّه .هستند يك ساختمان فلزي ،مثل يك ديوار كه

 .مجموعاً بنيـان محكمـي را تشـكيل بدهنـد    بايد ها  دل .هم چسبيده باشد هاست كه بايد به بلكه دل ،باشد
 .است هعشر اثني ائمهامام هم بطور مطلق  .اين بنيان از اطاعت و پيروي امام يعني پيشواستمحكمي 

بـه   .شـود  مـي  ز خود و ديگران در سـتمگري يگانگي و جلوگيري اباعث كسي كه  هم يعني امام جماعت
همـه   ،گوينـد  روند، همه با هم تكبير مي روند، به سجود مي همه با هم به ركوع مي ،همين حساب يگانگي

  .ختم كار هم با هم است ،كار با هم است ي ادامه ،شروع كار با هم است .دهند با هم سالم مي
وقتي يعني  .اينطور باشيم ،و مسلمين پند بگيريماز اين قسمت بايد براي زندگي اجتماعي خودمان 

همه با هم يك دل و يـك زبـان باشـيم و جلـوگيري از      ،ي حرفي زد بايد دنبال همان حرف باشيميپيشوا
بارزترينش تجاوز به مـال ديگـران و بـه مـال مـؤمنين       .انواع و اقسام داردهم ستمگري  .كنيم ستمگري

ـ  ،لباسي كه داريد نبايد غصب باشـد  ،خوانيد نبايد غصب باشد مياند زميني كه نماز  اينكه گفته .است ي حتّ
يتي است كه به رعايت عـدالت و رعايـت   اينها اهم ،اگر يك نخ غصبي در لباس باشد نمازتان باطل است

اگـر   .دقّت بكنـد به اين مسأله خواهد نماز بخواند بايد  كسي ميكه  به اين معني. اند دادهحدود هر شخص 
دهـد كـه    به ما درس ميهمين رات اين است و يكي از مقرّ .راتش بخواندواند بايد با رعايت مقرّخ نماز مي

  .در زندگي عدالت را رعايت بكنيم و از ستمگري بپرهيزيم
َميانِ  :پيغمبر فرمود ؛رعايت نظافت و بهداشتدر مورد  ِ

ْ
 ِمَن اإل

ُ
ة
َ
اف

َ
ظ

َّ
.الن

ـ  ي يك قاعده اين 2  .ي اسـت كلّ
اند در شب  ي گفتهتميزي و بهداشت است و حتّ ي وضو يك نحوه .دهد به ما نشان ميا همين رنماز عمالً 

در مردهـا  . شوند مستحب است كه به همـان منظـور غسـل بكننـد     و روز جمعه كه مؤمنين همه جمع مي
 .رفاً خاص زنان استچون زينت ع ،ها نه براي زنولي انگشتر طال جايز نيست  ،داشتن لوازم زينتيهمراه 

ـ ضـمناً   .هي نداشته باشندبه زينت در مورد خودشان توج و مردان بايد كار و كوشش كنند پـول   امدر آن اي
ـ  پـول  از مقـداري  كـه  ايـن بـود   ي منزلـه  بـه  طـال  كـردن  مصرفو شد  با طال ساخته ميعموماً رايج   تملّ
  .بشود بلوكه
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ند كـه غسـل   ا هفرمود. استمجاورين  ها و ند رعايت آسايش همسايها هكه ذكر فرمود يمورد ديگر
همـين   .كند در شب و روز جمعه نخوريـد  ذي ميأي كه ديگران را متيي عطر بزنيد، سير و چيزهاحتّ ،كنيد

توجه به معنـا و توجـه بـه    . هم پندي است كه براي تمام زندگي ما بايد باشددر نماز رعايت حال ديگران 
 موالنـا كـه در   قـول  بـه  .مال و ثروت و اينها تنها نيستيا، از دنمنظور  البتّه ؛گرداندن از دنيا آخرت و روي

  :گويد مي مثنوي
ــ   ــل بـ ــدا غافـ ــا از خـ ــت دنيـ    دنچيسـ

ــ   ــاش  هنـ ــو قمـ ــده و رنقـ  1و زن فرزنـ
  :فرمايد ميار عطّو 

ــه    ــاري همـ ــت بيكـ ــا چيسـ ــار دنيـ    كـ
ــت بيكـــاري     گرفتـــاري همـــه  ،چيسـ

بـه  هـم  دهنـد   نسبت مي عصادق رتبه حضهم آورد كه  ياد ميه همان داستان را بمطلب اين 
لي بود و ميخي كه به زمين كوبيـده بودنـد   مجلّ ي خيمهمحلّ اقامتشان كه به اين شرح ولي  اهللا نعمت شاه
يـا آن   .ل زديم نـه بـه دل  ما ميخ طال را به گ :كسي گفت كه ميخ طال چرا زدي؟ فرمودند ،طال بود ميخ

شـاه زندگيشـان    حضـرت ؟ دهستي گفت كه چرا اينقدر به دنيا پايبندو شاه  قلندري كه آمد خدمت حضرت
قبول كـرد و   .برويم با هم مسافرت بيا :فرمودند .ديگران بودبراي بلكه  ،نه براي خودشانالبتّه  ،ل بودمجلّ

يـك چيـز خيلـي    ( واي من فالن چيـز  اي :درويش گفت ،يك فرسخي كه رسيدند به. به مسافرت رفتند
دل بسـتي و   كـوچكي  چنين چيـز  تو به :شاه فرمودند حضرت. بگذار برگردم بياورم ،فتهرا يادم ر) كوچك
  .كردم و آمدم رهاگرانقيمت است، ي يگو كه تو ميچيزهايي  ي گردي ولي من همه برميبرايش 

 و ا اگر كسـي زحمـت بكشـد   لّشود وا دنيا حساب مي ،بودنآن عنوان اسير  دل بستن به مال دنيا به
ايـن نـه تنهـا     ،اش گشايشي بدهد جمع كند براي اينكه به زندگي خودش و خانواده اصطالح بهمال دنيا را 

مسـاعدت   ،ايجاد كند براي آنها كار ،يا اگر با مالي كه دارد به ديگران كمك كند .گناه ندارد ثواب هم دارد
ـ   .دارد اين مال نه تنها منحوس نيست بلكه خيلي هم ميمنت صورت دراين ،كند بـه دنيـا ايـن     هپـس توج

  .نيست كه هيچ مالي نداشته باشند
نماز عيدين را كه عيد فطر و عيد قربـان باشـد جـز بـه جماعـت      . موضوع ديگر نماز عيدين است

وقتي جشني، عيدي داريد همه  .شريك باشيدبايد كه در شادي هم دهد  اين امر نشان مي .شود خواند نمي
بـه دعـوتش لبيـك     ،جلس ازدواجي داشت و دعوت كردمستحب است اگر مؤمني م. با هم جشن بگيريد

  .شود فهميده مي نيز از نماز عيد اين. بدهيدمثبت جواب  ،يديبگو
اين است كـه  كند و مثل  وحدت و يكدلي دعوت مي مات نماز ما را به هماهنگي،آثار و مقد ي همه
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ايم يگو وقتي مي .شعار يكدلي ،دهد شعار ميبه ما  ْعُبُد وَ ِإیَّ
َ
اإِ َک ن ْسَتعني کَ یَّ

َ
پرسـتيم و مـا از تـو     ما تو را مـي  ،

كه اين شـعار بـه عمـل    يكي از جهاتي  .اين شعاري است كه همگي ما با هم هستيم ،يميجو استعانت مي
 از ؟شـود  نماز فهميده مياز كدام اين  .كه از مؤمن سعايت نكنيد بر اين است دستورالعمل ،شود نزديك مي

ندگوي ميكه در آن ت نماز مي:  
ً
ـْريا

َ
 خ

َّ
ـُه ِإال

ْ
ُ ِمن

َ
ْعمل

َ
 ن

َ
ا ال

َّ
ُھمَّ ِإن

َّ
كـه   يعنـي از آن  .يمبين جز خير از او نميخدايا ما  ،الل

 :يميگـو  اش مـي  دنبالـه ه ب البتّه .يميگو كنيم و در درگاه خداوند از او بد نمي پوشي مي شر به ما رسيده چشم
ُھمَّ 

َّ
  ِإنْ  الل

َ
ِزْد ِيف ِإْحَسانِ اک

َ
 ف

ً
ِْسنا ُ

ُه َوِإْن َن 
ْ
ْل ِمن بَّ

َ َ
 ِه َو

َ
ِتـاک َرْمحَ

ِ
ـُه ب

ْ
ـاَوْز َعن

َ َ
ـُه َو َبـُه َواْرَمحْ

ْ
ن
َ
ـُه ذ

َ
ِفْر ل

ْ
اغ

َ
 ف

ً
 َن ُمِسیئا

َ
اگـر  ! خـدايا  ،ك

بـر   ،اسـت  نيكوكـار  محسـن اسـت،   ،ايـم  جز خيـر از او نديـده  كه دهيم  شهادت ميبر او تي كه ما اين مي
  .ناهانش بگذراز گ ،گناهكار استو اگر  هايش اضافه كن نيكي

كـه   ينشـان دادن آداب و دسـتور   يمقرّر كـرده، بـرا  را  يخداوند نماز خاص يتيدر هر موقع اصالً
زلزلـه و   ل،يها، س مانند جنگ يناگوار اريبس ي واقعه يمثالً وقت .كند تيرعا ديمؤمن با يعني يمسلم واقع

ـ بگو خواهـد  يخداوند مـ نگران است،  ترسد، يم يهر انسان يعيبطور طب ،شود يم جاديا نهايا  از اوالًد كـه  ي
 يعنـ ي ،غضب و امتحـان خداونـد   ي جنبهاز  ياست ول ميخود خداوند رح .دينترس جز از خداوند يچيز هيچ
در حالت تـرس هـم    يعني .ديخوف بخوان نمازِدر اين مواقع است كه   منتها دستور فرموده .ديبترس طان،يش

فـرار كنيـد   مسـير   از !نـه  ،بمانيد و به نماز بايستيدحادثه مسير  دركه نه اين البتّه. ديبشو متوسل به خداوند
  .باز هم به خدا پناه ببريد ،نگران بوديد و از هر چه ترسيديد .چيزي نترسيد از هيچ .ياد خدا باشيده بولي 

خوانده  تينماز م تيگفته است كه بر م ست،ين اتيح انيكه مرگ بدن پا ديتوجه كن نكهيا يو برا
 يبـاز نمـاز   فرستد، يخداوند ابر رحمتش را نم و ميكه ما االن دچارش هستهم  يدر مورد خشكسال .ودبش

  .ديبزن دست توسل به دامن خداوند ديبا د،يداركه  يگرفتار ره خالصه. مقرّر كرده است
ـ اسـت و نـه تنهـا ا    يدسـتور زنـدگ   نهـا ينمـاز داده شـده، ا   يكه برا يدستورات نيا ي مجموعه  ني

نـد اگـر   ا هجهت است كه فرمـود  نيما و به هم يزندگ ياست برا ينمازِ تنهاست، بلكه مدل يت برادستورا
اسـت از آنچـه    يا مجموعه ،ينماز واقع نكهيا يبرا شود، ينمازش قبول شود، تمام عباداتش قبول م يكس

  .اظهار كنيمبه درگاه خداوند  تيعبوددر مقام ماست كه  ي ستهيكه شا
ات نماز دقّت كنـد  متن نماز و مستحب مات وشود كه مؤمن بايد در مقد هميده مياز مجموع اينها ف

ي كه گفته شـد در تمـام   يها از اين قبيل برنامه .دست بياورد هاش را ب زندگي هميشگي و واقعي ي و برنامه
 ي سـوره  ي مثـل آن آيـه   ،مؤمن اگر ايمانش قوي باشد و نفسش را تزكيه كنـد  .شود احكام نماز ديده مي

واهـا: فرمايد بعد ميو خورد  قسم مي چندينكه  شمس
ْ َ
وَرهـا َو

ُ ُ
َمھـا  َ

ْ
هل
َ
أ
َ
اها ف  َومـا َسـوَّ

ٍ
ـس

ْ َ
َ َمـْن زَ  َو ـ

َ ْ
ف
َ
ـْد أ

َ
 ق

َّ
هـااک

1، 
كـه  هر ،كار بد را به او الهـام كـرد   كار خوب و ،سپس فجور و تقوا آنچه او را منظم كرد و وقسم به نفس 

واهاكسي كه اين كار را بكند اين  .كند نجات پيدا مي ماًمسلّ ،نفس را تصفيه كرد، پاك كرد
ْ َ
وَرها َو

ُ ُ
َمھا  َ

ْ
هل
َ
أ
َ
 ف
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ل كارش اين است كه خصوص چنين شخصي او هب .شود او الهام مي كند و نيكي و بدي به را هم درك مي
ـ  با آن الهامي كه خداوند وعده فرموده است و باو و با تمام آداب و رسوم باشد  منظمنمازش  تـدبر   ت ودقّ

  .كنداجرا اش را بتواند  در آن احكام تمام برنامه زندگي
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  رح 
  1اوراد  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

مرقـوم   شـاه يعل صـالح  كه حضـرت  يدستورالعمل و دستورالفكر ،پندصالح ي رسالهاست از  يمبحث
  . است يروياالتباع و پ دوران الزم نيند و در اا هفرمود

گـر   جلـوه  يشـ يدر فقـر و درو  طـور نيو هم انينماز در تمام اد تيو اهم خصوصياتنماز و وع موض
اسـت كـه    يبـات يتعق ،بالفاصله بعد از نمـاز  يعني ،ازنم ي مهيضم. ميكرد انيب را تياهم نيا قبالً. شود يم
  :ندفرماي مي .ميدياوراد كه اوراد جمع ورد است، رس اينماز  باتيبه مبحث تعق ،نديگو يم

ـ    و دريافـت   يو بعد از نماز هم بايد تا بشود در محلّ نماز اوراد و تعقيبات نماز را بـا توجـه قلب
ـ بل ،شرط توجهه خدا و تربيت نفس است ب ياند رضا ه در آنچه دستور دادهكبخواند  يمعان ه ك

     ـ    اصالح امـر دنيـا و آخـرت و دفـع هـم الت در توجـه و توسـل منظـور و    كو غـم و حـلّ مش
   2.اند داده مژده
مختصـر   البتّـه  .را بخواننـد  نـد يگو يمـ  يريـ كه به هر فق يند بعد از نماز آن دعاها و اورادا هفرمود

ـ آ يبعضـ  شخصوصـيات  برحسب يهركسبه . نسبت به اشخاص هست اوراد نيهم در ا ياختالفات ـ  اتي  اي
  .آن را بخوانند ديبا وجهت آن اوراد را همه دارند هر به. اند كه به ديگري نداده دعاها را دادند

ه آن كـ دارد  ياثر معنو يمؤمنين وقت يبرا يولآمده است تب ادعيه هم كدر  تعقيبات نماز و اوراد
 ياطاعت دستور برا ييعن .آن دستور است ،ياصل علّتمت و كاز نظر ما ح .برحسب دستور انجام بدهند را

 .نـد كار را بايـد ب كاين  ،چون دستور دادند .شود ي، انگيزه مشود شود، حكمت مي علّت مي ،شود يل ميما دل
ن است مـا  ك، منتها اين فوائد را ممحتماً فوائد فراواني دارد ،بكنيد ار راكفرمايند اين  در دستورات مي يوقت
  .نيمكن كدر

ايـن تعقيبـات يـاد     ي همه كوجه مشتر .اند نوشته يبعد از نماز تعقيبات يتب ادعيه براك ي در همه
ـ     خدا و بيشتر تل و آنچـه در نمـاز گفتـه    اسـت   يقين به روح خود انسـان و توجيـه آيـات و دسـتورات قرآن

  .است شده
ايـن فرمـايش   بنـابر  اوراد جـزء واجبـات نيسـت و    خوانـدن   .ه واجب استكنماز است  ،اصل البتّه

ــرت  ــحض ــدك   :ه فرمودن
َ

 ِإيل
ً
ــدا َب

َ
 أ

ٌ
ل

َ
ــٍد َحــال َمَّ

ُ
 
ُ
ل

َ
ــ َحــال ــُه َح ــِة َوَحَراُم ِقَیاَم

ْ
 ال

ِ
م ْ َ 

َ
 ِإيل

ً
ــدا َب

َ
ِقَیاَمــةِ  َراٌم أ

ْ
 ال

ِ
م ْ ــه را ، َ آنچ

س كهـيچ و واجب، حالل، حرام و مستحب فرمودند بـه همـان طريـق اسـت تـا روز قيامـت        صمحمد
ـ  شخصـاً البتّـه   .ندكرا حرام  يروهكرا واجب گرداند يا م يمستحبحتّي  ندكرا حذف  يتواند واجب ينم  كي
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اين  يرا بر خود واجب گرداند ول يه مستحبكند كد تواند تعه يم ،بين خودش و خدايش ،خودش ينفر برا
 »تـا بشـود  « :ندا هفرمود .شود يبعد از نماز خوانده مي اورادي كه  دربارهه كاين است  ،نيست يلّك ي قاعده
ه خودمـان بـر   كـ را  ياما ما فقرا امـر  .را تبديل به واجب نگردانند يه مستحبكاحتراز از اين  يبرا ،بخواند

ايـن اوراد را   يه وقتـ كـ ند ك يامر اقتضا م اين اطاعت .وقت است يايم اطاعت امر ول ردهكدمان واجب خو
ه اين كرديم كما خودمان بر خودمان واجب  ،نكدادند و گفتند اينها را بخوان و به اين طريق رفتار دستور 

وقـت   كه اگر يكاين يبرا .است و صددرصد صحيح است يشرع ي ند قاعدها هفرمودآنچه  .را انجام بدهيم
توفيق پيـدا   يول ،ردمكن كرا تر يه من واجبكبدهيد  يخودتان را تسلّ ،ردكآمد  پيش ينتوانستيد و گرفتار

ه مـا  كاين است  ي آنطريقت ي جنبه .است آن يشريعتي  ا اين جنبهام .را انجام بدهم يه مستحبكردم كن
 ي گفته ياستنباط از روبراي اين  .ودمان واجب گردانيممثل واجب بر خآن را ه كنيم ك يخودمان بايد سع

م كـ اگـر ح  :گفت يشبل ؟ات چهل دينار چقدر استكزه كپرسيدند  يگويند از شبل يم .زنيم مثال مي يشبل
ات كـ ز ،يپرس يا اگر از من مدينار است، ام كات چهل دينار يكز يپرس ياز فقيه م وخواهي  را مي يشرع

را  چـرا آن  اش بـراي اينكـه   اسـت و بقيـه   يم شرعكدينار ح كآن ي .نار استدي كچهل و ي ،چهل دينار
م شـرع  كـ در مقابل حقول شبلي براي اين نبود كه  ردند؟كه ديگران استفاده نك ،يردكو گنج  يداشت نگه
انـد   ه دادهكرا يدر راه خداوند دستوراتبايد ه انسان كنشان دادن اين است  عنوان بهه كبل ،گفته باشد يچيز
شده همه رعايـت حـال شـخص     ه دادهك يدر اوراد ،نيدكدقّت باگر هم  .امالً مراقب باشد و انجام بدهدك

  .استشده  مقرّر يخاص ي ادعيه كفرد ي يو نيازها ياست و به تناسب وضعيت اجتماع
 ،بعـد از هـر نمـاز    اند، اين است كه ذكر كردهتب ادعيه هم ك ي همهدر ه ك ياتمستحباين از  كيي

ه كـ ايـن اسـت    ياين دعاهـا بـرا   .خوانده شود سفاطمه زهرا و تسبيح منسوب به حضرت يرسكلآيةا
در بطـور مثـال    .ياد داشته باشـد ه خودش را ب يياد خداوند باشد و سوابق اعتقاده ب يانسان در هر مناسبت

و لعنت بر يد سالم بر حسين و سالم بر لب تشنه حسين يخوريد بگو يآب م يه وقتكاند  تب ادعيه نوشتهك
ياد آن ه يم بيما اين حرف را بگو يقهراً وقت .ستهاد هم حضرت سجمنسوب به اين فرمايش  .دشمنان او
آن حضرت  يها يو بزرگوار ياخالق خصوصياتخود در ناخودآگاه ضمير ما تمام  بهافتيم و خود يحضرت م

  .دارند خصوصياتيدام از اين تعقيبات يا اوراد نماز يا ادعيه چنين كهر .شود يزنده م
مثـل  چـون مناجـات بـا خداسـت،     نماز  .بخوانيد ،نماز ه در همان محلّكند بهتر اين است ا هفرمود

نماز ذكـر   يكه برا ياز فرمول توان ينم يعني ،، فرمولش هم كامالً مشخص استمناجات عاشق و معشوق
. اسـت  سـاكن لت سكون است، در حا يحركت دارد ولكه نماز درست است  ،عالوه هب. فرمودند تجاوز كرد

ند كـه در خـود اوراد فرضـاً    ا هفرمود ه وكرد نيمناجات اوراد را مع نيا يبرا ،مشوق نفس عنوان بهدر واقع 
است كـه بـه    نياجر هم نيبهتر. دارداجر را  نيخودش باالتر يامر مأمورِ اله م،يريدر نظر نگ يمنفعت چيه

ه كـ نـيم  ك چـون سـعي مـي    البتّه .ميو آنها را درك كن ميوجه كنت ،نماز باتيتعق ياوراد، معان نيهم يمعان
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 ،نمـاز  ه در همان جا و محلّكنشود بهتر است مختل ه حضور قلب كبراي اين ،نمازمان با حضور قلب باشد
چه اين اوراد واجب نيسـت ولـي   دهيم كه گر يتي به آن ميواقع اهمدر  با اين كار. بخوانيماوراد مربوطه را 

وقتـي   البتّـه  .خـوانم  ه خواندم اين را هم ميكنمازي به دنبال رده و كواجب بر خودم عمل  ي همنزل من به
تواند  ه نميكرده كاي  شود يا وعده ارش دير ميكچون  ، مثالًناچار است برود كه اتي باشدئعذري يا استثنا

نويسـند در موقـع    ينماز مـ راجع به  يام شرعكه بر احك يهمانطور .خواند اوراد را در بين راه مي ،ندكصبر 
مـثالً در نمـاز    .ضـرورت مجـاز اسـت    ي الزم به اندازه يها تكحرولي ت زائد مبطل نماز است كنماز حر
سـمت او  ه مسـتقيم بـه   كـ انـد   را بزند اجازه داده يسكن است كرود مم يگزنده دارد م كبيند ي يمانسان 

در ضـمن ايـن   . ه توجهتان از قبله منحرف شودكبدون اين ،طور مستقيم برگرديدشيد و همينبرويد او را بكُ
ـ اگر به ه كگذشته از اين ،شود ير مكت در نماز موجب اختالل فكموارد حر مبطـل نمـاز   برسـد   يحـد  كي

ـ   . كنـد  س را از معناي نماز منحرف ميهم حوا آن مكحد  يول .شود يم  اوراد را در يوقتـ  ٰيبـه طريـق اول
  .يد اين توجه را نخواهيد داشتت بخوانكهمان محل نخوانيد در حال حر

اين است نماز هم بايد رعايت بشود،  طياند و در  ر فرمودهكه در اينجا باز ذك يديگر خصوصيتاز 
خـود   ٰيبخوانيد به طريق اول ييم اوراد نماز را با توجه قلبيگو يم ياست وقت يبديه. كه با توجه قلب باشد

 چيز و جوارحمان آرام باشد و به هيچ ءاالً اعضاو ييعن يبا توجه قلب .خوانده شود ينماز هم بايد با توجه قلب
نه مشغول خوردن باشيم و بعد  ،ببيند يبشنود و نه چشممان چيز ينه گوشمان چيز ،نيمكتوجه ن يديگر

 بعـد  .خـوانيم  يمـ  ييخوانيم يا دعا يه داريم اوراد نماز را مكحواسمان توجه به اين داشته باشد  ي هم همه
َرُبـ :نـد ا هدر مـورد نمـاز فرمـود    كـه  قرآن است ي اين هم استنباط از آيه .معنايش را هم بدانيماينكه 
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َ
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َ
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 ينسخ به ايـن معنـ   است؛ البتّه ه نسخ شدهكاست  ياين دستور 1
اين قسمت  .نشويد كمست هستيد به نماز نزدي يند وقتا هفرمود در اين آيه .آمده يتر يدستور قو كه يك

هيچوقـت مـواد    .گفته هيچوقت مسـت نباشـيد   ييعن ؛ترش آمده يه قوكنسخ شده بلفقط نه مست بودن 
ـ  .خودش است يسر جاگوييد،  كه بدانيد چه مي آن مقسمت دواما  .نيدكمصرف ن ركمس را هـم   آن تعلّ

  يَحتَّ  :ندا هفرمود
َ
ْعل

َ
ـونَ ت

ُ
ول

ُ َ
ه انسـان بفهمـد چـه    كـ اين قاعده  .يديگو يبفهميد چه م و ه بدانيدكتا اين ،ُموا ما 

بزنيد  يخواهيد حرف يم يگويند وقت يه مكاست  يمثل .هم بايد رعايت بشود يگويد در حرف زدن عاد يم
به  يچيز كه يكنه ايننيد كتوجه  مدتبه معنايش در اين  يدهانتان بگردانيد يعن يهفت بار زبانتان را تو

ه در مـورد  كـ اسـت   يا ايـن همـان قاعـده    .يـد يگو يه چه مـ كيد و خودتان هم نفهميد يزبان بگو ي لقلقه
  .شود يهم رعايت م نماز

ه كـ  ، مثل هر جاي ديگـر ردكه اسالم معين ك يل چيزردند اوكماوراءالنهر را فتح  ،مسلمين يوقت
 ،داننـد  ينمـ  يه اينها عربك، به مقام خالفت نوشتند دانستند نمي آنها عربي .نماز بود ي لهأمس ،ردك يفتح م
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 الم خداسـت كـ ه عـين  ك چون ،بخوانند يسوره را به عرب الاقل حمد وكه اجازه دادند  موقّتاً ؟نيمكار ك هچ
ه ياد گرفتنـد همـان را هـم بـه     كبعد  اما .زبان خودشان بخواننده نند و بكترجمه  موقّتاًساير موارد را  ولي
 يرا به هـر زبـان   ند قنوتا هاز علما اجازه داد يا هفقط عد) دست يدعا( در مورد قنوت .بخوانند يبان عربز
 كن يكمن آسمان را سوراخ  يخدايا برانگويد  مثالً .ار دنيا نخواهدكه كخواهد بخواند به شرط اين يه مك

ـ  .دهنـد  يزه ماز فقها اجا ياگر بخواهد بسيار يمعنو يدعا !نه .ناس بريزكخروار اس ثـراً  كرا هـم ا آن  يول
توجه  كيند يا هاينجا فرمود .هرجهت بايد معنايش را بدانيم ما به .باشد يه عربكگويند احتياط اين است  يم
بدانيم كه معنـاي   و خوانده باشيمآن را ه ما قبالً كاين است  يدريافت معان .يدريافت معانديگري  و يقلب

 يدانيد ول يخوانيد معنايش را هم م يم يتابكشما  .عنا كافي نيستنستن مصرف دااما  ؟اين كلمات چيست
ـ  يشود معنايش را م يبه زبان خودمان خوانده م يتابكيا  ،توجه به معنايش نداريد  يتوجـه قلبـ   يفهميم ول

رعايت له أبايد اين مس ٰياست در مورد نماز به طريق اول يفرمايند بديه يم يدر مورد اوراد هم وقت .نداريم
  .داشته باشيم يتوجه قلب ،آن معنا ههم معنايش را بدانيد هم توجه ب .بشود

ـ  البتّـه  ،خدا و تربيت نفس است يدهند در اين دستور رضا يه دستور مكند آنچه ا هفرمود شـرط  ه ب
 يسه در روانشناك يبه اين معن. شود هم ميتربيت نفس  ،معنا بشود اگر توجه به اين مطلب و ييعن .توجه
انسـان خـودش هرگـز     ي، تلقين به نفس يعنـ گويند يم رار و تلقين به نفسكاز طرق تربيت را ت كيهم ي

اينهـا   ،است رده و فهميدهك كر دركّه در موقع توجه و تفك يا مطالب عاليه .خودش را مأيوس جلوه ندهد
ـ كـ صورت اسـت  رارش هم به اين كت .به خودش بگويد يرا هر چند بار ـ  يه حتّ را چنـد بـار    يشـعر  كي

اگر توجه بـه ايـن    .شود يحفظتان م يتبعد از مد ،ردن داشته باشيدكقصد حفظ حتّي  هكبدون اين ،بخوانيد
و ايـد   ردهكـ شما با او بيعت كه  يسك ي ه از ناحيهكغير از آن .خدا در آن است يرضابينيد  مينيد كمطلب ب

اين دسـتورات را انجـام    يوقت ، بلكهداده شده يراتدستو ،يدا هاز او را بر خودتان الزم دانست ياطاعت معنو
  .شود و اين خواست خداوند است يخداوند هم خبر مو در آن است هم آن شخص  يبدهيد رضا

نيد و باز كا اگر توجه نلّنيد واكه توجه كشرط اينه ب ،شود يم يدر اين دعاها خداوند هم از شما راض
  .ه توجه داشته باشيدكاين ي اثر دارد اما نه به اندازه يمقدارالبتّه  ،هم بدون توجه بخوانيد

ـ  ،نيد و بخوانيـد كه اگر به اين دعاها و اوراد توجه كاند  مژده داده و فرمودهديگر اينكه  هـم و   يحتّ
ايد بـه   ردهكگم  يچيز يگويند وقت يعوام م .شود يالت هم مكمش شود و حلّ يشما برطرف م ييغم دنيا

غيـر از آن   ،رديـد ك يتوجه بـه مبـدأي   يه وقتكبه اين جهت است  .آيد يسط نماز يادتان مو ،نماز بايستيد
ند و راه حـل را  كار كرتان كشود ف يه موجب مكند ك يم يخداوند توجه شما را طور ،يزندگ يها يگرفتار

وند راه به بينند و خدا يخواب م ييعن .نندك يالتشان را در خواب حل مكاز اشخاص مش يبسيار .نيدكپيدا 
منتهـا مـا    .شـود  ير حـل مـ  كّه با تفكاست  يالتكمش ،التكاز مش يمقدار كچون ي .دهد يآنها نشان م

ذهنتـان از ايـن    ،رديـد ك يغيبـ  أتوجه به مبـد  يوقت .گيرد يل را دربرنمئمسا ي همه ،وتاه استكرمان كّتف
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از ايـن   يه بعضـ كـ اين اسـت   .آيد يخاطرتان مه وقت آن راه صحيح بآن ،شود يم كپا يدنيو يها آلودگي
ه دسـتور  كـ  يبـه همـان نحـو   را نهـا  آنـيم  ك يبايد سـع  و تعقيبات نماز استبر اند مشتمل  ه دادهكاوراد 

  .بخوانيم ،اند فرموده
از  يبعضـ كـه  نند ك يم ياالتؤها س يبعض ند وا هر نفرمودكذمطلبي مناسبت اوراد در اينجا  ي درباره

 ي ه آيـه كـ پرسـند   مـي مـثالً   .ايـراد باشـد   ين اسـت از رو كهم مم يبعضو است مطلب  كدر يبراآنها 
 َوال

ْ
ل
َ
َقَّ وَ ت ْ ُتُموا ا

ْ
ک

َ
 َوت

ِ
باِطل

ْ
ال
ِ
َقَّ ب ْ ُسوا ا

ِ
ُمـونَ ب

َ
ْعل

َ
ْ ت

ُ
ـمت

ْ
ن
َ
أ

حـق را پنهـان    حق را به لباس باطـل نپوشـانيد و   ييعن ،1
 .پوشيدن اين آيه را بخوانيـد در موقع لباس شده ه گفته كلذا اين اشتباه است  ؛دانيد يه مك ينيد در حالكن

به ايـن   .ناً در هر وقت آيات قرآن را بخوانيد خوب استتيم يول ،لباس نداردآيه ربطي به اصالً حال آنكه 
 يف :فرمايد يمو  ه قرآن بارها مثل زدهك يمعن

ِ
اس

َّ
نا ِللن

ْ
ف ْد َصرَّ

َ
ق
َ
ْرآِن ِمـْن   ل

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ـهذ

ُ
 ک

ٍ
ـل

َ
لِّ َمث

ايـن قـرآن از    ييعن ،2
 وَ : فرمايـد  يديگر م ي يا در آيه ،ردهكر كشما ذ يبرا يهر مثل

ً
ْم َورشـا

ُ
اري َسـْوآِتک ُ  

ً
ـوِلباسـا

ْ
ق  ذِلـ  يِلبـاُس التَّ

َ
 ك

ـْريٌ 
َ
خ

و  شما زينـت باشـد   يه بدنتان را بپوشاند و براكپوشيد  يه مك يه خدا آفريده يا همين لباسك يلباس، 3
اين مـن  بنابر .مثل زدهخداوند به لباس  ؟تقوا لباس استآيا اما . بهتر است يلباس تقوا خيل يول فرمايد مي
و :اين آيه را بخوانمكه پوشم يادم بيايد  يه لباس مك يوقت

ْ
ق  ذلِ   يِلباُس التَّ

َ
ْريٌ  ك

َ
اين تلقين خود مـن اسـت    ؛خ

  :فرمايد يم يييا در جا .نمكرا رعايت آن ه بايد ك
َ

رت
ْ
َ اش َسھُ   يِإنَّ اهللاَّ

ُ ْ َ
ُْؤِمنَني أ

ْ
 ِمَن امل

َ
ة
َّ
ن
َ ْ ُم ا ُ نَّ هلَ

َ
أ
ِ
ْم ب ُ ْمواهلَ

َ
ْم َوأ

اين  ،4
آيـا   .دهـد  يبهشت مـ و در ازاي آن به شما خرد  يخداوند جان و مال شما را مكه بيعت است در مورد آيه 

 اوالًخداونـد   ؟اسـت  ياركه اين چ ،همه چيز ما است كه مالكخداوند  ؟خريد و فروش استبيعت ايماني 
هـم تشـبيه   ايـن   امـا . آنچه به شـما دادم  براي به شما دادم ياختيار كه يكگويد آدم ب يخواسته به ما بن

ِ َوَرُسـوِلهِ  :، خبـر دهـم  ه ضـرر نـدارد  ك يآيا شما را به اين تجارت :گويد يديگر م يجا .است
ـاهللاَّ

ِ
ـوا ب

ُ
آِمن

بـه   ،5
ها در قرآن بـراي   ثَلقبيل تشبيهات و ماين  ؟تجارت است هآيا اينها هم .خداوند و پيغمبرش ايمان بياوريد

ـ ارهايمان به اين آيات توسكما بفهميم و حاال اگر در ضمن اين است كه  بسـيار هـم    ،ك كنـيم ل و تمس
 .خواهـد بفهمـد   ، نمـي زند يعناد حرف م يه از روك يسك يول .فهمد يم ،خواهد يه مك يسك .خوب است

ه كداريم  يخورند و دشمنان يعسل مبه آنها بدهيم مثل  حنظله اگر كداريم  يما دوستان عيعل قول به
ن كـ آن دشـمنان مم  البتّـه  .گيرند يدهانشان بگذاريم دستمان را گاز م درنيم كاگر دستمان را پر از عسل 

  .موارد بسيار است ي فهم مطلب در همهو  كدر ينند ولكاست انتقاد ب
 راجـع بـه اوراد   شـاه يعل صـالح  ينفاق گفته اسـت كـه از آقـا    اي ينفر بدون طرفدار كي نكهيكماا

و آنچـه   مييگو يآنچه ما م .دييدارد بگو يدارد، امر خالف يدارد، گناه يبياگر ع دينيشما بب :، گفتنددميپرس
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كننـده   آن شخص سؤال .را اجرا كردن اجر دارد يدستور اله داست و خو يمطابق دستورات اله ميكن يما م
و  ديـ كن يذكـر خودتـان مـ    روز دو بـار  در شـبانه  تـان شـما در اوراد  ، اين بود كهكه گرفته بود يرادياتنها 
ـ  اي يهم اشتباه نجايدر ا البتّه. شخص پيروي كنند نياز ا ديكه فقرا با ديكن يم يادآورياصطالح  به  يجزئ

غمبران يتمام پمورد در  دكن يذكر مرا  غمبرانيپدر قرآن كه  يا در سوره .نكردند ياز دستورات اله يقصور
سْ وَ : هفرمود

َ
 ما أ

ُ
 َئل

ُ
 ک

َ
 

َّ
ْجـِرَي ِإال

َ
ْجـٍر ِإْن أ

َ
ْیِه ِمْن أ

َ
ني  ْم َعل

َ
عـامل

ْ
 َربِّ ال

مـزد و   م،يخـواه  ينم ياز شما اجر و مزد ،1
 :كـه  كنـد  ياعـالم مـ   غمبريكه امر خداست از زبان پ يگريد ي هيدر آ مينيب يبعد م .اجر ما با خداوند است

 ال
ُ
ْسَئل

َ
 أ

ُ
َـَودَّ ک

ْ
امل

َّ
 ِإال

ً
ْجـرا

َ
ْیِه أ

َ
ـْرىبْم َعل

ُ
ق
ْ
 ِيف ال

َ
 ة

ـ ا. من تيب با اهل يمگر دوست خواهم ينم ياز شما اجر، 2 ظـاهراً   ني
 منافات دارد با آنكه فرمود 

ُ
ْسَئل

َ
 ما أ

ُ
ْجـرٍ ک

َ
ْیـِه ِمـْن أ

َ
 يگريد ي هيبعد در آ نكهيا ليبه دل .ستين اينطور يول ،ْم َعل

تُ مافرموده است كه 
ْ
ل
َ
 َسأ

ُ
 ک

َ
ُھَو ل

َ
ْجٍر ف

َ
 ْم ِمْن أ

ُ
مْ ک

خـود   يآن اجر هـم بـرا   ردممطالبه ك ياز شما اجراگر من  ،3
خود آن صلوات و آن  د،يصلوات بفرست ،دياحترام كنمن  بيت اهلبه كه  ميگو يمن م يوقت يعني ؛شماست

 ياست بـرا  يثواب ياجر من است ول ،صورت ظاهر .خود شما ياست برا يثواب ديكن يكه م تيب احترام اهل
ـ صـال ح اتّ اصـطالح  بـه و  يروانصال اوند خواسته است كه اتّدر واقع خد قيطر نيبه ا. خود شما ـ  يب  نيب

ـ را تقو يارتباط نيچن .برقرار و مستحكم كند ،و مراد ديشاگرد و استاد، مر نيب يعني ،غمبريو پ نيمسلم  تي
، شود يكه در اوراد خوانده م يياياالول فاتحةخوانيم يا  االولياء كه مي فاتحة نيبنابرا .كردن خودش اجر دارد

خود مكمـ جهان مثـل   نيكه در ا شود يم ادآوريكه به او  يمعن نيبه ا. است شينفس درو يل و مرب  كي
 غمبريصل است به امام و پمتّبا واسطه  يعني ؛است صل به مبدأمتّ و رها نشده يخاك ي ذره اي يآب ي قطره
  . صل است به خداو متّ

را  ايـ دن اسـت يس خصـوص حـاال كـه    كنـد بـه   اديـ راه پ ييممكن است فسادها اتّصال نيخود ا در
مـثالً در فقـر و    .كه ممكن است يقيارتباط فاسد شود، از هر طر نياخواهند  كساني مي مينيب يبرداشته، م

حـاال  ( نفر اسـت  كي شهيقطب هم كه كتب نوشته شده است ي هست و در همه شيها پ از قرن يشيدرو
امـا  . نـد يگو يمـ  خيش ،نديگو يرا قطب نم نيمأذون ).ميندار كار ،دارد يتعدد سالسل جداگانه بحث ي لهأمس
در  يسـوءنظر  كيحتماً . نديگو يقطب م ،خيبه مشا مينيب يم ،اطالع هم دارند عووضم نيكه از ا ها يبعض
ـ  .نباشـد  يتـ يكه مورد ذكر آنها بوده، چنـان ن  يآن كس شاءاهللا در هست و انآنها  ي گفته  يمـثالً بعضـ   اي

 شاهيعل سلطان يمرحوم آقا نديگو يمكنند براي مخدوش كردن قطبيت و مثالً  ا ذكر مير يقرائناشخاص 
نداشـتند جـز    يمـأمور  چيهـ  شـاه يعل سعادت حضرت .صفهاندر ا شاهيعل سعادت حضرت و در گناباد بودند

ـ تجد يكه بـرا  ينماز يبعد آقا. شاهيعل سلطان يآقا  يآقـا  ي گرچـه جنـازه   :خودشـان گفتنـد   ،آمدنـد  دي
 يعنـ ي .نديشـو  يدارنـد مـ   شـاه يعل سلطان يكه آقا دميمن د يول ،شستند يرا بستگانشان م شاهيعل سعادت
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ديگر چه بدتر كـه   .شود ينم ليدلشستن كه  نيا .بر جانشيني است نهيقر كي يقبلقطب  ي شستن جنازه
و ارتبـاط غلـط    بـود  قيدق يليد در ارتباط با مبدأ خيجهت باهر به. هم اين را دليل بگيرند، هم جعل بكنند

  .گرفت يراديا شود ياست كه بر اوراد نم نيمنظور ا. است يارتباط يبدتر از ب
  
   



 دعاشرح /  116

  رح 
  1دعا  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

دل و ه كه خواستن ب چه بر زبان آيد و چه نيايد ستا خواست دله و دعا كه خواندن خداست ب
نمودن و توسل به بزرگـان ديـن و شـفيع قـرار دادن     نذر روزه يا نماز براي كاري يا نذر مالي 

شفاعت آنها اجازه داده يـا صـدقات و خيـرات در راه     هاي پاك آنها را نزد خدا كه خدا در روان
   2.خدا و امثال اينها همه مراتب دعاست

اصل اين كلمه عربـي  . شود درخواست از خداوند گفته ميبه اصطالحاً و يعني خواستن در لغت دعا 
از زباني بـه  وقتي كلمات  ،هاي نزديك فرهنگدر تغيير  بنابر هر چندو از عربي به فارسي آمده است  است

ولـي   ، در اينجا نيـز اينطـور شـده   شود داده مي هاآنمعناي ، تغييرات مختصري در شوند وارد ميزبان ديگر 
ي و شريعتي از زبـان  خصوص كه اصلِ تمام لغات و اصطالحات عرفان به ؛همان معناي اوليه است اناصلش

و  در عربي به معنـاي صـدا زدن   وليدعا در فارسي يعني خواستن، گفتيم كه  .است آمدهبه فارسي عربي 
كمااينكه  .شود به اين دعا اطالق ميدر زبان عربي زنيد،  كسي را صدا ميوقتي مثالً . فراخواندن نيز هست

زنيـد، ايـن    مواظب باشيد پيغمبر را كه صدا مـي  :فرمايد كه ي قرآن خداوند خطاب به مؤمنين مي در سوره
ي ا! آقـا ي اگوييـد   مـثالً مـي  ( زنيـد  كه خودتان را صدا مـي يعني همانطور نباشد؛مثل دعاي بين خودتان 

مورد نظر در ايـن كتـاب   و پس دعا، به معناي مصطلح . نخوانيد پيغمبر را اينطور فرا مواظب باشيد) !رفيق
چرا با زبـان از خـدا   پس خداوند جسم نيست كه ما با جسم از او بخواهيم  .به معناي خواستن از خدا است

تبديل بـه دعـا   را ما اصلي ك اصلي و آنچه حرف تمام اعمال ما يك نحوه دعاست ولي محرّ ؟خواهيم مي
 َوِيف ا :گويند هر دو ميدو نفر فرض كنيد  .آن خواست دل است ،كند مي

ً
ة
َ
یا َحَسن

ْ
ن ا آِتنا ِيف الدُّ

َّ
 َرنب

ً
ة
َ
ِخَرِة َحَسن

ْ
 3.آل

يكي ديگر اين عبـارت را از   ؛شود معناي دعا برايش اطالق نميگفته و لذا يكي اين عبارت را همينطوري 
پس يـك جهـت اينكـه     .شود اين اسمش دعا مي ،زبان آوردهه دلش را ب ي يعني خواسته ،صميم دل گفته

هـا   حتّـي بعضـي   .دعاي ما دعـا نيسـت  ت كه ، اين اسشود پذيرفته نميولي كنيم  يم چرا ما دعا ميگوي مي
كـه آن حضـرت را مـأمور و مبعـوث     در اولين باريابي حضرت موسي به درگاه خداونـد  اند كه  توضيح داده

ايـن   .شـود  يك نوري از آن ظاهر مي ،بعد بردار و ات بگذار خداوند دستور داد كه دستت را به سينه ،فرمود
 .چپ اسـت بگـذار  طرف كه دست عمل است، روي قلبت كه را  كنايه از آن است كه دست راستتدستور 

بنابراين تا دل خبر نشود  .كند يكي بود، خداوند او را نوراني مي ،يعني وقتي حرفت و عملت، قلبت و عملت
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صورت ظـاهر   ل تا آخر بخوانيد بههاي دعا را از او كتاب ي همهاگر  .نخواهد اسمش دعا نيست و چيزي را
   .شود ي ميعبارتي را با دل بخوانيد دعا تلقّاگر اما  ؛شود دعا نمياسمش دعاست ولي 
وقتي  آنها. كهف كردند ي كه اصحابيجمله همان دعا نم ؛استآمده  يفراواندعاهاي در قرآن هم 

توانستند  خودشان روي اعتقاد به خداي واحد نمي ،البتّه كسي آنها را نرانده بود( از همه جا رانده شده بودند
ـا   كـه از خدا خواسـتند   با صميم دل) دلشان آنها را از آنجا رانده بود ، در واقعآن محيط زندگي كننددر 

َّ
َرنب

 وَ 
ً
ة  َرْمحَ

َ
ك

ْ
ُدن

َ
 آِتنا ِمْن ل

ً
دا

َ
ْمِرنا َرش

َ
نا ِمْن أ

َ
ْئ ل خواست دل ه پس اصل دعا ب .دعايشان را قبول كردهم خداوند  1.َهیِّ

  .اسمش دعاست ،ظاهر بشودكه  به هر صورتي ،ر خواست دل باشداگ .ولو به زبان بيايد يا نيايد ؛است
 لغـت دعـا، در مـورد   . ، نوشـتني نيسـت  خوردني نيست ،بنابراين دعا خواندني نيست، گفتني نيست

ظـاهر يعنـي آن    صـورت  بـه گويند فالن دعـا را بخوانيـد،    ميمثالً  ؛شود كار برده مي هگاهي باينها  ي همه
دعـا را  ايـن  گوينـد   وقتـي مـي  . ، يعني معناي آن عبارات دعاي شما باشداصل عبارات را بخوانيد، ولي در

ـهُ : را كهبخوانيد، مثالً اين دعا 
ُ
ُه َوکلِّ َوْعٍد َوَعْدت

ُ
ْرت

َ
ذ
َ
ٍر ن

ْ
ذ
َ
ِفُرک ِلکلِّ ن

ْ
ْسَتغ

َ
 أ

ِّ
ُھمَّ ِإين

َّ
ـ  كنم خدايا استغفار مي ،الل ه ب

دعـا  عبارات خواندن صرف  ،اي كه وفا نكردم هوعدهر نكردم و  ادا نذر كردم ولي سوي تو از هر نذري كه
 .صورتي بايد باشد كه با دل همراه باشد چون مبنا و منشأ دعا از دل اسـت  خواندن دعا در .ندارد  فايدهكه 

