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بعونک یا لطیف

»قرآن کریم« وحی نامه جاودان الهی و تنزیلی از رّبُ العالمین است که از ُسویدای حقیقت و معنا بر َسرای 
دنیــا فــرود آمده و از این روســت کــه قرآِن نازل خوانده می شــود. همچنین دانشــوران الهی، »نهــج البالغه« را 
کــه نطــق و تبییــن قرآن نازل و بیان شــده از وجود شــریف امیرالمومنین؟ع؟ اســت »قرآن ناطق« دانســته اند 
و »صحیفــة ســجادیه« را کــه ادعیه صادر از امام ســجاد؟ع؟و »کلمات طیبه« ای اســت که به ســوی او صعود 

ُب...« )فاطر/10( »قرآن صاعد« نامیده اند. ِیّ ِلُم ٱلّطَ
َ
ك

ْ
ْیِه َیْصَعُد ٱل

َ
می کنند؛» ِإل

گردان و راویــان اهل؟مهع؟ با   ایــن دو میــراث گرانقــدر را کــه بیان و تبییــن قرآن و آینه راه مؤمنان اســت شــا
احسـاس مسؤولیتـی ستودنـی، برای نسل های بعد حفظ و صیانت کرده اند تا امروز در این برهوت پریشانی و 

سرگشتگی انسان، مایه انس و معرفت او به خدا و نشانگر سلوک و هدایت انسانی باشد.
نهج البالغه و صحیفه سجادیه با هنر بالغت و زبان فطرت تصویری کامل و دلربا از آدمی ترسیم و تمامی 

مسیر تربیت اسالمی و رّبانی را در خود جمع کرده اند.
ترویــج آموزه هــای تابنــاک قــرآن کریم و ســیره ائمه طاهریــن؟مهع؟ در بین دانشــگاهیان وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی  از جمله مهمترین راهبردهای معاونت فرهنگی دانشجویی است که به منظور تربیت 

گاه و دین مدار از سوی مرکز قرآن و عترت؟مهع؟ وزارت بهداشت دنبال می شود. دانشجویان آ
مجموعه پیش رو به منظور تقویت و تعمیق  منابع بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت؟مهع؟دانشگاهیان 
وزارت بهداشــت و در راســتای تعالــی دانــش و بینش دینی مخاطبان این جشــنواره از مجموعه آثار مؤسســه 

انتشارات دارالعلم تدارک شده است. 
     امید است که بهره گیری از این مجموعه، زمینٔه مناسبی برای الفت با معارف اهل بیت؟مهع؟ و بهره گیری 

در سبک زندگی دانشگاهیان عزیز و اندیشه ورز فراهم آورد.

معاون فرهنگی دانشجویی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پیشگفتار 
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صحیفه ســجادیه، بازتاب روح متعالی زینِت عبادت کنندگان و َســروِر ســجده کنندگان، 
امام ســجاد؟ع؟ و  یکــی از فاخرتریــن و گران بهاترین مجموعه هایی اســت که از خاندان 
عصمــت و طهــارت بــه یــادگار مانده اســت. این کتــاب شــریف، دربردارنــده عالی ترین و 
عمیق ترین معارف الهی اســت و این قابلیت را دارد که انســان را تا اوج قله انســانیت باال 

برد و در مقام بندگی پروردگارش فانی سازد.
امام خمینی؟هر؟ رهبر کبیر انقالب اسالمی در مورد این کتاب شریف چنین می نویسد:

صحیفه کامله ســجادیه، نمونه کامل قرآن صاعد اســت و از بزرگ ترین مناجات 
عرفانی در خلوتگاه انس است که دست ما کوتاه از ِنـْیل به برکات  آن است . 

آن کتابی اســت الهی که از سرچشــمه نور اهلل نشئت گرفته و طریقه سلوک اولیاى 
بزرگ و اوصیاى عظیم الشأن را به اصحاب خلوتگاه الهی می آموزد؛ کتاب شریفی 
است که سبک بیان معارف الهیه اصحاب معرفت را چون سبک قرآن کریم بدون 

تکلف الفاظ در شیوه دعا و مناجات براى تشنگان معارف الهیه بیان می کند. 
این کتاب مقدس چون قرآن کریم سفره ای الهی است که در  آن، همه گونه نعمت 

موجود است و هرکس به مقدار اشتهاى معنوى خود از  آن است فاده می کند. 3

1. نیایش 44، بند 1 و ۲.                      ۲. نیایش 4۷، بند ۵0.                         ۳. صحیفه امام؟هر؟، ۲0۹/۲1.
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با مروری بر بیانات رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای  متوجه می شــویم که همواره 
صحیفــه ســجادیه در کانــون توجــه ایشــان بــوده، و قشــرهای مختلف به ویــژه جوانان را بــه انس و 

بهره برداری از معارف آن توصیه کرده است:
که می توانید، با صحیفه سجادیه مأنوس  من به یکایِک شما عزیزان توصیه می کنم تاآن جا
شــوید. کتاب بسیار عظیمی اســت. اینکه گفته اند زبور آل محمد، واقعًا همین طور است؛ ُپر 
از نغمه های معنوی اســت؛ دعا و درس اســت؛ هم درس اخالق است، هم درس علم الّنفس 

است، هم درس امور اجتماعی است.1 
امید است »درسنامه صحیفه سجادیه« گام مؤثری برای آشنایی بیشتر طالب و دانشجویان مشتاق 

معارف ناب دینی، با این اثر ارزشمند امام سجاد؟ع؟ باشد.

▪  مهم ترین اهداف این درسنامه  ▪
1. ارائه بخشی از معارف صحیفه سجادیه

صحیفه ســجادیه دریایی بی کران از معارف عرفانی، اخالقی و اجتماعی اســت. روشــن است چنین 
درسنامه کوچکی گنجایش بسیاری از معارف موجود در آن را ندارد. همچنین رعایت نکات آموزشی 
و توجه به سطح آمادگی و نیاز مخاطبان نیز محدودیت هایی را برای ارائه معارف آن ایجاد می کند؛ 
با وجود این، تالش شده با توجه به نیاز مخاطبان، گوشه ای از معارف موجود در آن بیان شود تا در 

سایه آن، زمینه ای برای پرورش علمی و اخالقی مخاطبان فراهم آید.

2. ایجاد رغبت در صحیفه آموزان برای انس بیشتر
هیــچ اثــر آموزشــی نمی تواند دربردارنــده همه نیازهای مخاطبان خود باشــد؛ اما می تــوان با ایجاد 
انگیزه و عالقه در مخاطب، فضا را برای انس همیشگی او با آن اثر فراهم کرد تا به فراخور نیازش 
از آن بهره مند شود. امید است این درسنامه با ارائه بخشی از معارف صحیفه، مخاطبان خود را با 
عمق و ژرفای این یادگار امام سجاد؟ع؟  آشنا کند و از این رهگذر زمینه انس دائمی با  این کتاب 

ارزشمند را برای آنان فراهم سازد.

3. آشنایی با شیوه تدبر در صحیفه سجادیه
از آنجا که بیشتر مخاطبان این مجموعه، آشنایی چندانی با زبان عربی ندارند، تا حد امکان از پرداختن 
به نکات و اصطالحات خاص  ادبی و بالغی خودداری شده است. در عوض با تکیه بر مفاهیم موجود 

1. بیانات، 1376/9/13.
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در خود عبارات صحیفه - که مقدار قابل توجهی از آن، با مطالعه ترجمه قابل دست یابی است- سعی 
شده راهی برای استخراج نکات و معارف آن کتاب شریف به مخاطب ارائه شود. 

در قسمت شرح دعاها در حد امکان همه بندهای دعا، در ابتدا یا البه الی نکته های مطرح شده، ذکر 
شــده تا مخاطب متوجه شــود که آن نکته خاص از کدام یک از عبارت های دعا اســتفاده می شود و با 
مراجعه به ترجمه دعا چگونگی ارتباط آن با عبارت دعا را بررسی کند. گفتنی است تحقق این هدف 

در گرو هنر  و شیوه تدریس مرّبیان است که در بخش مربوط به شیوه آموزش به آن اشاره خواهد شد.

▪  محتوای علمی درسنامه  ▪
1. بهره گیری از شروح معتبر صحیفه سجادیه

ح صحیفة ســید  ح موجــود از صحیفــه ســجادیه، کتــاب »ریاض الســالکین فی شــر مهــم تریــن شــر
الســاجدین« اثر  دانشــمند و ادیب بزرگ جهان تشیع، سیدعلی خان مدنی شیرازی؟حر؟ است. تالش 
ح ارزشمند در کنار شروح دیگر مانند: » آفاق الروح في أدعیة الصحیفة السّجادیة«  کردیم از این شر
ح صحیفة سید الساجدین« برای فهم مراد امام؟ع؟ نهایت بهره را ببریم. و »ریاض العارفین فی شر

همچنیــن از بیانــات و نوشــته های دیگر شــارحان صحیفه ماننــد آیت اهلل ســید احمد فهری؟هر؟، 
کبری و  آقای محمدعلی انصاری بهره برده ایم. حجت االسالم محمدجواد حاج علی ا

2. استفاده از آثار نویسندگان معتبر دینی
برای توضیح معارف صحیفه، از آثار نویســندگان و عالمان برجســته دینی اســتفاده شــده تا ضمن 
ح شــده، راهی برای آشــنایی صحیفه آموزان با آثار آنان گشوده شود. عالمه  اطمینان از مطالب مطر
طباطبایــی؟هر؟، شــهید مطهــری؟هر؟، آیــت اهلل جــوادی آملــی و آیــت اهلل مصبــاح یــزدی از جمله 

عالمان برجسته ای هستند که از آثار آنان در این در این درسنامه بهره برده شده است.

3. استفاده از آیات و روایات و نیز فرازهای دیگر صحیفه در شرح دعاها
تالش شده در بخش های مختلف به آیات و روایات مرتبط با فرازهای صحیفه سجادیه اشاره شود.  
آیات و روایات، افزون بر ایجاد نورانیت در مخاطبان، در بسیاری از موارد به روشن تر شدن مقصود 
امــام؟ع؟ کمــک می کند. افزون بر ایــن، مخاطب به هماهنگی کامل معــارف موجود در صحیفه با 

سایر منابع دینی پی می برد و اشتیاق بیشتری برای ارتباط با صحیفه سجادیه پیدا می کند. 

ویژگــی دیگــر این درســنامه، اســتفاده از فرازهای صحیفه برای توضیح یکدیگر اســت. در حقیقت 
کوشیده شده از روش»تفسیر صحیفه با صحیفه« استفاده شود.
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مــقــدمــه

▪  ویژ گی های آموزشی درسنامه  ▪
1. انتخاب دعاها بر اساس نیازها و آمادگی های مخاطب

تــالش بــر ایــن بوده، در انتخــاب مباحث، نیــاز و آمادگی مخاطــب در کنار رعایت اصــل تنوع، در 
اولویت قرار گیرد.

2. انسجام مطالب در یک درس
تالش شــده مخاطب در طول مطالعه یک درس با موضوعی واحد و منســجم ارتباط داشته باشد. 

این امر  میزان تأثیر  و ماندگاری مطالب را در ذهن مخاطب افزایش می دهد.

3.  دسته بندی  مطالب
دســته بندی و عنوان گذاری، یکی از متداول ترین و کارآمدترین روش ها برای ایجاد نظم در ذهن 

مخاطب است و به او کمک می کند مطالب را به راحتی متوجه شود و به خاطر بسپارد.

4. استفاده از زبان معیار
در تدوین این مجموعه بنا بر این بوده که مطالب با بیانی ساده، گویا و کوتاه به مخاطب انتقال 
داده شود؛ ازاین رو از پرداختن به مطالب و توضیحات اضافی مالل آور و غیرضرور که ارتباط روشنی 

با موضوع بحث ندارد، پرهیز شده است.

کید بر مهارت آفرینی و مهارت افزایی 5. تأ
ارتبــاط بــا متــن فاخر و زیبــای صحیفه_ که از زبــان مبارک شــخص امام؟ع؟ صادر شــده ، تأثیری 
به مراتب بیش از ترجمه بر مخاطب می  گذارد؛ از این رو تالش شده زمینه انس بیشتر با متن عربی 
صحیفه برای صحیفه آموزان فراهم شود. برای این منظور، بر مهارت های روخوانی و روان خوانی، 
کید شــده اســت. افزون بــر این با ذکر   ح واژگان مهم و کاربردی تأ ترجمــه متــن، درک مفاهیم و شــر

عبارت های عربی در متن درس تالش شده ارتباط صحیفه آموز با متن عربی همواره حفظ شود. 

نکته دیگر اینکه با توجه به اهمیت مطالعه و پژوهش در دانش افزایی، تالش شده با گنجاندن  
بخشی با عنوان »مراجعه و مطالعه« بستری برای مطالعات بیشتر در زمینه موضوعات مرتبط با 

درس ها ایجاد شود.

کید بر تمرین و ممارست 6. تأ
تمرین و ممارست تأثیر بسزایی در یادگیری و نهادینه شدن آموخته ها دارد؛ ازاین رو بخش ویژه ای 

برای این منظور در نظر گرفته شده است.



آشنایی با بخش ها  و
شــیوه آمــوزش کـتاب

▪  آشنایی با بخش های درسنامه  ▪

هــر  یــک از درس هــای ایــن مجموعــه،  دربردارنــده یــازده بخــش  مختلف بــا کارکردهــا و اهداف 
گون است که در ادامه به معرفی این بخش ها پرداخته می شود: گونا

•   متن عربی

ح هر فراز نیز، این متن عربی  متن عربی دعاها در ابتدای هر درس آمده است. در ابتدا یا میانه شر
تکرار شده است. در غالب موارد، متن عربی مطابق با نسخه مشهور صحیفه سجادیه است.

•   ترجمه

کید بر  ترجمه واژگانی، تالش شده شیوایی ترجمه حفظ شود.  در این بخش، افزون بر تأ
در تدویــن ایــن بخــش، از ترجمــه خانم فاطمه احمــدی و آقایان ســید علی موســوی گرمارودی، 

حسین استادولی و فیض اإلسالم بهره های فراوان برده شده است.

•   نمایی از دعا

ح یک یا دو پرســِش انگیزشــی،  در این بخش، تصویری کلی از محتوای درس ارائه شــده و با طر
ذهن صحیفه آموزان را برای پیگیری و دریافت بهتر مطالب، آماده می سازد. البته نمای دعا لزومًا 

همه محتوای درس را پوشش نمی دهد.

•   واژگان مهم

در این بخش،  واژگان جدید و مشکل هر درس در جدولی قرار داده شده تا صحیفه آموز با مراجعه 
بــه ترجمــه درس،  معنــای واژگان را در جدول بنویســد.  این فعالیت در آغــاز درس موجب تثبیت 

آموزش واژگان مهم و توجه مخاطب به  آنها در طول درس خواهد بود.

ݢگان ݢ ݢ ݢ •   شرح واژ

در ایــن قســمت، شــرحی کوتــاه بــرای برخــی از واژگان درس، ارائه شــده اســت. در تهیــه محتوای 
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علمــی ایــن بخــش از کتاب هــای معتبــر  اســتفاده شــده اســت؛ ماننــد: »العیــن«، »جمهرة اللغة«، 
»تهذیب اللغــة«، »الصحاح «، »معجــم مقاییس اللغة«، »مفردات ألفاظ القــرآن«، »مقدمة األدب«، 

ح »ریاض السالکین« بهره برده شده است.  »التحقیق فی کلماِت القرآن«. همچنین از  شر

•   شرح دعا

ح مختصری از متن دعا با هدف روشن شدن موارد مبهم و مشکل و دستیابی  در این بخش، شر
ح در کادری تحت  بــه فهمــی نســبتًا عمیق از مقصود امام؟ع؟ ارائه شــده اســت. در کنــار این شــر
عنوان آیینه در آیینه به آیه ها یا دعاهای دیگری که با موضوع درس ارتباط دارند، اشــاره شــده و 
گاه در کادر دیگری با عنوان اشارت و هدایت روایت یا حکایتی معتبر و جذاب، با هدف ملموس تر 

شدن مفاهیم و افزایش ماندگاری آنها در ذهن  نقل شده است.

واق اندیشه •   ر

ممکن است در برخی از دعاها نکاتی وجود داشته باشد که برای مخاطبان پرسش برانگیز باشد. 
ح کردن این پرســش ها و پاسخ به آنهاست. همچنین گاه ذیل این  رســالت اصلی این بخش مطر

عنوان به برخی نکات عمیق  مرتبط با موضوع درس پرداخته شده است. 

•   قرائت و درایت

گاه آنچــه در متــن درس آورده شــده، دربردارنــده همه فرازهای دعای مورد بحث نیســت. در این 
بخش که برای مطالعه آزاد در نظر گرفته شده، فرازهای باقی مانده از دعا ذکر شده است. 

•   مراجعه و مطالعه

در ایــن بخش منبع یا منابعی برای مطالعه بیشــتر و گســترش معلومات دربــاره یکی از موضوعات 
درس، معرفــی شــده اســت. صحیفه آموزان باید به صورت فردی یا گروهــی و با راهنمایی مربی، به 
منابع مراجعه کنند و از نتیجه پژوهش خود  گزارشی در کالس ارائه دهند. توصیه می شود در طول 

تدریس کتاب، هر صحیفه آموز دو تا سه مورد از پژوهش ها را بر عهده بگیرد.

•   پرسش و تمرین

ح شده تا صحیفه آموز با مراجعه به درس و پاسخ به  در این قســمت، تمرین ها و پرســش هایی طر
ح دعا مرور کند.  آنها، آموخته های خود را در زمینه معنای واژگان، ترجمه عبارت ها و شر
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▪  اجمالی از شیوه آموزش درسنامه  ▪

این درسنامه را به فراخور شرایط و میزان آمادگی مخاطبان، می توان در دو قالب ارائه داد: 

برای دوره عمومی 1 :  دو جلسه 45 دقیقه ای

برای دوره ویــــــژه     :  یک جلسه 45 دقیقه ای

اهداف آموزشی هر بخش و روش اجرای آن
1.   متن عربی

آشنایی با روخوانی و روان خوانی متن دعا ها.   : هدف	آمــوزشی	

رغبت و آمادگی برای دریافت محتوای هر درس.   : هدف	انگیزشی	

برای آشنایی صحیفه آموزان با متن درس و به عنوان آغازی برای ایجاد ارتباط    : روش	آمـــــــوزش	

یا  کالس به قرائت متن عربی توسط مربی  از فرصت  با نیایش، بخشی  و انس 
ابزارهای کمک آموزشی، اختصاص داده می شود و در صورت لزوم از روش تکرار و 
هم خوانی نیز استفاده شود. شایسته است قرائت متن در دو مرحله صورت گیرد:

مرحله اول: در ابتدای هر درس و قبل از آشــنایی با واژگان و مفاهیم، صرفًا برای    
آموزش صحیح قرائت.

مرحله دوم: در پایان درس، با رویکرد  انس با متن عربی همراه با توجه به مفاهیم.   
7 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

2 دقیقه برای دوره ویژه      :  
2.   ترجمه 

آشنایی با معنای عبارات و ترجمه دقیق آنها و به دست آوردن تصویری اولیه از دعا.   : هدف	آمــوزشی	

ح دعا. رغبت برای آشنایی با شر   : هدف	انگیزشی	

پیشنهاد می شود بخش ترجمه در دو مرحله ارائه شود:    : روش	آمـــــــوزش	

مرحله اول: ترجمه هر بند از متن بدون هیچ توضیحی همراه قرائت متن عربی.   
مرحله دوم: ترجمه هر بند از متن، با تطبیق معنای واژگان و عبارات با متن عربی    

و در صورت نیاز تذکر برخی از نکات صرفی نحوی و بالغی.

1.  مخاطب دوره عمومی، صحیفه آموزانی هستند که با زبان عربی آشنا نیستند یا آشنایی کمی دارند و مخاطب دوره 
ویژه، صحیفه آموزانی هستند که با زبان عربی آشنایی بیشتری دارند.
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تذکــر: گاه بــرای روانــی ترجمــه، کلماتی بــه ترجمه اضافه شــده کــه در متن عربی    
بــه صــورت صریح وجود ندارد؛ بــرای تمایز این کلمات، متــن اصلی ترجمه با قلم 

درشت و  این گونه  کلماِت توضیحی، با قلم عادی نوشته شده است.
10 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

5 دقیقه برای دوره ویژه:  

3.   نمایی از دعا

کسب تصویری کلی از درس به منظور آماده سازی ذهن برای دریافت بهتر مطالب.    	: هدف	آمــوزشی	

رغبت و احساس نیاز به فهم معانی و مقصود دعا ها.  	: هدف	انگیزشی	

ایــن بخــش بعــد از قرائت متــن عربــی و ترجمه آن و قبــل از ورود بــه بحث های    : روش	آمـــــــوزش	

آموزشی، ارائه می شود. شایسته است مربی محترم در طول درس، با توجه دادن 
ح شده یادآور شود. صحیفه آموزان به این بخش، ارتباط مباحث را با نمای طر

3 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

2 دقیقه برای دوره ویژه:  

4.   واژگان مهم 

آشنایی با واژگان جدید و پرکاربرد و کسب آمادگی برای به خاطرسپردن آنها.   : هدف	آمــوزشی	

ایجاد انگیزه برای ارتباط مستقیم با متن عربی.  	: هدف	انگیزشی	

در  ترجمه،  به  توجه  با  را  واژگان  می شود  معنای  داده  فرصت  صحیفه آموزان  به   	: روش	آمـــــــوزش	

جدول قرار دهند. در پایان، مربی  پاسخ صحیح را به همراه نکات الزم بیان می کند.
5 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

3 دقیقه  برای دوره ویژه:  

ݢگان ݢ ݢ ݢ 5.   شرح واژ

دریافت فهمی نسبتًا عمیق از واژه های مهم و پرکاربرد در آموزه های اسالمی.   : هدف	آمــوزشی	

ایجاد انگیزه برای فهم دقیق کالم امام؟ع؟.   : هدف	انگیزشی	

با توجه به نقش اساسی  معنای واژگان در برداشت صحیح از متون، مربی محترم    : روش	آمـــــــوزش	

با اهتمام ویژه به این بخش، ضمن ارائه توضیحات موجود در جدول، به تطبیق 
یافته های این بخش با متن می پردازد. در صورت عدم محدودیت زمانی، معرفی 

منابع معتبر لغوی و آموزش شیوه استفاده از آنها در دستور کار قرار می گیرد.
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10 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

5 دقیقه برای دوره ویژه:  

6.   شرح دعا

:	  دریافت معارف موجود در دعا و معارف مرتبط با آن و یادگیری شیوه تدبر. هدف	آموزشی	

ایجاد رغبت برای ارتباط بیشتر با معارف صحیفه و تدبر در فرازهای آن.   : هدف	انگیزشی	

بــا توجــه بــه محدودیت هــای آموزشــی، ایــن بخــش درصــدد بیــان تمــام نکات    : روش	آمـــــــوزش	

نیست. شایسته است مربی محترم با استفاده از  نکات این بخش و بخش های 
»اشارت و هدایت« و »آیینه در آیینه« از این چارچوب فراتر نرود. مربی محترم از 
ح را با فراز مربوط توضیح  صحیفه آموزان می خواهد رابطه مطالب موجود در شــر
دهنــد تــا از ایــن راه آنــان را به تدبر در فرازهــای دعا وادار ســازد. در صورت نیاز و 
وجــود فرصــت، تذکر نکات ادبــی می تواند به جذابیت و تثبیت مطالب آموزشــی 

کمک کند.
25 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

15 دقیقه برای دوره ویژه:  

واق اندیشه 7.   ر

پاسخ به شبهات و ابهامات احتمالی و بیان نکات عمیق  در زمینه موضوع درس.   : هدف	آمــوزشی	

ایــن بخــش می توانــد چالش برانگیــز باشــد و زمینــه بحــث و گفت و گــو  را فراهــم    : روش	آمـــــــوزش	

ســازد. شایســته اســت مربی محترم برای کســب آمادگی، در صورت نیاز مطالعات 
الزم را انجــام دهد. همچنین ســزاوار اســت پیش از قرائت متــن و توضیحات الزم، 

ح شده، بررسی گردد. دیدگاه های صحیفه آموزان درباره پرسش مطر
10 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

5 دقیقه برای دوره ویژه:  

8.   قرائت و درایت 

شکل گیری کلیت دعا در ذهن صحیفه آموزان و تکمیل فرآیند آموزش.   : هدف	آمــوزشی	

ایجاد شوق و رغبت برای انس بیشتر با دعا های صحیفه سجادیه.   : هدف	انگیزشی	

متــن عربــی را مربی و صحیفه آموزان قرائت می کنند. ســپس مربی محترم ترجمه    : روش	آمـــــــوزش	

متن را می خواند و توضیحات الزم را بیان می کند.
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آشنایی با بخش ها 
و شیوه آموزش 

این بخش در پایان کالس به فراخور زمانی که از کالس باقی  مانده، انجام می پذیرد.   : زمــــــان	

9.   مراجعه و مطالعه 

:   تعمیق و توسعه آموزه های صحیفه سجادیه و مباحث مرتبط با متن درس. هدف	آمــوزشی	

برقــراری ارتبــاط بیشــتر با صحیفه ســجادیه و کتاب هــای مرتبط بــا آن و ایجاد یا    : هدف	انگیزشی	

تقویت روحیه پژوهشی.
مربی محترم دو تا سه مورد از پژوهش ها را به هر صحیفه آموز  اختصاص می دهد   	: روش	آمـــــــوزش	

و صحیفه آموز، گزارش پژوهش های انجام شده را در کالس بیان می کــند.
در ایــن بخــش، منابعــی بــرای مطالعــه بــه صحیفه آموزان پیشــنهاد شــده اســت.     
شایسته است مربی محترم، صحیفه آموزان را در خصوِص استفاده از این منابع یا 
منابع دیگر  راهنمایی کند و با استفاده از فرصت پیش آمده آنان را با منابع مختلف 

آشنا سازد.
5 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

5 دقیقه برای دوره ویژه:  

11.   پرسش و تمرین

ج از کالس و مرور مطالب آموخته شده در هر درس. تکمیل فرایند آموزش در خار   : هدف	آمــوزشی	

ایجاد شوق و رغبت برای تثبیت مطالب.   : هدف	انگیزشی	

ج از کالس بــه حــل تمرین هــا و پاســخ بــه  شایســته اســت صحیفه آمــوزان در خــار   : روش	آمـــــــوزش	

ح آنها قبل از ورود به درس جدید، ضمن  پرســش ها بپردازند و مربی محترم با طر
رفــع اشــکال و ابهــام، زمینه مــرور آموخته هــا را فراهــم آورد و برای ایــن کار از کلیۀ 
عوامــل تشــویقی و پایشــی  جهــت اطمینــان از حــل تماریــن توســط صحیفه آمــوز 

استفاده کند.
15 دقیقه برای دوره عمومی:     : زمــــــان	

3 دقیقه برای دوره ویژه:  



در آستان سیدالساجدین

در آســتان  
سّیـدالساجدین و صحیفه سجادیه

درس  1

ْدُعونی... « 
ُ
پروردگار من فرموده: »أ

چه سعادتی! یعنی درست می شنوم؟ خدای آسمان... خدای زمین... خدای انسان های پاک... خدای 
هیچم!  که  من...  و  همه کس...  و  همه چیز  پیامبران... خدای محمد؟ص؟... خدای علی؟ع؟... خدای 
او  با  و  بخوانم  را  او  داده  اجازه  من  به  یعنی چنین خدایی  نیست!  باورکردنی  کجا؟!  کجا؛ خدا  من 

صحبت کنم؟ یعنی می توانم با او درددل کنم و بی دغدغه از او درخواست داشته باشم؟ 
ُکم«

َ
ْسَتِجْب ل

َ
ْدُعونی أ

ُ
بگذار یک  بار دیگر بخوانم... »أ

 
ً
خدای من! چه می شنوم! یک وعده... از کسی که جز راست نمی گوید! وعدٔه استجابت! یعنی واقعا

هرگاه او را بخوانم، پاسخم می دهد؟!
سخن موالیم امیرمؤمنان ؟ع؟ را که می شنوم، دلم آرام می گیرد؛ آنجا که به فرزندش امام حسن ؟ع؟ می فرماید:

ِبدان کسی که ملکوت و خزائن دنیا و آخرت در دست اوست، به تو اجازه داده او 
را بخوانی و اجابت دعای تو را ضمانت کرده و به تو فرمان داده از او بخواهی تا 
به تو عطا کند و از او درخواست رحمت کنی، تا رحمتش را نصیب تو کند؛ میان تو 
و خودش کسی را قرار نداده که مانع ارتباط تو با او شود و تو را به آوردن واسطه 
و میانجی، وادار نکرده است... هر گاه او را بخوانی، صدای تو را می شنود و هرگاه 
گاه است؛ پس نیاز خود را به درگاه او ببر و سفرٔه  با او نجوا کنی، از نجوای تو آ
دلت را پیش او پهن کن و از دردهایت نزد او شکایت ببر و از او بخواه غصه هایت 
را برطرف کند و در کارهایت از او یاری بخواه و از گنجینه های رحمتش چیزهایی 
بدهد: عمر طوالنی، سالمِت جسم،  تو  به  نمی تواند  او  که هیچ کس جز  بخواه 

گشایش در روزی. 
سپس کلید خزائن و گنجینه هایش را در اختیار تو قرار داده است؛ چون به تو اجازه 
را  کردن درهای نعمتش  با دعا  کنی. پس هرگاه خواستی،  او درخواست  از  داده 

... )نهج البالغه، نامٔه 31( بگشا و ابرهای رحمتش را به باریدن وادار

حسابی هول شده ام! حاال که اجازه دارم، چگونه او را بخوانم و چه بخواهم، من که ادِب حضور ندارم؟!
و  زین العابدین  از  بهتر  آموزگاری  چه  آموختن  برای  پس  بگیرم؛  یاد  که  است  این  کار  بهترین  آری،   

سیدالساجدین؟ع؟ و چه سرمشقی زیباتر از زبور آل محمد؟مهع؟، صحیفه سجادیه!
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▪   آشنایی با امام سّجاد؟ع؟   ▪
علی بن الحســین؟امهع؟ مشــهور به زین العابدین و ســّجاد، بنا بر قول مشــهور در ســال 38 هجری 
چشم به جهان گشود و پس از 57 سال عمر با برکت، در سال 95 هجری چشم از جهان فروبست و 

ک سپرده شد.  در قبرستان بقیع در کنار عموی بزرگوارش امام حسن مجتبی؟ع؟ به خا
 امامــت ایــن شــخصیت بــزرگ جهــان اســالم، از زمان شــهادت پدرش  امام حســین؟ع؟ در حماســۀ 

جانسوز کربال در سال 61 آغاز شد و 34 سال به طول انجامید.

▪   شخصیت برجستۀ امام سجاد؟ع؟ نزد همۀ مسلمانان   ▪
از منظــر شــیعیان، امام ســجاد؟ع؟ به عنــوان چهارمیــن امــام معصــوم، جایــگاه و عظمتــی ویــژه و 
تردیدناپذیر  و البته این منزلت، تنها مورد تأیید شــیعیان نیســت، بلکه دیگر مسلمانان نیز همواره به 

جایگاه رفیع ایشان معترف بوده اند.
ح حال عمومی مسلمانان ]یعنی منابعی که متعلق  بر اساس گواهی نقل هایی که در منابع شر
به شــیعیان نیســت[ دربارۀ امام ســجاد؟ع؟  آمده، آن حضرت فرد برجســته و چهره شــاخص 

اهل بیت پیامبر؟ص؟ در عصر خود بوده است.
 علت این جایگاه و احترام ایشان در  میان مسلمانان را عالوه بر نسبت  آن حضرت با خاندان 
عصمت و طهارت، باید در شخصیت برجسته ایشان از جهت علمی و اخالقی جست و جو کرد. 
در آن سال ها تنزل جامعه اسالمی  از جهت دینی و سیاسی امری آشکار بود. امام سجاد؟ع؟ در 
دورانی به ســر می برد که غالب ارزش های دینی دســتخوش تحریف و تغییر امویان شده بود. 
در سایه چنین حکومتی آشکار است که تربیت دینی مردم  تا چه اندازه تنزل کرده،  ارزش های 
جاهلی چگونه احیا می شد.  اما امام سجاد؟ع؟ در این شرایط، فردی زاهد، عابد و عالم بوده 

است؛ شخصیتی که همه مردم تحت تأثیر روحیات و شیفته مرام و روش او بوده اند. 
بســیاری از طالبان علم، راوی احادیث او بوده، از سرچشــمه پر فیض او – که برگرفته از علوم 
خ و عالم اهل ســنت،  پیامبــر؟ص؟ و علــی؟ع؟ بوده- بهره می جســته اند. محمد بن ســعد، مور
امــام؟ع؟ را  این گونه  توصیف کرده اســت: »کاَن علّيُ بُن الُحَســیِن ثقــًة مأمونًا کثیَر  الَحدیِث 
عالیــًا رفیعــًا َوِرعًا1؛ علی بن الحســین فردی موثق، امین، با حدیث بســیار و شــخصیتی عالی و 
با تقوا بود.« شافعی )یکی از ائمۀ چهارگانۀ اهل سنت( در رساله ُحّجیت خبر واحد می نویسد: 

»علی بن الحسین که فقیه ترین مردم مدینه بود، بر خبر واحد تکیه می کرد.«2

1. الطبقات الکبری، ۲۲۲/۵.
2.  حیات فکری سیاسی امامان شیعه؟مهع؟، ص۲۷۹ )با اندکی تصرف(.
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 امام ســجاد؟ع؟ در زمــان خویــش بــه نام های علّی الخیــر،  علّی األغّر و علّی العابد شــهرت داشــته و 
َفنات می گفته اند.1 

َ
به خاطر پینه هایی که از فزونی سجده بر پیشانی مبارکش بوده، به ایشان ذی الّث

▪  گوشه ای از سیره نورانی امام سجاد؟ع؟  ▪
کنده از سیره اخالقی و  کتاب های تاریخی و حدیثی، سرشار از مناقب و فضایل این امام بزرگوار و آ
عرفانی ایشان است و بی شک این مختصر را یارای پرداختن به آن دریای فضایل نیست؛ بنابراین 
تنها  با اشاره به چند نمونه از مکارم اخالق و سیره الهی این بزرگوار، این صفحات را نورانی می کنیم:

1. حاالت ایشان هنگام عبادت
امام باقر؟ع؟ درباره پدر بزرگوارش چنین فرموده است: 

هنگامی که علی بن الحسین؟ع؟ به نماز می ایستاد، همچون شاخه درخت، بی حرکت می شد و 
تنها گاهی باد قسمت هایی از لباس ایشان را تکان می داد. )الکافی، 300/3(

در روایت دیگری آمده است:
وقتــی علی بن الحســین به نمــاز می ایســتاد، رنگ چهره اش دگرگون می شــد و وقتی به ســجده 

می رفت، از سجده سر برنمی داشت مگر اینکه عرق از سر و رویش جاری بود. )الکافی، 300/3( 

ابان بن تغلب که محضر سه امام بزرگوار  ) امام چهارم تا ششم؟مهع؟( را درک کرده، روزی خدمت 
امام صــادق؟ع؟ رســید و عــرض کــرد: »بــا چشــمان خــود علی بن الحســین؟ع؟را دیدم کــه هنگام 

ایستادن به نماز، رنگ رخساره اش دگرگون شد.« امام صادق؟ع؟ فرمود:

 به خدا قسم، علی بن الحسین؟ع؟ می دانست در برابر چه کسی می ایستد. )علل الشرائع،  231/1( 

2. آقای سجده کنندگان
امام باقر؟ع؟ دربارۀ نامیده شدن پدر بزرگوارش به سّجاد می فرماید: 

علی بن الحســین؟ع؟ هیچ گاه نعمتی را به یاد نمی آورد، مگر آن که ســجده می کرد؛ هیچ آیه ای 
از قرآن را که در بردارنده ســجده بود نمی خواند، مگر آنکه ســجده می کرد؛ خداوند هیچ گاه امر 
بدی را که از آن می هراسید و نیرنگ نیرنگ بازی را از او دفع نمی کرد، مگر آنکه سجده می کرد؛ 
هیچ زمانی از نماز واجب فارغ  نمی شد، مگر آنکه سجده می کرد؛ هیچ گاه میان دو نفر را اصالح 
نمی کرد، مگر آنکه سجده می کرد. آثار سجده در همه مواضع سجود آن حضرت نمایان بود و به 

همین سبب ایشان سّجاد نامیده شد. )علل الشرائع، 233/1(

1. همان، ص۲۸۳.
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3. دست گیری از محرومان و ضعیفان
ابوحمزه ثمالی، از یاران نزدیک امام سجاد؟ع؟  می گوید:

علی بن الحســین؟ع؟در شــب تاریک که از شــدت تاریکی کســی دیده نمی شــد، از منزل بیرون 
می آمد و کیسه ای را  که در آن کیسه های کوچکی از درهم و دینار بود،  به دوش خود می کشید 
ج می شــد، کیســه ای می داد.  و بــه در خانه هــای مختلــف می رفــت و در می زد و به هر کس خار
وقتی علی بن الحسین؟ع؟از دنیا رفت، دیگر کسی به دِر آن خانه ها نرفت، و از همین جا متوجه 

شدند که امام سجاد؟ع؟ بوده که آن کمک ها را به ایشان می رسانده است. )علل الشرائع، 232/1(

4. کسب روزی حالل برای خانواده
امام صادق؟ع؟ درباره جد بزرگوارش فرموده است: 

ج می شد. از ایشان  علی بن الحســین؟ع؟ هر روز صبح زود برای کار و کســب روزی از منزل خار
می پرســیدند: »ای پســر رســول خــدا، کجــا می رویــد؟« ایشــان پاســخ مــی داد: »مــی روم بــرای 
خانواده ام صدقه دریافت کنم!« مردم با تعجب می گفتند: »صدقه دریافت می کنید؟!« ایشان 
می فرمــود: »هرکس به دنبال روزی حالل باشــد، ]آنچه به دســت مــی آورد[ صدقه ای از جانب 

خداوند, به اوست. )الکافی، 12/4(

آنچه گفته شد تنها گوشه ای از فضایل و سیره نورانی آن امام بزرگوار است و این مختصر گنجایش 
گون تاریخی و حدیثی آمده، ندارد. 1 نقل همه روایاتی را که در این باب در کتاب های گونا

5. بیان معارف و اصالح جامعه از رهگذر دعا
»زبــان دعــا در مکتــب اهل بیت؟مهع؟در عین لطافت و شــور، القا کننده معارفــی بلند در حوزه های 
گون دینی اســت. چه بســا معارفی که در دعاها  وجود دارد و در احادیث کمتر  یافت می شــود؛  گونا
زیرا معمواًل مخاطب احادیِث ائمه اطهار؟مهع؟ عموم مردم بوده اند و ائمه؟مهع؟ میزان فهم و دریافت 
آنــان را در گفتارهــا و خطاب هــا لحاظ می کرده اند؛  ولی چون مخاطب دعا خداوند, اســت، امام 

معصوم آنچه در نگارخانه دل دارد، آشکار کرده است. 
بنابراین دعاها  از گنجینه های بزرگ علمی و تربیتی اسالم به شمار می آیند که اسرار و نکته های 
فراوانی را در خود جای داده اند. این ویژگی در همه دعاهای ائمه اطهار؟مهع؟ به چشم می خورد.«2

1. برای نمونه ر.ک: بحار األنوار، 55/46.
2. آشنایی با صحیفه سجادیه،  ص18)با اندکی تصرف(.
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 افزون بر این ویژگی عام، دعاهای امام سجاد؟ع؟ ویژگی دیگری نیز دارد. در زمان ایشان دعا نه تنها 
وســیله ای برای بیان معارف بود، بلکه یکی از کارآمدترین ســالح ها برای مبارزه با انحرافات اخالقی 

و تربیتی جامعه به شمار می رفت:

دعــا در تقویــت بنیادهــای دینی جامعــه کاربردی دوگانــه دارد و دقیقا همین کاربرد اســت که 
ســبب شــده امام ســجاد؟ع؟ در آن مقطع تاریخی از این قالب برای نشــر اندیشه های اسالمی 

استفاده کند. 