. براي اينكـه تمـام اعضـاي مـا، بـه آن معنـا توجـه كننـد         ؛زبان هم گفته بشود، خيلي بهتر است هالبتّه ب
ـْرآنِ  :ر داده شدهكمااينكه در قرآن هم دستو

ُ
ق
ْ
َر ِمـَن ال سَّ

َ
ا ما 

ُ
َرؤ

ْ
اق
َ
ف

در بخوانيـد و  هرچه ممكن است از قرآن  ،2
ال: هجاي ديگري فرمود ْر

َ
ْرآَن ت

ُ
ق
ْ
 ال

ِ
ل

ِّ
َوَرت

ـ  . بخوانيدشمرده قرآن را آرام و  ،3 بـراي  بخواننـد؟   د آن راچـرا باي
گـوش كـه ايـن را    هـم   و يـزي بخواهـد  از خـدا چ  و حرف بزنـد در راه خدا  وكار بيفتد  هب نزباهم اينكه 
كه به عبارات قرآن هم چشم . گويد، از خدا بخواهد مطلبي را كه زبان ميآن و  ؛در راه خدا باشد ،شنود مي

اعضـاي   ي همهچشم و پوست دست و  ،گوشزبان، در روز قيامت،  .بخواهد ، همين را از خداكند نگاه مي
اينهـا   )خـودش خبـر دارد  هم كه دانيم، خدا  ميي خود  درباره چيزها را ي غير از خودمان كه همه( بدن ما

ینـا :گويد ميانسان خطاب به اعضايش كه  ما، طوريدهند عليه  هم شهادت مي
َ
ْ َعل ِھْدمتُ

َ
 :گوينـد  آنها مي ،ِملَ ش

ـي
َ
َق کلَّ ش

َ
ط

ْ
ن
َ
ذي أ

َّ
ُ ال ا اهللاَّ

َ
ن
َ
ق

َ
ط

ْ
ن
َ
ءٍ  أ

ـ  .آورد ء را به زبان ميي اشيا همانطوركه همه ،خداوند ما را به زبان آورد ،4 ا ام
بنـابراين  . دنـ ده يعنـي نشـان مـي   بلكـه   ؛دنـ كن آنجا زبان نصب مـي به اين معنا نيست كه  به زبان آوردن
در آن حالت، چشم بگويد من نگاه به قرآن كردم، زبان بگويد من قرآن را با ترتيـل خوانـدم،   بياموزيم كه 

نيكـو  همـه بـه ايـن طريـق شـهادت      و خالصه  ، شنيدمخواندند ا كه با ترتيل ميگوش بگويد من قرآن ر
البتّه بهتر اين است كه دعا كه اصلش از دل است، با زبان هم توأم باشد و در مواردي كـه مـانعي   . بدهند
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  .بشنود بلندتر خوانده شود كه گوش هم دندار
تـوانيم دعـا    مـي دعا را به اين معنا بگيريم، يعني به معناي خواستن از خداوند، خيلي چيزهـا را  اگر 

كسـي نـذر نمـاز يـا     اين است كه  ،دل ظاهر شوده بدعا اي كه ممكن است  مختلفهو مراتب طرق  .بدانيم
 اي جـز  القاعده هيچ انگيـزه  براي اينكه در آن نذر كردن علي .دعا استها هم اين ؛كند روزه يا نذر مالي مي

 ل به بزرگـان ديـن و شـفيع قـرار    توس .كند قبولآن را خواست دل ندارد و اين است كه اميد دارد خداوند 
  .خودش يـك نحـوه دعاسـت   نيز ي كه خداوند به آنها اجازه شفاعت داده يدادن آنها

ِ
ْسـالم ِ

ْ
ـِة اإل ِذمَّ

ِ
 ب

ِّ
ُھـمَّ ِإين

َّ
الل

یك 
َ
ْعَتِمُد َعل

َ
ْرآِن أ

ُ
ق
ْ
ُْرَمِة ال ِ یك َو

َ
ُل ِإل سَّ َ َ  أَ

ِ
ُ ٍد ا ـمَّ ـحَ ـمُ ـَوب ی اهللاَّ

َّ
 َصل

َ
ىف

َ
ُْصط

ْ
ـَدیكمل

َ
ِفُع ل

ْ
ْسَتش

َ
یِه َوآِلِه أ

َ
بـراي ايـن   مـا   ...و َعل

و به همين جهت . ...و گناهان ما را ببخش! خدايا :بخواهيماز خدا كه دهيم  شفيع قرار ميآن بزرگواران را 
يعني  ؛اول و آخرش صلوات بر پيغمبر بفرستيددر خوانيد، بهتر اين است كه  هر دعايي ميكه فرمودند  هم

  . قبول بشوددعا ن آشايد كه  ،ردبتا او شما را بِ ،ن او بشويد، دست او را بگيريددست به دام
شفاعت  هم همه حقّ هي مالئكحتّدر قيامت كه فرمايد  آيات متفرقه ميقرآن در  ،راجع به شفاعت

  .ي كه خداوند به آنها اذن بدهديمگر آنها ،ندارند
َ
ذ

َ َّ
 ا

ِ
 َمن

َّ
 ِإال

َ
فاَعة

َّ
 الْميِلکوَن الش

ً
 َعْھدا

ِ
ْمحن َد الرَّ

ْ
ِعن

هـيچكس   ،1
 اين عهـد را البتّه كه  ؛يعني با خدا پيمان دارد ،شفاعت ندارد مگر آن كسي كه نزد خداوند عهدي دارد حقّ
كـه از   از تـو عهـد گـرفتيم همـانطوري     ،آمـده اسـت كـه   در قرآن خطاب به پيغمبـر   .دارند ءو اوصيا ءانبيا

  .عهد دارندهمه اينها  2.عيسي عهد گرفتيم، موسي گذشتگان تو از نوح، ابراهيم،
؛ چنانكه در مذهب وهـابي انتقـاداتي مطـرح    گفته شده يعقايد مختلفهست، شفاعت آيا  اما اينكه

و  معلـوم نيسـت   چيسـت، شـفاعت   كه خـود نولي اي .هرجهت شفاعت را قبول داريم شده است، ولي ما به
نـه   خورد و درد ميه د كه در آن روزي كه نه شفاعت بفرماي به اين دليل خداوند مي .باره بحث است دراين
است چه روزي  كهولي اين .خورد درد ميه شفاعت بدر آن كه هم هست شود روزي  معلوم ميپس  ؛3مالي

 فرمايـد  مـي ه كـ ) چنانكه ديـديم ( دارد وجودهم ي از طرفي آيات .ديگري استمطلب آن  ،ستا و چطوري
   .به او اجازه بدهد اوندشفاعت ندارد مگر آنكه خد هيچكس حقّ

اسـت كـه    عصادق از حضرت در خبري .شفاعت دارد پيغمبر ما از همه بيشتر حقّدر اين ميان 
ت از   )منظور ايشان مردم عادي بود( در نظر شما :خودشان پرسيدند ي يكي از صحابه از كدام آيه براي امـ

ـوا  اين آيه كه :گفتاو تر است؟  همه اميدواركننده
ُ

ط
َ
ن
ْ َ
 ال

ً
َب َجخیعـا

ُ ُّ
ِفـُر الـذ

ْ
َ یغ ِ ِإنَّ اهللاَّ

ـِة اهللاَّ  ِمـْن َرْمحَ
از رحمـت   ،4

ايـن آيـه بشـارت     :حضـرت فرمودنـد   .بخشد گناهان را مي ي خداوند نااميد نشويد براي اينكه خداوند همه
چيسـت؟   :عـرض كـرد   .تـر اسـت   مهمهم بشارت ديگري است كه از اين  ي ولي براي مؤمنين آيه ،است
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ضـی ...كه اين آيه :فرمودند ْ رتَ
َ
ـك ف َسْوَف ُیْعطیك َربُّ

َ
 َول

 .به زودي اينقدر به تو ببخشيم تا رضـايت پيـدا كنـي    ، 1
ـ اُ ي شوم به بهشت بروم مگر وقتي كه خداوند همه من راضي نمي :كه فرمود صنقل است از پيغمبر ت م

  .من را ببخشد و به بهشت ببرد
ل به آنها خـودش يـك دعـا    بنابراين توس .دارند شفاعت حقّ هائمهو  صپيغمبر كهمنظور اين

چـون  ا امامت نيسـت  يبه اعتبار پيغمبري كه البتّه  ؛اند فرمودهچنين  هائمهو هم  صپيغمبرهم . است
هُ : خوانيم در نماز مي

ُ
 َوَرُسول

ُ ُ
 َعْب

ً
دا َمَّ

ُ
نَّ 

َ
َھُد أ

ْ
ش
َ
   .أ

و شـنويم   ما نميولي  ،خواهند خدا مياز و كنند  كه تمام جهان دعا مياين است دعا ديگر  ي نحوه
  :مولوي قول به كه ؛كنيم احساس نمي ها و دعاهايشان را حرف

ــيريم و    ــميعيم و بصـ ــا سـ ــيمخومـ    شـ
ــا   ــيم  بـ ــا خامشـ ــان مـ ــما نامحرمـ  2شـ

به آنهـا   ،آنچه مقتضاي وجودشان استكه خواهند  كنند و همه از خدا مي مي در و ديوار تسبيح خدا
بـراي اينكـه يـك     .خواهنـد  يعني از خداوند مـي  ؛كنند تمام جهان به اين اعتبار دعا ميبنابراين  .اعطا كند

اي  اين هـم نحـوه   .افتند فرو ميستارگان همه در هم  ي همه ماه و خورشيد و ،لحظه اگر اراده خدا برگردد
  .عاستد ،ت اطاعت امر خداستبه نيو شود  كه داده ميهم اتي البتّه صدقات و مبرّ .از دعاستديگر 

  :مولوي قول به زبان بيايد،ه بدون اينكه ب ،درون است ي ناله صورت بهو دل ه اين دعاها گاهي ب
ــه  ــند و نالــ ــان  خامشــ ــاي زارشــ    هــ

 3رســد تــا پــاي عــرش يارشــان     مــي  
 ،انـد  ند يا به ما دستور دادها هي است كه در كتب نوشتيزبان بيايد كه همين دعاهاه يا ممكن است ب

متناسـب بـا   بايـد  براي اينكه  .اجازه باشد برحسبكه دعاهاي مذكوره بايد اند  تذكّر داده در عين حالولي 
هـا   ديگر محتاج به ايـن عبـارت   ،خواهد خواست دل است و دل از خدا ميه ا آنچه بلّوا ،باشدحال شخص 

ـ  اگـر خصوص  هب ؛شود ماً دعا مستجاب ميمسلّ ،خداوند بكنده ه باگر دل بشكند و توج .نيست ه دعاهـاي  ب
َت هذا: آمده استپنج ربنا در جايي دعاهاي قرآن در . قرآن توجه كنيد

ْ
ق
َ
ل
َ
ا ما خ

َّ
اش  به دنبالـه  4.آخر الي ...َرنب

  :فرمايد مي
ْ ُ ُّ

ـْم َر ُ
َ
اَب هل

َ
اْس

َ
ف

: گويند كساني مي فرمايد مي يجاي ديگردر  .خداوند از اينها دعا را قبول كرد، 5
ا آِتنا ِيف الدُّ 

َّ
 َرنب

ً
ة
َ
ِخَرِة َحَسـن

ْ
 َوِيف اآل

ً
ة
َ
یا َحَسن

ْ
ن

خداونـد پـاداش   در دنيا و آخرت به ما نيكي عطا كـن،    پروردگارا،، 6
َ َبصـٌري : فرمايـد  مـي  عموسيجاي ديگر از قول  در. نيك براي عمل آنها داد ِ ِإنَّ اهللاَّ

 اهللاَّ
َ

ْمـري ِإيل
َ
ُض أ ـوِّ

َ
ف
ُ
َوأ
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ِعبـاد
ْ
ال
ِ
ب

قـول   اش البتّه اين دعاها چون خـود قـرآن بـه دنبالـه     .حفظ كردت و خطرا ها بديخداوند او را از  ،1
اجابـت   مسـلّماً كـرده  ي را كه خودش يمولوي خداوند دعا قول به .بهتر از دعاهاي ديگر است ،اجابت داده

  .كند مي
ــ   ــود س ــدا از خ ــون خ ــؤاچ ــد دل و كَ    كن

ــد      ــي رد كن ــويش را ك ــاي خ ــس دع  2پ
 ،پـذيرد  ماً خداونـد مـي  مسـلّ  ،دل بخواهـد  اگر. دل باشد ي انگيزهكه به ست اين ا شرط اصلي دعا

  .شاءاهللا ان
و توجه قلبي و همت مؤمن بر امري دعاست و البتّه با توجدل و حال رستگي و بيچـارگي   ه تام

پـاكي تـن و    يكرو شدن دل، ه وشود و براي افزوني توج است اجابت مي كه بريدن از ماسويٰ
پوشاك از حث و خَدپاكي دل از آلودگيو مال ديگران نبودن  ث وب   ها و توبه و انابـه و خـوراك 

   3.عمومي يا خصوصي دستور داده شده ي حالل و مواظبت شرع و افسرده نبودن مؤمن و اجازه
ت مؤمن بر امري كه الهي باشد و در مسير خواسته و ارادهتوجدعـا  خداونـد باشـد،    ي ه قلبي و هم

ي حسـاب  يك امر معنـوي بـوده و امـر مـاد    باشد، ي او ولو براي زندگي ماد ،مندعا براي برادر مؤ. است
ـ    هماگر . دعا است، خودش نوعي ل برادر ايمانيكرفع مشخاصه  .شود نمي ه ت بر كـاري بكنـد يعنـي توج

ل از كرفـع مشـ  حتّـي  . شـود  اينها نيز دعا محسوب مـي  ،كند كند كه رفع مشكلي از خودش يا از ديگران
 ،اش هم از بنـدگان خـدا هسـتند    خانواده ياعضا ش وبراي اينكه خود. اش نيز دعا است نوادهو خاخودش 

  .العالمين است ه ربمورد توجهم خواستن نعمتي براي آنها 
 : خداوند در اين موارد فرموده است

ُ
کـمْ   ْدُعوينا

َ
ْب ل

ِ

َ
ْس
َ
أ

: فرمـوده  .كـنم  مـرا بخوانيـد اجابـت مـي    ، 4
 
ُ
 : نفرموده ،مرا بخوانيد، ْدُعوينا

ُ
 ا

ّ
بـه اجابـت   دعـا  پس در واقع يكي از شرايط اينكه  .من بخواهيد از ،ْدُعو مين

هـا   عبارت ظاهر است بلكه در آن خواستهبه نه فقط خواندن هم خدا را  .برسد اين است كه خدا را بخوانيد
اين دعـا   ،بشودشان  ل زندگيككنيم كه رفع مش وقتي براي برادران مؤمن دعا مي .الهي باشد ي بايد جنبه
ـ البتّـه   .ي استاين امر مادظاهراً اي است از خدا، هر چند كه  خواسته يعنـي   ؛ه تـام هـم بايـد داشـت    توج

صورت دراين ،ه باشيمآنچنان غرق در آن خواسته و در آن دعا باشيم كه كامالً متوج ه و اهتمام اگر با توج
شود اجابت مي ،ي باشدخاص.  

خداونـد بـه آنهـا    چرا  ؟شود لي بحث شده كه چرا دعاهاي ما اجابت نمياجابت دعا هم خيمورد در 
هاحاديثي كه از بيشتر  .دعاستمورد  است كه در بابي كافي اصولدر  ؟كند ه نميتوجراجع به دعـا   هائم
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ي كه ياز دعاها ؛سراسر دعاست اديهسج صحيفه .كردند همه بيشتر دعا مي از ائمهرسيده در آنجا ذكر شده، 
ـ     اين است كه توصـيه مـي   .ديگر معتبرتر استمنقول گفت از دعاهاي  توان مي  راي دركشـود كـه ولـو ب

 انّظـ م ي كـه در ياز دعاهـا نـد كـه   ا نجا فرمودهآدر . خوانده بشود اديهسج صحيفه ،هم كه شده معناي دعا
 .ما همـه عادلنـد   ي ائمهالبتّه  ؛امام عادل يعني پيشواي عادل. دعاي امام عادل است ،است ياجابت بيشتر

ايـن   ،ديده از خداوند بخواهد كه رفع ستم بشود يا از خداوند مجازات سـتمكار را بخواهـد  ستم شخصاگر 
ه تام بـه معـاني دعـا    توجدعاكننده يعني  ؛البتّه به آن شرايطي كه گفتيم .اجابت است انّظبيشتر در مدعا 

  .داشته باشند
قبـول خيلـي زيـاد قـرار گرفتـه و       انّظـ در م سـت كـه  ا دعاي فرزند صالح براي پدر و مادر ،ديگر

  .مؤمن دعاي همچنين دعاي پدر براي فرزند و
خداونـد دو برابـر    ،خواهـد  ديگري از خداوند موهبتي و نعمتي ميكس ي كه انسان براي يدر دعاها
ده قائـل  كننبراي دعارا هم بعد از اينكه دعا را قبول كرد الاقل معادل همين نعمت  .دهد اين نعمت را مي

ھـا :قرآني  شريفه ي آيهتوان به  مياز اينجا  .شود مي
ْ
ـٌب ِمن

َ
ـُه 

َ
 یکـْن ل

ً
ة
َ
 َحَسـن

ً
ـفاَعة

َ
ْع ش

َ
ف
ْ
ش َمْن 

كسـي كـه    ،1
 ، پـي بـرد؛  بـرد  خودش هم نصـيب مـي  ) شفاعت هم به معني وساطت است( وساطت در كار خيري بكند

ـ  .خصوص در مورد دعاي فرزند نسبت به پدر و مادر هب بـه اينكـه از آيـات قـرآن كـامالً فهميـده        هبا توج
از اين جهت هم يك نعمتـي  پس  ،بسيار بزرگي براي شخص است ي مادر سرمايه رضايت پدر و ،شود مي

كساني كه رضايت پـدر و مـادر    ،ايم رضايت پدر و مادر را عمالً ديده. شود ميدعاكننده نصيب اين شخص 
زنـدگي را  نـاهموار   ي راهشـان اسـت و جـاده    يجلـو  يرلـدوز وكه يك باست  مثل اين ،همراهشان بوده

  .كند برايشان صاف مي
ِفـْر يل: فرمايـد  حضـرت نـوح مـي   باره در قرآن از قول  ايندر

ْ
   َربِّ اغ

ً
ـَل یَبِتـي ُمْؤِمنـا

َ
 2.َوِلواِلـَدي َوِملَـْن َدخ

ِفْر يل: فرمايد مي را حضرت ابراهيم هم نظير همان
ْ
ا اغ

َ َّ
ُمؤْ   َرنب

ْ
سـابَوِلواِلَدي َولِل ِ

ْ
وُم ا

ُ
َم  ْ دعـاي  اينهـا   3 .ِمنَني 

ْ يل: فرمايد همچنين براي فرزند مي .اند دعا كردهش يخوكه براي پدر و مادر است بزرگان 
ِ
ْصـ

َ
ـي  يف  َوأ رِّ

ُ
  ذ

یك
َ
ُت ِإل ْ ُ 

ِّ
ِإين

  .قرار بدهو درست پاك  من را ي ذريه ،4
شـريك  كـه  ونـد چـه بخـواهيم؟ خداونـد     خـواهيم از خدا  مـا مـي  كه  سؤال رسيم به اين ميحاال 

 :گوينـد  ميبه گمان خود كنند  قرباني ميكه كه مشركين چيزي را  فرمايد قرآن مي اي از در آيه .پذيرد نمي
َراکِئنا

ُ
َزْعِمِھْم َوهذا ِلش

ِ
ِ ب

ُھـَو َیـ: فرمايـد  بعد مي ،هذا ِهللاَّ
َ
ِ ف

ْکُمـو  ُل ِإىلـصِ َومـا اکَن ِهللاَّ َ ْم سـاَء مـا  ِ ـَراکِ
ُ
نَ ش

ايـن بـراي    ،5
اينهـا   ،رسـد  گويند براي خداوند است به خدا نمـي  آنچه مي ،هاي خودمان اين هم براي بتاست و خداوند 
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ـ  ؛بين باشيم ييك بايد. بايد بخواهيممبدأ پس ما هم در دعا از يك  .رود به جانب شركا همه مي ه يعني توج
دعـا   .از خداوند چيـزي نخـواهيم   جز ،نيست دست خداوندبه خواهيم جز  كنيم و معتقد باشيم كه آنچه مي

  .شود واقع ميقبول مورد شاءاهللا  ان ،وقتي به اين صورت باشد
: فرمايـد  چنانكه در قـرآن مـي   ؛دعاستاي  هم گونهنماز . نمازمقدمات خداوند دستوراتي داده براي 

ْل ِإنَّ َصالتي
ُ
ُسکي  ق

ُ
ـاتي  َو

َ
ْیاي َومم

َ
نيَ   َو

َ
عـامل

ْ
ِ َربِّ ال

ِهللاَّ
هـاي   عبـادت  ي به آنها بگو كه نماز من و اصوالً همه ،1

هم گفته  اينجا به معناي دعادر نماز . من و زندگي و مرگ من، همه براي خداوند، پروردگار جهانيان است
هم دستور  ،گفته از من بخواهيد ،ي كه خداوند به ما امر كردهياين دعاها .ي است از خداينماز دعا .شود مي

دسـتور داده  ) چه بهتر ماگر غسلي هم داشتيالبتّه ( مدستور داده كه وضو بگيري مثالً. مكار كني چهكه داده 
اصـوالً بايـد توجـه    . موارد را رعايت بكنيم  ما هم اگر بخواهيم دعا بكنيم بايد اين .ان پاك باشدمكه لباس

بخشـش از   ورحـم، شـفقت    .خواهيم خواهيم؟ از خداوند چيزي مي مي چه كسي، ما از كنيم به هنگام دعا
رويـم بـه درگـاه خـدا كـه از او       يعني داريم مي ؛خواهيم خواهيم، حتّي روزي را هم همه از خدا مي خدا مي

رويـم، در همـين دنيـاي     داريم نزد بزرگـي مـي  ما . مان كند ها كمك ي كارها و گرفتاري در همهبخواهيم 
چـه  امـا  بايد لباستان تميز باشـد،  مثالً اينكه يد؟ كن كار مي رويد چه ميپيش بزرگي وقتي اصطالح دون،  به

كشيده  اتو شيك واصطالح متداول، لباسمان  بهمثالً گويند تميز يعني  تميزي؟ البتّه بزرگان دنيايي مينوع 
خـودش فرمـوده اسـت چـه      .نه، ژوليده بياييد پيش مـن ولـي پـاك باشـيد     :فرمايد مي وندخداولي  ؛باشد

لبـاس  مـورد  در  .از آنها پاك باشـيد  و دستور داده كه را فرمودههمه ... ها و استنج :چيزهايي ناپاكي است
ان غصـبي باشـد،   منخ از اين لباسـ  كرويم، اگر ي به حضور ميايستيم و  مي فرموده است كه وقتي به نماز

يعنـي   ؛هم فرموده است دست و صورتتان را بشـوييد و بياييـد  در مورد پاكي جسم  .ان درست نيستمنماز
خـودش مـا را آفريـده، خـودش     خداونـد  . به داليلي منع داريـد، تـيمم كنيـد   وضو اگر براي . ضو بگيريدو

وضو بگيرد تواند نميو كسي زخمي دارد اگر داند،  را ميما ات بدن مقتضيكند م مي، تيم.  
خجالـت   ؛خـواهيم پـيش خـدا بـرويم     مـي بـدانيم  اين اسـت كـه   تر  از همه مهمبه هنگام دعا اما 

كار كنيم؟ با ايـن همـه    اين را چه ؟خواهيم از او چيزي ميحال  ،دستوراتش رفتار نكرديمبه كشيم كه  نمي
البتّـه نبايـد شـرمنده     كنيم؟ از او درخواست ميباز هم ، ها كه داريم با اين همه كوتاهي ،گناهاني كه داريم

فرمـوده   و خـودش مـژده داده   اينجـا  .او كسي را نداريم كه از او بخـواهيم  جز ؟از چه كسي بخواهيم .شد
  :است

ً
َب َجخیعـا

ُ ُّ
ِفُر الذ

ْ
َ یغ ِ ِإنَّ اهللاَّ

ِة اهللاَّ وا ِمْن َرْمحَ
ُ

ط
َ
ن
ْ َ
ال

خداونـد   ،اي مؤمنين مـأيوس از رحمـت خـدا نشـويد     ،2
غير از  ،پس قبل از هر دعا. تبا خلوص ني ي توبه توبه،؟ با بخشد چطوري مي .بخشد گناهان را مي ي همه

كه خيلي گناهان از ما سـر زده  ( با خلوص نيت از هر گناهي كه به آن آگاهيمدمات صوري، مقرعايت آن 
                                                                          

  .162سوره انعام، آيه .  1
  . 53سوره زمر، آيه .  2



 123/  )جلد دوم(شرح رساله شريفه پندصالح 

  .كنيم آنها توبه كنيم و بعد دعا ي از همه) ولي خداوند يادش است يادمان نيست،و 
خداونـد   .ظن به خدا داشـته باشـيم   واقعاً حسنيكي ديگر از شرايط اصلي اجابت دعا اين است كه 

تكيـه  و به خدا معتقد باشيم بايد قلباً . ظن به من داشته باشد من با كسي هستم كه حسن كهفرموده است 
يم يبگو .بلكه با دل ،نه با زبان ؛تكيه كنيم به اين عصابايد ي است، يخوانيم مثل عصا ي كه مييدعا. كنيم

رم خدا اميدوار باشيم بعد به ك ؟خدايا من غير از تو كجا بروم؟ آنچه بخواهم از چه كسي غير از تو بخواهم
  :گويد كه در روز قيامت مي

ِ
کرمي

ْ
َربِّك ال

ِ
ک ب رَّ

َ
ساُن ما غ

ْ
ِ
ْ

ا اإل َ
َ
یا أ

1، كريمـت   اي انسان چه چيزي تو را به رب
كـه  هسـتيم  كنـيم و اميـدوار    مـي به ايـن كـرم تكيـه    و ما هم  كريم رب: فرمايد خودش مي ؟مغرور كرد

  .دكن شاءاهللا خداوند دعا را قبول مي ان
و رفتنـد بيـرون    اي مـي  ههـر روز عـد   .آمد باران نميشده بود و سالي خشكوقت  است كه يكنقل 

اي  عـده يك روز كـه   .آيد باران نميبا دعاي اينها گفت  ميكه بود در آنجا مؤمني  .خواندند دعاي باران مي
براي اينكـه اينهـا    ،آيد يامروز باران م :فرمودآن شخص  ،دعا كردند با حال تضرّع و زاري يهودي آمدند و

اي  هاست كـه يـك روز كـه عـد    روايت ديگري نقل  در .كا دارندفقط به خدا اتّو جز به باران زنده نيستند 
اينهـا اينقـدر    .خداست كه باران بياورد اامروز ب :گفت بود،اصطالح چتر هم دستشان  بهسرپوش و و آمدند 

و چتر هم داشته باشـيم   ،از خدا باران بخواهيمهم بايد  ما حاال .به كرم خدا اميدوار هستند كه چتر آوردند
  .قبول بشوددعايمان شاءاهللا  اميدوار باشيم كه ان

ايمـاني و موقـع راز و نيـاز     ي و البتّه در حال ريزش رحمت و موقع اجتماع مؤمنين بـه وجهـه  
جـالس و  در حـال توبـه مـؤمنين و م    مخصوصاً .ستا تر تر و به اجابت نزديك مؤمنين مناسب

دعاي زبـاني هـم اگـر از دل     و ست نبايد كوتاهي نمودا ذكر آنها كه رحمت خدا شامل ي حلقه
ه نمايد كه در دل اثر نمايد و حال شود دعا خواهد بودخيزد كه زبان هم بگويد يا بخواند و توج. 

ز و ست از بزرگان رسيده براي آمـوختن طـرز مناجـات و راز و نيـا    ا مو خواندن دعاها كه مسلّ
ست كه انساني نبايـد از خـود   ا آن دانستن ي كه كمترين بهره  ستا طريق ادب بسيار ممدوح

ـ  خارج بپردازد يا خود را بيه ب  خـدا ه گناه پندارد بلكه بايد گناهان خود را پيش چشم آورده و ب
و فرزنـدان خـود    و از او بخشش بخواهد براي خود و برادران و پدر و مادر و نياكان و پناه برد

براي آنها بخشش و رحمت درخواسـت   و ياد گذشتگان نمايد. نيكي آنها را از خداوند بخواهد
   2.كند و اجابت دعاي برادران را بخواهد

 مواقـع  ذلـك  مـع اما  .آن در باز است گرنهما خوابيم، و منتهارحمت الهي هميشه باز است،  البتّه درِ
حـال دعـا بيشـتر    مواقـع  تش اين است كه در آن ك علّي. استبيشتر براي دعا كردن توصيه شده  معيني
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و همـه در حـال دعـا هسـتند، يـا در مجـالس       اسـت  كمااينكه در مجالسي كه دعا برقرار . دهد دست مي
 كنـد و  ميدر ديگران هم اثر  ، اين حالكنند هستند و ناله مي هم كه همه متوجمحرّ ي مثل دهه ،عزاداري

سـاير   ،ست كه در آن حال كه اجتماع مؤمنين اسـت ا مش هم اينت دوعلّ. آيد برايشان پيش ميدعا حال 
با فردفرد بندگانش ارتبـاط  و هميشه و در همه جا هست  وندخدا البتّه .به خدا دارند مؤمنين هم همگي رو
 اي از مـؤمنين بـا   هبيند كه عـد  وقتي مي ذلك معولي  ،شود ارتباط با ديگري نميمانع دارد و هيچ ارتباطي 

خداونـد بـه يكـدلي و همـدلي     چون كند  اجابت مي را بيشتر آن ،خواهند او چيزي مي از كنند و ا ميهم دع
  .فرمايد مي توجهآنها 

ـ      ،ام كه بارها گفته بطوري ت خداوند راجع به هيچيك از نعماتي كه بـه بنـدگانش عنايـت كـرده منّ
گري راجع به نعمت اخوت و بـرادري  ي به ايمان و دييمگر يكي در مورد نعمت ايمان و راهنما ،گذارد نمي

  :فرمايد كه مي
ً
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رُکوا ِنْعَمَت اهللاَّ
ْ
.َواذ

1   اي از  هوقتـي عـد
اري نعمتـي  زفاق آنها شـكرگ اين اتّ اين وحدت و ،كنند دل از خدا درخواست مي در مؤمنين با هم جمعند و

ايـن مـوارد    بنـابراين در . اسـت  هـم نزديـك كـرده    ههاي آنها را ب يعني دل ؛است كه خداوند به آنها داده
 ،گويند در نمـاز جماعـت و قنـوت    به همين جهت هم مي. اميدواري به اينكه دعا اجابت بشود بيشتر است

بـه ميـل    ،اگـر نـه   دانند همان دعـا را بخواننـد و   مياقتداكنندگان هم آن را اگر  ،خواند ميي كه امام يدعا
فرماينـد   اين است كه مي .از خدا بخواهند ،تناسب دارد دعاآن آنچه با  و خودشان دعاي ديگري را نخوانند

كـه از  اسـت  بـه حـديثي   بناايـن  و  اميدواري بيشـتري بـه اجابـت دعـا اسـت      ،هاي ذكر مجالس حلقهدر 
اي  هرصورت عده به، ذكر يعني ياد خدا. باغي از باغات بهشت است ذكر ي وارد است كه حلقه صپيغمبر

چـه   ،دنـ با دلمان همراهي كنهم بدن ما  ياعضااگر البتّه . ذكر است ي حلقه ،خدا جمع باشندهم به ياد  با
 ؛خضوع و خشوع داشته باشـيم بايد اند در نماز  گفته كمااينكه .ستابيشتر اميد اجابت  ،در نماز و چه در دعا

ا اگر از زبان هـم گفتـه   ام .اصل دعا هم از دل است .يعني هم دلمان و هم تنمان نزد خداوند فروتن باشد
دلمـان  چون  .آن بيان هم دعاست صورت دراين) شرط آنكه از دل برخيزد يا اينكه در دل اثر كنده ب( شود
در موقع نماز هم كه مي .چه بهتر كه زبانمان هم دعا كند ، پسه داردتوج    هـر  گويند بهتر اسـت كـه بـه م

يعني  ؛در حال دعا و بندگي باشد اش ييبينا ي به وظيفهي اين است كه چشم هم در واقع بنابرا ،نگاه كنند
در حـال دعـا و بنـدگي     ،بدون حركـت  ،ايستاده ...، دست، سر وتمام بدن اصوالً. ني نگاه كندبه جاي معي

 ي ي اسـت كـه از دل بـه همـه    يهـا  ولي اينهـا رشـته   ،ل استاصل دعا البتّه از دهمانطوركه گفتيم . باشد
  .شود بدن كشانده مي ياعضا

 ،خشوع براي خداونـد باشـد   دل برخيزد و حاكي از خضوع و از هر عبارتي كه عبارت دعا،در مورد 
امريه است نسبت به  بلكه كنيم در واقع دعا نيست كه ما دعا حساب مي ييخيلي از دعاهااما  .آن دعاست
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ع و دعا زماني است كه آن خواسته بـا تضـرّ   .كنيم امر مي ،يم خدايا اين كار را بكنيگو يعني ما مي .وندخدا
از همه چيز جز خداوند قطع اميد كند و فقط به خداوند نظـر  دعاكننده يعني  ؛فروتني و احساس عجز باشد

  .يميگو ميزبان بدون وجود چنين شرايطي، تنها با كه  يينه دعاها ،اين دعاست. داشته باشد
هكه مأثور است و از  ييا دعاهاامچون گفتيم دعـا بـه دل   چگونه است؟ و بزرگان به ما رسيده،  ائم

آن كسي كه دلش به سوي محبوب مايل اسـت، هـر   بنابراين اختيار ما نيست،  هميشه دردل هم  و است
كـه خداونـد    مثنـوي در مثل داسـتان موسـي و شـبان     ؛، درست استبه خاطرش رسيد، بگويدكه عبارتي 

بـه  بارگـاه الهـي    دروقتي كه ما طرف  اما از آن .شبان توبيخ كرد موسي را به دليل عدم توجه به زبان دل
 .مـان آدابـي داريـم    چگونه ما در زندگي دنيـايي . بايد بكنيمشويم، رعايت ادبِ الزم را هم  دعا متوسل مي

 خواندن اين دعاها از اين نظر خوب .اند، خيلي مفيد است اين منظور توجه به دعاهايي كه بزرگان كرده به
  .دهد را ياد ميكردن دعا  ست كه به ما ادبِا

 صگويند پيغمبـر  مي. كردند استغفار مي ، هميشهديگر ي ائمهاد و سج معصومين، حضرت ي ائمه
يكـي از  ه اسـت كـه   همچنين در اخبـار آمـد   !حاال واي به حال ما ؛فرمودند روزي هفتاد مرتبه استغفار مي

يـك شـفيع    هـر عالم هم شرط كنيم كه در آن  يد بايغالمان خودشان را خواستند و فرمودند بيا هائمه
ادب ايـن   يم؟ييد ما چه بگويفرما مياينطور اهللا شما كه  رسول يابن :شدند و گفتند تأثّرآنها م .ديگري بشود
در مقابـل   باشـيم، بلكـه  از خداونـد طلبكـار   نبايـد  ما در دعا  .دهند به ما ياد ميآن بزرگواران دعاست كه 

ماسـت نتوانسـتيم    ي اي كـه وظيفـه   به آن انـدازه كه  خداوند بايستي خودمان را بدهكار و گناهكار بدانيم
نسبت به ه به اين قصور و تقصير توج مبتني بررسيده  ائمهكه از يي تمام دعاها. اطاعت كنيمتوانيم  نمي و

  .اوست ن ازمعذرت خواستو خداوند 
. شـود  صلوات بر پيغمبر و آل پيغمبر ديده مي ،بار يك هر چند جمله ،ي مأثورهاين دعاها ي در همه

را  يشدعـا هـم  خداونـد   ،پيغمبر بفرستد و بـراي ايشـان دعـا كنـد     گويند كسي كه صلوات و درود بر مي
   .فرمايد مي قبول

هنگـام  المثـل   فـي . ايجـاد كنـد  ياز نبيشتر در معرض اجابت است كه براي انسان حال هم ي يدعا
موجبات اينكه حـال دعـا بـراي     ،شويم ف ميوقتي به حرم مشرّاطهار،  ي ائمهقبور زيارت بزرگان، زيارت 

اظهار ادب است ي از لحاظ ظاهر) ولو حال نيايد( ف شدنالبتّه مشرّ .انسان دست بدهد بيشتر فراهم است
 : انـد  فرمـوده  ائمـه  .زنده اسـت چون امام هميشه  ؛رويم حضور امام ميبه كه 

ُ
 ک
ُّ
 ُھـل

ُ
وقتـي مـا بـه     .َواِحـد رٌ ْم 

خلف مثـل سـلف اسـت و سـلف مثـل       ؛اين امام هم كه سلف او بوده مثل او است ،اي معتقديم زنده امام
  .است خلف

تأكيـدي   .اسـت  در مجالس راز و نياز مؤمنين يا مجالس ذكر خدابراي دعا هم ديگر مناسب موقع 
بـراي همـين    ،دوشنبه است و بعد شب جمعه شبل او ي كه در درجه ،مجالس فقري شده حضور در بهكه 
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شود و احتمال اينكه خداوند حال دعا  هنگ مياهمديگر مؤمنين و هواي  حالبا انسان  آنوقتاست كه در 
كنـد   ميديدن مؤمن انسان ياد خدا  ، باوقت هم حال دعا را ندهداگر همان .كند را به انسان بدهد بيشتر مي

باشـيم  يـاد خـدا   به وقتي ما  ؛دعا يعني خواستن .اصالً خود ذكر خدا و ياد خدا دعاست .و ياد خدا دعاست
ُ  :خدا فرموده .كه ما فقيريم در درگاه خداوند اين انديشه است در ذهن ما .كنيم ذكر خدا مي يعني اينكه
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بـا  حالـت  ايـن  . شما همه فقيريد نسبت به خداوند و خداوند غني است ،1ا

 قـول  به .كنيم كه همه چيز دارد الوجودي مي چيزي نداريم و ياد آن واجب همان ياد همراه است كه ما هيچ
ـ .يميگـو  مي ،كنيم وقتي يادش مي .نيست سبب ي بييسالم روستا :مشهور ِ

َ
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ـ .علم تو كافي است از گفتار مـا  ؛خدايا تو علم داري ،2
َ
َ  يَوکف

َ
 رک

َ
ـَؤالِ  ُمـك  السُّ

ِ
كـرم تـو    ،َعـن

ايـن خـودش    .تو همـه چيـز داري  و چيز نداريم  ما هيچ .به دعا نيستاحتياج ديگر  كه كافي است براي ما
 .دعا خواندن مثل كتاب خواندن اسـت  .دعا خواندن: گويند و ميشده  هبه دعا يك لغت اضاف  عرفاً .دعاست

بخوانيد ولي آنچنان بخوانيد كه يا در دل اثر كند و يا از دل در زبان اثر كرده باشد و آن را مانعي ندارد كه 
 دعا ،كتاب دعا را هم بخوانيم ي ولي به صرف زبان اگر همه .شود دعا ميحال و  صورت دراين ؛گفته بشود

وقـت انسـان    يـك . خوب اسـت رسيده  ائمهي كه از يمطالعه هم دعاها عنوان بهالبتّه . مطالعه است ،نيست
خوانـد كـه ببينـد ايـن      مطالعـه مـي   عنوان بهوقت  يك وخواند  دعا مي عنوان بهآن ادعيه را حالي دارد كه 

 البتّـه نـه اينكـه از دعـا    . سـت ا اتدر مقـام كثـر   اما در اين موقع او ؛ياد بگيرد و ،اند بزرگواران چه فرموده
ـ  ه ب ،خواندن بسيار خوب است دعا .اصالً مستغني هستيم خواندن ه كنـيم كـه در دل اثـر    شرط آنكـه توج
بـه كميـل    عدعاي كميل، دستوري است كـه علـي  . رسيده است ائمهكه از  ييخصوص دعاها هب ؛بكند

دعـا،   عنـوان  بـه نه فقـط   ؛شود كه آن را بخوانيم ما ميبراي الگو اند، بنابراين بهترين  اند و ياد داده فرموده
كـه بـا   را بخـوانيم  دعايي ت كنيم كه بايد دقّالبتّه  ؛دعاهاي ديگري هم هست. اينكه ياد بگيريم عنوان به

ي سـلوك   نه دعاهايي كه دور از ذهن ماست و يا در درجه ،كنيمو معاني آن را درك باشد حال ما منطبق 
وقتـي   .انـد  نقـل كـرده  كـه حضـرت سـجاد     سجاديه صحيفهيا دعاهاي  صباح دعاييا  .باالتري قرار دارد
عصمت واليـت  اينكه حضرت با  .خوانيم واقعاً بايد از خودمان شرمنده بشويم اد را ميسج دعاهاي حضرت

از . دكردن چقدر به درگاه خدا استغفار و توبه مي ،اند نوشتهحال حضرت  خين در شرحموربنابر آنچه  ،داشتند
از ايـن توبـه    ، حضـرت داردبراي خـود  هر انساني يك وجودي . كردند وجود خود توبه مي؟ از احساس چه
بـا چـه عجـز    حضـرت  بينـيم   ما مـي وقتي در هر صورت  .نداهللا بود في انيفايشان براي اينكه  ؛كردند مي
ادب در استغفار و  ،ياد بگيريمرا از ايشان بايد از خودمان خجالت بكشيم و ادب  ،كنند اي استغفار مي البه و

جال پيدا كرديم از خودمان هر اندازه شيطان كنار رفت و م .و از خودمان كمي شرمنده بشويم ،ادب در دعا
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من را  :خداوند فرمود ؟پرسيد كه چگونه تو را بخوانمدر درگاه خداوند  عحضرت موسي. بشويم شرمنده
خطـاب   .خدايا اين زباني كه دارم پر از گنـاه اسـت   :كردحضرت عرض  .اي بخوان زباني كه گناه نكرده با

در واقـع مـا از خودمـان     .يم همـين اسـت  يگـو  اين التماس دعا كه ما مي. من را با زبان غير بخوان :رسيد
ولـي از ديگـري التمـاس دعـا      ،و روح ما گناهكار است ءاعضا ي همه زبان و دست و گوش و ،ايم شرمنده

  .گناه نكرديمديگران براي اينكه با زبان  ؛راي من دعا كنيم تو بيگو خواهيم و مي مي
بـراي   ،ه به خطاهاي خودش كـرد كه انسان بهتر است بعد از آنكه توجفرمايند  ميي متن  در ادامه

. دعا بكند) چه برادران ايماني ،چه برادران نسبي( برادرانش ،خصوص پدر و مادرش، فرزندانش هاجدادش ب
همه چيز را بـراي بـرادرش    شاز پدركه فرزندي  :فرمودند مي ،زدند ه مثال ميعليشا صالح مرحوم حضرت

هـم  پدر  ،كند التماس مي وخواهد  چون براي ديگري مي ،خواهد چيزي براي خودش نمي هيچ و خواهد مي
در واقع وقتي براي برادران ايمـاني   .دهد ميهم خود او به  ،داد برادرش چيزهايي راوقتي به  .كند قبول مي

خـودش را آنقـدر كوچـك     امنتهـ  ،كنـد  هم عرضه مـي را ضمني خودش  بطور ،خواهد مي شپدر و مادريا 
اي اسـت   اشارهدر اينجا . خواهد ميديگران براي اين است كه  ،كشد چيزي بخواهد بيند كه خجالت مي مي

وا وَ  :قرآن ي به آيه
ُ
ذیَن آَمن

َّ
َ َوال

ْ َ
إمياٍن أ

ِ
ْ ب ُ ُ یَّ رِّ

ُ
ْ ذ ُ ْ َبَع

َّ
ْ ات

ُ َ
ـ یَّ رِّ

ُ
 ذ

ْ
ِ ِ
نـا 

ْ
ق

بـه  ي را كـه ايمـان دارنـد    يخداوند آنهـا  ،1
در كـه  را ي يآنها ي همه) نشان و ازواجشانااز پدرانشان و فرزندانشان و برادر( شان را و ذُريهبرد  بهشت مي

د در اثـر  تـر باشـ   ينيآنها پـا  ي يعني اگر درجه ؛برد ميايمان از آنان پيروي كردند، همراه با آنها به بهشت 
 ،فرزندم مورد اجابـت قـرار بگيـرد    ي براي اينكه اگر دعاي من درباره .برد ميباال ، آنها را هم او ي خواسته

خـواهم   يا اگـر بـراي بـرادرم مـي     .روم به دنبال آن فرزند مي ،اندك لياقتي داشته باشماگر من خودم هم 
در واقع بهتر اين است كه  .روم دنبال او ميطبق همان آيه من هم  ،ي بكنم و مورد اجابت قرار بگيرديدعا

ِفـْر يل :كنـد  حضـرت نـوح عـرض مـي    . باشد يعني براي پدر و مادر و اقوام ،براي ديگراندعاي ما، 
ْ
  َربِّ اغ

 
ً
َل یَبِتي ُمْؤِمنا

َ
در معـرض اجابـت    خصوص پـدر و مـادر   هدعا براي ديگران ب اينكه منظور 2.َوِلواِلَدي َو ِملَْن َدخ

  .ردگي قرار مي
  .و قبول كند هم خودش تفضّل بفرمايد خداوند هم حال دعا به ما بدهد واميدوارم 

ــم ز   ــت هـ ــو اجابـ ــا از تـ ــو اي دعـ    تـ
ــم ز     ــت هـ ــو مهابـ ــي از تـ ــو ايمنـ  3تـ

در آغاز و انجام دعـا  ، داده و شفاعت او را پسنديده صو چون خداوند اذن در شفاعت پيغمبر
بخشـش و رحمـت و    ي ستد و در اسـتغفار وعـده  چنگ به دامان آن حضرت زده و صلوات بفر

ي و فرزند و فراواني و افزوني نعمت و بركت آسماني و زميني داده شده ينيرومندي و دادن دارا
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تواند بـه امـور دنيـا كـه      پس در دعا بايد با حال استغفار باشد و ذكر استغفار گويد و تا ؛است
ـ ه ازد و بپست است نپردازد و خود را از كريم به كم قانع نس ات خدا واگذارد كه او كفايت مهم

نمايد و بدي احدي را تا بشود نخواهد كه اسباب زحمت گردد و اگر چه هر آني كـه حـال دعـا    
رويش باز شود و شـب  ه ست و هر شب بندگي نمايد در با بيايد همان موقع ساعت استجابت

رتر اسـت و  ه بيشـتر و مـؤثّ  توج اند قدر گردد ولي اوقاتي كه براي عبادت قرار داده و نام برده
ـ   ،مواقعي كه بزرگي به وصال رسـيده و يـا دري بـه روي خلـق بـاز شـده اسـت        ه البتّـه توج

   1.گردد تر تمام
اي معاني آيـات قـرآن و اخبـار و احاديـث      خيلي فشرده است، در هر عبارتش و هر كلمه پندصالح

  .يميه نمات و توجدقّ تشو عبار مين دليل بايد در هر كلمهه بهاست، گنجانده شده 
ل و آخر دعـا را  خداوند كه او .فرستاده شود صل و آخر دعا صلوات بر پيغمبرند كه در اوا هفرمود
ل و كـه او  يييعنـي دعـا   ؛كنـد  وسطش را هم قبـول مـي   ،كند رحم مياش  به بندهبرد پس  با هم باال مي

بـاال  را  ي نيسـت كـه آن  ا دعا يك چيز مـاد لّاالبتّه اينها تمثيل است و .شود آخرش صلوات باشد قبول مي
پيامبر و ل به ست كه در واقع با توسا اثر ديگرش هم اين .كند قبول مياين است كه خداوند منظور  ؛دنببر
آنهـا را  هسـتيم و   بيـت  عنايـات اهـل   هات ودر ذيل توجگوييم كه  ميبيت، به خودمان اعالم كرده و  اهل

  .دهيم واسطه و شفيع قرار مي
ـ از اين دنيا رفته ولي روحش تمـام اُ  صپيغمبربدن چند  البتّه هر .اين صلوات درود است تش را م

ل در اوبايـد  كنـد،   به ما نگاه مـي كه ه داشته باشيم نظر دارد ولي براي اينكه ما بفهميم و توج زيردنيا  در
ي با صـميم قلـب صـلوات    وقت .را خواستار بشويم صدعا يك صلوات بفرستيم و در واقع شفاعت پيغمبر

ـ اُاز  ،خداروسياه اي از بندگان  كنيم كه بنده درخواست مي صپيغمبر بطور ضمني از ،فرستيم مي ت تـو،  م
ُمـوا  :قرآن است كه ي آيه .تو هم براي ما استغفار كن ،خواهد رود و از تو شفاعت مي به درگاه خدا مي

َ
ل

َ
 ظ

ْ
ِإذ

 َ ُروا اهللاَّ
َ
ف
ْ
اْسَتغ

َ
ک ف

ُ
َسُھْم جاؤ

ُ ْ َ
ً أ  َرح

ً
ابا َّ

َ
 َ َوَجُدوا اهللاَّ

َ
 ل

ُ
ُسول ُم الرَّ ُ َر هلَ

َ
ف
ْ
 َواْسَتغ

آن كسي كـه بـر نفـس خـودش ظلـم      ، 2
َسـنا َوِإْن  :عرض كردنـد هم ا آدم و حو. ظلم انسان بر نفس خود است ،در واقع هر گناهي( كرد

ُ ْ َ
ْمنـا أ

َ
ل

َ
ـا ظ

َّ
َرنب

نَّ ِمـ
َ
کـون

َ
ن
َ
نا ل ْرَمحْ

َ
نا َوت

َ
ِفْر ل

ْ
غ
َ
ْ ت اِسـرینَ ملَ

ْ
َن ا

به سمت وقتي چنين كسي ) بر نفس خود ظلم كرديمپروردگارا ما  ،3
تـواب  صـورت خداونـد را    ايندر ،براي او استغفار كردنيز و پيغمبر نمود و از خداوند طلب بخشش آمد خدا 
تاده اسـت صـلوات فرسـ    ي بهتريهر دعاو آخر ل در اواين است كه  .اب و رحيم استخداوند تو ؛يابد درمي
به بخشش و رحمـت   ي اند در استغفار وعده فرموده. است صدر واقع چنگ زدن به دامن پيغمبر كه شود
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اٌب َرحـميٌ  :كه همين آيهدر . است َّ
َ
 َ َ ِإنَّ اهللاَّ وا اهللاَّ

ُ َّ
َوا

وقتـي  خداونـد بخشـنده و رحـيم اسـت و     آمده كـه   ،1
. دهـد  ميهم نعمات را  ،ستغفار را كه قبول فرمودا ؛دهد تمام نعمات را مي ،بيند كه به سويش برگشتيد مي

ري :همچنين فرموده است
ُ
ق
ْ
ْهَل ال

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْرِض   َول

َ ْ
ـماِء َواأل ْ َبَراکٍت ِمَن السَّ

ِ

َ
ْنا َعل

َ َ
ف
َ
ْوا ل

َ َّ
وا َوا

ُ
آَمن

اهـل   ،اگر مردم، 2
ـرياينجـا  در  .يمريـز  مـي از زمين و آسمان برايشان نعمت  ،ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند ،ها قريه

ُ
ق
ْ
ْهـَل ال

َ
 أ

  .فانه ما خيلي ديديمو معكوسش را متأساست مردم  ي همهكه دالّ بر فرموده است 
 موالنـا در  قـول  بـه آيد كه آيا دعا با حالت تسليم و رضا منافـات دارد؟   در اينجا اين بحث پيش مي

  :گويد مي مثنوي
   اوليـــا شناســـم ز مـــيقـــوم ديگـــر  

 3ه باشـــد از دعـــاكـــه دهانشـــان بســـت  
ــند و نخ ــانامشــــ ــره تكرارشــــ    عــــ
ــي   ــرش  ور م ــا ع ــت د ت ــانو تخ  4يارش

دعا به دل است  شود كه معلوم مي. انشان بسته باشد از دعاده اوليايي هستند كهگويد  در اينجا مي
خواهد بگويد كه ممكن اسـت كـه بـه زبـان دعـا نكننـد ولـي دلشـان          ميموالنا نه به زبان، در اين شعر 

 .دعالوه خداونـد فرمـوده اسـت كـه از مـن بخواهيـ       به .رود پاي عرش يارشان مي زند كه تا ي مييها نعره
َ ِمـْن  :فرمايـد  مـي رو  ازايـن  ،خواهند از او بخواهند خواهد كه بندگانش هر چه مي خداوند دلش مي وا اهللاَّ

ُ
َوْسـَئل

ي
َ
کلِّ ش

ِ
َ اکَن ب ِلِه ِإنَّ اهللاَّ

ْ
ض

َ
ً  ف ٍء َعل

بـراي اينكـه خداونـد     ؛اهيد از فضل و كرم خدا بخواهيـد خو هر چه مي ،5
هـا دعـا    فرمايـد كـه بعضـي    مـي  وندخدا .از خداوند هم كم نخواهيد .دوست دارد كه از او چيزي بخواهيد

یا كنند كه مي
ْ
ن ا آِتنـا ِيف الـدُّ

َّ
َرنب

چيـزي  كـه  فرمايد  خدا بطور ضمني مي .خدايا در دنيا به ما خير و خوبي بده ،6
: گوينـد  مـي كساني هـم  فرمايد كه  دنبالش مي؛ اما به از آخرت نصيبي ندارندآنها اندازيم ولي  ميجلويشان 

ا کَسُبوا وَ  ٌب ِممَّ
َ
ْم  ُ ولِئك هلَ

ُ
اِر أ

َّ
 َوِقنا َعذاَب الن

ً
ة
َ
ِخَرِة َحَسن

ْ
 َوِيف اآل

ً
ة
َ
یا َحَسن

ْ
ن ا آِتنا ِيف الدُّ

َّ
سـابَرنب ِ

ْ
ُ َسـریُع ا اهللاَّ

كسـاني   ، 7
خداونـد دعـاي اينهـا را     ،گويند خدايا هم در دنيا و هم در آخرت به ما خير و حسنه برسـان  ميهستند كه 
بد است از كـريم چيـز كوچـك     .دهد عملي كه كردند چند برابر به آنها پاداش ميو به ازاي كند  قبول مي
هـر   ،كيمما خودمان كـوچ  .خودمان استكوچك به عقل طرف ما هر چه بخواهيم چون بنا آناز  .بخواهيم

  .»كه آن به ،خدايا مرا آن ده«گويد  ي ميياين است كه در دعا .كوچك استهم چه بخواهيم 
ع تـوأم بـا توحيـد    كـه تضـرّ  نبـراي اي  .ع گفته و خواسته بشودبا تضرّدعا و خداوند دوست دارد كه 
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و بايد ه خداست ع در درگااين تضرّ .خواهد از خدا بخواهد هر چه مي .ري نبيندجز خدا مؤثّاست كه معنوي 
در خود خـدا را بخواهـد كـه     ،فراموش كند و بعد هم از خداكنند  ميي كه حواسش را مغشوش يآن چيزها
یُبوا يل: فرمايـد  آيه مي

َ
یْسـ

ْ
ل
َ
 ِإذا َدعـاِن ف

ِ
اع  الـدَّ

َ
جیـُب َدْعـَوة

ُ
ریـٌب أ

َ
 ق

ِّ
ـِإين

َ
 ف

ِّ
ك ِعبـادي َعـين

َ
ل
َ
ـوا يب  َوِإذا َسـأ

ُ
یْؤِمن

ْ
ُھـْم   َول

َّ
َعل

َ
ل

ـ
ُ
ُدونَ یْرش

چيسـت؟  با تـو  چه وضعيتي داريم؟ ارتباطمان ما خداوندا كه پرسند،  بندگان من از من ميوقتي  ،1
ریـٌب  :فرمايد مي

َ
 ق

ِّ
ِإين

َ
َوریـدِ  :فرمايـد  جاي ديگر مـي در  .من نزديكم ،ف

ْ
 ال

ِ
یـِه ِمـْن َحْبـل

َ
ـَرُب ِإل

ْ
ق
َ
ْـُن أ

َ
َو

از رگ مـا   ،2
رگ گـردن  وقتي گويند  كه مياست عمر  ي مثل شيشه رگ گردن تقريباًاصطالح  .يمنزديكتراو گردن به 
ریـٌب  :فرمايـد  اينجا مي .شود ديگر مرگ حتمي است زده مي

َ
 ق

ِّ
ـِإين

َ
قريـب بـودنش را مثـال     .مـن نـزديكم   ،ف

  ؛زند مي
ِ
اع  الـدَّ

َ
جیُب َدْعـَوة

ُ
نـه از  ( وقتي كه من را بخواهـد  .كند كنم دعوت آن كسي كه دعا مي اجابت مي ،أ

   .كنم را اجابت ميآن ) من بخواهد
سـت  هشود؟ در خبـري   گويند چرا دعا مستجاب نمي ميكساني خيلي اوقات پس چگونه است كه 

عـرض   ،كننـد  فرشتگان وساطت مي ؛شود دعايش اجابت نمي ،كند نداي عجز و التماس دعا مي اببنده كه 
جـوابش  اگر  :فرمايد دهي؟ مي يجوابش را نم و خواند تو را مي ،كند دعا مي تو ي خداوندا اين بنده :كنند مي
ـ  .براي اين است كه در اين حال تضرّع و بندگي بماند ،دهم نميرا   : آمـده ديگـري   ي هدر آي

َ َ
َعْمنـا 

ْ
ن
َ
َوِإذا أ

 
َ
أ
َ
ْعَرَض َون

َ
ساِن أ

ْ
ِ
ْ

و ُدعاٍء َعـریٍض   یاإل
ُ
ذ

َ
رُّ ف

َّ
ُه الش ِه َوِإذا َمسَّ

ِ
اِنب ِ

ت بـه  فرمايد كه هر وقـ  نوع انسان ميخطاب به  ،3
 و نعمت بـه او داديـم،   مياو كرد ل ازكخواند و وقتي كه رفع مش شود من را مي گرفتار مي اي بديي يا يبال

خداوند فرمـوده كـه    ذلك معولي  .است انگار نه انگار كه يك چنين موضوعي بوده ؛گرداند رويش را برمي
  .كنم قبول مي دعاها را ي همه

یـهِ : فرمايد مي ،يرون كردنداز بهشت برا آنكه آدم و حوا  بعد از
َ
تـاَب َعل

َ
ِه کِلماٍت ف  آَدُم ِمْن َربِّ

َّ
ىق

َ
َتل

َ
ف

آدم  ،4
يعنـي  . اش را قبول كـرد، سـپس او را برگزيـد    پس خداوند توبه ،از خداوند كلمات و معناهايي دريافت كرد

ه ما بايد هست كدر اجابت دعا شرايطي  ذلك مع. كند ميهم دهد قبول  همان وقتي كه خدا حالت دعا مي
سـت، بايـد آن را ادا   اگردن مـا  ه النّاسي ب النّاس است، يعني اگر حقّ ي حقّ لهأمس ين چيزاول :رعايت بكنيم

در دعـايي  . اگر هم امكان ندارد، براي او اسـتغفار كنـيم   .ي بندگانش است چون خداوند وكيل همه ؛كنيم
رٍ  :گويـد  مي

ْ
ـذ

َ
ِفُرک ِلکـلِّ ن

ْ
ْسـَتغ

َ
 أ

ِّ
ُھـمَّ ِإين

َّ
ـهِ  الل

ِ
ِف ب

َ
ْ أ َّ ملَ ـُه مثُ

ُ
ـُه َو کـلِّ َعْھـٍد َعاَهْدت

ُ
ـُه َو کـلِّ َوْعـٍد َوَعْدت

ُ
ْرت

َ
ذ
َ
خـدايا از   ،ن

اي كه به كسي دادم يا به خودم دادم و وفا نكـردم، يـا هـر     از هر وعدهو نذري كه كردم و وفا نكردم،  هر
بـودي   از آنها حـالل  تا يشان كنمتوانم پيدا چون نمي ؛قراردادي كه با كسي بستم و وفا نكردم، مرا ببخش

مـن  بـراي  دانـي، از   ند به هر نحوي كه خـودت مـي  ا هو اگر آنها رفت ،خواهم مرا ببخشي از تو مي ،بخواهم
                                                                          

  .186سوره بقره، آيه .  1
  .16سوره ق، آيه .  2
  . 51سوره فصلت، آيه .  3
  .37، آيه سوره بقره.  4



 131/  )جلد دوم(شرح رساله شريفه پندصالح 

در قرآن هم هسـت كـه وقتـي    . تر است اس است كه از همه چيز واجبالنّ ي حقّ لهأاين مس. رضايت بگير
يعنـي  ( آن آخر كه يوسف را شناختند ،آن جريان طي شدكردند و  در حقّ يوسف برادران يوسف، آن كار را

ما چنين گناهي  :يعقوب و به حضرت عرض كردند برگشتند نزد حضرت) شناساندبه آنها يوسف خودش را 
  :يعقوب فرمود كرديم ما را ببخش، حضرت

ِّ
کـْم َريب

َ
ِفُر ل

ْ
ْسَتغ

َ
َسْوَف أ

زودي از خداوند براي شما بخشش ه ب ،1
هـايي كـه    از ميان پاسخاستغفار نكرد؟ يعقوب  كه چرا همانوقت حضرتاند  پرسيده بعضي. خواهم خواست

بيايد  جمعه شبيعقوب منتظر بود  من خيلي نادرست است اين است كه حضرت نظر بهيكي كه  داده شده،
هـا همـه مثـل هـم      روزها و شـب كلّاً  .يعقوب كه موقعيتي نداشت در زمان حضرت جمعه شب .و دعا كند

ولـي  . ستادر اسالم جمعه روز مهم آن  ؛ حاليت دارداهم ،يت بدهدخدا به آن اهمكه هركدام را  .هستند
دانست كه آيـا يوسـف از ايـن بـرادران گذشـت كـرده يـا نـه؟          يعقوب نمي نظر من اين است كه حضرت

خـواهي   عـذرت از او م و رسـيدند  بعد كه اينها به يوسف .به گردن آنها بود برادرشان، النّاس، يعني حقّ حقّ
َیْوم :گفتيوسف كردند، 

ْ
ْیکُم ال

َ
یَب َعل

ْ َ
الت

  .و رفع شد ؛بر شما نيستسرزنشي امروز ديگر  ، 2
شـود و اگـر هـم     يا دعاي خالف شرع استجابت نمي هرگز دعاي شر ؛اينكه دعاي خير بكنيددوم 
 ، يعنيعوهالد ك مستجاباز ي كه خدا يما هبار در تاريخ ديد فقط يك. روي لطف خداستاز شود  اجابت نمي

خـودش مقـام    او. بـاعورا بـود   قبول كـرد و او بلعـم  را شد، دعاي شرّي  كسي كه دعوتش مورد اجابت مي
 ؛مجبورش كردند كه دعا كند كه موسي به زحمت بيفتد. بود سلوك داشت، نزديك پيغمبري ارجمندي در

ولي خودش را از آن اوج سلوك كـه   ،ردخدا دعايش را قبول كهرحال  بهحال چه شد كه اين كار را كرد؟ 
  . داشت به ته جهنّم فرستاد

اجرا نكنيم و بعـد  اند  دادهشود، وقتي است كه دستور خاصي را كه  دعاهايي كه اجابت نميديگر از 
كس مقداري از ما پول گرفته، حاال هـر   نويسند كه فالن ها نامه مي خيلي. از همان جهت به زحمت بيفتيم

ي ا نوشـته  :آنهـا پرسـيدم  خيلـي از  از . شود كنيم اجابت نمي و هر چه دعا ميدهد  كنيم نمي چه مطالبه مي
ش همين است، خداوند اين دعاي شما را اجابت نخواهـد  حقّ :گفتم .همينطوري داديم !نخير :داريد؟ گفتند

   .كرديد، بنويسيدعهدي اي كرديد،  كرد، براي اينكه خودش گفته وقتي معامله
زكريـا و   ولي يك حالت كـه قـرآن صـريحاً در مـورد حضـرت      ،وجود داردت مختلف در دعا حاال

از خداونـد خواسـت كـه خـدايا بـه مـن        ،زكريـا اوالدي نداشـت   كه حضـرت اين است حضرت گفته  زن
 نادی .باشد ام كه وارث معنوي بده فرزندي

ْ
یا ِإذ

ِ
ْرين  َوَزرک

َ
ـذ

َ
ُه َربِّ ال ت ـو  َربَّ

ْ
ـُري ال

َ
ـَت خ

ْ
ن
َ
 َوأ

ً
ـْردا

َ
اِرثنيَ ف

ـُت  ،3
ْ
 ِخف

ِّ
َوِإين

ـَـواِيل ِمــْن َورائــي
ْ
تــي  امل

َ
ــِت اْمَرأ

َ
َھــْب يل  َواکن

َ
 ف

ً
ين  عــاِقرا

ُ
ك َوِلیــا یــِرث

ْ
ــُدن

َ
ــُه َربِّ َرِضــیا  ِمــْن ل

ْ
ــوَب َواْجَعل

ُ
 ِمــْن آِل یْعق

ُ
.َویــِرث
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ا : فرمايـد  در صفت اين زن و مرد مـي  .خداوند هم قبول فرمود و حضرت يحيي را به او داد
ُ
سـاِرُعوَن ِيف اک

رياِت َویَ 
َ ْ
نا خاِشعنيَ ا

َ
ا ل

ُ
 َواک

ً
 َوَرَهبا

ً
با

َ
نا َرغ

َ
ْدُعون

 .كردنـد  ل نمـي معطّ ؛دادند را به سرعت انجام مياينها كار خير  ،1
 .روم فـردا مـي   ،ام، شـب اسـت   گفتند حـاال خسـته   نمي ند،شان بكن هانفاقي به همساي ستندخوا مياگر مثالً 

 
ْ
ــسـاِرُعوَن ِيف ال

َ
ايـن دو   .خواندنـد  مي و خدا را از رغبت و از ترس ،كار خيردر كردند  تسريع مييعني  ،رياِت ـخ

 ؛بـا هـم متعـادل باشـند    بايـد  هـر دو   .دباشدو بال مؤمن بايد ست كه ا ءخوف و رجاحاالت همان حالت، 
 همين  ،ءاين خوف و رجا ي جلوه كه

ً
 َوَرَهبـا

ً
بـا

َ
هـم بـه   بايـد   ،كنـيم  مـي  دعـا وقتـي   اين است كـه  .است َرغ

را حالـت  بايـد هـر دو    .بترسـيم  ،كرده دچار غضـب او بشـويم  ن اينكه خداياز اميدوار باشيم و هم  خداوند
  .باشيم داشته

يـك  اظهـار نيـاز   دعـا يعنـي    اصـل . اسـت  خواسـتن از خـدا   ،دعـا . توان دعا كرد در هر زمان مي
منــد بــه خداونــد هســتيم، مــا هميشــه نياز. دعاســت صــورت بــهنيازمنــد بــه يــك غنــي، ارتبــاط اينهــا 

ــي  لحظــه ــد ب ــاز باشــيم اي نيســت كــه از خداون ــي  .ني ــد هــم هميشــه غنــي و ب ــاز از همــه خداون ي  ني
منتهـا مـا بايـد توجـه بكنـيم كـه وقتـي احسـاس          .هميشـگي اسـت  دعـا  وقت بنابراين . بندگانش است

ا لّــوا ،هــد بــودعبــارات دعــا، منطبــق بــا دل مــا خوا آنوقــتنيــاز،  كــرديم كــه نيازمنــديم و خداونــد بــي
خـوانيم؛ چنانكـه    مـي هـا كـه    نامـه  مثل خيلـي دعاهـا و حتّـي مثـل خيلـي از زيـارت       .ي زبان است لقلقه

  :گـوييم  اول ورود مـي  در ،عرضـا  ، فـرض بفرماييـد حـرم حضـرت    شـويم  مـي  وارد به حرَمـي 
َ
ـُل  أ

ُ
ْدخ

َ
أ

 
َ
ِ أ

 اهللاَّ
َ
ِ  یــا َرُســول  اهللاَّ

ِ
ــيب

َ
ــُل یــا ن

ُ
ْدخ

َ
را بايــد  معنــاي ايــن ســؤالويم اي رســول خــدا؟ يعنــي آيــا داخــل بشــ... أ

ـ           پرسي، چـرا نمـي   اگر مي. بفهميم  اايسـتي تـا جـواب بشـنوي؟ بايـد جـواب بشـنوي و آن جـواب هـم ب
ـ شود شنيده ميدل گوش  و يـد  ا هشـد حـرم  وارد . جـواب بشـنوي   بـا گـوش دل بايـد    .ايـن گـوش   ا، نه ب
 : گوييد بعد مي

َ
لُ  أ

ُ
ْدخ

َ
 ، پـس خـواهي اجـازه بگيـري    اسـرافيل و همـه مـي    از جبرئيـل و ميكائيـل و  اگـر   ؟أ
هـم بايـد   ، بايد بـداني كـه جبرئيـل هـم خـادم درگـاه امـام رضاسـت، از خـادم          بشنوي بايد حرف آنها را

 نـد رندا يدارنـد كـه بـه خـادم دم در تـوجه     را هـا چنـان اشـتياق ديـدار اربـاب       البتّه بعضي. گيريباجازه 
كنـيم بايـد    هرجهـت بـه معنـاي دعـايي كـه مـي       بـه . كننـد  يسـالم مـ   داخلروند  باز بود ميدر وقتي  و

بعضــي در منتهـا   ؛ين اســتهمـ اصــل ) همانطوركــه گفتـيم ( زمــان دعـا در مـورد   .داشـته باشــيم توجـه  
 آن) مـثالً نمازهـاي پنجگانـه   ( مواقع خـاص كـه از جهـات ديگـري خداونـد بـه مـا دسـتور توجـه داده         

  .دعاها استقبيل همين  ازهم نماز  تعقيبات واوراد  .شود ميادا دعا بهتر اوقات 
ايـن   .شود دعا كرد هميشه ميبه دل است، بنابراين  ،چون دعا به زبان نيست ؛دعا موقع ندارد پس

َجاَبـة :فرمايد مياست كه  ِ
ْ

اُب اإل َ ْ
َ
ـُه أ

َ
َْت ل

ِ
ُ
َعاِء ف ُه َباٌب ِيف الدُّ

َ
َ ل

ِ
ُ
 ،دعـا بـه رويـش بـاز شـد      رِكسي كه د ،َمْن ف

  .است اجابت هم باز شده رِوقت دهمان
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ــم ز   ــت هـ ــو اجابـ ــا از تـ ــو اي دعـ    تـ
ــم ز     ــت هـ ــو مهابـ ــي از تـ ــو ايمنـ  1تـ

در  .اسـت  كردههم وقت اجابت در همان ،اگر خداوند توفيق حال دعاي معنوي و واقعي را به ما داد
ـ   .دعا كنهم خواهد گفت خودش بدهد حال دعا را هر زمان كه واقع  د آيا شايسته است كه خـودش بگوي

اگـر  در آن مواقع  ،شود ه انسان زيادتر ميي توجمواقع خاصدر اند چون  گفته امنته ؟دعا كن بعد قبول نكند
در بعضي اخبار هفـت  ( گويند اگر چهل مؤمن مي .شود ، اجابت ميدنجمعي چيزي را از خداوند بخواه دسته
شب قـدر اسـت اگـر قـدر      ،شب ا هري .كند خداوند قبول مي ،واقعاً از صميم قلب امري را بخواهند) مؤمن
ي مثل شب عيـد  يها شب .شب قدر است ،هر شبي كه اين حالت دست داد و حال دعا بود آن شب. بدانيد

كـه   ياعياد يا در. رسد در اين مواقع دعا بهتر به اجابت مي ،هاي بزرگي هستند كه شب... فطر، عيد قربان
 ععلـي  صوقتي پيغمبر مثالً. است ت دادهمقع به اُدر وااست  خداوند موهبتي به يكي از بزرگان داده

قعي كـه  ايـا در مـو   .در واقع براي ما هم موهبت اسـت  كه داده شد عبه علي يرا تعيين فرمود، موهبت
ــده    ــالص ش ــس خ ــن قف ــان از اي ــي از بزرگ ــع  ( يك ــل موق ــرت مث ــهادت حض ــي ش ــت  ،ععل رحل

قـع دعاهـا   ادر ايـن مو  ،ندبه وصال دوست رسيدو ) عحسين امام شهادت حضرت ،صپيغمبر حضرت
  .رسد بهتر به اجابت مي

  
   

                                                                          
 . 694، دفتر دوم، بيت معنوي مثنوي.  1



 سحرشرح /  134

  رح 
  1  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

ـ   يآال يش و روح روشن و بيو تن در آسا يسحرها كه هوا صاف ـ كـار دن  هش اسـت و هنـوز ب ا ي
 از بـا يش چشم آورده راز و نيست كه گناهان خود را پا ن ساعاتيدر شبانه روز بهتر ،نپرداخته
بـر   يو اخـرو  يدنيـو  يدر كارهـا  يبـر  و بهـره  يو جسم يد روحيد و فواينياز نما يبخشنده ب

   2.رمضان ،ها ست و در ماها ام هفته جمعه بهتريست و در اا ن فراوان مترتّبيالطّلوع نيب يبيدار
بحـث و   چگونـه يبـه ه  اجيـ احت و سـت ي اما دستور بزرگـان كـاف   يسحر البتّه برادر مورد بيداري 

كـاري   هـيچ انسان اگر  ،بيدار بودن سحر خودش بنفسهولي  ديشو داريسحر ب نديفرما يم .ميندار يداللاست
خداوند گفته است سـاعات شـب را   . كشاند كند و روح را به معنويت مي در آن لحظات كمك مي ،هم نكند

ِ  :آمـده  ييادعـ در  .موده براي گردش زندگيتان قرار دادبراي استراحت شما آفريدم، روز را هم فرم
َْمـُد ِهللاَّ

ْ
ا

 
ً
ـورا

ُ
ش
ُ
ھاَر 

َّ
 َوَجَعَل الن

ً
ْوَم ُسباتا

َّ
 َوالن

ً
ْیَل ِلباسا

َّ
ِذي َجَعَل الل

َّ
ـ لبـاس آفر  ي منزلـه  را كه شب را به ييحمد آن خدا، ال  ،دهي
 صـورت  بـه جريان  نيا. تيفعالبراي قرار داده و روز را  شيآسا يو خواب را برا ،انسان يبرا يپوشش يعني

 تيـ فعالشـب  در بـه دليـل شغلشـان     يكه افراد كند يامروزِ اجتماع اقتضا م اتياست، البتّه مقتض يعيطب
چون نوع كارشـان   يشوند ول داريرا دارند كه سحر ب اقيكمال اشت خواهد، يدلشان م آنها نيز. داشته باشند
شوند كه البتّه در  داريب دهد ياجازه نم شاننقدر خسته هستند كه بدنآخوابند،  ها دير مي يا شب ،شبانه است

 ديـ زود بخوابرا مرتفع كنيد و  ويو راد ونيزيتلومثل  يفكر تيفعال ليوساام كه  توصيه كردهموارد من  نيا
شـاءاهللا   نارا كم كنند تا بتواننـد  داري  زنده شب تيفعالت آن د مديتا بتوانند باهرحال  به .ديشو داريتا زود ب
  .نماز صبح قضا شودنگذارند  وجه چيه كه به دقّت كنند ديهرجهت با نتوانستند به اگر هم .شوند داريسحر ب

اين بهترين وقتـي اسـت    ، لذاكار دنيا نپرداخته از استراحت درآمده ولي هنوز بههنگام سحر انسان 
 يازيـ ن شانت بدناباشند، در آن ساع دهيكه شب خواب يچون كسان .شود كه روح انسان متوجه معنويت مي

 ي،كه در موقـع كـار و خسـتگ    يدر حال. گيرد قرار ميروح  اريدر اختبدن ا كه به استراحت دارد برآورده و ر
 ازشيـ بـدن ن  يوقت. ندارد تيفعالبه كار و  ليمجال و م و بدن خسته استچون  ،بدن است اريروح در اخت

  .نداردبه روح  يكارديگر برآورده شد 
كـه   يحاالت مختلفـ  و لذابدن است  اريدر اختاين است كه رد، دا ايكه روح ما در دن ييها از زندان

نـد  ا هي در مورد دعاها هم فرمـود حتّ .فارغ از آنها باشد تواند ياست و روح نم مؤثّردر روح  كند يم دايبدن پ
تا طلـوع آفتـاب كـه     ،يعني صبح صادق ،سحر عرفاً از طلوع فجر است .است بهترين وقت براي دعا سحر

                                                                          
 .ش. ه  8/12/1387و دوره دوم تاريخ  .ش. ه 12/6/1377 خيتارهاي جمعه، تلفيق دوره اول  جلسات فقري شب.  1
 . 76-77، صص پندصالح.  2
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ت يك هشتم  ي به اندازه آن ت دقيقمدت بنابر اينكه روز است مدايـن را در عـرف    .روز چقـدر باشـد  مد
بعد از نصف شب هر وقـت  كه در اخبار است . ت را داردقبل از طلوع فجر همين خاصياما  .يم سحريگو مي

 ي در سـوره  .عبادت و دعايتان قبول است ،خصوص در ماه رمضان هب ،بيدار شديد و به دعا و نماز پرداختيد
  :هم داريم قدر

ِ
ـع

َ
ل

ْ
 َمط

َّ
 َسالٌم ِهَي َحـىت

َ
ف
ْ
رِ ـْجــال

در همـين مـورد    .اسـت تا طلـوع فجـر صـادق     اند مراد و گفته 1
  : گويد مي شاعر

   شب خيز كه عاشـقان بـه شـب راز كننـد    
ــ   و بـــام دوســـت پـــرواز كننـــد رد درگـ 

  :گويد ميحافظ نيز 
ـ   ه نجـاتم دادنـد  دوش وقت سـحر از غص   

 نــدر آن ظلمــت شــب آب حيــاتم دادنــدو  
بـه دعـا،   و به اين معني كه سحرها بايد بلنـد شـويم    .صرف بيداري نيست ،البتّه از لحاظ ما سحر

قـرآن   ي اران در دو سـه آيـه  كـ خداوند از صـفات و عالئـم پرهيز   بپردازيم كه ،ذكر و فكر ،توجه ،استغفار
قـَني يف: فرمايـد  الذاريات مـي  ي در سورهكنند،  كساني كه در سحر استغفار مي: فرموده است ُتَّ

ْ
ـاٍت َو   ِإنَّ امل

َّ
َجن

صفات مـؤمنين  جزء  بعد .هستند ،هاي رحمت الهي يعني چشمه ،ها چشمهدر و  ها قين در بهشتمتّ ،2 ُعُیـون
سْ  :فرمايد مي

َ ْ
األ

ِ
ِفُرونَ ـحـَوب

ْ
ْسـَتغ

َ
 
ْ ُ
اِر 

توجه آنها  .فرمايد ييك سحر هم نم .كنند استغفار مي هانها در سحرآو  ،3
ذكـر   از تقـوٰي وقتـي  عمران  آل ي در سوره .در سحرها استغفار كنند، يعني بيدار باشندهميشه كنند كه  مي
ـاٌت  :فرمايد مي ،كند مي

َّ
 َجن

ْ
ِ
ِّ
َد َر

ْ
ْوا ِعن

َ َّ
ذیَن ا

َّ
لِل

قرار دارند كه  يورزند نزد خداوند در بهشت كساني كه تقوٰي ،4
البتّـه   .فرمايـد كـه متّقـين چـه كسـاني هسـتند       ميمطلب اين  ي دنباله .استكرده ر خداوند برايشان مقرّ

سْ  :فرمايد صفت مي صورت به
َ ْ
األ

ِ
ِفریَن ب

ْ
ُْسـَتغ

ْ
ِفقَني َوامل

ْ
ُن
ْ
قاِنتَني َوامل

ْ
اِدقَني َوال ریَن َوالصَّ

ِ
اب ارِ ـحــالصَّ

فعـل   صـورت  بهآنجا  .5
سْ  :فرمود

َ ْ
األ

ِ
ِفُرونَ ـحــَوب

ْ
ْسـَتغ

َ
 
ْ ُ
 :اينجـا فرمـود   .كننـد  د و استغفار مينشو مياز خواب بيدار يعني در سحرها  ،اِر 

سْ 
َ ْ
األ

ِ
ِفریَن ب

ْ
ُْسَتغ

ْ
  .آيد حالتشان حال استغفار است كه به زبان هم مي .كساني كه در سحرها مستغفرند ،ارِ ـحـَوامل

ه اسـت كـ   ي است كه خداوند براي سحر آفريده است و در اخبـار هـم آمـده   خاص خصوصيتاين 
ـ  .قبـول بفرمايـد   ،شود ي كه در سحر ميياست و خداوند وعده داده دعاها بهترين وقت دعا سحر ي در حتّ

از پدرشـان   ،ي كـرده بودنـد  يخطـا  عفرزندان يعقـوب پس از اينكه آشكار شد يوسف است كه ي  سوره
کْم  :حضرت فرمود .خواستند كه از خداوند بخواه كه ما را ببخشد

َ
ِفُر ل

ْ
ْسَتغ

َ
 َسْوَف أ

ِّ
َريب

به زودي براي شـما   ،6
                                                                          

  . 5سوره قدر، آيه .  1
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حضـرت   ،چون آنها در روز درخواست كردنـد كـه اسـتغفار كنـد     ،يعني به زودي َسْوفَ  .استغفار خواهم كرد
از هـم  اخبـاري   .براي آنها اسـتغفار بكنـد  شود تا سحر كه  منتظر بود ؛ چوناستغفار كندبعداً وعده داد كه 

 معنـوي خودمـان   ي جنبـه  منظور( ها آسمان ست كه در سحر درهايبه اين مضمون ا عصادق حضرت
شـود، دعاهـا در سـحر     سـحر تقسـيم مـي    روزي در و شـود  باز مـي ) ها كه در ندارد ا اين آسمانلّوا است،

اسـتغفار خـودش بـاالترين    . باشـد  در سـحر  تانند دعا و اسـتغفار ا هشود، اين است كه فرمود مستجاب مي
 .ما را بـبخش  ،كنيم كه خدايا گناهان ما را بپوشان و طلب ميخواهيم  استغفار يعني از خداوند مي .دعاست

ـ  آيت دارد به از بس كه اهمو توانيم بكنيم  ي است كه ما ميياين باالترين دعا انـد كـه    ي دادهن نـام خاص
كـه   ، مثل سگ گله يا سگ محـافظ، است كه پرسيدند چطور سگاقوال ي در بعضي حتّ .باشد »استغفار«

در كـه  ولي گربه  ،خداوند او را نجس قرار داده ،حيوان وفاداري استو  محاسن دارد براي انسان اين همه
چنـد بـار   كـه   البتّـه همـانطوري   ؟است نجس قرار نداده خداوند او را ،نشناسي حيوان مشهوري است نمك
چـون  گوينـد   مـي در پاسـخ   .گفـت » حكمت«بايد  ،شود گفت نمي »علّت«احكام خداوند در مورد يم ا هگفت

 منظور ولي ،چنان قطعي نيستصحت اين قبيل مطالب  .ولي گربه سحر بيدار است ،خوابد سحر ميسگ 
در مورد حيوانات هـم ايـن    اند ي خواستهكه حتّ اند دادهاينقدر به سحر و بيداري سحر اهميت  اين است كه

تمسكمان به واليت هر  معنوي داشته باشيم و ي خواهيم جنبه البتّه براي ما كه مي .له را توسعه بدهندأمس
اش هـم   همـه سحر را با دعا و قرآن و توجه به ذكر پر كنيم ولي اگر وقت خوب است كه  ،چه بيشتر باشد

بـراي كـار دنيـا    هم اگـر  اش  مابقي ه واشتغال داشتامور اي از سحر به اين  پر نشد الاقل گوشهاين چنين 
روزي در سحر قسـمت   :فرمودند عباقر حضرتاين است كه  .شود موجب بركت زندگي ميصرف شود، 

اسـت  سحر بهترين وقت همان وقت  ،بنابه فرمايش امام ،له داشته باشيمأما اگر اعتقاد به اين مس .شود مي
از طـرف ديگـر در آن موقـع چـون بعـد از اسـتراحت        .كه براي گشايش كار دنيا هم دعـا و توجـه كنـيم   

 .تر است براي اينكه تصميم بگيـرد  فكر آماده ،رفع شده هاي بدني و فكري و خستگيايم  داشتهكه  كاملي
   .دهيم مير انجام بنابراين كار دنيا را هم با تصميم و تفكّ

اگـر روزه بـراي بـدن     كمااينكـه  .رعايت سالمت بدن واجب است ،هر عبادت واجبيمورد البتّه در 
 .گيرد، سحرخيزي هم همينطور اسـت گير بفهمد كه روزه براي او ضرر دارد نبايد ب ضرر داشته باشد و روزه

دانـم ولـي    نمـي دقيقـاً  بيماران قلبي را ( گويند براي بيماران قلبي و بيماران اعصاب از لحاظ طبي ميولي 
ـ در ا خوابشـان  آنها  .ل و مضر استكبيدار شدن سحر برايشان خيلي مشكه ) ما هبيماران عصبي را ديد  ني

. شـود  يآنهـا فـراهم نمـ    يسحر فرمودند بـرا  يكه برارا  يياتخصوصو لذا  ستينخودشان  اريمورد به اخت
ـ را هـم خـدا آفر   نهايا ،كند يمايجاد ما  يكه بدن برا يو الزامات يبدن تيوضع نيا كـه   ييخـدا  .اسـت  دهي

 نيابه ستن ننتوا البتّه. نشو ،يتوان ياگر نم يبشو ول داريسحر ب يتوان يفرموده است م ،دهيآفرما را خودش 
 و ميكنـ  مـي عادت به بيداري  م،يزود بخواب يوقت ما. ياز رختخواب بلند شو ديآ يم فتيكه حست نيمعني 
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صـورت   ايـن در .يمشـو  يمـ  داريخود ب هخودب يمديدارد، خواببه استراحت  ازيكه بدن ن ينيمقدار معوقتي به 
زيـادي جبـران   داشـته باشـند بطـور    ممكن اسـت  بيدار نشدن از اين قبيل بيماران ري كه همين تأثّ البتّه

  .كند را مي مطلب
ي   هـا هـم آثـار    در روزها و ماه ،ي مندرج استو خواص كه در سحرها آثار همانطوري منـدرج  خاصـ

 .سحر جمعه از ساير روزها بيشتر اسـت  بنابراين فضليت و شرف .روز جمعه است ،ام هفتهبهترين اي .است
از كـه  هـم   ييآنهـا حتّي  البتّه .ي را قرار دادهاصها هم چون خداوند براي ماه رمضان عبادات خ در بين ماه

خصـوص كـه بـدن و روحشـان بـه مـاه        بـه  .كند يرمضان در آنها اثر م ماه لتيروزه گرفتن معذورند، فض
ـ  رنديروزه بگ توانند يآمده كه فعالً نم شيپ يتيرمضان عادت كرده و اگر وضع ام ز چـون   يول ـ ايـ را  يادي

آن شـعر مشـهور   بـه  بناالبتّـه  . ندا هبه روزه گرفتن و به ماه رمضان عادت دادروح و بدن را  ،ندا هروزه گرفت
كـه  هر وقت ، نه سحر ،پيدا شودانسان براي معنوي اگر آن حال  »شب قدر است اگر قدر بداني ،هر شب«

كه آن حـال را  ن هما .پذيرد خداوند مي ،كه هر ماهي باشد ،، هر روزي باشد، ماه رمضان نههجمعه ن ،باشد
هم ثواب اطاعت امـر دارد يعنـي غيـر از    سحرها بيدار شويد، اين كار كه گفتند ولي اين .بيا :فرمايد مي ،ادد

در سـحر احتمـال و امكـان حضـور     هم اينكه بر اطاعت اين امر هم يك اجر و ثوابي است و  ،آثار خودش
اهللا است ولي  اماي ،مااي ي همهو ساعات خداست  ،است كه همه ساعاتدرست هرحال  به .قلب بيشتر است

 ،خصوص در جمعه و در ماه رمضان امكان و احتمال اينكه حضور قلب براي ما حاصل بشـود  در سحر و به
استاوقات  وام بيشتر از ساير اي.  
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  رح 
  1ه  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

ـ جمعه عيد مسلمين قرار داده شده است و نماز جمعه در  ،و در اسالم جـاي نمـاز ظهـر    ه آن ب
معين شده كه اجتماع شود و در هر ده يا شهري يك جماعت برپا و از اطراف هـم بياينـد و دو   

و مناجـات بـا خـدا و نصـايح عمـومي و       صخطبه خوانده شود كه حمد و ثناي خدا و رسول
نـام جمعـه نـازل شـده      اي به ضيات گفته شود و در قرآن هم سورهتالزمه مطابق مق دستورات

مصـالح دنيـوي و    ،ايـن اجتمـاع   شب و روز جمعه ممتاز و براي عبادت اختصاص دارد و بـر  و
ي و يگـانگي  أير اخروي همه نوع مترّتب و شكوه اسالم و مسلمين و نمايش فرمانبرداري و يك

   2.آنها بوده
كــه  شــاهيعل صـالح  و دســتورات حضــرت شـات ي، فرماپندصــالحاسـت از كتــاب   جديــدي مبحـث 
قـبالً   .بخش دل ماست االتباع و روشن ما الزم يبرا ،اكنون هم همباشد و  دستورالفكر ما مي دستورالعمل و

سـالروز  بـه مناسـبت    ريوفـاعل  يمرحوم آقـا  ي كه آوردند از طرف خانواده ينيريش نيبكنم ا يادآوري
ننـد و  ك يخدمت راض نيرا به قبول ا شانيا خواستند يم شاهيعل صالح ها حضرت تمد .است شانيرحلت ا

 شانيبرا يريقبول كردند و قرار شد فرمان دستگ خرهباال يكه معافشان كنند ول كردند يخواهش م شانيا
 ديدعا كن  ؛ديدرخواست مرا قبول كن نيخواهش كردند كه شما هم ا شاهيعل صالح منتها از حضرت ،سنديبنو
ل در او شـان ياسـت كـه ا   نيا .مودندهم قبول فر شانيا. بروم ايكه من قبل از شما از دن ديبخواهاز خدا و 

  .رحلت فرمودندقمري  1386الثاني سال  ربيعدر نهم ماه  يكوتاه ي به فاصله شاهيعل  صالح يماه و آقا
 ،ي و مسـيحي و اسـالم  ميكل يعني ،يميابراه انياددر هر يك از . ي جمعه است اين قسمت درباره

ت تعطيـل كـرده   عنـوان عيـد اُ   روزي را در هفته بـه  ـ    يعنـ ي يمـ يكل .نـد ا مـ اشـاره   و اهللا ميمنتسـب بـه كل
منتسـب بـه    يحيو مسـ  كـرد،  يممكالمه حضرت با خدا چون  .بود اهللا ميكل شاست كه لقب عيموس به

   .است حيكه مس است يسيع حضرت
هـم همـان    هـا  يحيمسـ  .شروع به خلقت كردچگونه آمده است كه خداوند  توراتخلقت در شرح 

ـ قبـول دار آنهـا را بـه نحـوي    خودشان قبول دارند، در اسالم هم ما  ليانج ي را به اضافه تورات البتّـه   م،ي
در ولي . است يخيتار و ستيكه امر خدا ن شود يمعلوم م ديرا بخوان ليانج نيو ا تورات نيااگر  مييگو يم

نـام   بـه  نكهياست، كماا يسهرجهت كتاب مقد به ؛اند را هم ذكر كرده انغمبريپ شاتيفرما ،خيضمن آن تار
قبل از ظهور عيسي مسـيح  كه  يعهد يعني قيعهد عتكه مركّب است از  شود يچاپ مهم س كتاب مقد
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در اسـالم، در خـود   اما  .بسته است عحيمسخداوند با كه  يعهد يعني ديعهد جد و ،بوده شيبوده، از پ
ـ  ،ده اسـت نيام نهايچه؟ ا مل چه خلق كرد؟ دوروز اوخداوند در خلقت كه تدريجي شرح  ،قرآن قـرآن   يول

يْ فرموده كه خداوند 
َ
ءٍ  خاِلُق کلِّ ش

   . است 1
پيـدايش عهـد    فرسـ در دين يهود در مطالبي كه  .متفاوت استابراهيمي در اديان تعطيل اين روز 

وقتي كه خدا خلقت را انجام بليك است براي اينكه در آنمسبه زبان البتّه  ،ي خلقت گفته شده درباره عتيق
گفتـه   تـورات اصـوالً وقتـي در   . خورشيد و ماهي نبود كه بگردد و شـب و روز باشـد   ،نبود روز و شبي داد
گوييم روز جمعـه يـا شـنبه     معنايي كه ما مي شود كه خداوند در چند روز موجودات را خلق كرد، روز به مي
بح تا فـردا  كند از امروز ص روز به معناي متداول عبارت از هر دوري است كه آفتاب گردش مي. نيست... يا

. خداونـد در يـك دوران اينهـا را آفريـد    . معناي دوران است اما روزهاي خلقت به اين معنا نيست، به. صبح
آسمان و زمـين و آب   .شنبه شروع به خلقت كرد در روز يكخداوند اصطالحاً گفته شده در آنجا  حال هر به

واقع سير خلقت در مسير تكامل بـه بـاالترين   در روز جمعه كه در و دريا و حيوان و جماد و نبات را آفريد 
اين  .با آفريدن انسان خلقت تمام شد و روز شنبه خداوند استراحت كرد .انسان را آفريد ،قسمت رسيده بود

مـا   ،چون در روز شنبه خداوند استراحت كـرد  معتقدندگويند و به اين حساب  ها مي است كه يهوديچيزي 
ـ   در نظر يهود خيلي شديد بود بطـوري تعطيلي اين حكم  .يمهم بايد در اين روز استراحت كن ف از كـه تخلّ