دعا از یک ســو وســیله ای برای ارتباط و اتصال با خداوند اســت که نه تنها در شــرایط عادی، 
بلکه در شــرایط بحرانی دینی و اخالقی که برای جامعه پیش می آید، وســیله ای بســیار کارساز 
در حمایت از اخالق دینِی فرد و اجتماع است؛ و از سوی دیگر دعا قالبی است که با آن می توان 
گون دین شناســی و مباحث کالمی  اندیشــه های توحیدی و ناب اســالمی را در زمینه های گونا

ح و مردم را با  آن آشنا کرد. مطر

بــه عبــارت دیگــر، دعــا، به ویــژه آنجــا کــه در آن از نثر زیبــا و عبارت های بلند و رســا اســتفاده 
می شــود، ابــزاری اســت کــه صرف نظر از جنبه محتوایــی و معنوی آن، یک قالــب هنری برای 

عرضه مفاهیم دینی است.
در اینجا و با این تحلیل کوتاه می توانیم اهمیت اســتفادۀ امام ســجاد؟ع؟از ســالح دعا در آن 
گاهــی  شــرایط را درک کنیــم. شــرایط بــد اخالقــی و سیاســی جامعــه اســالمی، کوته فکــری و ناآ
بســیاری از عالمان، وابســتگی آنان به دربار اموی، پایین بودن سطح معلومات دین شناسانه 
آنها و تحریفات آشکاری که به تدریج در مفاهیم اسالمی و توحیدی صورت می گرفت، همگی 
اقتضا می کرد که امام سجاد؟ع؟ به عنوان مقام امامت فکری جامعه، وظیفه خود را در تشریح 

مفاهیم دینی و تقویت بنیادهای معنوی جامعه ادا کند. 
پاســخ این درخواســت، خود را در قالب انشــای دعا نشــان داد و آن دعاهایی بود که با هدفی 

مشخص و به طور منظم انشا شده و در اختیار دوستداران آن حضرت قرار گرفته است.1

1. حیات فکری سیاسی امامان شیعه؟مهع؟، ص 310 )با اندکی تصرف(.
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▪  آشنایی با صحیفۀ سجادیه  ▪
1. اسامی صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه به نام های زیر مشهور بوده است:

•  زبور آل محمد؟ص؟ ؛ زیرا محتوای زبور حضرت داوود؟ع؟ غالبا دعا و مناجات بوده است.

•  انجیــل أهل البیــت؟مهع؟؛ انجیــل دربردارنــده مواعــظ حضــرت عیســی؟ع؟ اســت و صحیفه 
سجادیه نیز  دربردارنده مواعظ فراوان و اثرگذار است.

خت القرآن ؛ یعنی خواهر قرآن. 
ُ
•  أ

• کاملة.

2. شمار دعاهای صحیفه
صحیفه کنونی 54 دعا دارد. در مقدمه صحیفه از متوکل بن هارون نقل شده که »امام صادق؟ع؟ 
نیایش ها را که 75 باب بود، بر من امال فرمود؛ 11 باب آن را از دســت دادم و شــصت و چند باب را 

حفظ کردم«. بنابراین باید 10 دعای دیگر در طول زمان از دست رفته باشد.
گون امام ســجاد؟ع؟  گون کوشــیده اند با جمــع آوری نیایش های گونا در طــول تاریــخ علمای گونا
نیایش هــای  مجموعــه  کامل تریــن  کــه  کوشــش  آخریــن  کننــد.  تکمیــل  را  صحیفه ســجادیه 
امام ســجاد؟ع؟ اســت، »الصحیفة الســجادیة الجامعة« نام دارد که به همت مرحوم آیت اهلل ســید 

محمد باقر موحد ابطحی 270 نیایش از امام سجاد؟ع؟ را گرد آورده است. 

3. اعتبار صحیفه سجادیه
صحیفــه ســجادیه یکــی از معتبرتریــن متــون روایی به شــمار مــی رود. در ایــن زمینــه کالم دو تن از 

بزرگ ترین دانشمندان حدیث شناس را نقل می کنیم:
مرحوم آیت اهلل بروجردی؟هر؟ در مورد صحیفه می گوید: 

زبــور  آن  و  اســت  بدیهیــات  از  امــام؟ع؟  بــه  ســجادیه  صحیفــه  تعلــق  کــه  نیســت  پنهــان 
کــه نشــانه های اعجــاز در آن آشــکار  کــه اســلوب، نظــم و مضامیــن آن  آل محمد؟ص؟اســت 
اســت، شــاهد ایــن امــر اســت. صحیفــه اســانیدی دارد کــه شــیخ و نجاشــی آن را ذکــر کرده انــد. 
ح صحیفــه، ســید علی خــان، نیــز ســندی از پــدران خــود دارد و مــا نیــز ســندی دیگــر بــرای  شــار

آن در اختیــار داریــم.1

1. البدر الزاهر فی صالة الجمعة و المسافر، ص40.
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مرحوم مالمحمد تقی مجلسی )پدر عالمه مجلسی( می نویسد: 
شــکی نیســت که صحیفه کامله از موالی ما سید الســاجدین؟ع؟ است؛  شاهد این امر، خود 
صحیفــه و فصاحــت و بالغــت آن و اشــتمال آن بــر علوم الهی ای اســت کــه آوردن آن از غیر 
معصوم ســاخته نیســت. ســتایش و ســپاس مخصوص خداوند جهانیان است، به خاطر این 

نعمت چشمگیر و بزرگی که تنها نصیب ما شیعیان کرده است.1 

4. محتوای صحیفه سجادیه
»صحیفه ســجادیه دربردارنده دعاهایی اســت که بازتاب روح متعالی امام علی بن الحســین؟ع؟ و 
کســاری در آســتان حــق، اعتراف به  آموزنــده شــیوه تعظیــم و تقدیس الهی، حمد و شــکر ربوبی، خا
گناه و تقصیر در مقام بندگی، دل بستگی و عشق و امید به لطف همیشگی و حسن بی مانند الهی و 
نشان دهنده چگونگی درخواست توفیق، هدایت، خیر، سعادت و نجات از عذاب و غضب خداست. 
محتوای اعتقادی، اخالقی، حکمی، موعظه ای و اجتماعی، با قالبی بالغی و ادبی، ارزش و جایگاه 
واالیی به این کتاب بخشــیده و ســبب توجه عالمان، حکیمان، عارفان، دل ســوختگان، ادیبان و 

نکته سنجان به این کتاب شده است.«2
صحیفه سجادیه کتاب دعای معمولی ای نیست که انسان آن را صرفًا برای برآورده شدن حاجات 
خــود بخوانــد؛ بلکه کتابی اســت که به روح انســان تعالــی می دهد و آن را به آســتان بندگی آفریدگار 
ح ایجاد جامعه ای کامل و سازنده در  جهان می رســاند. صحیفه کتابی انسان ســاز و ارائه دهنده طر

قالب دعاست. 
اسالم شــناس، مفســر، فیلســوف و عــارف بــزرگ معاصر، عالمــه طباطبایــی؟هر؟، دربــاره این کتاب 

ارزشمند می نویسد: 
از جملــه آثــار امــام چهــارم؟ع؟، ادعیــه اى به نــام ادعیه صحیفه اســت و آن 57 دعاســت که 

مشتمل بر دقیق ترین معارف الهیه است و به آن زبور آل محمد؟مهع؟  می گویند.3 

5. صحیفه در حدیث دیگران
ک بشــری اســت، روی ســخن بــا همــه بشــر  صحیفــه کاملــه چــون برآمــده از  حقیقــت و فطــرت پــا
در همــه زمان هــا دارد؛ ازایــن رو تأثیرپذیــری از ایــن رهــاورد بــزرگ معنــوی، تنهــا بــه شــیعیان و 

معتقــداِن بــه پیشــوایی امامــان معصــوم؟مهع؟ اختصــاص نــدارد. 

1. بحار األنوار، 66/107.
2.  آشنایی با صحیفه سجادیه،  ص 19 )با اندکی تصرف(.

3. شیعه در اسالم، ص182.
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مطالب نقل شده در این زمینه، به خوبی ژرفای این حقیقت را نمایان می کند:

1.  در ســال1353ق، آیــت اهلل مرعشــی نجفــی؟هر؟ ) از مراجــع تقلیــد شــیعه( نســخه ای از صحیفــه 
ســجادیه را برای عالمه جوهری طنطاوی )دانشــمند اهل سنت و مفتی اسکندریه و مؤلف تفسیر 
معروف »الجواهر فی تفســیر القرآن«( به قاهره فرســتاد. وی پس از دریافت و تشــکر از این هدیه 

گران بها و ستایش فراوان در پاسخ نوشته است: 

نامــه ای گرامــی، مدتــی پیــش بــه ضمیمه کتــاب صحیفه از ســخنان امــام زاهد اســالم، علی 
زین العابدین بن امام حسین شهید ریحانۀ مصطفی؟امهع؟ ]به دستم[ رسید.

 کتــاب را بــا دســت تکریــم گرفتــم و آن را کتابــی یگانــه یافتــم که مشــتمل بر علــوم، معارف و 
حکمت هایی است که در غیر آن یافت نمی شود. 

به راســتی ایــن از بدبختــی ماســت که تا کنــون بر این اثــر گران بهای جاوید کــه از میراث های 
نبــوت و اهل بیت؟مهع؟ اســت، دســت نیافته بودیم. من هرچــه در آن مطالعه و دقت می کنم، 

آن را از گفتار مخلوق برتر و از کالم خالق پایین تر می یابم. 
به راستی که چه کتاب ارزشمندی است. 1

2.  آقای اندره کوفســکی، دانشــمند مسیحی از لهستان که کتاب صحیفه سجادیه از مرکز اسالمی آن 
دیار برای وی ارسال شده است، در نامه ای به این مرکز می نویسد: 

من در حال حاضر مشغول مطالعه ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه هستم که  پیش از این 
برایم ارســال کرده بودید. من عمیقًا تحت تأثیر اندیشــه های امام مسلمانان، امام سجاد؟ع؟ 

قرار گرفته ام که افکار بلند و متعالی او در صفحات صحیفه سجادیه تبلور یافته است. 
مطالعه این اثر گران بها و دقت در مضامین و معارف سرشار این کتاب، به شدت روح مرا تحت 

تأثیر قرار داده، مجذوب خود ساخته و از نو، خدایی بزرگ به من بخشیده  است.2

3. کتابخانه واتیکان نیز وقتی نســخه انگلیسی صحیفه ســجادیه را دریافت کرده بود، نامه ای برای 
تشکر به »مرکز نشر معارف اسالمی در جهان« ارسال داشت و در آن نوشت:

ایــن کتاب، حاوی مضامین عالی عرفانی اســت؛ لــذا آن را در بهترین جایگاه کتابخانه جهت 
استفاده محققان قرار داده ایم.3

1. به نقل از مقدمه ترجمه صحیفه سجادیه، صدرالدین بالغی.
2.  نگرشی کوتاه بر عملکرد 22 ساله مرکز نشر معارف اسالمی در جهان، ص 46.

3. همان، ص 13.
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6. خوابی که به حقیقت پیوست
پیش از این، سخن عالمه محمد تقی مجلسی؟هر؟ )پدر عالمه مجلسی؟هر؟ صاحب بحاراألنوار( 

را درباره اعتبار صحیفه سجادیه نقل کردیم. 
گون، این عالم بزرگوار دلیلی ویژه برای  افزون بر آنچه در آنجا گذشت و نیز  سلسله سندهای گونا
ح  کتاب ارزشمند »روضة المتقین فی شر که  آن را در  اعتماد و محبت به صحیفه سجادیه دارد 

من ال یحضره الفقیه« نگاشته است:
در اوایل بلوغ، در پی کسب رضایت الهی بودم و برای به دست آوردن آن می کوشیدم. 

شبی میان خواب و بیداری صاحب الزمان؟جع؟ را در مسجد جامع قدیم اصفهان دیدم که 
نزدیِک در »الطنبی« -که در حال حاضر، محل درس من است، ایستاده است. 

به ایشان؟ع؟ سالم کردم و خواستم پای ایشان؟ع؟ را ببوسم ولی اجازه ندادند و مرا گرفتند؛ 
ازاین رو دست ایشان را بوسیدم و سؤاالتی که پاسخشان را نمی یافتم، از ایشان پرسیدم. 

شوم؛  شرفیاب  حضورتان  نیست  ممکن  برایم  همیشه  من،  »موالی  کردم:  عرض  سپس 
کتابی معرفی کنید تا همیشه بر پایه آن عمل کنم.«

 ایشان؟ع؟ فرمود: »برای تو کتابی را به دوستمان "محمد تاج" داده ام.« 
در عالم خواب او را می شناختم؛ ازاین رو آن حضرت فرمود: »برو و آن را از او بگیر.«

»دار  به سوی  شدم؛  ج  خار مسجد  از  بود  حضرت  مبارک  صورت  مقابل  که  دری  همان  از 
البطیخ« )محله خربزه فروشان(. 

را  تو  صاحب؟ع؟  »حضرت  گفت:  دید  مرا  همین که  رسیدم،  شخص  آن  به  که  هنگامی 
به سوی من فرستاده است؟« گفتم: »بله.«

که  گشودم و برایم آشکار شد  کتابی قدیمی از زیر لباسش بیرون آورد. آن را  در این هنگام 
کتاب دعاست؛ ازاین رو آن را بوسیدم و به روی چشمم گذاشتم و از نزد او به سوی حضرت 

صاحب؟ع؟ بازگشتم. 
آن  ازدست دادن  برای  نبود.  همراهم  کتاب  آن  درحالی که  شدم  بیدار  خواب  از  گهان  نا

کتاب،  تا طلوع صبح، زاری و گریه کردم.
شیخ  همان  محمد«  »دوستمان  از  حضرت؟ع؟  مقصود  ]شاید[  که  بود  چنین  ذهنم  در 
که نام ایشان محمد بود[ و اینکه حضرت او را »تاج« نامیدند به خاطر  بهایی؟هر؟ است ]چرا

شهرت ایشان در میان علما بوده است. 
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غ شدم، به مدرسه ای که کنار مسجد جامع بود رفتم. شیخ بهایی  وقتی از نماز و تعقیب فار
را دیدم که مشغول مقابله صحیفه سجادیه )یعنی مقایسه یک نسخه با نسخه دیگر( بود. 

کسی که برای ایشان می خواند، »السید الصالح أمیر ذو الفقار الجربادقانی« بود. 
مدتی نشستم تا اینکه کار شیخ تمام شد.

ظاهرًا موضوع مقابله، سند صحیفه بود؛ ولی من به خاطر اندوهی که داشتم، کالم شیخ و 
دیگران را نمی فهمیدم و پیوسته گریه می کردم. 

نــزد شــیخ رفتــم و خوابــم را بــرای او تعریــف کــردم؛ درحالی کــه بــرای ازدســت دادن کتــاب 
می گریســتم. 

شیخ ]در مقام تعبیر خواب[ گفت: »مژده باد بر تو به علوم الهی و معارف یقینی و همه آنچه 
از آن، موضوِع بیشتر هم نشینی های من با  گفتنی است پیش  همواره در پی آن بودی!« 

شیخ، عرفان بود و شیخ نیز به آن گرایش داشت. 
اما این سخنان شیخ دلم را آرام نکرد و گریان و متفکر بیرون آمدم تا اینکه به دلم افتاد به 

همان سویی بروم که در خواب رفتم. 
و  حسن«  »آقا  نامش  که  دیدم  را  صالحی  مرد  رسیدم،  البطیخ«  »دار  به  اینکه  محض  به 
لقبش »تاج« بود. وقتی به او رسیدم و سالم کردم، گفت: »فالنی، کتاب هایی وقفی نزد من 
که آنها را از من می گیرند، به شروط وقف عمل نمی کنند ولی تو به آن  است. بیشتِر طالبی 

شروط عمل می کنی. بیا و به این کتاب ها نگاه کن و هر چه می خواهی بردار.« 
کتابی بود که در خواب  کتابی که به من داد، همان  کتابخانه اش رفتم. اولین  همراه او به 

دیده بودم. شروع به گریه و ناله کردم و گفتم: »همین برای من کافی است!«
به خاطر ندارم که خوابم را برای آقا حسن تعریف کردم یا خیر. 

نزد شیخ بهایی آمدم و نسخه ای را که به دست آورده بودم با نسخه شیخ مقابله و مقایسه 
از  نیز  اول  شهید  و  بود  نوشته  اول«  »شهید  نسخه  روی  از  پدرش  جّد  را  نسخه  آن  کردم. 
کرده بود و با واسطه یا بدون واسطه با  نسخه »عمید الرؤساء« و »ابن السکون« استنساخ 

نسخه »ابن ادریس« نیز مقابله کرده بود. 
نسخه ای نیز که حضرت صاحب؟ع؟ به من داده بود،  از روی خط »شهید اول« نوشته شده 
که در حاشیه  بود. این دو نسخه به شدت به هم شبیه بودند، حتی در نسخه  بدل هایی 

آنها نوشته شده بود! 
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در آستان 
سید الساجدین 

غ شــدم، مــردم نــزد مــن می آمدنــد و بــا نســخه مــن مقابلــه  پــس از آنکــه مــن از مقابلــه فــار
می کردنــد. بــه برکــت آنچــه حضــرت حجــت ؟ع؟ بــه مــن دادنــد، صحیفــه کاملــه در همــه 
شــهرها هماننــد خورشــیدی، در هــر خانــه ای طلــوع کــرد؛ به ویــژه در اصفهــان کــه بیشــتر مردم 
چندیــن نســخه از صحیفــه داشــتند و بیشــتر آنــان انســان های صالــح و اهــل دعــا شــدند. 

بســیاری از آنــان مســتجاب الدعــوه بودنــد.
این آثار و برکات، معجزه ای از جانب حضرت صاحب؟ع؟ بود. 

علومی که خداوند؟زع؟ به سبب صحیفه به من داد، بی شمار است و این از فضل خدا بر ما و 
بر مردم است؛ و الحمد هلل رّب العالمین.1 

1.  روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه )چاپ قدیمی(، 422/14.



برای پدر و مادرم...

نیایش 24

درس 2

1  معبودا، توجه مهرورزانه فرما به محّمد، بنده   و فرستاده ات

کش و به خاندان پا

و آنان را ویژگی ده با برترین توجه های مهرورزانه  خود

و با مهربانی  و برکت ها و سالم خود

2  و ای معبود من، پدر و مادرم را ویژگی ده

کرامت نزد خویش و توجه مهرورزانه از سوی خود با 

ای مهربان ترین مهربانان.

3   معبودا، به محّمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما

 و دانِش  )حقوقی( که  برای آن دو بر من واجب است،  

چنان که  شایسته است به من الهام فرما

و دانش همه آن حقوق را به شکل کامل برایم گرد آور

آنگاه مرا به انجام آنچه فرمان می دهی بر گمار

کــه مرا بــدان بینا می ســازی  و توفیقــم ده، بــه دانشــی 

عمل کنم

ٍد َعبِْدَك َو رَُسـولَِك  1 اللَُّهـمَّ َصـلِّ َعَ ُمَمَّ

اِهِريَن  ْهِل بَيِْتِه الطَّ
َ
َو أ

فَْضِل َصلََواتَِك 
َ
َو اْخُصْصُهْم بِأ

َو رَْحَِتَك َو بََرَكتَِك َو َسَلِمَك

يَّ  2 َو اْخُصِص اللَُّهمَّ َواِلَ

َلِة ِمنَْك يَْك َو الصَّ َ َكَراَمِة لَ
ْ
بِال

نَي اِحِ رَْحَم الرَّ
َ
يَا أ

ٍد َو آِلِ 3 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ  
َهاماً

ْ
َّ إِل

ُب لَُهَما َعَ َم َما َيِ
ْ
ِهْمِن ِعل

ْ
ل
َ
َو أ

َم َذلَِك ُكِِّه َتَماماً
ْ
َو اْجَْع ِل ِعل

ِهُمِن ِمنُْه
ْ
ِن بَِما تُل

ْ
ُثمَّ اْستَْعِمل

ِمِه
ْ
ِن ِمْن ِعل ُ ْقِن لِلنُُّفوِذ ِفيَما ُتبَصِّ َو َوفِّ

َلُم بََويِْه َعلَيِْهَما الّسَ
َ
َلُم ِل َو َكاَن ِمْن ُدَعائِِه َعلَيِْه الّسَ

نیایش آن حضرت؟ع؟ برای پدر و مادرش؟امهع؟



نـمـایی از  دعا

پدر و مادر چه جایگاهی نزد خداوند؟زع؟ دارند؟ 
گاه شویم و آنها را ادا کنیم؟ چگونه می توانیم از حقوقی که پدر و مادر بر ما دارند،  آ

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

اِهِریَنَرُسولَعْبد ْفَضلالّطَ
َ
َواِلَدّيَأ

ْم ْهݭِ ݧ لݧ
َ
ْقاْجَمْع أ ی َوّفِ  َتْثُقَلَحّتَ

َ
 ال

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

توجه  َصّلِ
مهرورزانه 

فرما

 مــاده »ص ل و« به  معنــای منعطــف و خمیده شــدن اســت. انســان 
هنگامی که می خواهد به کســی توجه ویژه و مهربانانه داشــته باشــد 
به ســوی او خــم می شــود و او را می نــوازد؛ بنابرایــن در ذکــر صلوات از 
خداوند؟زع؟می خواهیــم توجهــی ویــژه و مهربانانــه بــه پیامبــر؟ص؟ و 

ک او داشته باشد. خاندان پا

ح واژ گان شر

ْمتَنِيِه
 َيُفوتَِن اْسِتْعَماُل َشْ ٍء َعلَّ

َ
َحتَّ ل

َهْمتَنِيِه
ْ
ل
َ
ُُفوِف ِفيَما أ

ْ
ْرَكِن َعِن ال

َ
 َتثُْقَل أ

َ
َو ل

تا انجام هیچ چیزی که به من آموخته ای از من فوت نشود

و اعضایــم در خدمت کــردن در راه آنچــه بــه مــن الهــام 

فرموده ای، سنگینی نکنند. 
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نیایش 28

▪   سفارشی عرشی   ▪
می دانید قرار است برای چه کسانی دعا کنیم؟

کسانی که  بودن، ماندن و بالیدنمان را مدیون آنهاییم.
کسانی که صادقانه عمرشان را نثار ما کردند و آسایش خود را برای آسایش ما به تاراج دادند.

کسانی که از عرش سفارش آنان را کرده اند:

ي  عاَمْیِن ُه فݭِ
ُ
 َعلی  َوْهٍن َو ِفصال

ً
ُه َوْهنا ّمُ

ُ
ْتُه أ

َ
ِ َحَمل ݫ ْنساَن ِبواِلَدْیهݫ ِ

ْ
ْیَنا ال ) َو َوّصَ

َمصیُر ( 
ْ
ّيَ ال

َ
واِلَدْیَك ِإل ي  َو لݪݭِ ِن اْشُکْر لݭِ

َ
أ

»و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم 

مادرش درحالی که بر ضعفش افزوده می شد، او را حمل کرد و مدت شیرخوارگی او دو سال بود 

]سفارش کردیم[ که مرا و والدینت را سپاس گزار؛ به سوی من است فرجام.«

اینان کیست اند که آسمانیان به همراه آفریدگار جهان،  این گونه  هوایشان را دارند؟!
اینان کیست اند که آفریدگار هستی  این گونه  شکر شان را به شکر خود پیوند می زند؟!

( پشتوانه حقوق آنان قرار می گیرد؟! َمصیرݭ
ْ
ّيَ ال

َ
اینان کیست اند که ندای )  ِإل

بیایید اعتراف کنیم هنوز آنان و بلندای جایگاهشان را نشناخته ایم. 
پس چه نیکوست که از امام سجاد؟ع؟درباره پدران و مادرانمان بیشتر بیاموزیم.

▪   صلوات و پیوند آن با نیایش والدین   ▪  
اِهِریَن ْهِل َبْیِتِه الّطَ

َ
ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َو أ ی ُمَحّمَ

َ
ُهّمَ َصّلِ َعل

َّ
الل

کنده از عطــر دل انگیز صلوات اســت؛ عطری که جانمــان را صفا  جای جــای صحیفــه ســجادیه آ
 می دهــد و آن را بــرای دریافــت الطــاف الهــی و در نتیجــه برآورده شــدن حاجاتمــان آمــاده می کنــد. 

از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده: 

ِة َعَلی َرُســوِلِه؟ص؟ ُثّمَ َسْل َحاَجَتَك... ؛
َ

ال ِة الّصَ َ لݧ
َ
 ِبَمْســأ

ْ
 ِإَذا َکاَنْت َلَك ِإَلی اهلِل ُســْبَحاَنُه َحاَجٌة َفاْبَدأ

هــرگاه حاجتــی بــه درگاه خدای ســبحان داشــتی، دعایــت را با ذکــر صلوات آغاز کن و ســپس 
که خداوند کریم تر از  آن اســت  که دو حاجت از او بخواهند، آنگاه یکی  حاجتت را بخواه؛ چرا

را روا کند و دیگری را رها.! )نهج البالغه، حکمت 361(

ح دعا شر
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مادرم ...

امام سجاد؟ع؟ نیز به نقش صلوات در برآورده شدن حاجاتمان اشاره فرموده است: 

َهــا ُدَعاُؤَنــا؛ 
َ
ــا َنْفُعَهــا َو ُیْســَتَجاُب ل َ نݧ

ُ
ُغَنــا َبَرَکُتَهــا َو َیَنال

ُ
ًة َتْبل

َ
َنــا َو آِلــِه... َصــال ــٍد َنِبّیِ ــی ُمَحّمَ

َ
ُهــّمَ َصــّلِ َعل

َّ
 الل

معبــودا، بــه محّمــد و خاندانــش توجــه مهرورزانــه فرمــا... توجهــی کــه برکتش به ما برســد و 
نفعش عائد ما شود و به خاطر آن، دعای ما مستجاب شود. )نیایش 45، بند56(

 امــا آغــاز این نیایــش با صلوات،  لطف دیگری نیــز دارد: »صلوات، پدران و مــادران معنوی مان را به 
یادمان می آورد.« روایات زیر مقصود از این سخن را آشکارتر می سازند:

َبَوا 
َ
أ ّيٌ  َعلݭݪِ َو  َنا 

َ
»أ که فرمود:  از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند  کاظم؟ع؟  امام موسی  روایتی،  1. در 

؛ من و علی  دو پدر این امت هستیم.« راوی معنای این سخن را از امام کاظم؟ع؟  ݭِ ةݫ
َّ مݧ
ُ ْ
َهِذِه  األ

ِتِه  ّمَ
ُ
ْفَضُل أ

َ
ِد َو أ

َ
ْوال

َ ْ
اِء َعَلی األ َ بݧ

ْ
ِتِه َشَفَقُة ال ّمَ

ُ
؟ص؟ َعَلی أ ِبّيِ پرسید و ایشان پاسخ داد: »ِإّنَ َشَفَقَة الّنَ

َبْعَدُه؛ َماُم  ِ
ْ

اإل َو  َخِلیَفُتُه  َو  ُه  َوِصّیُ ُه  َّ نݧ
َ
أِل َکَشَفَقِتِه؟ص؟  ْم  َعَلْیهݭِ ؟ع؟  ّيٍ َعلݭݪِ َشَفَقُة  َبْعِدِه  ِمْن  َو  ؟ع؟  ّيٌ  َعلݭݪِ

همانا دلسوزی پیامبر؟ص؟ برای امتش، دلسوزی پدرانه نسبت به فرزندان است و برتریِن 
که  چرا اوست؛  دلسوزی  همانند  علی؟ع؟  دلسوزِی  او،  از  پس  و  است  علی؟ع؟  امتش 

علی؟ع؟، وصی و جانشین اوست و امام پس از اوست.« )عیون أخبار الرضا؟ع؟، 85/2(
َوَدُهْم 

َ
أ یَماِن  ِ ُیقݭݫ ّيٌ  َعلݭݪِ َو  ٌد  ُمَحّمَ ِة  َّ مݧ

ُ ْ
األ َهِذِه  َبَوا 

َ
»أ است:  آمده  زهرا؟اهس؟  حضرت  از  روایتی  در   .2 

َواَفُقوُهَما؛ ِإْن  اِئَم 
َ

الّد ِعیَم  الّنَ ُم  هݭِ ُیِبیَحانݪِ َو  َطاُعوُهَما 
َ
أ ِإْن  مݭِ  ائݪِ

َ
الّد اْلَعَذاِب  ِمَن  ْم  هݭِ ُیْنِقَذانݪِ  َو 

گر مردم از آن  دو  که امور آنان را سامان می دهند. ا دو پدر این امت محّمد و علی هستند 
نعمت  کنند،  آن دو همراهی  با  گر  ا و  از عذاب همیشگی نجاتشان می دهند  کنند،  پیروی 

همیشگی را به کام آنان روا می سازند.« )التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکري؟ع؟، ص 330(
ِقیُق 

َ
ُخ الّش

َ ْ
ِفیُق َو األ

َ
ِفیُق َو اْلَواِلُد الّش یُس الّرَ نݭݭݭِ

َ ْ
َماُم األ ِ

ْ
3. در روایتی از امام رضا؟ع؟  آمده است: »اإل

؛ امام همان هم دم همراه، پدر دلسوز، برادر تنی و مادر نیکوکار به  ِغیرݭِ ُة ِباْلَوَلِد الّصَ ّمُ اْلَبّرَ
ُ ْ
َو األ

فرزند خردسال است.« )الکافی،  200/1(
پیامبر؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ پدران معنوی ما هستند که برایمان دل می سوزانند و  ما را  از عالم 
ک می پرورانند. این نکته، آغاز این نیایش با صلوات را لطفی ویژه می بخشد! ک به سوی عالم پا خا

▪   آنان که شایسته برترین هایند   ▪  
ِمَك

َ
َواِتَك َو َرْحَمِتَك َو َبَرَکاِتَك َو َسال

َ
َضِل َصل

ْ
ف

َ
َو اْخُصْصُهْم ِبأ

در ایــن فــراز از پروردگارمــان می خواهیم با برترین صلوات و نیز مهربانی و برکت ها و ســالمش، به 
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محّمــد؟ص؟ و خاندانــش؟مهع؟ ویژگــی و برتری دهــد، بی شــک ویژگی هایی دارند که  آنان را شایســته 
این امور می کند. امام سجاد؟ع؟ در فراز پیشین با ذکر عناوین زیر به برخی از آن ویژگی ها اشاره فرمود:

اِهِریَن« برای اهل بیت ایشان؟مهع؟ • »َعْبد« و »َرُسول« برای حضرت محّمد؟ص؟       • »الّطَ
1. عبودّیت

در زمان هــای قدیــم هــرگاه کســی بــر دیگــری پیــروز می شــد و تســلط می یافــت، می توانســت او را 
»عبِد«)بندٔه( خود قرار دهد و »موالی« )سرور( او شود. 

مــوال در حقیقــت، مالــک عبد و مالک همــه درایی های او بود؛ حتی اراده و اعمــال عبد نیز به موال 
تعلق داشت. به بیان دیگر، عبد که یکی از اموال موالیش بود، باید دقیقًا بر اساس اراده و خواسِت 

او عمل می کرد و حق نداشت اراده ای در برابر ارادٔه موالی خود داشته باشد.
مالک  را  خدا؟زع؟  یعنی  بود،  خدا؟زع؟  بنده  و  عبد  محّمد؟ص؟،  حضرت  می گوییم  وقتی  بنابراین 
حقیقی خود و تمام دارایی هایش می دانست و اراده ای در برابر اراده او نداشت. او در حقیقت، 

خودش و در نتیجه، اراده اش را فانی در خدا و  ارادٔه او کرده بود.
می تواند  انسان  که  است  مقامی  واالترین  عبودیت«  »مقام  کرد  استفاده  کریم  قرآن  از  می توان 
می کند:  ترسیم  چنین  را  آدمیان  و  جنیان  آفرینش  از  هدف  کریم،  قرآن  زیرا  یابد؛  دست  آن   به 
( )ذاریات: 56(؛ »و جن و انسان را نیافریدم مگر برای اینکه مرا  َیْعُبُدونݭِ  لݪݭݭِ

َ
ْنَس ِإاّل ِ

ْ
ِجّنَ َو ال

ْ
ْقُت ال

َ
) َو ما َخل

بندگی کنند.« بنابراین کسی که به مقام عبودیت و بندگی برسد، به نهایت جایگاهی که می توان 
برایش تصور کرد، دست یافته است.