چـون قـومي    .اسـت  ذكر شـده في از اين قوم قرآن تخلّباره در  ايندر .شد ي ميآن تقريباً معادل شرك تلقّ
از اينهـا كـه در نزديـك    گروهـي   داستان اين اسـت كـه  . كردند شرعي را خوب درست مي بودند كه كاله

فهميدنـد  و كم عادت كردنـد   ها كم ماهي ،آمدند چون روز شنبه نمي ،گيري بود غلشان ماهيبودند و ش دريا
هـا   يهودي .رفتند آمدند و مي ها به آساني مي ماهي ي روز شنبه همهاين بود كه  .كه روز شنبه امنيت دارند

خواستند  دشان نميقول خو آيند طمعشان به جوش آمد و از طرفي به ميدر اين روز زياد ها  ديدند كه ماهي
اي درست كردند و به  گودال بزرگي، بركه .گفتند كاله سر خدا بگذاريمبه زعم خود  .بكنندتمرّد امر خدا از 

جلوي گـودال را   ،شد آمدند داخل گودال و آخر شب كه شنبه تمام مي ها مي روز شنبه ماهي .دريا راه دادند
بت اصـحاب  «نـام   بـه آنهـا   ،قـرآن كردنـد كـه در    شنبه ماهيگيري مي گرفتند و يك مي ذكـر و لعـن   » سـ
شرح ايـن   .كردبوزينه مسخ صورت  هخداوند آنها را ببه سبب اين كار  .يعني شنبهدر عبري  سبت2.اند شده

كـه ايـن كـار را    ديگر كه گروهي اين مردم را نصيحت كردند كه اين كار را نكنيد و گروهي آمده داستان 
اينهـا كـه كـار     ؟چـه فايـده   ،كنيـد  چرا نصـيحت مـي   :گفتند كردند، ا نميبه آنهنصيحتي هم و كردند  نمي

 عْ مَ گفتند  ناصحين مي .نصيحت فايده ندارد .كنند خودشان را مي
ُ
 ورَ ذ

ً
براي اينكه در نزد خدا معـذور   ،اهللاّٰ  ايل تا

ن را خداوند كه عذاب كرد فقـط گـروه ناصـحي   . كنيم مي تيحنص ،انجام داده باشيم مان را باشيم و وظيفه
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بـا آن گنـاه   توان گفـت   ميديدند و  كردند ولي گناه را مي گروهي كه خودشان گناه نمياما آن  .نجات داد
: ديگـري در قـرآن اسـت    ي آيه مطلب، شبيه اين .بطور معمولي آنها را هم مجازات كرد ،كردند زندگي مي

ُدودِ 
ْ
خ
ُ ْ
اُب األ

ْ َ
ِتَل أ

ُ
ق

گوينـد   مـي  ،از پادشـاهان يهـود بـود    اخدود. وداصحاب اخدنابود شدند يا نابود شوند  ،1
 :فرمايـد  مـي و كنـد   خداوند هم ايـن قـوم را نفـرين مـي     .انداخت در آتش مي ،كرد ت ميها را اذي مسيحي

  ؛دنكن كار مي چهمؤمنان ديدند كه با  مي
َ
 
ْ ُ
ُھودٌ   َو

ُ
ُْؤِمنَني ش

ْ
امل
ِ
وَن ب

ُ
َعل

ْ َ
.ما 

2  
يـت  شـنبه را اهم  ها يـك  بعداً مسيحي .يت زيادي داردهود اهمشنبه در نظر يتعطيلي منظور اينكه 

يم يگـو  البتّه ما مي. شنبه حضرت مسيح پس از مصلوب شدن از گور برخاست گويند در يك چون مي .دادند
ـمْ مسيح را نكشتند،  كه حضرت ُ

َ
َه هل ـبِّ

ُ
ُبوُه َولکْن ش

َ
وُه َوما َصل

ُ
َتل
َ
ما ق

منان از حواريون بود ولي با دشـ كه  ايهود ،3
 .او مسـيح اسـت دسـتگيرش كنيـد     ،ي را بوسـيدم هركسمن  :حضرت همدست شده بود، به آنها گفته بود

هـم بودنـد    آنهـا شـبيه بـه    ي همه ،شب تاريك بود، حضرت را بوسيدحضرت را معرفي كند وقتي كه آمد 
. يـت ندادنـد  اهممسيح اوست  ،من مسيح نيستمكه زد فرياد هر چه  ،را گرفتند اآمدند و خود يهود مأموران

گويند حضرت را به صليب كشيدند بعد هم در غاري دفـن   ها مي ولي مسيحي يندگو ما اينطور ميدر متون 
كـه وقتـي مسـيح را    معتقد بودند ها در آن زمان  مسيحي .كردند و سنگ خيلي بزرگي جلوي غار گذاشتند

سيح نتواند خارج بشود سنگ خيلـي  قول خودشان م براي اينكه به لذا. د خودش بيرون خواهد آمدندفن كن
قـول   ولـي بـه  . غار گذاشتند كه مسيح نتواند حركـت كنـد و از آنجـا خـارج شـود      يبزرگ و سنگيني جلو

بيرون آمـد و پـيش حواريـون    زنده شد و مسيح  حضرت ،شنبه يعني در روز يك ،ها در روز موعود مسيحي
ــزد رفــت و چهــل روز هــم  ــود ن ــهبعــد و حواريــون ب ــا در ســفري كــه در خــدمت  .رفــت آســمان ب م

س رفتـه  المقـد  بيـت به ) رضاعلي بودندملقّب به وقت در آنكه ( رضاعليشاه عليشاه و حضرت صالح حضرت
 گفتند سنگ خودش آمـده  ده شده بود كه ميشاناي ك سنگ خيلي سنگيني از فاصله .آنجا را ديديم ،بوديم
تعطيـل  شنبه هر دو را  تي شنبه و يكالبتّه تا مد .يت دادندشنبه اهم به يكها  به اين ترتيب مسيحي. است
ـ  .گرفتنـد تعطيـل  شنبه را  ها جدا بشوند يك گرفتند ولي بعد تدريجاً براي اينكه از يهودي مي ا مسـلمين  ام
روزي است كه خداونـد آدم را آفريـد، بشـر را     عهد عتيققول همان روايات و اخبار  روز جمعه بهگويند  مي

د معنوي در اين روز يك تولّهم خداوند اين را عيد قرار داده كه ما  .د ماستجشن تولّيعني در واقع  ،آفريد
ر شد نـامش هـم در   جمعه در آن مقرّ كه نماز ياز وقت يداشت ول يگريروز جمعه قبالً نام د .داشته باشيم
  .گفتند جمعهبه آن كرد و  رييعرف مردم تغ
زياد استبسيار يت جمعه در دين اسالم اهم. اوي براي جمعه ل اهميتش همين است كه نماز خاص
ي دار  نمـاز جمعـه   . باشد جاي نماز ظهر و آن نماز جمعه ميه اند ب تشريع كرده دو ركعـت  و  داحكـام خاصـ
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و نصـايح و   تقوٰي ي درباره اولش ياد خدا و پيامبر است ي خطبهمطالب  .است و دو خطبه قبل از نماز دارد
شايد براي يادآوري به حاضرين كه حـال كـه شـما    شود  ميسخن گفته امعه برحسب نياز جكه اخالقيات 

اي بـا   بايـد فاصـله    كـه حتمـاً  م دو ي و در خطبهذكر خداست براي ايد، اين هم  براي اطاعت امر خدا آمده
امام جمعه از ايـن حيـث    .رسد مسلمين به اطالع همه مي ي گزارش وضع جامعهاول داشته باشد  ي خطبه

  .برساند مردم نظر بهالزم است را كه امين مردم است كه اطالعاتي ح اصطال به
در داشـته باشـد كـه     هيـ تكسالح جنگـي  به  ديكه امام جمعه بااين است از آداب نماز جمعه  يكي

ـ و ا كننـد  يمـ  هيتك يبه تفنگ ستيسالحِ جنگ ن ريشمش چونامروز قديم اين سالح شمشير بود ولي   ني
و روش  ياسـالم جامعـه  اوضاع  ديباامام جمعه م دو ي در خطبه نكهيا ي به اضافه يالح جنگبه س ي هيتك

 نيكه اسـالم بـه اجتمـاع مسـلم    است  يتياز اهم ، حاكيديرا بگو شان ندهيكار آ ي برنامه يعنيها،  مسلمان
آمـاده   يزنـدگ  يدو خطبه آنها را برابا و بعد هم  ديكار را بكن نيفرموده است ا ديالً با تأكاو است كه داده
در واقـع  . هسـتند  ،هـر دو  ،صـلح و جنـگ   ي آمـاده  ،يزندگ ي  آمادهمسلمانان در همه حال  يعني. كند يم

  .جنگ يبرا يآمادگ ي م خطبهدو ي صلح است و خطبه ي ل خطبهاو ي خطبه
مثـل   قرآن فـراوان هسـت  در معنا  نيدر ا اتيآ. به جماعت داده است اسالماست كه  يتياهم نيا

ْ ُمـْؤِمننيَ  يه كهاين آ
ُ

ـمت
ْ
ْوَن ِإْن کن

َ
ْعل

َ ْ
ُ األ

ُ
مت

ْ
ن
َ
ا َوأ

ُ
َْز

َ
وا َوال

ُ
ن ِ

َ
را  نيخداونـد دوسـت دارد مـؤمن    ديگو يم يگاه 1.َوال

یاٌن َمْرُصـوٌص  نديببچنان 
ْ
 نُب

ْ ُ َّ َ
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 يخود نماز جمعه مظهر .در هر مورد مجتمع يعني. باشند يآهن واريمثل د ،2
و آن را  نيـي را تعمسـلمين   ي جامعـه  ي سـت برنامـه  اكـه امـام جمعـه     يكسـ  ؛جامعه ي اداره ياست برا

  .كند يم تيهدا
ـ  در  .در مورد نماز جمعه بين فقهاي شيعه اختالف فراوان است نمـاز  ي  اقامـه اي  هي عـد قـديم حتّ

ام  ههـا مـن ديـد    در بعضي رساله .نيستاينطور دانستند كه البتّه حاال  جمعه را در زمان غيبت امام حرام مي
انـد و در   همـين كـه اول اسـم نبـرده     .ند حـرام اسـت  ا هولي نگفت ،كه از نماز جمعه اصالً اسمي برده نشده

اند معلوم است كه معتقدند كه نماز جمعه را در زمان غيبـت امـام نبايـد     هاي بعدي هم باز اسم نبرده چاپ
افتـد   قعيـت وقـايعي كـه اتفـاق مـي     داند وا ميكه معصوم است  استداللشان هم اين است كه امامِ .خواند

امام هـم نيسـت كـه كسـي را      .رساند به اطالع مردم ميآن را كه مصلحت جامعه است  و آنطوريچيست 
البتّه اين عقيـده   .خوانده شودنماز جمعه بنابراين وقتي امام غايب باشد نبايد . نماز معين كند ي براي اقامه

داننـد،   هـا مكـروه مـي    دانند، بعضـي  را واجب مي هاي فعلي آناست و بعضي از فقنادر در اين زمان خيلي 
بعضـي هـم احتيـاط     .دانند بين نماز جمعه و نمـاز ظهـر   هم مخير مي يدانند و بعض ها مستحب مي بعضي
  . هم بخوانيمرا د اگر هم نماز جمعه خوانديم، نماز عادي وينگ و مي هكرد
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بـه  اينكه مسـلمانان  اسالم نشان داده و دين  عظمت اين روز را در ،نماز خاصي عهرجهت تشري به
 شده ذكرادعيه دعاهاي فراواني براي اين روز هاي  كتاباز طرفي در اخبار و  .دهند آن اهميت فراواني مي

زننـد   فرشتگان از طرف خداوند مأمورند و فرياد مـي جمعه تا سحر شنبه  پنجگويند از غروب  ميمثالً  .است
ست كـه مقـروض باشـد و    هداشته باشد و شفا بخواهد؟ آيا كسي  يكه بيمارست هكه آيا در زمين كسي 

ست كه سعادت دنيا و آخرت بخواهد؟ خالصه فرشتگان مـي هين بخواهد؟ آيا كسي اداي د  ل گوينـد از او
خداونـد   .بريم ي نيازي از اين قبيل دارد به درگاه خدا ميهركس ،كنيم آمد ميو شب تا اذان صبح كه رفت 

جلسـات  . از سـاير مواقـع اسـت    سحر جمعه فضيلتش خيلي بيشـتر بنابراين  .داده كه قبول كندهم وعده 
درگاه خداونـد اسـتغفار كـن    ه آن حضرت تقاضا كردند كه ب وقتي فرزندان يعقوب از گفته شد كههم  قبل

كـه  به زودي براي شما استغفار خواهم كـرد و در اخبـار و روايـات اسـت      :حضرت فرمود .كه ما را ببخشد
  .حضرت منتظر جمعه و سحر جمعه بود كه براي آنها استغفار بكند

 هـايي مثـل   ، كتابهاي دعا هم نوشته شده كتاباند كه در  باره نقل كرده دعاهاي فراواني درهمين
 عجعفرصادق حضرتالبتّه همانطوركه از  .متداول استفعالً كه  الجنان مفاتيحو زادالمعاد ، علويه صحيفه

خداوند اگر بخواهـد بـه    ،عبادت نبايد موجب خستگي و مالل بشودنقل شده  عت باقراز پدرشان حضر
داشت كه مسلمان  يشخصي همسايه غيرمسلماننقل است كه باره  دراين. برد را به بهشت ميما  ،يك كار

چـون مـن تـازه مسـلمان شـدم آداب و رسـوم اسـالم و عبـاداتش را          :گفت ،چون با او همسايه بود .شد
سحر به دنبالت خواهم آمد كه بـراي   ،بسيار خوب :گفتآن مسلمان  .ي كنيديشما من را راهنما ،دانم نمي

 :گفـت مسـلمان   تازه .نماز خواندند خود به مسجد برد و دو ركعت سحر آمد و او را با .نماز به مسجد برويم
 و خواندها را هم آن .را بخوان خوب استو تعقيبات نماز اين دعا  ،نه :گفتمسلمان تمام شد برويم منزل؟ 

او دعـاي   خالصـه هـر چـه ايـن گفـت،     . خوانـد و او هم  اين دعا را هم بخوان ،نه :گفت ؟تمام شد :گفت
تمام شد؟ گفت نه حاال موقـع نمـاز ظهـر اسـت و      :يك وقت گفت .بخوانهم اين را كه ديگري را گفت 

هـم  نه اين دعا  :تمام شد؟ گفت :گفت ،باز نماز ظهر را خواند .گويند بايست و نماز ظهر را بخوان اذان مي
يـازده شـب بـه     ،حـدود سـاعت ده  و  حاال ديگر تمام شد :گفت .است تا نماز مغرب و عشاءبراي خواندن 

كـه  مسلمان گفـت   و خطاب به تازهدومرتبه رفت و در زد مسلمان  ي ن همسايهآفردا صبح  .رفت منزلش
مـن كـار    ،هاي بيكار خوب است ي براي شما و براي آدممسلمان ،نه :گفتاو در پاسخ  .بيا به مسجد برويم

ديـن نـرم و    ،دين من: فرمود عبه علي صپيغمبر .در هر چيزي بايد ماليمت كرد اين است كه! دارم
از لحـاظ روانشناسـي    .سعي نكنيد خودتان را به خستگي بيندازيد ،با نرمي وارد دين بشويد ،ماليمت است

  .كند اش اثر مي هاگر كسي مالل داشته باشد در روحيبراي اينكه  ،كامالً صحيح استاين مطلب هم 
 ،يت آن كمتر از عبادات و دعاها نيستر شده است و اهممورد ديگري كه در شب و روز جمعه مقرّ

 .بـوي عـرق ندهـد   و براي اينكه بـدن تميـز باشـد    مستحب است غسل جمعه  .رعايت حال ديگران است
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رعايت حال ديگران هميشه الزم  .ناراحت نشود شنشينار ببرد كه همك عطر بهمسلمان ب است كه مستح
ت   مياقامه خصوص در روز جمعه كه نماز  است به رعايـت حـال   همـين   ،شـود  مـي تشـكيل  شود و جمعيـ

 در حـالي كـه   آورنـد مجلـس   كوچـك را مـي   ي بچـه مثالً گاه . ديگران در مورد مجلس فقري مهم است
صـاحب بچـه   ميـان آنهـا و   اران ديگر و موجب كدورت زبچه مزاحم نمازگ .توانند از او نگهداري كنند نمي
اند زن و شوهر  اينجا ايثار و فداكاري ثوابش كمتر از نماز نيست بلكه بيشتر است كه توصيه كرده .شود مي

بيايد و مرد بچه را در منزل نگهداري كنـد و يـك مرتبـه    به مجلس يك مرتبه زن كه با هم قرار بگذارند 
برد از ثواب نمـاز اگـر بيشـتر نباشـد      ماً ثوابي كه در اين كار ميمسلّ .دارد نگهد بيايد و زن بماند بچه را مر

  .كمتر نيست
 .يعني ديدار با اقـوام و خويشـان   ،رحم است ي صلهدر اين روز از مستحبات خيلي الزم ديگر يكي 
 : قرآن است ي تصريح آيه
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هـا   شود انجام داد رفـتن بـه گورسـتان    يكي ديگر از كارهاي صحيحي كه در شب و روز جمعه مي
در واقـع  با اين كـار، شـخص   . و بزرگان و دعا كردن براي آنها است ائمههاي  رمسالم به اهل قبور و ح و

  .ما اين است ي آيد كه سرنوشت او و سرنوشت همه عالوه يادش مي كند و به سالم به خودش مي
كردند و  ي نمييكار دنيانوع شد يهود در روز شنبه هيچ گفته كه  در مورد كار كردن هم همانطوري

بـراي   صبود و هر چه پيغمبرشده  مقرّرروز جمعه نماز جماعت هم در دانستند، در اسالم  حرام ميآن را 
نـام   اي هـم بـه   اي راجع به نماز جمعـه اسـت و يـك سـوره     در قرآن آيه. فرمود نماز بود و عبادتاين روز 
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روز جمعـه هسـت    كه در شـبانه  ينماز نيلاو كه ،ندا شد، اذانش گفته شد يعني ،روزِ جمعه شروع شد شبانه
ـ ااز. ميخوان يمجمعه  در شباست كه  يمغرب نماز نيهم ـ فرما يمـ  رو ني اْسـَعْوا ِإىل كـه  دي

َ
ِ   ف  اهللاَّ

ِ
بشـتابيد   ،ِذرک

ُروابراي ياد خدا 
َ
َبْیـَع  َوذ

ْ
  .بگذاريد معامالتي را كه داريد ،ال

َ ْ
َتِشـُروا ِيف األ

ْ
ان
َ
 ف

ُ
ـالة ِضـَیِت الصَّ

ُ
ـِإذا ق

َ
وقتـي نمـاز    ،ْرِض ف

در واقع مانند يك اسـتراحت الزامـي   دستور اين . آنوقت منتشر بشويد و كسب و كار كنيد ،جمعه تمام شد
  .ايد، نكند كه از ياد خدا غافل شويد در تمام ايام هفته كار كردهچون است كه 

اْسـَعْوا :امر است ،زبان عربياصطالح  به ،چند فعلاين آيه در 
َ
 ؛بگذاريـد ترك كنيـد،   ،ُرواذَ  ؛بشتابيد ،ف

َتِشـُروا
ْ
ان
َ
وقتـي فعـل    .دارد بوجو اصطالح ظهور در اصوليون بهبسياري از فعل امر از لحاظ  .منتشر بشويد ،ف

امـر  خيلـي اوقـات    و نـدارد در وجـوب  ه ظهـور  كـ  گويند مي ي همبعض .الزم است ،يعني بكنيد ،امر است
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گرفتـه   بعنوان وجو ، اين امر را تقريباً بهالسعادة بيان يرتفسعليشاه در  سلطان آقاي مرحوم .مستحبي است
البتّه معامله درست  .تا ظهر جمعه حرام است جمعه شباز  ، يعني هرگونه كار دنيايي،اند معامالت و فرموده

ولي از آنجا كه در اسـالم  . اي انجام داده كار بدي كرده است است و باطل نيست ولي آن كس كه معامله
وقتي كـه نمـاز   : فرمايد ميخداوند است كه بايد هم دنيا و هم آخرت را با هم داشت، بالفاصله دستور اين 
خود اين انتشـار  . و روزي را از خدا بخواهيدآنوقت منتشر بشويد  ،يعني نماز ظهر جمعه تمام شد ،تمام شد

اي  چنـين رابطـه  . ندك آورد و عرضه مي ي كااليي دارد ميهركسمثل يك بازار مكّاره است كه از هر جايي 
ِ اند كه  باز اضافه كرده. شود ايجاد مي  اهللاَّ

ِ
ـل

ْ
ض

َ
وا ِمـْن ف

ُ
 ؛كار رفته ه، فضل در اينجا بيشتر در معناي روزي بَواْبَتغ

  .كسب و كار در عصر جمعه خيلي بركت داردقرآن در اند به مستند همين آيه  اين است كه گفته
روز جمعـه   شـبانه شـود و   مغرب خوانده مـي كه نماز شنبه  پنجاز مغرب  يعنيروز جمعه، بنابراين در 

روز  نمـاز شـبانه   .دنـ ك دايـ روز جمعـه خاتمـه پ   كه نمـاز شـبانه   يخدا بود تا وقت اديبه  دياب ،شود يشروع م
كـه   يوقت. است جمعههم نماز ظهر  يكي ،نماز صبح است يكي ،شنبه است پنج ءعشاو مغرب  يكي جمعه

از غـروب   پـس  .ديو از فضل و كرم خدا جستجو كن نيدر زم ديند كه منتشر شوا هفرمود ،آن نماز تمام شد
انه رسـم ايـن   تأسفماكنون اما  .حرام است و صحيح نيستو كار دنيوي  ظهر كسبشنبه تا اتمام نماز  پنج

ولي اگر عصـر بـاز كننـد خيلـي      .بندند كنند و عصر مي دارها كار مي ها و مغازه است كه صبح جمعه كاسب
نـدارد، تمـام روزهـا     يفرق گريبا روز د يروز چياست، ه خداوندتمام روزها روز  ،البتّه تمام ايام .ر استبهت

 ند وندار يروز هم اصالتاً فرق ساعات شبانه. كند يغروب م گريو در طرف د ديآ يطرف درم كياز  ديخورش
مـن بـراي ايـن روز    ه كـ  خـودش فرمـوده اسـت   است كه خالق  از جانب گذاشته شدهدر اينجا كه  يفرق

مگر روزي . برابر استوقتي بدون تصريحي باشد همه روزهاي خدا اين است كه  ،ما هقائل شد يخصوصيت
دهـيم بـراي اينكـه     مثالً عاشـورا را مـا اهميـت مـي     .كه خداوند يا بزرگان به ما دستور خاصي داده باشند

انـد، يـا عيـد غـدير را      ن روز را بزرگ دانسـته آ هائم ي بعد هم همه .به دل ما ناگوار استآن روز  ي واقعه
جمعـه   .ساير روزها با هـم برابرنـد  باشد غير از اين اگر ا لّوا ؛دهيم براي اينكه عيد واليت است مي اهميت

   .دارد اهميتبراي ما  ،نام جمعه نازل شده اي به داده و سوره اهميتهم چون خداوند  را
ف م ؛صادي بعد از نماز ملحوظ شدهاقت ي بلكه بازار عمومي و توسعه انه در شـيعه در زمـان   تأسـ

ها كه حتّي نام آن هم در ميان نيست و همه از اين  داده شده تا در اين زمان اهميتغيبت كمتر 
اند ولي فقرا بحمداهللا شب و روز جمعه را براي عبادت و زيـارت و خـدمت    فيض محروم مانده

هاي جمعه را هم اجتماع داشـته و دارنـد و    نمايند و شب ميقرار داده تا بعدازظهر كار دنيوي ن
ست كه اين شيوه پسنديده را تا بتوانند ترك ننماينـد و تـا بتواننـد در    ا رضاي فقير هم در اين

ها امتيـازي   هم از ساير شب دوشنبه شب البتّه هاي جمعه حاضر شوند و هاي فقري شب انجمن
اگر چـه اجتمـاع دينـي هميشـه      .ستا بهتر ،باشد دارد و اگر بشود آن شب هم اجتماع فقري
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ست و خـود  ا شغل آنها نباشد كه اسباب زحمت شود خوب مطلوب و در صورتي كه مانع كار و
   1.ايماني هيجان محبت و بركت و عزّت آورد ي هاجتماع مؤمنين به وجه

ره ببريم و چگونه از اين فضليت ما چطور به .شدقبالً مطالبي گفته ت جمعه يلدر مورد جمعه و فض
دو ركعـت  داراي دو خطبـه و  اين فضيلت را قدرداني و قدرشناسي كنيم؟ نماز جمعه به جاي نماز ظهـر و  

ي كـه بـراي   يآنها ،شود بايد تمام مستمعين، مأمومين ها خوانده مي تي كه خطبهبنابراين در تمام مد .است
 بـا  و گفتگـويي نكننـد  هيچ  .و توجه به اطراف نكنندرو به قبله نشسته  .به حالت نماز باشند ،اند اقتدا آمده

هـا   كند در ضـمن ايـن خطبـه    انجام هر عملي كه نماز را باطل مي .ه نمايندها توج سكوت كامل به خطبه
و از صـفات اخالقـي ضـروري بـراي      ل از تقـوٰي او ي بهتر است در خطبـه  .موجب ابطال دو خطبه است

از اوضـاع  هـم  م دو ي خطبـه در  .طريقـت اسـت   ي يت، يعني جنبهمعنو ي مؤمنين بحث بشود و اين جنبه
بـه  . كه اين دو خطبه اشاره به دنيا و آخرت استكرد  استنباطتوان  ميدر واقع  .گفته شود مسلمين جهان

ـ نـد و بـاالخره با  ا هكه از آنجا آمد يبه عالم كنند يپرواز م نيل امام و مأمومي او كه در خطبه يمعن نيا  دي
م دو ي و در خطبـه شـوند   ميداده شده باره  دراينكه  يو شرع يدستورات اخالقمتذكّر بازگردند و آنجا  به
 ؛جامع هـر دوسـت  اين دو خطبه بكنند و  ديو چه با كنند يم يكه االن چگونه زندگ دنيابه كارِ  پردازند يم
ـ فرما يقرآن هم مـ  ي هيآدر . ه كندبه هر دو توج ديبا شيدرو. هم آخرت ،ايهم دن يعني از  يكـه بعضـ   دي

ـالٍق  :نديگو يمردم م
َ
ِخَرِة ِمـْن خ

ْ
ُه ِيف اآل

َ
یا َوما ل

ْ
ن ا آِتنا ِيف الدُّ

َّ
َرنب

 ايـ و نعمت مـا را در دن  شيو آسا يراحت ايخدا ،2
 وَ  .ندارنـد  يبيدر آخرت نصـ  يول دهد يبده، خدا به آنها م

ً
ة
َ
یا َحَسـن

ْ
ن ـا آِتنـا ِيف الـدُّ

َّ
 َرنب

ُ
ـول

ُ َ
ْ َمـْن  ُ ْ ِخـَرِة َوِمـ

ْ
ِيف اآل

ار
َّ
 َوِقنا َعذاَب الن

ً
ة
َ
َحَسن

در  ،حسـنه بـده   و يبـه مـا خـوب    ايدر دن ايخدا نديگو يهستند كه مهم  گريد يبعض ،3
 :فرمـوده چـرا  بحـث اسـت كـه    در اينجـا  البتّـه  . عذاب آتش را از ما دور كنو  آخرت هم به ما حسنه بده

ار َعذاَب 
َّ
آتـش   ي،دهـ  يآخـرت مـ  در كـه   يا و هم در حسـنه  يده يم ايكه در دن يا هم در حسنه يعني .الن

  و يكـه زنـدگ   ماي هاحساس كردرا  ييها اوقات آتش  يمان گاه همه باًيقرت .را از ما دور كن ي آنسوزندگ و
از خـدا   هـا كسـاني هسـتند كـه    نيا. نداسوز يواقعاً مانند آتش م كند، يناراحت م كند، يافكار ما را متشنج م

ـْم  :فرمايـد  خداونـد مـي  . حفظ كـن  آتشاز بده و در هر دو  ريخ ايا در هر دو دنكه ما ر دنخواه يم ُ
َ
ولِئـك هل

ُ
أ

ا کَسـُبوا ٌب ِممَّ
آخـرت،  هـم   نيا ا،يدن نيا ايب :ديفرما ينم. برند اند نصيبي مي آنها از هر چه به دست آورده ،4َ

ساختمان اين نيست كه مثالً د هم آنچه كردنمنظور از . برند ياز آنچه كه كردند م يبياشخاص نص نيا !نه
آن  ي  ها هم جلـوه كار است، آن تيو خلوص ن تيبه ن اين كسب. ساختند مارستانيساختند، پل ساختند، ب

خـودش   ،اگر به قصد خدمت به خـدا باشـد   ،يميگو مي البتّه آنچه ما دنيا. واقعاً خودش باشد نكهياست نه ا
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  .بايد گفت كثرت و وحدت .آخرت است
كه صفت خاص و صـفت   از تقوٰي قدر كهايندر قرآن  .شود گفته مي ل غالباً از تقوٰياو ي بهخطدر 

گفتـه   از تقـوٰي ي اول  در خطبـه بنابراين  .گفته نشده استديگري صفت از  ،شدهگفته  ،بارز مؤمنين است
اي  يد فاصـله بين دو خطبه هم با. است اوضاع اجتماعي مملكت و مسلمين ي دربارهم دو ي خطبه .شود مي

ـ مجآن ظ صـحيح  عه يا تلفّمج. اي كه در نماز بين دو سجده است باشد مثل فاصله قـبالً نـام ديگـري     ،هع
: بـه مناسـبت همـين نمـاز اسـمش جمعـه شـد        ،شد عداشت ولي از وقتي كه نماز جمعه در اين روز تشري

مَ  ْ ُمَعة َ
ُ ْ  .م روز را عوض كرد و نامش را بـه آن روز داد نماز جمعه اهميت داشت كه نا ي لهأآنقدر اين مس .ا
 اهميـت خصوص نماز جمعه  البتّه هر نماز جماعتي به .يت داشتاهم هم همينطور بود و صاز پيغمبر بعد

صحيح است يا  صبگويم اين حديث از پيغمبركه دقيقاً من متخصص نيستم البتّه ( كه منقول استدارد 
و چهل روز در نماز جماعت يا نماز جمعه حاضر نشـود بايـد او    مسجد باشد ي ي همسايههركسكه ) نيست

كردنـد و   عاي هم براي علـي  بهانههمين مطلب را  البتّهكه . ملزم به شركت در جماعت كنند را وادار و
ايـن گفتـه صـرفاً     البتّـه  ؟آيـد  نمـي  جماعـت و گفتند كه چرا علي به نماز به مسجد آمدند به همين بهانه 

هم قابـل   يمقام عل. كرده به او توهيني بكندن ايشخصيتي نبود كه كسي بتواند خدي ا عللّوا ،اي بود بهانه
اينقـدر   .آيد اي بود كه چرا علي به نماز نمي هرجهت اين بهانه به .هاي ماست مقام علي در دل .غصب نبود
ه همـان دليلـي   برفتند آن هم  حضرت براي نماز جماعت مي البتّه. اهميت داشتو به جماعت نماز جمعه 

علي گفت كه همين حاال  .تشويق كرد علي را به مبارزهو خيلي ناراحت بود  سحضرت فاطمهوقتي كه 
ن صـداي مـؤذّ  بيرون بيايد، اق تحضرت خواست از در ا .براي مبارزه روم كشم و مي خاطر تو شمشير مي هب

خـواهي كـه ايـن     مي: فرمودكه علي خطاب به حضرت فاطمه  گفت در آن لحظه شهادتين را مي .بلند شد
بنـابراين بايـد شمشـير علـي      :حضرت فرمود .م استمسلّ ،بله :فرمود باشد؟ فاطمهبلند صدا تا روز قيامت 

همان مصلحتي كه شمشـير   .داشت پذيرفت عبه علياعتقادي كه از روي  حضرت فاطمه .شودغالف 
رسيد او را  مي كفّارهر يك از  شمشيري كه به ،شمشيري كه از هيچكس باك نداشت( را غالف كرد علي
در زمـان  . كندو اقتدا بيايد و نماز جمعه جماعت كه علي به نماز كرد  ميهمان مصلحت اقتضاء ) كشت مي

َتـةاينكه عمر گفت بيعت ابوبكر گو .داد شيخين كه خيلي هم به خلفا مشورت مي
ْ
ل
َ
اصطالح امروزي  بود، به ف

معاويه آمـد،  اين بود كه بعدها ديديم كه شرّش  .ز شرّش حفظ كندخدا مسلمين را ا ،ي بوديكودتاشبيه به 
بزرگوار مـا   ي ائمه و شد نماز جمعه برقرار ميهم ها  زمان هميندر ولي آمدند ... يزيد و مروان عبدالملك و

  .بردند تشريف ميهم به همان دليل 
در مورد نماز  .شداظهار عه ي راجع به نماز جمنظرياتكم در بين فقهاي شيعه  بعد از زمان غيبت كم

داننـد   هـا واجـب مـي    سـت كـه بعضـي   هفتوا  ،بين فقها از حرمت تا وجوبهمانطوركه قبالً گفتيم جمعه 
ي كه يآنها. ها هم يا مكروه يا مستحب يا مختار بين اختيار نماز ظهر و يا نماز جمعه بعضي ،ها حرام بعضي
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بنـابراين آن   ،امام جمعه را امام معصوم تعيين نكردهچون  كه گويند گويند حرام است به اين جهت مي مي
بـراي  بردند  هم تشريف مي ائمهاگر  .گويد معتبر نيست دهد و مواردي را كه مي اطالعاتي كه به مردم مي

ب سـ را  عهـا آنهـا علـي    اگر در نمـاز جمعـه يـا در خطبـه     .هاي آنها را تصحيح كنند حرفاين بود كه 
هـا   اين اسـت كـه خيلـي    .كردند مي امكاناتشان مردم را روشن ي د و به اندازهحضور داشتن ائمه ،كردند مي

البتّه بعضي از مسائل ديگر هم بود كه فعـالً   .معتقد شدند كه نماز جمعه در غيبت امام معصوم جايز نيست
جمعـه را  رات نمـاز  ها مقرّ رساله و در دانند همين نماز جمعه را بعضي از فقها جائز مي .به آن كاري نداريم

كه نمـاز  هاي بعدي هم  ي در چاپحتّو  اند رات نماز جمعه را ننوشتهمقرّهم ها  بعضي از رسالهدر  .اند نوشته
  .اند شود، اضافه نكرده جمعه برگزار مي

اند متأسفانه در شيعه زمان غيبت كمتر اهميـت داده شـده و حتّـي در ايـن      در اينجا مرقوم فرموده
ـ  1317 مربوط به سـال  شانيا شيفرما نيالبتّه ا. در ميان نيست ها حتّي نام آن هم زمان  يعنـ ي ،1318 اي

 .بـود  كه نماز جمعه مطرود شـده  اند مرقوم فرموده خيدر آن تاراست كه اين رساله را  شيسال پ 70حدود 
، هميشگي حتماً شب و روز جمعه اجتماع كننداست كه به فقرا  هيتوصكه  شانيا شيقسمت فرما نيا يول
ـ ااز منتهـا  . نفرمودند يواجب شرع ايشان. وجوب دارد يعاطف ي جنبهاز  باًيتقر جمعه شب جتماعا .تاس  ني

اْسـَعْوا ِإىل :كردند كه قرآن فرمـوده اسـت   ياستنباط واجب شرعآيه قسمت 
َ
ُمَعـِة ف

ُ ْ  ا
ِ

م ْ َ ـالِة ِمـْن  ِدَي لِلصَّ
ُ
  ِإذا 

َبْیَع 
ْ
ُروا ال

َ
ِ َوذ

 اهللاَّ
ِ
ِذرک

 عيـ ب و ،ذكر خداوند يبرا ديبشتاب شود يمآغاز كه جمعه  جمعه شبل مغرب از او يعني ،1
   .كنار بگذاريد را ييايدن ي گونه معاملههر يعني

. كننـد  مـي  تيشاءاهللا تا بتوانند رعا ناو  هكرد تيامر را رعا نيند خوشبختانه فقرا اا هفرمود در اينجا
ھـی است كهقرآن ي  هيآمصداق مانع شد،  يالبتّه اگر كس

ْ
ذي َین

َّ
ْیَت ال

َ
َرأ

َ
ی  أ

َّ
 ِإذا َصـل

ً
َعْبـدا

 يآن كس يديد ايآ ،2
  .خواندن از نماز خواند يداشت نماز مرا كه  ييخدا ي بندهنهي كرد كه را 

اْسـَعْوا ِإىل ي امرِ ربارهد
َ
ِ   ف  اهللاَّ

ِ
ِ البتّـه ايـن    ،ِذرک  اهللاَّ

ِ
ـ  ي مـي يدر منـزل و در تنهـا  را  ِذرک انجـام داد   انوت

فراهم شده جمعه  در شبمجالس فقري كه دهند اما  به تنهايي انجام ميكار دارند چون ها  ليكمااينكه خي
 .شود گفت واجـب اسـت   ولي نمياست، شده  جمعه شبتأكيد فراوان راجع به  براي همين است و لذااست 

آن تأكيـد شـده كـه بهتـر      ولـي آنقـدر بـر    .فرموده اسـت  صي است كه پيغمبريچون واجب آن چيزها
كـه  اينجا مرقوم فرمـوده   البتّه در .يميبه مجلس بياموقع را بگذاريم و در آن  ي دنيويكارها ي همه است
 .دقّـت كـرد  بايد ي هم ياين تواناي معناي  درباره. در مجالس فقري شركت كنند هم تا بتوانند دوشنبه شب
را  هـا اين .كند يا روزنامه بخواندخواهد تلويزيون نگاه  مييا حوصله ندارد انسان ي اين نيست كه مثالً يتوانا

يـا   فرزنـد كوچـك  اي  هخـانواد اينطور است كه وقتـي در  ي مثالً يتواناعدم . به مجلس برودبايد بگذارد و 
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نكرده در معرض خطـري اسـت    اش خداي هاگر ببيند بچمثالً  .تر است او واجبحال رعايت  ،شيرخوار دارند
در  .ه را از خطر نجات بدهد بعد نمازش را بخوانـد بايد برود آن بچ ،شود نبايد نماز بخواند و نمازش دير مي

با هـم قـرار بگذارنـد    صورت نوبتي  بهشيرخوار دارند زن و شوهر  ي هبچ ياكوچك  ي هبچكه  ييها خانواده
  . را عوض كنندنوبت هفته بعد  .بيايد آن ديگري به مجلس و نگهداري كند ها را هيكي از آنها بماند بچكه 

حضـرت زرتشـت   ديـن  در  دوشـنبه  شـب البتّه  .محترم است جمعه شباز  هم بعد دوشنبه شبس پ
و جمعه هـم كـه   بود ها  ها و دوشنبه مال زرتشتي حييشنبه مال مس ها و يك شنبه مال كليمي ،محترم بود
ـ  ما تعطيلي  جمعه و دوشنبه شب هام ك اخوان عرض كرده ي بارها خدمت همه .باشد ميما مربوط به  ردار ب

مـا فقـط يـك     ،خيـر  :مجلس داريـد؟ گفتنـد   :ها پرسيدم بعضي آباديفقراي از اين است كه وقتي  .نيست
 .عنوان مجلس دور هم بنشينيد را حتماً به جمعه شبگفتم كه  ،نفر با هم محرم هستيم به تعداد چندخانوار 
ها با پوشش معمـولي و   ن، زهمگاني مثل مجلس ،د فكر نكنيد كه با هم محرم هستيدينشين ميهم وقتي 
كتـابي  توانـد   از شما كه مـي ل مغرب نماز بخوانيد و بعد هركدام او .اقي جداگانه بنشينندتمردها در اجدا و 

وقـت  وقتـي تمـام شـد آن    .حمد و سـوره و آيـات قـرآن و فاتحـه بخوانيـد     الاقل  ،اگر نتوانستيدو بخوانيد 
  .داريد آدابش نگهبا حفظ ينيد ولي احترام مجلس را بنشتوانيد با هم  و خويشان مي مجلستان تمام شده

هـم   دوشـنبه  شب ،جمعه شبكه البتّه بعد از  جمعه شبمجلس برگزاري اين تأكيدي است راجع به 
بـه  البتّـه  ( شـوند  اصوالً وقتي مؤمنين به اعتبار جلسه ايماني دور هم جمـع مـي   .ت را داردهمين خصوصي

كتـابي  و به ياد خدا باشند و مثالً ) ديد و بازديد معموليو وم و خويشي قبه جهت ايماني نه  ي اعتبار وجهه
   .شاءاهللا ان ،دهد دارد و خداوند اجر به آنها ميارزش  مجلس ، آنرا بخوانندديني 

و بايد اجتماع فقري براي عبادت باشد و به ياد خدا و توجه قلبي مشغول باشند و اگر مـأذوني  
شـود و خوانـدن كتـب     و مصافحه در جمعه فضيلتش افزون مـي بود نماز جماعت خوانده شود 

ي يي و بينـا يعرفا كه مطالب ديانت و معارف حقّه تذكر و پند و اندرز داده شود مفيد و بـر دانـا  
شـود و انـدازه    افزايد و ضمناً در ديدار يكديگر از حال هم آگاه و حاجات مؤمنين برآورده مي مي

اگـر خواسـتند و    البتّـه  شـود و  حال فقرا متفاوت مـي  نشستن و توقف برحسب موقع و محل و
 تـر  توانستند تا صبح با هم باشند و يا تا صبح بيدار هم باشند و زحمت بر كسي نبود پسـنديده 

ست و حضور غير برادران در مجالس عمومي فقر مانعي ندارد اگر چـه آنهـا غيـر از صـورت     ا
نبرند و مصافحه فقري بـا غيـر سلسـله     ي جز ديدن چشم و شنيدن گوش غالباًا نبينند و بهره

   1.نيست روا
 .انـد  دهكـر كـه در ايـن شـب و روز معـين     اسـت  و تكـاليفي   خصوصياتجمعه و موضوع  ي دنباله

 يفقر ي و همان جنبهفقري است ، همان مجلس ننديخدا با هم بنش اديهر وقت به  نياند كه مؤمن فرموده
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دسـتور   ليـ منتها چـون مـا بـه دل    .است جمعه شباست،  يقرعنوان مجلس ف كه به يمجلس يول .داردرا 
ـ  يعبادت م صوصمخ كه قرائت شد، جمعه را يا هيخداوند در آ صـبح جمعـه هـم همـان      نيبنـابرا  ،ميدان

هم  دوشنبه شبي  درباره .جمعه شببه اعتبار مجاورت با  شود يم يتلقّ يمجلس فقر يعنيرا دارد  خاصيت
بعد از  يول ،معهج ي نه به اندازه ؛اند را هم اهميت داده دوشنبه شباست كه  دهيرس يثياخبار و احاد ائمهاز 

ـ ياست كـه ا  يخصوص كه دوشنبه روز به .اهميت دارد دوشنبه شبجمعه،  را محتـرم  آن  ميقـد  يهـا  يران
 شنبهدو شبمزاحم شغلشان نبود،  و نداشتند ياگر كار، لذا ميدان يمثل ما كه جمعه را محترم م ،دانستند يم

  .رنديهم مجلس بگ
اول چيـزي كـه   گويند  عبادت ميوقتي ، البتّه باشد هر اجتماع فقري بايد به ياد خدا و براي عبادت

اگر مأذوني براي نمـاز بـود بـه جماعـت خوانـده       .بايد خوانده بشوداست كه نماز  ،شود مي ربه ذهن متباد
در بايد هرجهت اگر مأذوني هم نبود نماز  ي بهول ،براي اينكه نماز جماعت ثوابش خيلي بيشتر است ،بشود

ـ حال آنكـه ا  گيرند، ايم كه ايراد مي در مورد مأذون نماز هم شنيده .موقعش خوانده شود  حيصـح ايـراد   ني
اسـت و فقـرا بـه     ينماز شيپ يبرامأذون شخص  تيصالح قيو تصد نيينماز تع ي در واقع اجازه .ستين

 طيشـرا  يو دارا ستهيكنند و او را شا يرا قبول م صيتشخ نيت اكه بزرگ وقت داده اس يصياعتماد تشخ
  .دندان يم ينماز شيپ

  :فرمايـد  وقتي در قرآن در وصف نمازگزاران مي .ياد خدا خودش عبادت است
َ
 
ْ ُ
ـذیَن 

َّ
   ال

ْ
ِ ِ
َصـال

داِئُمـونَ 
داسـت كـه خـودش    ياد خداونـد و ذكـر خ   ،تنها نيست اين نمازِ ،»دائم در نمازند خوشا آنان كه« ،1

 .بيشتر است عبادات در جمعه اثراست، لذا متمركز و متبلور شده تمام عبادات  ،در واقع جمعه .عبادت است
ما هـم از بنـدگي    ،ي نيفتادهيام هفته كه از خدادر ساير ايخدا براي اينكه  ،البتّه هميشه بايد به ياد خدا بود

كه خداوند فرموده است يك نحوه هم توجه به جمعه  .الم كنيممان را اع كماكان ما بايد بندگي ،ايم نيفتاده
  .ام مثل هم هستندروزها و اي ي ا همهلّيعني اطاعت امر است وا ،بندگي است
فقـري   ي مصـافحه  .در جمعه فضيلتش بيشـتر اسـت  كه ند ا هفقري هم فرمود ي مصافحهي  درباره

آيـد كـه در برابـر خداونـد      كنيد به يادتان مي مي مصافحهفقيري هر وقت با  .يادآور بيعتي است كه كرديم
د با شما اين هم آن شخص كه آيد  به يادتان ميهمچنين ي داريد و تعهد ايـن اسـت كـه در     .را دارد تعهـ

چون بايد يادآور بيعـت باشـد و اگـر آن شـخص     اند مصافحه فقري با غير از سلسله روا نيست  آخر فرموده
  تواند باشد؟  يزي ميبيعت نكرده باشد، يادآور چه چ

و فقـرِ او   يشـ يمصـافحه نكـرد در درو  با فقيـري   يبه استدالل معكوسش اگر كس ليدل نيبه هم
هم  نيا وكنند  اين كار را ميكه دارند  ييها يدر دشمن ها يبعض ما هديشن راًيچون اخ. است وارد شده يخلل
 .نـد ا هداد ليمـا تشـك   هيـ عل تيسـا  هجدهقول آن روزنامه  بهمثالً است كه  يدشمنان كيدر اثر تحر شتريب
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 .كننـد تفرقه  جاديا تا كنند يم ييبدگو دياز زو  كنند يمتمجيد  عمرواز  ،يعنوان طرفدار به ها تيسا يبعض
 يبـرا  گـر يددرويـش  بـه   يشـ ياگـر درو . كافر به فقرند يعنيخودشان از فقر و عرفان خارج هستند،  نهايا

 رفاقهم ا يلياگر خ. ديبدان رياو را غ ديتوان يخارج است، م يشيدرو او مصافحه نكرد ازو رو آورد  مصافحه
  . گريدصفت صفت بدتر از  كيجهت هر منافق است، به مييگو يم ميبه او بكن
از آنهـا حركـت كنـد بـه      يكـ ياگر  ،دو نفر كه با هم كدورت داشته باشند ياخبار هست كه حتّ در