2. رسالت 
واژه رسالت افزون بر اینکه از شدت قرب و نزدیکی حضرت محّمد؟ص؟ به پروردگار هستی خبر 
کنده از مهر  می دهد، حق بزرگی را نیز که ایشان بر ما دارد یادآور می شود؛ امری که دل های ما را آ
گل واژه صلوات را بر لبانمان می نشاند. امام سجاد؟ع؟ در جایی این حق  آن حضرت می کند و 
 َعْبُدَك َو 

ً
دا ّنَ ُمَحّمَ

َ
بزرگ را به یاد می آورد و بی درنگ برترین صلوات را نثار پیامبر؟ص؟ می کند: »َو أ

ٍد  ی ُمَحّمَ
َ
َصّلِ َعل

َ
ُهّمَ ف

َّ
َها * الل

َ
َنَصَح ل

َ
ِتِه ف ّمَ

ُ
ْصِح ِل َمْرَتُه ِبالّنُ

َ
اَها َو أ

َ
ّد

َ
أ
َ
َتَك ف

َ
َتُه ِرَسال

ْ
ل ِقَك َحّمَ

ْ
َك و ِخَیَرُتَك ِمْن َخل

ُ
َرُسول

ِقَك...؛ و ]شهادت می دهم[ محّمد بنده و فرستاده و برگزیده ات 
ْ
َحٍد ِمْن َخل

َ
ی أ

َ
ْیَت َعل

َّ
ْکَثَر َما َصل

َ
َو آِلِه أ

که رسالتت را بر عهده او نهادی و  آن را ادا فرمود؛ او را به خیرخواهی  از میان آفریدگان توست 
کنون که چنین است بر محمد و  برای امتش فرمان دادی و برای آنان خیرخواهی نمود؛ معبودا، ا
خاندانش درود فرست بیش از آنچه بر هر یک از بندگانت درود فرستاده ای...« )نیایش 6، بند 22و 23(
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3. طهارت
در بخشی از فراز  56 نیایش 47، امام سجاد؟ع؟ اهل بیت پیامبر را چنین معرفی می کند: 

َراَدِتك ؛  ِٕ اݫ  ٮݪݪݓِ
ً
یــرا َنسݭِ َتْطهݭِ

َ
ْجــسݭِ َو الّد ْرَتُهــْم ِمَن الّرݭِ ِذیَن... َطّهَ

َّ
ِ ال ــهݭݫ ݭِ ْهــِل َبْیتݫ

َ
ــبݭِ أ َطایݭِ

َ
ــی أ

َ
»َرّبِ َصــّلݭِ َعل

پــروردگارا، بــه اهل بیــت او کــه خوب ترین هاینــد توجــه مهرورزانــه فرمــا؛ همانــان کــه... بــه 
کشان گردانیدی.«  خواست خود از هر پلیدی و آلودگی کاماًل پا

در اهمیت مقام طهارت اهل بیت؟مهع؟ همین 
بس که آنان به واسطه طهارتشان چنان با عالم 
قدس پیوند خورده اند که می توانند به حقیقت 
که شایسته است دست یابند:  قرآن  آن گونه  
ُه   َیَمّسُ

َّ
ْکُنوٍن *  ال ُقْرَءاٌن َکِریٌم * فِي ِکَتاٍب ّمَ

َ
ُه ل

َ
)  ِإّن

آن  که  »سوگند  ؛   )79-77 )واقعه:  ُروَن(  ُمَطّهَ
ْ
ال  

َّ
ِإال

گرامی است * در نوشته ای سرپوشیده*  قرآنی 
کیزه شدگان به آن دست نمی رسانند. « که جز پا

▪  ویژه هایی برای پدر و مادرم...  ▪  
اِحِمیَن ْرَحَم الّرَ

َ
ِة ِمْنَك َیا أ

َ
ال َدْیَك َو الّصَ

َ
َکَراَمِة ل

ْ
ُهّمَ َواِلَدّيَ ِبال

َّ
َو اْخُصصݭِ الل

ع و زاری از معبود خود  کنون با حالت تضر  پس از درخواست برترین ها برای پدران معنوی مان، ا
می خواهیم که پدر و مادرمان را با دو امر، ویژگی و برتری دهد:

1. کرامت نزد خود
کرامت به معنای ارزشمندی و گران قدری است.

2. توجه مهرورزانه از جانب خود

اِحِمیَن؛ مهربان ترین  ْرَحَم الّرَ
َ
پس از این دو درخواست برای پدران و مادرانمان، پروردگارمان را با نام »أ

از  هیچ یک  در  امر  این  است.  شده  تکرار  بار  سه  نیایش  این  در  که  نامی  می دهیم؛  ندا  مهربانان« 
نیایش های دیگر صحیفه یافت نمی شود!

از  زیبا  و جلوه ای  فرزندانشان می کنند  نثار  و خالصانه  را صادقانه  که مهربانی خود  و مادر  پدر  گویا 
مهربانی پروردگار را به نمایش می گذارند، ارتباط ویژه ای با این نام دارند؛ این نام به راحتی می تواند 

جویبارهای رحمت و مهربانی پروردگار  ر ا به سوی آنان سرازیر  کند.

 ڎ     ڈ ڈ
 ژ   ژ ڑ ڑ ک 

ک  ک
جز این نیست که خداوند می خواهد 
هرگونه پلیدی را از شما خاندان ببرد 

کیزه گرداند ک و پا و شما را پا
احزاب: 33

آیینه در آیینه
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گاهم کن...   ▪   ▪   آ
ً
ِه َتَماما ِ

ّ
ِلَك ُکل

َ
َم ذ

ْ
ي ِعل  َو اْجَمْع لݪݭِ

ً
َهاما

ْ
ّيَ ِإل

َ
ُهَما َعل

َ
َم َما َیِجُب ل

ْ
ِهْمِني ِعل

ْ
ل
َ
ٍد َو آِلِه َو أ ی ُمَحّمَ

َ
ُهّمَ َصّلݭِ َعل

َّ
الل

بار دیگر با صلوات دل هایمان را جال می دهیم تا چند خواسته مهم را  به درگاه پروردگارمان ببریم:

1. دانــِش وظایــف و حقوقــی را کــه بــرای آن دو بــر مــن واجــب اســت، بــه شایســتگی به مــن الهام 
فرمــا و در دلــم افکــن؛ به گونــه ای کــه بــا تمــام وجــودم آن را به روشــنی درک و درســتِی آن را 

تصدیــق نمایم؛
2. به شکلی کامل همه آن دانش را برایم گرد آور؛ به گونه ای که از هیچ یک از وظایفم درباره 

آنان بی خبر نمانم و ناخواسته آن را زیر پا نگذارم.

پرسش: 
به راستی چرا از خداوند؟زع؟ تقاضای الهام می کنیم؟ مگر همه ما طهارت و آمادگی کافی برای دریافت 

الهام  الهی را داریم؟!

پاسخ: 

کِی ویژه باشد؛ بلکه همه موجوداِت  که ویژه افرادی خاص با طهارت و پا • اوال: الهام امری نیست 
کیزه تر و سفیدتر  ذی شعور بهر ه هایی هر چند ضعیف از الهام دارند؛ البته هرچه لوح وجودی انسان پا

باشد، الهام های قوی تر و روشن تری بر آن نقش می بندد؛

که بیشترݭِ انسان ها آمادگی پذیرش الهام درباره آنها  : برخی از موضوعات به گونه ای هستند 
ً
ثانیا  •

کافی است  که اندکی توجه به آنها  گره  خورده اند  را دارند. این موضوعات چنان با فطرت انسان 
الهی  درگاه  به  انسان  که  زمانی  به ویژه  ببندد؛  نقش  انسان  وجود  لوح  بر  آنها  درباره  حقایقی  تا 
 تضرع کند و از او بخواهد که آن حقایق را به او الهام فرماید. به نظر می رسد وظایف انسان  در برابر

پدر و مادر خود، از این موضوعات باشد.

▪   توفیقم ده...   ▪
در فراز پیشین دو خواسته به درگاه خداوند؟زع؟ 
گاهی بودند؛ اما  ک و آ بردیم که ناظر به حوزه ادرا
ح می کنیم که  در اینجا دوخواسته مهم دیگر مطر

مربوط به حوزه اقدام و عمل هستند:

ىئ ىئ ىئ یی 
ی ی جئ حئ 
و توفیق من جز به خدا نیست

بر او توکل کردم و به سوی او بازمی گردم
هود: 88

آیینه در آیینه



35

برای پدر و 
مادرم ...

ِهُمِني ِمْنُه(
ْ
ِني ِبَما ُتل

ْ
ّمَ اْسَتْعِمل

ُ
1. چنانم کن که به آنچه در دلم می افکنی عمل کنم )ث

گاهی از یک وظیفه، انســان را بــه عمل وانمی دارد؛  از ایــن فــراز می تــوان دریافت که صرف آ
بلکــه عــالوه بــر آن، بایــد انگیــزه و نیــروی )روحــی و جســمی( کافــی بــرای عمــل در درون 
انســان وجــود داشــته باشــد. بــه نظر می رســد در ایــن فراز، ایــن انگیــزه و نیروی درونــی را  از 

خداوند؟زع؟درخواست می کنیم؛

ِي  ُرنݭݭݫ ُفوِذ ِفیَما ُتَبّصِ ْقِني ِللّنُ ِ
ّ
2. توفیقم ده برای عمل به دانشی که مرا به آن بینا می سازی )َو َوف

ِمِه(؛
ْ
ِمْن ِعل

امکان  نباشد،  فراهم  بیرونی  گر شرایط  ا انسان،  کافی درون  نیروی  و  انگیزه  باوجود  حتی 
عمل وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد در این فراز  سامان یافتن شرایط بیرونی برای 

عمل به وظایفمان را از خداوند؟زع؟درخواست می کنیم.

▪   »نه« به حتی یک کوتاهی!   ▪

ِ هݫ ݔ َهْمَتِنىݫ
ْ
ل
َ
ُحُفوِف ِفیَما أ

ْ
ْرَکانݭݭِي َعِن ال

َ
َتْثُقَل أ

َ
ِ َو ال ݫ هݫ ݔ ىݫ ِ ْمَتنݭݫ

َّ
َیُفوَتِني اْسِتْعَماُل َشْي ٍء َعل

َ
ی ال َحّتَ

با دقت در این فراِز دوبخشی درمی یابیم:

ْقِني  ِ
ّ
( با بخش دوم فراز پیشــین )َو َوف ِ ݭݫ هݫ ݔ ىݫ ِ ْمَتنݭݫ

َّ
 َیُفوَتِني اْســِتْعَماُل َشــْي ٍء َعل

َ
ی ال • بخش اوِل آن )َحّتَ

ِمِه( ارتباط دارد؛ بنابراین در مجمــوِع دو فراز  از خداوند؟زع؟  این 
ْ
ُرِنــي ِمــْن ِعل ُفــوِذ ِفیَمــا ُتَبّصِ ِللّنُ

درخواست را داریم: »برای عمل به دانشی که مرا به آن بینا ساخته ای توفیقم ده؛ به گونه ای  
که بتوانم به همه آنچه به من آموخته ای عمل کنم و هیچ یک از آنها از دستم نرود.«

( با بخش نخســت فراز پیشــین  ݬِ هݫ ݔ َهْمَتِنىݫ
ْ
ل
َ
ُحُفوِف ِفیَما أ

ْ
ْرَکاِنــي َعِن ال

َ
 َتْثُقــَل أ

َ
• بخــش دوِم آن )َو ال

ِهُمِني ِمْنــُه( ارتباط دارد؛ بنابراین در مجموع دوفــراز از خداوند؟زع؟ این 
ْ
ِني ِبَمــا ُتل

ْ
ــّمَ اْســَتْعِمل

ُ
)ث

درخواست را داریم: »چنانم کن که به آنچه در دلم افکنده ای عمل کنم؛ به گونه ای  که هیچ 
یک از اعضایم در خدمت کردن در راه ادای حقوقی که به من الهام فرموده ای، دچار سنگینی 

و تنبلی نشود.«
 چنان کــه  گذشــت، ایــن بیــان بیشــتر بــا فراهــم آمــدن انگیــزه و نیــروی درونــی تناســب دارد؛ 
زیــرا ثقــل ارکان )تنبلــی اعضــا( معمــواًل ناشــی از نبــوِد انگیــزه یــا نیــروی جســمی و روحــی کافــی 

بــرای عمــل بــه وظایــف اســت.
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در عنوان نیایش آمده است: »نیایش آن حضرت؟ع؟ برای پدر و مادرش؟امهع؟«
با توجه به اینکه والدین امام سجاد؟ع؟ به ویژه پدر بزرگوارشان امام حسین؟ع؟ 
دارای ویژگی های واال و خاصی بوده اند، آیا ممکن است خواسته های واالیی که 
ح می کند، مخصوص والدین خودشان باشد؟ امام سجاد؟ع؟ در این نیایش مطر

وقتی عنوان هر یک از نیایش های صحیفه را با محتوای آن نیایش می سنجیم، درخواهیم 
یافت که در مواردی، آن عنوان با محتوای نیایش خود، سازگاری اندکی دارد؛ ازاین رو احتمال 
دارد برخی عناوین موجود را خوِد امامان معصوم؟مهع؟  انتخاب نکرده باشند و برخی از راویان 
ک  صحیفه آنها را به ابتدای نیایش ها افزوده  باشند؛ بنابراین عنوان این نیایش نمی تواند مال

مناسبی برای قضاوت درباره پرسش باال باشد.
بهترین راه برای رسیدن به پاسخ این پرسش، توجه به محتوای این نیایش است؛ محتوایی 

که: که گواهی می دهد این نیایش، اختصاص به پدر و مادرݭِ گرامی امام سجاد؟ع؟ ندارد؛ چرا

اواًل: هرکس اندکی به رنج هایی که والدینش برای او کشیده اند، توجه کند و جایگاه واالیی را که 
قرآن و روایات برای پدر و مادر ترسیم کرده اند، در نظر آورد، بی  هیچ دغدغه ای پدر و مادر 

خود را شایسته این خواسته های واال می یابد؛

: برخی از فرازهای این نیایش نکاتی در بر دارند که به روشنی میان اغلب پدران و مادران 
ً
ثانیا

مشترک هستند؛ مانند فراز هفتم، نهم و دهم که در درس های آینده بررسی خواهند شد.

ثالثا: می توان ادعا کرد که اساســًا امام ســجاد؟ع؟ این نیایش را برای آموزش به عموم شــیعیان 
که برخی از فرازهای آن  انشاء فرموده است؛ نه صرفا برای دعا در حق پدر و مادرخویش؛ چرا
به هیچ وجه با مقام عصمت امام حسین؟ع؟ سازگاری ندارد؛ برای نمونه در فراز نهم آمده 
اســت: »بارخدایا، هر گفتاری را که در آن به من ســتم کردند یا کرداری را که در آن، درباره 
مــن زیــاده روی کردنــد یا حقی را که از من تباه گرداندند یا وظیفه ای را که در آن نســبت به 

من کوتاهی کردند، به آنان بخشیدم!« 
آیا می توان تصور کرد که امام حسین؟ع؟ چنین کارهایی را مرتکب شده باشد؟!

رواق
انــدیـشـه
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برای پدر و 
مادرم ...

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ِْهْمعر ݧ لݧ

َ
ْفَضلأ

َ
َعْبداْجَمْعأ

سی
فار

سی
فرستادهواجب کردیپدر و مادرمتوفیق ده، موفق کنفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْفَضِلِبـُهْماْخُصْصواژگــــــــــــــــان
َ
َك َصَلَواِتأ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

توضیح دهید چه پیوندی میان صلوات و نیایش والدین وجود دارد؟  .3
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

5.     مقصود از اینکه »حضرت محّمد؟ص؟، عبد خدا بود« چیست؟ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

فراز سوم به غیر از صلوات، شش  بخش دارد. هر  یک از این بخش ها به چه حوزه ای مربوط است؟  .6
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به رساله حقوق امام سجاد؟ع؟ حقوقی را که ایشان برای پدر و مادر بیان کرده اند، 
رسی کنید. ید و بر بر شمر
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4   معبودا، به محّمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما

به  پاداش آنکه ما را به وجود او شرافت بخشیدی

و به محّمد و خاندانش توجه مهربانانه فرما

بــه پاداش آنکه به ســبب او برای مــا حقی بر آفریدگان 

واجب فرمودی. 

که از  هیبت آن دو بهراسم  5   معبودا، چنانم کن 

چنان که از هیبت پادشاهی ستمکاره می هراسند  

نیکی  مهربان  مادری  چنان که   ورزم   نیکی  آن دو  به  و 

می ورزد

و فرمان برداری ام  از والدینم و نیکی ام به آن دو را  

در چشمم شیرین تر از خواب در چشم خواب آلود

و دل چسب تر از خنکای آب برای تشنه کام قرار ده،

تا خواست آن دو را بر خواست خود برگزینم

و خشنودی آن دو را بر خشنودی خود مقّدم بدارم

و نیکی  آن دو به خود را، بسیار انگارم هر چند اندک باشد!

و نیکی خود به آن دو را، اندک انگارم هرچند بسیار باشد!

ٍد َو آِلِ  4 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

ْفتَنَا بِِه َكَما َشَّ

ٍد َو آِلِ َو َصلِّ َعَ ُمَمَّ
ِق بَِسبَِبِه

ْ
َل

ْ
َقَّ َعَ ال

ْ
َا ال

َ
وَْجبَْت ل

َ
َكَما أ

هاُبُهما 
َ
ن أ

ْ
5 اللُّٰهمَّ اْجَعل

َعسوِف 
ْ
طاِن ال

ْ
ل َهيْبََة السُّ

مِّ الرَّءوِف 
ُ ْ
بَرُُّهما بِرَّ ال

َ
َو أ

يَّ َو بِّري بِِهما  َو اْجَعْل طاَعِت لَِواِلَ
وَْسناِن 

ْ
قَرَّ ِلَعيْن ِمْن َرقَْدِة ال

َ
أ

ْمآِن  َبِة الظَّ َو أثْلََج لَِصْدري ِمْن َشْ
ٰ َهواَي َهواُهما وثَِر َعَ

ُ
َحّتٰ أ

َم َعٰ رِضاَي رِضاُهما  قَدِّ
ُ
َو أ

ْستَْكِثَ بِرَُّهما ِب َو إِْن قَلَّ 
َ
َو أ

ْستَِقلَّ بِرِّي بِِهما َو إِْن َكُثَ
َ
َو أ



6  معبودا، صدایم را برای آن دو، آهسته گردان  

گفتارم را برای آن دو، دل نشین فرما و 

و ُخلق و خویم را در برابر آن دو، مالیم کن

و دلم را به آن دو، متمایل و مهربان ساز

گردان و مرا با آن دو، همراه 

و مرا نسبت به آن دو، دل سوز گردان!

ْض لَُهَما َصْويت  6 اللُّهمَّ َخفِّ  
ِطْب لَُهَما َكَلِم

َ
َو أ

ِلْن لَُهما َعريَكت 
َ
َو أ

يب 
ْ
َو اْعِطْف َعلَيِْهما قَل
ْن بِِهما َرفيقاً  َو َصیِّ

َو َعلَيِْهَما َشفيقاً

نـمـایی از  دعا
گر بخواهیم فرزندانی خوب و آسمانی برای پدر و مادر خود باشیم، ا

نگاهمان نسبت به آنها چگونه باید باشد؟
در تعامل و ارتباط با آنها چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْفَت ْوَجْبَتَشّرَ
َ
ْمآنألَوْسنانِبّر أ

َ
الّظ

َر  َعَلٰی وثݭِ
ُ
َم َعلٰیَهوٰیأ َقّدِ

ُ
ِرضیأ

َ
َقّل

ِطْبَکُثَر
َ
ْنأ لݭݭِ

َ
َشفیقَرفیقأ
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▪   باز هم صلوات...   ▪
والدین  نیایش  با  آن  ویژه  ارتباط  و  دعاها  در  آن  نقش  صلوات،  معنای  با  گذشته  درس  در 
که بار دیگر، این ذکر شریف را با رنگ و بوی  آشنا شدیم. شاید به واسطه همان ارتباط ویژه باشد 
بار  دو  چهارم  فراز  در  است.  قدرشناسی  نیایش  والدین  نیایش  که  چرا می کنیم؛  تکرار  قدرشناسی 

صلوات می فرستیم و هر بار، قدرشناسانه به یکی از برکات وجودی پیامبر؟ص؟ اشاره می کنیم:
ِ َکَما  ٍد َو آِلهݫ ی ُمَحّمَ

َ
ُهّمَ َصّلِ َعل

َّ
1.  خدا؟زع؟ به سبب آن حضرت؟زع؟ به ما مسلمانان شرافت بخشید )الل

که: (؛ چرا ِ َتَنا ِبهݫ
ْ
ف َشّرَ

• حضرت محّمد؟ص؟ شریف ترین آفریده خداست؛ بنابراین امتش نیز شریف ترین امت هاست.
َعِزیَز َمْن 

ْ
ْتُه َطاَعُتَك َو ال

َ
ف ِریَف َمْن َشّرَ

َ
ِإّنَ الّش

َ
گرو طاعت و بندگی خداست: »ف • شرافت حقیقی در 

ْتُه ِعَباَدُتك« )نیایش35، بند4(؛ حضرت محّمد؟ص؟ با آموزه های حکیمانه ای که آورد، راه طاعت  َعّزَ
َ
أ

و بندگی خدا و در نتیجه شرافت را به امت خود نمایاند.

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

بسیار ستمگراْلَعسوِف
ماده »ع س ف« به معنای  انجام کاری بدون فکر  و طی کردن مسیری  
بــدون داشــتن هدف اســت که به معنای ظلم کردن نیز اســتفاده شــده 

است. َعسوف، اسم مبالغه به معنای شخص بسیار ستمگر است. 

بسیار مهربانارلَّءوِف

ح م« به معنــای مهربانی کــردن  مــاده »رأف« تقریبــا هم معنــا بــا مــاده »ر
 اســت؛ البتــه اهــل لغــت تفاوت هایــی میــان ایــن دو مــاده ذکــر کرده اند؛
مثال گفته اند: رأفت شــدیدتر از رحمت اســت؛ یا گفته انــد: رأفت در جایی 

به کار می رود که شخِص مورد مهربانی، گرفتار و نیازمند باشد.

بسیار انگارمأَْستَكِْثَ

سَتکِثُر از باب استفعال است.  
َ
ماده »ك ث ر« به معنای زیاد بودن است. أ

یکی از معانی باب استفعال یافتن، دیدن و انگاشتن صفتی در چیزی 
اســت. »ِاســَتکَثَر الشــیَء«؛ یعنــی آن چیــز را زیــاد دیــد؛ آن چیــز را زیــاد 

انگاشت؛ کم و ناچیز تلقی کرد.

ماده »ق ل ل« به معنای کم بودن است. »ِاسَتَقّل الشیَء«؛ یعنی آن چیز را اندک انگارمأَستَِقلَّ
کم و ناچیز  دید؛ کم و ناچیز انگاشت؛ کم و ناچیز تلقی کرد.

ح واژ گان شر

ح دعا شر
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ِئَکُتُه؛ هرکس بر من صلوات 
َ

ِ َو َمال ی اهلُل َعَلْیهݫ
َ
، َصّل ی َعَلّيَ

َ
• از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: »َمْن َصّل

فرستد، خداو فرشتگانش بر او صلوات می فرستند.« )الکافی، 492/2(؛ بنابر این یکی از اسبابی که 
سبب شرافت ما نزد خدا؟زع؟ و فرشتگانش می شود، همین صلوات هایی است که نثار پیامبر؟ص؟ 

می کنیم و این نیست جز به واسطه وجود مبارک ایشان.

2. خدا؟زع؟ به سبب آن حضرت، حقی را برای ما مسلمانان بر همه آفریدگان واجب ساخت )َو َصّلݭِ 
که: ِق ِبَسَبِبِه(؛ چرا

ْ
َخل

ْ
ی ال

َ
 َعل

َ
َحّق

ْ
َنا ال

َ
ْوَجْبَت ل

َ
ِ َکَما أ ٍد َو آِلهݫ ی ُمَحّمَ

َ
َعل

• هر مسلمان و مؤمنی به واسطه اسالم و ایمانش، بر سایر مسلمانان و مؤمنان حقوقی پیدا 
می کند که در جوامع روایی به تفصیل ذکر شده اند )رک: الکافی، 169/2(؛ روشن است که به برکت 

وجود حضرت محّمد؟ص؟ ما مسلمان شده ایم و این حقوق برایمان ثابت شده است؛
در  که  می کند  پیدا  حقوقی  نیز  مسلمانان  غیر  بر  حتی  اسالمش  به واسطه  مسلمانی  هر   •

کتاب های فقهی به آنها اشاره شده است.

▪  نگاه الهی به والدین  ▪
کید شده است: گون تأ در آموزه های اسالمی، درباره پدر و مادر بر دو امر مهم با  شیوه های گونا

1. حرمت بی احترامی و آزار رساندن به والدین؛ از امام صادق؟ع؟ روایت شده: 

ِمْن  ُروٌح  َلُه  َکاَنْت  َمْن  ِریَحَها  َفَوَجَد  ِة  اْلَجّنَ ْغِطَیِة 
َ
أ ِمْن  ِغَطاٌء  ُکِشَف  اْلِقَیاَمِة  َیْوُم  َکاَن  ِإَذا 

از  از پوشش های بهشت  روز قیامت، یکی  َواِحٌد؛ در  ِصْنٌف   
َّ

ِإال َعاٍم  َخْمِسِماَئِة  َمِسیَرِة 
که ]حتی[ فاصله اش تا بهشت  کنار زده می شود و در پی آن، هر جانداری  روی آن 

به اندازٔه طی کردن راهی پانصدساله باشد، بوی آن را درک می کند؛ مگر یک گروه! 
راوی می گوید: »از ایشان پرسیدم آن گروه چه کسانی هستند؟« امام؟ع؟ فرمود: 

 ِلَواِلَدْیه؛  کسی که عاّق )آزاردهنده( پدر و مادرش باشد! )الکافی، 348/2(
ُ

اْلَعاّق

کید  تاݘ امر  این  بر  کریم  قرآن  در  بارها  خداوند,   والدین؛  به  نیکی  و  احسان  وجوب   .2
فرموده و در غالب موارد  بالفاصله پس از سفارش به دوری از شرک، به نیکی به پدر و مادر 
سفارش کرده است )بقره: 83؛ نساء: 36؛ انعام: 151؛ اسراء: 23(؛ همین امر به تنهایی میزان اهمیت 

موضوع را روشن می کند. 
نگاه و جهت گیری ما نسبت به پدران و مادران خود باید به گونه ای باشد که زمینه پایبندی به این 
دو امر را در ما فراهم آورد؛ از سویی مراقب باشیم به آنان آزاری نرسانیم و از سویی دیگر، بکوشیم به 

آنان نیکی کنیم. در ادامه، این موضوع را در سه محور از  پروردگارمان درخواست می کنیم:
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محور اول: نگاه ما به جایگاه پدر و مادر 
جایگاه والدین در نگاه ما باید چنان باشد که آمیزه ای از نهایت احترام و محبت را نتیجه دهد و 

چه زیبا امام سجاد؟ع؟ آن را به تصویر کشیده است: 
•  در مقام احترام و پرهیز از نافرمانی و آزار آنان: باید آنان چنان هیبتی در نگاه ما داشته باشند 
که ما در برابر یک فرمانروای ستمگر مراقب  که فرمانروایی ستمگر  دارد؛ یعنی  همان گونه  
رفتار خود هستیم و با نهایت احترام رفتار می کنیم، در برابر پدر و مادرمان نیز باید مراقب رفتار 
َعُسوِف(؛

ْ
طاِن ال

ْ
ل  الّسُ

َ
هاُبُهما َهْیَبة

َ
نی أ

ْ
ُهّمَ اْجَعل

ّٰ
خود باشیم و نهایت احترام را نثار آنان کنیم )الل

آنان  نثار  را  فرزندش  به  و محبِت یک مادر  نیکی  باید  آنان:  به  احسان  و  در مقام محبت    •
کاری های مادرانه را برای ما به تصویر  کنیم. امام سجاد؟ع؟ در رساله حقوق، گوشه ای از فدا
به همین شیؤه  باید بکوشیم  نیز  ما  آمده است(.  در درس پنجم  روایت  )این  کشیده است 

ُءوِف(. ّمِ الّرَ
ُ ْ
ُهما ِبّرَ ال َبّرُ

َ
مادرانه به پدر و مادر خود نیکی کنیم )َو أ

محور دوم: نگاه ما به خواسته های پدر و مادر
ْمآِن

َ
َج ِلَصْدري ِمْن َشْرَبِة الّظ

َ
ل
ْ
ث
َ
َوْسناِن َو أ

ْ
َدِة ال

ْ
ّرَ ِلَعْینی ِمْن َرق

َ
ق

َ
واِلَدّیَ َو ِبّرِی ِبِهما أ َو اْجَعْل طاَعتی لݭݪِ

اطاعـت  کـه  می آمـوزد  مـا  بـه  امام سـجاد؟ع؟ 
از پـدر و مـادر و نیکـوکاری بـا آنـان بایـد بـرای مـا 
لذت بخش تـر از خـواب بـرای انسـان خواب آلـود 
گـر  ا باشـد؛  تشـنه  بـرای شـخص  آب  از  گواراتـر  و 
اطاعـت از والدیـن و نیکـی بـه آنهـا، تـا ایـن حـد 

باشـد: شـیرین  برایمـان 

خود  خواسته های  بر  را  آن  دو  خواسته  همواره   ▪
َهواَی  َعلٰی  وِثَر 

ُ
أ ٰی  )َحّتَ می دهیم  ترجیح 

َهواُهما(؛ 

▪   رضایت و خشنودی آن دو را بر خشنودی خود 
ی ِرَضاَی ِرَضاُهَما(.

َ
َم َعل ّدِ

َ
ق

ُ
مقدم می داریم )َو أ

گرامی اسالم؟ص؟  که رضای خدا؟زع؟  را برایمان به ارمغان می آورد؛  از پیامبر  این امر، چیزی است 
روایت شده: »ِرَضی اهلِل َمَع ِرَضی اْلواِلَدْیِن َو َسَخُط اهلِل َمَع َسَخِط اْلواِلَدْیِن؛ رضایت خدا همراه رضایت 

والدین و نارضایتی او همراه نارضایتی والدین است.« )روضة الواعظین و بصیرةالمتعظین، 368/2(

امــام باقــر؟ع؟ دربــاره  امام ســجاد؟ع؟ می فرمایــد: 
»پــدرم؟ع؟ از اینکــه بــا مــادر ش )احتمــاال مقصود،  
دایــٔه  ایشــان اســت( ســر یــک ســفره غــذا بخــورد، 
خــودداری می کــرد. برخــی کــه از ایــن رفتــار ایشــان 
تعجب می کردند، پرســیدند: "ای پســر رســول خدا!  
تــو نیکوکارترین مردم هســتی و بیــش از دیگران به 
صلٔه رحــم اهتمام داری. چگونه بــا مادرت هم غذا 
نمی شــوی؟!" ایشان پاســخ داد: "شاید بر سر سفره، 
مادرم غذایی را مد نظر داشته باشد و من ناخواسته 

آن را زودتر بخورم؛ خوش ندارم چنین شود!"« 
خصال، 518/2

اشارت و هدایت
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محور سوم: نگاه ما به »نیكی های والدین به ما« و »نیكی های ما به والدین«
- برخـی بـه ایـن بهانـه کـه والدیـن آنهـا در نیکـی بـه  آنهـا کوتاهـی کرده انـد، بـه تالفـی برخاسـته و 

در احسـان بـه آن دو کوتاهـی می کننـد؛ 
- برخی دیگر با تصور اینکه به پدر و مادرشان خیلی نیکی کرده اند و حق احسان را بر آنان تمام 

کرده اند، نیکی و احسان بیشتر  را در حق آنان روا نمی دارند.
اما از منظر امام ســجاد؟ع؟ که ولی بزرگوار خدا و بلد راه اســت، هر دو دســته به خطا می روند و گرفتار 
انحراف هســتند؛ زیرا در اســالم، بایســتگی و شایســتگِی نیکی به پدر و مادر، هیچ حّد و مرزی ندارد 
مگر آنکه نیکی به آنان انســان را به معصیتی بکشــاند. امام ســجاد؟ع؟ به ما می آموزد که ما همواره 

بدهکار پدر و مادر خود هستیم و باید برای ایمنی از این دو انحراف از خداوند,  بخواهیم: 
 1. نیکی هایــی را کــه والدینمان در حق ما داشــته اند، در نگاه ما فراوان جلوه دهد، هر چند در 

(؛ 
َ

ّل
َ
ُهما بي َو إْن ق ْســَتْکِثَر ِبّرَ

َ
واقع کم و ناچیز بوده باشــند )وأ

2. نیکی ها و خدماتمان را در حق آن دو، در نگاه ما ناچیز قرار دهد، هر چند که در واقع زیاد و 
ِإْن َکُثَر(.  ِبّري ِبِهما َو

َ
ْسَتِقّل

َ
چشمگیر باشــند )َوأ

▪   بایسته های ارتباط با پدر و مادر   ▪
در ادامه، شیوه صحیح و خداپسندانه تعامل با والدین را از خداوند؟زع؟ درخواست می کنیم:

ُهما َصْوتي(
َ
ْض ل ُهّمَ َخّفِ

ّٰ
1.  صدایم را برای آنان آرام و آهسته گردان )الل

بلندی صدا، نشــانه بی ادبی و رعایت نکردن هیبت و عظمت مخاطب و حاضران اســت؛ خداوند؟زع؟   
افرادی را که صدای خود را از صدای پیامبر؟ص؟ باالتر می بردند، سرزنش و نهی می کند و در عوض، از 

کسانی که با صدای آهسته نزد رسول خدا سخن می گویند، تجلیل می فرماید: 

( )حجرات: 2( بِيّ ْوَق َصْوِت الّنَ
َ
ْصواَتُکْم ف

َ
ُعوا أ

َ
ذیَن آَمُنوا ال َتْرف

َّ
َها ال ّیُ

َ
) یا أ

»ای کسانی که ایمان آورده اید، صدایتان را باالتر از صدای پیامبر بلند نکنید.«
بنابرایــن از آنجا کــه باید دربــاره والدینمان نهایت ادب و احترام را رعایت کنیم، هرگز نباید بر ســر آنان 
فریــاد بزنیــم یــا با صدای بلند با  آنان ســخن بگوییــم؛ از امام صادق؟ع؟ درباره معنای آیــه ) َو اْخِفْض 

ْحَمِة(  )إسراء: 24( روایت شده:  ّلِ ِمَن الّرَ
ُّ

ُهما َجناَح الذ
َ
ل

 َیَدَك َفْوَق 
َ

ْصَواِتِهَمــا َو ال
َ
 َتْرَفْع َصْوَتــَك َفْوَق أ

َ
ٍة َو ال

َ
 ِبَرْحَمــٍة َو ِرّق

َّ
َظــِر  ِإَلْیِهَما ِإال  َعْیَنْیــَك ِمــَن الّنَ

ْ َ
 َتْمــأ

َ
ال

اَمُهَمــا؛ به آن دو خیره مشــو مگر با مهربانی و لطافــت؛ صدایت را از صدای 
َ

ْم ُقّد
َ

 َتَقــّد
َ

ْیِدیِهَمــا َو ال
َ
أ

آن دو باالتر مبر و دستت را باالتر از دستان آن دو قرار مده و جلوتر از آنان راه مرو!« )الکافی، 158/2(
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ین و  2.  ســخنم را بــرای آنــان خوشــایند، شــیر
ِمي(

َ
ُهما َکال

َ
ِطْب ل

َ
دل نشین فرما )َو أ

َبــاُت ِمــَن الــَکالِم:  ّیِ
در لغــت آمــده اســت: »الّطَ

یعنــی  طّیــب  »ســخنان  أحَســُنه« ؛  و  أفَضُلــه 
بهترین و نیکوترین سخنان.« )العین، 461/7( 

ریشــه »ط ی ب« داللــت بــر امــری خوشــایند 
کــه باعــث خوشــحالی و  و دلنشــین می کنــد 
سرور می شــود؛ بنابراین سخن طّیب، برترین 
سخن است که هم از جهت شیوه بیان و هم 
از جهت محتوا باعث خوشحالی و سرور شود.
ُهما 

َ
ْل ل

ُ
»به نظر می رســد این فراز به آیــه ) و ق

مرحــوم  دارد؛  اشــاره  )اســراء:23(   ) ً
َکریمــا ــواًل 

َ
ق

طبرســی در معنای آن می گوید: "با ســخنی نرم، لطیف، نیکو و زیبا که از لغو و زشــتی تهی باشــد، 
آنان را خطاب قرار ده به گونه ای که دربردارنده تکریم آن دو باشد و از کرامت و ارزشمندی آن دو، 

نزد گوینده حکایت کند."« )ریاض السالکین، 62/4(

ُهما َعریَکتی( 
َ
ِلْن ل

َ
3. خلق و خویم را با آنان نرم و مالیم گردان )َو أ

خلق و خوی ما در  تعامل با پدران و مادرانمان باید چنان نرم و مالیم باشد که آنان با ما احساس 
راحتی کنند و بی  هیچ دغدغه  و هراسی:

▪ درددل نمایند و دلخوری ها را بیان کنند؛
▪ نیازهایشان را در میان بگذارند.

 در روایــات حتــی به کیفیت نگاه کردن به آنان 
 هم توجه شده است. از پیامبر؟ص؟ روایت شده: 
َبَوْیــِه 

َ
أ ِإَلــی  َیــْوٍم  ُکّلِ  ِفــي  َنَظــَر  َبــاّرٌ  َوَلــٌد  »َمــا 

ــٌة َمْبــُروَرٌة؛  َکاَن َلــُه ِبــُکِل  َنْظــَرٍة ِحّجَ  
َّ

ِبَرْحَمــٍة ِإال
و  پــدر  بــه  روز  هــر  کــه  نیکــوکاری  فرزنــد  هــر 
برابــر در  کنــد،  نــگاه  مهربانــی  بــا   مــادرش 
هر نگاه، حج مقبولی برای او نوشــته می شود!« 

وقتــی به جهل جوانی بانگ بر مادر  زدم، دل آزرده 
به کنجی نشست و گریان همی گفت: »مگر ُخردی  

فراموش کردی که درشتی می کنی؟!«
چــه خوش گفت زالی به فرزند خویش 
پیلتــن و   پلنگ افکــن  دیــدش  چــو 
گــــر  از  عــهــــد ُخــردی ات یــــاد  آمــدی
مــن آغــوش  در  بــودی  بیچــاره  کــه 
نــکــــردی در ایــــن  روز  بــــر مــــن جــفــا
پیــر زن!  مــن  و  شــیرمردّی  تــو  کــه 

گلستان سعدی

اشارت و هدایت

نــزد  از  روایــت می کنــد شــبی  بــن مهــزم،  ابراهیــم 
ج شــده، به منــزل رفتم. در آن  امام صادق؟ع؟ خار
شــب بــا مادرم دربــاره موضوعی بگومگو کــردم و  با 
درشتی سخن گفتم.  روز بعد، نماز صبح را خواندم 
و نــزد امام صــادق؟ع؟ مشــّرف شــدم. هنگامی کــه 
وارد شــدم، ایشان بدون مقدمه فرمود: »ابن مهزم! 
دیشــب چه شــد که با مادرت خشن سخن گفتی؟! 
مگــر نمی دانی که رِحــم او خانه ای بــوده که در آن 
ســکونت کــرده ای و دامــن او گاهــواره ای بــوده کــه 
کــه از آن  آن را فشــرده ای و ســینٔه او ظرفــی بــوده 
نوشیده ای؟!« عرض کردم: »بله می دانم!« فرمود: 

»پس با درشتی با او سخن مگو!«
بصائرالدرجات،  243/1

اشارت و هدایت
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گر در هر روز صدبار نگاه کند؟« ایشــان فرمود: »َنَعْم اهلُل  اصحــاب گفتند: »ای رســول خدا، حتــی ا
ْطَیُب؛ آری، خداوند بزرگ تر و دل نشین تر است!« )األمالی)طوسی(، ص 307(

َ
ْکَثُر َو أ

َ
أ

بي(
ْ
ل
َ
ْیِهما ق

َ
4. دلم را به آنان متمایل و مهربان ساز   )َو اْعِطْف َعل

دل محور اصلی وجود است و همه حرکات و رفتار از آن سرچشمه می گیرد؛ ازاین رو از خداوند؟زع؟ 
می خواهیم دلمان را متوجه والدین و به آن دو مهربان کند تا همواره حقوق آنان را رعایت کنیم 

و به بهترین نحو با آنان تعامل داشته باشیم.
گر دل های ما نسبت به والدینمان مهربان نباشد و صرفًا از روی انجام وظیفه و با تکّلف با  ا

گونی ممکن است به ارتباط ما با آنان لطمه بزند: آنان رفتار نیکو داشته باشیم، آفات گونا
1. پدر  و مادر خیلی زود متوجه این موضوع می شوند و از اینکه ما با تکلف با آنان برخورد 

می کنیم در سختی و آزار قرار می گیرند و نیکی های ما به کامشان تلخ می شود؛
2. وقتی کاری را با عشق و عالقه انجام نمی دهیم، خواه ناخواه از آن کم می گذاریم و  آن گونه  
است  ممکن  نیست  همراهمان  دلمان  وقتی  بنابراین  نمی کنیم؛  ادا  را  آن  حق  باید،  که 

ناخواسته در نیکی به پدر و مادر کوتاهی کنیم؛
که تنها عشق می تواند انسان را پیش ببرد، ممکن است کم  3. در لحظات سخت و حساس 

بیاوریم و از وظایفمان در برابر پدر و مادر شانه خالی کنیم.

)
ً
ْرني ِبِهما َرِفیقا 5. مرا چنان کن که با آنان به مدارا، مالیمت و نیكی رفتار کنم )َو َصّیِ

ممکن است پدر و مادر:
- خلق وخوی تندی داشته باشند؛ 

- یا بیمار باشند و به ساعت ها مراقبت نیاز داشته باشند؛
- یا پا به  سن گذاشته و ناتوان شده باشند؛ 

در هر صورت وظیفه از دوش ما برداشــته نمی شــود: باید شــرایط آنها را درک کنیم و  نهایت مدارا 
و ساِزگاری را با آنها داشته باشیم. آیٔه 23 سوره إسراء ناظر  به همین مداراست که می فرماید: 

ال 
َ
ْو ِکالُهما ف

َ
َحُدُهما أ

َ
ِکَبَر أ

ْ
َغّنَ ِعْنَدَك ال

ُ
ا َیْبل  ِإّمَ

ً
واِلَدْیِن ِإْحسانا

ْ
اُه َو ِبال  ِإّیَ

َ
 َتْعُبُدوا ِإاّل

َ
اّل

َ
َك أ ضی  َرّبُ

َ
) َو ق

 ) ً
ْواًل َکریما

َ
ُهما ق

َ
ْل ل

ُ
ٍ َو ال َتْنَهْرُهما َو ق

ّ
ف

ُ
ُهما أ

َ
َتُقْل ل

گر یکی  کید کرده به پدر و مادر نیکی کنید؛ ا »و پروردگارت حکم کرده که جز او را نپرستید و تأ
از آن دو یا هردو نزد تو به پیری رسند، پس به آنان "ُاّف" مگو و بر آنان بانگ مزن )یا آنان را از 

خود مران( و با آنان به بهترین شیوه سخن بگو.«
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▪  امام صادق؟ع؟ در تفسیر این آیٔه شریف می فرماید: 
گــر  از ]رفتار یا شــرایط[ آنان به تنگ   َتْنَهْرُهَمــا ِإْن َضَرَبــاك؛  ا

َ
ّفٍ َو ال

ُ
 َتُقــْل َلُهَمــا أ

َ
ْضَجــَراَك َفــال

َ
»ِإْن أ

آمــدی و خســته و دل زده شــدی، مراقــب بــاش بــه آنــان »اّف« )ســخنی کــه داللت بــر دل زدگی 
گــر تــو را کتک زدند، با خشــونت آنــان را از خــود مران!« ســپس فرمود:   می کنــد( نگویــی! حتــی ا
َکِریــم؛ ( ؛ ِإْن َضَرَبــاَك َفُقــْل َلُهَمــا "َغَفــَر اهلُل َلُکَمــا" َفَذِلــَك ِمْنــَك َقــْوٌل  ً

ــْواًل َکریمــا
َ
ُهمــا ق

َ
ــْل ل

ُ
 )َو ق

گر تو را کتک زدند به آنان بگو: "خداوند شــما را ببخشــد!"؛ این کالم تو، قول کریم به  حســاب    ا
می آید.« )الکافی، 157/2(

▪  ابراهیم بن شعیب می گوید: »به امام صادق؟ع؟ عرضه داشتم که پدرم بسیار پیر و ضعیف شده 
 و هنگامی که نیاز به قضای حاجت دارد، ما او را بر دوش خود حمل می کنیم.« ایشان فرمود: 
گــر می توانی، این کار  ٌة َلَك َغدًا؛ ا ُه ُجّنَ ْمُه ِبَیــِدَك َفِإّنَ ْن َتِلــَي َذِلــَك ِمْنُه َفاْفَعــْل َو َلّقِ

َ
»ِإِن اْســَتَطْعَت أ

که این کار، فردا برای تو  ســپری  را خــودت انجــام بده و با دســتانت لقمه در دهان او بگذار؛ چرا
]دربرابر آتش[ خواهد بود.« )الکافی، 162/2(

▪  ابوحمزٔه ثمالی؟هر؟ از امام محمد باقر؟ع؟ روایت می کند: 
َرف؛  

َ
 الّش

َ
َرِف ُکّل

َ
ي َمَحّلِ الّش یَن ِفي ُغَرٍف فݭݪِ ّیِ ْعَلی ِعّلِ

َ
ي أ ْسَکَنُه اهلُل فݭݪِ

َ
ْرَبٌع َمْن ُکّنَ ِفیِه ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن أ

َ
»أ

چهار ویژگی است که هر کس آنها را داشته باشد خداوند او را در اعلی علّیین در خانه هایی باالتر 
از همٔه خانه ها، در جایی که نهایت شرافت و برتری را دارد، منزل می دهد: 

بًا؛ کسی که به یتیمی پناه دهد و به او توجه کند و برایش 
َ
1. َمْن آَوى اْلَیِتیَم َو َنَظَر َلُه َفَکاَن َلُه أ

پدری کند؛

َعاَنُه َو َکَفاُه؛ کسی که به ضعیف رحم کند و او را یاری و کفایت کند؛ 
َ
ِعیَف َو أ

َ
2. َو َمْن َرِحَم الّض

ج  ُهَما َو َلْم َیْحُزْنُهَما؛ کسی که برای پدر و مادرش خر َما َو َبّرَ ِ َو َرَفَق ِبهݭِ ݫ ْنَفَق َعَلی َواِلَدْیهݫ
َ
3. َو َمْن أ

کند و با آنان مدارا و نیکی کند و آنان را غمگین نکند؛

 ُیِطیُق؛ کسی که با بنده اش 
َ

ُفُه َو َلْم َیْسَتْسِعِه ِفیَما ال َعاَنُه َعَلی َما ُیَکّلِ
َ
4. َو َلْم َیْخِرْق ِلَمْمُلوِکِه َو أ

بدرفتاری نکند و او را در وظایفش یاری دهد و کاری را که طاقتش را ندارد از او نخواهد.« 

)األمالی )طوسی(، ص189(

)
ً
ْیِهما َشِفیقا

َ
6. مرا غمخوار و دلسوز آنان قرار ده )َو َعل

ازاین رو  برساند؛  را  »شفیق«  معنای  بتواند  که  نداریم  واژه ای  فارسی  زبان  در  می رسد  نظر  به 
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و  شیرین  واژه  این  عمق  به  تا  کنیم  مرور  لغت  کتاب های  در  را  آن  معانی  از  برخی  نیکوست 
وظیفه ای که در برابر پدر و مادر خود داریم پی ببریم:

ه 
َ
ْشَفْقُت علیه أن َینال

َ
 علٰی الَمنُصوِح. و أ

ً
صِح خاِئفا َفَقُة«: أْن َیکوَن الناِصُح ِمَن الّنُ

َ
َفُق« و »الّش

َ
• »الّش

َفَقة«  آن است  که 
َ

َفق« و »الّش
َ

ِفیُق«: الناِصُح الحریُص علی َصالِح الَمنصوِح؛  »الّش
َ

َمکروٌه. و »الّش
]می گویند:[   بهراسد.  می خواهد،  را  خیرش  که  کسی  بر   خیرخواهی اش  به سبب  خیرخواه  فرد 
ِفیق«: 

َ
»الّش برسد«.  او  به  ناخوشایند  امری  که  هراسیدم  او  بر  َمکروٌه؛  َیناَله  أن  علیه  ْشَفْقُت 

َ
»أ

خیرخواهی که برای خیر و صالح کسی که خیرش را می خواهد، حرص می ورزد!  )العین، 44/5(

ْشَفاُق«  ِ
ْ

 ما َیلحُقه؛ »اإل
ُ

ُمْشِفَق ُیِحّبُ الُمشَفِق علیه و َیخاف
ْ
ْشَفاُق: ِعنایٌة ُمخَتِلطٌة بݭِخوٍف ألّن ال ِ

ْ
• ال

که شخص مشفق، کسی را که بر او شفقت دارد، دوست دارد و از  توجهی آمیخته با هراس؛ چرا
گزندی که به او برسد، می هراسد.  )مفردات ألفاظ القرآن،  458/1(

او  بر  من  َمَع ُنصٍح؛  بݭِه  الَمکروِه  ُحلولݭِ  ن  مݭِ  
ٌ

ٌة و َخوف
َّ

ق رݭِ و  َرحَمٌة  و »َشَفٌق« :  لي علیه »َشَفقٌة«   •
»َشَفقٌة« و »َشَفٌق«  دارم؛ یعنی مهربانی، مالطفت و ترس از رسیدن امری ناخوشایند به او دارم 

همراه با خیرخواهی برای او. )أساس البالغه، 333/1(

بنابراین در این فراز از پروردگارمان می خواهیم چنان کند که خیرخواه پدر و مادر خود باشیم و از 
پیش آمد هر امر ناخوشایندی برای آنان نگران باشیم و همواره مشتاق پیشامدهای نیکو برای 

آنان باشیم.
آری، با پدر و مادر چنین باید بود!
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ون بر  جهات اخالقی و انسانی،  افز
بدرفتاری با والدین چه پیامدهای منفی اجتماعی  ممكن است به بار آورد؟

عالمه طباطبایی؟حر؟ می نویسد: »بدرفتارى با پدر و مادر و آزار رساندن به آنها، گذشته از اینکه 
نهایت حق ناشناســی و ناجوان مردى اســت، موجب انقراض انســانیت و انهدام جامعه اســت؛  
زیــرا بی احترامــی فرزنــد به پدر و مادر، از جانب پدر و مادر نیز در شــکل بی مهرى و بی اعتنایی 
منعکس خواهد شــد و از ســوى دیگر چنانچه طبقه فرزند به پدر و مادر خود با چشــم خوارى 
و پســتی نــگاه کننــد، از فرزندان خــود هم توقع بیشــتر از آنکه خود دارند نخواهند داشــت و به 
مهربانی و دستگیرى شان در روز پیرى و ناتوانی امیدوار نخواهند بود و قهرًا از تشکیل خانواده 

دلسرد خواهند شد، چنان که در بسیارى از جوانان امروز این حال مشاهده می شود!
عمومیــت پیــدا کــردن ایــن طــرز  تفکر، بــه طور قطــع راه توالــد و تناســل را می بندد؛ زیــرا  هرگز 
عاقلی عمر گران مایه را وقف پرورش نهالی نمی کند که نه میوه اش را خواهد خورد و نه در زیر 

سایه اش خواهد نشست و نه از تماشاى آن سودى جز غم و اندوه خواهد برد!
گون، مردم را به تشکیل  ممکن اســت تصور کنیم که دولت می تواند به وســیلٔه جایزه هاى گونا
خانــواده تشــویق کنــد و بدیــن طریق، مشــکل توالد و تناســل را حل کند؛ ولی ایــن نکته را باید 
متذکــر بود که هیچ طریقه و رســمی از رســوم اجتماعی که پشــتوانٔه طبیعی ماننــد عاطفٔه پدر و 
مادرى و فرزندى نداشته باشد قابل دوام نیست؛ گذشته از اینکه رها کردن یکی از غریزه هاى 

ک هم محروم خواهد ساخت.«1 گزیر انسان را از یک رشته لذت هاى روحی پا طبیعی، نا
این دیدگاه عالمه طباطبایی؟هر؟ را روایتی از امام رضا؟ع؟ تأیید می کند:

کرد برای اینکه در آن، خروج از بزرگداشت  خداوند؟زع؟ آزاررساندن به پدر و مادر را حرام 
طاعت خدا؟زع؟ و بزرگداشت پدر و مادر نهفته است و برای اجتناب از کفران نعمت و نابودی 
که  سپاسگزاری و برای اینکه چنین کاری به اندکِی نسل و بریده شدن آن می انجامد؛ چرا
آزار والدین امور زیر را به بار می آورد: کاهِش بزرگداشت پدر و مادر و حق شناسی نسبت به 
آنان، قطع رحم، بی رغبتی پدر و مادر به فرزندآوری و خودداری آنان از پرورش فرزند به 

این علت که فرزند از نیکی به آنان اجتناب کرده است.  )عیون أخبار الرضا؟ع؟، 91/2(  

1.  تعالیم اسالم، ص ۲1۵ و ۲1۶.

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
َعر

ْفَتَهویَقّل فیقَشّرَ رݨݦَ

سی
فار

سی
دلسوزواجب کردینیکیزیاد باشدفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ِطْبواژگــــــــــــــــان
َ
مݭُِهَما َلـأ

َ
ي َکال

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

در چه محورهایی باید نگاه و جهت گیری مان را نسبت به والدین، اصالح کنیم؟ توضیح دهید.  .3
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.     شش نکته ای را که باید در تعامل صحیح و خداپسندانه با والدین رعایت کنیم، نام ببرید. 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

بي«؟
ْ
ل
َ
ْیِهما ق

َ
چرا از خداوند؟زع؟ می خواهیم »اْعِطْف َعل  .5

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به تفسیر نمونه و نیز تفسیر المیزان، نكات مهمی را که از دو آیه 23 و 24 سوره مبارکه 
د، بیان کنید. « برداشت می شو یبایی های رفتاری با پدر و مادر اسراء درباره »ز
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درس 4  

گزار برای اینکه مرا رشد دادند 7  معبودا، آن دو را سپاس   

گرامی داشتند و آن دو را پاداش ده برای اینکه مرا 

داشــتند، نــگاه  مــن  دربــاره  کودکــی ام  در  را  آنچــه   و 

 برای آنان نگاه دار و پاداش آن را به آنان عطا فرما!

که از من به آن دو رسیده 8  معبودا، و هر آزاری 

که از من به آنها رسیده یا هر امر ناخوشایندی 

که از آنها از سوی من تباه شده، یا هر حقی 

گناهانشان همه را وسیله ریزش 

الرفتن درجاتشان  و با

و افزونی کارهای نیکشان قرار ده؛

ای که بدی ها را به چندین برابرش از خوبی ها تبدیل می کنی.

کردند گفتاری را که در آن به من ستم  9   معبودا، هر 

کرداری را که در آن درباره من زیاده روی کردند یا هر 

گرداندند که از من تباه  یا هر حقی را 

للُّٰهمَّ اْشُكْر لَُهما تَْربيَت
َ
7 أ

ثِبُْهما َعٰ تَْكِرَمت 
َ
َو أ

َو اْحَفْظ لَُهما ما َحِفظاُه ِمّن يف ِصَغري

 

ًذى
َ
ُهما ِمّن ِمْن أ للُّٰهمَّ َو ما َمسَّ

َ
8 أ

ِْهما َعّن ِمْن َمْكروهٍ
َ

ْو َخلََص إِل
َ
أ

ْو ضاَع قِبيَل لَُهما ِمْن َحقٍّ 
َ
أ

نوبِِهما ًة ِلُ ُه ِحطَّ
ْ
فاْجَعل

 َو ُعلّواً يف َدرَجاتِِهما 

َو زياَدًة يف َحَسناتِِهما 

ََسناِت 
ْ
ْضعافِها ِمَن ال

َ
يِّئاِت بِأ َل السَّ يا ُمبَدِّ

َّ فيِه ِمْن قَْوٍل يا َعَ للُّٰهمَّ َو ما َتَعدَّ
َ
9 أ

َّ فيِه ِمْن فِْعٍل  فا َعَ ْسَ
َ
ْو أ

َ
أ

ْو َضيَّعاُه ل ِمْن َحقٍّ 
َ
أ



یا هر وظیفه ای را که در حق من ناتمام گذاشتند،

همه را به آنان بخشیدم

 و به ایشان ارزانی داشتم

و از تو مشتاقانه می خواهم  بار تاوان آن را از آنان برداری؛

زیرا من درباره خود، به آن دو بدگمان نیستم

 و آن دو را در نیکی به خویش اهل درنگ نمی پندارم

 و از آنچه درباره من بر عهده داشته اند ناخشنود نیستم؛

 ای پروردگار من.

ا ب َعنُْه ِمْن واِجٍب  ْو قَصَّ
َ
أ

َفَقْد َوَهبْتُُه لَُهما 

َو ُجْدُت بِِه َعلَيِْهما 

َْك يف وَْضِع تَِبَعِتِه َعنُْهما 
َ

َو رَِغبُْت إِل

تَِّهُمُهما َعٰ َنْفيس
َ
إِّن ل أ

فَ

ْستَبِْطئُُهما يف بِّری
َ
َو ل أ

ْمري 
َ
اُه ِمْن أ

َّ
َرُه ما تََول

ْ
ك

َ
َو ل أ
يا رَبِّ

نـمـایی از  دعا
رنج هایی که پدر و مادر برای تربیت فرزند متحمل می شوند، چه ارزشی نزد خداوند دارد؟
کنش فرزندان در مقابل رفتار نادرست والدین یا کوتاهی های آنان چگونه باید باشد؟ وا

واژ  گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ِثْبُاْشُکْر
َ
ًذىَمّسَِاْحَفْظأ

َ
أ

ة ةُعلّوِحّطَ لزیادݨَ ْضعافُمَبّدِ
َ
أ

یا
َ

عاَتَعّد راَضّیَ ُجْدُتَوَهْبُتَقّصَ
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

َتْ بِیَة
پروراندن، 

رشددادن و 
بزرگ کردن

َیــة«، مصدر باب تفعیل  ِ ماده »رب و« به معنای زیادشــدن اســت.  »َتْربݭݫ
ــٰی فالنــًا: او را پرورانــد«؛ زیــرا پرورانــدن نوعــی زیاد کــردن و  اســت. »َرّبَ

توسعه دادن در وجود شخصی است که پرورانده می شود.

بزرگ داشتن،تَكِْرَمة
گرامی داشتن

مــاده »ك رم« به معنــای باارزش بــودن اســت. »َتکِرَمــة«، مصــدر بــاب 
تفعیــل اســت. وقتــی دربــاره اشــخاص بــه کار مــی رود، به معنــای ایــن 
اســت کــه بــا آنــان به صــورت شــخصی بــاارزش و دارای جایگاهــی بلنــد 

برخورد شود.

ــاه شــــد، ضاَع ــ ــ ــب ــ ــ ت
رفت میان  از 

مــاده »ض ی ع« به معنــای گم شــدن، تباه شــدن و ازمیان رفتن اســت. 
ــَع« در فــراز نهــم  »ضــاَع« در فــراز هشــتم به معنــای تباه شــدن و »َضّیَ

به معنای تباه کردن است.

ح واژ گان شر

▪   ناتوانی ما از ادای شكر  پدران و مادران   ▪
در فراز هفتم به سه نیکی از نیکی های پدر و مادر خود اشاره می کنیم و از خداوند؟زع؟ می خواهیم 

خودش آن نیکی ها را برای آنان جبران کند؛ این سه نیکی  عبارت اند  از:

ُهما َتْرِبَیتي(
َ
ُهّمَ اْشُکْر ل

ّٰ
لل

َ
1. پروراندن ما )أ

آنان با تحمل سختی های بسیار و بدون توقع هیچ پاداشی از سوی ما، ما را از نظر جسمی، 
فکری، روانی و معنوی رشد دادند؛ با چه زبانی آنان را سپاس گزاریم؟!

ْبُهما َعلٰی َتْکِرَمتي( ثݭݭِ
َ
2. گرامی داشتن ما )َو أ

آنان به ما شخصیت دادند و مانند اشخاصی ارزشمند با ما رفتار کردند؛ چه پاداشی درخور 
این رفتار به آنان تقدیم کنیم؟!

ُهما ما َحِفظاُه ِمّني في ِصَغري(
َ
3. مراقبت از ما )َو اْحَفْظ ل

گون دور نگه داشتند؛  در کودکی، آنان دلسوزانه از ما مراقبت کردند و ما را از خطرات گونا
ما که رفتنی هستیم چگونه این خدمت آنان را نگاه داریم و از فراموشی حفظ کنیم؟!

ح دعا شر
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در ایــن ســه جمله نورانی، دســت کم ســه نکته ارزشــمند درباره پرورانــدن، گرامی داشــتن و مراقبت از 
فرزندان، نهفته است:

نکته 1: از هر پدر و مادری انتظار می رود این  سه را وظیفه خود بدانند و در انجام آنها کوتاهی نکند؛

نکته 2: این  سه  کار چنان ارزشمند هستند که هیچ یک از ما قادر نیستیم در برابر آنها پدر و مادر خود 
را سپاس گزاریم و به آنان پاداش دهیم بلکه باید دست به داماِن پروردگارمان شویم و از او 

بخواهیم که خودش این نیکی های ارزشمند را برای آنان جبران کند؛

نکته 3: اینها کارهایی مقدس و آسمانی هستند که خداوند؟زع؟ آنها را دوست دارد و ازاین روست که 
سپاس آنها را به جا می آورد و در برابر آنها پاداش می دهد.

این فراز بخشی از رساله حقوق امام سجاد؟ع؟ را به یاد می آورد:

َلُه  َو ُتْخِلَص  اْلَحَسَنَة  اْلَمَقاَلَة  َلُه  َتْنُشَر  َو  َتْذُکَر َمْعُروَفُه  َو  ْن َتْشُکَرُه 
َ
َفأ اْلَمْعُروِف َعَلْیَك  ا َحّقُ ِذي  ّمَ

َ
أ

ْمَکَن 
َ
َیًة ُثّمَ ِإْن أ نݭݭِ

َ
َك ِإَذا َفَعْلَت َذِلَك ُکْنَت َقْد َشَکْرَتُه ِسّرًا َو َعال َعاَء ِفیَما َبْیَنَك َو َبْیَن اهلِل ُسْبَحاَنُه َفِإّنَ

ُ
الّد

نًا َنْفَسَك َعَلْیَها؛ حق کسی که به تو نیکی کرده این   ُکْنَت ُمْرِصدًا َلُه ُمَوّطِ
َّ

َتُه َو ِإال
ْ
ُتُه ِباْلِفْعِل َکاَفأ

َ
ُمَکاَفأ

گفتار نیک درباره او نشر دهی و میان خود  کنی و  گزاری و نیکی اش را یاد  که او را سپاس  است 
کنی او را در نهان و آشکار سپاس  گر چنین  که ا و خدای سبحان خالصانه برای او دعا کنی؛ چرا
کمین  کنون امکان داشت، به او پاداش دهی وگرنه در  گر پاداش دادن به او ا گزارده ای. آنگاه ا

موقعیت مناسب باشی و جانت را برای آن )پاداش به او( آماده کنی. )تحف العقول، ص265(

▪   پاداش اذیت شدن والدین از ناحیۀ فرزندان   ▪
گواری های بسیاری برای پدران و مادرانمان بوده ایم.  همه می دانیم خواسته یا ناخواسته منشأ نا
گواری ها را چشــیده باشیم، بهتر درک می کنیم که چه بر سر  گر خود پدر و مادر شــده باشــیم و این نا ا

پدر و مادر خود آورده ایم:

ى(
ً
ذ

َ
ُهما ِمّني ِمْن أ ُهّمَ َو ما َمّسَ

ّٰ
لل

َ
-   گاه باعث رنج و آزار آنان شده ایم )أ

ْیِهما َعّني ِمْن َمْکروٍه(
َ
َص ِإل

َ
ْو َخل

َ
-   گاه اسباب ناخشنودی آنان را فراهم کرده ایم )أ

ُهما ِمْن َحّق(
َ
ْو ضاَع ِقَبلي ل

َ
-   گاه حقوق آنان را ضایع کرده ایم )أ

گواری ها را به جان می خرند و حتی بســیاری از آنها   هرچند پدر و مادر با عشــق و گذشــت همه این نا
را فرامــوش می کننــد، مــا فرزنــدان نبایــد فراموش کنیــم و راحت از کنــار آنها بگذریم؛ بــرای همین در 
گواری هایی که پدران و مادرانمان از ناحیۀ ما  ایــن فراز از پروردگارمان می خواهیم به واســطه ایــن نا

تحمل کرده اند، آنان را مشمول لطف و رحمت خود قرار دهد؛ بدین گونه که آن سختی ها را:
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نوِبِهمــا(؛ از امیرمؤمنان؟ع؟ درباره 
ُ

 ِلذ
ً

ــة ــُه ِحّطَ
ْ
▪  ســبب ریــزش گناهان آنــان قرار دهد )فاْجَعل

بیماری ای که فرزند دچار آن می شود )و در نتیجه، پدر و مادر به زحمت می افتند( پرسیدند؛ 
َواِلَدْیه؛  ]بیماری فرزند[ کفارۀ گناهان پدر و مادر اوست!« )الکافی، 52/6( اَرٌة لݭِ

َ
ایشان فرمود: »َکّف

ِهما(؛  في َدَرجاتݭݪِ
ً
ّوا

ُ
▪  باعث افزایش درجات و مقامات آنان قرار دهد )ُعل

▪  باعث افزوده شدن به اعمال نیک آنان قرار دهد )زیاَدًة في َحَسناِتِهما(؛
وقتی امام ســجاد؟ع؟ -به عنوان یک پیشــوای معصوم-خواســته ای را به درگاه الهی می برد، بدین 
معناست که آن خواسته، نه یک آرزوی دست نایافتنی بکله امری شدنی و تحقق پذیر است؛ بنابراین 

سختی هایی که والدین در مسیر پرورش فرزندان 
بــه جان می خرند، حقیقتــًا قابلیت این را دارد که 
آن بــرکات ارزشــمند را برای آنان بــه ارمغان آورد؛ 

یعنی:

ک کند؛ ▪  گناهان آنان را پا
▪  آنان را در پله های انسانیت و معنویت باال برد؛

▪  کوله بار نیکی های آنان را پربارتر کند.

می توان گفت ســختی های فرزندپروری گونه ای 
متعالــی از ریاضت هــای مقدس شــرعی اســت که 
گــر با بینــش و نیت الهــی انجام شــود، می تواند  ا
والدین را به بهشت سعادت و رستگاری برساند.

در  تنها  برکات  این  که  ببریم  یاد  از  نباید  البته 
که می تواند بدی های فرزندان را  سایه لطف ویژه خدا؟زع؟ امکان پذیر خواهند بود؛ همان خدایی 
چندین برابر کرده، به نیکی هایی برای والدین تبدیل کند؛ ازاین روست که این فراز را با این ندای 

َحَسَنات« 
ْ
ْضَعاِفَها ِمَن ال

َ
َئاِت ِبأ ّیِ

َل الّسَ زیبا و امیدبخش به پایان می بریم: » َیا ُمَبّدِ

کنش صحیح فرزند به بدرفتاری والدین   ▪ ▪   وا
پدر و مادر نیز باید مراقب باشند که با فرزندانشان بدرفتاری نکنند و به وظایف خود درباره آنان 
عمل کنند. رفتار نادرست پدران و مادران با فرزندان، آثار منفی فراوانی در پی دارد و خشم و غضب 

الهی را بر می انگیزد. 

جبرئیــل بــر پیامبــر؟ص؟ نــازل شــد درحالی کــه نالــه 
ایشــان؟ص؟ و علی؟ع؟ بلند بود! جبرئیل گفت: »ای 
حبیــب خــدا، چــرا نالــه می کنــی؟!« رســول خــدا؟ص؟ 
فرمــود: »از دســت دو نــوزادی که از گریه هایشــان به 
گفــت: »دســت نگــه دار  رنــج افتاده ایــم!« جبرئیــل 
محمــد! بــرای اینــان پیروانی خواهند آمد که تا ســن 
 اهلُل اســت؛ 

ّ
هفــت ســالگی گریه هایشــان ذکــر  ال ِإَلَه ِإال

هنگامی که هفت ســاله شــدند گریه هایشــان استغفار 
برای والدینشــان خواهد بود تا اینکه به بلوغ برسند؛ 
هنگامــی کــه بــه بلــوغ رســیدند، هــر عمــل نیکی که 
انجام دهند برای والدینشــان نیز ثبت می شود؛ ولی 

کارهای ناشایستشان برای آن دو نوشته نمی شود! 
الکافی، 52/6

اشارت و هدایت
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امام سجاد؟ع؟ برخی از بدرفتاری های والدین در حق فرزندان را چنین بر می شمرد:

ْوٍل(
َ
ّیَ فیِه ِمْن ق

َ
یا َعل

َ
زند )ما َتَعّد أ .  ظلم و تجاوز از حدود در سخن گفتن با فر

پــدر و مــادر حــق ندارند هنگام ســخن بــا فرزندان، از هــر واژه یا عبارتی اســتفاده کننــد. آنان باید 
به گونه ای سخن بگویند که کرامت فرزندان حفظ شود و شخصیتشان آسیب نبیند.

 از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 

َدَبُهــْم ُیْغَفْر َلُکم؛  فرزندان خود را گرامــی بدارید و آنان را خوب تربیت 
َ
ْحِســُنوا أ

َ
ــْم َو أ

کݨُ
دݨݨݨݨَ

َ
ْوال

َ
ْکِرُمــوا أ

َ
أ

کنید تا آمرزیده شوید! )مکارم األخالق، ص222(

همچنین پدر و مادر باید مراقب باشند مبادا:

▪ هنگام حضور فرزندان، با سخنانشان آنان را بیازارند؛
▪ هنگام عدم حضور آنان، از آنان غیبت کنند.

ّیَ فیِه ِمْن ِفْعٍل(
َ
ْسَرفا َعل

َ
زند )أ وی در برخورد با فر ب . زیاده ر

اســراف به معنای زیاده روی اســت. پدر و مادرݭِ باایمان همواره مراقب هســتند که در رفتار خود با 
فرزندانشــان از هرگونه زیاده روی بپرهیزند؛ زیرا زیاده روی - به هر شــکلی که باشد- ممکن است 

آثار سوء تربیتی به بار آورد؛ به عنوان نمونه:

برخی والدین با دلیل یا بدتر از آن بدون دلیل، فرزندان خود را تنبیه بدنی می کنند و به   ▪
آنان آسیب می رسانند؛

▪ برخی دیگر  از این طرف بام سقوط می کنند و با رفتارهای به ظاهر محبت آمیز، فرزندان خود 
را نازپرورده و بی مسئولیت بار می آورند؛

همه اینها اسراف و زیاده روی و در نتیجه، ستم به فرزند است. پدر و مادر وظیفه شناس همواره با 
مطالعه و پیگیری، آداب و مهارت های فرزندپروری را می آموزند و با دقت اجرا می کنند.

) عاُه لي ِمْن َحّقٍ زند )َضّیَ ت . تباه کردن حقوق فر
از یک نگاه می توان حقوق فرزند را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

▪ حقوق انسانی: حقی که هر انسانی از آن جهت که انسان است، از آن برخوردار است؛ مانند: 
حقوق مالی؛ 

▪ حقوق فرزندی: حقی که هر انسانی از آن جهت که فرزند است، بر عهده والدین خود دارد؛ 
به عنوان نمونه در رساله حقوق امام سجاد؟ع؟ آمده است:
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َمْسُئوٌل  َك  ّنَ
َ
أ َو  ِه  َشّرِ َو  ِبَخْیِرِه  ْنَیا 

ُ
الّد َعاِجِل  ي  فݭݪِ ِإَلْیَك  ُمَضاٌف  َو  ِمْنَك  ُه  ّنَ

َ
أ َتْعَلَم  ْن 

َ
َفأ َوَلِدَك  َحّقُ  ا  ّمَ

َ
أ

ْمِرِه َعَمَل َمْن 
َ
َلِة َعَلی َرّبِِه؟زع؟ َو اْلَمُعوَنِة َعَلی َطاَعِتِه َفاْعَمْل ِفي أ

َ
ال

َ
َدِب َو الّد

َ ْ
ِیَتُه ِمْن ُحْسِن األ ا ُوّلݭݭݫ َعّمَ

َساَءِة ِإَلْیه؛  حق فرزندت این است که بدانی او از  ِ
ْ

ْحَساِن ِإَلْیِه ُمَعاَقٌب َعَلی اإل ِ
ْ

ُه ُمَثاٌب َعَلی اإل ّنَ
َ
َیْعَلُم أ

توست و در خیر و شرش در دنیا منسوب به توست و از تو درباره اموری که نسبت به او بر عهده تو 
گذارده شده، خواهند پرسید؛ یعنی درباره نیکوادب نمودن او، راهنمایی او به سوی پروردگارش و 
یاری او در فرمان برداری از پروردگارش؛ پس درباره او همانند کسی عمل کن که می داند به خاطر 

نیکی به او، پاداش می گیرد و به خاطر بدی به او، کیفر می شود! )کتاب من ال یحضره الفقیه، 622/2(
گر اموالی از فرزندشان در اختیار  دارند،   پدر و مادر نباید هیچ یک از این دونوع حق را تباه کنند؛ مثاًل ا
باید امانت دار باشند تا فرزندشان به سن بلوغ و رشد برسد و اموالش را تحویل بگیرد )البته سرپرست 

شرعی می تواند آن اموال را در اموری که به مصلحت فرزند تشخیص می دهد، هزینه کند.(   

را بي َعْنُه ِمْن واِجٍب( ّصَ
َ
زند )ق ث . کامل نكردن وظایف خود نسبت به فر

گونی در ارتبــاط با فرزندانشــان بر  در بخش هــای پیشــین آموختیــم کــه پــدر و مــادر وظایــف گونا
عهده دارند؛ آنان نباید در هیچ موردی از این 
وظایــف،  کار خود را نیمه تمــام رها کنند بلکه 
بایــد تمام توان خود را بــه کار گیرند تا وظیفه 
خود را بی هیچ کاستی و کوتاهی انجام دهند 
و فرزنــد را بــه حق واجبی که پروردگار هســتی 

برای او قرار داده، برسانند.  