مصـافحه بكننـد    يوقتـ و خلل اسـت   مانشيو ا نيدر د ،و او مصافحه نكرد ،ي براي مصافحهگريد طرف
 يآن كسـ  يكار برا نودصد كار خوب،  نياز ا. سدينو يآنها م يبرا ،صد كار خوب يعني ،خداوند صد حسنه

 واست است كه قبول كرده  يآن كس  يبراهم مصافحه، ده تا حسنه  ياست كه رو آورده به آن طرف برا
دشمنان كه در لبـاس   يها حرف نيابه  نيبنابرا .او هست يه صد سيئة برااگر او قبول نكرد ده سيئة بلك

مصافحه در واقع آرم . ديآنها را نخور بيو هرگز فر ديگوش نده ،رسانند ياعال م را به حد يدشمن ي،دوست
ـ ما اسـالم را قبـول دار   مييبگو نكهيمثل ا. اسالم است، آرم فقر است ُ  الِإلـهَ  بـدون  مي اهللاَّ

َّ
اسـالمِ بـدونِ   . ِإال

ُ  الِإلـهَ  اهللاَّ
َّ

مصافحه، فقـر   يبرا ريدر مقابلِ فق ريفق مِيفقر هم بدون تسل. ستياصالً اسالم ن ست،ين حيصح ِإال
 نياو هـم گناهكـار اسـت و او بـاالتر     كنـد  يم هيتوص اي غيتبل نيا الفهم كه خ يهركس. شود ينم تلقّي
ـ گو يعكس شعر حـافظ كـه مـ   رت بجههر به. است درآمده ياست كه در لباس دوست يدشمن  يشـهر « :دي

است،  يدوران، است يشهر«: اوضاع طوري شده كه بايد بگوييم، »كرشمه و خوبان ز شش طرف است پر
ـ را نخور نياطيگـول شـ   ديمواظب باش ».ندا هدان ز شش طرف ما را احاطه كردپر كرشمه و ب از طـرف   .دي

فرمايـد   مـي  پندصـالح در جـاي ديگـر   . مصافحه كنيد ،كردهبيعت كه فقط با كسي كه اعتماد داريد ديگر 
ويش ساير سالسل با كمال محبت و دوسـتي رفتـار كنيـد زيـرا نـام دوسـت از آنهـا شـنيده         انسبت به در

نـد  ا هنفرمـود  .آنها يقين نـداريم ي  صال سلسلهبراي اينكه به اتّ ؛فقري جايز نيست ي ا مصافحهام ،شود مي
دانـيم   ا راه خودمان را كـه مـي  ام .دانيم ها را نمي ولي خيلي ،دانيم باطلند ميها را  بعضي .باطل هستندآنها 

يعني بـا   ؛بنابراين بايد با كسي مصافحه كرد كه يقين بدانيم او هم بيعت صحيح كرده است .صحيح است
  .مصافحه بكنيم خودمان ي فقراي سلسله

مـا  نـد  ا هلعملي كـه فرمـود  در واقـع همـين دسـتورا   . هم در مجالس خوب استخواندن كتب عرفا 
نـد  ا هفرمـود  .شـود  اجـرا مـي  ايـن دسـتور   چه در تهران و چه در شهرهاي ديگر  ؛كنيم خوشبختانه اجرا مي

و بـر  اسـت  پند و اندرز است كه مفيـد   ي منزله خواندن كتب عرفا كه مطالب ديانتي و معارف حقّه دارد به
يعنـي از آنچـه    ؛اسـت  خصوصـيات  ي جامع همـه  كه اند كار برده دو لغت به .دنك ي اضافه مييي و بينايدانا

ه به معناي آن و توجه به اينكه براي اطاعـت امـر   توجاز شود و  شود بر علم و دانش ما اضافه مي گفته مي
سينا با شيخ  داستان مالقات ابوعلي درچنانكه  ،شود ي ما اضافه مييي و دانايبينا ، بردر اين مجلس هستيم

بـه   فقط به قصد زيارت شـيخ لذا  ،سينا تعريف ابوسعيد را شنيده بود ابوعلي .مشخص است ابوالخير ابوسعيد
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طالب علم، طالب  .معطل نشد و وارد حمام شد .گفتند شيخ در حمام استآنجا رسيد وقتي  .شهر وي رفت
پرسيد مون مضبه اين سينا  شيخ از ابوعلي ،مرسومعليك و مبادله تعارفات  و بعد از سالم .ي اين استيدانا

 كنيم به زمـين رها طاس حمام را اگر مثالً  ؛خودش اصلگردد به  برميمتحرّكي يد كه هر يگو كه شما مي
معلّـق  طاس  ،كرد اي اشارهطاس را رها كرد و به آن شيخ  .همينطور است ،بلي :سينا گفت ابوعلي .افتد مي

همينقـدر از ايـن   . تقاضـاي خلـوت كـرد    سـينا از شـيخ   ابوعلييد؟ يگو چه ميباره  دراينگفت  .در هوا ماند
انـد   گفتهفقط مجملي  .سينا ابوعلي نه شيخ فرموده است چه مكالماتي شد نهرا اش  مابقي ،اند گفتهمالقات 

دانم  من مي آنچه :گفت ،پرسيدند سينا ابوعلي از و داند مي سينا ابوعلي بينم مي نشيخ فرموده كه آنچه مكه 
ـ . سـينا  ابوعلي وابوسعيدابوالخير ند يعني جمع بين ا هي كه اينجا فرموديبينا ي وياين دانا .بيند شيخ مي ت دقّ

غالبـاً حـاالت    هايشـان  اصوالً عرفـا در كتـاب   .را دارد شود اين اثر خوانده ميدر مجالس در كتب عرفا كه 
وانـدن  اسـت كـه خ   نيند، اا هفرمود انيمراحل سلوك خودشان را ب ايند و ا هدكرخودشان را عرضه  يمعنو

در كـه  بداننـد   خواهنـد  يم يمند هعالق يرواز كه  يكسان يليو چه بسا خ ديافزا يما م يينايكتب بر ب نيا
 حاالتشـان  توانند يم ،داده شرح سلوك رامراحل كتب در واقع  نياچون از سلوك قرار دارند،  يا مرحله چه

نـد، در هـر   ا هل سـلوك خـود گرفتـ   بـزرگ در مراحـ   يكه عرفـا را  يجينتا يطرف از .كنند آن با منطبق را
اش خـود   ند كـه نمونـه  ا هكرد هيتوص گريد نيپند به ارادتمندان و سالك و هيصورت توص را بهآنها  يا مرحله

و معاشـر بودنـد    دهيرسـ  شـان يكه خدمت خود ا يكسان. استعليشاه  صالح حضرت پندصالحكتاب  نيهم
ـ ايـا شـنيدن    نالبتّه خوانـد  .است شانيود اخ يكتاب در واقع شرح حاالت روح نيكه ا كنند يدرك م  ني

بگذارند و بشنوند صوت  ضبطچنانكه ممكن است نوار فرمايشاتشان را در كتاب در منزل هم ممكن است، 
 ي،در مجـالس فقـر   نكهيا يبرا ،هست نخواهد داشتو حضور فقرا  داريكه در د يا دهيآن فااين كار  يول
 يگرفتـار اگـر  و  شـوند  يفقرا از حال هم آگاه م اًياست و ثان مؤثّر گرانيفقرا اوالً در معنا و سلوك د داريد

مـا محسـوس    يبرا نهايا ي همه ميفكر كناگر هم  ياز لحاظ ظاهر. كنند رفع كنند سعي مي باشندداشته 
و  شـود  يمـ  مطرح يعيبطور طبآنها  يو مشكالت جمع يمشكالت شخص نند،يفقرا با هم بنش نكهيا .است
مجلس كسي هميشه كه وقتي ببينند . گردد يآشكار م ميمستق  صراط يبه سو نهادن ياه پاوسط ر نيدر ا
مريض شده؟ گرفتـاري دارد؟ يـا اگـر آمـد و     آيا روند دنبال او كه چرا نيامده؟  مي ،اين دفعه نيامده، دمآ مي

ريـق رفـع   و بـه ايـن ط   كننـد  پرسـند و بـا خـود او درد دل مـي     مـي  او از ، علّـتش را ديدند افسرده اسـت 
و  بودنـد  ميدر مشهد مقـ  شانيا .دارم اديبه  را )يصابرعل( نورنژاد يآقا من مرحوم حاج. شود مي التكمش

حتمـاً حـالش را    شـان ي، ابـود  امـده ين آمد يم مجلس شهياز فقرا كه هم يكياگر . شناختند يمرا غالباً فقرا 
و از  رفتنـد  يو با هـم مـ   آمد يم شانيخدمت ا يمنعم مياهابر جمعه مرحوم سلطان يو روزها دنديپرس يم

  .است دارياز د دهيفا نيا ست،يصوت ن ضبطشنيدن از طريق البتّه در  دهيفا نيا. گرفتند يحال او خبر م
از عالئم و صفات مـؤمن  . ديافزا يانسان م مانياست كه بر ا نياست ا داريكه از د يگريد ي دهيفا
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كـه   يكتـاب  ،يصحبت ،يپند يوقت ياز طرف .ديافزا يم مانيا مؤمن بر دارياست كه د نيا فرمودند ائمهكه 
اگـر   .اسـت  شتريبر انسان ب ي آناثر روان ،برادر باشد كي انياز فقرا باشد، از ب يكي انِياز ب شود يخوانده م

كلمـات را   ي نـده يدارنـد گو  يهمه سع ياسيس يها نگيتيم يو حتّ ها يدر سخنرانحتّي  ديت كرده باشدقّ
ـ بشنوند  ويرادبنشينند و مثالً از طريق  يا گوشه كيتوانند  ميم نظر دارند، فقط به آن كال اگر. ننديبب  يول

آن را و شـده   جاديا ندهيكه در ذهن گو ييچون كالم عبارت است از معنا .مؤثّر است يبه نحو داريخود د
ـ ار است خود دكه نقل و انتقال افك انياز ب ريغاما . دانطرف برس نبه آ تا هدرآورد انيبه ب هـم نقـل و    داري

دارد،  يكـه گرفتـار   ديـ فهم ياگر گرفته باشد م ،دينيب يرا م يدوستمثالً وقتي صورت  كند، يانتقال افكار م
منـزل   دركه ما  يجهت بهتر آن است كه همان مطلب نيبه ا. ديشو ياگر بشّاش باشد شما هم خوشحال م

  .گرددفقرا هم حاصل  داريددر مجلس فقرا گفته شود كه  م،يبخوان ميوانت يم
كنـد هـم    ي اضافه مييخداست هم بر داناياد ايماني دارد و فقط براي  ي بنابراين مجلسي كه جنبه

صرف ديدن مؤمن و . البتّه شركت در مجالس خانوادگي هم خوب است ولي اين صفات را ندارد .ييبينا بر
توانيـد   مـي  يعـ يطب يليرا بطور خ نيا. شود يم ادتريز مانشانياشود كه  موجب مي ننديرا بب گريهمد اينكه

ـ را كـه كمتـر د   يياز فقرا يكي ابانيطرف خ  آن د،يرو يراه م يابانيدر خ ديفرض كن. درك كنيد ـ  هدي ـ  داي  اي
كه اگر هم به سـمت   كند يم دايپبه او  يت خاصدلتان محب ارياخت يب .شود يرد م د،ينيبب خواست يدلتان م

 اينشود و بيان  يگفتار يولو در مجلس فقر رو ايناز. شود يم مانيا تيوجب تقوم ت، همان محبدينرفت او
ـ را بشـنود، بـه همـان د   مطالـب  باشد كه نتوانـد   فينقدر ضعآگوشش  يمثالً كس نكهيا ـ ز مـان يا ،داري  ادي
ـ جهـت  هر چـون بـه   كنـد،  يم اديبر علم آدم ز انيبود، آن ب يانياگر بالبتّه . شود يم  يفقـر  ي لهأمسـ  كي

  .شود يم مطرح
محل  تيزمان، موقع تيموقع ايخود فقرا  صيبه تشخ گيمجالس كه چقدر طول بكشد بست زانيم
است كه چون در  نيفقط ا نيمع حد. ندارد ينيمع و حد، دارد باشدموجود كه ممكن است  ييها يو گرفتار

ـ هرجهـت با  بهو عشاء  غربه است، نماز ممورد توجدوشنبه  و بعداً شبجمعه  ل شباو ي درجه خصوصـاً   دي
ل وقت و در خود مجلس خوانـده  جمعه در او است كه نماز شب نيبهتر ا نيبنابرا. اقامه شودجمعه  شب در

ـ  نكهيمثل ا .بخوانند ٰيرادجمعه فُ شب تياگر نه، به ن خوانند يبود نماز م ينماز اگر مجازِ. بشود ل بـه  توس
ف در مجالس هـم نبايـد   ت توقّمداصوالً  .ن حضرت استبه آ منتسب جمعه ند چون شبا هامام زمان كرد

خواهد تـا آخـر    از طرفي دلشان مي .شوند ميهم خسته و ها كار دارند  زياد طوالني باشد براي اينكه خيلي
   .مجلس بنشينند

بيـدار باشـند   تا صبح خواستند با هم  يا هعد ايو  يجمعه كس ند كه اگر شبا همرقوم فرمود نجايادر 
اسـت كـه    نيا .كند يمجالس اثر م نطوريا فساد بر ،فاسد امروز يايشده كه در دن دهيدغالباً  ي، ولچه بهتر

تبصره اضـافه   كي شانيا شيقسمت فرما نيارو بر  ايناز. اين كار صحيح باشد رسد ينظر نم وجه به چيه به
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تـا صـبح    يمجلس خواهند يم يجمع يا ياگر كس .ندكار را نكن نياست كه بدون اجازه ا نيو آن ا ميكن يم
 شـه يفسـاد هم  ( انـدازه نبـود   نيكه فساد به ا يا دورانام .بپرسند و اگر اجازه دادند انجام شود ،داشته باشند

  .داشتند يرا تا صبح مجلس م جمعه شب) اندازه نيبه انه  يبوده ول
مرقـوم   نكـه ياگو. مردم آزاد است ي همه يبرا دينيب يمو هم  ديدان يهم كه م يمجالس فقر دنِيد

ـ جـز اسـتماع كـالم و جـز د     يدر مجالس فقر ستيكه اهل فقر ن يند كسا هفرمود  يا بهـره  گـران يد دنِي
 يا چـه يهرجهت چشم و گـوش دو نعمـت خداسـت و دو در    به يول. كند يرا درك نم تشيمعنو و برد ينم

دوران  نيعمـالً در همـ   .كنـد  يم تيهدا ها چهيدر نيداشته باشند از ا اقتيكه لخداوند آنهايي را است كه 
يـا مغـاير تشـيع    خالف شـرع   يشير كردند كه درومشتبه شده و تصوآنها  كه امر بر يكسان ميا هديداخير 

بلكه عين تشرّع است يا اينكه نـه تنهـا مغـاير     ست،يخالف شرع كه ن يشيكه درو ننديب يم نديآ ياست، م
 .ممكـن نيسـت   عيبـدون تشـ   يشـ يو درو ستين يشيبدون درو عيتش. است عيتش نيعتشيع نيست بلكه 

مجلـس   .خواهـد بيايـد بنشـيند    ي مـي هركسكه مجالس فقري عمومي است و درش باز است هرجهت  به
يـاد خـدا    و ما جز نام خدا .دنبندگان خدا حق دارند در مجلس بياي ي فقري براي ياد خداست بنابراين همه

و  ع، موسـي هسـتند  خـدا  ي فرعون هم بنـده و مرود ي نحتّ .خدا هستند ي همه هم بنده ،چيزي نداريم
  :گويد تفاوت اين است كه فرعون مي .هستند خدا ي هم بنده ععيسي

ْ َ ْ
 األ

ُ
ـمک ـا َربُّ

َ
ن
َ
 أ

 عولي موسـي  ،1
  .خدا هستند ي هرجهت همه بنده به .خدا هستم ي د من بندهگوي مي ععيسي يا

 ،كه مجلس فقري براي آنها اگر دقّـت كننـد  گواين .غير فقير هم حق دارد در مجلس بيايدبنابراين 
غيـر فقيـر در مجلـس     مسـلّماً نـد  رب آن معنويت و لذّت معنوي كه فقرا مي .ي دارديفقط دانا ،گوش بدهند

يند بايـد  آ ميالبتّه وقتي به مجلس  .شود كسي را از آمدن به مجلس منع كرد هرجهت نمي ولي به .درب نمي
  .مراعات حال سايرين را هم بكنند

  
   

                                                                          
  .24سوره نازعات، آيه .  1
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  رح 
  1روزه  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

هاي نفس و كاهانـدن قـواي    روزه براي تربيت نفس و خو دادن بر اطاعت و شكستن خواهش
ها در ماه رمضان به شرايط و دستور  روح و آگاهي از حال ضعفا و ديگر حكمت يحيواني و صفا

   2.معين در شريعت امر شده است
 البتّـه  .نـدگان يآ يو هم بـرا ما  يهم برااست دستورالعمل  شاهيعل صالح حضرت پندصالح ي رساله

 ي آنهـم بكنـد در حواشـ    يشتريب ي كه بخواهد مطالعه يكسبراي  .ندا همطلب را ذكر كرد اتيكلّايشان 
از آنها را حذف كردند تا مختصر  يليخ شاهيعل صالح ضرتاند كه ح مرقوم فرمودهشرحي هم  يوفاعل يآقا

  .است راجع به روزه قسمتاين  ؛شود
ذكـر  رعايـت كننـد    ديرا كه فقرا با عتياحكام شر شترياست ب يكه دستورالعمل عرفان پندصالحدر 

را  ي آنو عرفـان  يمعنو ي جنبه اند و بيان نفرمودهرا ي احكام شرعجزئيات تفاوت كه  نيالبتّه با ا .ندا هكرد
 يبـر خـوددار   ياسـت مبنـ   يعبـادت  يروزه بطوركلّ. است ورنطيروزه هم هم ي درباره نجايدر ا. ندا هفرمود

 يروزه در شرع احكـام  .هم مقبول است يليموارد خ يدر بعض يكه مجاز و مباح و حتّ ييشخص از كارها
ـ آقا ياختالف فتـوا  ي لهأالبتّه مس. ستيروزه درست ن دينكنرا رعايت آداب و آن احكام  آندارد كه تا   اني

كـه   ييالبتّه آنها( نيفمكلّ ي چون گفته شده كه همه. ندارداثري ما  يبرا يعرفان  ي و علما از جنبه دياسات
ـ با) تـر اسـت   مشـكل  زين اطيعمل به احت كنند كه البتّه يا عمل به احتياط مي ستنديخودشان مجتهد ن از  دي

ا َمْن اکَن ِمنَ كه چنين باشد شخص  آني معنوو  ياخالق ي جنبه كنند كه ديتقل يعالم مَّ
َ
أ
َ
ِسـه ف

ْ
ف
َ
 ِلن

ً
َھـاِء َصـاِئنا

َ
ق
ُ
ف
ْ
  ال

آن چـون  نـدارد،   اي دهيفا ،آخرش باشد  ي هم به درجه شباشد ولو علمصفات را نداشته  نياگر ا .آخر يال
يـادم  . سـت يقابـل اطاعـت ن   اآن فتو ،بدهد يصبا غرض شخ ييفتوا ياگر كس. ستين ديشخص قابل تقل

ـ  يممن قبالً دكترا .آمد شيپ ياستاد حقوق اسالم بحثآيد كه در كالس درس  مي سـر   يرا گرفته بودم، ول
اسـتفاده   گفـت  يماستاد كه  يمطالباز بود و  هفت هشت ده نفريكالس  .شدم يها حاضر م كالسبعضي 

او  .من نظرم خالف او بـود كه آمد  شيپ يمطلببار  يك .كردم يم يادآوريبود هم  يو اگر اشتباه كردم يم
در  التشيتحصـ  گفت، يراست هم م. من خودم مجتهدم م،يگو يم  ه مناست ك نيهم رينخ :گفت يهم م
معلوم  ،له حل شدأآن مسكه البتّه بعداً   ست،ين زياز شما جا ديتقل يول :گفتم. خوب بود يليخ اسالمي علوم

 .ميكنـ  ديـ تقلتـوانيم   كه نمي يهر دانشمنداز را دادم كه  حيتوض نيا يول .شد كه حق به جانب من است
 يوقت .، قابل تقليد استآن صفات را هم داشته باشددر علوم اسالمي عالوه بر دانش الزم كه  يدانشمند

                                                                          
و  13/1/1388هـاي   ي دوم تـاريخ  و دوره .ش. ه  16/7/1377و 9/7/1377هاي  خيتاري اول  هاي جمعه، تلفيق دوره جلسات فقري شب.  1

 .ش. ه  20/1/1388
 .79-80، صص پندصالح.  2
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 رد،يـ را مرجـع بگ  ينـام عمـرو   يكيممكن است  الحا( ميداد صيخودمان تشخ يرا برا يديكه مرجع تقل
ـ ا ي هرجهت فـرض بـر آن اسـت كـه همـه      به يول) را خالد گريد يكيبكر،  گريد يكي ،را ديزي گريد  ني

او را اجـرا   نظرياتو  ديكرد ديتقل يحاال اگر از هر مجتهد .و آن صفات را هم دارندالزم مراجع اطالعات 
 هـا  يمـثالً در مـورد خـود روزه بعضـ    . هسـتيد  شما مثاب ،اشتباه كرده باشد خود ستنباطولو او در اكرديد، 

هرجهت مبطل روزه  نه، به نديگو يم اه يبعض  ست،يكه گلو تر بشود مبطل روزه ن اي آب به اندازه نديگو يم
معتقدند كـه   ها ينه؟ بعض اي استروزه مبطل  ايكه آهم بحث شده  انيدود قل اي گاريدر مورد دود س. است

 انيـ رمضـان قل  مـاه در منبـر   يند كه فالن عالم مشهور باالا هبارها مثال زد ميدر قد يو حتّ ستيمبطل ن
ـ ا م؟يكار دار حاال ما چه. ستينروزه ل نشان بدهد كه مبط نكهيا يبرا ديكش يم زحمـت را خداونـد بـه     ني

داد كـه   صيتشـخ او  يوقت .به گردن اوست تيلكه او را مرجع قرار داده، مسئو نياو گذاشته، هم ي عهده
شان باطـل نيسـت ولـي     روزهاز دود استفاده كنند و  توانند ياو هستند م دمقلّكه  يكسان ،ستيدود مبطل ن

ـ كه معتقد به مبطل بـودن دود هسـتند نبا  جعي مراآن مقلّدين  اگـر بكننـد    كـه  ؛بكننـد از دود اسـتفاده   دي
دارنـد كـه    يمشترك يمعنو فيوظا يشيدر عالم عرفان و درو نهايا يهر دو يول .شود يشان باطل م روزه

تقليـد در  حتّـي   ست،ين ديقابل تقلديني مسائل  ي البتّه همه. خداوند كار كنند ياست كه برا نيعبارت از ا
 يدستورات عرفان نيآنها ا  و در مورد ميكن ديتقل دياست با ديكه در قلمرو تقل يمسائلاصول حرام است، در 

  .ميكار ببر را به
ـ ز يكسـ  نكـه يهم فراوان اسـت، هرگـز از ا   شيها نعمت رساند، يما را م يروز شهيهم خداوند  ادي

و  ،كشد يم گاريكه در ماه رمضان س يآن كس نيرابناب شود يكم نم ،خداوند ي بخورد نعمت خداوند، خزانه
ـ ندار يكدام گناهچيه و هستند اطاعت امر خداوند باشد هر دو مثاب شاننيتاگر  كشد يكه نم يكيآن  . دن

دل ما گـرم بشـود و    نكهيا يالبتّه برا .باشد ياطاعت امر اله شخص نيتاست كه  نياصل در عبادات هم
ـ از فوا يكيجمله  نم ؛ندا هگفت شيهم برا يديفوا ميانجام بدهورات را دست يمند هخاطر و عالق بيبه ط  دي
يعني نه اينكه روزه به اين صورت باشـد  . اگر اين مسأله را رعايت كند سالمت خود بدن انسان است روزه

بـراي  (هـاي غـذا را    يك وعـده از وعـده  ! خورند شب به تالفي آن تا صبح بخورند، نه كه روز كه غذا نمي
بدون اينكه در ساير جهات تفاوت كند و اگر ايـن  . در واقع بايد حذف كرد) خوريم ه سه وعده غذا ميك ما

  .رعايت را بكنند براي سالمتي خيلي مفيد است
مـذهب   ،مذاهب ايرانيان قديماديان و . وجود داردو ملل اديان  ي كه در همهاست روزه از عباداتي 
 البتّـه ( مشـتركند اديـان  در تمـام  كـه  دو عبـادت   .بوده استيان اداين  ي در همه ،زرتشتي، مذهب اسالم

ت نمـاز و روزه  ااين است كه در فارسي هـم لغـ   .نماز و روزه :عبارتند از) كند فرق مي آنها شكلمقرّرات و 
عبادات ديگر مختلفند مثالً حج در اسالم است ولي در مذاهب قديم ايرانيان  .وم استصصالة و با مطابق 
نحو است كه در اديان به همين هم  اتزك .نداريمدر فارسي است كه لغتي كه معادل حج باشد  اين .نبوده
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  .كردند مي را به كمك به ديگران ترغيبپيروان خود مذاهب  ي اديان و همهولي به اين صورت نبوده 
ت روزه مظهـر عبـادا  . ميپرسـت  يتو را م اياست كه خدامطلب  نيابيان  و يمثبت بندگ ي نماز جنبه

. ميشـو  ياز آنچه از تو دور است مـا هـم دور مـ    ايخدا يعني كردن؛ يخوددار يعنياست، امساك  يامساك
لـع و  بـه عمـل درآوردنِ خَ  ي  مسـأله در واقع . دارد مثبتي  منفي است و ديگري جنبه ي جنبه ي دارايكي
 .ميپوشـان  يمگيريم و  ميخودمان  ررا ب ييزهايچو  ميكن يميا دور را از خودمان خلع  ييزهايچ .بس استلُ

  .لعي خَ گردد و روزه به جنبه ي لُبس برمي بهناين است كه نماز به ج
در بـين   ، ونـد ا هرا اينجا نوشـت  آن خصوصياتعنوان رياضت شرعي دستورالعملي است كه  بهروزه 

گـرفتن   آرام ومعناي سكون  در عربي به صوملغت  .است روزه امساك .است عرفا و در عرفان معمول بوده
در  .جمله از حركت كه اسمش سكون باشـد  ناز هر چيزي م ؛امساك كردن يعني خودداري كردن است و
روزه يـا   گوييم يـك  چنانكه مي ،يعني منسوب به روز ؛رسد كه روزه از لغت روز بيايد نظر مي فارسي بهزبان 
براين عبـادتي اسـت كـه خيلـي     بنـا  .باشد رسد نظر نمي بهيد آن يبر تأمحكمي چندان دليل ولي  .روزه سه

  .كند انسان را به خداوند نزديك مي
ـس  :در حديث آمده
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 .، حج و واليتاتكزنماز، روزه،  :اسالم بر پنج چيز بنا شده، 1
اه مـ  ي هروز ،اي كه در اسالم واجب است روزه .استشناخته شده اسالم نماز و روزه از اركان  اينكه منظور

دو روز هـم در سـال    .ني به اين طريـق روزه بگيرنـد  ر كرده است كه در ماه معيخداوند مقرّ .رمضان است
 .حرام اسـت در آن روزه  و ي داردخاصآداب اين دو روز  .يكي عيد قربان و يكي عيد فطر ؛روزه حرام است

اگـر گفتنـد    .طاعت خداسـت ا ،شايد حكمت اين هم اين بوده كه نشان داده بشود كه منظور از هر عبادت
يعنـي روزه  ( خـوردن  ،در آن دو عيـد  .اگر گفتند نخور، نخوردن عبادت اسـت  ،خوردن عبادت است ،بخور

  .نخوردن عبادت استگرفتن و ولي در ماه رمضان روزه  ،عبادت است) نداشتن
زه هـم  رو دهنـد،  يكـه مـ   و دستوراتي ها اضتير ،مواقع شتريدر ب. نفس است تيروزه از اركان ترب

  :ديگو يمچنانكه شاعر  ؛است ء آنجز
متص و جوع و سو عزلت و ذكر بـه دوام  2ره   
ــد ا     ــان را كن ــان جه ــناتمام ــام  ني ــنج تم  پ

  .روزه يعني ؛است يگرسنگ يا جوع، هايكي از اين
مند است  نفس هميشه عالقه .است براي تربيت نفس و خو دادن بر اطاعتروزه : اند مرقوم فرموده

 ،گويـد  ولي بايد تربيت بشود كه در موقعي كه دل مي. انجام بدهدميل خود را  اصطالح بهبخورد و  كه غذا
ايـن خـو دادن    .كرده رفتار و اطاعت كند بتواند برخالف آنچه مي ،كند عقل شرعي حكم مي ،اصطالح يا به
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ـ  .اوان اسـت تربيت شـده فـر   سگ .كنند ترين حيوانات را تربيت مي ي وحشيحتّ كه با آننفس است  ي حتّ
اگـر   ،تر اسـت  اين حيوانات درنده ي نفس ما هم از همه .كنند تربيت ميرا هم پلنگ  و ها شير بعضي وقت

بدهند به اطاعت از آن كسي كـه   شبايد تربيتش كنند و عادت .دهد كار خودش را انجام مي ،رهايش بكنند
ممكن است عقل نتواند افسـار   يها گاه نسانابعضي در البتّه . ش را بايد در دست داشته باشدي نفس قالده
. و مواظبت اسـت  ياست، از لحاظ نگهدار نينه از لحاظ توه مييگو يالبتّه سگ كه م ؛رديرا بگنفس سگ 

 سـت ين زيجـا  يوحشـ  واناتيو فروش ح ديخر يو حتّ كند يخدمت م يليسگ هم به انسان خ نكهيا يبرا
م مگر سگاست كـه   نياآن هم سگ دارد و  يگريد تيموقع .كند يمانسان خدمت  يكه برا يسگ ؛لَّمع

ـ هم داده و به او اصحاب كهف قرار  فيهمردجايي در خداوند سگ را  ـ در آ. اسـت  شـماره داده  كي  ي هي
سگشـان،  چهارمين آنها نفر بودند و  سه  نديگو يم ها يشان چند است؟ بعض هعد پرسند يم :ديفرما يقرآن م

حسـاب  اصـحاب بـه   او را جـزء  اينكـه  منظـور   1....سگشان وششم آنها ودند و تا ب پنج نديگو يم ها يبعض
فـرو رفـت و   حالت ت فرو رفتند سگشان هم به همان به آن مرگ موقّ ايبه خواب  نهاآ كه نيهم ؛آورد يم

ماً نفـس مسـلّ   .است مهاجم يقو يروين كمنظور ي ،مييگو يسگ كه م پس. شد داريها ب با همانهم بعد 
 .خواهـد  غذا مـي  ،شود گرسنه مي يا خواهد آب مي ،شود تشنه مياز جمله اينكه  ،هايي دارد شهميشه خواه

براي تربيت كـردن آن الزم  لذا  .را دارد ها همين خواهش و همينطور استهم در ماه رمضان و موقع روزه 
  .هاي او را در واقع بشكند خواهشاين قبيل است كه روزه بگيرد كه 

، اسـت  عـادت دادن  نفس رايكي . اند دو جنبه قائل شدهو است ي نفس شده برااينجا تفكيكي در 
اي كـه بايـد او را تربيـت     آن جنبههم نفس و  هم. هر دو در درون خود ماست ؟عادت بدهداما چه كسي 

خودآگـاه و  بـه آن  امـروز  كـاوان  باشـد كـه بسـياري از روان   چيـزي  شايد اين همان  .كند در درون ماست
و در اين دلي كه در سينه نه  است، اش اصطالح عرفانيالبتّه منظور ( دلگويند  عرفا مي .اند ناخودآگاه گفته

راه  و مؤمن جايگـاه خداونـد اسـت و دل وسـيله     براي اينكه دلِ ؛ه به خداوند باشدبايد متوج) ستجسم ما
در يماني كـه خداونـد   هميشه در اطاعت امر خداوند آماده باشد تا آن ابايد دل  .ارتباط انسان با خالق است

ـوا َولکـْن  .ارد شـود وبـه دل  است به ما تضمين داده و فرموده شريفه  ي آيه
ُ
ْؤِمن

ُ
ْ ت ـْل ملَ

ُ
ـا ق

َّ
ْعـراُب آَمن

َ ْ
ـِت األ

َ
قال

ْمنا
َ
ْسـل

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
لكـن   ،ايـد  شما ايمان نياورده :بگو آنها فرمايد به خداوند مي ،ايم اعراب گفتند كه ما ايمان آورده ،ق

ميـاُن يف ،يما همسلمان شد ،ايم اسالم آورده بگوييد كه ما
ْ

 اإل
ِ
ل

ُ
َّا َیْدخ

َ
   َومل

ْ
مک

ِ
ـوب

ُ
ل
ُ
ق

 .ايمان در دل شـما وارد نشـده  ، 2
  .محبوب براي يمآب و جارو كندل را بايد  .بشودآن داريم تا ايمان داخل  بنابراين دل را بايد پاك نگه

مشتركي كه بين ما و  ي ز آن جنبهدر اينجا عبارت است ااست ولي  معاني فراوانيداراي هم  نفس
بايد كاري بكنيم كه دل بـر   .گذارند يعني احتياجات بدني عرفاً غريزه مي را ساير حيوانات است كه اسمش

                                                                          
 .22سوره كهف، آيه .  1
  .14سوره حجرات، آيه .  2



 روزهشرح /  158

، دل خالصـه  ؛هاي نفس بايسـتد  نفس را به اطاعت وادار كند، كه جلوي خواهش ،ط داشته باشدنفس تسلّ
مثل آن تربيتي است كه حيوان  ،كند زه به اين كار كمك ميرو .نه نفس ،و جوارح ما حاكم باشد ءبر اعضا

دل ما هم بايد ايـن كـار    .سگ تربيت شده فراوان است ايم چنانكه همه ديده ؛كنند ميبا آن رام وحشي را 
وقتـي كـه از جسـم قـدري      .تربيـت كنـد   صفاي روحيافتن كاهاندن قواي حيواني و  نفس را بررا بكند و 
   :قول سعدي به .كند ا ميروح صفا پيد ،كاهانديم

ــد  ــت برآي ــدان بخــور كــه از دهان ــه چن    ن
 1نــه چنــدان كــه از ضــعف جانــت برآيــد   
يا چنانكه  ؛در معرض وسوسه استبيشتر دل  ،بيشتر باشد آن تر و نيازهاي بدني هر چه نفس قوي

. رسـد  دش نمـي كـار خـو   دل به .شود وقت ديگر حواسش پرت ميآن .امثال اينها يا تشنه و ،شود گرسنه مي
هـاي نفـس    هم بايد كاري بكنيم كه خواهش. شود هاي نفس كمتر مي خواهش ،عادت بدهداگر آن را  اما

عادت بدهد كه هـر  چنان خودش را بايد دل  .دبتواند بايست ها بسياري از خواهش كم بشود و هم در مقابلِ
  .گفت بايست، بايستدبه نفس وقت 

از  ياست كه بعضـ  مؤثّردر رفتار نقدر آ عادت. شده استبحث  بسياردر روانشناسي عادت  ي مسأله
 يعنـ ي؛ مكتـب اصـالت عـادت قائلنـد    بـه  و  رنديگ يعادت م يبر مبنااساساً انسان را  يزندگ ،روانشناسان

ـ  يدارد ول يعادت محاسن. دهد يحسب عادت انجام مرا بر زيانسان همه چگويند  مي كـه دارد   يبـ يع كي
خبـر   بـاً يخودش تقر كند يم يحسب عادت كاركه بر يآن كس ؛كند يان را كم مانس ي است كه اراده نيا

خداونـد  . ميعـادت نباشـ   عيـ كـه مط  ميدهـ  يعـادت مـ   ريياست كه ما تغ نيا دشياز فوا يكيروزه . ندارد
. باشـد  ير كـرده، جـز امـر الهـ    كـه خـودش مقـرّ    ييروهـا يولو ن يي،روين چيه عيكه انسان مط خواهد ينم

اراده و  ديبلكه با ،صددرصد بر او حاكم باشد زياز غرا كيچيمجاز نكرده كه هبشر را اده و اجازه ند خداوند
 .اسـت  طـور نيهم هم يهرگونه خوددار .استترك عادت  هم روزه دياز فوا يكي .خالص داشته باشد تين
ذكـر  ورات دستدر كه  يگريد يها يخوددار اي ؛روزه است ،ها يناراحتاز  ياست كه در واقع عالج بعض نيا

  .است شده
خبر بـا ي نـان شـب ندارنـد    و آنهايي كه حتّ اهم اين است كه از حال ضعفحكمت ديگر روزه يك 

  .آثار اجتماعيهم آثار انفرادي دارد و هم  ،روزه. ستااز آثار اجتماعي روزه امر اين  ؛بشود
وا، رعايت بكنيداعتدال را همچنين اگر 

ُ
ْسـِرف

ُ
ا َوال ُ َر

ْ
وا َواش

ُ
کل

و تندرستي كه رعايت كنيد، سالمتي را  2
تي در مدينـه  كه طبيبي از يكي از شـهرها بـه مدينـه آمـد و مـد     نقل است . شود حاصل مياند،  وعده داده

هـيچكس بـه مـن    ولـي   ،ام اينجـا  من آمـده : و عرض كردسال آمد خدمت پيغمبر  بعد از يك .بودساكن 
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 :پرسيد .شويم ما كمتر مريض مي :حضرت فرمودند .ما هت مريضي نداشتدر تمام اين مدو كند  مراجعه نمي
وا ي آيه :فرمودند ؟چرا

ُ
ْسِرف

ُ
ا َوال ُ َر

ْ
وا َواش

ُ
ولـي   ،كنيم ما خوردن و آشاميدن را ترك نمي .كنيم را رعايت مي کل

  .كنيم روي هم نمي زياده
ــدرون ــالي دار  انــــ ــام خــــ    از طعــــ

 1در او نـــــور معرفـــــت بينـــــي تـــــا  
البتّـه   .بهداشت و تأمين سالمت انسان اسـت راه براي اين بهترين  :فتن طبيب تصديق كرد و گآ

بينيم يك حالت ضعف و كسالتي پيـدا   خيلي از روزها غالباً مي امنته ،سالمت جسمي در روزه مشهود است
انـد كـه    فرمـوده هـم  كسـالت  در مورد حـال   .اند شرح دادهمطلب اين  ي به دنبالههم آن را دليل  ؛شود مي

  . گيرند مربوط به عدم رعايت بهداشت روزه است كه چطور روزه مي .روزه نيستمربوط به 
انـد بـه روزه مشـهود و     تندرستي كه وعده داده .روان افزوده شود رهر اندازه از تن بكاهند بو 

كسالت به واسطه تغيير وضع خـواب و بيـداري و زيـادخوري و تنبلـي و نـاپرهيزي و خـواب       
انسان نبايد چنان گرفتار شكم و عـورت گـردد كـه يكـي دو      .شود الطلوعين و بيكاري مي بين

فقط وسوسه نفس  .ساعت مثالً غذاي او نتواند ديرتر شود و از آن هراس و ترس داشته باشد
است و طپش او هنگام بندگي و فرمانبرداري كه بايد پشت پا به آن زد و بايـد كوشـيد كـه در    

لذايـذ دنيـا    را از مخالفـت امـر خـدا و    اعضـا و قـو  شب و روز روزه به ياد خدا بـود و تمـام ا  
   2.داشت نگاه

ِ  ُصـوُموادر حديث است كه . اند روزه را به تندرستي وعده داده
َ

ــ واـحُّ
 .روزه بگيريد تا سالمت يابيـد  ،3

اش را  مفيـد اسـت و فايـده    ،اي را حـذف بكنـد   انسان كم بخورد يـا وعـده  اگر ي در مواقع معمولي هم حتّ
امري است كـه   ،ت بدني باشدت اگر صحپس اين صح. بهداشتي است ي اين يك قاعده .ندك احساس مي

خورد شود غذا كمتر مي مريض ميكه كسي بينيم  ميي هم مشهود است و از لحاظ طب.  
 كنند كه كمي كسل ها احساس مي خيليبه هنگام روزه داشتن اند كه چون  اينجا مرقوم فرمودهدر 

 ؛مربوط به تغيير وضـع خـواب و بيـداري اسـت    يك عاملش و روزه نبايد بگذارند  د اين را به حسابهستن
اي كـه انسـان    ولي بايد سعي كرد همان برنامه .كند چون در ماه رمضان ساعات خواب و بيداري تغيير مي

سـحر يـا موقـع    كه ر تصو؛ با اين است زياد خوردنعامل ديگرش . براي خواب و بيداري دارد داشته باشد
ت طوالني گرسنگي يك مداگر قهراً  .آورد و اين خودش كسالت مي ،گرسنه نشوند تار زيادتر بخورند افطا

يكـي از عوامـل    .معمول بخـورد  ممكن است يك مرتبه بيشتر از حدباشد و تشنگي بر انسان غلبه داشته 
هرحال  به .كند ي ميكار كمترپيدا كرده، ماه رمضان  ي حالت ركودي به بهانهگير  است كه روزه تنبليهم 
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ِ  اگر در موقع روزه هم انجام بشود آن .رعايت بهداشت بشودبايد هميشه 
َ

  .شود مشهود ميوا ـحُّ ـ
روح ما را هم  ،روزه بايد روح ما را هم پاك كند در حالي كه ،بدن استدستورات مربوط به ا اين ام

ت بدهد كه اينصح  ِ
َ
ــُصـوُموا  درسـت اسـت كـه    . شود مربوط ميبه بدن فقط  ندنگفت ،فرمودندرا كه  واـحُّ

بـه صـحت روحـي هـم      ،، ولي اين دسـتور شود به ذهن مي رمتبادبدني ت و سالمتي صح ابتدا ،صحت از
 ي خـاص و روزه  ي عـام، روزه  ي روزه: انـد  قائـل سـه نـوع روزه   بـه  ) اصـطالح  بـه ( عرفا. مربوط مي شود

) گوينـد  هـا مـي   بعضـي چنانكـه  ( عام ي روزهمراد از البتّه . عام است ي تر روزه از همه پايين .الخاص خاص
به معناي عرفـي آن   نه اينكه عوام ،كه از مراحل عرفاني دور استاست عام هركسي  .نيست عوام ي روزه
سـت كـه مـا    ا اي عـام همـين روزه   ي روزه. اي است كه بـراي همـه امكـان دارد    روزه ،عام ي روزه .باشد
ـ        نـي  معيو مـدت   گيـريم  مي د نشـو  ي مـي از خـوردن و نوشـيدن و بعضـي اعمـال ديگـر كـه مبطـل تلقّ

از سـاير  گيـر   روزهبه اين معني كه  .ست كه يك درجه باالتر استا اي خاص روزه ي روزه .كنيم مي احتراز
و لـبش را از چشـيدن   از خـوردن  اش را  كـه معـده   يعنـي همـانطوري   ؛مناهي و منكرات هم پرهيـز كنـد  

كـار   از اينكـه رو بـه   قدمش را، دارد نگهزبانش را از تهمت و افترا  ،دارد نگه همنكرات ماز ساير  ،داشته نگه
خـودش   ،ندا هگفت ءي كه براي هر يك از اعضاياين خطاهااز  .دارد نگهدستش را از خطا  دارد نگه ،خطا برود

ـ  .ي نكنـد لقخُبـد ي نكنـد،  ينـد، تهمـت نزنـد، بـدگو    زام افتـرا ن يعني الاقل در آن اي ؛دارد نگهرا  ي ا روزهام 
 عآن كساني است كه علـي  ي روزه .رسيم شان نميردآن كساني است كه ما به گَ ي الخاص روزه خاص

تـو را شايسـته   چـون  بلكه  ،بهشت به اميدم يا كنم از ترس جهنّ خدايا تو را عبادت نمي :فرموددر حقّشان 
اسـت كـه از هـر چـه غيـر از      چنين هم شان  است روزهچنان اين اشخاص كه عبادتشان  .دانم عبادت مي

اين  .ام روزهاياين الاقل در  .ي نباشديدر ذهنشان هم جز خداخواهي و خداجويعني . خداست اجتناب كنند
  .استآن و آخرين درجه كمال مطلوب است كه روزه 

ي  فرمايند نبايد از اينكه غذا خوردن دير شود هراس داشته باشيم و اين هراس وسوسه در ادامه مي
چنـد چيـز    .ط بشـويم هاي نفسـمان مسـلّ   تمريني است براي اينكه ما بتوانيم بر خواهشروزه . نفس است

و بايـد بـرآورده   هيچ ايرادي ندارد  آن برآوردن روعست و بطور معمول و مشهانسان  ي است كه در غريزه
و تـا   ،آشـاميدن آب م يكي هـ  ،بايد غذا را به موقع بخورد كه از بين نرود است كه خوردن غذايكي . شود

هسـتند كـه    جسماني يها كترين محرّ اينها قوي .كه آن نيز همينطور است مشروعكردن نزديكي حدي 
ـ ا .ها قرار داده است و خداوند آنها را در طبيعت انسان دارند انسان را به حركت وامي ا اگـر بتـوانيم بطـور    م
اين قـدرت را بـه    ،ريميبگ، يمان هم هستين نيازهاتر قويكه را مان  اوليه نيازهايتمرين، ساعاتي جلوي 

را كـه ضـرورت نـدارد و    ديگرمـان  هـاي   و هـوس  ي بتوانيم جلوي بسياري از هـوٰي تا حدكه دهد  ما مي
فكر كنيم انسـاني كـه نتوانـد چنـد سـاعتي      بايد  .اين بهترين تمرين است .بگيريمنيز نيست هم غريزي 

اگـر بتـوانيم جلـوي    ؟ جلوي شيطان به آن قدرت را بگيـرد تواند  مي طورچ ،ات را بگيردجلوي اين ضروري
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سـاير  بتـوانيم در  شـايد   ،ط شـويم قدرت به خرج بدهيم كه مسلّبگيريم و بعضي مواقع را در حالل اميال 
  .ط باشيممسلّهم مواقع 

بـه   كنـد  ياقتضـا مـ   اناتشيآنچه كه ضرورت ح يعني ؛هستندفوق  ي زهيرتابع غساير جانداران نيز 
ت قـرار  را در انسـان بـه آن قـو    زهيغر نيخداوند ا يول .دنبر يبهره م عتيطب يان اندازه از مظاهر مادهم

هـم   عقـل  يول ،كه آزاد است يسگ كيمثل  ؛آزاد است زهيغر. رديبگدربررا  شنداده كه بتواند تمام وجود
قول قـدما   بهاست  زهيه غرجهت در انسان آنچه كه مربوط بهر به. كند يم تيرا هداغريزه آزاد است، عقل 

جـذب  پـس شـهوت    .كنـد  مي »دفع منافر« غضبيه است، ي كند و آنچه مربوط به قوه مي »ميجذب مال«
ـ منتها ممكن است انسـان ز  ،كند يم ميمال مضـر  بـرايش  صـورت   كـه درآن جـذب كنـد   از ضـرورت   ادهي
و يكـي از  ر كـرده  قـرّ را م زهاست كه خداوند رو نيا .جانش مضر است يجسمش هم برا يهم برا ؛است