گــر  کــه ا در هــر صــورت پرســش ایــن اســت 
پــدران و مادرانمان با مــا بدرفتاری کردند یا 
کنشی  ســتمی روا داشتند، خداوند؟زع؟ چه وا

را از ما می پسندد؟ 
امام ســجاد؟ع؟ بــه مــا می آمــوزد در  این گونه  
مــوارد نه تنهــا در عمــل و ظاهر نباید بــا پدر یا 
بایــد  بلکــه  کنیــم  و بی مهــری  تنــدی  مــادر، 
در اعمــاق دل نیــز  آنــان را ببخشــیم و ایــن 
بخشایش را با  پروردگارمان در میان بگذاریم: 

ْیِهما«
َ
ُهما َو ُجْدُت ِبِه َعل

َ
َقْد َوَهْبُتُه ل

َ
»ف

مردی نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و از بداخالقی مادرش 
شکایت کرد؛ ایشان فرمود: 

»آن زمان که ُنه ماه تو را حمل  کرد، بداخالق نبود!« 
مرد که از دســت مادرش به ســتوه آمــده بود، گفت: 
»او خیلی بداخالق اســت!« رســول خــدا؟ص؟ فرمود: 
»آن زمان که دوسال، به تو شیر داد، بداخالق نبود!« 
مــرد ســماجت کــرد و بار دیگــر گفت: »آخــر او خیلی 

بداخالق است!« پیامبر؟ص؟به او گفت: 
»آن زمان که برای تو شب را به بی خوابی و روز را به 

تشنگی گذراند، بداخالق نبود!« 
گفــت: »مــن پــاداش  گســتاخی  درنهایــت، مــرد بــا 
زحمــات او را داده ام!« پیامبــر؟ص؟ فرمود: »مگر چه 
کــرده ای؟« مــرد گفــت: »او را بــر روی شــانه هایم به 

حج بردم!« 
حضــرت؟ص؟ فرمــود: »با ایــن کار حتی پــاداش درد 

زایمان او را هم نداده ای!«
تفسیر الکشاف، 659/2

اشارت و هدایت
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حتــی ســزاوار اســت از این نیــز فراتر رویم و بــا اشــتیاق و زاری از پروردگارمان بخواهیــم او نیز از آنان 
بگذرد و پیامدهای دنیایی یا آخرتی ای را که به واسطه رفتار نادرستشان با ما بر دوش آنان آمده، از 

ْیَك في َوْضِع َتِبَعِتِه َعْنُهما(.
َ
دوش آنان بردارد  )َو َرِغْبُت ِإل

آری، باید از پروردگارمان بخواهیم به آنان رحم کند همان گونه که آنان در کودکی به ما رحم کردند 
و ما را پروراندند: 

(  )اسراء: 24( ً
یاني  َصغیرا ) َرّبِ اْرَحْمُهما َکما َرّبَ

▪ گمان نیكو به والدین ▪
شاید همین اندازه اندیشیدن به بدی های پدر و مادر هم چندان روا نباشد؛ یعنی همین قدر که 

آن بدی ها را به یاد می آوریم تا آنها را ببخشیم!
ک کنیم؛ اما چگونه؟! بنابراین باید خیلی زود بکوشیم آنها را از صفحه ذهنمان پا

راهش این است که به درگاه الهی عرضه بداریم: 
که تو نیز پیامدهای بدرفتاری آنها را از دوششان بر  گذشتم و از تو خواستم  از بدرفتاری های آنها 

داری، برای این است که:
َنْفسي(؛ من هرگز آنان را  َعلٰی  ِهُمُهما 

َ
ّت
َ
أ ِإّني ال 

َ
گمان بد نمی برم )ف من درباه خود به آنان   ▪

گاهانه و بدخواهانه به من ستم کرده باشند؛ نه هرگز! متهم نمی کنم که آ
ْسَتْبِطُئُهما في 

َ
▪ از نگاه من آنان به هیچ وجه در نیکی به من کندی یا سستی نکرده اند )َو ال أ

ِبّري(؛ من بر این باورم آنان هرجا توانسته اند بی درنگ در نیکی به من شتافته اند!
یاُه 

َّ
ْکَرُه ما َتَول

َ
▪ من هرگز از اموری که آنان درباره من بر عهده گرفته اند، ناخشنود نیستم )َو ال أ

ْمري(؛ من خرسندم که امور من به دست آنان بوده است!
َ
ِمْن أ

خالصــه اینکــه هیــچ چیــزی در دل من وجود نــدارد که بخواهد آســمان دل من را بــرای آنان ابری و 
طوفانی کند؛ نه بدگمانی ای، نه کینه ای، نه ناخرسندی ای!

پس از اینکه این جمالت را بر زبان آوردیم نوبت به آن می رســد که بار دیگر پروردگارمان را ندا دهیم 
بــا همــان نامــی که ما را به یاد پروردگاری او می اندازد و اینکه او همواره هوای ما را داشــته و امورمان را 
سامان داده است؛ همان نامی که بار دیگر چشمه های لطف او را جاری می کند و صدای لبیک او را از 

» کنگره عرش به گوش جانمان می رساند؛ آری، با »یا َرّبِ



58

درس چهارم 
نیایش 24

ْیِهما« به درگاه الهی 
َ
ِ َعل ݫ ُهما َو ُجْدُت ِبهݫ

َ
َقْد َوَهْبُتُه ل

َ
در فراز نهم، با اینكه در جمله »ف

دمان، چشم  اعالم می کنیم از همه ستم ها و کوتاهی های والدینمان در حق خو
َعْنُهما«؛  َتِبَعِتِه  َوْضِع  ْیَك في 

َ
ِإل َرِغْبُت  پوشیده ایم، چرا در ادامه می گوییم: »َو 

د بخشایش ما، هنوز پیامدی برای والدینمان باقی  می ماند؟ مگر با وجو

کید  پاسخ به این پرسش در گرِو به یاد آوردن حقیقتی است که نه تنها در آیات و روایات بر آن تأ
شــده اســت، براهیــن عقلی نیــز آن را به روشــنی اثبات کرده انــد: »در تمام دار هســتی تنها یک 

مالک حقیقی وجود دارد و او آفریدگار هستی است.« 

دیٌر (  )آل عمران: 189(
َ
ْرِض َو اهَّلُل َعلی  ُکّلِ َشْي ٍء ق

َ ْ
ماواِت َو ال ُك الّسَ

ْ
) َو هلِِل ُمل

بــا توجــه به این حقیقــت قرآنی در خواهیم یافت کــه هیچ یک از آفریدگان حقــی ندارد مگر به 
اذن آفریدگار هستی؛ بنابراین هر کجا حقی برای بندگان خدا وجود داشته باشد )مانند حقوق 
فرزنــدی(، در رتبــه باالتــر از آن، حقی برای خــدا؟زع؟ نیز وجود دارد؛ به بیــان دیگر، حق الناس 

همواره در پی حق اهلل ثابت می شود.
کرده  کند، در واقع دو حق را پایمال  کسی حق بنده ای از بندگان خدا را پایمال  گر  از این رو، ا

است که هر یک پیامدهای خود را دارد: 

1. حق خدا

2. حق بنده خدا

هنگامی که فرزندی، کوتاهی های پدر  و مادر خود را می بخشد، صرفا به اذن خداوند؟زع؟، آنها 
را از پیامدهای پایمال کردن حقوق خود رهانیده است و همچنان پیامدهایی به واسطه حقوق 

خداوند؟زع؟ بر عهده پدر و مادر وجود دارد مگراینکه خداوند؟زع؟ نیز آنان را بیامرزد.

در قوانین اجتماعی که حکومت ها وضع می کنند نیز شبیه این امر وجود دارد؛ به عنوان نمونه، 
گر شخص آسیب دیده رضایت  کسی بر دیگری چاقو بکشد و به او آسیب برساند، حتی ا گر  ا
که شخص ضارب را  دهد و از او بگذرد، حکومت همچنان برای خود این حق را قائل است 

به واسطه نقض قوانین اجتماعی، مجازات کند و به زندان افکند.

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ًذىعر

َ
ْضعافَمّسََوَهْبُتأ

َ
أ

سی
فار

سی
تبدیل کنندهتباه کردند )آن دو(فزونیبلندیفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ِهُميِإّنواژگــــــــــــــــان ّتَ
َ
ي َنْفس َعلٰیُهما ال أ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

چه نکات ارزشمندی از فراز هفتم می توان برداشت کرد؟  .3
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.     سختی های فرزندپروری، زمینه چه برکاتی را برای والدین فراهم می آورد؟ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنشی از ما پسندیده است؟ در برابر بدرفتاری های والدین، چه وا  .5
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

َلد« از جلد ششــم کتــاب الكافی )ص48(، فهرســتی از حقوقی که  ْ وݧ
َ
•  بــا مراجعــه بــه »َباُب َحّقِ اْل

د دارند، تهیه کنید. زندان بر عهده والدین خو فر
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10  زیرا حق آنان بر من واجب تر 

و نیکویی آنان به من دیرینه تر 

و نعمت سنگین آنان بر من بزرگ تر از  آن است  

که آنان را بر پایه عدل، قصاص کنم

یا آنان را با کیفری همانند، مجازات کنم!

در آن صورت - ای معبود من - کجا می رود 

زمان درازی که به پرورش من پرداختند؟!

و کجا می  رود خســتگی شدیدی که برای حفاظت از من 

کردند؟! تحمل 

و کجــا مــی رود تنگنایی که بر خود  تحمیــل کردند تا من 

در فراخی باشم؟!

11  هرگــز! آن دو حــق خــود را از مــن کامــل نخواهند ســتاند! 

که این امر نشدنی  است!( )حق آنان چنان بزرگ است 

و مــن بــه ادای  آنچــه  دربــاره آنهــا بــر مــن واجب اســت، 

دست نخواهم یافت! 

کننــده وظیفــه خدمتگــزاری آنان نخواهــم بود!  و مــن ادا

که از عهده اش بر نمی آیم!( )چنان سنگین است 

َّ وَْجُب َحّقاً َعَ
َ
10 َفُهما أ

َّ قَْدُم إِْحساناً إِلَ
َ
َو أ

يَّ  َ ْعَظُم ِمنًَّة لَ
َ
 َو أ

ُهما بَِعْدٍل  قاصَّ
ُ
ْن أ

َ
ِمْن أ

جاِزَيُهما َعٰ ِمثٍْل 
ُ
ْو أ

َ
أ

ـٰيه  ْيَن إِذاًيا إِلَ
َ
أ

بِيَِت  طوُل ُشْغِلِهما بَِتْ
ُة َتَعِبِهما يف ِحراَسِت  ْيَن ِشدَّ

َ
َو أ

 َّ ْنُفِسِهما لِلتَّوِْسَعِة َعَ
َ
ْيَن إِقْتارُُهما َعٰ أ

َ
َو أ

ُهَما  11 َهيَْهاَت َما يَْستَْوِفيَاِن ِمنِّ َحقَّ

َّ لَُهَما ُب َعَ ْدرُِك َما َيِ
ُ
 أ

َ
َو ل

نَا بَِقاٍض َوِظيَفَة ِخْدَمِتِهَما
َ
 أ

َ
َو ل

! مقابله به مثل، هرگز



پس به محّمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما

که از او یاری طلبند و یاری ام کن ای بهترین کسی 

و توفیقم ده  ای راه نماینده ترین کسی که به او روی آورند

و مرا در زمره آزارندگان پدران و مادران قرار مده

در روزی که »هرکس به آنچه کرده جزا داده شود 

و به آنان ستم نشود.«

ٍد َو آِلِ  فََصلِّ َعَ ُمَمَّ
ِعنِّ يَا َخْیَ َمِن اْستُِعنَي بِِه

َ
َو أ

ِْه 
َ

ْهَدى َمْن رُِغَب إِل
َ
ْقِن يَا أ َو َوفِّ

َهاِت  مَّ
ُ ْ
بَاِء َو ال

ْ
ُعُقوِق ِلل

ْ
ْهِل ال

َ
ِن يِف أ

ْ
َْعل

َ
 ت

َ
َو ل

ْزىٰ  ُكُّ َنْفٍس بِما َكَسبَْت
ُ

يَْوَم »ت
َو ُهْم ل ُيْظلَُموَن« 

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

نـمـایی از  دعا
 در صورتی که پدر و مادرمان با ما بدرفتاری کنند، 

کمه بکشانیم و در صدد مقابله به مثل برآییم؟ آیا سزاست در درگاه الهی آنان را به میز محا
آیا شدنی است حق پدران و مادرانمان را به شکل کامل ادا کنیم؟

واژ گان مــهم

ْوَجب
َ
ْقَدمأ

َ
ْعَظمأ

َ
قاّصَأ

ُ
جازیأ

ُ
أ

يَما َیْسَتْوِفَیاِنَهْیَهاَتِإْقتارَتَعب ِعّنِ
َ
أ

ْهَدىَخْیر
َ
ْفَضلَکَسَبْتُتْجزى أ

َ
أ
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

نمی رسم؛َل أُْدِرُك
دست 

نمی یابم

ماده »درک« به معنای رســیدن چیزی به چیز دیگر اســت. این ماده در 
ک( به معنای رســیدن و دســت یافتن بــه کار می رود.  بــاب إفعــال )إدرا
ک در زبــان فارســی معمــوال به معنای فهمیدن اســت ولــی ظاهرا در  ادرا

آیات و روایات به همان معنای اصلی )رسیدن( به کار رفته است.

وظیفه َوِظیَفة
معّین

ماده »وظ ف« به  معنای اندازه تعیین کردن برای چیزی است. به رزق یا 
 عملی که در هر روز برای انســان معین شــده، »َوِظیَفة« گفته می شــود.
که کار  و وظیفه روزانه معینی  ف« گفته می شود؛ چرا

َ
به کارمندان »ُموّظ

برای انجام دادن دارند. 

ِّْق توفیق ده؛َوف
موّفق کن

مــاده »وف ق« به معنــای وفــق و ســازگاری میــان دو چیــز اســت. 
ْق« فعل امر از باب تفعیل اســت و وقتی فاعل آن »اهلل« باشــد  »َوّفِ
و  فراهــم  و  تقدیرکــردن  یعنــی  اســت؛  توفیــق دادن  به معنــای 
ســازگارنمودن شــخص و امور برای انجــام کاری. در قرآن از زبان 
ْيِه 

َ
ُت َو ِإل

ْ
ل

َّ
ْيِه َتَوك

َ
ِه َعل  ِبالّلَ

َ
حضرت شعیب می خوانیم:) َو ما َتْوفيقي  ِإلّا

نيُب (   )هــود: 88(؛ »و توفیــق من جز با خدا نیســت، تنها بر او توکل 
ُ
أ

کردم و تنها به درگاه او رو می آورم.«

ح واژ گان شر

▪  نمایش قدرشناسی  ▪
در فراز پایانی درس پیشــین، به برخی از بدی های احتمالی که ممکن اســت از ســوی والدینمان 
به ما رســیده باشــد، اشــاره و بــه پروردگارمان اعــالم کردیم هیچ دادخواســتی علیه آنان بــه دادگاه او 

نیاورده ایم و نسبت به همه آنها از پیش رضایت داده ایم.
در فرازهای این درس می خواهیم بیشتر دراین باره با پروردگارمان رازگویی  کنیم تا قدرشناسی خود 
را زیباتر  به نمایش بگذاریم؛ می خواهیم به پروردگارمان بگوییم چرا با کمال میل از بدرفتاری های 

والدینمان می گذریم و  آنان را به دادگاه عدل او فرا نمی خوانیم.
می خواهیم نشان دهیم که می دانیم پدران و مادرانمان چنان حقی بر ما دارند که ما هرگز از عهده 

آن بر نمی آییم.

ح دعا شر
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▪   ! ، هرگز ▪   قصاص یا کیفر
هر ســتمدیده ای حق دارد از کســی که به او ســتم کرده، به دادگاه شــکایت کند و قصاص یا کیفر 

او را خواهان شود. 
کنــون که ســخن از ســتم های پــدران و مادرانمان در حق ما فرزندان اســت، می خواهیــم ببینیم آیا  ا

سزاست از حق ستمدیدگی خود استفاده کنیم و آنان را به دادگاه الهی بکشانیم تا:
ُهما ِبَعْدٍل(؛ یعنی از دادگاه الهی تقاضا کنیم به  قاّصَ

ُ
ْن أ

َ
• یا بر پایه عدل، آنان را قصاص کنیم )أ

گر به ما سیلی  ما اجازه بدهد بالیی از جنس آنچه بر سرمان آورده اند بر سرشان آوریم؛ مثال ا
زده اند به آنان سیلی بزنیم.

جازَیُهما َعلٰی ِمْثٍل(؛ 
ُ
ْو أ

َ
• یا با مجازاتی همانند و متناسب با آنچه کرده اند، آنان را کیفر کنیم )أ

یعنی در مواردی که قصاص معنا ندارد، از دادگاه الهی تقاضا کنیم به ما اجازه دهد کیفری 
کار  برای آنان برگزینیم که شدت آن متناسب با کاری که کرده اند باشد هرچند از جنس آن 

گر در تربیت ما کوتاهی کرده اند، آنان را به زندان افکنیم. نباشد؛ مثال ا

آیا به راستی سزاست خواهان قصاص یا کیفر پدران و مادرانمان شویم؟ پاسخ روشن است: »هرگز!«
کافی است امور زیر را به یاد آوریم، تا این پاسخ روشن را تصدیق کنیم:

) ّیَ
َ
 َعل

ً
ْوَجُب َحّقا

َ
ُهما أ

َ
1. میزان وجوِب حقی که بر گردن ما دارند )ف

َماَنِة ِإَلی اْلَبّرِ َو 
َ ْ
َداُء األ

َ
َحٍد ِفیِهّنَ ُرْخَصًة أ

َ
ٌث َلْم َیْجَعِل اهلُل؟زع؟ أِل

َ
از امام باقر؟ع؟ روایت شده: »َثال

ْو َفاِجَرْیِن؛ سه امر است که خدا؟زع؟ به 
َ
ْیِن َکاَنا أ اْلَفاِجِر َو اْلَوَفاُء ِباْلَعْهِد ِلْلَبّرِ َو اْلَفاِجِر َو ِبّرُ اْلَواِلَدْیِن َبّرَ

هیچ کس اجازه مخالفت با آنها را نداده است: ادای امانت به نیکوکار و بدکار؛ وفای به عهد در 
برابر نیکوکار و بدکار؛ نیکی به پدر و مادر، خواه نیکوکار باشند خواه بدکار!«  )الکافی، 162/2(

) ّیَ
َ
 ِإل

ً
َدُم ِإْحسانا

ْ
ق

َ
2. سابقه نیکی و احسانی که به ما کرده اند )َو أ

امور ما رسیدگی  به  بر نمی آمد،  ما  از  کاری  که هیچ  زندگی  آغاز  از همان  ما  و مادران  پدران 
کرد ه اند و هوای ما را داشته اند؛ این سابقه نیکی، واقعا چشمگیر است!

) َدّیَ
َ
 ل

ً
ة ْعَظُم ِمّنَ

َ
3. بزرگی نعمتی که از سوی آنان به ما رسیده است )َو أ

ما  از  چشمانشان  مانند  است:  نکرده  هیچ کس  که  کرده اند  کاری  ما  برای  مادران  و  پدران 
فراهم  برایمان  را  ما  بالیدن  و  اسباب رشد  باغبانانی مهربان  کرده اند و همچون  محافظت 
کرده باشند آن  که چنین خدماتی به ما ارزانی  کسانی را جز آن دو سراغ داریم  آورده اند. چه 

هم  کامال رایگان!
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▪  گذشته ای که از یاد نبرده ایم  ▪  
می خواهیم به پروردگارمان بگوییم بی انصاف نیستیم.

آخر چگونه می توانیم در فکر انتقام از پدران و مادرانمان باشیم؟!
آنان همه چیزشان را به پای ما ریخته اند: عمرشان، آسایششان، امکاناتشان!

مگر دلمان را از سنگ ساخته اند که در برابر آن همه خوبی نرم نشود؟!
مگر می شود یادمان برود:

ݑي(  ىݧ ـٰهي- طوُل ُشْغِلِهما ِبَتْرِبیݨݨَ  -یا ِإلَ
ً
ْیَن ِإذا

َ
1. زمان درازی را که به پرورش ما پرداخته اند )أ

به ویژه در سال های آغازین زندگی که تقریبا هیچ نیازی را نمی توانستیم از خود بر طرف کنیم، 
و پیوسته  آهسته  را  ما  و  کردند  نیازهایمان  و  ما  را وقف  از عمرشان  فراوانی  آنان ساعت های 
پروراندند تا زمانی که توانستیم روی پای خودمان بایستیم و نیازهایمان را خود برآورده کنیم. 
گیریم که آنان در پاره ای از وظایفشان در قبال ما کوتاهی کرده یا ستمی در حق ما روا داشته اند، 
گر آنان را کیفر یا قصاص کنیم، آن زماِن درازی که مشغول پرورش ما بودند، کجا می رود؟! آیا  ا

می توانیم آن عمری را که به پای ما ریختند، نادیده بگیریم؟!

ُة َتَعِبِهما في ِحراَستي(
َ

ْیَن ِشّد
َ
2. خستگی شدیدی را که در راه حفاظت از ما به جان خریده اند )َو أ

و  نوزادان  به  نگاهی  است  کافی  اما  نمی آوریم،  یاد  به  را  خود  کودکی  و  نوزادی  دوران  گرچه 
کودکان پیرامون خود بیندازیم تا دریابیم که در این دوران چقدر آسیب پذیر بوده ایم: نه جسم 
توانایی داشته ایم که در برابر آسیب ها دوام آوریم و نه عقل پخته ای که خود را از آسیب ها دور 

نگه داریم!
چگونه از آن همه خطر جان سالم به در برده ایم؟! مگر جز این است که در لحظه های حساس 

و پرمخاطره، آن   دو مراقب دلسوز در کنار ما بوده اند و از ما محافظت کرده اند؟!
که در راه مراقبت از ما  چگونه می توانیم به انتقام از آنان بیندیشیم؟! پس آن همه خستگی 

تحمل کردند، کجا می رود؟! آیا می توانیم به آسانی از کنار آن بگذریم؟!

گشایش و آسانی  تا ما در  کردند  که در معیشت بر خود تحمیل  را  3. تنگناها و سختی هایی 
) ّيَ

َ
ْوِسَعِة َعل ْنُفِسِهما ِللّتَ

َ
تاُرُهما َعلٰی أ

ْ
ْیَن ِإق

َ
باشیم )َو أ

هرجا که امکانات محدود بوده، پدران و مادرانمان ما را بر خود مقدم کرده اند و خود را در تنگنا قرار 
داده اند، تا ما در آسایش باشیم: لقمه را از دهان خود گرفته اند تا در دهان ما بگذارند؛ لباس های 

کهنه پوشیده اند تا ما لباس نو بپوشیم؛ سرما و گرما را تحمل کرده اند تا ما نلرزیم و نسوزیم! 
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رساله حقوق امام سجاد؟ع؟ ایثارگری های مادر را  این گونه  به تصویر می کشد: 

 ُیْعِطي 
َ

ْعَطْتَك ِمْن َثَمَرِة َقْلِبَها َما ال
َ
َحدًا َو أ

َ
َحٌد أ

َ
 َیْحَتِمُل أ

َ
َها َحَمَلْتَك َحْیُث ال ّنَ

َ
ْن َتْعَلَم أ

َ
َك َفأ ّمِ

ُ
ا َحّقُ أ ّمَ

َ
أ

َحدًا...؛ حق مادرت این است که بدانی او به گونه ای تو را حمل کرد که هیچ کس تحمل ندارد 
َ
َحٌد أ

َ
أ

کس به دیگری نمی بخشد و  که هیچ  کند و از میوه دلش چیزی را به تو بخشید  دیگری را حمل 
گرسنه بماند، تا تو را غذا دهد و  که  کرد؛ برایش اهمیتی نداشت  با همه اعضایش از تو محافظت 
کند و بی لباس شود، تا تو را بپوشاند و زیر آفتاب باشد، تا بر تو سایه  کشد، تا تو را سیراب  تشنگی 
افکند و خواب را برای تو رها کند و تو را از گرما و سرما حفظ کند، تا برای او باشی! قطعا تو نمی توانی 

سپاس او را بگزاری مگر به یاری و توفیق خدا! )کتاب  من ال یحضره الفقیه، 621/2(

کمه بکشانیم؟! پس آن  از لغزش هایشان پای میز محا را به خاطر برخی  آنان  کنون  آیا می توانیم ا
کاری که نثار ما کردند کجا می رود؟! همه ایثار و فدا

نکته
این فرازها در عین اینکه وجدان خفته برخی از فرزندان را بیدار می کند، پیامی هم برای پدران و 

مادران می فرستد تا به یاد آنان آورد که پدران و مادران مسئولیت پذیر:

•  زمان زیادی را به پرورش فرزندانشان اختصاص می دهند؛
•  در راه حفاظت از فرزندانشان خستگی ناپذیرند؛

•  نیازهای معیشتی فرزندانشان را بر نیازهای معیشتی خود مقدم می دارند. 

البته روشن است که این مسئولیت ها مربوط به دورانی است که فرزندان تحت سرپرستی آنان قرار 
دارند و هنوز توانایی استقالل از آنان را به دست نیاورده اند. 

▪  امكان ندارد!  ▪  
ک کرد.  نکاتی که فراز پیشین به یادمان آورد، فکر انتقام و مقابله به مثل را کامال از ذهن های ما پا
کنون به انتقام که فکر نمی کنیم هیچ، در این فکر فرو رفته ایم که آیا می توانیم قدمی برای جبران  ا

آن همه خوبی که در حق ما روا داشته اند بر داریم؟
گر در مکتب امام سجاد؟ع؟ بالیده باشیم باید از ته دل فریاد بزنیم: »هرگز! شدنی نیست!« )َهْیَهاَت( ا

▪ اوال: حق آنان بر گردن ما چنان بزرگ است که هر اندازه هم بکوشیم باز نمی توانیم به شکل 
ي  َیانݭݭِ ِمّنِ کامل آن را ادا کنیم. آنان هرگز حقشان را کامل از ما دریافت نخواهند کرد )َما َیْسَتْوفݭݭِ

ُهَما(؛
َ
َحّق
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▪ ثانیا: دست ما کوتاه تر از  آن است  که بتواند به کارهای واجبی برسد که باید برای آنها انجام 
ُهَما(؛

َ
ّيَ ل

َ
ْدِرُك َما َیِجُب َعل

ُ
 أ

َ
دهیم )َو ال

▪ ثالثا: وظایف و کارهایی که برای آنان باید انجام دهیم آن قدر زیاد است که هرگز نمی توانیم 
 ِخْدَمِتِهَما(.

َ
َنا ِبَقاٍض َوِظیَفة

َ
 أ

َ
آنها را به انجام برسانیم )َو ال

در این سه فراز نورانی در حقیقت دو امر را مد نظر قرار می دهیم و با هم مقایسه می کنیم:
1. عظمِت حقوق پدر و مادر، و فراوانی و دشواری وظایفی که در برابر آن دو داریم؛

2. توان و امکانات خود؛
با مقایسه این دو در می یابیم که توان ما بسی اندک تر و محدود تر از  آن است  که بتوانیم از عهده 

وظایف خود در قبال والدینمان بر آییم؛ حال باید چه کنیم؟ 

▪  خدایا، خودت کمک کن!    ▪  
آِلِه(  َو  ٍد  ُمَحّمَ ی 

َ
َعل َصّلِ 

َ
)ف که بار دیگر با زمزمه صلوات  که چنین است، چاره این است  کنون  ا

دست به دامان پروردگارمان شویم تا:
َیا َخْیَر َمِن  ي  ِعّنِ

َ
أ )َو  که از او یاری خواهند  کسی است  که بهترین  1. از او یاری خواهیم؛ همو 

اْسُتِعیَن ِبِه(. 
او بهترین یاور است چون سرچشمه هر توان و نیرویی در جهان هستی است؛

2. از او توفیق خواهیم؛ همو که هدایت کننده ترین کسی است که مشتاقانه از او هدایت خواهند 
ْیِه(. 

َ
ْهَدى َمْن ُرِغَب ِإل

َ
ْقِني َیا أ ِ

ّ
)َو َوف

او برترین هدایت کننده است چون آفریدگار و پروردگار هستی است و از همه پیچ و خم های 
گاه است و زمام همه امور به دست اوست. اوست که می تواند ما و امور پیرامونمان  هستی آ
را به گونه ای سامان دهد که ما موفق به انجام وظایفمان در برابر پدران و مادرانمان شویم؛

ما برای انجام هر کاری:
▪ اوال: باید در درون خود نیروی کافی داشته باشیم؛

▪ ثانیا: باید در برون خود با شرایطی مناسبی روبه رو شویم؛
بر پایه آموزه های قرآنی و برهانی، ما در هر دو امر نیازمند خداوند؟زع؟ هستیم؛ ازاین روست که:

▪ اوال: از او استعانت می جوییم تا به ما نیروی کافی دهد؛
▪ ثانیا: از او توفیق می طلبیم تا امور پیرامونمان را سامان بخشد. 
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ٍد َو آِلِه«؛ به این »فاء«، »فصیحة«  ی ُمَحّمَ
َ
َصّلِ َعل

َ
تذکر: ابتدای این فراز با »فاء« آغاز شده است: »ف

گفته می شود و کارکردش مترتب کردن جمالت پس از آن بر جمالت پیشین است. 
األمُر  کاَن  »إذا  کرد:  آن  جایگزین  را  عبارت  این  می توان  »فاء«  این  معنای  فهم  برای  گفته اند 
کنون که چنین  کذلک...؛ حال که امر چنین است...«. برای همین، ابتدای این بخش با عبارِت »ا

است« آغاز شد.

▪   اهل العقوق    ▪  
ُموَن«

َ
 َنْفٍس ِبما َکَسَبْت َو ُهْم ال ُیْظل

ُ
َهاِت َیْوَم »ُتْجزى  ُکّل ّمَ

ُ ْ
اِء َو ال َ بݧ

ْ
ُعُقوِق ِلل

ْ
ْهِل ال

َ
ي ِفي أ نݭِ

ْ
 َتْجَعل

َ
َو ال

پس از اینکه در فراز پیشین از خدا؟زع؟ یاری و توفیق طلبیدیم، در این فراز خواسته ای مهم را به 
ْهِل 

َ
درگاه خداوند؟زع؟ می بریم؛ از او می خواهیم در روز قیامت ما را در زمره آزارندگان پدران و مادران )أ

َهاِت( قرار ندهد؛ روزی که دادگاه عدل الهی بر پا می شود و هر شخصی دقیقا با  ّمَ
ُ ْ
َباِء َو ال

ْ
ُعُقوِق ِلل

ْ
ال

همان چیزی که در دنیا به دست آورده است، جزا داده می شود؛ ازاین رو هیچ ستمی در آن روز قابل 
تصور نیست! چه عدالتی باالتر از اینکه باطن و حقیقت عمل، پاداش یا کیفر انسان باشد؟!

گر کســی به پدر و  ک و آتش زای »عقــوق والدین« خبر می دهد. ا ایــن فــراز نورانــی از باطن خطرنا
مادرش آزاری برساند، به او »عاّق« و به عمل او »ُعقوق« گفته می شود. 

عقــوق والدیــن، یکی از گناهان کبیره اســت و روایات فراوانی در مذمت و آثار شــوم آن وارد شــده 
است؛ به عنوان نمونه، به چند روایت از امام صادق؟ع؟ اشاره می کنیم:

ْمــَن ِلَمْکرݭِ اهلِل؛ عقوق والدین، ناامیدی از 
َ ْ
َس ِمْن َرْوحݭِ اهلِل َو األ

ْ
▪   ِإّنَ ِمــَن اْلَکَباِئــرݭِ ُعُقــوَق اْلَواِلَدْیــنݭِ َو اْلَیأ

رحمت الهی و خود را ایمن دانستن از مکر الهی، از جملٔه گناهان کبیره است. )الکافی، 287/2(

▪   در حدیــث »جنــود عقــل و جهــل«، نیکــی به پدر و مادر  )بــّر الوالدین( از جنود عقــل و آزار آنان 
)الُعقوق( از جنود جهل شمرده شده است. )الکافی، 22/1(

ُجُل ِإَلی  ْن َیْنُظَر الّرَ
َ
ْدَنی اْلُعُقوِق َو ِمَن اْلُعُقــوِق أ

َ
ّفٍ َلَنَهی َعْنُه َو ُهَو ِمــْن أ

ُ
ْدَنــی ِمْن أ

َ
▪   َلــْو َعِلــَم اهلُل َشــْیئًا أ

گر خدا چیزی پایین تر از »أّف«1 سراغ داشت حتمًا از آن نهی می فرمود!  َظَر ِإَلْیِهَما؛ ا  الّنَ
َ

ِ َفُیِحّد ݫ َواِلَدْیهݫ
از جمله عقوق این است که شخص در هنگام نگاه، به پدر و مادرش خیره شود )نگاه تند به آنان 

بدوزد(.  )الکافی، 349/2(

1.  »أّف« کلمه ای است در زبان عربی برای نشان دادن کراهت و دل زدگی.
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و درایــــت قـــرائـــت  24 برای مطالعهدعـــــــای 

»بی نیاز بخشنده«
	اْرَحْمُهما... َرِبّ

فَْضِل َما 
َ
َِّتــِه َو اْخُصْص أَبَــَويَّ بِأ ي ٍد َو آِلــِه َو ذُّرِ 12 اللَُّهــمَّ َصــّلِ َعَ ُمَمَّ

نَي اِحِ ْم يَا أَْرَحَم ارلَّ َهاِتِ بِِه آبَــاَء ِعبَاِدَك اْلُْؤِمِنــنَي َو أُمَّ َخَصْصَت 
ُهــا يف أَْدبــاِر َصَلوايت َو يف ِإًن ِمــْن آناِء َليْل َو يف  13 اللَُّهــمَّ َل تُنِْســنی ِذْكَ

ســاَعٍة ِمْن ساعاِت َناِري.
ــٍد َو آِلِه َو اْغِفــْر ِل بُِدَعــاِئ َلَُما َو اْغِفــْر َلَُما  14 اللَُّهــمَّ َصــّلِ َعَ ُمَمَّ

َو  مــاً  ِهَــا ِب َمْغِفــَرًة َحــاْمً َو اْرَض َعْنَُمــا بَِشــَفاَعِت َلَُمــا ِرًض َعْ بِِبِّ
ــَاَمِة بَّلِْغُهَمــا بِاْلكََراَمِة َمَواِطَن السَّ

َســبََقْت  ِإْن  َو  يِفَّ  ْعُهَما  فََشــّفِ َلَُمــا  َمْغِفَرتُــَك  َســبََقْت  ِإْن  َو  اللَُّهــمَّ   15

اَمِتــَك َو  ـی َنْتَِمــَع ِبَأْفَِتــَك يِف َداِر َكَ ْعِن ِفهِيَمــا َحتَـّ َمْغِفَرتُــَك ِل فََشــّفِ
ـَك ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظمِي َو اْلَّنِ اْلَقِدمِي َو أَنَْت  َـّ ــّلِ َمْغِفَرتَِك َو َرْحَِتك  ِإن َمَ

نَي اِحِ ارلَّ أَْرَحُم 
12  معبــودا، بــه محمــد و خانــدان و فرزندانش توجــه مهرورزانه فرما و اختصــاص ده پدر و 

مــادرم را بــه برتریــن چیــزی کــه پــدران و مــادران بنــدگان مؤمنــت را بــه آن اختصــاص 
داده ای؛ ای مهربان ترین مهربانان!

13 معبودا، فراموشم مگردان یاد آنان را در پس  نمازهایم و در هیچ لحظه ای از لحظه های 

شبم و در هیچ ساعتی از ساعات روزم.
14  معبــودا، بــه محّمد و خاندان او توجــه مهرورزانه فرما و به خاطر دعای من برای آن دو،   
مرا بیامرز و به خاطر نیکی آن دو به من، آن دو را به شکل قطعی بیامرز و به خاطر شفاعت 
من از آن دو، از آن دو قطعا راضی شو و آن دو را با کرامت به جایگا ه های بی خطر برسان.
گر آمرزشــت به ســوی آن دو پیشی گرفت شــفاعت آن دو را درباره من بپذیر و  15  معبودا، و ا

گر آمرزشــت به ســوی من پیشی گرفت شفاعت من را درباره آن دو بپذیر تا با مهربانی تو  ا
گــرد هــم آییم در ســرای کرامتــت و جایگاه آمــرزش و مهربانی ات؛ همانا تــو دارای فضل 

بزرگ و نعمت سترگ قدیمی هستی و تو مهربان ترین مهربانانی!
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
قاّصَعر

ُ
ْفَضلأ

َ
جازيأ

ُ
َکَسَبْتأ

سی
فار

سی
یاری رسانخستگیبزرگ ترواجب ترفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْدِرُك واژگــــــــــــــــان
ُ
 أ

َ
ُهَما َلـيَعَلیَیِجُب َما  ال

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

جازَیُهما َعلٰی ِمْثٍل« چیست؟
ُ
ُهما ِبَعْدٍل« و »أ قاّصَ

ُ
مقصود از دو عبارت »أ  .3

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

گر بخواهیم کاری انجام دهیم، به طور کلی، به چه اموری نیازمندیم؛ این امور به دست کیست؟  4.    ا
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

»عقوق والدین« به چه معناست و چه پیامدهایی دارد؟ به چه کسی »عاّق« گفته می شود؟  .5
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  بــا مراجعــه به »َبــاُب الِبّر بالوالدین« از جلد دوم کتاب الكافــی )ص159(، مقاله ای کوتاه درباره 
اهمیت نیكی به والدین از نگاه معصومان؟مهع؟ بنویسید.



برای پاره های تن

نیایش25

درس 6

1 معبودا، به من نعمتی بزرگ و چشمگیر ده

 با ماندِن فرزندانم و با اصالح ایشان برای من

 و با برخوردار کردنم از آنها.

2 معبودا، عمر آنان را برایم طوالنی )یا پربرکت( کن  

و مدت زندگانی شان را برایم افزایش ده

و خردسالشان را  برایم بپرور

و ناتوانشان را برایم توانمند کن

و  بدن ها ، دین ها  و اخالق آنان را برایم درست گردان

و برایم به آنان عافیت بخش، در جانشان و اندامشان

کارشان که بدان اهتمام دارم و در هر 

و روزی هایشان را برایم و به دستم فراوان جاری ساز

3  و قرار ده آنان را نیکوکار، پرهیزکار، اهل بینش  

شنوا و فرمان بردار خودت

و دوست دار و خیرخواه دوستانت

کینه توِز همه دشمنانت؛  آمین! و ستیزه گر و 

 َّ للُّٰهمَّ َو ُمنَّ َعَ
َ
1 أ

ي َو بِإِْصلِحِهْم ل 
ْ

بِبَقاِء ُول  
و بِإِْمتايع بِِهْم 

ْعمارِِهْم
َ
ْمُدْد ل يف أ

ُ
2 إِليٰه أ

َو زِْد ل يف آجالِِهْم
َو رَبِّ ل َصغَیُهْم 

َو قَوِّ ل َضعيَفُهْم
ْخلَقُهْم

َ
ْدياَنُهْم َو أ

َ
بْداَنُهْم َو أ

َ
ِصحَّ ل أ

َ
َو أ

ْنُفِسِهْم َو يف َجوارِِحِهْم 
َ
َو اعفِِهْم يف أ

ْمِرِهْم
َ
َو يف ُكِّ ما ُعنيُت بِِه ِمْن أ

ْرزاَقُهْم
َ
ْدِرْر ل َو َعٰ يَدي أ

َ
َو أ

تْقياَء بَُصاَء 
َ
بْراراً أ

َ
ُهْم أ

ْ
3 َو اْجَعل

ساِمعنَي ُمطيعنَي لََك
ْولائَِك ُمِّبنَي ُمناِصحنَي

َ
َو ِل

ْعدائَِك ُمعانِديَن َو ُمبِْغضنَي آمنَي 
َ
َو ِلَميِع أ

ه؟مهعِ؟ ِ
ْ

َو كَن ِمْن ُداعئِِه؟ع؟ لُِول
نیایش امام؟ع؟ برای فرزندانش؟مهع؟



4  معبودا، بازویم را با آنان نیرومند کن

و کژی امورم را با آنان راست فرما  

و شمارم را با آنان افزون کن

و مجلسم را با آنان بیارای

و یادم را با آنان زنده بدار

کفایتم فرما و در نبودم به واسطه آنان در کارهایم 

و برای برآوردن نیازم، با آنان یاری ام نما

و قرار ده آنان را نسبت به من،

 دوستدار و مهربان که به من روی آورند

و راست کردار و فرمان بردار

نه نافرمان و آزارنده 

کار و نه مخالف و خطا

5   و مرا یاری کن برای

پرورش، ادب آموزی و نیکی به آنان

للُّٰهمَّ اْشُدْد بِِهْم َعُضدي
َ
4 أ

وَدي
َ
قِْم بِِهْم أ

َ
َو أ

ْ بِِهْم َعَددي  َو َكثِّ
َو َزيِّْن بِِهْم َمَْضي 

ري 
ْ
ْحِ بِِهْم ِذك

َ
َو أ

ِفین بِِهْم يف َغيْبَت
ْ
َو اك

ِعّن بِِهْم َعٰ حاَجت
َ
َو أ

ُهْم ل
ْ
َو اْجَعل

َّ َحِدبنَي ُمْقِبلنَي  ُمِّبنَي َو َعَ
ُمْستَقيمنَي یل ُمطيعنَي
َغْیَ اعصنَي َولاعّقنَي 

َولُماِلفنَي َولخاِطئنَي  
ِعّن َعٰ 

َ
5 َو أ

ديِبِهْم َو بِرِِّهْم
ْ
تَْربِيَِتِهْم َو تَأ

نـمـایی از  دعا

فرزندان که نعمت هایی الهی هستند، چه برکاتی برای والدین می توانند به همراه آورند؟
 سعادت حقیقی فرزندان در گرو چه اموری است؟ 
والدین چه وظایفی در قبال فرزندان خود دارند؟
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واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْمُدْد ِإْمتاعِإْصالح َبقاء
ُ
ِزْدأ

ِصّحََقّوَِرّبِ
َ
حعاِفأ َجواِر

ْدِرْرُعنیُت ِبـ
َ
َوداْشُدْدُمناِصحیَنأ

َ
أ

ْن ْحِيَزّیِ
َ
َعْونًاعاّقیَنَحِدبیَنأ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

 
ُمنَّ

نعمتی 
چشمگیر و 
سنگین به 
من عطا کن

،  فعل امر  ماده »م ن ن« به معنای نعمت معین و مشــخص اســت. ُمّنَ
ة، به معنای نعمت سنگین و چشمگیر است. َمّنَ فالٌن علٰی  است. الِمّنَ
فــالٍن؛ یعنــی فالنــی نعمتی ســنگین و چشــمگیر به فالنــی داد. معنای 
دیگر این فعل، این است که شخص، نعمتی به دیگری عطا کند و آن 
خ او بکشد و این همان معنایی است که در فارسی با آن آشنایی  را به ر

داریم، یعنی: منت گذاشتن. در این دعا معنای اول مقصود است.

مــاده »ع ون« بــر یــاری و پشــتیبانی کردن داللت می کند. َعــْون، صفت یاورَعْن
است و  به شخص یا چیزی که پشتیبانی و یاری می کند گفته می شود.

کار، اخِطئ خطا
گناه کار

مــاده »خ ط أ«  بــر نادرســت بودن داللــت می کنــد. خاِطئ، اســم فاعل از 
ثالثی مجّرد اســت. خاِطئ، به کســی می گویند که کار نادرست را از روی 

عمد وقصد انجام می دهد که تقریبا به معنای گناه کار است.

ح واژ گان شر
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▪  خیرخواهان بی پیرایه  ▪
آرزوی هـر پـدر و مـادری، سـعادت و خوشـبختی فرزنـدان اسـت. آنـان فرزنـدان را پـاره ای از خـود و 
ادامه وجود خود می دانند و ازاین رو سـعادت و خوشـبختی آنان را سـعادت و خوشـبختی خود به شـمار 
می آورنـد و در تمـام عمـر بـدون هیـچ تردیـدی خالصانـه و بی پیرایـه برای فرزندانشـان تـالش می کنند. 
کمتـر بـه  معنـای خوشـبختی و سـعادت   امـا در ایـن میـان، امـری غم انگیـز وجـود دارد: پـدر و مـادر 

کوتاهـی می کننـد.  آن بسـیار  و در شـناخت مصادیـق  می اندیشـند 
این امر افزون بر اینکه باعث سـرگردانی خودشـان در زندگی می شـود و به هدررفتن سـرمایه گران قدر 
عمرشـان  می انجامـد، در تعامـل بـا فرزنـدان نیـز اثـری منفـی به جـا می گـذارد و سـعادت و خوشـبختی 

آنـان را بـه خطـر می اندازد. 
عـدم درک صحیـح از خوشـبختی واقعـی، باعـث می شـود پـدر و مـادر تنهـا بـه برخـی از ابعـاد وجـودی 
فرزنـدان اهتمـام ورزنـد و سـایر ابعـاد وجـودی او را رهـا کننـد؛ به عنـوان نمونه، به بهداشـت جسـمی و 
رفـاه مـادی فرزندشـان توجـه ویـژه کننـد و  تمـام هم وغـم خود را صـرف آن  کنند، ولی بـه اخالق و روح 
فرزنـد کـه اصـل و جـود اوسـت، کم توجهـی یـا بی توجهـی نشـان دهنـد و ابعـاد روحانـی زندگـی فرزنـد را 

بـه پـای ابعـاد مـادی آن قربانـی  کنند. 
بـرای  آرزوهایمـان  و  دغدغه هـا  تنظیـم  و  فرزنـدان  حقیقـی  سـعادت  شـناخت  بـرای  نیکوسـت  چـه 
آنـان، پـای درس انسـانی گران قـدر بنشـینیم کـه کالمـش از منبـع وحـی و حقیقـت سرچشـمه گرفتـه و 

می کنـد.  سـیراب  را  حقیقـت  تشـنه کاماِن  جان هـای 
در ایـن نیایـش شـریف، بـا نـگاه انسـانی الهـی بـه فرزنـدان آشـنا می شـویم و از دغدغه هـای صحیـح 
یـک پـدر مهربـان دربـاره فرزنـدان خـود و وظایف او و همچنیـن برکاتی که فرزندان بـرای والدین خود 

می شـویم. گاه  آ می آورنـد،  به همـراه 

▪   فرزند صالح، نعمتی الهی   ▪
مـن  بـه  فرزندانـم  دربـاره  را  وچشـمگیر  گران سـنگ  سـه نعمت  می خواهـم  تـو  از  مـن،  معبـود  ای 

:)... ـّیَ
َ
َعل ُمـّنَ  َو  ُهـّمَ 

ّٰ
لل

َ
)أ کنـی:  ارزانـی 

دي(
ْ
▪  نخست:  آنان را زنده نگه داری )ِبَبقاِء ُول

ـِإْصالِحِهْم لي( ▪  دوم: آنان را برایم اصالح کنی )بݪݪِ
▪  سوم: مرا از آنان بهره مند گردانی )ِبِإْمتاعي ِبِهْم(

ح دعا شر
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از ایـن فـراز برداشـت می شـود کـه صـالح فرزنـدان 
والدیـن می رسـد؛  بـه  از هـر چیـز، خیـرش  پیـش 
بـرای  الهـی  نعمتـی  فرزنـدان،  صـالح  ازایـن رو 

می آیـد.  به شـمار  والدیـن 
قـر  از  برگرفتـه  لـي«  »َوِبــِإْصالِحِهْم  عبـارت  گویـا 
تـي(   )احقـاف: 15( ّرّیَ

ُ
ـي  ِفـي  ذ ْصِلـْح لݪݭݭِ

َ
آن اسـت : )َو أ

عالمه طباطبایی؟حر؟ در توضیح این آیه می نویسد: 
کننده می خواهد  ي  نشـان می دهـد دعا »عبـارت لݪݭݭِ

ذریـه اش به گونـه ای اصـالح شـوند کـه خـود او از صـالح آنـان بهره منـد شـود؛ یعنی فرزندان در احسـان 
و نیکـی بـه او کوشـا باشـند  همان گونـه  کـه او نسـبت بـه والدینـش چنیـن بوده اسـت.« )المیـزان، 202/18(

به نظر می رسد ادامه نیایش، تفصیل این سه خواستٔه کوتاه باشد.

▪ خواسته های مشفقانه یک پدر ▪
امام؟ع؟ در این بخش، امور زیر را از خداوند؟زع؟ درخواست می فرماید:

ْعماِرِهْم(
َ
1. زندگی فرزندانم را برایم پربرکت کن )أْمُدْد ِلـي في أ

ي آجاِلِهْم( 2. عمر آنان را برایم زیاد کن )َو ِزْد لي فݭݪِ

3. فرزندان خردسالم را برایم پرورش ده )َو َرّبِ لي َصغیَرُهْم(

ّوِ لي َضعیَفُهْم(
َ
4. فرزندان ناتوانم را برایم توانمند کن )َو ق

ُهْم(
َ
ْخالق

َ
ْدیاَنُهْم َو أ

َ
ْبداَنُهْم َو أ

َ
ِصّحَ لي أ

َ
5. جسم ، دین و اخالق آنان را برایم درست کن )َو أ

کـه از آنهـا بـدان توجـه دارم برایـم عافیـت بخـش )َو عاِفِهـْم فـي  6. روح، انـدام و هـر آنچـه را 
ْمِرِهـْم(

َ
أ ِبـِه ِمـْن  ُکّلِ مـا ُعنیـُت  ْنُفِسـِهْم َو فـي َجواِرِحِهـْم َو فـي 

َ
أ

ُهْم(
َ
ْرزاق

َ
ْدِرْر لي َو َعلٰی َیدي أ

َ
7. روزی آنان را برای من و به دست من فراوان کن )َو أ

امام سـجاد؟ع؟ به عنـوان پـدری دلسـوز، افـزون بر ابعاد مـادی زندگی فرزندان، بـه اصالح ابعاد معنوی 
که ایشـان، هم سـالمت جسـمی، هم سـالمت دینی و هم سـالمت  آنان نیز  توجه ویژه کرده اسـت؛ چرا

اخالقی فرزندانش را از خداوند؟زع؟ درخواسـت می کند. 
نکتـه دیگـر، توجـه امـام؟ع؟ بـه مسـائل اقتصـادی فرزنـدان اسـت. ایشـان از پـروردگار می خواهـد بـه 
دسـت ایشـان بـه فرزندانـش روزی فـراوان دهـد. فایـدۀ اینکـه روزی فرزنـدان بـه دسـت ایشـان جـاری 

شـود، بـه عقیـده سـیدعلی خان مدنـی؟حر؟ دو چیـز اسـت: )ریـاض السـالکین، 102/4(

  ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ
 ھ ھ ھ  ے   ے
ای پروردگار ما، به ما از همسران و فرزندانمان 

آن ده که مایۀ روشنِی چشمان ]ما[ باشد، و ما را 
پیشواى پرهیزگاران گردان.

فرقان  : 74

آیینه در آیینه
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▪ نخسـت: به واسـطه آن، اطاعـت، محبـت و نیکـی فرزنـدان نسـبت به ایشـان، افزایش پیـدا می کند. 
گر کسـی بداند خداوند , روزی اش را از طریق شـخصی خاص به او می رسـاند، بدون شـک  زیرا ا

آن شـخص را دوسـت و گرامی می دارد و  در نهایت از او اطاعت می کند.
َنا 

َ
ي أ ّنݪݪݭِ

َ
▪ دوم: این از مصادیق جریان یافتن خیر به دست ایشان است. در حدیثی قدسی آمده است: »أ

ْجَرْیُتُه َعَلی َیَدْیه ؛ 
َ
ِحّبُ َفُطوَبی ِلَمْن أ

ُ
ْجَرْیُتُه َعَلی َیَدْي َمْن أ

َ
َنا َخَلْقُت اْلَخْلَق َو َخَلْقُت اْلَخْیَر َو أ

َ
 أ

َّ
 ِإَلَه ِإال

َ
اهلُل ال

من آن خدایی هستم که معبودی جز من نیست؛ خیر را آفریدم و آن را به دو دست کسی که دوستش 
دارم جاری کردم؛ پس خوشا به حال آن که خیر را به دو دست او جاری کردم.« )المحاسن ، ص 283(

نکتـۀ دیگـر اینکـه تقریبـا در تمـام فقـرات این فراز، ترکیب »ِلــي« )برای من( وجـود دارد که می تواند به 
دوامر زیر اشـاره داشته باشد:

1. دعایـی کـه پـدر بـرای فرزنـد می کند، همزمان برای پدر نیز هسـت؛ زیرا  همان گونه  که گفته شـد، 
خیر فرزندان پیش از هر چیز به والدین می رسد.

2. نهایـت مهربانـی و دلسـوزی ایشـان را نسـبت بـه فرزنـدان می رسـاند؛ گویـا از آبـرو و نزدیکـی خـود 
بـه خداونـد؟زع؟ مایـه می گـذارد و از او می خواهـد بـه خاطـر ایشـان ایـن دعاهـا را بـرای فرزندانـش 

کنـد. مسـتجاب 

▪   موجبات سعادت معنوی فرزندان   ▪
امـوری کـه امـام؟ع؟ در اینجـا می خواهـد، در حقیقت اموری هسـتند که برای سـعادت دنیا و آخرت 

هر انسانی ضروری اند. ایشان از خداوند؟زع؟ می خواهد که فرزندانش را چنین قرار دهد: 

)
ً
ْبرارا

َ
1. وظیفه شناس و نیكوکار )أ

ابرار کسـانی هسـتند که عمل صالح انجام می دهند و به وظایف خود در برابر خدا؟زع؟، والدین و دیگر 
مـردم عمـل می کننـد  )التحقیـق، 250/1(.  آیـه 177 سـوره بقـره جلوه  هایی  از رفتار آنان را ترسـیم می کند.

کسانی که به این ویژگی متصف باشند، به راستی که چه  نیکوسرنوشتی دارند: 

عیِم * ُیْسَقْوَن ِمْن   في  ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة الّنَ
ُ

راِئِك َیْنُظُروَن * َتْعِرف
َ ْ
ی ال

َ
في  َنعیٍم * َعل

َ
ْبراَر ل

َ ْ
)  ِإّنَ ال

 َیْشَرُب 
ً
ُمَتناِفُسوَن * َو ِمزاُجُه ِمْن َتْسنیٍم * َعْینا

ْ
ِس ال

َ
َتناف یݨݨݨَ

ْ
ل
َ
َرحیٍق َمْخُتوٍم * ِختاُمُه ِمْسٌك َو في  ذِلَك ف

ُبوَن(   )مطففین: 22-28(؛  »ابرار در نعمتی ]سترگ[ هستند * بر تخت های آراسته، ]به هرچه  ُمَقّرَ
ْ
ِبَها ال

خواهند[ می نگرند * خّرمی نعمت را در چهره هاشان می شناسی * از شرابی مهر و موم شده نوشانده 
شوند * که ُمهر آن ُمشک است و برای رسیدن به چنین نعمتی است که رقابت کنندگان باید رقابت 

کنند * و چاشنی آن ]شراب[ از تسنیم است *  همان چشمه ای که مقربان از آن می نوشند.«
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ْتقیاَء(
َ
2. با تقوا و پرهیزگار  )أ

اتقیاء کسانی هستند که از گناهان و معاصی دوری می کنند. درواقع تقوا شرطی اساسی است برای 
قی(   )بقره: 22-28(؛ برای همین 

َ
ِبّرَ َمِن اّت

ْ
اینکه انسان در میان ابرار و نیکوکاران قرار گیرد: )  َو لِکّنَ ال

ْتقاُکم (   )حجرات:13(
َ
ْکَرَمُکْم ِعْنَد اهَّلِل أ

َ
است که گرامی ترین افراد نزد خدا؟زع؟ با تقواترین ها هستند: )  ِإّنَ أ

3. بصیر و آگاه )ُبَصراَء(

گاه اسـت. انسـان بابصیـرت همـواره در زندگـی، راه  بصـراء جمـع بصیـر  و  به معنـای شـخص عالـم و آ
کـه چشمانشـان را بـه روی  درسـت و صحیـح را انتخـاب می کنـد. بی شـک چنیـن افـرادی بـا آنـان 
حقایـق مـی بندنـد و کورکورانـه در پـی خواسـته های نفسـانی می رونـد، برابـر نیسـتند: ) َو مـا َیْسـَتِوي 

َبصیـُر (   )فاطـر: 19(
ْ
ْعمـی  َو ال

َ ْ
ال

َك(
َ
4. گوش دهنده و فرمان بردار خدا )ساِمعیَن ُمطیعیَن ل

همـواره گوش به فرمـان خـدا باشـند و در هـر  امـری  خواسـته او را گردن نهند. خداونـد؟زع؟ این افراد را 
 آَمَن ِباهَّلِل َو َمالِئَکِتِه َو ُکُتِبِه َو 

ٌ
ُمْؤِمُنوَن ُکّل

ْ
ِه َو ال ْیِه ِمْن َرّبِ

َ
ْنِزَل ِإل

ُ
ُسوُل ِبما أ چنین ستوده است: )  آَمَن الّرَ

َمصیُر (   )بقره:  285(؛ »این 
ْ
ْیَك ال

َ
نا َو ِإل َطْعنا ُغْفراَنَك َرّبَ

َ
وا َسِمْعنا َو أ

ُ
َحٍد ِمْن ُرُسِلِه َو قال

َ
ُرُسِلِه الُنَفّرُِق َبْیَن أ

پیامبـر بـه آنچـه از پـروردگارش بـه او نازل شـده، ایمان دارد و مؤمنان نیز همگی به خدا و فرشـتگان 
و کتاب هـا و فرسـتادگان او ایمـان دارنـد و ]بـا زبـان حـال می گوینـد:[ میـان هیچ یـک از فرسـتادگان 
کردیـم؛ آمـرزش تـو را خواهانیـم ای پـروردگار مـا و  او فـرق نمی نهیـم و گفتنـد: "شـنیدیم و اطاعـت 

به سـوی توسـت فرجام"«

ْولیاِئَك ُمِحّبیَن ُمناِصحیَن(
َ
5. دوستدار و خیرخواه اولیای خدا )َو ِل

ْعداِئَك ُمعاِندیَن َو ُمْبِغضیَن(
َ
6. دشمن و متنفر از دشمنان خدا )َو ِلَجمیِع أ

دو روایت نورانی زیر  اهمیت این دو خواسته اخیر را روشن می کنند:
ْن ُتِحـّبَ ِفي اهلِل َو ُتْبِغَض ِفـي اهلِل َو ُتْعِطَي ِفي اهلِل َو َتْمَنَع 

َ
یَمـاِن أ ِ

ْ
ى اإل ْوَثـِق ُعـرݨݨَ

َ
▪ امام صـادق؟ع؟: »ِمـْن أ

ي اهلل؛ از محکم ترین دسـتگیره های ایمان این اسـت که در راه خدا دوسـت داشـته باشـی و در راه  فݪݭِ
خـدا نفـرت ورزی و در راه خـدا عطـا کنـی و در راه خـدا عطا نکنی!  « )الکافی، 125/2(

ْهَل َطاَعِة 
َ
ّنَ ِفیـَك َخْیـرًا َفاْنُظـْر ِإَلی َقْلِبَك َفِإْن َکاَن ُیِحـّبُ أ

َ
ْن َتْعَلـَم أ

َ
َرْدَت أ

َ
▪ امـام محمـد باقـر؟ع؟: »ِإَذا أ

ْهـَل 
َ
ْهـَل َطاَعـِة اهلِل َو ُیِحـّبُ أ

َ
ـَك َو ِإْن َکاَن ُیْبِغـُض أ ْهـَل َمْعِصَیِتـِه َفِفیـَك َخْیـٌر َو اهلُل ُیِحّبُ

َ
اهلِل َو ُیْبِغـُض أ

؛ وقتی خواسـتی بدانی آیا در تو خیری  َحّبَ
َ
َمْعِصَیِتـِه َفَلْیـَس ِفیـَك َخْیـٌر َو اهلُل ُیْبِغُضـَك َو اْلَمْرُء َمَع َمْن أ

گـر دلـت اهل طاعت خدا را دوسـت داشـت و از اهل معصیـت خدا نفرت  هسـت، بـه دلـت نـگاه کـن: ا
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گـر دلـت از اهـل طاعـت خـدا نفـرت داشـت و اهـل  داشـت، در تـو خیـر اسـت و خـدا دوسـتت دارد و ا
معصیت خدا را دوسـت داشـت، در تو خیری نیسـت و خدا دوسـتت ندارد. انسـان با کسـی اسـت که 

او را دوسـت دارد!« )الکافـی، 127/2(
کـه در تمـام عرصه هـا )عرصـه عمـل، عرصـه اعتقـاد و عرصـه  بنابرایـن فرزنـد صالـح، فرزنـدی اسـت 
گرایـش( صالـح باشـد. پـدر و مـادری کـه در پـی سـعادت حقیقـی فرزندشـان هسـتند و خوشـبختی دنیـا 
و آخـرت او را خواسـتارند، بایـد بـه همـه ایـن امـور، توجـه داشـته باشـند و ضمـن درخواسـت یـاری از 

پـروردگار، تمـام تـالش خـود را بـرای تربیـت فرزندانـی بـا آن ویژگی هـا بـه  کار برنـد.

▪  برکات فرزندان برای پدر و مادر  ▪
گفتـه شـد کـه خیـر فرزنـد صالـح، پیـش از همـه بـه والدینـش می رسـد. امـام؟ع؟ در ایـن بخـش بـه 

برخـی از ایـن خیـرات اشـاره و  آنهـا را از خداونـد, درخواسـت می فرمایـد:
ْم َعُضدي( ِ ݫ هݭݫ 1. مرا به واسطه آنان نیرومند کن )اْشُدْد بݭِ

َودي(
َ
ْم أ ِ ݫ هݭݫ ِقْم بݭِ

َ
2. اختالل و نابسامانی اوضاع زندگی ام را به واسطه آنان برطرف کن )َو أ

ْم َعَددي( ِ ݫ هݭݫ ْر بݭِ 3. شمارم را به واسطه آنان زیاد کن )َو َکّثِ

کـه شـمار افـراد آن زیـاد اسـت، از اسـتواری و مقاومـت بیشـتری برخـوردار اسـت و بهتـر  گروهـی 
می توانـد اهـداف خـود را پیگیـری کنـد. در روایت هـای فراوانـی مؤمنـان بـه ازدواج و بچـه آوردن 
تشـویق شـده اند؛ زیـرا بـا افزایـش جمعیـت مؤمنـان، جامعـۀ توحیـدی، قـدرت و اقتـدار بیشـتری 
می یابـد و می توانـد در راه اهـداف الهـی اسـتوارتر قـدم بـردارد و دربرابـر دشـمن، ایمنـی بیشـتری 
ُة اْلَعْیـِن َو َرْیَحاَنـُة  ـُه ُقـّرَ داشـته باشـد. از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت شـده: »اْطُلُبـوا اْلَوَلـَد َو اْلَتِمُسـوُه َفِإّنَ

گل خشـبوی دل اسـت.« )بحاراألنـوار، 84/101( کـه فرزنـد، نـور چشـم و  کنیـد؛ چرا اْلَقْلـب؛  فرزنـد طلـب 
ْم َمْحَضری( ِ ݫ هݭݫ ْن بݭِ 4.  آنان را زینت بخش مجلس من گردان )َو َزّیِ

کـه هـر  کـه آنـان آراسـته بـه فضایـل و کماالتـی شـوند  کنایـه از ایـن اسـت  زینت شـدن فرزنـدان، 
کسـی بـه آنـان آراسـته شـود، زینتـی بـرای حاضـران و بیننـدگان باشـد. )ریـاض السـالکین، 105/4(

ْم ِذْکري( ِ ݫ هݭݫ ْحِی بݭِ
َ
5. یاد من را به واسطه آنان زنده گردان )َو أ

این قسمت، در بردارنده دو دعاست: 
▪   فرزندان پس از ایشان باقی بمانند تا یاد ایشان به واسطه آنان زنده بماند. 

کننـد تـا به واسـطه آنـان نـام حضـرت در میـان  کسـب  کمـاالت  ▪   فرزنـدان، رشـد یابنـد و فضیلـت و 
)105/4 السـالکین،  )ریـاض  کنـد.  پیـدا  گسـترش  مـردم 
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ْم ِفي َغْیَبتي( ِ ݫ هݭݫ 6. در غیبتم آنان را جانشین من قرار ده )َو اْکِفني بݭِ

ْم َعلٰی حاَجتي( ِ ݫ هݭݫ ِعّني بݭِ
َ
7. به واسطه آنان برای برآورده شدن نیازهایم به من یاری برسان )َو أ

ـم؛ ݭِ هݫ ْن َیُکـوَن َلـُه ُوْلـٌد َیْسـَتِعیُن بݭِ
َ
ُجـِل أ   از امام سـجاد؟ع؟ روایـت شـده کـه فرمـود: »ِمـْن َسـَعاَدِة الّرَ

  از خوشبختی انسان این است که فرزندانی داشته باشد که از آنها کمک بگیرد.« )الکافی، 2/6(

این ها برخی از برکاتی است که خداوند؟زع؟ به واسطه فرزندان صالح، نصیب و الدین می کند. 
نکتـه مهمـی کـه در ایـن فقـرات وجـود دارد، نـگاه توحیـدی امـام؟ع؟ اسـت. ایشـان هر چند فرزنـدان را 
واسـطه دسـتیابی بـه ایـن بهره هـا می شـمارد، در همـه فقـرات، مخاطب ایشـان خداوند مهربان اسـت. 

در نگاه ایشـان، فرزندان تنها واسـطه هسـتند و خداوند؟زع؟ بهره رسـان حقیقی اسـت. 

▪  انتظارات والدین از فرزندان   ▪
پـدر و مـادر دوسـت دارنـد در برابـر زحماتـی کـه بـرای فرزنـدان خـود بـه جـان می خرنـد، فرزنـدان آنها نیز 
گـر کسـی جـز امام سـجاد؟ع؟ ایـن امـور را یـادآور می شـد،  امـوری را در مـورد ایشـان رعایـت کننـد. شـاید ا
قبول همۀ آنها سـخت جلوه می کرد؛ ولی بیان امام سـجاد؟ع؟ که جز حق بر زبانش جاری نمی شـود، 

نشـان دهنده ایـن اسـت کـه ایـن انتظـارات، بحـق و صحیـح اسـت. 
امام؟ع؟ از خداوند می خواهد که فرزندانش نسبت به او چنین ویژگی هایی داشته باشند:

1. دوست دار من باشند )ُمِحّبیَن(

ّیَ َحِدبیَن(
َ
2. با من مهربان و دلسوز باشند )َوَعل

کرام قرار دهند )ُمْقِبلیَن( 3. مرا مورد توجه و ا

4. همواره بر جاده راسِت اطاعت و نیکی نسبت به من قرار داشته باشند )ُمْسَتقیمیَن لي(

5. مطیع و فرمان بردار من باشند )ُمطیعیَن َغْیَر عاصیَن(

یَن(
ّ
6. اسباب رنج و ناراحتی مرا فراهم نکنند )َوال عاق

7. به مخالفت با من برنخیزند و در مورد من مرتکب گناه نشوند )َوال ُمخاِلفیَن َوالخاِطئیَن(

▪ یاری خواستن از خدا برای انجام وظایف نسبت به فرزندان ▪
پـدر و مـادر، مسـئولیت سـنگینی در برابـر فرزنـدان خـود بـر عهـده دارنـد و در این بـاره همـواره باید از 
خداونـد, درخواسـت یـاری کننـد. سـه وظیفـه مهمـی کـه امـام؟ع؟ در اینجـا بـدان اشـاره فرمـوده و از 

خداونـد در مـورد آنهـا درخواسـت یـاری می کنـد  عبارت انـد  از :
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رســول خــدا؟ص؟ با مهربانی بوســه های خــود را نثار 
آن  کــه  مــردی  می فرمــود.  حســین؟امهع؟  و  حســن 
صحنــه را تماشــا می کرد بــا حالتی غــرور آمیز گفت: 
را  آنــان  از  و هرگــز هیچ یــک  دارم  فرزنــد  »مــن ده 
نبوسیده ام!« آن حضرت فرمود: »کسی که مهربانی 

نمی کند با خود او نیز مهربانی نمی شود!« 
در روایتی آمده است رسول خدا؟ص؟ از گفتار آن مرد 
چنان خشــمگین شــد که چهره اش برافروخت و به 
گر خدا، مهربانی را از دلت  او فرمود: »با تو چه کنم ا
کنده باشد؟! هر کس بر خردسال ما مهر نورزد و به 

بزرگسال ما احترام نگذارد، از ما نیست!«
بحاراألنوار، 282/43

اشارت و هدایت

زندان )َتْربَیِتِهْم( 1. رشد دادن و به کمال رساندن فر

فراهم ساختن و انجام دادن هر آنچه باعث رشد جسمی، فکری و روحی فرزندان می شود.

دیِبِهْم(
ْ
زندان )َتأ 2. ادب کردن فر

یکـی از مهم تریـن وظایـف والدیـن، ادب کـردن فرزنـدان و یـاد دادن اخـالق و آداب اسـالمی و معـارف 
ـَن اْسـَمُه َو  ْن ُیَحّسِ

َ
الهـی اسـت. امیرمؤمنـان حضـرت علـی؟ع؟ می فرمایـد: »َحـّقُ اْلَوَلـِد َعَلـی اْلَواِلـِد أ

َمـُه اْلُقـْرآن؛  حـق فرزنـد بـر پـدرش ایـن اسـت کـه نامـی نیکـو بـرای او انتخـاب کنـد و  َدَبـُه َو ُیَعّلِ
َ
ـَن أ ُیَحّسِ

بـه نیکویـی او را ادب کنـد و بـه او قـرآن بیامـوزد.« )نهـج البالغـه، حکمـت 399( بـه نظـر می رسـد انتخـاب نام 
نیکـو نیـز در راسـتای ادب کـردن فرزنـد اسـت؛ زیـرا نـام نیکـو بـر شـخصیت فرزنـد تأثیـر نیکو می گـذارد.