اراده  ،در انسـان  .كنـد  يمـ قـوي  اراده را  ،جهـت روزه  نيبه ا .استامر  نيهم نيتمرهاي اصليش  حكمت
چـه   دانـد  ينم .ندارد يا اراده شهيهم وانيح .است ياصطالح مقطع اراده به واناتيدر ح .دارد يا نقش عمده

ـ   يول .علف بخورد برود كه رديگ يم مياست تصم شيوقت علف كه جلوهمان .بكند برنامـه   شيانسـان از پ
 رنـد يگب ميتصـم  تواننـد  يمـ  ،از زمان يكوتاه ي ت، فاصلهمد كيهم تا  واناتيح يبعض نكهيگوا .نديچ يم
 ،واناتيحميان در  .ندارد يخاص ي اراده وانياست كه بطور معمول ح نياصل ا يول ندكار ببند به يا اراده و

ُه وَ  :اوند در مورد خلقت انسان فرمـود چون خد. است ناراده مخصوص انسا ُ ْ ـِإذا َسـوَّ
َ
ـف

ْ
خ

َ َ
  ُت فیـِه ِمـْن ُروحـيـ

ُه سـاِجدین
َ
ُعوا ل

َ
ق
َ
 ف

و  ،كردم منظمرا  ،بودنش كياتومات ،بدنش ونيآن اتوماس يعني ؛كه درستش كردم يوقت ،1
از روح وقتـي  ونـد  خدا. دنـ نكمالئكه بـر انسـان سـجده     ديآنوقت با ،دميكه از روح خودم در او دم يوقتآن

 .انسـان هـم داد  بـه   ،نه بطور مطلقطور نسبي خودش را ب اراتياز صفات و اخت يبعضدميد خودش در او 
 ميكار ببر به طانياراده را در راه ش نياگر ما ا. است يوابسته به روح انسان يانسان ي اراده نياست كه ا نيا

. شود تيتقو دياراده با نيا. ايم كمك كرده طانيبه شديگري ، كند ميرا فاسد  مان اراده يكي: دو ضرر دارد
 يكسـ اگر  نكهيا يبرا .روزه است آنها نياست كه مهمتر دهياراده آفر تيتقو يبرا يمختلف ليخداوند وسا

غـذا   اقيهمان اندازه با اشت بهاندازه گرسنه باشد هر به ،خصوص اگر گرسنه باشد به ،نديببغذا  يعيبطور طب
آن  نجـا يدر ا  نكهيا يه است برادادخداوند دستور  يول ،ستينتوجيه محتاج به  ،است يعيطب نيا .خورد يم
اراده هـم در انسـان   . گرفتـه شـود  روزه  ،براي تمرين شودبه غذا تابع اراده  ليم يعني ؛شودتابع اراده  ليم

چه  ،ظاهرصورت  چه به( كند يفكر من اانسكه  يمعن نيبه ا ؛است يمنطق كياستدالل و  كيمسبوق به 
 كنـد،  يآنوقـت آن عمـل را اراده مـ   . اسـت درسـت  كـه   دهد يم صيتشخ را و عملي) صورت ناخودآگاه به

 ي ارادهاست براي تحقّق  ينيروزه تمر. عمل را انجام ندهد ايكه آن عمل را انجام دهد  دهد يم صيتشخ
كند،  يحاال اجرا نم ،داجرا كن دتوان يم شهيو همانسان است  اريرا كه بطور معمول در اخت يعمل ؛ چونياله
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ـ ا. اراده بكن طورنيا نجايفرموده است در ا ،دادهرا كه اراده  يچرا؟ چون آن كس اسـت   نيتمـر  نيبهتـر  ني
ـ ا. ميستيا يبه نماز م ياله ي آن اراده  آنوقت با. دهد يحالت را م نيروزه ا. تمام عبادات يبرا هـم كـه    ني

ـ   ، بلكهخدا نباشد اديمواقع به  ريسا نكهيا بود، نه اخد اديبه  ديبادر اين ايام اند  گفته ه انسـان را  چـون توج
 نكـه يبـدون ا ( هتوج نيخود ا خورم؟ ينماما  مهم هست هگرسن نميب يچرا من غذا م نكهيبه ا كند يجذب م

ـ كـه بلـه، تـو ا    ديگو يمخود به  شود كه يم نيتمرباعث اين ) آگاه باشديا  اصطالح اراده كند به را كـار   ني
 يبـرا  ،يبنـدگ  ياست كه انسان را بـرا  يعباداتهم از جهت روزه  نيبه ا. چون خدا فرموده است يكن يم

  .كند يآماده م، يخلوص در بندگ
 عـام  ،بنـدي را كـه روزه   تقسـيم اين تقريباً مطالب  روزه، بندي تقسيمذكر بدون  ،اين بخش در آخر

در شـب و  خـواص كـه    ي كننـد بـه روزه   اشـاره مـي  ايشان . ندا هفرمودبيان ، دارد الخاص خاص و خاص و
در مورد نماز  .بايد به ياد خدا بود و تمام قوا را از مخالفت خداوند باز داشت) ام ماه رمضانالاقل در اي( روز
 ند كه ا هگفت

َ
 
ْ ُ
ذیَن 

َّ
 داِئُمون  ال

ْ
ِ ِ
همانطوركـه   .د به ساعت نيستولي نماز واقعي كه ذكر است مقي 1. َصال
زبان را از گفتـار   تمام قواي خودمان را از مخالفت با خدا باز بداريم و همينطورشرح دادم بايد در ايام روزه 

در  .اريكـ اين يك تمريني است براي تقوا و پرهيز ....و خيانت و از ضربه زدن به ديگران بيجا، دست را از
 : فرمايد روزه مي ي دربارهقرآن 

ُ
یاُم ک ْیکُم الصِّ

َ
 ِتَب َعل

ُ
ـونَ کمـا ک

ُ
ق تَّ

َ
کـْم ت

َّ
َعل

َ
ـْبِلکْم ل

َ
ـذیَن ِمـْن ق

َّ
 ال

َ َ
ِتـَب 

بـر شـما    ،2
کـمْ  ،به اين اميد ؛كه بر مذاهب قبلي هم واجب شده بود همانطوري ،روزه) يعني واجب شد( شد نوشته

َّ
َعل

َ
 ،ل

ـ  :رمايدف ها بسيار آمده، چنانكه مي»شايد«از اين قبيل در آيات قرآن  .يعني شايد كه تقوا پيشه كنيد
ُ

ک
َّ
َعل

َ
ْم ل

ون
ُ
ْعِقل

َ
 ،  ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
کـُرونَ ل

َ
َتف

َ
ـونَ  :فرمايد اينجا ميولي در  .ْم ت

ُ
ق تَّ

َ
کـْم ت

َّ
َعل

َ
يعني به اميد اينكه با ايـن خـودداري و    ؛ل

  .اميدوارم خداوند اين توفيق را به ما عنايت كند .پيشه كنيد اين تمرين بتوانيد در زندگي تقوا
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  رح 
  1س-   زکات  

 ِبسْ 
ِ
ِ  م   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

غنايم و عايدات كه براي وافـدين و اقربـاء    عايدات مالي براي مصارف عمومي و خمسِ اتزك
   2.اهللا عليه و آله امام و مستحقين آنها معين شده رسول صلي

 ي لهأبـه مسـ  و در اينجـا  ، روزه را فرمودنـد  نمـاز را  ،ذكر فرمودند يكي يكيواجبات را  پندصالحدر 
 يعنـ ياسـت   تيعبود انيب ميكه گفت ينطور عبادت هما .دنديرس نهايخمس و زكات و ايعني  يعبادات مال

، بـه خداونـد عـالم اقـرار     دانـم  يم لارباب كُ ي خودم را بنده كنم، يخداوند، احساس م ي من خودم را بنده
  .باشد تياز عبود يحاك دياعبادات ب نيبنابرا .عبادت است ياظهار بندگ نيا .كه من بنده هستم كنم يم

 مقـرّر عنوان يك عبـادت   به اتزك ،يعني مادامي كه حضرت در مكّه تشريف داشتند ،در بدو اسالم
مسـتحب اعـالم   عملـي  عنوان  هنشده بود بلكه انفاق يعني كمك و مساعدت به اشخاص نادار و نيازمند ب

 وَ : فرمايـد  ميقرآن . شده بود
َ
ـوا يفأ

ُ
ق ِ

ْ
   ِ

 اهللاَّ
ِ
ـةِ َوالَسـبیل

َ
ک

ُ
ْھل  التَّ

َ
 ِإىل

ْ ُ
ْیـدیمک

َ
أ
ِ
ـوا ب

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ت

بـه  در راه خـدا  انفـاق كنيـد    ؛3
البتّـه ايـن    .خودتان را با دست خود به هالكت نيندازيـد و اشخاصي كه ندارند، به زندگيشان كمك كنيد، 

  :گويد در اينجا حافظ مي است و كلّي شده ي يك قاعده
ــدا      ــا گ ــده ت ــدل ب ــام ع ــه ج ــاقي ب    س

ــاور    ــرت ني ــد  غي ــربال كن ــان پ ــه جه  د ك
 .شـود  زندگيشان تأمين باشد ديگر جاروجنجال نمـي مردم  ي اگر عدالتي باشد و همهاين است كه 

ـ   .نبـود مقـرّر  واجبـي   ، حكـم اتعنوان زكـ  به ايامهرجهت در آن  به ي جـزء صـفات مـؤمنين    در آيـات مكّ
ذیَن يف: فرمايد مي

َّ
ائِ   َوال وٌم لِلسَّ

ُ
ْم َحقٌّ َمْعل ْمواِهلِ

َ
 أ

ِ
َ ل

ْ
ُرومـحْ ـَوامل

ـ     ،4 ي كساني كه در اموال خودشـان بـراي سـائل حقّ
   َويف: فرمايـد  ديگر مـي  ي در آيه .دهند تشخيص ميمعلوم 

ِ
ـاِئل ْم َحـقٌّ لِلسَّ ْمـواِهلِ

َ
َ أ

ْ
.ُرومـْحــَوامل

نظـر   اينجـا بـه  در   5
ل لغتش پيـدا  اوت بعداً زكا. داردمشخص و همين كه بايد بدهند،  رسد كه نظر به زكات يعني يك حقّ مي
ون :اين اسـت صفات مؤمنين  يكي ازبراي اينكه  ؛شد

ُ
اکِة فـاِعل  لِلـزَّ

ْ ُ
ـذیَن 

َّ
ي كـه بـه زكـات عمـل     يآنهـا  ،6 َوال

بعـد كـه حضـرت بـه      .شدمقرّر كم مقرّرات مشخصي برايش  كم ، واين جزء صفات مؤمن است ؛كنند مي
دو قبيله اوس و خزرج كه با هـم  سران ر واقع يعني ددر آنجا حكومت تشكيل شد و مدينه تشريف آوردند 

به مدينه تشريف ببرنـد و  ايشان عهد و بيعت كردند و خواهش كردند كه و با حضرت آمدند  ،جدال داشتند
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شدند  موفّقامر الهي و قدرت معنوي كه حضرت داشتند  با. بين آنها در واقع قضاوت كه نه حكومت كنند
هر حكومتي ولـو همـه    ،وقتي حكومت تشكيل دادند .متي تشكيل بدهنداختالفات آنها را رفع كنند و حكو

بنويسند چه كسي چقـدر  ه كنند و تهيخواهد كه  دفتري ميمثالً  ؛باز هم خرج دارد ،از مردمان صالح باشند
اين خرج را چه كسي بايد بدهـد؟ خـرج هـر     .هرحال خرج مختصري دارد و كجا خرج شده؟ به زكات داده

ـ ا. باشد المال تيب كيدر اينجا بايد . ت پيغمبر بايستي اين خرج را بدهندماُ ،ملّت بدهد حكومتي را بايد  ني
 يمـار يب كي ،يدمياپ كينكرده  يخدا ديمثالً فرض كن. ت استماُ يعموم يها نهيهزمربوط به  المال تيب

ـ از ا يريجلـوگ  يبـرا  ،شـود  يمشايع  ...و وبا، طاعون، حصبهمثل بود  اديز ميكه قد يهمگان ـ و رعا ني  تي
 هزينـه  نيكه حساب ا يهمان كس اي. است المال تياز ب ها نهيهز نيانجام شود، ا ديبا ييها نهيبهداشت هز

اين  .شود داده  المال تيب محلّاز  ديبا شود يكه به او داده م يبگذرد، حقوق ديبا شيخودش زندگ كند يرا م
ـا: دفرماي مي ،نازل شد باره درايناست كه در آياتي كه 

ِ
 ْ

ِ

ِّ
ـَزک

ُ
 َوت

ْ ُ
ُر ھِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة
َ
ْم َصَدق ْمواِهلِ

َ
 ِمْن أ

ْ
ذ

ُ
خ

از مـال آنهـا    ،1
صدقه اعم از همـه نـوع كمـك    (.كني با اين ترتيب تو آنها و اموالشان را پاك مي ؛زكات بگيرصدقه بگير، 

  .)مثل زكات است
بايد زكات بدهنـد مـأمور   ي كه يبود براي اينكه حضرت از آنهاخرج جديدي هم پيدا شده در اينجا 

ي  ، بـه انـدازه  ي امـر زكـات هسـتند   كساني كه متصداي دارد،  در آيه .فرستادند زكات را بگيرند زكات مي
عنوان يـك   شد قرآن به كه بايد خرج حكومت ميرا زكات اين . زكات داده شود خرجشان بايستي از محلّ

  .ه استعبادت شناخت
كردنـد از   اي سعي مي هگرفتند و شايد يك عد تا حاال مالياتي مياز ابتدا ها  ها و دولت تمام حكومت
دو تـا دفتـر   مثالً كساني  .استهم شده خيلي بيشتر اين كار حاال كه در دنيا البتّه  .زير بار ماليات بگريزند

كه در اسالم تعيـين شـده   ولي حكومتي  .گريزند از پرداخت ماليات ميو كنند و از اينطور كارها  درست مي
گيرد بلكه مقرّر فرموده است كه ايـن زكـات    نه تنها زكات را مي كه در آنيد شده ياز طرف خداوند تأ ودب

 ت بايد نيكننده  پرداختيعني  ؛عبادت است
ً
ْرَبة

ُ
ِ  ق  اهللاَّ

َ
خوانيـد اگـر    نماز مياگر كه  همانطوري ؛داشته باشد ِإىل

  به نيت به زبان هم نياوريد در دلتان نماز را
ً
ْرَبة

ُ
ِ  ق  اهللاَّ

َ
زكـات هـم    ؛خوانيـد  مـي  براي نزديكي به خداونـد  ِإىل

  .همينطور است
يا روزه يا زكات  از آن جاي قرآن نماز را گفته بعد ردر ه  معموالًخداوند  .ت استاعباداز زكات هم 

وقتي زكات در ذهن مـردم عبـادت    .است آنها را يك نوع دانسته .استذكر كرده را و گاهي هم هر دو را 
كسـي   ،براي اينكه مثالً اگر كسـي نخواهـد نمـاز بخوانـد     .كنند نميي شد ديگر از پرداختن آن امتناع تلقّ

زكـات هـم همينطـور    . شود الصالة مي نكرده تارك خودش خداي ،نيست كه بگويد از نماز خواندن گريخت
 به نيت است يعني 

ً
ْرَبـة

ُ
ِ  ق  اهللاَّ

َ
  اسـت كـه   درسـت . است كه بايد بـه طيـب خـاطر داده شـود     ِإىل

ً
ْرَبـة

ُ
ِ  ق  اهللاَّ

َ
 ِإىل
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  :گويند كه مي صيم ولي در معنا يعني اطاعت امر خدا و اطاعت امر پيغمبريگو مي
ــت     ــر اس ــب پيغمب ــرآن از ل ــه ق ــر چ    گ

 1هــر كــه گويــد حــق نگفتــه كــافر اســت  
ط او را بـر  يعني عظمـت او را و تسـلّ   ؛كنيم را اطاعت مي صبنابراين ما با دادن زكات امر پيغمبر

  .نهيم گردن مي خودمان قبول داريم و به حكومتي كه بر ما دارد با طيب خاطر
رم ـنظـ  شد كه از خرج بيشـتر بـود، بـه    آنقدر مي ها گاهي زكات در بعضي حكومتدر تاريخ اسالم 

اي نوشـتند   نامـه  )گفتند وقت مغرب ميآن(عبدالعزيز بود كه از يكي از كشورهاي شمال آفريقا  زمان عمربن
اجازه داريم آنها را در امور شـهري خـرج    ،زياد آمده ،ها را هم كه داديم كات را جمع كرديم و خرجكه ما ز

خصوص در صدر اسـالم بـه    ديگر الزم نبود كه به اينكه، منظور. انجام دادند كنيم؟ خليفه اجازه داد و آنها
كمااينكـه   .دادنـد  زكات مي مسلمانانطيب خاطر  به ،فرستادند وقتي كسي را مي .بگيرنداز كسي زكات زور 

ابـوبكر   .آنهـا ندادنـد   .اي بـراي گـرفتن زكـات    ابوبكر مأموري فرستاد به قبيله صپيغمبر بعد از حضرت
تـر   رسد اين صـحيح  نظر مي خين شيعه كه بهاما چرا ندادند؟ بعضي مور .قشوني فرستاد كه زكات را بگيرند

مـا  . صبه جانشين پيغمبر صم و در نبودن پيغمبربدهي صگفتند كه ما بايد زكات را به پيغمبر ،است
نهـا مرتـد   آ :گويند خين ديگر ميولي مور .بدهيمبه او است  صبايد بدانيم كه اگر ابوبكر جانشين پيغمبر

در اينجـا فقـط ايـن مطلـب را      .ما به آن قسمتش كـاري نـداريم   .مشهور شدند »هرد« نام اهل به و شدند
مخـارج و  كـه  بعد  .بگيرندزكات فرستاد كه از مردم  ميكساني را كومت يم كه دولت و حيخواهيم بگو مي

فرستادند به كشورهاي مختلف و بـه اسـالم دعـوت     بايد سفير مي ،ها باال رفت هزينه و جمعيت زيادتر شد
ديـن  بـر  و شـدند   هـا مسـلمان نمـي    اما خيلي. داد شد زكاتش را مي كه مسلمان مياز طرفي هر .كردند مي

الهـي ماننـد يهـود و نصـارا و زرتشـتي، اينهـا در حكومـت        اديان  ؛ماندند ميكشور خود باقي در خودشان 
ـ  ضرب .امنيتشان مرهون حكومت اسالمي بود ،كردند اسالمي زندگي مي َتـاِن اسـت كـه    يالمثل

َ
ُھول

ْ َ
ِنْعَمَتـاِن 

َمـان ةِ ـحَّ ـالصِّ 
َ ْ
بـه  آن را مگـر وقتـي كـه    (م دانـي  ، دو نعمت است كه بر ما مجهول است و قدرش را نمـي َواأل

 .امنيت خيلي مهم اسـت  .امنيتديگري ت بدن و سالمتي، يكي صح ):اً يا جزاً از دست بدهيماي كلّ واقعه
اين اسـت كـه آنهـا كـه غيرمسـلم      . دارد اهميتاندازه صحت بدن شخص، صحت بدن اجتماع، همان  به

آنهـا اجـازه   ولي  صعنوان اطاعت امر پيغمبر بهداد  براي اينكه مسلمان زكات مي دادند بودند، زكات نمي
  شود گفت پس نمي ،را قبول نكنند صداشتند كه پيغمبر

ً
ْرَبـة

ُ
ِ  ق  اهللاَّ

َ
بايـد در  آنها هـم  بدهند ولي زكات  ِإىل

و هـم  بـود  عنوان جزيه كـه هـم زكـات     ي براي آنها معين شد بهماليات خاصكردند، لذا  ميهزينه شركت 
كمااينكه در شام چند آبادي را مسلمين گرفتنـد و   .حكومت اسالمي ي در داخلهباع حفظ امنيت اتعنوان  به

چندي هم دست آنها بـود  و حمله كردند و آنجا را گرفتند كساني بعد  ،حكومت اسالمي در آنجا مستقر شد
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يـه پـس   اصطالح زكات بود يا جز يا مالياتي كه به و دو مرتبه كه مسلمين رفتند و آنجا را گرفتند آن جزيه
نتوانسـتيم امنيـت را حفـظ كنـيم ايـن را      چون  ليامنيت شماست و ي دادند و گفتند اين جزيه براي بيمه

  .دهيم مي پس
توانـد   ت كـه غيرمسـلمان نمـي   اين است كه براي غير مسلمان جزيه برقرار شد آن هم به اين علّ

 اسـت منتهـ  اديـان ه در بيشـتر   البتّه حكم زكات تقريبـاً . پرداخت كند صپيغمبردين عنوان اطاعت از  به
 ،به دنبال حكومت نبـود اصوالً حضرت عيسي به حكومت نرسيد و چون  مسيحيتدر صورت واجب،  به نه
ي داشت بود و مقرّرات خاصبرقرار حكومتي  عموسي زمان حضرت در. بود صورت انفاق و مستحبات به

  .دادند هرجهت آنها اين زكات را كه نبايد مي ولي به
كسي كـه از  . استند عايدات مالي براي مصارف عمومي ا هكه اينجا مرقوم فرمود ينطوريزكات هم

بـه جامعـه كمـك     ،كه برده ييبري و سودها جبران بهرهبه القاعده بايد  برد علي اجتماع عايدي و بهره مي
 ؛ و نقره بـود سكّه طاليا گاو و گوسفند و شتر يا ، خرما، جو، كشمش گندمعموماً درآمدها  ايامدر آن  .كند

كه زكات از چيسـت؟   هالبتّه اين را قرآن نفرمود .بودو نقره طال  ي پول رايج سكّه .چون اسكناس كه نبود
ون: هفرمود

ُ
اکِة فـاِعل  لِلزَّ

ْ ُ
ذیَن 

َّ
ْ : هيا جاي ديگر فرمود ، َوال

ِ
ْ
ـ
َ
ـا َوَصـلِّ َعل

ِ
 ْ

ِ

ِّ
ـَزک

ُ
 َوت

ْ ُ
ـُر ھِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة
َ
ْم َصـَدق ْمـواِهلِ

َ
 ِمـْن أ

ْ
ـذ

ُ
 ،خ

كـه  چسـبيم   ولي ما گاهي اوقات آنقدر بـه ظـاهر عبـارت مـي     .استكه آن هم براي پاك كردن مالشان 
سـازي اسـت كـه صـحيح      صحنهنوعي اين  !مال ما را پاك و حالل كنيد :گويند ميكساني به اين طريق 

  زند يا خدا را؟ آدم خودش را گول مي .گول زدن است .رسد نظر نمي به
كارخانـه   اياماگر كسي مثالً در آن ولي  گرفت آن موقع بر آن چيزها تعلّق مي درهرجهت زكات  به

  :اند نبايد ماليات بدهد؟ نبايد زكات بدهد؟ گفته ،سازي داشت ماشين
ً
ة
َ
ْم َصـَدق ْمواِهلِ

َ
 ِمْن أ

ْ
ذ

ُ
هر چه اين شامل  ،خ

حـاال هـم اگـر     .دادنـد  ميزكات آنها را  ،اجناس ماليات داشتاين ها  وقتچون آنشود ولي  ميماليات دارد 
خمسش  ،را جدا حساب كندزكات مالش هاي فقهي نوشته شده  كسي بتواند به همان طريقي كه در رساله

در  شاهينورعل يمرحوم آقارا  نيالبتّه ا .خيلي بهتر استو بدهد، گيرد جدا حساب كند  را اگر به او تعلّق مي
چـون  كـه  نـد  ا همرقوم فرمودقرآن خويش  ريهم در تفس شاهيعل سلطان ند، حضرتا همرقوم فرمود اي رساله

ندارنـد، بـه تجربـه    را اكنـون  مبلغ  نيا ي خمس و زكات و محاسبه نيب كيامكان محاسبه و تفك ها يليخ
ـ حكـم جد  هيعشـر  .ستاز زكات و خمس ا يبدهند مغن هيرا عشرآن كه ده درصد از  دهيرس  .سـت ين يدي
اگر  ؛بهتر است ،دياموال جدا كنرا از زكات و خمس  ديرا بدان حكم زكات و خمسو  دياهل حساب باش اگر
بدعت اسـت،   هيكه عشر رنديگ يم راديا نكهيا نيبنابرا. تر است راحت هيعشرصورت  نيهمبه البتّه  دينتوان

ـ ، انصف خمـس را بخواهـد بدهـد    ياگر كس. طرز محاسبه است كي در واقع. ستينه بدعت ن بـدعت   ني
  .خمسنصف  يعني هيعشر ؟است

صـاف   شيآن عبادت را بـرا  يها انجام عبادت را داشته باشد خداوند راه تين يهرجهت اگر كس به
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نا :فرمايد ، چنانكه ميكند يم
َ
ْ ُسـُبل ُ َّ ْھـِدَی

َ
ن
َ
ذیَن جاَهُدوا فینا ل

َّ
.َوال

 راكـه زكـات و خمـس     ديريبگ ميتصمهرگاه  1
 ي عمليـه هـا  در رساله نهاياما مصارف ا .شود يخودش بر شما روشن مو براي اين كار تالش كنيد،  ديبده

ـ مطمـئن بود و  ديداشت نيقياگر خودتان . ديكن دايها پ در رساله دينوشته شده و با ـ كـه ا  دي كـه   يخرجـ  ني
از اين است بهتر  ديبكنپرداخت خودتان  ،آمده  است كه در شرع جزء زكات يجزء مصارف ديبكن ديخواه يم

  .بكند يگريدكه 
به ندرت بعضي از فقهاي  ،قبول ندارنددر مورد غنايم جنگي اكنون ت نّس را اهل ساما خمس، خم

 ي دربـاره  .لي است كه اينجا جايش نيسـت اين بحث مفص .گويند خمس مصداقاً منتفي است شيعه هم مي
ـيْ  :فرمايد خمس در قرآن مي

َ
ْ ِمـْن ش

ُ
ِنْممت

َ
ا غ

َّ
من
َ
ُموا أ

َ
َسـُه وَ  َواْعل

ُ ُ
ِ مخ

نَّ ِهللاَّ
َ
ـأ
َ
ُسـولِ ٍء ف لِلرَّ

فرمايـد هـر    در ايـن آيـه مـي    ،2
ْ (غنيمتي كه به دست آمد 

ُ
ِنْممت

َ
ا غ

َّ
من
َ
كـه غنيمـت چيسـت؟ كسـي     كنند  ميآنوقت بحث  .خمسش را بدهيد )أ

در  بـاره  درايـن آيا اينها غنيمت است؟ ... چيزي به دست آورد و ،غواصي كرد ،دريا رفته گنجي پيدا كرد، ب
يكـي از  . مراجعه كنيـد به آنجا ل نوشته شده كه اگر بخواهيد آقايان مفص ي هاي همه كتب فقهي و رساله

كسي تجارتي، شغلي دارد بعضـاً در ايـن   مثالً به اين معني كه  .مخلوط به حرام استحالل مواردش مال 
اگر بداند اين مال چيسـت   ،ي و تجاوز كرده يا مالي را به ناحق تصاحب كردهشغل به بعضي اشخاص تعد

مـثالً  اگـر مشـكوك بـود     .عودت بدهد به صاحب اصلي مال راهر وقت توبه كرد عيناً بايد  ،ستو مال كي
 حرامرود كه يك نخود  است ولي اگر احتمال مي حالل آن داند كه قسمت اعظم دارد ميبسيار مال كسي 
اي  ارهايد كفّشاين البتّه  .را بدهد خود اموال ي خواهد جبران كند بايد خمس همه وقتي مي ،باشد آن داخل

  .نگيردبه حرام باشد كه مال مردم را اصالً 
 كـان يخداونـد نخواسـته كـه نزد    ،مردم است ي متعلّق به همه المال تيمردم حقوق ب چون در نظر

احترامشـان در نـزد مـردم     نكهيا يبرا ؛استفاده كنند ،يمستحب تها، صدقا مثالً از انفاق اياز زكات  غمبريپ
مشخص بود كـه چـه   تقريباً داد و  صيتشخ شد يم يمختصردر گذشته دوران  كيتا  البتّه .محفوظ بماند

 يدر طـ  نكـه يا يبـرا  .بلكه محال است ؛امروز مشكل است يول. نه يو چه كسان غمبرندياز نسل پ يكسان
 غمبـر يكـه فرزنـد پ   ها يلياست كه خ نيا. كشتند يرا م ،غمبريفرزندان پ يعني ،ها يعلو ها وقت  يليخ خيتار

 يكـه علـو   هـا  يليخ ،كردند يكمك م ها يكه به علو يدوراندر  ،عكسرب .كردند يبودند ابراز نكردند و نم
در  نـه يزم نيدر ا يسعد .كمك استفاده كنند نياز ا نكهيا يكردند برا مي يمعرف ينبودند خودشان را علو

 يعنـ يگـردن داشـت   شـال سـبز بـه    كه آمد  يشخص ريفالن ام شيكه پ ديگو يم. دارد يداستان گلستان
 يعبـادات  شيكردم و بـرا  ريام اديف بودم گفت و گفت امسال كه در حج مشرّ تهيت ريبه ام. دميس م،يعلو

كسي در آنجا بود كـه   .رفتاو داد و  يا زهيبه او جاامير . هم در مدح او خواند يا دهيقص كيانجام دادم و 
                                                                          

  . 69سوره عنكبوت، آيه .  1
  .41سوره انفال، آيه .  2
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. كنـد  يم ييدر فالن شهر گدا دم،يكه س يعني ،و شال سبز داشت يداد زهيكه به او جا يشخص نيا گفت
ـ مـن او را د  قربـان  ديرا دعا كرد، ع ريقربان در مكّه ام ديبود كه ع يعمد نكهيگفت ا يگريد كـه در   دمي

ـ  ،منظـور . كـردم، شـعر او بـوده    دايـ پ يانور وانيهم كه گفته بود گشتم در د يشعر .جاها بود  نيهم  كي
ـ يخ ألهمس نيا ،سالم كه امكان داشتل ايدر اوا يبود ول ينطوريدوران ا ـ رعا يل از  ياريبسـ  .شـد  يمـ  تي

 تيـ ب زكات و انفاقات، بر اهـل  ،نكته توجه داشتند كه صدقات روزه نيبه ا ،يدشمنان اسالم، دشمنان علو
ـ ا دهيشـن را داسـتان  اين . كردند يسوءاستفاده هم م قيطر نينكته توجه داشتند و از ا نيا بهحرام است،   دي

حضـرت   ميآورد تقـد  ييغـذا  وآمـد   يرمـرد يپ آوردنـد  يعاشورا را م ياسراكه  يوقت ،كوفه ايام در شكه 
بـردار ببـر،    :حضرت به او فرمودند .صدقه است :گفت ست؟يچ نيا ،دنديحضرت از او پرس .كرد سنبيز

 ميغمبـر يپ تيـ ب مـا اهـل   :فرمودنـد   د؟يچرا؟ شما كـه هسـت   :گفتو كرد  تعجب وا .صدقه بر ما حرام است
ـ از معاو ريـ غپيغمبر به ما گفتند  !بر ما يوا :گفتزد و سرش بر صدقه بر ما حرام است كه آن مرد  و و  هي
  .نداشتند يشيخو قوم و  ،هيام يو خاندان بن ديزي

كـه در پايـان مـاه رمضـان     است فطريه و آن ست هم هيك زكات فطره بجز اين خمس و زكات 
ايم و يـا   يعني ما روزه گرفته ؛طرت انساني است كه خدا به ما دادهف ي كه در واقع شكرانهشود  پرداخت مي

بـا  اينهـا   .هسـتيم  هـا  گرفتـه  روزهكه ما هم جزء به اين معني دهيم  اگر نتوانستيم روزه بگيريم فطريه مي
يكـي از مـوارد    .صـدقات مسـتحبي خيلـي اسـت     .اضافه بر زكات البتّه صدقات اسـت . استعنوان زكات 

 او اثاين است كه وقتي كسي فـوت شـد و ور   ،گويند واجب است ها مي كه حتّي بعضيصدقات مستحبي 
اي از آن امـوال بـه    ها كسـي آنجـا حاضـر بـود هديـه      وخويش اگر از قوم ،كنندرا تقسيم  شاموالخواستند 

هرجهـت هديـه    بـه  .گويند واجـب اسـت   ها مي دانند ولي بعضي را مستحب ميكار اين  ها بعضي .بدهيد او
  .كنيم رعايتنيز شاءاهللا كه ما بتوانيم اين واجب شرعي را  ان .خوب است يدبده

بـه تفصـيل    يشـرع  يهـا  رسـاله  عتيعبادت را در شر نيا يو احكام طرز اجرا يالبتّه احكام شرع
يكي از فوايدش اين است كه باعث آگاهي اشخاص شود،  ياز عبادات ذكر م نجايدر ا چهآن. كنند يمعين م

 زيـ چ ،ف، عرفـان كـه تصـو   كننـد  يمـ  اليـ ف هسـتند و خ تصومقام در جهل از درجه و  ها يليخ .شود مي
همـان   يعنـ ي ؛اصـطالح اشـتباه مقصـر باشـند     به نياپيدايش در  ها يليخ ديشا. استاز اسالم  يا جداگانه
تصـوف و عرفـان   . بالعكس موجب اشـتباه بشـوند   ،مردم استاذهان كردن  وشنر شان فهيكه وظ يكسان
چـون  . توجه دارد عتياز اهل شر شتريخود مستحبات ببه  يو حتّ داند ينم اهميت يعبادات را ب وجه چيه به

ولي اگر بكني  نكن يخواه يبكن، م يخواه يم يعنيكه با وضو بودن مستحب است  نديگو يم عتيدر شر
ـ  ينكـرد  يگنـاه  ،ينكرد تيامر را رعااين كه اگر  نديگو يم قتيدر طر يول .بهتر است هـم   ترقّـي  يول

مثالً در مورد انفاق كه در مورد زكات و  اي ؛يبا وضو باش شهيهم ديبا يكن ترقّي يخواه ياگر مكني و  نمي
 ياز شبلكسي شد كه نقل كه بارها است  عطّار خيش اءياالول تذكرةداستان در  نيا شد،ذكر  نجايخمس در ا
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اگـر از   :فرمـود  يانفاق كنم؟ شبل دياست؟ چقدر بازكاتش چقدر  ،دارم ناريد 20ه دارم، سكّ 20من  :ديپرس
 ؛اسـت  ناريد نيمزكاتش  )دانشمند بود ،هم بود هيعارف بود، فق نكهيدر ضمن ا يچون شبل( يپرس يم هيفق
. است ناريدونيم  بيستزكاتش  يپرس ياگر از عارف م يول ،خودت مال يمابق ،بده به زكاتنيم دينار  يعني

اما تـو   يخرج كن يتوان يمال خودت است، م يمابق ،ينباش ونيمد عتياز لحاظ شررا بده كه  ناريد نيمآن 
ـ ا ،يو خرج نكـرد  يكرد رهيكه چرا ذخ نديگو يبه تو م ي،اگر عارف چـرا خـرج    ،هسـت  ازمنـد يهمـه ن  ني

نقـل اسـت كـه نـزد      ءاياالول تذكرةدر همان  دياز جن اي .يخرج كن ديرا با ناريدبيست هر  نيبنابرا ؟ينكرد
چـرا   :از همانجـا برگشـت، گفتنـد    ولـي او . وارد مسـجد شـد   خيكـه شـ   ديدرفت؛  قتيطري از مشايخ يك

خـود را ملـزم   نقـدر  آ يعنـ يندارد،  يخبر رفانچپ وارد مسجد شود از ع يكه با پا يخيگفت ش ؟يبرگشت
  .ٰياول قيواجبات كه به طر ؛نندك تيمستحبات را رعاديدند كه  مي

 آمـد  يهر روز مـ  او. سكّه داشت 10 نار،يد 10مثالً  انياز صوف يكيكه  نقل است اءياالول تذكرةدر 
دل از مـال خـودم    خـواهم  يمـ  :گفـت  ؟يكن يكار را م نيچرا ا :گفتند .انداخت يم اياش را به در سكّه كي

ـ ا ؛ضربه به نفس بزنم كيهر روز  مخواه ينه، م :فتگ .كار را بكن نيا كبارهيگفتند . بكنم اسـت كـه    ني
، از روزه اسـت  يا جلـوه  شـده خمـس و زكـات   گفته  نكهيجهت ا ديشا. كنم يكار را م نيا ميآ يمهر روز 

 ودشانخ ي كه تمام جانداران النه نديگو يم يشناس ستيز نيمحقق. است يخوددار كي يعني .همين باشد
ـ و ا دانند يجزء وجود خودشان م ،كه گرفتند يا مثالً طعمه ،كه دارندرا  يزيچ اي  وانـات ير حهـم كـه د   ني

 يبـرا  دهـد  يكه خودش دارد به او مـ را  يا طعمهو  كند يم ثاريا ،كند يمادر به فرزندش گذشت مايد  ديده
است كه  نيا. هم آن فرزند راو  داند يرا جزء وجود خودش م ،ملك، مال نيطعمه، ا نياست كه هم ا نيا

حكمتش  كي ديبپرداز، شا ،دت استجزء وجو و يكه دار يا مجموعه يعني ،اند از وجود خودت گفتهوقتي 
را  فيوظا نيدهد كه تمام ا قيخداوند ما را توف .دارد يحكمت يهرجهت تمام عبادات اله به. است بوده نيا

  .ميانجام ده
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توجـه بـه مالكيـت     و ساير انفاقات واجبه و مستحبه براي كاهاندن بستگي دل است به دنيا و
 ،كه تا بتواند بسازد و خـرج  )هزينه(و حساب خرج  )درآمد(حق تعالي و مراقبت عايدي  ي هحقّ

 هافزون از دخل نكند كه به وام گرفتار شود و بركت براي پرداخت آن وعده داده شده و دهنـد 
بخشد و حفظ كند رود ب تواند كمتر يا بيشتر نمايد يا از راهي كه گمان نمي دهد مي كه روزي مي

   2.يا ببرد
واجبه همان زكـات اسـت و زكـات فطـره يـا       .واجبه است و مستحبه ،اصطالح صدقات انفاقات به
در مـؤمنين  كمك و معاونت  .مستحبات هرگونه كمكي است كه انسان به ديگري بكند... فطريه، خمس و

  :فرمايـد  كـه مـي   البتّه كمك در كار خيـر  .هر كاري خوب است
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هر يك از مـؤمنين زنـدگي   و حكومتي نداشتند  صمعنا از اول هم در مكّه كه هنوز پيغمبر اين به
مكّـه  بـاره در   ايـن درآيـاتي   .دادند ميزكات  ؛كردند البتّه به يكديگر كمك ميو مستقل خودشان را داشتند 

ونَ : ؛ مثلاستنازل شده 
ُ
اکِة فـاِعل  لِلزَّ

ْ ُ
ذیَن 

َّ
 صمعين نشده بـود و بـه پيغمبـر   ميزان زكات هنوز  امنته 5.َوال

خطاب به مؤمنين بود كه بـراي پـاكي اموالتـان زكـات      .هم دستور داده نشده بود كه زكات را از آنها بگير
  .يعني كمك كنيد به ديگران ؛بدهيد

براي تأمين خرج حكومت البتّه نه  ،اين حكومت خرج داشت ،بعد كه در مدينه حكومت تشكيل شد
امـوال و آذوقـه يـا اسـلحه      ،لشكر و ارتش مجهزي نداشـتند  چونجنگ كه خارج ممثالً  ،خرجش ي همه

 ،مثل نمـاز و روزه خود مؤمنين چون جهاد را عبادت و وظيفه شرعي  .بعد البتّه تدريجاً فراهم شد ،نداشتند
اگر مركبي داشتند مركبشان را و شمشير، كمان، سپر مثل دانستند خودشان اسلحه متداول آن وقت را  مي
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بعداً مقـرّر   .هركس به خرج خودش در واقع آماده بود .آمدند داشتند و مي را برميبين راه آذوقه چند روزه  و
خمـس   ،شـد مخـارج بيشـتر   بعداً كـه   ؛عنوان زكات پرداخت كنند شد كه خرج حكومت را خود مؤمنين به

و خمـس در واقـع دو   زكـات   .اسـت  ها ذكر شـده  ي دارد كه در رسالهالبتّه خمس مصارف خاص .شد مقرّر
اظهارنامـه ماليـاتي   مثـل امـروز   به زور بگيرند كه كه مالياتي نبود آنها تفاوت كه با اين ماليات دولتي بود 

كرد و قبـول آن ماليـات و    كننده با ميل پرداخت مي مالياتي بود كه پرداخت .بفرستند يا اجرائيه صادر كنند
  .دانست زكات را براي خودش افتخار و عبادت مي

اري بر فطـرت انسـاني اسـت    ززكات فطره در واقع شكرگ .زكات فطره يا فطريه جدا از اين بود اما
در واقـع   پرداخـت فطريـه   ،انـد  اند و روزه گرفتـه  ي كه توفيق روزه پيدا كردهيآنها .كه خدا به ما داده است

ه به جهاتي نتوانسته كسي هم ك .اند كرده عملفطرت خودشان به كه براي ايناري است زشكرگي  منزله به
ـ   .انـد  خود شده ي به انجام وظيفه موفّقار اين است كه برادرانش زروزه بگيرد شكرگ در ت كنـيم  وقتـي دقّ

شـوند از   در واقع مـؤمنين خوشـحال مـي    .شود اي از همبستگي مؤمنين به يكديگر ديده مي رگه اينجا هم
همـين وضـعيت در روز    .دا كردند و روزه گرفتنـد برادران من توفيق پي ،اينكه من اگر نتوانستم روزه بگيرم

مسـتطيع نيسـتم يـا    هنـوز   من اگـر نتوانسـتم بـروم يـا     گويد كسي كه به حج نرفته مي .عيد قربان است
اند كه يكـي از عبـادات مقـرّره را انجـام      چون امروز برادران من توفيق پيدا كردهولي  ،هرجهت ديگري به

  .گيرم طر آنها و براي اينكه آنها خوشحال شدند جشن ميبه اين مناسبت براي خاهم بدهند من 
كسـاني كـه آنجـا امـوالي      ،شـد  تأمين مي تزكاخمس و با توجه به اينكه هزينه حكومت از حال 

 تزكـا چيـز  كـه از چـه    هنشـد گفته البتّه در قرآن  .دادند مي تداشتند از اموالشان و از درآمدشان بايد زكا
بود، رايج  ها فقط خرما، كشمش، گندم، جو، گاو و گوسفند و امثالهم آنوقت و ؟بگيريم و چند درصد بگيريم

غنيمت يعني چيزي كه بدون رنج  .خمس مربوط به غنائم بود .گرفتند اين است كه از اين اموال زكات مي
ـ واآن چيـز  دسـت آوردن   البتّه بدون رنـج و زحمـت بـراي بـه     .و زحمت به دست بياوريم ا وقتـي جنـگ   لّ

ولـي   ؛زحمت كشيدند و اين غنيمت را به دست آوردنـد براي جنگ گيرند خيلي هم  غنيمتي ميو  كنند مي
ايـن  ولـي   .براي عبادت و براي جهاد زحمت كشـيدند  .براي به دست آوردن اين غنيمت زحمتي نكشيدند

 اينهـا در  و مصارفش چيست، گيرند كه از چه زكات و خمس مياينمال همينطوري به دستشان آمده حاال 
  . اند آقايان فقها مفصل بحث كرده .ارتباطي نداردچندان كتب فقهي نوشته شده كه به بحث ما 

به كسي بكنيم از كه كمك مستقيمي  :انفاقات مستحبه انواع و اقسام دارد .اينها انفاقات واجب بود
خداونـد در   .شـود  مي دهيد از انفاقات مستحبه تلقّي براي امر خدا مهماني مي وقتي. انفاقات مستحبه است
فرمايد قرآن مي ي ليهاين مورد در آيات او : 

ٌ
مي

َ
ْجـٌر رک

َ
ـُه أ

َ
ـُه َول

َ
ُه ل

َ
ُیضاِعف

َ
 ف

ً
 َحَسنا

ً
ْرضا

َ
َ ق ِرُض اهللاَّ

ْ ُ
ذي 

َّ
ا ال

َ
َمْن ذ

چـه   ،1
البتّه مال و اموال را خـدا داده   .كسي است كه به خدا قرض الحسنه بدهد كه خداوند چند برابر به او بدهد
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معين صورت قطعي  هاصطالح ب هنوز حكم زكات بهچون  .آن را بگيرد به اين طريق نخواسته ذلك عمولي 
هـا گفتنـد    همين آيه بود كه يهودي ي بارهدر .عنوان قرض به خدا بدهيم فرمايد كه به اينطور ميبود نشده 

خداوند فقير نيسـت روزي   بعد آيه در رد جواب آنها نازل شد كه خير .كه خداوند فقير است و ما ثروتمنديم
  .گويد شما نگران نباشيد از اين حيث به مسلمين مي  رساند، كسي كه بخواهد ميرا به هر

 ي مسائل اقتصـادي اسـت كـه برنامـه    جزء مقرّرات منع ربا مجموعاً  ي ماليات به اضافه تاين زكا
ه باشد براي اينكه ببينـد  بايد حساب دخل و خرجش را داشتمسلمان  .كند مسلمان را معين مييك زندگي 

بايـد ايـن حسـاب را بكنـد كـه       .كه به دام گرفتار نشـود بدهد و چقدر بايد خرج بكند تكه چقدر بايد زكا
ي يهـا  خصـوص وام  بـه  ؛داننـد  مـي مشكالتش را ي كه گرفتار هستند يآنها .خرجش از دخلش بيشتر نباشد

كـه مـا    بطـوري  .زد همان پرداخت وام ثـوابي دارد را بپردا شواماگر البتّه كسي كه وام دارد  .بهره دارد كه
ي يشـود كـار دنيـا    پرداخت وام را نمـي اگر وام خود را بپردازيد، ي نكنيد ولي ييم روز جمعه كار دنيايگو مي

  .پرداخت وام يك نحوه عبادت مستحبي است .حساب كرد
تأكيـد   ،سـت مخصوصاًً در فطره كه اظهار بندگي و ياد داشت بيعت و نمايش فطـرت ايمـان ا  

   1.بيشتر شده است
هـم وقتـي رئـيس     صپيغمبـر . كـرد  زكات و خمس را در واقع حكومت ذينفع بود و وصول مـي 

 به مصداق دستور  ،حكومت بودند
ً
ة
َ
ْم َصـَدق ْمـواِهلِ

َ
 ِمـْن أ

ْ
ذ

ُ
را وصـول   تخمس و زكا تافرستادند  ميكساني را  ،خ

را  ه، ولـي زكـات فطـر   هم همينطـور بـود   و خلفا عحسن امامو  عند، در دوران كوتاه خالفت علينك
هاي واجب اسـت كـه در واقـع بـدهكاري      فرستادند بگيرند چون ارتباطي به حكومت ندارد و از زكات نمي

  .مستقيم انسان به خداوند است
هميشـه  دائمـاً و  به اين معني كه ما  .ايد ند زكات فطره يادآور بيعتي است كه كردها هفرمود در اينجا