ِهْم( زندان )ِبّرِ 3. نیكی کردن به فر

کـه نیکی کـردن،  برخـی از والدیـن گمـان می کننـد 
تنهـا وظیفـۀ فرزنـدان اسـت و از ایـن نکتـه مهـم 
غافل انـد کـه در روایـات نسـبت بـه نیکی کـردن بـه 

فرزنـدان نیـز توصیه هـای مهمـی وجـود دارد. 
ِمـَن  اْلَواِلَدْیـِن  »َیْلـَزُم  می فرمایـد:  امام صـادق؟ع؟ 
اْلُعُقـوِق ِلَوَلِدِهَمـا َمـا َیْلـَزُم اْلَوَلـَد َلُهَمـا ِمـْن ُعُقوِقِهَمـا؛ 
کـه عقـوق والدیـن بـرای فرزنـد  همـان پیامدهایـی 
همـراه  بـه  والدیـن  بـرای  فرزنـدان  عقـوق  دارد، 

 )48/6 )الکافـی،  مـی آورد!« 

همچنین نقل شـده که شـخصی از ایشان پرسید: 
و  پـدر  »بـه  فرمـود:  کنـم؟«  نیکـی  کسـی  چـه  »بـه 

کـن.« )الکافـی، 49/6( گفـت: »از دنیـا رفته انـد«. فرمـود: »بـه فرزندانـت نیکـی  مـادرت«. آن شـخص 

از رسول خدا؟ص؟ روایت شده:

َمـُه اْلُقـْرآَن 
َ
َحـُه اهلُل َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة َو َمـْن َعّل َحـُه َفّرَ َلـُه َحَسـَنًة َو َمـْن َفّرَ َکَتـَب اهلُل؟زع؟  ـَل َوَلـَدُه   َمـْن َقّبَ

ِة؛ هر کس فرزندش را ببوسـد  ْهِل اْلَجّنَ
َ
َتْیـِن ُیِضـي ُء ِمـْن ُنوِرِهَما ُوُجـوُه أ

َ
ْیـِن َفُیْکَسـَیاِن ُحّل َ وݧ َ ݧ بݧ

َ ْ
ُدِعـَي ِباأل

کنـد خـدا روز قیامـت او را  کـس فرزنـدش را شـادمان  خـدا؟زع؟ بـرای او حسـنه ای می نویسـد و هـر 
شـادمان می کنـد و هـر کـس بـه فرزنـدش قـرآن بیامـوزد، ]روز قیامـت[ والدیـن را فـرا می خوانند و دو 
کـه از نـور آن دو، صورت هـای اهـل بهشـت نورانـی می شـود.  پارچـۀ بهشـتی بـه آنـان می پوشـانند 
)الکافی،49/6(
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یم فقط جانب پدر و مادر  را می گیرد؟  چرا قرآن کر
زندان دم نمی زند! بارها بر احسان به والدین تأکید می کند ولی یک بار هم از احسان به فر

زندان است؟ آیا این نشانه بی اعتنایی اسالم به فر

بی شــک اســالم به فرزنــدان بی اعتنا نیســت. در قرآن کریــم آموزه های فراوانــی وجود دارد 
کــه می تواند ترســیم گر رابطــه مطلوب با فرزندان باشــد؛ مانند گفت و گو لقمــان با فرزندش، 
داستان حضرت یوسف؟ع؟، رابطه ابراهیم؟ع؟ با اسماعیل؟ع؟ و آیات مختلفی که شیوه 

ارتباط صحیح با خانواده را بیان می کنند.
کنده اســت از ســفارش به مهرورزی و توجه به فرزندان و نیز تبیین وظایف پدر  روایات نیز آ
و مادر در برابر فرزندان. اینجا صرفا به روایتی از رســول خدا؟ص؟ بســنده می کنیم که در آن 

عقوق فرزند هم ردیف عقوق والدین شمرده شده است:

ــدر و مــادر  ــا؛ پ ــْن ُعُقوِقِهَم ــا ِم ــَد َلُهَم ــَزُم اْلَوَل ــا َیْل ــا َم ــوِق ِلَوَلِدِهَم ــَن اْلُعُق ــِن ِم ــَزُم اْلَواِلَدْی َیْل
ــر آزردن  ــر اث ــر آزردن فرزنــد، بــه همــان پیامدهایــی دچــار می شــوند کــه فرزنــد ب ــر اث ب

)الکافــی،  48/6( والدیــن دچــار می شــود! 
کید شده است؟ با وجود این، چرا در قرآن کریم فقط بر احسان به والدین مستقیما تأ

شاید یکی از علت های آن این است که به شکل طبیعی غفلت فرزندان بیش از غفلت پدر 
خ می دهد؛ به ویژه وقتی فرزندان از پدر و مادر خود مستقل می شوند و سختی های  و مادر ر
به  مادری  و  پدری  عاطفه  معموال  مقابل،  در  اما  می کند.  مشغول  خود  به  را  آنان  زندگی، 
شکل طبیعی پدران و مادران را درگیر نیازهای فرزندانشان می کند و اساسا فرزندان را یکی 

از مهم ترین مسائل زندگی برای آنها قرار می دهد.
دلیل دیگر این است که پدر و مادر برای فرزندان کارهایی کرده اند که هرگز فرزندان برای 
پدر و مادر خود نکرده اند و نمی توانند بکنند؛ اندکی شبیه رابطه ای که همه با پرودرگارمان 
داریم. سپاس گزاری از پدر و مادر به نوعی تمرین سپاس گزاری از پرودگار است. شاید به 

همین دلیل، سفارش به والدین معموال پس از سفارش به توحید در قرآن آمده است: 
(  )إسراء: 23( ً

واِلَدْیِن ِإْحسانا
ْ
اُه َو ِبال  ِإّیَ

َ
 َتْعُبُدوا ِإاّل

َ
اّل

َ
َك أ ضی  َرّبُ

َ
) َو ق

رواق
انــدیـشـه
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برای 
پاره های تن

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
َودِزْدعر

َ
َبقاءعاِفأ

سی
فار

سی
خیرخواهانزنده بدارنعمتی بزرگ عطا کنقوی کنفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ِصّحَ واژگــــــــــــــــان
َ
ـِأ ْبداَن ي ل

َ
ْدیاَنَوُهْم أ

َ
ُهْمأ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

هر پدر دلسوز خواهان چه اموری برای فرزندان خویش است؟   .3
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.    امام؟ع؟ از چه مواردی به عنوان عوامل سعادت معنوی فرزندان یاد می کند؟ 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

از نظرامام؟ع؟ فرزندان چه برکاتی می توانند برای پدر و مادران داشته باشند؟  .5
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

د را داشــته اند. با مراجعه به  زندان خو یخ، همواره انســان های شایســته، دغدغۀ فر •  در طول تار
ونمایه آنها را  د دارد، فهرســت کنید و در زندان وجو یــم، دعاهایی را که در مورد فر آیــات قــرآن کر
رســی کنیــد. )ابراهیم، آیات 35-40؛ احقاف، آیــۀ 15؛ آل عمران، آیۀ36 و 38؛ فرقان، آیۀ 74؛  بر

بقره، آیۀ 128(
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نیایش15

درس7

1  معبودا، سپاس و ستایش از آِن توست به خاطِر    

سالمتی بدنم که پیوسته در آن به سر می بردم

و سپاس و ستایش از آِن توست به خاطر 

کنون در بدنم پدید آورده ای. که ا بیماری ای 

2   نمی دانم – ای معبود من-   

برای کدام یک از این دوحال بیشتر سزاوار سپاسی  

و برای کدام یک از این دوزمان بیشتر شایسته ستایشی

3  آیا برای زمان تندرستی که 

گوارا کردی در آن، روزی های دل چسبت را برایم   

و با آن برای طلب خشنودی و فضلت نشاطم دادی

و با آن، نیرویم بخشیدی برای

که برای آنها توفیقم دادی،  انجام طاعت هایی 

َْمُد َعٰ 
ْ
1 اللُّٰهمَّ لََك ال

تََصَُّف فيِه ِمْن َسلَمِة بََدن
َ
 أ

ْ
َزل

َ
ما لَْم أ

َْمُد َعٰ 
ْ
َو لََك ال

ْحَدثَْت ِب ِمْن ِعلٍَّة یف َجَسدي   
َ
ما أ

ْدري يَا إِلَِه
َ
2 فَما أ

ْكِر لََك  َحقُّ بِالشُّ
َ
النَْيِ أ

ْ
يُّ ال

َ
أ  

َْمِد لََك
ْ
ْوىٰل بِال

َ
َوْقتَنْيِ أ

ْ
يُّ ال

َ
َو أ

ِة الَّت  حَّ َوقُْت الصِّ
َ
3 أ

تَن فيها َطيِّباِت ِرْزقَِك 
ْ
َهنَّأ  

ْطتَن بِها ِلبِْتغاِء َمرْضاتَِك َو فَْضِلَك  َو نَشَّ
يْتَن َمَعها َعٰ  َو قَوَّ

ُ ِمْن طاَعِتَك
َ

ْقتَن ل ما َوفَّ

ْو بَليٌَّة
َ
ْو نََزَل بِِه َكرٌْب أ

َ
َو كَن ِمْن ُداعئِِه؟ع؟ إِذا َمرَِض أ

نیایش امام؟ع؟ آنگاه که بیمار می شد یا به او اندوه یا بالیی می رسید



که با آن مرا خالص کردی 4  یا برای زمان بیماری   

و نعمت هایی که به سبب آن به من بخشیدی

تا گناهانی را که بر پشتم سنگینی می کند، سبک  کنی

ک کنی و بدی هایی را که در آن فرو رفته ام، پا

و برای اقدام به توبه بیدارم کنی

و برای زدودن گناه، نعمت دیرینت را به یادم آوری؟

ِعلَِّة الَّت َمَّْصتَن بِها
ْ
ْم َوقُْت ال

َ
4 أ

 

َْفتَن بِها  تْ
َ
َو الَِّعِم الَِّت أ

َطيئاِت
ْ
ٰ َظْهرِي ِمَن ال ْفيفاً ِلا َثُقَل بِِه َعَ تَ

يِّئاِت  َو َتْطهیاً ِلا اْنَغَمْسُت فيِه ِمَن السَّ

َو تَنْبيهاً تِلَناُوِل اتلَّْوَبِة

َْوَبِة بَِقديِم الِّْعَمِة 
ْ
َو تَْذكیاً لَِمْحِو ال

نـمـایی از  دعا

بیماری برای مؤمن چه معنایی دارد؟
آیا بیماری در کنار رنج و سختی هایش  می تواند منشأ برکاتی باشد؟

واژ گان مــهم

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْحَدْثَت
َ
ةأ

َ
َحّقُِعّل

َ
ْولٰیأ

َ
أَتأ َهّنَ

ْطَت
َ

ْصَتِاْبِتغاءَنّش ْتَحْفَتَمّحَ
َ
َثُقَلأ

کّيالَحْوَبةِاْنَغَمْسُت َصنیعجاِرَحةزݩَ
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▪   بیماری از نگاهی دیگر   ▪
گر از ما بپرسند »معنای بیماری چیست؟«، پاسخ بسیاری از ما چنین است:  ا

»بیمــاری یعنــی درد و رنج برای خود و اطرافیان؛ یعنی هزینه های ســنگین مالی برای درمان؛ 
یعنی ناتوانی در پیگیری برنامه ها و آرزوها؛ در یک کالم، یعنی بدبیاری!«

 اما در نگاه حکیمان الهی بیماری معنای دیگری دارد؛ آنان با اینکه در حفظ ســالمتی خود، ذره ای 
نه تنهــا  را  بیمــاری  پیشــامد  نمی کننــد،  کوتاهــی 
الهــی الطــاف  از  را  آن  کــه   بدبیــاری نمی داننــد، 

به شمار می آورند.
حکیم  یک  رویارویی  از  شکوهمند  نمونه ای 
صحیفه  در  امام سجاد؟ع؟  را،  بیماری  با  الهی 
سجادیه به تصویر کشیده است؛ پس بیایید این 

نگارگری زیبا را به تماشا بنشینیم.

ح دعا شر

ې  ى ى ائ
 ائ ەئ ەئ وئ وئ

بسا که چیزی برایتان ناخوشایند است
ولی خدا در آن خیری فراوان نهاده است.

نساء  : 19 

آیینه در آیینه

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

بیماریِعلَّ
ماده »ع ل ل« بر  امری که بر چیزی وارد می شود و در آن تغییر به وجود 
ة« بیماری اســت؛ زیرا با وارد شدن 

َ
می آورد داللت دارد. یکی از معانی »ِعّل

بیماری بر  شخص، حال او  از  قوت به ضعف تغییر می کند.

 خالص کردیَمَّْصَت

ْصــَت«، فعل ماضی از  مــاده »م ح ص« به معنــای خالص کردن  اســت. »َمّحَ
ــَص« به معنای خالص کــردن از عیب  بــاب تفعیل اســت. »َمَحــَص« و» َمّحَ
صُت الَذَهَب بالّناِر؛ یعنی با آتش طال را خالص  هســتند. گفته می شــود: »َمّحَ
َص  کــردم«. این فعل به معنای پاک کــردن از گناهان نیز به کار می رود: »َمّحَ

ُنوِب؛ یعنی خداوند توبه کار  را  از گناهان پاک کرد«. 
ُ

اهلُل التائَب من الّذ

َوفَّْقَت
توفیق دادی،

شرایط را فراهم 
آوردی

ْقــَت« فعل 
َ

مــاده »وف ق« به معنــای ســازگاری میــان دو شــیء اســت. »َوّف
ماضــی از بــاب تفعیــل اســت که در فارســی بــا اســتفاده از مصــدر آن معنا 
می شــود: »توفیــق دادی«. وقتــی خــدا؟زع؟ بــرای عملی توفیــق می دهد، 

شرایط درونی و بیرونی ما را برای انجام آن هماهنگ و سازگار می کند.

ح واژ گان شر
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به شکرانٔه 
بیماری

▪   سالمتی و بیماری دو امر ستودنی   ▪

 فیِه ِمْن َسالَمِة َبَدني
ُ

ف َتَصّرَ
َ
َزْل أ

َ
ْم أ

َ
َحْمُد َعلٰی َما ل

ْ
َك ال

َ
ُهّمَ ل

ّٰ
الل

ٍة في َجَسدي
َّ
َت بي ِمْن ِعل

ْ
ْحَدث

َ
َحْمُد َعلٰی ما أ

ْ
َك ال

َ
 َو ل

در این فراز کوتاه اشارات و معارف لطیفی وجود دارد:

خ می دهد؛ حتی اموری مانند مصیبت ها  1.  هر  پدیده ای در جهان هستی، تنها با  اذن خدا؟زع؟ ر
و بیماری هــا نیــز بــا اذن الهــی و به خواســته او لباس تحقق بــر تن می کنند؛ از این  روســت که 

ٍة فی َجَسدي«
َّ
َت بي ِمْن ِعل

ْ
ْحَدث

َ
امام سجاد؟ع؟ بیماری خود را فعل خدا؟زع؟ می داند: »ما أ

2.  از آنجــا کــه خداونــد؟زع؟، حکیــِم مطلق اســت، هیــچ کاری از او صادر نمی شــود مگــر اینکه در 
پس آن مصلحت و حکمتی نهفته باشــد؛ به همین دلیل او همواره و در هر پیشــامدی، سزاوار 
»حمد« است. »حمد«، برای کسی به  کار می رود که امری زیبا با اختیار و اراده از او صادر شده 
باشد. آری، در نگاه امام سجاد؟ع؟ حتی بیمارِی پیش آمده نیز زیباست و خداوند, به خاطر 

ٍة في َجَسدي«
َّ
َت بي ِمْن ِعل

ْ
ْحَدث

َ
َحْمُد َعلٰی ما أ

ْ
َك ال

َ
آن سزاوار حمد و ستایش است: »َو ل

3.  بیماری، امری عارضی است و بیشتر افراد در بیشتر اوقات از نعمت سالمتی بهره مند هستند؛ 
حتی افرادی که عمری با بیماری دست و پنجه نرم می کنند، از جهات متعدِد دیگر در سالمتی 

گر چنین نبود، هرگز نمی توانستند به زندگی خود ادامه دهند. به سر می برند و ا
 ازاین رو امام سجاد؟ع؟:

َزْل 
َ
ْم أ

َ
-  درباره ســالمتی می فرماید: »ســالمتی ای که پیوســته در آن به سر می برده ام.« )َما ل

َمِة َبَدِني(
َ

 فیِه ِمْن َسال
ُ

ف َتَصّرَ
َ
أ

َت ِبی 
ْ
ْحَدث

َ
- و دربــاره بیماری می فرمایــد:» بیماری ای که تازه در من پدید آورده ای.« )َما أ

ٍة ِفی َجَسِدی( 
َّ
ِمْن ِعل

گویا امام؟ع؟ اعالم می کند پیشامد این بیماری باعث نشده من سالمتی ای را که بیشتر اوقات 
در آن به ســر می بــرده ام، از یــاد ببــرم و نعمت های گذشــتٔه تو را نادیده بگیرم و نســبت به آنها 

قدرناشناس شوم.
بنابرایــن در نــگاه امام ســجاد؟ع؟ چــه در زمــان ســالمتی و چه در زمــان بیماری، خداوند؟زع؟ ســزاوار 
ســپاس و ســتایش است. اوج نگاه ایشان را می توان در ادامه دید که به محضر الهی عرضه می دارد: 
ْینݭِ 

َ
َحال

ْ
ّیُ ال

َ
ِهی- أ

َ
ْدري- َیا ِإل

َ
ما أ

َ
»در حیرتم که ســالمتی بیشــتر سزاوار شــکرگزاری اســت یا بیماری!« )ف

َك(
َ
َحْمِد ل

ْ
ٰی ِبال

َ
ْول

َ
َتْیِن أ

ْ
َوق

ْ
ّیُ ال

َ
َك َو أ

َ
ْکِر ل

ُ
 ِبالّش

ُ
َحّق

َ
أ
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▪   سالمتی به رنگ خدا   ▪
گر از ما بپرسند »معنای سالمتی چیست؟«، پاسخ بسیاری از ما چنین است: ا

»ســالمتی یعنــی نبــود درد و رنــج؛ یعنی هزینه امــوال نه برای درمــان بلکه برای خواســته ها و 
لذت ها؛ یعنی توان پیگیری اهداف و برنامه ها.«

اینها درست، اما در نگاه یک حکیم الهی، سالمتی جز در ارتباط با خدا؟زع؟ معنا نمی شود. 
امام سجاد؟ع؟ سه ویژگی برای سالمتی بر می شمرد که همه رنگ خدایی دارد: 

باِت ِرْزِقَك( َتنی ِفیها َطّیِ
ْ
أ ▪  »در سالمتی روزی های دل چسب خود را برایم گوارا ساختی« )َهّنَ

باِت ِرْزِقَك« بسیار لطیف است: تعبیر »َطّیِ

اوال: تعبیر »ِرْزِقَك« نشان می دهد در نگاه انسان های الهی بهره  های مادی، اموری بی روح و بریده از 
که بهره های مادی را برای آنان  عالم معنا نیستند، بلکه روزی و نعمت خدا هستند. این معناست 

لذت بخش می کند؛ اینکه بر سر سفره خدا نشسته اند. 

برای  در حقیقت صفتی  که  و دل چسب(  به معنای دل نشین  بات« )جمع »طّیب«  »َطّیِ تعبیر  ثانیا: 
»ِرْزِقَك« است، نوعی ستایش خدا؟زع؟ و سپاس  از او به خاطر روزی های اوست. 

ثالثا: تعبیری قرآنی است و آیه های بسیاری را به یادمان می آورد؛ از جمله: 

ناُهْم َعلی  َکثیٍر 
ْ
ل

َ
ّض

َ
باِت َو ف ّیِ

ناُهْم ِمَن الّطَ
ْ
َبْحِر َو َرَزق

ْ
َبّرِ َو ال

ْ
ناُهْم ِفي ال

ْ
ْمنا َبني  آَدَم َو َحَمل َقْد َکّرَ

َ
) َو ل

ْقنا َتْفضیاًل(   )إسراء: 70(
َ
ْن َخل ِمّمَ

کی های  »و ما فرزندان آدم را گرامی  داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر نشاندیم و از خورا
دلچسب روزی شان کردیم و آنان را بر بسیاری از کسانی که آفریده ایم بسی برتری دادیم.«

ْضِلَك(
َ
ْطَتني ِبها اِلْبِتغاِء َمْرضاِتَك َو ف

َ
▪   »با سالمتی،  نشاطم دادی تا خشنودی و فضلت را بجویم« )َو َنّش

این تعبیر نیز رنگ و بوی قرآنی دارد و  این آیه را به یادمان می آورد: 

ْضاًل 
َ
 َیْبَتُغوَن ف

ً
دا  ُسّجَ

ً
عا

َ
ّک اِر ُرَحماُء َبْیَنُهْم َتراُهْم رݩُ

َ
ُکّف

ْ
ی ال

َ
اُء َعل

َ
ِشّد

َ
ذیَن َمَعُه أ

َّ
ٌد َرُسوُل اهَّلِل َو ال َحّمَ ُ ݧ ) مݧ

(   )فتح: 29( ً
ِمَن اهَّلِل َو ِرْضوانا

»محمد فرستاده خداست و کسانی که با اویند بر کافران سرسخت و در میان خود مهربان اند 
آنان را رکوع کنندگان و سجود کنندگانی بینی که فضل و خشنودی خدا را می جویند.«

از نگاه الهِی امام سجاد؟ع؟، خداوند؟زع؟ نشاط برخاسته از سالمتی را برای پیگیری و دستیابی به 
دو هدف به مؤمنان عنایت می کند:
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که هدف از آنها فقط  کارهایی است  1. خشنودی او )َمْرضاِتَك(: به نظر می رسد مقصود انجام 
کاری  خشنودی خدا؟زع؟ باشد بدون اینکه انسان به خود و نیازهای خود فکر کند؛ همانند فدا

امیرمؤمنان؟ع؟ در لیلة المبیت: 

ِعباِد(   )بقره: 207(
ْ
 ِبال

ٌ
ِغاَء َمْرضاِت اهَّلِل َو اهَّلُل َرُؤف ݫ اِس َمْن َیْشري َنْفَسُه اْبتݫ ) َو ِمَن الّنَ

با  خدا  و  می فروشد  خدا  خشنودی  طلب  در  را  جانش  که  هست  کسی  مردم  میان  در  »و 
بندگان بسیار مهربان است.«

هیچ  )بدون  فضلش  روی  از  را  آنها  که  خداست؟زع؟  روزی های  مقصود  ْضِلَك(: 
َ
)ف او  فضل   .2

استحقاقی( به بندگان ارزانی می کند تا نیازهای آنان را برآورد؛ نیازهای مادی مانند خوردنی ها، 
نوشیدنی ها و پوشیدنی ها، و نیازهای معنوی مانند دانش، بینش و فضیلت های اخالقی.

ْیَتني  ّوَ
َ
▪   »همراه با سالمتی به من نیرو دادی تا از پس طاعاتی که توفیقش را به من می  دهی برآیم« )ق

ُه ِمْن طاَعِتَك(
َ
ْقَتنی ل

َّ
ٰی ما َوف

َ
َمَعها َعل

»طاَعة« یعنی گردن نهادن در برابر فرمان ها. 
بر پایه این فراز نورانی برای اینکه بتوانیم فرمانی الهی را گردن نهیم، سه شرط الزم داریم:

1. سالمتی                                        2. توان و نیرو                                         3. توفیق الهی
البته با نگاهی ژرف تر درمی یابیم ســالمتی و نیرو،  در حقیقت بخشــی از توفیق الهی هستند؛ به بیان 
دیگــر، خــدا؟زع؟ وقتــی بخواهد به کســی توفیق فرمانبری بدهــد، به او نعمت هــا و امکاناتی از جمله، 

سالمتی و نیرو عطا می کند.
بنابراین معنای سالمتی از نگاه امام سجاد؟ع؟ این است: »امری که زمینٔه بهره مندی از نعمت های 

الهی، کسب رضایت و خشنودی خدا، و اطاعت از دستورهای او را فراهم می کند.« 
ُة َو اْلَفَراُغ؛ دو نعمت اســت  ّحَ اِس: الّصِ در  روایت شــریفی آمده اســت: »ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفیِهَما َکِثیٌر ِمَن الّنَ

که بیشتر مردم درباره آن دو زیان کارند: سالمتی و آسودگی خاطر )امنیت(« )األمالی )للطوسی(، ص526(
شاید علت زیان کار بودن بیشتر مردم این باشد که چنین دیدی به سالمتی ندارند؛ یعنی در سالمتی ، 
خدا؟زع؟ را نمی بینند و از آن برای نزدیک شدن به خدا؟زع؟ بهره نمی برند، بلکه همواره در پی اهداف 

پوچ دنیایی هستند.

▪   برکت های بیماری   ▪
بار دیگر اظهار حیرانی امام ســجاد؟ع؟ را به یاد آوریم: »نمی دانم ســالمتی بیشــتر سزاوار سپاس و 

ستایش است یا بیماری!«
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به راستی امام؟ع؟چه برکت هایی در بیماری می بیند که بر سر این دوراهی قرار گرفته است؟
ادامه نیایش پاسخ این پرسش را روشن می کند. 

برکت هایی را که امام سجاد؟ع؟ برای بیماری بر می شمرد می توان در دو دسته کلی گنجاند:
کی از گناهان گذشته 1. رهایی از ناخالصی ها و پا

2. پاداش ها و الطاف ویژه خداوند؟زع؟ به بیماران
دسته اول را در این درس و دسته دوم را در درس آینده، مرور خواهیم کرد.

کی از گناهان گذشته   ▪ ▪   رهایی از ناخالصی ها و پا
همان گونه که طالی ناخالص در کوره آتش از ناخالصی ها جدا می شود، جان آلوده ما نیز در کوره 

ْصَتنی ِبها(. تي َمّحَ
َّ
ِة ال

َّ
ِعل

ْ
بیماری، از ناخالصی ها رها می شود )ال

- چگونه؟  
ْتَحْفَتني ِبها( 

َ
ِتي أ

َّ
َعِم ال به واسطه نعمت های ارزشمندی که خدا؟زع؟ با بیماری به ما می دهد )َو الّنِ

- آن نعمت ها چیست اند؟
به  نظر می رسد آن نعمت ها، همان دردها و رنج های بیماری هستند؛ دردها و رنج هایی که همچون 

آتش به جان آلوده ما می افتند و ناخالصی ها را از آن یکی پس از دیگری می زدایند!

-  این درد و رنج ها دقیقا چه کارکردی دارند؟

گناهان  1. سبک شدن بار 

َخطیئاِت
ْ
ّیَ َظْهِری ِمَن ال

َ
ِ َعل ݫ ُقَل ِبهݫ

َ
 ِلما ث

ً
َتْخفیفا

در روایت شریفی از رسول خدا؟ص؟ آمده است: 

ُنوُب 
ُ

ی َواِحَدًة َتَناَثَرِت الّذ »ِإّنَ اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُحّمَ ُحّمَ
من  به تبی گرفتار  ؛ زمانی که موݘ َجِر

َ
ِمْنُه َکَوَرِق الّش

درختــان  بــرگ  همچــون  او  گناهــان  می شــود، 
می ریزد.« )ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص192(  

گویــا خــدا؟زع؟ با لطف و کرمش، درد و رنج ناچیز دنیــوی را جایگزین عذاب اخروی  می کند. ارزش 
این امر را تنها زمانی در می یابیم که بند 30 از نیایش 16 را به یاد آوریم: 

گر آن قدر می گریستم که پلک هایم  ْشَفاُر َعْیَني...؛ معبود من، ا
َ
ی َتْسُقَط أ ْیَك َحّتَ

َ
ْو َبَکْیُت ِإل

َ
ِهي ل

َ
»َیا ِإل

که پاهایم ورم  که صدایم می برید و آن قدر برایت می ایستادم  گریه می کردم  می افتاد و چنان شدید 
می کرد و آن قدر برایت رکوع می کرد که استخوان کمرم از جایش بیرون می زد و چندان برایت سجده 

رسول خدا؟ص؟ به عیادت سلمان فارسی؟حر؟ رفت و  
فرمود: »ســلمان، هنگامی که بیمار می شــوی، ســه 

چیز  از جانب خدا؟زع؟ خواهی داشت: 
1.  خداوند,  تو را یاد می کند؛
2.  دعایت مستجاب می شود؛

3. بیماری همه گناهانت را فرو می ریزد؛ 
خدا؟زع؟ تا پایان عمر عافیت نصیبت کند! «

)بحاراألنوار، 185/78(

اشارت و هدایت
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ک زمین را می خوردم و تا پایان زندگی،  می کردم که چشمانم از حدقه بیرون می آمد و در همه عمر، خا
کستر می نوشیدم و در این میان، آن قدر تو را ذکر می گفتم که زبانم بند می آمد و نیز از شرم تو  آب خا

نگاهم را به سوی آفاق آسمان بلند نمی کردم، باز سزاوار نبودم که یک گناه از گناهانم محو شود!«

ئاِت( ّیِ
ِ ِمَن الّسَ  ِلما اْنَغَمْسُت ِفیهݫ

ً
گناهان )َتْطهیرا ک شدن از آثار منفی  2. پا

روح انســان لطیــف اســت و به شــدت از گنــاه تأثیــر می پذیــرد. آلودگــی گنــاه در حقیقت همــان آثار 
منفــی ای اســت کــه گنــاه بر روح ما از خود باقی می گذارد و دســتیابی به ســعادت را برای ما دشــوار 
می کنــد. بیمــاری می توانــد این آثار منفی را از روح ما بزداید. از امام رضا؟ع؟ روایت شــده: »اْلَمَرُض 
 َیُکوَن َعَلْیِه َذْنٌب؛ 

َ
ی ال  َیَزاُل ِباْلُمْؤِمِن َحّتَ

َ
ِلْلُمْؤِمــِن َتْطِهیــٌر َو َرْحَمٌة َو ِلْلَکاِفِر َتْعِذیــٌب َو َلْعَنٌة َو ِإّنَ اْلَمَرَض ال

ک شــدن و رحمت اســت و برای کافر عذاب و لعنت؛ بیماری، آن قدر می ماند تا  من، پا بیماری برای موݘ
من باقی نماند.« )ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص193( اینکه هیچ گناهی بر موݘ

ْوَبِة(  ِلَتناُوِل الّتَ
ً
3. بیداری برای اقدام به توبه )َتْنبیها

با دو سازوکار زیر، بیماری می تواند انسان را برای توبه بیدار کند:
که انسان مرتکب شده است.« با یادآوری این نکته، بیمار  گناهانی باشد  کیفر  ▪ »شاید بیماری 
نکته  این  به  امیرمؤمنان؟ع؟  از  روایتی  یابد.  رهایی  کیفر  این  از  تا  می آید  بر  توبه  درصدد 
اشاره می کند: »خدا هنگام ظاهرشدن گناهان در اعمال بندگانش، آنان را  به نقص در میوه ها، 
بی برکتی و بسته شدن درهای خیر گرفتار می کند تا آنها ]توبه کرده،[ از اعمال خود دست بردارند  

و پند گیرند و  از آن  اعمال ناشایست دوری کنند.« )أعالم الدین في صفات المؤمنین، ص285(

▪   انسان در سختی ها بیشتر به یاد خدا و آخرت، و در نتیجه توبه و بازگشت می افتد: ) َو إذا َمّسَ 
(  )یونس: 12(؛ »و هرگاه انسان را رنج و گزندی رسد،  ً

ْو قاِئما
َ
 أ

ً
ْو قاِعدا

َ
ّرُ َدعانا ِلَجْنِبِه أ

ُ
ْنساَن الّض ِ

ْ
ال

ما را درحالی که به پهلو خفته یا نشسته یا ایستاده، می خواند.« 

ْعَمِة( ِ الّنِ ِ ِبَقِدیمݫ ݫ َحْوَبةݫ
ْ
 ِلَمْحِو ال

ً
یرا کݭݭݭِ

ْ
گناِه غفلت )َتذ 4. یادآوری نعمت های گذشته برای زدودن 

َحْوَبة« به معنای گناه است. 
ْ
انســان تا مبتال به بیماری نشــود، ارزش ســالمتی خود را نمی فهمد. »ال

مرحوم سیدعلی خان، در معنای این عبارت کالمی دارد با این مضمون: »از طرفی سالمتی نعمت 
اســت؛ پــس جهــل بــه آن، خطا و ناسپاســِی  آن اســت  و از طرفی توجه به آن، شــکر اســت و ســبب 
ک شدن  برطرف شدن این جهل می شود؛ بنابراین یادآوری این نعمت به واسطٔه بیماری، سبب پا

این گناه می شود که عبارت بود از جهل به نعمت سالمتی.«)ریاض السالکین، 72/3(  

َحْوَبة« در عبارت دعا، جهل به نعمت سالمتی است.
ْ
بنابراین از نظر ایشان منظور از »ال
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د دارد، به نظر می رسد بیماری  با توجه به اینكه این همه برکات در بیماری وجو
است.  اکرم؟ص؟  رسول  حضرت  از  وایتی  ر امر  این  ید  موݘ است.  مطلوبی  امر 
نقل شده ایشان لبخندی زد؛ اصحاب گفتند: »ای رسول خدا، چه شد که 
من و درد کشیدنش از بیماری! اگر  لبخند زدید؟« پاسخ داد: »در شگفتم از موݘ
د دارد، دوست می داشت که  می دانست چقدر ثواب در بیماری اش برای او وجو

وردگارش را مالقات کند!«  )األمالی )للصدوق(، ص405( د تا اینكه پر همواره بیمار  بو
وشن است که سالمتی نیز  امر ی مطلوب است. از طرفی ر

 آیا معنای »مطلوبیت سالمتی« و »مطلوبیت بیماری« یكی است؟

گرچه بیماری، برکات و خیرات فراوانی برای شخص بیمار به همراه دارد و از این جهت سزاوار 
شکر گزاری است، ولی شکی نیست که موضع دین در برابر  بیماری، مبارزه با بیماری است: 

▪ اوال: در متــون دینــی توصیه هــای فراوانــی دربــاره بهداشــت و تغذیــه وجود دارد کــه همه در 
جهت جلوگیری از بیماری و حفظ سالمتی است؛ 

▪ ثانیــا: در هیــچ دعایــی، معصومــان؟ع؟ از خدا درخواســت بیماری نکرده انــد بلکه برعکس، 
همواره  از خدا؟زع؟ سالمتی و عافیت خواسته اند؛ 

▪ ثالثا: در پایان همین دعا، امام سجاد؟ع؟ پس  از  ذکر این همه فوائد که بر  بیماری مترتب 
است، از خدا؟زع؟ درخواست عافیت و سالمتی کرده،  این دو را شیرین و گوارا دانسته است: 

الَمِة« ني َبْرَد الّسَ
ْ
ِذق

َ
ِ َو أ عافَیةݫ

ْ
ْوِجْدني َحالَوَة ال

َ
»َو أ

بنابراین بر پایه آموزه های اسالم، مطلوبیت سالمتی، ذاتی و مطلوبیت بیماری، َعَرضی است.  
جهت گیری و برنامه ریزی مؤمن باید به ســوی ســالمتی باشــد و این را وظیفه خود بداند؛ البته 
این را نیز باید بداند که گاه بیماری از سالمتی برای او مفیدتر است و خداوند حکیم از این امر 
گــر خداوند؟زع؟ بیمــاری برای او مقدر کــرد، در عین این کــه در جهت بازیابی  گاه اســت. پــس ا آ
ســالمتی اش می کوشــد و از خــدا؟زع؟ شــفا و ســالمتی می خواهــد، بایــد بــه قضــای الهــی راضی و 

شکرگزار  پروردگار مهربان خود باشد. 

عاشقم بر  مهر  و  بر  قهرش به جّد             ای عجب من عاشق این هر دو  ضد

رواق
انــدیـشـه
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به شکرانٔه 
بیماری

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
َحْفَتالَحْوَبةعر ݨْ تݧ

َ
ةأ

َ
اْلَمّنِعّل

سی
فار

سی
سزاوارترنشاط دادیگوارا کردیخالص کردیفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ّيُ واژگــــــــــــــــان
َ
َحّقُ اْلحاَلْینݭِ أ

َ
ْکرݭِِبـأ

ُ
الّش

َ ـݨݨݨݨݨݨݨݨݧ َك ل
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

ٍة في َجَسدي« چه نکاتی برداشت می شود؟
َّ
َت بي ِمْن ِعل

ْ
ْحَدث

َ
َحْمُد َعلٰی ما أ

ْ
َك ال

َ
از جملٔه »ل  .3

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.    سالمتی در نگاه امام سجاد؟ع؟ چه معنایی دارد؟ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ْتَحْفَتني ِبها« چیست؟ توضیح دهید.
َ
ِتي أ

َّ
َعِم ال مقصود از  نعمت ها، در فراز »َو الّنِ  .5

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به کتاب »مفاتیح الحیاة، ص361« آداب مواجهه با بیمار را ذکر کنید.
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5  و در آن میان   

کارهای نیکی است که آن دوفرشته  نویسنده برایم نوشته اند؛ 

کارهای نیکی که نه دلی به آن اندیشیده 

و نه بر زبانی جاری شده

و نه اندامی برای آن به زحمت افتاده

بلکه  این همه تنها تفضلی از سوى تو بر من، 

و احسانی از نیکوکاری ات به من است.  

6   معبودا، پس به محّمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما

و آنچه را برایم پسندیده ای در نظرم محبوب گردان

و آنچه را بر من وارد آورده ای برایم آسان فرما

ک ساز و مرا از لکٔه آلودگی آنچه پیش از این کرده ام پا

و شّر آنچه را که پیش فرستاده ام از من بزدای

و شیرینی عافیت را برایم فراهم آور

و خنکای سالمت را به من بچشان

5 َو يف ِخلِل ٰذلَِك 

ْعماِل 
َ ْ
اكتِبَاِن ِمْن َزيكِّ ال

ْ
ما َكتََب لیي ال

َر ِفيِه  ٌب فَكَّ
ْ
ما ل قَل

َو ل لِساٌن َنَطَق بِِه 

َو ل جارَِحٌة تََكلََّفتُْه 

بَْل إِفْضال ِمنَْك َعَّ 
َّ َو إِْحساناً ِمْن َصنيِعَك إِلَ

ٍد َو آِلِ  6 اللَُّهمَّ فََصلِّ َعَ ُمَمَّ

َّ َما رَِضيَت ِل َو َحبِّْب إِلَ

َت ِب 
ْ
ْحلَل

َ
ْ ِل َما أ َو يَسِّ

ْسلَْفُت 
َ
ْرِن ِمْن َدنَِس َما أ َو َطهِّ

ْمُت  َو اْمُح َعنِّ َشَّ َما قَدَّ

َعاِفيَِة 
ْ
وِْجْدِن َحَلَوَة ال

َ
َو أ

َلَمِة  ِذقِْن بَرَْد السَّ
َ
َو أ



وخروج مرا از بیماری ام به سوی بخشایشت

 و انتقال مرا از زمین خوردگی ام به سوی گذشتت

و رهایی مرا از اندوه سنگینم به سوی آسایشت

و رستن مرا از این سختی به سوی گشایشت قرار ده؛

که همانا تویی فزونی بخش احسان

عطابخش نعمت های بزرگ 

بسیاربخشندٔه بزرگوار

کرامت. صاحب بزرگواری و 

 َعْفوَِك
َ

ِت إِیل
َو اْجَعْل َمَْرِج َعْن ِعلَّ

َاُوزَِك
َ

 ت
َ

ِل َعْن َصَْعِت إِیل َو ُمتََحوَّ

 َروِْحَك
َ

َو َخَلِص ِمْن َكْرِب إِیل

 فَرَِجَك 
َ

ِة إِیل دَّ َو َسَلَمِت ِمْن َهِذهِ الشِّ

ِْحَساِن
ْ

ُل بِال ُمتََفضِّ
ْ
7 إِنََّك ال  

ُل بِالْمِتنَاِن  ُمتََطوِّ
ْ
ال

َكِريُم 
ْ
اُب ال َوهَّ

ْ
ال

راِم
ْ
ك ِ

ْ
َلِل َو ال

ْ
ُذو ال

نـمـایی از  دعا

آیا افزون بر ریزش گناهان،  بیماری برکات دیگری برای مؤمنان دارد؟
در بستر نگاه های مؤمنانه امام سجاد؟ع؟ به بیماری، چه خواسته هایی می رویند؟

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

اِنِخالل بݨݨَ ََزکّياْلکاتݭݭݭِ رݧ
جاِرَحةَفکݨَّ

ْبَصنیع ْرَحّبݭِ ْرَیّسِ ْسَلْفُتَطّهِ
َ
أ

جُاْمُح  َرْوح َتَجاُوزَصْرَعة  َمْخَر
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

نیک، َزـِكّي
ک وطاهر پا

مــاده »ز ك و« به معنــای پاکــی و دوری از آالینده هاســت. »زکــّي«، صفت 
اســت. کلمه زکاة نیز  از همین ریشــه گرفته شده اســت؛ زیرا با پرداخت 

ک می شود.  زکات، اموال مردم پا
ما 

َ
این بشــارتی اســت که فرشته الهی به حضرت مریم؟اهس؟ داد:  )قاَل ِإّن

ا(  ًّ یݧ کݭݭݭِ
 زݨݨَ

ً
ِك ُغالما

َ
َهَب ل

َ
ِك ِل َنا َرُسوُل َرّبِ

َ
أ

لکه آلودگی،َدنَس
چرک

مــاده »دن س« به معنــای چرک و لکــه حاصل از آلودگی اســت. »َدِنَس 
الثــوُب« ؛ یعنــی لباس چرکین شــد. هنگامی خدشــه ای بر آبروی کســی 
َس ِعْرُضُه«؛ یعنی آبرویش لکه دار شد. در  وارد آید، گفته می شــود: »َتَدّنَ
این نیایش به آلودگی حاصل از گناه که بر روح انسان می نشیند، َدَنس 

اطالق شده است.