ـ  .اسـت  لـع آورد خَ آدم لباسش را درميوقتي  ؛رها كردنبيرون آوردن، لع يعني خَ .داريمبسي لُ لع وخَ بس لُ
و شـود   هاي بدن ما عـوض مـي   در هر لحظه سلولمثالً  .پوشد لباس ديگري ميپوشيدن كه انسان يعني 

هـر   .دشو تر انجام مي است خيلي سريع جنين ي در مرحلهاين تعويض در دوراني كه  .آيد سلول ديگري مي
لبـاس  كند و  لع ميشود يعني لباس قبلي را خَ جديدي براي جنين ايجاد مي ي اً مرحلهبار كلّ چهل روز يك

  .شود ميآن جديدي جايگزين 
كـه  را يعني مقداري از اموال  ؛لعاي است از خَ نشانه ،بل و نمادي استمصدقات بطور كلّي يك س

ـ  .انـدازد  مـي مقداري را  ، يكداند در واقع هر مالك آنها را جزء خودش مي  ؛چيسـت؟ اجـر الهـي    آن بسلُ
بسـش را خداونـد   لُ ،لعـش بـا ماسـت   خَ .كند خداوند در بعضي موارد وعده داده است كه جبران ميچنانكه 

امـا صـدقات واجبـه كـه خمـس و زكـات باشـد در واقـع          .اين در مورد تمام صدقات است .دهد انجام مي
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امـا طلبكـار    .طلبكارش هستند ،مسلمين ي مجموعه ،اسالميدولت يعني حكومت  .طلبكارش دولت است
حضرت رسول به زكات فطره را مؤمنين خودشان  صدر زمان پيغمبر .خداوند است زكات فطره مستقيماً

وا َبلـیيكي بيعت تكويني كه  :يادآور دو بيعت استآن به اين معني كه  .كردند تقديم مي
ُ
 قال

ْ ُ
مک َربِّ

ِ
ْسُت ب

َ
ل
َ
 أ

، يـا  1
كـه در مـورد خلقـت    است بيعتي آدم بر تو عهد نكرديم؟ بيعت نكرديم؟ اين  اي بني: فرمايد يگر ميجاي د
يادآور آن بيعت است كه يادمان باشد  .وجود نيامده بوديم ههنوز ما در اين دنيا به اين صورت ب كه ؛آدم بود

يعتي است كـه وقتـي بـه    كه چنين بيعتي كرديم و همچنين يادآور بيعت تكليفي است، بيعت تكليفي آن ب
َوَهـَدْیناُه بيني و دست و پاي مستقلي بـه مـا داد   و خداوند چشم و گوش وقتي كه . كنيم مياين دنيا آمديم 

 
َّ
 ـجْ ـالن

ِ
َدْین

را انتخـاب كنـيم و يادمـان     درستبراي آنكه راه  .اين سمت و آن سمت :دو راه به ما نشان داد ،2
 او يـا نماينـدگان آنهـ    هائمهيا  صدست پيغمبره مان بيعت را بدر واقع ه ،بيعت كرديمقبالً بيايد كه 

آمديم جزء تكليف ماست مثل نماز به دنيا يعني در واقع وقتي  ؛كه اين بيعت تكليفي است كنيم ميتجديد 
  .يادآور اين بيعت استكه 

لبـه  مطا ،كـرد بـه مـا   بيعتي كـه  هم خدا  ،كند اين است كه اين دو يادآوري را ديگري مطالبه نمي
بندگان بايـد وظيفـه بنـدگي     .شأن خداوند اجل از اين است كه از بندگانش چيزي را مطالبه كند .كند نمي

وقتي خيلـي   .كارش كنيد دهد كه چه دستور نمي ،ا خداوند حتّي مالي را كه خودش دادهلّرا بدانند واخويش 
 : گويد مي ،بخواهد نشان بدهد كه اين كار اهميت دارد

َّ
ا ال

َ
ْجـٌر َمْن ذ

َ
ـُه أ

َ
ـُه َول

َ
ُه ل

َ
ُیضاِعف

َ
 ف

ً
 َحَسنا

ً
ْرضا

َ
َ ق ِرُض اهللاَّ

ْ ُ
ذي 

 
ٌ
مي

َ
رک

خدا جان و  فرمايد كيست كه به خداوند قرض بدهد كه چند بار عوضش را بگيرد؟ يا جاي ديگر مي ،3
خود ماست كـه بـه طيـب خـاطر      ي پس به عهده .دهد ميشما بهشت به و به جايش خرد  را ميشما مال 

گناهي هم نداشتيم ولي خداونـد دو   ،صورت ما اجري نداشتيم كرد دراين ، اگر خداوند مجبور ميعمل كنيم
  .اين راه يا آن راه؟ خودمان بايد انتخاب كنيم ،ما دو راه است يجلو ،راه را به ما نشان داده

ه از قبيل ضيافت و مساعدت مؤمنين و صدقات و او انفاقات مستحب ـ طعـام و ك ي فقـرا و   وهس
هـا   ساختن آسايشگاه عمومي از قبيل پـل سـازي و حـوض و حمـام و مسـاجد و بيمارسـتان      

دوستي و  موجب و است خلق و ي خدا پسنديده ،روي ميانه و با توانايي ،ها و مانند آن آموزشگاه و
آسايش نوع بايد منظـور   .ي معين ندارد حفظ و رفع گرفتاري و بليه است و اختصاص به دسته

   4.بهتر است ،نتيجه در آن كمتر باشد حقيقت و تقيد بي ند ظاهر سازي بيباشد و هر چ
داننـد و   گردد به اصلي كه بسياري از علماي متخصص آن را فطري مي برمياصوالً ي انفاق  مسأله

در واقع فرموده اسـت از ايـن مـالي كـه مـن بـه شـما         .اما مالكيت انسان مجازي است. آن مالكيت است
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از مالكيـت خـودش   يعنـي  اسـت،  شده در اختيارتان گذاشته  ي شما براي استحكام و اداره دهم و فعالً مي
بـراي اينكـه   . ، مال من نيستاست گوييم مال من هيچيك از اين اموالي كه مي .انفاق كنيدسلب نكرده، 

هـم   خداونـد  .مانـد  مـي بـاقي  ي مـالش   همه ،بروداز دنيا اي رخ بدهد و اين شخصِ مالك  واقعهمثالً اگر 
شـود؟ حـق نـداري اموالـت را بـراي بعـد از        كار داري كه بعدش چه مي صورت گفته است كه تو چه آندر

بـراي اينكـه مـال، مـال     . كـه مـن گفـتم    مگر آنطوري ،خواهد مصرف كني كه دلت مي وريط خودت هر
لِّ آيد؟ خداوند فرموده است كه  حاال پس چگونه به اختيار ما درمي. خداست

ُ
ْ ِمْن ک

ُ
ُتُموهُ  َوآتامک

ْ
ل
َ
ما َسـأ

شـما را   ،1
آنچـه   ؛دهـد  نه اينكه هر چه ما بخواهيم خـدا بـه مـا مـي    . خلق كرديم و آنچه نياز شما بود به شما داديم

خداوند انسان را كه آفريده براي وجـود او امـوري و چيزهـايي الزم    . است ي وجود ماست به ما داده الزمه
ف ما در امـوال  اين مصرف اموال و تصرّ .ه كه مصرف كندرا به اختيار شخص گذاشت هاهمان و استكرده 

اه گـ علماي حقـوق از ديـد ديگـري ن    اين مسأله را. ي جذب مال است به حيثيت و وجود خودمان منزله به
تمـام  او حق دارد . گويند كه شخصيت انسان فقط اين بدن و آنچه دمِ دستش هست، نيست مي و كنند مي

 ، يعني آنگونه كه اونحو شرعيبه ، البتّه الزم است ي حيات خودش اي ادامهكه بررا اموال، تمام چيزهايي 
. شـود  خواهد جذب كند، اين مال جزء وجودش مـي  مي انساناي كه  از همان لحظه. جذب كند ه،اجازه داد
غذايي كـه  . شود خورد غذا جزء بدنش مي غذاست، وقتي غذا را ميبه ي نياز انسان  كه چون عمدههمانطور

اينجا گذاشته شده و شيء مستقلي است بعد از خوردن ديگر وجود ندارد، نه اينكـه وجـودش از بـين    االن 
ن اسـتفاده كـرده، يعنـي در واقـع در وجـود      آشود در وجود آن كسي كه از  وجودش حل ميبلكه رود،  مي

شكاري . رندبه اين حساب اگر نظر كنيد تمام جانداران به اين حس مالكيت توجه دا .شود ، حل ميمالكش
ولي در مقابلِ فرزند خودش  ،دهد آن را به حيوان ديگري نمي .برد كند براي فرزند خودش مي ميپرنده كه 

خداوند اين مأموريت را به مادر ايـن پرنـده داده    ،تواند رشد پيدا كند نميفرزندش كند يعني چون  ايثار مي
ي حيوانات، پرنـدگان، چرنـدگان، حيوانـات     همه در. رشد پيدا كندفرزند تا اين  دبايد كمك كن اواست كه 
   .هستبه تفاوت درجات ي احساس مادري  مسأله ،دريايي

نه اينكه اين يكي كـه   ،اين جاندار ادامه يابدنسل خداوند جانداري را آفريده است و اراده كرده كه 
جاندار ديگري مثل خودش  ،جاندار بايد ادامه داشته باشدنسل  .ديگر نسلش از بين برود ،مرد، از بين رفت

غريزه اين اسـت كـه خـود    . است ي مادري در مادر قرار داده صورت غريزه خداوند اين وظيفه را به. بياورد
بـه جانـدار ديگـري     ،ف است به اين فرزند خودش ايثـار كنـد  كند و چون موظّ مادر آن جاندار ايثار هم مي

حيوانـات هـم   البتّـه در  . شود مالكيـت  ن اسمش ميهمين احساس در انسا. دهد كه مزاحم باشد اجازه نمي
ملـك  آن را دارنـد   ،اي اي دارند، چيزي دارنـد، شـكاري، طعمـه    حيوانات اگر خانه. احساس مالكيت هست

كـه  اسـت  اي  آن هـم بنابـه وظيفـه   . ن بخوردآدهند كه از  فقط به فرزندشان اجازه مي. دانند خودشان مي
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حيوانيتي را كـه خداونـد در حيوانـات     چون ،شر كه تكامل حيوانيت استبمورد اما در . خداوند معين كرده
 .ي روح الهـي اسـت   منتها در بشر يك چيز ديگـري اضـافه كـرده و آن نفخـه     ،آفريده در بشر هم آفريده

اسـت، بـه آن روح الهـي    بـوده  نه بـه ايـن هيكـل آدم     ،به آدم سجده كنندكه مأمور شدند فرشتگان هم 
ُت فیِه ِمْن ُروحي :فرمايد دميده كه مي كه خداوند در او است

ْ َ َ
ُه َو ُ ْ ِإذا َسوَّ

َ
ـُه سـاِجدینَ   ف

َ
ُعـوا ل

َ
ق
َ
ـ   1.ف ب وقتـي مرتّ

و چشم و گوش و دست و پا و معده و اينها درست شد، منظم شـد   ،ي حيوانيتش تمام شد يعني جنبه ،شد
ـُت فیـِه ِمـْن ُروحـي ،بكند ستتوان كار مي شروع به

ْ َ وقتـي  در حيوانـات ديگـر   . دم در او دميـدم از روح خـو  ،َ
آن قدرت  ،نيرويي در حيوان آفريد كه آن نيروخداوند  .سپرد به غريزهآنها را بعد  ،خداوند اين كارها را كرد
 بريعني اضافه  ،ما واجب كرده رطرف احترام اين روح را ب از آن. آفريدرا ي عاقله  را دارد ولي در انسان قوه

  :فرمايد ميخلق كرده اين موهبت هم هست، كمااينكه در اين آيه  موهبتي كه ما را
ٍ
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َ
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كسـي اگـر بيجـا ديگـري را      ،2
يكـي بـه    كه بگـويم بردار نيست  امعه را كشته، چرا؟ چون روح الهي كه تجزيهي ج بكشد مثل اينكه همه

كسـي  وقتـي  . بـردار نيسـت   روح الهي بسيط است، تجزيـه  .ديگريمن دميده شده، يكي به شما، يكي به 
 ندهحيوان دريك . ولي در حيوانات اينطور نيست ،ي روح الهي لطمه خورده به همه ،روح الهي لطمه زد به

اين است كه انسـان هميشـه   . است اين حقّي است كه خداوند به او دادهشد كُحيوان ديگري را بِ حق دارد
، انسـان در ولي  ،ن هم مخلوق خداوند است، انساي حيوانات مخلوق خدا هستند ، همهاي با خدا دارد رابطه

  . ي روح الهي است هست و آن نفخه اي يك سيمي، نخِ رابطه
 ،كار كنيـد  چه  كه از اين مالي كه من در اختيار شما گذاشتم،فرمايد  مين خداوند بارها در آيات قرآ

را زكـات و خمسـي    .ما مأموريم كه اين كار را بكنـيم اما در اختيار ماست، مال  ظاهر. فالن خرج را بكنيد
كه خداوند معين كرده است ما بدهيم در واقع خود خداوند فرموده است از اين امـوالي كـه مـن خلـق     هم 

دهـم   براي مصارف خودم الزم دارم، به شما انسان مأموريت مي را كردم، در اختيار شما گذاشتم، اينقدرش
يعني پرداخت زكات و خمس و انفاقـاتي كـه خداونـد مقـدر      ،ارجاع اين وظيفه. كه اين مقدار را جدا كنيد

  . موهبتي است كه خداوند به ما داده ،كرده است
اً در اختيار ماست، بنابراين آن را به همان نحوي كه خداونـد فرمـوده   اموال ظاهراين است كه اين 

 ،يـك جـا فرمـوده اسـراف نكنيـد      مـثالً . ق اسـت كه فرموده است متفرّ طرقيالبتّه  .مخرج كنيبايد است 
 ِإىل

ً
ة
َ
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ُ
ل
ْ
َعْل َیَدَك َمغ

ْ َ
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ُ
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َ
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َ
ِقك

ُ
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را دسـتور  اين . خيلي خسيسنه خيلي ولخرج باشيد نه  ،3
كنيد با رعايت اعتدال باشد يعني گذشته  وقتي انفاقات ميكه فرموده  .است دادهدر مورد انفاقات هم حتّي 

به خودتان و به كساني كه زير نظـر شـما هسـتند لطمـه      ، نبايدكنيد خواهيد كمك  از آنكه به ديگري مي
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درسـت   .شـويد ندچـار وام   تازياد ولخرجي هم نكنيد . بزند نقدر نباشد كه به آنها لطمهآانفاق خورد يعني ب
را  ها روزيشـان  بعضيفرمايد به  مي چنان كه در آياتي. مرحمت كندگشايش خداوند ممكن است كه است 

اين دستورات رفتار كنيد در واقع از خداوند تقاضـا  اگر به  .كند را تنگ ميها  بعضيو روزي دهد  وسعت مي
خود به انفـاق  مال از اين است كه در آيات قرآن هم هست كه هر چه  .هم زياد كن كرديد كه روزي ما را

ْمثاِهلـا. كنـد  به شما كمـك مـي   آنچندين برابر و  رود خداوند يادش نمي ،بدهيد
َ
ـُر أ

ْ
ـُه َعش

َ
ل
َ
ِة ف

َ
ََسـن ْ ا

ِ
َمـْن جـاَء ب

1، 
اگـر درسـت رفتـار    كـه  ست قات هم هانفااين در مورد  .گيرد كسي كه كار خوبي بكند ده برابر پاداش مي

. دهـد  خداوند چند برابـر بـه آن مـي    ،عكس باشد، رعايت اعتدال را بكنيدراگر نه اسراف كنيد و نه ب ،كنيد
ـ    صورت ظاهر هم چنين است  چـون   ،شـود  اليتش بيشـتر مـي  كه خود شخصي كه انفـاق كـرده اسـت فع

طوري باشد كه فكر شما نبايد آن خأل ولي فرمودند  .پر كند ،كه در اموالش ايجاد شدهرا ي يخألكوشد  مي
شاءاهللا بتوانيم تمام دستوراتي را كه خداونـد فرمـوده اسـت     ان .را مغشوش كند يعني رعايت اعتدال بكنيد

  .اجرا كنيم
مسـتحبه از آن   .فرماينـد  مـي انفاقات مستحبه  ي در اينجا درباره. انفاقات واجبه را فرمودندتا اينجا 

يك حكمتش ايـن اسـت كـه انسـان      :ولي انفاق دو هدف و دو حكمت دارد .جهت است كه واجب نيست
كسـي هـر   هراصوالً ت كرده باشيم اگر دقّچنانكه گفته شد . دهد مقداري از وجود خودش را در راه خدا مي

 ،اسـت شـده  ، جزء وجودش است گويد مال من مي ،حتّي يك قلم خودنويس يا يك دفتر دارد ،چيزي دارد
خودش ايثار است، چـون مقـداري از امـوال و     ،گذشت از آنرو  ازاينداند،  يار آن ميخودش را صاحب اخت

ی: كه خداوند فرمود ،دهد انفسش را در راه خدا مي
َ

رت
ْ
َ اش    ِإنَّ اهللاَّ

َ
ة
َّ
ن
َ ْ ُم ا ُ نَّ هلَ

َ
أ
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َ
َسُھْم َوأ

ُ ْ َ
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ْ
   2.ِمَن امل

خواهـد  ديگران است براي اينكه از وجود خودش مي مش استفاده رساندن بههدف و يا حكمت دو 
بايـد بـه چـه     .وجود مادي ندارد دست دراز كند و اين مال را بـه او بدهـد  كه خداوند ولي بدهد،  چيزي را

 .اين بندگان را كه من آفريدم اعضاي خانواده من هستند: خود خداوند فرموده .كسي بدهد؟ به بندگان خدا
رئـيس خـانوار از او    ،ي بدهـد ياصـطالح كـادو   بـه حتّـي  كنـد،   محبتاي  خانوادهماً اگر كسي به عضو مسلّ

  .شود خوشحال مي
هـم بـراي    هـا  پل، حـوض، حمـام، مسـجد، بيمارسـتان و آموزشـگاه     ساختن از قبيل  انفاقاتاين 

تواند تشخيص بدهد كه جامعـه و   البتّه در هر موقعيتي خود انسان هم مياست استراحت و راحتي ديگران 
ها و اخبار گفته شده بود كه مدارس ممكـن   مثالً چندي پيش در روزنامه .دم به چه چيز بيشتر نياز دارندمر

 ،نيـاز نـداريم   به سـاختن مسـجد فعـالً   . مدرسه نياز داريم ،مدرسه خيلي كم است .دنشيفته بشو نداست چ
نيازي نيست چـون  احداث مسجد فعالً به پس  ،رود ي كه موجود است كسي نمييچون به همين مسجدها
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تر است بستگي به ذوق و  اين است كه تشخيص اين موقعيت كه فعالً كدام واجب .كافي داريم ي به اندازه
ي كـه ايشـان   يها از مثال .خواهد انفاقي در راه استفاده عموم بكند سليقه و تشخيص آن كسي دارد كه مي

كداميك در حال حاضر بيشتر مورد نياز  ببينيمبايد . است سازي، حوض، حمام و اينها اند آسايشگاه، پل زده
 ،هاي عمـومي  كمااينكه فرمودند از قبيل ساختن آسايشگاه ،عنوان مثال زدند همه را بهايشان  .جامعه است

 .روي ي و يكـي ميانـه  ييكـي توانـا   :نـد ا هالبتّه دو شرط اينجا ذكر كـرد  .ي كه مورد آسايش مردم استيجا
براي اينكـه اگـر قـدرت    . مورد نظر استقدرت مالي بيشتر  .ني داشته باشندي يعني قدرت مالي و بديتوانا

بـه ديگـري اختيـار و نماينـدگي     انجام كـار را  توانيم  ميي بدني نداشته باشيم  ولي بنيهداشته باشيم مالي 
 بعد با پول آن مسجد يـا مدرسـه بسـازد يـا     ،خيابان بخوابددر منزل خودش را بفروشد و نه اينكه  .بدهيم

ـوَن : كمااينكه در قـرآن آمـده   .ي خودش را بسنجديتواناانسان بايد  .اطعام كندرا يگران د
ُ
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توانيـد از   مي .پرسند كه در راه خدا چه انفاق كنيم؟ بگو زائد بر خرج خودتان از تو مي، 1
بـه سـر   مثالً كسي هـر روز صـبح بـا تاكسـي      .ي پيدا كنيديتا تواناهاي غيرضروري خودتان بكاهيد  خرج

 .خـودش كمـك كنـد   و بـه  تفاوتش را حساب كنـد   ،تواند پياده برود يا با اتوبوس برود مي ،رود ميكارش 
عباراتي كه مرقوم فرمودند مستند به آيات قرآن  .كند روي بعد هم ميانه .ي بايد داشته باشديتواناهرحال  به

اسـت كـه   آمـده  در قـرآن  همانطور كه قبالً گفتيم هم در انفاق روي  ميانه ي درباره .ار وارده استو يا اخب
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خودتــان ســخت نگيريــد يعنــي   ،2
ھاَوال

ْ
ْبُسـط

َ
مالمـت  تو را يا ديگران  بعد بنشيني خودت را مالمت كني و كهي خرج كني به كلّي هر چه دار ت

انفـاق بـه    ،براي اينكه اگر انفـاق خـوب و مسـتحب اسـت     ،اين ميانه روي است .بكنند و حسرت بخوري
  .بنابراين بايد حساب خانواده را بكند .واجب است و بلكهخانواده مستحب 

يعني هر وقـت بـه    ؛معيني ندارد ي جهت اختصاص به دستهاز اين  ،كند اند صدقه دفع بال مي فتهگ
البتّه وقتي ديديد كه يـك مسـلمان يـا گـروه      .گيرد ت خدمت كنيد آن انفاق را خداوند مورد نظر ميبشري

در اگـر  يا  .م استنياز مسلمان مقد ،يك گروه غير مسلمان هم همان نياز را دارند و مسلمانان نيازي دارند
 .تر است آن نياز مقدم ،بينيد اخوان نيازي دارند ها مي و در بين شيعهنياز دارد بينيد شيعه  يها م بين مسلمان
انفاق كنيد  ،چون بشر هم مخلوق خداوند است ،شناسد توانيد به هر بشري كه خداوند را مي ميولي اصوالً 

ـ   و در اين انفاقات هم هر چه ظاهرسازي بي ظاهرسـازي   .ر اسـت ، بهتـ نتيجـه نباشـد   د بـي حقيقـت و تقي
اش كمتـر   هر چه ظاهرسـازي . حقيقت يعني با جار و جنجال و اينكه همه بفهمند كه اين كار را كرديد بي

ـ  .تش بيشتر استباشد از ريا دورتر است و خلوص ني ت دارد، بـراي  تمام عبادات هم بستگي به خلوص ني
   .مالك است ،خلوص ي درجه ،قبول و ثواب ي درجه
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ِ
ِ  ْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

بتواند چنانكه اگر برود به حج مكّه و برگردد زندگاني او به هم نخـورد   هركسحج بر مسلمين 
واجب است و تربيت و سياحت و افزوني هوش و تجربه و بركت و قدرداني نعمـت بعـد از آن   

   2.شود مي مشهود
نيز را  انجا بياورد، معنايشي عبادات الهي را ب كه بايد همهدرويش . حج يكي ديگر از عبادات است

داراي احكام شرعي است و  حج. مغزش را بچشد، بداند چيست و مثل بادام كه پوستش را بكَند. بداندبايد 
تربيـت، سـياحت،   مثـل  نـد  ا هذكـر كـرد  براي آن در اينجا از اين فوايد كه  هركدامداراي فوايدي است كه 

حج در لغـت چنـد    .بديهيات استاز به آيات قرآن و اخبار و يا تقريباً  است ياتجربه، افزوني هوش، مستند 
ـهِ   َحـاجَّ ِإْبـراهَمي يف :فرمايـد  چنانكه در قرآن مي است؛بررسي محاجه و  حج لغتاً به معناي. معني دارد َربِّ

آن  ،3
عنوان يكي از احكام  بهوجه در حج  هيچ كسي كه محاجه كرد با ابراهيم در مورد خدايش، ولي اين معني به

جا هم كه ايـن عبـارت را   مثالً همين. استقصد كردن به معني معني ديگر حج  .است نشدهشرعي منظور 
معنـاي  حج شرعي از همـين   .مكّه برود و برگردد، يعني به قصد مكّه برود به حج بتوانداند هركس  فرموده
ـ    يعني  آن لغوي تقصد كردن براي سـفر مكّـه بـا ني  

ً
ْرَبـة

ُ
 اهللاّٰ إِ  ق

َ
و اعمـالي را انجـام دادن كـه در    اسـت   ىل

كـه  كسـي   .ست غير از موارد حجا البتّه زيارت امر ديگري .اند مفصل نوشتهاحكام آن را هاي عمليه  رساله
اتش مشخصاين سفر  .نيست حجرود آن مقرّرات ديگري دارد، مربوط به  به زيارت مدينه، كعبه و اينها مي

  .ي مسلمين نه براي همهالبتّه هايش معلوم است، براي مسلمين است، روز ،معلوم است، ساعاتش
خصوص نمـاز و روزه و انفـاق كـه زيـادتر      ها ذكر شده است به در قرآن از تمام عبادات به مناسبت

هميشگي نيست، موقع معينـي در   كه اوالً براي موقعش. راجع به حج هم دستور داده شده. اسم برده شده
كـه  بينـيم   ما مي. رؤيت ماه است برحسبتعيين اين موقع هم . شود ماه ذيحجه شروع ميسال دارد كه از 
هـر شـب از شـبِ پـيش      ،شود كم بزرگ مي شود بعد كم ديده مي صورت يك هالل ماه بهدر اول هر ماه، 

ه قـرآن  اين است كه آي. كند مي تنزّلبعد دومرتبه شروع به . رسد يعني ماه تمام بدر ميحالت تا به  ،بزرگتر
ةِ : فرمايد مي

َّ
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َ ْ
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َ
ون

ُ
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البتّه آن كسـاني كـه   . كنند راجع به اهلّه، راجع به هالل ماه از تو سؤال مي ،4َ
اي  مـاه را موجـود جداگانـه   آنهـا   ، چـون خواستند بدانند ايـن هـالل چيسـت    پرسيدند به احتمال قوي مي

ر واقع جهانِ آن روز جزئيـات نجـومي مطلـب را كـه     آن روز و د به اعراب. دانستند دم دست خودشان مي
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خورشيد ده برابر زمين است يا صد وزن اينكه  .عالوه دين به اين مسائل كار ندارد به .توانستند بگويند نمي
گـو   همـه تسـبيح   ،اينها را آفريد ي فرمايد كه خداوند شمس و قمر و همه قرآن مي. شود وارد آن نميبرابر، 

اين است كـه در جوابشـان فقـط    . بريم لقتشان نگاه كنيم به پاكي ذات خداوند پي ميبه خكه اگر هستند 
  :فرمود

ِ
اس

َّ
ْل ِهَي َمواقیُت ِللن

ُ
 ق

ْ
اصـطالح تقـويم    وقت است و بهتعيين ها براي  اين آمد و رفت هالل 1.جِّ ـَحــَوال

مكّه و بين راه مكّـه   اعمال حج در ي همهحج موعدي دارد و چون . حجموسم بدانند و اوقات را كه مردم 
 .البتّـه مـدتي اخـتالف بـود    . حسب همانجاسـت شود بنابراين رؤيت هالل هم بر ميعملي  ٰيو مدينه و من

ايجـاد  گرفت كـه گرفتـاري    كسي مالك رؤيت هالل خودش را ميشد كه هر بات بيجايي موجب ميتعص
  .كرده بود

خـدا محتـاج بـه    . دهيم انجام مي اه خداما تمام عبادات را براي نشان دادن بندگي خودمان به درگ
نبودنِ ما بنده شود از  از بنده بودنِ ما شاد هم نمي. اش باشيم يا نباشيم نيست، نيازمند نيست اينكه ما بنده
اما در ميـان عبـادات، حـج     .عبادات براي تربيت ماست .شود، شادي و ماللت در خدا نيست ملول هم نمي

فرمايد قرآن مي ي ن است كه در آيهت ديگري دارد و آن هماخصوصي:  ِ  اْسـَتطاَع َوِهللاّٰ
ِ
ِت َمـن ْ َب

ْ
ُّ ال

ِ  ِ
اس

َّ
 الن

َ َ
 

ْیِه َسبیال
َ
ِإل

 گويند  ها مي بعضي .2
َ

ـِت  ْ َب
ْ
و اسـت  ج اسم ح گويند تفاوتش هم مي ي درباره. هم صحيح است ُّ ال

ج مـال خداسـت  ه اسـت قائل شد دوبراي خكه خدا ي است حقّ حال حجهر به .مصدر است يا بالعكس حـ ،. 
دطلبكارش كيست؟  .ن استي ِ   ؟بدهكارش كيست .خداست ،َوِهللاّٰ

ِ
اس

َّ
 الن

َ مردم  ،خدا طلبكار .مردم هستند ،َ
ْیِه َسـبیال ؟كدام مردم .هستند بدهكار

َ
 اْسَتطاَع ِإل

ِ
حـاال   .كسي كه استطاعت دارد كـه بـرود بـه ايـن كـار      ،َمن

اگر استطاعت يكي از لحاظ مالي است كه ه اين است كم است د، آنچه مسلّچه معني كننهر استطاعت را 
كـه اينجـا مرقـوم    ورطنهما .هـم نخـورد   زنـدگي او بـه   ،حج را انجام بدهد و برگـردد و مكّه برود به كسي 
 ،برسـد آنهـا   خـرج زنـدگي بـه    ،امرار معـاش داشـته باشـند    اش محلّ اند يعني در غيبت او خانواده فرموده

ايـن از   .وارد نشـود در زندگيش اي  برود و برگردد رخنه اگرخالصه  .حتاج به سرپرستي نباشندفرزندانش م
كه خوشبختانه چند وقتي است كـه   ؛طاقت بياورد ويعني بتواند  .از لحاظ بدني استهم يكي  .لحاظ مالي

مثالً با وجود اينكه  ،روي آن اشتياقي كه دارندكه شناسم  من ميرا ها  البتّه خيلي .كنند از حجاج معاينه مي
گردند ولي اگر هم نروند بر آنها حرجي  هم برمي موفّق ،روند دهند و مي نمي گوش ليكسالت قلبي دارند و

  .ي داشته باشنداستطاعت بدني و صحپس بايد  .نيست
اين  ،نداردرا اش  حال و حوصله گويدبتنبلي از روي كسي اگر البتّه  .ستااستطاعت حالي هم يكي 

اسـت كـه    اينها تكاليفيهرجهت  تنبل باشد ولي بهشخص ممكن است است كه مثل نماز  ،نيست صحيح
نه اينكه  ،نداردرا آن اشتياقي كه بايد داشته باشد  ،كند كه برود اما يكي اصالً رغبتي نمي .بايد انجام بدهد
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اگـر انجـام    ،دهند نمي كه واجبي را انجامماند  ميمثل خيلي كساني  است منتهاواجب  ،واجب نيست وا بر
  .ستانداد گناهكار 
يعنـي   ؛سـت اشـرط   قربتت عبادات ني ي در اين سفر مثل همه .ت استداست كه عباسفري حج 
و خريـد بـه   به قصـد مسـافرت   كساني ندرت  به .اطاعت امر خداوند انجام بدهد ه نيتبصرفاً اين عمل را 

ت حج كند و ضمناً ايـن  نيكسي باطل است ولي اگر  نهاآ حج ،ت باشدرف اين نيصروند البتّه اگر  ميمكّه 
البتّه در آنجا هم بايد توجه داشت و رعايت اعتدال  .كند پاك مي نيت او راخوب خداوند  ،كارها را هم بكند

 .سـت ان غلـط  آاين باشـد  شخص رف اينكه هدف صخريد كردن مانعي ندارد ولي  اين است كه .را نمود
ـ  ،گـردد  برمـي  آيد و به وطـن خـودش   رمودند حاجي كه به مكّه ميف عحتّي حضرت جعفرصادق ش حقّ

 اش بـين حـاجي و خـانواده   كـار  اين . اش سوغات ببرد خريد كند و براي خانواده ،از حجاز ،از مكّهكه ست ا
ها اشـتياق بـه   تر كوچكدر ميان خصوص  هاش ب از طرفي در خانواده .كند لفت مينس و اُايجاد يك نحوه اُ

از نـه  ست كه ااين هم رعايت اعتدال  .بندد ميدر ذهنشان نقش امر اين  وشود  مان اول پيدا ميمكّه از ه
حـج انجـام دادن مقبـول خداونـد      ،اين طريق مّكه رفـتن  .طرف كه هيچي نخرد از اين ، نهطرف بيفتد آن
ي عربستان چيـزي  اگر ما به مكّه نرويم و خرج نكنيم اهال )نه خيلي قديم هم(گفتند  قديم ميدر  .شود مي

باشـد  اين ها اين حرف كمي درست بود ولي آن كسي كه اعتقادش  شايد آنوقت. بشود بايد اين كار .ندارند
روزي رسـان   .آورد مـي اين برايش كبر و غرور  ،گردانم روم و زندگي آنها را مي كه اين منم كه به مكّه مي

درآمد توريستي خيلي اهميت به البتّه امروز (نجا اين را قبول كنيم كه رفتن مسافر به آ ما اگر هم .خداست
بايد افتخار كند كه شود، مسلمان  باعث رونق مالي مي )را هم توريست حساب كنيم ها اگر حاجيدهند  مي

به اين صدقات هم  ونفقات مورد در . استكرده  عارجارا به او خدمت به بندگانش نوع خداوند وظيفه يك 
را قبـول  كمـك  نون آن شخص باشـد كـه ايـن    مكند بايد م كسي كمك ميوقتي كه مضمون وارد شده 

 .احساس كـردم مسأله را ه اين كّممن در سفر  .كنند نون آنها باشيم كه اين را قبول ميمما بايد م .كند مي
از ايـن  يكـي   .ايسـتاد ماشـين  جـايي  در  )حاال يادم نيست در چه مسـيري بـود  (گشتم  وقتي برميبار  يك
خيلـي   هـايش  زيرسـيگاري  .هاي زيرسيگاري داشت سبدي پر از صدف ،اند ي كه پاي برهنها هاي قبيله زن

خـرج  اينجـا  لك من به قصد آنكه خداوند من را مأمور كرده ولو يك مبلغ مختصري ذ مع ولي .سنگين بود
همـين  با اينكـه   ،بيا از من هم بخر :گفت فروشنده ديگري. دوتا خريدم ييك ،تواقعاً فقط به اين ني ،كنم

اگـر هـم    .مصـرفي نداشـت  و ناً داشتم تيمنها را تا مدتي آ .خريدمچند تا زياد بود ولي از او هم هم مقدار 
اي هسـتيم كـه درآمـد توريسـتي آنهـا       بايـد خوشـحال باشـيم كـه وسـيله     مـا   كاراين از ست اوري طاين

  .بشود بيشتر
در هـر عبـادتي     اصـوالً  .ا بياوريمشكر خدا را بجبايد از يك جهت ديگر هم اگر توفيق پيدا كرديم 

نـد كـه   ا هوقتي توفيق پيدا كرديم بايد شكر بجا بياوريم و آن اين است كه حضرت امام جعفرصادق فرمود
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ها كه سفر مشكل بود و جمعيـت دنيـا    وقتآن البتّه(خالي باشد و حتّي فرمودند ها  از حاجيه نبايد كّمهرگز 
المال كساني را مأمور كرد كه بروند حج كـه هميشـه    بايد از بيت سال حاجي كمتر بوديك اگر  )كمتر بود

لشـكر   سـياهي  ءممنون باشـيم كـه جـز   بايد از اين جهت هم ما وقتي رفتيم آنجا  .آنجا جمعيت زياد باشد
 ،دهند هاي دنيا نشان مي در تلويزيون و دارند عكس برمي ،دارند وقتي فيلم برمي .شاءاهللا ان ،خداوند هستيم

ايـن كمـال    ،نقطه كوچكش ما باشـيم يك دهند كه  نفر را نشان مي چندين هزار ،نويسند ها مي امهدر روزن
 .داد سخن بدهيم، افتخاري است در دل خود مـا اش  دربارهنه افتخاري كه برويم البتّه  .ستافتخار براي ما

 .دهـيم  عربسـتان را مـي  كه ديگر خيال نكنيم كه اين ما هستيم كه خـرج   پيدا شدنفت  بعداً در آنجاالبتّه 
  .نفتشان خيلي باالتر از همه اين درآمدهاستچون درآمد 
زكـات و خمـس و   مـالي  مشـهور  عبـادات  از  .ستااز عبادات مالي توان گفت  را به جهتي ميحج 

اگـر كسـي كـه مسـتطيع      .نداردرا ست ولي حج آن الزام احج هم يكي  .گفتيمقبالً كه  ه استفطر زكات
در اينجا بايد نايب بگيرد  ،مريض شد كه ديگر نتوانست برود ، بعدنرفت رود و به جهتيشده بود نتوانست ب

واجـب  اش  بر ورثـه  ،كسي مستطيع شد و نرفت تا رحلت كرداگر د و يا نحج انجام بدهبروند كه عوض او 
تّه بهتـر  كه الببرود يك سفر حج جدا كنند و نايب بگيرند خرج  ي به اندازه ،است كه قبل از تقسيم ماترك

شخص  مخصوص خود ،ت قربتبا وجود اينكه گفتيم در عبادات ني .باشدخودش  اين است كه نايب فرزند
 ذلـك  مـع  ،كنـد  براي خدا اين كار را مـي  اوت كنم كه توانم از طرف كس ديگري ني من نميمثالً  و ستا

ايـن  ، لف همديگر را ببينندبراي اينكه حج انجام بشود و مسلمين جهان از كشورهاي مخت ،امر در حج اين
كه نايب بگيـرد  اند  اجازه داده ،ست كه اگر كسي كه مستطيع بود به جهتي از جهات نتوانست به حج برودا

كـه   همعموالً اين بـود  ،بودهغالب كه اين چند وقت اي  رويهكه البتّه  .كه برود و در آنجا حج را انجام بدهد
در ، شـود  اش زياد مي هم هزينهو شود  خيلي طوالني ميهم  ،ردكسي بخواهد نايب بگياگر در اينجا  چون

د و هم شيعه كه بـه نيابـت آن   اشد بهم سيكه كردند يك نفر  خواهش مي »نخاوله«قبيله آنجا از سادات 
قبيـل  بليط هواپيمـا و ايـن   خرج چون ديگر آنها (دادند  به او ميشخص حج را انجام بدهد و مبلغ كمتري 

  ).درا نداشتن ها خرج
د و از او نـ ده مـي او رود يـك مبلغـي بـه     كسي كـه مـي   .از اينجا نايب بگيردكه الزم نيست پس 
ديگـر هزينـه رفـت و برگشـت از     بـا ايـن كـار     .نايب بگيرد ،هدر همان جدبرايشان د كه نكن خواهش مي

د و چـه بهتـر   كند آدم مسلمان و معتقدي باشـ  دقّتگيرد بايد  البتّه كسي كه آنجا نايب مي .استساقط  او
  .من هم باشدؤم ،كه غير از مسلم

 :عوب به علـي سكه آن فرمايش من ،سفر هم هست وسياحت است،  عبادتكه حج در ضمن اين
واِئـدَ 

َ
ـُس ف

ْ َ
ْسفاِر مخ

َ
ِىف األ

َ
انـد در   اي كه حضرت فرموده آن پنج فايده ،ستادر سفر پنج فايده و سفر كن ، َوساِفْر ف

مطلـب  ايـن آثار را در دنباله فوايد و شود كه اين  حاصل مي يم،كن ربت ميت قحج اضافه بر عبادت كه ني ،
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  .ند كه خود محتاج بحث مفصلي استا هرا ايشان با يك كلمه فرمود هركدام
پـس اينجـا چطـور خداونـد      ،كنـد  نيازهاي ما را خداوند به وجود آورده و خودش هم رفع نياز مـي 

ِ  :فرموده است  ِ
اس

َّ
 الن

َ َ
 ِ

ِت َوِهللاَّ ْ َب
ْ
 بخوانيـد و بـه  هـاي فقهـي را    رسـاله اگر . حكمتي بايد در اين باشد ؟ُّ ال

رفتـار كنيـد، در ايـن     اند و بسياري از آنها دشوار اسـت  كه آنجا نوشتهاحكامي ي آن  همه، يعني آداب حج
زجـر مـا   از  ،نكـرده  يآيد؟ مگر خدا، خـدا  اقعاً خوشش ميخدا و ،ر هم نگيريدتگرما اين لباس را بپوشيد چ

كه را بله اگر دستورالعملي . ها نيست اين رسالهاحكام مندرج در پس حكمت حج فقط  !آيد؟ نه خوشش مي
ولي اگر آنها را هم انجام بـدهيم ديگـر    .ما درست نيست انجام ندهيم، حج ،اند هاي فقهي نوشته در كتاب

  :اوالً همين كه فرموده است. شود؟ نه بهترين عبادت مي
َ َ
 ِ

ـِت َوِهللاَّ ْ َب
ْ
ـُّ ال

ِ  ِ
ـاس

َّ
پرسـيم   مـا از خـدا مـي    ، الن

 :فرمايـد  مي .توانم نمي بدهم؟ كي بدهم؟ من كه االنپس خدايا تو طلبكاري از ما، من چگونه بدهي تو را 
 
ً
ْیِه َسـبیال

َ
 اْسَتطاَع ِإل

ِ
وقت يد هر وقت آن استطاعت را دادم آنفرما مي .دهد آن استطاعت را هم خودش مي ،َمن

 
َ َ

ـِت  ْ َب
ْ
ـُّ ال

ِ  ِ
اس

َّ
پس در واقع وقتي خداوند استطاعت داد، به همين معنايي كـه گفتـيم، يعنـي بـرود و      .الن
  . فرقي نكند، مثل اين است كه خدا دعوتش كرده كه حج انجام بدهد و برگردد

حج و سـفر نام  كوچكي بهي  چاپ شدهي  در جزوه وگفته راجع به حج اي كه ناصرخسرو  قصيدهدر 
، يعني صرف اينكه چـه كـار   احكام حجصرف عملِ به  ، بيان شده كهكرديمآن را نقل و شرح  ربانعيد ق

واقعي. ي نيست كه واقعاً خدا راضي باشد و ما بگوييم بندگي كرديمبكنيم، آن حج وقتـي اسـت كـه     حج
ت بـر خـود حـرام    سـ اگويد احرام ببنديد، احرام يعني چه؟ يعني آنچه در دنيا  وقتي مي. بفهميم چه كرديم

آمديـد، همـه     بعد كه .»و آنگه به خرابات خرام وشويي كن شست«. يمغسل بكنيد، يعني پاك شو. كرديم
ظاهراً اين خانـه اسـمش   . گويد بيا، آمديم جا به اين حالت باشيد كه مثل اينكه خداوند دعوتتان كرده، مي

بـه دسـتمان   صـوت هـم    يـك ضـبط  اگـر  لّا لبيك وا :رويم بايد بگوييم رو به خانه كه مي ،ي خداست خانه
نـه بـا   البتّه  .كه ما را دعوت كردهرا بشنويم آن صدايي  بايد ؛لبيك لبيك :گويدباش   همه تواند ميبگيريم 

بينـيم،   تا وقتي كه خانـه را مـي  . لبيك، چشم آمدم :بلكه با گوش دل بشنويد، بگوييدجسماني، اين گوش 
گذشته از اينكـه   اين است كه ي اين اعمال نتيجه. اين اعمالبقيه ور همينط. كنيم وقت لبيك را قطع ميآن

خداوند از ما دعوت كرده كه  ايم ايم، به يك مهماني رفته اي را انجام داده شود و وظيفه عبادت ما كامل مي
  .كنيم مي پيداي فراواني  شود، تجربه تر مي فعالنيز گرديم، زندگيمان  بعد با شادي برميو است 

 .اطاعـت امـر اسـت    ،ولـي بـراي مـا بـاالترين حكمـت      .اند عبادات بسيار گفته وايد و حكمتفدر 
حتّـي گـاه   و ا شكلش براي كسي كه مسلمان نيست جالب توجه لّوا ،ند به اين صورت نماز بخوانا هفرمود
ل بار ها  خيلي .انگيز است بتعجايـن حركـات    ،تاسـ وري طچرا اين :اند گفته ،اند ديدهنماز خواندن را كه او
ند ايـن كـار را بكـن و ايـن     ا هچون فرمود .دهيم انجام مي ولي ما اين حركات را براي اطاعت امر ؟ستچي

خود اطاعت امر عبـادت   .ستاخودش هدف  .ستاالبتّه بر اطاعت امر هزاران هزار آثار  .كلمات را هم بگو
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را به قصد اطاعـت امـر    ،روزمره زندگيحتّي كارهاي  ،كارهاي زندگيمان ي اگر ما همه هنحوي ك به .است
 شـما  نه تنها خداوند به ،ياد خدا باشيده ب ،خوريد با اشتها غذايي ميمثالً اگر  .ودش عبادت مي ،انجام بدهيم

دلتان واقعاً توجه  بلكه ،نه اينكه به حرف بگوييد(تتان خوريد بلكه اگر واقعاً ني با اشتها غدا مي كه ت دادهلذّ
بـه  و د سـرپا بايسـتيد   يـ خوريد كـه بتوان  ميآن را كه اين غذا نعمت الهي است و براي اين د اين باش )كند

  .حياتتان ادامه بدهيد و اوامر خداوند را اطاعت كنيد
تحـريم  در دانيـد كـه آيـه     مـي  .مطلبي را در حاشـيه بگـويم   ،شدصحبت اوامر خداوند كه از حاال 

ْ ُسـکاریالاول فرمود كه  .مسكرات تدريجاً نازل شده
ُ

ـمت
ْ
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، هرگز به نمـاز نزديـك نشـويد در    1
از لحاظ اشتياق به آن مـوادي  هم اين را  .استاين گيج و منگي غيرعادي  .حالي كه گيج و منگ هستيد

قـع بـه نمـاز    ادر ايـن مو كـه   نـد ا هفرمـود  ،كردند ميتي كه پيدا لحاظ لذّ ، ازبعد از آنهم د و دنخور كه مي
 ديگر،  ي در آيه .نزديك نشويد
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تحـريم   ، شُرب خمـر 2َ
 .شد براي شـراب خرمـا و شـراب كشـمش بـود      عرب استعمال مينزد خمر آن وقتي كه در لغت  .شود مي
 تّيحو ولي اكثر فقها  .گفتند فقط اين دو شراب حرام استو ند قشري فكر كردنحوي  بهها  بعضيرو  ايناز

فقهـا طبـق دسـتوري كـه      .حرام اسـت  كه اين حالت را بدهدمايعي كه هر معتقدند گفت اجماعاً  توان مي
آن دسـتور   ضد اش راجع به اجتهاد داده شده حق دارند تفسير و استنباطي از دستورات بكنند كه در حاشيه

سيصـد سـال    كه در دويسـت، آنهايي گويند  ها مي مثالً حقوقدان .گويند هم همينطور مي در حقوق .نباشد
ـ   و سـرقت  اند كه سرقت جرم است  اند گفته پيش قانون نوشته بطـور  ن مـال غيـر   دعبـارت اسـت از دزدي

آن سـرقت را توسـعه   براي ايـن، معنـاي    ،دزدند ها برق مي خيلي ه است،شدكشف برق كه حاال  .مخفيانه
توسـعه دادن  اينطـور  منظورم ايـن اسـت كـه     .نددمال نيست كه بدز ،برقحال آنكه  .به سرقت برق دادند

و فقهـي  علمي  ي عرفاني و معنوي از جنبه ي غير از جنبهكه (سلطانعليشاه هم  مرحوم آقاي .صحيح است
 اال وقتـي حـ  .سـت اهم حـرام   مخدر و فرمودند استعمال مواد لغت خمر را توسعه دادند )بودند شاخصهم 

 .هـم هسـت   مخـدر اند راجع به مواد  ست تمام دستوراتي كه راجع به خمر گفتهاحرام  مخدرمواد استعمال 
بـراي ايـن   منـع  اين  .نياييد يد به مجمع عمومي به نمازا همصرف كرد مخدرنكرده مواد  يعني وقتي خداي

 .جمـع آمدن در شوند از  نكه محروم ميبراي اي .تشويق كنند است كه آنهايي را كه معتادند به ترك اعتياد
  .در حاشيه بود مطلباين 

حكمـت بايـد    ،گويند عبادات علّت نميمورد در  اضافه كنم كه اصوالً راجع به عبادات و اطاعت امر
 .هـم نيسـت  معلـول  اگـر نباشـد    ،هم هست معلولبراي اينكه علّت آن چيزي است كه اگر باشد  .بگويند

اگـر  و سـت  ايعني خورشيد اگر باال باشد روز  ،وز اين است كه خورشيد باالستگويند علّت روشني در ر مي
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ايـن   سـت؟ گويند حكمـت روز چي  مي .فوايد است ،اما حكمت .گويند علّت اين ميبه  .باال نباشد شب است
ا جـ ايندر  .ممكن است كسي در شب هم كار كند ولي يكي از فوايد روز ايـن اسـت   .است كه ما كار كنيم

دانـيم   مـا مـي   .داب را رعايـت كـردن  آتربيت يعنـي  . استل تربيت او .ندا هدي براي حج ذكر كردهم فواي
ف امـثالً در طـو   اسـت  مـؤثّر حج روي آدابي كـه دارد در تربيـت حجـاج هـم      .تربيت در عرف ما چيست

تـوهم   وري بكنيد كه رو به خانه باشيد كـه طبراي اينكه نه  .رو به حرم باشد پچ ي گويند هميشه شانه مي
تان كمي به خانه باشـد كـه از    وري كنيد كه پشتطنه  ،پرستيد در شما ايجاد بشود اينكه داريد خانه را مي

  .ستاتربيت و ادب دور 
 كـه وقتـي بـه   د كنـ  تربيت مـي را شما است كه حكمتش هم اين  .كنند ميغسل  هماحرام  قبل از

از قبيـل  نه  ،امر بزرگ معنويالبتّه (نجام بدهيد خواهيد ا ميرا امر بزرگي  ياخواهيد برويد  جاي بزرگي مي
يـاد   ،خواهيـد برويـد   مريض است مـي كه مني ؤبنده خداي ممثالً به عيادت  )يك معامله چند صدميليوني

   .برد مي در واقع عظمت آن امر را در نظر شما باالكار اين  .بگيريد غسل كنيد
رويد چيزهـايي   بدانيد به جاي بزرگي كه مي احرام براي اين است كه .شويد از غسل محرِم ميبعد 

فراموش كنيـد و توجـه كنيـد كـه اگـر       رامثل كشتن حيوان  يبايد چيزهاي .كوچك را بايد فراموش كنيد
اين مقـرّرات را   ،را هم آفريده آن ،آفريده براي شما حالل كردند خود خداوند كه شما رارا گوشت گوسفند 

در مـورد   .ادب بشـويد  ،بگويد اين كار را نكنيد بايـد تربيـت بشـويد    اگر خود خداوند .هم وضع كرده است
فرمودند كه ما عليشاه مي م حضرت آقاي صالححرِمسـالي هـم كـه    (ه و مكّه در حال احرام بـوديم  بين جد

بـا  بعضـي جاهـا   و در بـا شـتر و االغ   كه  ،حدود نود سال پيشيعني  ،بوده 1330سال حدود ايشان رفتند 
 .مدر حال احـرام بـودي   .كه پشتمان به آفتاب باشد يمته بودسطرفي نش .رفتيم شتر مي با )رفتند ميكشتي 
احرام را كنار زدم نگاه  ي پارچه .شود ور كشيده ميطتشي همينآم از ساق پايم مثل اينكه يك خط بعد ديد

مـن و تـو   به ند نجا خداواياي حيوان در  :گفتمدر دل كار كنم؟  هچ .رود كردم ديدم يك شپش دارد راه مي
تو هم در نظر خداوند جانـداري هسـتي ولـي     ،ي كنمنگذاشته كه من به جان تو تعد ،يك جور نگاه كرده

شـپش  شـتر و  ديگر طرف  بهبرگشتم  .خورم تو هم بخور ست همان آفتابي كه من مياوري طحاال كه اين
  .كند تربيت مي ،دهد ياد مي آدابي را به انسان اينكه حج منظور .آفتاب خورد و از شدت حرارت افتاد

 ،رود مكّه يا مدينه مـي وقتي انسان به است كه معلوم  .ستاسياحت  ،فرمودنداينجا م كه دومطلب 
 .گيـرد  از آنها چيز يـاد مـي   و بيند مي ،مردمي را كه تا حاال نديده بود ،كند جاهايي را كه نديده سياحت مي

يكي از وسائط ها  براي دولت مالي ي غير از جنبه مي و توريسدانيد كه امروزه سياحت يا جهانگرد البتّه مي
   .هاست تبادل فرهنگ

عبـرت گرفتـه و    آن گردد خيلي چيزهاي نديده را ديده و از رود و برمي در هر سفري كه انسان مي
هـوش   .كنـد  ست كه هوش چيست و چطور تكامل پيدا مـي ادر روانشناسي بحثي  .آورد مي افزوني هوش



 185/  )جلد دوم(شرح رساله شريفه پندصالح 

اشخاص مختلفـي را   ،جاهاي مختلفي ،يكي حافظه است كه انسان چيزهاي مختلفي .ي دارداركان مختلف
اينها  ،يا عكسي در خيال خودش برداشت ،برداشتاز آنها نقشي  و شان چيزهايي شنيدهركداماز  و ديدكه 

كنـيم   يبرخورد م آن دانستيم وقتي به هوش عبارت است از اينكه آنچه ما تا حاال نمي. ماند در ذهنش مي
فرض كنيد در زندگي در كار اداري يا تجاري كه داريد بـه   .تعبير و تفسير كنيم ي خودقبلي ذهن سوابقبا 

هوش عبارت است از اينكه آن اطالعاتي را كه تا آن وقت از زنـدگي داريـد بـا هـم      .خوريد مشكلي برمي
 .هـاي خداسـت   ست از نعمتاتعقّل  ر وگاه تفكّ اصطالح تكيه هوش كه به .كنيد تا راهي پيدا كنيد جمع مي

 يكـه در مسـائل   شـده اين است كه بارها تأكيد  .شود هر چه بيشتر تفكّر و تعقّل بكنيم هوشمان زيادتر مي
 .كار بيندازيـد  كه نه شريعتي است و نه طريقتي به تفكّر و تعقّل خودتان راه را پيدا كنيد كه آن هوش را به

بسياري از اكتشافات و  .كنيد پيدا ميراه را زند در ذهنتان و  اي مي هجرقّ ،كند خداوند هم به شما كمك مي
نيوتن با هوش و تفكّر قانون جاذبه را كشف كرد كـه هـر چيـز    مثالً  .است اختراعات از همين طريق بوده

از  يخوابيـده بـود ديـد سـيب    بار كه  كه يكدر همين فكر بود  .آيد مي ،زمين به طرفسنگيني را رها كنند 
يا نيروي بخار چيزي اسـت كـه    .اي در ذهنش زد و اين قاعده را كشف كرد هاين جرقّ ،افتاد ي زميندرخت
روي را  آبكتـري  ايـم كـه وقتـي     ما ديده ي همه .كردند توجه نميبه آن  اديدند منته مي قديماز  اه يخيل

كـه  نيرويـي دارد  فهميد كه اين بخار آب  ولي يك نفر. كند سرش حركت مي ،جوش آمد و چراغ گذاشتند
  .دزن ه را در هر موردي خداوند ميالبتّه آن جرقّ. اي كشف شد قاعده طريق بدين ؛دهد حركت مي

ن آغير از  .كنيد آنجا اگر مريض شديد تجربياتي پيدا مي در مثالً. ديگر استهم از جهات  و تجربه
. اسـت افزونـي بركـت    فايده،ديگر . خودش تجربه استحج خاطرات  .گيريد از زندگاني ديگران تجربه مي

كـه حضـرت ابـراهيم بعـد از آنكـه فرزنـدش       آمده در قرآن  .اصالً در خود خاك مكّه در واقع بركت است
ـي :عرض كرد ،اسماعيل را آورد و در آن بيابان گذاشت
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خـدايا فرزنـدم را امـر كـردي      ،1
مـردم را بـه سـمت آنهـا      دل كساني ازخدايا  ،رها كردم به اميد تواو را يزرع  آوردم اينجا در يك بيابان لم

نيـز  در مراحل سلوك حضـرت ابـراهيم    مسألهرزق و روزي زياد بده اين  ،ا بركت بدهمتمايل كن و اينها ر
ْ اين است كه در خاك مكّه  .جالب توجه است
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و اسـت  دل مردم متمايل به اينها  ،أ

ُھـْم ِمـَن و  شـان،  نبـه جانشـينا   و بعـد  آنهـا به خود تا خود آنها زنده بودند البتّه  .اي كه ساختند اين خانه
ْ
اْرُزق

َمـراِت 
َّ
نجـا  آهم هست كه كسي كـه در  موضوع ولي اين  .قبول كردم :خداوند پاسخ داد .را رزق بده آنها ،الث

 .دادهبركـت  اين است كه در يك حج واقعـي خداونـد وعـده     .دكن كفر بورزد او را از اين بركت محروم مي
ُ بركـت از   .بركت چيزي است مافوق حسـاب  .ر ديگر بركت نداردبركت چيزي نيست كه بگوييم دو بها اهللاَّ
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ٍ

 ِحساب
ِ
ْري

َ
غ
ِ
شاُء ب

َ
 َمْن 

ُ
َیْرُزق

   .گيرد سرچشمه مي 1
توانسـته بـرود و   حـاجي  يكي نعمت سالمتي كه  .ها نعمت ي نعمت؟ همه كدام ؛قدرداني نعمتاما 

همان نعمتي كـه خداونـد    .ستااين محيط در  ،نعمت مثالً اينكه در آن محيط گرم زندگي نكرده .برگردد
ديـد   .رفـت  مـي بـه حـج   اي  يكي از عرفا بـا كالسـكه   .ستااستطاعت مهم  ي مسأله .استطاعت داده او به

، پاي پيـاده خـوب   مرو وري كه من ميطحج اين ،گفت نه .بيا سوار شو درويشگفت  .آيد مي ادهپي درويشي
كـدام بـه   هر هر دو درست گفتند .من مهمان دعوت شده ،اي آن عارف گفت كه تو مهمان ناخوانده .است

ايـن  در ولـي  رود، حالتش چنين اسـت   كسي كه با سوز دل مي .اند درست گفتهو در حالت خود جاي خود 
البتّه ممكن اسـت   .ام يعني استطاعت پيدا كرده ،من را دعوت كردهخداوند عبادت، من مهماني هستم كه 

هرحال حج دعوتي است كه  به .تواند برود ميو كند  استطاعت پيدا مي او ديرتر باشدبا وضع محقري كسي 
  .گويد چگونه بيا خداوند كرده، حاال كه دعوت كرده خودش مي

كـه   ،او ي تجربـه  ،ست و عبرت گـرفتن از او ايادآوري سيروسلوك حضرت ابراهيم  ،ديگر ي فايده
و زنـش را وسـط يـك     فرزنـد  ،اي نـاراحتي  هبا كمال اعتقاد بـدون ذر  ،امر الهي قرار گرفتمخاطب وقتي 

اين اسـت كـه اطاعـت امـر      ي دهنده نشانكار اين  .است حاال شهر شده البتّهكه آورد وعلف  آب بيابان بي
ديد  ،آمد آنجا ،آب هستدر آن نزديكي خيال كرد  ،مادر اسماعيل ،بعد وقتي هاجر .هرجهت واجب است به

در آنجـايي كـه بـه خانـه      .رفت آنجا ديـد آب نيسـت   ،سته آب رد كهخيال ك تر طرف آن آب نيست، آن
 ،ديـد  ها دور بـود و نمـي   تپهطرف  آن ،يعني آنجايي كه اسماعيل فرزندش را گذاشته بود ،شوند نزديك مي

آنجـا  اين اسـت كـه دسـتور دادنـد      .دويد كه زودتر به آب برسد شد و مي ناراحت ميو ديد  فرزندش را مي
 ي به انـدازه  كريگ كوچهفت  با ايشان. گول بزند را سه بار شيطان آمد حضرت يا اينكه .كنيم »هروله«

پيغمبران مورد قدرت داده كه حتّي در  خداوند به اوشيطان در ضمن اين كه  .شيطان رفت .زد او به ،فندق
ر ولـي اگـ   ،مهلـت داده هـم خداونـد بـه او     تا روز قيامتهم گول بزند و  تواند آنها را هم طمع كند كه مي

همه درسـهايي هسـت    هااين .تواند شيطان را رد كند مي ،من مصمم به اطاعت امر باشد با هفت تا ريگؤم
 .عصـباني شـد   ،ريـد بكـارد نَ  .بعد هم در آنجا خواست اسماعيل را قرباني كند .گيريم كه از جريان حج مي

بري؟  حضرت داد زد چرا نمي .اجرا كند خواست امر الهي را د براي اينكه ميرَب خوشحال نشد كه كارد نمي
 .اش را انجـام داده  ر و آنوقت حضرت متوجه شد كه وظيفهبنَ :گويد ر ولي جليل ميببِ :گويد گفت خليل مي
   .پيام الهي را از فرشته دريافت كرد .ديد به چشمرا اينجا بود كه فرشته  نبوت ي آخرين مرحله

اش  ببينـيم در كـدام مرحلـه   بايـد  خودمـان را   ست كه ما حـاال ااين سير و سلوك حضرت ابراهيم 
وسط بيابان به  درشود فرزند منحصرش را  آيا مي ؟شود فرزندش را قرباني كند ميكسي حاضر آيا  .هستيم

ت تـا  نبـو  ي اصطالح معنـوي حضـرت ابـراهيم اسـت از مراحـل اوليـه       اين سير به !نه ؟امان خدا رها كند
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كه مشغول  اي را حاجياين فوايد  .شود رداني نعمت بعد آن مشهود ميت رسيد و قدلَآخر كه به خُ ي مرحله
 خطـاب بـه پيـامبر   عـالوه خداونـد    بـه  .شود بعداً اگر توجه كند برايش حاصل شده و مي ،ستااعمال حج 

اسوَ  :گويد مي
َّ
 ِللن

ً
ة
َّ
ف
َ

 اک
َّ

ناَك ِإال
ْ
ْرَسل

َ
ينـي كـه   يعنـي ديـن اسـالم، د   . ي مـردم فرسـتاديم   تو را براي همـه  ،1 ما أ

بايـد  همه حاال كه براي تمام مردم روي زمين است،  .آورده، براي تمام مردم روي زمين است صدمحم
از هم چيز ياد بگيرند، اين امكان را خداوند در حج فـراهم  و كنند مالقات با هم  كه امكاناتي داشته باشند

يـا  ( انه ما مسـلمين امـروز  تأسفحاال م. يدروبرو شو گويد از همه جاي دنيا بياييد آنجا با هم يعني مي كرده، 
گـرديم   رويـم و برمـي   مـي چنانكه به حج يم، ا هاين حكمت الهي را مخدوش كرد )بشر امروز شود گفت مي

اين است كـه از ايـن   . بينيم الاقل هموطن خودمان را در آنجا مي، با اين حال بينيم هيچكسي را نميولي 
يـك ركنـي از   آن را خداوند بـه وحـدت مسـلمين نظـر دارد و      است كهامر ي اين  دهنده نشانحج جهت 

   .داند عبادات مي
آنهايي كه  ،حج خصوصياتشود و يكي از  اين فوايد بعد از اين سفر معلوم مي ي همه ،اينكه منظور

 و غـم و  تمام هم ،در اين دنيا نيستانسان ام اصالً مثل اينكه در آن اياين است كه گويند  اند هم مي رفته
  . شود ميپيدا برايش ديگر است كه اي  اين هم تجربه .كند هاي وطنش را فراموش مي گرفتاري

  .شاءاهللا خداوند توفيق عباداتش را به ما بدهد ان
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  رح 
  1ھاد  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

ين جهاد بزرگ كه كوشش با نفس در بندگي خدا و رستگي از دنيا است واجب است بـر مـؤمن  
ي ذكر و فكر و كمك همت باطن پيـر جهـاد بـا شـيطان نماينـد و كوشـش        كه بايد با اسلحه

ظاهري براي توسعه و حفظ اسالم و اسالميت و جان و مال را در راه حق دادن و جهاد كوچك 
در صورت امر امام با دشمنان خارجي با اسلحه جنگيدن بر تمام مسلمين مگر اشخاصـي كـه   

است و هكذا دفاع از مهاجم در هر زمان با امكان و آموختن آداب جنگ در  اند واجب معاف شده
هر زمان براي مسلمين عموماً و مخصوصاًً شيعه كه انتظار ظهـور امـام و جهـاد در ركـاب آن     

   2.الزم است ،بزرگوار دارند
نـوع  ايـن   .اسـت  اصول ديـن و فـروع ديـن    ، تقسيم آن بهكنند ميدر اسالم بندي كه  تقسيميك 

از اين جهـت   .ندارد تديناثري در ولي است مفيد  آناصوالً براي بهتر درك كردن در دين  ها بندي قسيمت
ـ :فرمايـد  ميعمدتاً قرآن  چنانكه دراند  فروع دين... و شود گفت نماز، روزه نمي

ُ
ـذیَن آَمن

َّ
اِت وا وَ ال ِ ـا

ـوا الصَّ
ُ
  ،َعِمل

 .بهتـر اسـت كـه بگـوييم اعتقـادات و وظـايف عملـي        بنـابراين  .توأم كرده اسـت  عمل صالح را ،با ايمان
وقتـي  اينكـه  منظـور   .كنـد  مطلـب نمـي  اصل فرقي در  ،چه اصول دين ،هرجهت چه بگوييم فروع دين به
اصل هم هسـت  بلكه فرع نيست اينها نه تنها  چند چيز است، بايد توجه كنيم كهگوييم فروع دين اين  مي
  .شود اعتباري فرع تلقّي ميبه  امنته

بنابراين هر كوششـي كـه    .يعني كوشش كردنجهد  ي ريشه از جهاد ؛ستا جهاد يكي از فروع دين
نا :فرمايد خداوند مي .شود براي خدا باشد يك نحوه جهاد تلقّي مي

َ
ْ ُسـُبل ُ َّ ْھـِدَی

َ
ن
َ
ذیَن جاَهـُدوا فینـا ل

َّ
َوال

كسـاني   ،3
اين جهـاد يـك كوشـش عمـومي      .خواهيم داد هاي خود را به آنها نشان كنند، ما راهجهاد  راه خداكه در 
سـت يعنـي   اهم از همـين لغـت   فقهي اجتهاد  .شود اعتقادات و اعمال مردم مربوط مي بهدر واقع  و است

صـحيح   ي اگر به نتيجـه ، كوشش كند اجتهادكسي كه در راه  .ياتكوشش براي درك مسائل فرعي از كلّ
ارد يكي اينكه كوشش كرده و يكي اينكـه حكـم خـدا را    دو ثواب د ،يعني حكم خدا را استنباط كند ،برسد

كـه كوشـش   اين بـراي  ،يك ثواب دارد )ت خالص داشته باشدكه ني در صورتي(اگر اشتباه كند  .اعالم كرده
كه در جهاد جنگـي تـا وقتـي كـه امـام       اما اين توجه را بايد بكنيم، همانطوري .است كرده ولي خطا كرده

پس جهاد با نفس، اجتهاد هـم تـا   . شود اند آن جنگ جهاد تلقّي نمي دستور ندادهمعصوم اجازه نفرمودند و 
  .رسد نمي ي خوب ي جهاد نباشد به نتيجه اجازه نباشد، اجازه
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البتّـه   .امـام پيامبر يا اذن  جهاد عبارت است از جنگ با دشمنان اسالم به دستور وفقهي، در عرف 
طیُعـوا  ،امر است كسي حكومت را به دست گرفت وليد كه هرچون معتقدن آنها اربعه اهل سنّت در مذاهب

َ
أ

مْ 
ُ

ک
ْ
ْمِر ِمـن

َ ْ
وِيل األ

ُ
 َوأ

َ
ُسول طیُعوا الرَّ

َ
َ َوأ اهللاَّ

ولي  .مثالً حكم جهاد بدهندهم توانند االن  شان مي بنابراين علماي ،1
نجايي كـه امـام   از آ وباشد  ،مستقيم يا غيرمستقيم ،شيعه چون امام كسي است كه جانشين پيغمبر نظر به

 تـوان برداشـت و   نمـي  يعني جهاد را از احكام فقهي؛ ي استفمنت فهوماً،نه مو مصداقاً ، جهاد ،غائب است
چـون يكـي از شـرايط     ،كنـد  مصداقاً منتفي است يعني مورد پيدا نمي ولي ستاكماكان جزء احكام فقهي 

ـ  در زمان  ،جهاد اصغرپس . اصلي آن كه اذن امام است، موجود نيست هخود پيغمبر و در زمان ظهـور ائم، 
ت كوتاهي حضرت امام و مد عجز حضرت علي(ه البتّه ائم. بودپيغمبر يا امام ي  و اجازهبرحسب دستور 

ولـي وقتـي كـه     .ستشان نبود كه جهاد اعالم بشـود د در ،كه حكومت باشدبه معنايي خالفت  )عحسن
ارادتمندان آن حضـرت كـه بـه    و شيعيان رو  ازاين .كرد مي ، تنفيذداد اجازه مي عحكم جهادي بود علي

كـه امـام اجـازه     شـد در صـورتي   هم اگر حكم جهادي داده مـي  ائمهدر زمان  .بودنداب ث، مرفتند مي جهاد
  .رفتند دادند شيعيان به جهاد مي مي

ـ    .البتّه دفاع غير از جهاد است .كند مورد پيدا نمي در غيبت امامجهاد پس  ه وقتي كـه دشـمن حمل
دفـاع از خـود    .واجب است انامكان خودش دها و كودكان در ح حتّي زن ،مسلمين ي همه ردفاع ب ،كند مي

در چنانكـه انسـان    .چه در زندگي معموليو چه در مورد جنگ  ،كلّي است ي قاعدهيك واجب است و اين 
 حـال دفـاع واجـب   هر به .مضروبش كندو حتّي و با او مقابله  جايز است از خود دفاع كنددزد شبانه مقابل 

 ،جـايز و واجـب اسـت    ،يعني در غيبت امام هم ،چون دفاع هميشهپس  .محتاج به اذن امام نيستو ست ا
ظاهر  واقعي باشد بايد چنان باشد كه همين االن امام شاناگر انتظار ،شيعيان كه منتظر ظهور امام هستند

صـورت   ايـن در .خواهـد داد به آنها د اين توفيق را هميشه احتمال بدهند و اميدوار باشند كه خداون .شود مي
صورت ظـاهر سـالحي    به .سالح را ياد بگيرنداستفاده از  ،ح باشندبراي اينكه در ركاب امام باشند بايد مسلّ

بايد هميشه توجه به ذكـر و   .ستااو سالح  مؤمنولي در عالم صغير ذكر و فكر  كه امروز متداول استرا 
  .باشد مسلّح ،عالم كبيردر عالم صغير يا  يعنيدروني  عالميا در  ،ر ظهور امامفكر داشته باشد تا د

طـرف  اينكـه  كـه اوالً تشـخيص   است  امام باشد براي اين ي با اجازهجهاد بايد كه فرمودند اما اين
قدسـيه دارد   ي فقط آن كسي كـه از طـرف خداونـد قـوه     .ي نيستهركسست يا دشمن نيست با ادشمن 

جنـگ كـرد و   بـا او  ست و بايد ادشمن  ،شخيص بدهد كه اين شخص يا اين گروه يا اين لشكرتواند ت مي
حضـرت   .از اشجع شجاعان عرب بـود  ،خيلي شجاع بود ،گفتند حضرت مي ععليي  درباره .كشت يا نه
از حـد بـيش   گويند در جنـگ اُ  مي .داشت برميبيش از همه فعاليت داشت و بيش از همه زخم  ها در جنگ

حضرت فرمود وقتـي مـن   اما همين  .هاي كوچك و بزرگ البتّه زخم ،د زخم بر حضرت وارد شده بودهفتا
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بينم كه اگر تا هفتاد  ه ميدخواهم كسي از دشمنان را بكشم تا هفتاد نسلش را در آين مي وزنم  شمشير مي
 طـرف اسـد كـه   شن مي ،يعني امام ،اين چنين شخصي .كشم نسل يك نفر مؤمن در نسلش باشد او را نمي

 ؛حمل اسلحه هم با امام اسـت  ي اجازه ،ستاجهاد با امام  ي كه اجازهورطالبتّه همان .ست يا نيستادشمن 
ح شـدن بـه ذكـر و فكـر در زمـان      مسلّ ي در عالم صغير هم اجازه .ستااز توابع جهاد آن هم براي اينكه 

ـ وا .باشندين كرده تعيزمان غيبت هم با كساني است كه امام  ست و دراظهور با امام  بـدون  اگـر كسـي   ا لّ
شاءاهللا ما توفيـق داشـته    ان. برايش اثري ندارد ،كار ببرد  آن اسلحه را نتواند بهو د بردارامام اسلحه  ي اجازه

  .به اسلحه هم باشيم مجهزباشيم كه ظهور امام را ببينيم و 
ا جهاد خصوصيتش اين است كه جهاد از .اتي داردامل بر زن مهمترين خصوصيها واجـب نبـود   او، 

 تمؤمنـا  ازكـه  هـا   ها يكي از زن در يكي از جنگ .هاي پيغمبر شركت نداشتند ها در هيچيك از جنگ زن
 ؛بسـت  مجروحين را مي هاي زخم دانست، مي امدادهاي اوليهامروز قول  به ،پرستاري بلد بودبود و مسلمان 

ها واجب نيست زن ا برلّوا.  
 اهللاّٰ   د يفاجھـ چه بگوييم ست و اين كوششاكوشش اصوالً چون جهاد  اما از اين مهمتر

ِ
چـه   ،َسـبیل

شود گفت كه من امروز در راه خدا كوشـش   نمي است،همگاني و همه وقتي  ، كوششياهللاّٰ   جھاد يفبگوييم 
 از يپيغمبر از يكوقتي اين است كه  .ستاكوشش در راه خدا هميشگي  !نه .كنم كنم و فردا ديگر نمي مي

 : فرمودند ،گشتند برمي ها جنگ
ِ
ـَرب

ْ
ک
َ ْ
َھـاِد األ

ِ

ْ
 ا

َ
ِر ِإىل

َ
ْصـغ

َ ْ
َھاِد األ

ِ

ْ
ْ ِمَن ا

ُ
ـ   ،َرَجْعمت بـه   دبرسـي  داز جهاد كوچـك آمدي

شـدند و   ديدنـد، كشـته مـي    كردنـد و رنـج جنـگ را مـي     ها شركت مـي  مؤمنين كه در جنگ .جهاد بزرگ
، كردند كه پيغمبـر ايـن جهـاد    و گرفتاري داشت، توجهجنگ زحمت  ،جهات ي ماً از همهمسلّ و كشتند  مي

پـس جهـاد اكبـر     :پرسـيدند رو  ايـن  از. فرموده است جهاد اصغررا برگشتند و يعني همين جنگي كه رفتند  
بزرگتـر  زحمـتش  جهاد اصغر اين است، آن جهاد كه از ايـن هـم   اگر چون هر اصغري اكبر دارد،   چيست؟

يعني جنگ كـردن بـا شـيطان     ،ارهجنگ كردن با نفس ام ،زه با نفسمبار :حضرت فرمودند است چيست؟
   .كه در واقع نفس همين شيطان است

ولـي   .مبارزه با شيطانديگري  ،سفْيكي مبارزه با نَ :استنوع گويند جهاد دو  اينجا ميدر ها  بعضي
اگـر هـم    ،شـيطان اسـت  اره باشد كه در اختيار اماگر به اين معني كه نفس  .يكي است ،نيست تااينها دو 

و سـت  اگـاهي در اختيـار شـيطان     ،ستاامه بينابين نفس لو كه شود ميتبديل  امهبه نفس لو ،باالتر برود
ـ    پس مبارزه با نفس ام .نيست آنجا شيطان در كاركه اختيار رحمان در  گاهي اره از اره اسـت كـه نفـس ام

س اسـت يـا مبـارزه بـا     فْهاد اكبر مبارزه با نَبگوييم جچه كند  اين است كه فرقي نمي .ستالشكر شيطان 
مشـكل بـودن كـار     ي ست و درجهاصفت اكبر و اصغر جهاد از لحاظ اهميتش . استهر دو يكي  ،شيطان
يك وقتـي حضـرت    .جهاد با نفس از اين جهت اكبر است كه هميشه بايد مشغول اين جهاد باشيم .است

تشان اين بود كه برونـد بـه   كردند ني كه حركت مي لحظه از آنرفتند و  ميهمه به جنگ فرمود  اعالم مي
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آنهـايي هـم كـه    و شدند  شدند شهيد حساب مي ميآنهايي كه كشته  ،رفتند بعد هم كه مي .جنگ و جهاد
 .سـت ابيست و چهـار سـاعته    .ستاس هميشه فْنَ باولي جهاد  .گشتند ديگر از جهاد فارغ شده بودند برمي

دعاهـايي كـه موقـع خـواب      .دسـتوراتي هسـت   ،ه اين جهاد ادامه پيدا كنـد حتّي در خواب هم براي اينك
در حـال خـواب هـم از ايـن      ،در او دميده شده آن روح الهي كه ،كه روح انسانبراي اين است خوانيد  مي

يعنـي در   باشـد اكبـر  م با ايـن جهـاد   أتو، شود فروع دين گفته مي جزء كه يحتّي جهاد .جهاد غفلت نكند
بايد براي  ،كند اي كه براي دفاع حتّي جنگ مي د يا همان لحظهرو كه به جنگ دشمن مي اي همان لحظه

روايـت   .تر بـودنش اسـت   از مشكل هم اره جهاد كند و اكبر بودنشبايد در عين حال با نفس ام ،خدا باشد
لعنـت  گيـري كـه روزه او را    كنـد و چـه بسـا روزه    اري كه نمازش او را لعنت مـي زاست كه چه بسا نمازگ

در  ؛بيفتيـد  به جان اينهاد تو و مردانت و لشكريانت خو اجازه داد و گفتشيطان به چنانكه خداوند  .كند مي
به اين معنـي كـه    .تفسيري دارداز اينها كدام هر .شريك بشويد انو حتّي در فرزندانش اناتشدر ني ان،مالش

ت   اگـر  ،كند عبادتي كه مي كند، كاري كه مسلمان مي رْ  بـه نيـ
ُ
 ق

ً
 اهللاّٰ  َبـة

َ
اينكـه   .صـحيح نيسـت   ،نباشـد  ِإىل

  :و بگوييمبه اين ظاهر عبارت بچسبيم  يست كهنچنين ت كنيد گويند اول نماز ني مي
ً
ْرَبـة

ُ
 اهللاّٰ  ق

َ
خيـال  و  ِإىل

خوانيـد   هم نگوييد بايد فكرتان توجه بكند كه اين نماز را كـه مـي  را عبارت اين  اگر ظاهر .تمام شدكنيم 
  ،ست كه خداوند امر كردهبراي اين ا

ً
ْرَبة

ُ
 اهللاّٰ  ق

َ
 خود جهاد اكبر هم بايد بـه همـين طريـق     .باشد ِإىل

ً
ْرَبـة

ُ
  ق

َ
ِإىل

 ،نماز خوانـدم  ، مرتّبمبه خودم گفتم نماز بخوان گويد رفا ميوصف يكي از ع در ولياءالاةتذكردر  .باشد اهللاّٰ 
روزه گـرفتم و ديـدم روزه را    ،گيـرم  روزه مـي  گفتم ،زنم رفتم توي اين فكر كه من دارم خودم را گول مي

روم بـه   گفـتم مـي  ... و چه كردم و چه كردمبعد  .گويد چنين كنم سم ميفْچون نَ .س گرفتمفْبراي هواي نَ
هـيچ  «در واقـع گفـت    .روم مي به جهاددارم كه مردم ببينند براي اينروم به جهاد  ميبعد فكر كردم  .جهاد
آن توجه اگر نباشد هـر كـاري    .دم كه در آنجا فقط بايد توجه به خدا باشددي .»ل پيرظنفس را جز  شدنك

اطاعـت  عبـادات بايـد   اند  فرموده كهاين است  .كشته هم بشوي هيچ است ،به جنگ هم بروي ،كه بكني
  .ر استثّؤت باطن پير مكمك و همفقط با جهاد با شيطان و امر باشد 

و ظهور امـام هسـت    تظرخصوص براي شيعه كه من به ،ندا هجهاد خارجي مرقوم فرمودي  دربارهاما 
با حضور امام در فقط حكومت عدل الهي  معتقد استچون  ،داردرا شيعه انتظار ظهور امام . بايد آماده باشد

و آرزومندند كـه خودشـان    بشودهمه آرزومندند كه اين ظهور در زمان آنها البتّه  .جهان مستقر خواهد شد
بـد  را نبايـد انتظـار   البتّه  .ست كه ديگر حكم جهاد امكان دارداباشند و آن موقعي  قشون آن حضرت ءجز

بايد انتظار  .كشيد براي ما هم دعا كنيد انتظار ميشما كه انتظار به ما ربطي ندارد اين بگوييم  ،معني كنيم
بايـد   !برد نش نميجزء قشورا درد نخور  هيك آدم ب ، امام كهبكشيم ولي اميد داريم كه جزء قشونش باشيم

توانـد بعضـي از كارهـا را     ي كه ديگر نميسنّمرد م حتّي .ها مطلع باشيم سعي كنيم از فنون امروزي جنگ
 .چه كارهايي انجام بدهد ...ودر صورت تيراندازي  ،انجام بدهد بايد مطلع باشد كه در صورت مثالً بمباران
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كنـيم كـه    مـي كنيم بلكه سـعي   د نه تنها كاري نميگوين ميو د ننشين انتظار ناصحيح هم اين است كه مي
اسـت  اگر ما واقعاً انتظار داريم كه امام ظاهر بشود، مثل وقتي  .ظلم و ستم زياد بشود كه امام ظاهر بشود

ـ ا ،كنيـد  تميـز مـي   ،كنيد كنيد؟ جارو مي كار مي چه. برسدان مبه منزلمهمان عزيزي  مكه انتظار داري اق و ت
پـذيرايي   ي حاال اگر ما انتظـار داريـم بايـد آمـاده     .كنيد پاشي مي ظم و دم منزل را آبمنرا سالن پذيرايي 

را داريـم و   امـام انتظار ظهور  صورت است كه ايندر .هم در ظهور خارج و هم در ظهور امام در دل ،باشيم
  .و مستقر بشوداق با دست حو اانتظار اينكه با ظهور 

مسـلمين  چـه  ، يعنـي نهفته است منتها ما فراوان و عرفاني  هاي فكري پيغمبر مايهاصوالً در قول 
: اينكـه فرمـود  يكي . كنيم ر ميسرسري تصورا  آناصطالح  گيريم يا به آن را نديده مي، آن روزچه امروز، 

خـالق
َ
َم مکاِرَم اال

ّ َ
مت
ُ
 ها درست اعال برسانم كه بعضي مبعوث شدم براي اينكه مكارم اخالقي را به حد ،ُبِعثُت ِال
 .نـدارد » فقـط « آنكه حال. وث شدممبع من فقط براي اين كارپيامبر فرمود گويند كه  ميو كنند  نمي فهم

جزء احكام شرعي اسـت كـه جهـاد     .پيغمبر فرمود جهاد واجب است كه همين جهاد با نفس استديگري 
. بدانيم فتن و اينهاجنگ با دشمن و اسلحه گرفقط  راما دليلي نداريم كه اين جهاد واجب اما واجب است، 

به اين دو نكته . هم جهاد اكبرشود و  ميهم جهاد اصغر  ، شاملفرمايد جهاد واجب است بنابراين وقتي مي
 قي گفتـه البتّه محقّ. است توجه چنداني نشده شود، مربوط ميمعنويت دين اصوالً معنويت عبادت و  هكه ب

حـاال مـا ايـن حـرف را     . اسـت  ه به باطن توجه نشـده به ظاهر توجه شدآنقدر كه است كه در تمام اديان 
كنيم كه تشخيص داده است در فرمايشات پيغمبر و در دستورات اسالمي  قبول مي شخصهمينقدر از اين 

چنـان شـده كـه    شـود   البتّه اغراق، مبالغه كه هميشه پيدا مي. است ي باطني هم در نظر گرفته شده جنبه
كساني كه لغه و اغراق كردند كه اصالً در تاريخ به آنها گفتند باطني، يعني نقدر در اين زمينه مباآها  بعضي

  .فقط به باطن توجه دارند
كه هيچ عيـب و نقصـي   است صحيح و االندام، يك بدنِ درست  دين اسالم مثل يك بدن مستوي

راي اينكـه شـما   ب .شود ن تلقّي ميآاين لباس زيبا هم جزء وجود  .يك لباس زيبا بر آن بپوشانند كه ندارد
به اين حساب گفتند شـريعت و طريقـت از هـم جـدا     . بينيد هر وقت اين شخص را ببينيد با اين لباس مي

اگـر بـه   شريعت پوسته است و طريقت مغـز و امثـال اينهـا كـه     . شريعت لفظ است و طريقت معنا نيست، 
ي جهـاد هـم    مسـأله  .شـود  توجه كنيم ارتباط چسـبيدگي شـريعت و طريقـت درك مـي     آنها ي مجموعه

ـ  مسلمين حكم البتّه اول كه اسالم ظاهر شد . همينطور است ه حتّـي كسـاني كـه    جهاد نداشـتند و در مكّ
ه و سـمي ! بالل را چقـدر آزار دادنـد  . كردند ها را آزار مي ، مسلمانجهلمثل ابو ،هم داشتند نسبتي با پيغمبر

خيلـي اوقـات   . شـوند  اي اسـالم تلقّـي مـي   شـهد  ياسر شوهرش هر دو زير شكنجه شهيد شدند كـه اولْ 
چند بـار  رو  اين از ؛اين حمالت بيجا دفاع كننددر مقابل توانستند  كه نيرومند بودند مي خصوص جوانترها به

من كـه   :حضرت فرمودند. از پيغمبر پرسيدند كه اجازه بدهيد ما هم جلوي اينها بايستيم، اقالً كاري بكنيم
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، ولـي هنـوز   گـويم  مي منتظر امر الهي هستم، اگر خداوند دستور داد به شماگويم من  از خودم چيزي نمي
بـه مدينـه هجـرت    وقتـي حضـرت   . كردنـد  ل ميتحمها را  دشمنياين است كه مسلمين . دستوري نداده

دادنـد، بـاالخره در    در آنجا هم تا مدتي همين جواب را حضـرت مـي  . فرمودند خيلي از مسلمين هم آمدند
نـازل شـد   آياتاين د كه ي بومورد خاص:  

َ
 َ ِلُمـوا َوِإنَّ اهللاَّ

ُ
 ظ

ْ ُ َّ َ
ـأ
ِ
وَن ب

ُ
ل
َ
ـات

ُ
ـذیَن 

َّ
ِذَن لِل

ُ
ـدیرٌ   أ

َ
ق
َ
 ل

ْ
ِ ـِر

ْ آنهـايي   ،1َ
دفـاع كننـد،   چون به آنها ظلم شـده از خـود   دهيم كه  قرار گرفتند، به آنها اذن ميحمله مورد جنگ و  كه

  .خداوند به نصرت آنها تواناست
اي كـه   ولـي وظيفـه  . ...مثل نماز، مثل روزه وشد ي شرعي در اسالم  خ جهاد يك وظيفهاز آن تاري
وقتـي   شـود،  آيد و بـزرگ مـي   هميشگي است، وقتي كه كودك به دنيا مي نماز  .تواند باشد هميشگي نمي

جهاد، ديـن اسـالم كـه منطقـاً      در مورد ولي. ، نماز برايش واجب است تا دم مرگوجوب را فهميد معناي
كه بيا مسلمان بشو اگر نه من و بگويد دين اسالم نيامده كه مردم را مجبور كند . يامده كه همه را بكشدن

  :فرموده است. كشمت مي
ِ
ین اَه ِيف الدِّ

ْ
ال ِإرک

کـاِفُرونَ جاي ديگر فرموده است  ،2
ْ
ا ال َ

ُّ ْل یا أَ
ُ
ق

ـْم  ،الي آخـر  3
ُ

ک
َ
ل

 
ِ
ْم َوِيلَ دین

ُ
ک

ُ
مسلمين  ض مسلمين و عقايدشان و اعمالشان نشوند، م و متعرّمزاحديگران تا جايي كه  4.دین

بودنـد   نصارٰي ،يهود بودند .بينيم آرامشي بود كمااينكه در همان دوران صدر اسالم مي .ندارندبا آنها كاري 
گويند جهـاد در صـورتي واجـب     مي ي شيعهاين است كه امروز اكثر فقها. ار هم بودندحتّي مشركين و كفّ

ي اسالم هـم   هاي اوليه اين است كه در جنگ. آنها باشد ي خاص يا با اجازه ؛وم در آن باشداست كه معص
اگـر  و رفتنـد   به جهاد مـي  ،كردند در قشون شركت مي ،دادند اجازه ميپدر اگر  ،، حسنينعفرزندان علي

جداگانـه  ن آ يِاحكـام شـرع  . ها شـركت فرمودنـد   حسنين در خيلي از جنگ. رفتند داد نمي پدر دستور نمي
وجـوبش تحـت   كه اين است . به زمان و مكان و چون احكام شرعي بستگي دارد به قدرت شخص ،است

  .شرايطي است كه اولش حضور امام است
ترين چيز هم جهـاد بـا    واقعاً مشكل .است جهاد اكبر ،فرمودصورت دائمي  بهاما جهادي كه پيغمبر 

نماز واجب اسـت ولـي دو ركعـت    . ين جهاد مقطّع نيستا .هميشگي است اين جهاد مثل نماز ،نفس است
ولي مسئوليت . است آن مسئوليت وجوب از گردنتان برداشته شده، ديگر تمام شدهخوانديد، نماز صبح كه 

بـراي اينكـه هميشـه بـا      .گوينـد  اكبر ميبه آن به اين جهت است كه  .شود جهاد اكبر هرگز برداشته نمي
رسـد   مي نظر بهاما اين جهاد براي كسي كه اهل معنا نباشد مشكل . كشيم س ميفَكه نَ همانطوري .ماست

اما آن كسـي كـه اصـالً كـارش مبـارزه بـا نفـس و مبـارزه بـا           .خصوص كه اين جهاد هميشگي است به
هرگز توجه ندارد كه اين منم  و كشد يك انسان سالم نفس مي. است، براي او روش معمولي است شيطان

، هـر بـار كـه نفـس     دارد خصـوص امـراض ريـوي    شم، اما آدمي كه مريض است، بـه ك كه دارم نفس مي
                                                                          

  .39سوره حج، آيه .  1
  .256سوره بقره، آيه .  2
  .1سوره كافرون، آيه .  3
  . 6سوره كافرون، آيه .  4
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كـه فرمودنـد   را آن دسـتوراتي    و ما هم اگر قلب سليم داشته باشيم. فهمد كه به زحمت است كشد مي مي
  . توانيم اين مبارزه را انجام بدهيم ب انجام بدهيم، به هر اندازه كه خداوند توفيق قسمت كند ميمرتّ

اصل طريقـت  اكبر جزء شريعت است ولي معناي جهاد كه  اصغر احكامي دارد، احكام شرعي جهاد
ونَ  :در قرآن فرموده استاصغر اذن داده و جهاد مورد همينطوركه خداوند در . است

ُ
ل
َ
ـات

ُ
ـذیَن 

َّ
ِذَن لِل

ُ
و آن را  أ

پرسيدند پيغمبـر   پيغمبر مي چون از ،بكنيداين كار را يعني  ،گذاشته، اذن داده استنبه اختيار خود شخص 
ونَ  ،بله :هم فرمود

ُ
ل
َ
ات

ُ
ذیَن 

َّ
ِذَن لِل

ُ
 ولـي در . براي جهاد اكبر هم همين اذن و همـين دسـتور برقـرار اسـت     ،أ

امـام معصـوم ظـاهر نيسـت،     حضـور  جهاد اكبر چون مبارزه با نفس است و صورت ظاهري ندارد، نيازِ به 
ديگـران را بـه حضـور در ايـن جهـاد      اذنـش   ي همان اندازه هركسي از طرف امام معصوم مأذون باشد به

  .جهاد اكبر همين دستورات عرفاني است كه ما داريمدر واقع  .كند ترغيب مي
جهاد اصغر هم كه فعالً بر ما واجب نيست، هر جنگي  .ق گرداندخداوند ما را بر اين جهاد اكبر موفّ

 .الي اسـالم باشـد  تباشد و هدفش فقط و فقط اع جنگي كه به دستور معصوم ؛شود گفت جهاد را هم نمي
  .ق باشيدشاءاهللا موفّ ان
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 .ها شنبه، جمعه و مناسبت چهارشنبه، پنج ،شنبه هاي شنبه، يك بيانات صبح: گفتارهاي عرفاني.  1
 .ها ي مصاحبه مجموعه: وگوهاي عرفاني گفت.  2
 .ها ي پاسخ به نامه مجموعه: مكاتيب عرفاني.  3
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  )وهفتم شصتقسمت ( گفتارهاي عرفاني  يازدهموصد
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  )وهشتم شصتقسمت ( گفتارهاي عرفاني  دوازدهموصد
  )مونه قسمت شصت( گفتارهاي عرفاني  سيزدهموصد
  )هفتادمقسمت ( گفتارهاي عرفاني  مدهوچهارصد
  )هفتادويكمقسمت ( گفتارهاي عرفاني  نزدهماوپصد
  )هفتادودومقسمت ( گفتارهاي عرفاني  انزدهمدوشص
  )هفتادوسومقسمت ( گفتارهاي عرفاني  مدهدوهفص
  )هفتادوچهارمقسمت ( گفتارهاي عرفاني  مجدهدوهص
  )هفتادوپنجمقسمت ( گفتارهاي عرفاني  وزدهمدونص
  )چهاردهم قسمت(شرح رساله شريفه پندصالح   -

  تومان 500   )اول جلد(شرح و تفسير برخي از آيات قرآن كريم   صدوبيستم

  
  