اندوه شدیدَكْب
»َکَرْبــُت  اســت.  زیروروکــردن  و  شــخم زدن  به معنــای  »ک رب«  مــاده 
األرَض«؛ زمین را برای کشــاورزی شــخم زدم. ازآن رو به اندوه ســنگین، 
کرب گفته می شود که گویا چنین اندوهی، روح انسان را شخم می زند.

آسودگی از َرْوح
رنج

گیری  است. هنگامی که  ماده »روح« به معنایگســتردگی، گشایش و فرا
انسان از رنج رها می شود، گویا از تنگنا به مکانی باز و فراخ می رود.

ح واژ گان شر

ح دعا شر

▪   لطفی ویژه به بیماران مؤمن و نیكوکار   ▪
در بخش هــای پایانی درس گذشــته دانســتیم که امام ســجاد؟ع؟ دوگونه برکت بــرای بیماری بر 

کنون می خواهیم گونه دوم را بشناسیم. می شمرد. گونه نخست را در درس گذشته شناختیم و ا
یکی از دغدغه های مؤمنانه درباره بیماری این است که هنگام بیماری از کارهای نیک باز می مانیم 

و نمی توانیم برای آخرت خود توشه گرد آوریم.
اما از نگاه امام سجاد؟ع؟ جایی برای این نگرانی وجود ندارد؛ زیرا ایشان از لطف ویژه خداوند؟زع؟ 

گاه است؛ لطفی که با این جمالت آن را به تصویر می کشد: به بیماران مؤمن و نیکوکار آ

ْعماِل 
َ ْ
ّيِ ال کݭݭݭِ

بانݭِ ِمْن زݨݨَ کاتݭݭݭِ
ْ
َي ال ِلَك ما َکَتَب لݪݭِ

ٰ
 َو في ِخالِل ذ

ّیَ
َ
َك ِإل یعݭݭِ  ِمْن َصنݭݭِ

ً
ِإْحَسانا ّیَ َو

َ
 ِمْنَك َعل

ً
َضاال

ْ
َفْتُه َبْل ِإف

َّ
 َتَکل

ٌ
ِ َوال جاِرَحة ݫ ِ َوال ِلساٌن َنَطَق ِبهݫ ݫ َر فیهݫ

َ
ّک

َ
ٌب ف

ْ
ل
َ
ما ال ق



95

خنکای سالمت

▪   کاِر نكرده و پاداِش گرفته   ▪
ک شــدن از  بــر پایــه برخــی روایــات،  بیمــاری به خودی خــود اقتضــای اجــر و پاداشــی بیــش از پا

گناهــان نــدارد. روایــت شــده امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه یکــی از یارانــش چنیــن فرمــود: 

خدا بیماری ات را سبب ریزش گناهانت قرار دهد. بیماری پاداشی ندارد، ولی گناهان را همچون 
برگ درختان فرو می ریزد. پاداش، تنها برای ســخنی اســت که بر زبان جاری می شــود و عملی که 
ک، هر یــک از بندگانش را که  بــا دســت و پــا صورت می گیرد. خدا به واســطٔه نیت صــادق و نهاد پا

بخواهد وارد بهشت می کند. )نهج البالغه، حکمت42(
بــا این حــال، امام ســجاد؟ع؟ از لطفی ویژه از ســوی خداوند؟زع؟ ســخن می گوید: »در زمــان بیماری، 
کی را ثبت می کنند که نه از فکر م گذشــته و نه بر  زبانم  دو فرشــتٔه مســئول نگارش اعمال، اعمال پا
جاری شــده و نه هیچ یک از اعضایم رنج آن را تحمل کرده اســت؛ بلکه از روی فضل و احســان تو به 

من است که آن خوبی ها را در نامه اعمالم می نویسند.«
از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

ِذي 
َ
َنا اّل

َ
ي أ ِتِه َفِإّنݭݭݭِ ي ِصّحَ ْکُتْب َلُه َما ُکْنَت َتْکُتُب َلُه فݭݪِ ِل ِباْلُمْؤِمِن ِإَذا َمرݭَِض ا

َ
َیُقوُل اهلُل؟زع؟ ِلْلَمَلِك اْلُمَوّک

من بیمار می شــود، خدا؟زع؟ به فرشــتٔه گماشــتٔه  بــر او می گوید:  ــي؛  هنگامی که موݘ ْرُتــُه ِفــي ِحَبالݭݪِ َصّیَ
»آنچه را ]از اعمال نیکو[ که در زمان ســالمتی اش می نوشــتی برای او بنویس؛ زیرا من بودم که او 

را گرفتار بیماری کردم!« )الکافی، 113/3(
از این روایت و دیگر روایات برداشــت می شــود این امر مخصوص کســانی اســت که در زمان سالمتی 

اهل انجام اعمال صالح بوده  اند ولی در زمان بیماری از انجام آنها ناتوان شده اند. 

 بــر پایــه برخی روایات، خدا؟زع؟ نه تنها اعمال صالحی که در حال ســالمتی انجــام می داده اند، برای 
آنان ثبت می کند، بلکه بهتر از آن را در نامه اعمال آنان می نویسد. از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 

ْفَضَل َمــا َکاَن َیْعَمُل ِفي 
َ
ْکُتُبوا ِلَعْبــِدي أ ِئَکِتِه: ا

َ
 َقــاَل اهلُل؟زع؟ ِلَمال

َّ
َمــا ِمــْن ُمْســِلٍم ُیْبَتَلی ِفي َجَســِدِه ِإال

ِتِه؛ هر مسلمانی که جسمش گرفتار بیماری می شود، خداوند؟زع؟ به فرشتگان خود می گوید:  ِصّحَ
»برای بنده ام برتر  از آنچه در سالمتی اش انجام می داد، بنویسید.«  )األمالی )للطوسی(، ص384(

ع و دعای او به  امــر دیگــری که ســبب اجر و پاداش برای بیمار می شــود، صبــر و تحمل بیمار و تضــر
درگاه الهی است. روایت شده امیرمؤمنان؟ع؟ هنگام عیادت از سلمان فارسی به او فرمود: 

ک شدن  هر دردی که به شیعه ما برسد به خاطر گناهی است که از او صادر شده و آن درد سبب پا
او از آن گناه می شود. 
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ک شدن از گناهان نداریم؟« حضرت فرمود: سلمان گفت: »پس در بیماری، پاداشی جز پا

َعاِء َلــُه ِبِهَما ُیْکَتــُب َلُکُم 
ُ

ِع ِإَلــی اهلِل َعّزَ اْســُمُه َو الّد َضــّرُ ْبــِر َعَلْیــِه َو الّتَ ْجــَر ِبالّصَ
َ ْ
َیــا َســْلَمان  ِإّنَ َلُکــُم األ

اَرٌة؛ ســلمان، با صبر بر بیماری 
َ

ًة َتْطِهیٌر َو َکّف ا اْلَوَجُع َفُهَو َخاّصَ ّمَ
َ
َرَجاُت َو أ

َ
اْلَحَســَناُت َو ُیْرَفُع َلُکُم الّد

و زاری به درگاه الهی و دعا برای برطرف شــدن آن، اجر خواهید داشــت. به واســطه این دو، برای 
ک شــدن و  شــما کارهای نیک ثبت می شــود و درجات شــما باال می رود. ولی درِد تنها، اثری جز  پا

کفاره بودن ندارد. )طب األئمة، ص15(

▪   رویش خواسته ها   ▪
نــگاه انســان بــه هــر پدیــده ای خواســته های 
او را دربــاره آن شــکل می دهــد؛ بنابرایــن ســزاوار 
زیبــای  نگاه هــای  بســتر  »در  بپرســیم:  اســت 
امام سجاد؟ع؟ درباره بیماری، چه خواسته هایی 
می رویــد؟« ادامــه نیایــش، پاســخ این پرســش را 

روشن می کند.
ٍد َو آِله«   ی ُمَحّمَ

َ
َصّلِ َعل

َ
ُهّمَ ف

َّ
 »فــاء« در عبارت »الل

فاء فصیحة اســت که به گفتــه  عربی دانان برای 
فهم معنای آن می تــوان این عبارت را جایگزین 

آن کرد: »حال که چنین است پس...«

گویا امام سجاد؟ع؟  این گونه  نیایش می کند: »معبودا، حال که به این حقیقت ها درباره بیماری باور 
دارم، خواســته هایی بــه درگاهت می آورم که در رأس آنها این اســت که بــه محّمد و خاندان او توجه 

مهرورزانه فرمایی...«

کارکرد همیشگی آن برای استجابت دعاها، لطفی ویژه دارد؛  ذکر شریف صلوات در اینجا افزون بر 
که این نگاه های زیبا را  گویا به نوعی قدردانی از خاندان عصمت و طهارت؟مهع؟ است  این صلوات 

مرهون آنان هستیم.

 ▪   یک خواسته با دو چهره   ▪

ویژگی  خواســته هایی که در ادامه مطر ح می شــوند این اســت که هر دو خواسته ای که در پی هم 
می آیند، درون مایه بسیار نزدیکی با هم دارند؛ گویا دو روی یک سکه اند.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 
پ پ ڀ       ڀ      ڀ ڀٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ
ک گیاهش به اذن پروردگارش سر بر  و سرزمین پا

ک است گیاهش جز  می آورد،و سرزمینی که ناپا
هرزه و تنک بر نمی آید. 

این چنین، نشانه ها را گونه گون بیان می کنیم 
برای مردمی که سپاس می گزارند.

اعراف : 58

آیینه در آیینه
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بیان  گون  گونا با عبارات  را  که یک خواسته  نیایش های معصومان؟مهع؟ است  از شیرینی های  این 
می کنند؛ گویا آنان در پی بهانه ای هستند که بیشتر با پروردگارشان سخن بگویند. 

البته نباید فراموش کنیم که هر گلی بویی دارد و هر عبارت نوی پیامی نو به همراه می آورد.

خواسته اول: استقبال از آنچه تو برایم خواسته ای
دو روی این خواسته را امام سجاد؟ع؟  این گونه  نشان می دهد:  

ي( ّيَ َما َرِضیَت لݭݪِ
َ
ْب ِإل 1.  آنچه برایم پسندیده ای،  در نظرم محبوب گردان )َو َحّبِ

َت ِبي(
ْ
ل
َ
ْحل

َ
ي َما أ ْر لݭݪِ 2.  آنچه بر من فرود آورده ای، برایم آسان فرما )َو َیّسِ

به نظر می رســد مقصود از آســانی، آســانی روانی باشــد؛ یعنی در نگاهم آن را امری آسان و 
ناچیز قرار ده به گونه ای که آن را به راحتی بپذیرم و با آن کنار بیایم. 

درون مایه این دو عبارت این است: » بیماری را برایم محبوب کن چون تو آن را برایم پسندیده ای؛ 
بیماری را برایم آسان کن چون تو آن را بر من فرود آورده ای!«

اما چرا باید آنچه خدا برایمان پسندیده و بر ما فرود  آورده، در نظرمان محبوب و آسان باشد؟

گر عاشق باشیم، پاسخ روشن است: »هر چه از دوست رسد نیکوست.« ▪  ا
گر عاشق نباشیم، باز هم پاسخ روشن است: »مگر می شود خداوند؟زع؟ چیزی خالف حکمت و  ▪  ا
ِقّرَ َمَعَها 

ُ
 ِل

َ
َقة مصلحت برایمان بخواهد؟!« در بند سوم از نیایش 35 آمده است: »َو َهْب ِلَي الّثِ

؛ به من اطمینانی بده که با آن اقرار کنم قضای تو جز بر آنچه  ِ ِخَیَرةݫ
ْ
 ِبال

َّ
ْم َیْجِر ِإال

َ
َضاَءَك ل

َ
ّنَ ق

َ
ِبأ

برتر است، جاری نمی شود.«

خواسته دوم: رهایی از پیامدهای گناهان
دو روی این خواسته را امام سجاد؟ع؟  این گونه  نشان می دهد:  

ْفُت(
َ
ْسل

َ
ِ َما أ ْرنݭݭݭِي ِمْن َدَنسݭݫ ک ساز )َو َطّهِ 1.  مرا از آلودگی آنچه پیش تر کرده ام پا

گناهان جان ما را می آالیند و مانع ارتباط ما با عالم معنا می شــوند؛ درباره باطن قرآن کریم 
ُروَن( )واقعه: 79(  ُمَطّهَ

ْ
 ال

َ
ُه ِإاّل -که در عالم معنا قرار دارد- آمده است: ) ال َیَمّسُ

ْمُت(
َ

ّد
َ
ي َشّرَ َما ق 2.  شر آنچه از پیش فرستاده ام از من بزدای )َو اْمُح َعّنِ

در روایات، آثار شوم فراوانی برای گناه ذکر شده است؛ مانند:  نزول بال، کاهش رزق و روزی،  
کم ستمگر، چیرگی دشمنان،مرگ زودهنگام. ازدست دادن نعمت ها، گرفتاری در دست حا

کی و رهایی از شر  پیامدهای گناهان را فراهم آورد.  در درس گذشته دانستیم بیماری می تواند زمینه پا
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خواسته سوم: عافیت و سالمت
این خواسته شیرین را امام سجاد؟ع؟ با دو عبارت به درگاه خداوند؟زع؟ می برد:

) ِ َیةݭݭݫ َعافݭݭِ
ْ
َوَة ال

َ
ي َحال ْوِجْدنݭݪِ

َ
1. شیرینی عافیت را برایم فراهم آور )َو أ

گواری هاســت؛ امــری کــه بــرای هــر انســانی  »عافیــت« به معنــای دوری از ناخوشــی ها و نا
شیرین و دل چسب است.  

َمِة(
َ

ال ِني َبْرَد الّسَ
ْ
ِذق

َ
2. خنکای سالمت را به من بچشان )َو أ

که  »َبرد« به معنای خنکی است و در اینجا تعبیری است برای بیان گوارایی و دل چسبی؛ چرا
آب گوارا و هوای دل چسب معموال با خنکی همراه است به ویژه در سرزمین های گرم حجاز.

»سالمت« به معنای رستن و سالم ماندن از آفات است.
بــا وجود آن همه خوبی که امام ســجاد؟ع؟ برای 
کنــون از خداونــد؟زع؟ عافیت  بیمــاری بر شــمرد، ا
و ســالمت می طلبد. این نشــان می دهــد در مقام 
خداونــد؟زع؟  از  همــواره  بایــد  دعــا  و  درخواســت 
ســالمت و عافیــت بخواهیــم و هیــچ گاه ســزاوار 

نیست در پی بیماری باشیم. 
جامعــه  کــه  اســت  ســالمتی  و  عافیــت  ســایه  در 
اسالمی می تواند به رشد و شکوفایی دست یابد. 

وردگار خواسته چهارم: عفو و گذشت پر
امام سجاد؟ع؟این خواسته را  نیز با دو بیان به میان می آورد: 

ی َعْفِوَك(
َ
ِتي ِإل

َّ
1.  خروجم را از بیماری به سوی بخشایشت قرار ده )َو اْجَعْل َمْخَرِجي َعْن ِعل

ی َتَجاُوِزَك(
َ
ي َعْن َصْرَعِتي ِإل لݭِ

2. انتقالم را از زمین خوردگی  به سوی گذشتت قرار ده )َو ُمَتَحّوَ
کیدی بر این نکته اند که بیماری حالتی برای ماندن نیست  این دو فراز و همچنین دو فراز بعدی  تأ
بلکه حالتی برای عبورکردن است. سؤال اینجاست هنگامی که از این حال بیرون می آییم به کدام سو 
می رویم؟ امام سجاد؟ع؟ در یک تصویرگری زیبا، فرآیند مادی خروج از بیماری را به مقصدی معنوی 

پیوند می زند؛ یعنی عفو و گذشت پروردگار.
این همان امری است که زندگی مؤمنانه همواره با آن آمیخته است. مؤمنان حقیقی همواره در پس 

فعالیت ها یا اتفاقات مادی، در پی انگیزه ها و اهداف معنوی هستند. 

روایت شده روزی پیامبر؟ص؟ از کنار مردی گذشت 
؛  ْبَر ُلَك الّصَ

َ
ْسأ

َ
ي أ ُهّمَ ِإّنِ

َ
که  این گونه  دعا می کرد:»الّل

معبودا، از تو صبر می خواهم!« 
پیامبر؟ص؟ به او فرمود: 

ِل اهلَل اْلَعاِفَیــة؛ بــال خواســتی! 
َ
َء َفاْســأ

َ
ْلَت اْلَبــال

َ
 »َســأ

از خدا عافیت بخواه.« 
معاني األخبار، ص230

اشارت و هدایت
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خواسته پنجم: آسایش و گشایش
این خواسته نیز با دو عبارت بر زبان مبارک امام سجاد؟ع؟ جاری می شود:

ی َرْوِحَك(
َ
ِصي ِمْن َکْرِبي ِإل

َ
1. رهایی مرا از اندوه سنگینم به سوی آسایشت قرار ده )َخال

َرِجَك (
َ
ی ف

َ
ِة ِإل

َ
ّد َمِتي ِمْن َهِذِه الّشِ

َ
2. رهایی مرا از این سختی به سوی گشایشت قرار ده )َسال

در این دو فراز از خداوند؟زع؟ می خواهیم، اندوه و سختی کنونی ما را به اندوهی دیگر پیوند نزند بلکه 
در پس آن آسایش و گشایشی باشد که او به ما هدیه می دهد. 

َرِجَك ( اشاره به این نکته است: »ما آن 
َ
شاید نسبت دادن آسایش و گشایش به پروردگار )َرْوِحَك و ف

آسایش و گشایشی را می خواهیم که رنگ و بوی خدایی داشته باشد و در آن اهداف الهی را پی گیریم، 
نه آسایش و گشایشی که مایه غفلت و دوری ما از پروردگارمان شود.«

▪   ستایش پایانی   ▪

ْکراِم ِ
ْ

َجالِل َو ال
ْ
و ال

ُ
َکِریُم ذ

ْ
اُب ال َوّهَ

ْ
ُل ِباالْمِتَناِن ال ُمَتَطّوِ

ْ
ْحَساِن ال ِ

ْ
ُل ِبال ُمَتَفّضِ

ْ
َك ال

َ
ِإّن

این نیایش نیز  مانند بسیاری از نیایش ها با ستایش پایان می پذیرد؛ ستایشی که میوه آن آرامش 
است برای خوِد ستایش کننده؛ نه ستایش شونده که در اوج بی نیازی از این ستایش است.

َك...(:
َ
تو همان کسی هستی که )ِإّن

ْحَساِن(؛ یعنی بدون  ِ
ْ

ُل ِبال ُمَتَفّضِ
ْ
ل« می کنی )ال

ُ
1. با احسان و نیکی ات به بندگان، به آنان »َتفّض

اینکه آنان بر تو حقی داشته باشند، به آنان نیکی می کنی. نیکی تو در برابر فایده ای که از آنان 
به تو رسیده باشد نیست. 

ِباالْمِتَناِن(. بر  ُل  ُمَتَطّوِ
ْ
ل« می کنی)ال آنان »َتطّوُ 2. با بخشیدن نعمت های بزرگ به بندگان، به 

ل« است.
ُ

ل« به همان معنای »َتفّض پایه آنچه در معاجم قدیمی آمده است، »َتطّوُ
اُب(؛ هدیه بخششی است که رایگان به دیگری می دهند. َوّهَ

ْ
3. بسیار هدیه می دهی )ال

دیگران  خطاهای  از  راحتی  به  اینکه  نشانه اش  َکِریُم(؛ 
ْ
)ال ارزشمندی  و  بزرگوار  شرافت،  با   .4

می گذری و دست بخشنده داری.
کرام نیز هستی و بندگانت را گرامی  5. در عین اینکه صاحب جالل و عظمت هستی، صاحب ا

ْکراِم(. ِ
ْ

َجالِل َو ال
ْ
و ال

ُ
می داری )ذ

همه این ویژگی ها خیال مرا راحت می کند که برای برای برآورده شدن خواسته هایم از سوی تو 
گر مانعی هست بی شک در خود من است. هیچ مانعی وجود ندارد؛ ا
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در  خداونــد؟زع؟  کــه  نیكی هایــی  همــه  آموخــت  مــا  بــه  امام ســجاد؟ع؟ 
بیمــاری بــرای ما می نویســد، برخاســته از فضل و احســان او به ماســت: 

ي « 
َ
 ِمْن َصِنیِعَك ِإل

ً
ّيَ َو ِإْحَسانا

َ
 ِمْنَك َعل

ً
َضاال

ْ
»َبْل ِإف

یم؟ در برابر این احسان خداوند؟زع؟ ما چه وظیفه ای دار

خداوند؟زع؟ در دوآیه از قرآن کریم، پاسخ کلی این پرسش را داده است:

ْحساَن( )الرحمن: 60(؛  »آیا پادش احسان چیزی جز احسان است؟!« ِ
ْ

 ال
َ
ْحساِن ِإاّل ِ

ْ
1. ) َهْل َجزاُء ال

ْیك ( )قصص: 77(؛ »و احسان کن  همان گونه  که خدا به تو احسان 
َ
ْحَسَن اهَّلُل ِإل

َ
ْحِسْن َکما أ

َ
2. ) َو أ

کرده است.«
که  بنابراین در برابر احسان خداوند؟زع؟ ما نیز باید احسان به درگاه او ببریم؛ مهم این است 

مصادیق احسان را با مراجعه به آیات و روایات درست تشخیص دهیم.
یکی از مصادیق احسان را امام سجاد؟ع؟ در آغاز نیایش 44 به ما معرفی کرده است:

اِکِریَن 
َ

الّش ِمَن   ِ ْحَساِنهݫ ِٕ ݫ الݪِ ِلَنُکوَن  ْهِلِه 
َ
أ ِمْن  َنا 

َ
َجَعل َو  ِلَحْمِدِه  َهَداَنا  ِذي 

َّ
ال  ِ

هَّلِلَّ َحْمُد 
ْ
 ال

یَن  نݭݭِ ُمْحسݭݭِ
ْ
ِلَك َجَزاَء ال

َ
ی ذ

َ
َیْجِزَیَنا َعل َو لݭݭݭِ

سپاس و ستایش از آن خداست که ما را به حمدش رهنمون شد و ما را از اهل آن قرار داد تا 
از شکرگزاراِن احسان او باشیم و تا در برابر آن به ما پاداش محسنان )نیکوکاران( را بدهد.

بنابراین یکی از بارزترین مصادیق احسان، شکرگزاری در برابر احسان خداست و یکی از راه های 
شکرگزاری، حمد وستایش پروردگار است. یکی از نیایش هایی که می تواند ما را در مسیر حمد 
و ستایش پرودگار یاری رساند، نیایش اول از صحیفه سجادیه است. البته نباید از یاد ببریم که 
ما هر چه هم در مسیر حمد و شکر گام برداریم هرگز نمی توانیم حق حمد و شکر را به جا آوریم:

 ...
ً
ُشْکرا ِزُمُه 

ْ
ُیل َما  ِإْحَساِنَك  ِمْن  ْیِه 

َ
َعل َحَصَل   

َّ
ِإال  

ً
َغاَیة ُشْکِرَك  ِمْن  ُغ 

ُ
َیْبل  

َ
ال  

ً
َحدا

َ
أ ِإّنَ  ُهّمَ 

َّ
الل

ْشَکُر ِعَباِدَك َعاِجٌز َعْن ُشْکِرَك...  )نیایش 37، بند 1و3(
َ
أ
َ
ف

کس به پایانی از سپاس تو نمی رسد، مگرآنکه از احسان تو چیزی برایش  معبودا، هیچ 
حاصل می شود که سپاسی دیگر بر او الزم آید... پس سپاس گزارترین بندگانت از سپاس 

تو عاجزند!

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
کّيعر

ْرزݨݨݨݨݨَ َرْوحَتَجاُوزَیّسِ

سی
فار

سی
دو  نویسندهزمین خوردگیاندامپاک کنفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ةَعْن ي َمْخَرجاْجَعْل واژگــــــــــــــــان
َ
َك َعْفِوِإَلیي ِعّل

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

چه اموری در بیماری می تواند منشأ ثبت کارهای نیک برای بیمار شود؟  .3
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.    چرا از خداوند؟زع؟ می خواهیم بیماری پیش آمده را در نظرمان محبوب و آسان کند؟ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

َرج« به خداوند؟زع؟ می تواند اشاره به چه نکته ای باشد؟
َ
نسبت »َرْوح« و »ف  .5

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  بــا مراجعــه بــه کتــاب »طب األئمــة؟مهع؟«  و نیز کتــاِب »الکافی« )بــاب الدعاء للعلــل و األمراض( 
گــون آمــوزش داده انــد،  تعــدادی از نیایش هایــی را کــه اهل بیــت؟مهع؟ بــرای بیماری هــای گونا

انتخاب و درون مایه آنها را بررسی کنید.



عذرخواهی

نیایش38

درس 9

1  معبودا، از تو پوزش می خواهم   

به خاطر ستمدیده ای که در حضورم بر  وی ستم رفت 

ولی من یاری اش نکردم

کار نیکی که در حّق من انجام شد  و به خاطر 

ولی من آن را سپاس نگزاردم 

که از من پوزش خواست  و به خاطر بدی کننده ای 

ولی من پوزش او را نپذیرفتم 

کرد  که از من درخواست  و به خاطر نیازمندی 

ولی من او را بر خود مقدم نداشتم 

که بر من واجب شد  و به خاطر حّق حق دار مؤمنی 

کامل ادا نکردم  ولی من آن را 

که بر من آشکار شد  و به خاطر عیب مؤمنی 

ولی من آن را نپوشاندم 

که برایم پیش آمد  گناهی  و به خاطر هر 

ولی من از آن دوری نجستم.

َْك 
َ

ْعتَِذُر إِل
َ
1 اللُّٰهّم إِّن أ

يت  ِمْن َمْظلوٍم ُظِلَم ِبَْضَ
ُه  نُْصْ

َ
فَلَْم أ

 ّ ْسدَی إِیلَ
ُ
َو ِمْن َمْعروٍف أ

ْشُكْرُه 
َ
فَلَْم أ

 ّ َو ِمْن ُمِس ٍء اْعتََذَر إِیلَ
ْعِذرُْه 

َ
فَلَْم أ

لَن 
َ
َو ِمْن ذي فاقٍَة َسأ

وثِْرُه
ُ
فَلَْم أ

َو ِمْن َحّق ذي َحقٍّ لَِزَمن لُِمْؤِمٍن 
َوّفْرُه 

ُ
فَلَْم أ

َو ِمْن َعيِْب ُمْؤِمٍن َظَهَر ل 
ْسُتُْه 

َ
فَلَْم أ

 إِثٍْم َعَرَض ل 
َو ِمْن ُكّ

ْهُجْرُه
َ
فَلَْم أ

ِهْم  و�تِ ِر �نىی ُح�تُ ِص�ی �تْ اِد َو ِم�نَ �ل�تّ ِع�ب
ْ
عا�تِ �ل �بِ

�ِر ِم�نْ �تَ
دنَ ِه؟ع؟  �نِى �ِلاْع�تِ َو كا�نَ ِم�نْ ُدعا�أِ

اِر ِه ِم�نَ �ل�نّ ِ �ت �بَ
اِك َر�تَ

َ
ك

َو �نىی �نَ
نیایش امام؟ع؟ برای پوزش از پیامدهای ستم به بندگان و کوتاهی در حقوق آنان، و برای رهاندِن خود از آتش



نـمـایی از  دعا

»مظلــوم، کســی که بــه ما نیکی می کند، کســی که از ما عــذر می خواهد، نیازمنــدی که از ما 
درخواست می کند و مؤمنی که عیبش بر ما آشکار می شود«؛ این افراد چه حقوقی بر ما دارند؟

 در صورت رعایت نکردن حقوق آنها، چگونه از پروردگارمان پوزش بخواهیم؟

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْعَتِذُر  ِإَلی 
َ
ْنُصْرَحْضَرةأ

َ
ْسِدَیَمْعروفَلْم أ

ُ
أ

ْعِذْرُمسي ء
َ
وِثْرذي فاَقٍةأ

ُ
َلِزَمَلم أ

َوّفْر 
ُ
ْهُجْرَعَرَضَظَهَرلم أ

َ
توِجُبلم أ

2 از اینها و مانند اینها -ای معبودم- از تو پوزش می خواهم  

پوزشی از روی پشیمانی 

که پند  دهنده من در امور مشابه آنها در آینده باشد؛

3  پس به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما   

و پشیمانی مرا از لغزش هایی که در آنها افتادم 

که برایم پیش می آیند،  گناهانی  و تصمیمم را بر ترک 

توبه ای قرار ده که باعث محبتت به من شود 

ای دوست دار توبه کنندگان.

َْك يا  إِلَٰه ِمنُْهّن َو ِمْن نَظائِرِِهّن 
َ

ْعتَِذُر إِل
َ
2 أ

اْعِتَذاَر نَداَمٍة 
ْشباِهِهّن

َ
يَكوُن واِعظاً ِلا َبنْيَ يََدّی ِمْن أ

ٰ ُمَّمٍد َو آِلِ  3 فََصّل َعَ

ِت
ّ

ل ٰ ما َوَقْعُت فيِه ِمَن الزَّ َواْجَعْل نَداَمِت َعَ
ٰ تَْرِك ما َيْعرُِض ل ِمَن الّسيِّئاِت َو َعْزیم َعَ

تَْوَبًة توِجُب یِل َمَّبتََك 
يا ُمِّب اتّلّوابنَي
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

مقّدم نداشتمَلْ أُوِثْ

ماده »أث ر« چند معنا دارد که یکی از آنها مقّدم داشتن و پیش انداختن 
«، فعــل ماضــی منفــی از باب إفعــال اســت. مصدر این  وِثــْر

ݩُ
اســت. »لم أ

َثَره علی نفِســه«؛ 
بــاب، إیثار اســت که در فارســی نیز  بــه کار می رود. »اݨݦݖ

یعنی »او را بر خود مقدم داشــت و برگزید؛ برای او ایثار کرد.«

دوری نکردمَلْ أَْهُجْ
هُجــْر «، فعل ماضی 

َ
مــاده »ه ج ر«  به معنــای ترک کــردن چیــزی و »لــم أ

منفــی اســت. مهجــور به معنای ترک شــده،  هجران به معنــای دوری و 
مهاجرت به معنای ترک محل زندگی،  از همین ماده گرفته شده اند.

وف َمْعُ
نیکی و 
خوبی،

کار پسندیده

ماده »ع رف« به معنای اطالع یافتن و تمییز دادن  اســت. »معروف«، اســم 
مفعول به معنای شناخته شده است و در این دعا به معنای نیکی و خوبی 
آمــده اســت؛ زیــرا در واقــع چیــزی اســت کــه عقــل و فطــرت انســان آن را 
می شناســد و با آن ســازگار اســت، به خالف »ُمنَکر«. ُعرف نیز  که از همین 
ماده است، یعنی چیزی که همگان آن را می شناسند و امر مجهولی نیست.

ح واژ گان شر

ح دعا شر

▪   از تو پوزش می خواهم   ▪
گر بخواهیم در مکتب امام ســجاد؟ع؟ نفس بکشــیم،  باید مانند ایشــان همه امور زندگی خود را  ا
در ارتبــاط بــا پروردگارمان تفســیر کنیــم. به عنوان نمونه، دربــاره رابطه خود با دیگران توجه داشــته 
باشــیم خداوند حکیم و مهربان، خواهان ســعادت و خوشــبختی بندگان خود است و بنابراین ما نیز 

باید خیرخواه بندگان او باشیم و در راه خوشبختی آنان در حد توان بکوشیم.
احساس  چیز  هر  از  پیش  می کنیم،  کوتاهی  خدا  بندگان  از  یکی  حق  در  که  هنگامی  نگاه  این  با 
می کنیم حق بندگی را به جا نیاورده ایم و خواسته پروردگارمان را زیر پا گذاشته ایم؛ بنابراین پیش از 
عذرخواهی از آن بنده خدا،  به درگاه خدا؟زع؟ می رویم و از او پوزش می طلبیم. این فضایی است که 

کم است.  به روشنی بر این نیایش امام سجاد؟ع؟ حا
در این نیایش امام سجاد؟ع؟  ما را با برخی از وظایفمان آشنا می کند و در نهایت، توبه حقیقی را در 

صورت کوتاهی  کردن در این وظایف به ما می آموزد.
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▪   یاری نرساندن به مظلوم   ▪
ْنُصْرُه

َ
ْم أ

َ
ل
َ
وٍم ُظِلَم ِبَحْضَرِتي ف

ُ
ْیَك ِمْن َمْظل

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
ُهّم ِإّني أ

ّ
الل

وقتی در برابر دیدگان ما به کســی ستم شود، 
خداونــد؟زع؟ از مــا چــه می خواهد؟ پاســخ روشــن 

است: »می خواهد به یاری بنده او برخیزیم.«
 یکــی از ســفارش های امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه امــام 
حســن و امــام حســین؟امهع؟ در آخریــن لحظــات 
اِلــمِ  َخْصمــًا 

َ
عمــر شــریفش ایــن بــود: »ُکوَنــا ِللّظ

َو ِلْلَمْظُلــومݭِ َعْونــا؛ بــرای ظالــم، دشــمن و بــرای 
مظلــوم، یــاور باشــید.« )نهــج البالغــة، نامــه47(

در جامعه ای که افرادش به حّقِ مظلوم بی تفاوت 
هســتند، ظلم با شــتاب گســترش می یابد و  آتش 
آن دامان بیشــتر افراد آن را می گیرد؛ چه بســا این 
جلوه ای از همان عذاب الهی اســت که در روایتی 

از رسول خدا؟ص؟ به  آن اشاره شده است:
ُهــُم اهلُل ِبِعقاٍب ِمْنه؛ زمانی که مردم ظالم را  ْوا الّظالــَم َفَلْم َیأُخُذوا َعلٰی َیَدْیه أوَشــَك أْن َیُعّمَ

َ
»إّنَ الّنــاَس إذا َرأ

ببینند، ولی جلوی او را نگیرند، نزدیک است که خدا همه آنان را عذاب کند.« )نهج الفصاحة، ص323(

 امام سجاد؟ع؟ نیز در روایتی، یاری نرساندن به مظلوم را از گناهانی برمی شمرد که باعث نازل شدن 
َء َتــْرُك ِإَغاَثــِة اْلَمْلُهــوِف َو َتــْرُك ُمَعاَوَنــِة اْلَمْظُلــومݭِ َو 

َ
ــي ُتْنــِزُل اْلَبــال تݭِ

َ
ُنــوُب اّل

ُ
عــذاب خــدا؟زع؟ می شــود:  »الّذ

؛ گناهانی که باعث فرودآمدن عذاب می شــوند عبارت اند از:  ْهِي َعِن اْلُمْنَکِر ْمــِر ِباْلَمْعــُروِف َو الّنَ
َ ْ
َتْضِییــُع األ

یاری نرســاندن به ســتمدیده ای که طلب یــاری می کند، و کمک نکردن به مظلــوم، و انجام ندادن امر به 
معروف و نهی از منکر.« )معانی األخبار، ص271(

البتــه تــرک یاری مظلــوم، تنها عواقب دنیوی به دنبــال ندارد؛ بلکه در آخرت نیــز همچنان دامنگیر 
 َخَذَلُه 

َّ
َخاُه َو ُهَو َیْقِدُر َعَلی ُنْصَرِتِه ِإال

َ
انسان است. از امام صادق؟ع؟ روایت شده: »َما ِمْن ُمْؤِمٍن َیْخُذُل أ

ِخَرة؛ هر مؤمنی که برادرش را بی یاور گذارد در حالی که می تواند او را یاری کند، خداوند 
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

اهلُل ِفي الّد
او را در دنیا و آخرت بی یاور می گذارد.« )ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص147(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ  ڀ   ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ     
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ 
که در راه خدا و مــردان و زنــان و  شما را چه شده 
کودکان مستضعف نمی جنگید؟!  آنان که می گویند: 
»پروردگارا، ما را از این شهر که مردمش ستمکارند، 
 بیرون بر و برایمان از سوی خود سرپرستی بگمار 

و برایمان از سوی خود یاوری قرار ده.«
نساء:  75 

آیینه در آیینه
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کت  سا ستمکاری  برابر  در  گر  ا بدانیم،  که  می شود  آشکار  بیشتر  زمانی  ستمدیده  یاری  اهمیت 
امیرمؤمنان؟ع؟  بود.  خواهیم  ستم  آن  در  شریک  به نوعی  نکنیم،  دفاع  ستمدیده  از  و  بنشینیم 
درباره سپاهیان جمل که به بیت المال یورش برده و تعدادی از کارگزاران را به شکلی فجیع به قتل 
ُه  َجّرَ  ُجْرٍم 

َ
ِبال ِلَقْتِلِه  ُمْعَتِمِدیَن  َواِحدًا   

ً
َرُجال  

َّ
ِإال اْلُمْسِلِمیَن  ِمَن  ُیِصیُبوا  َلْم  َلْو  رسانده بودند، فرمود: »َفَواهلِل 

گر   ِبَیٍد؛ به خدا سوگند، ا
َ

َِساٍن َو ال ݭݫ ِه ِإْذ َحَضُروُه َفَلْم ُیْنِکُروا َو َلْم َیْدَفُعوا َعْنُه ِبلݫ ُکّلِ ي َقْتُل َذِلَك اْلَجْیِش   لݭݪِ
َ

َلَحّل
کشتن همه آن لشکر بر من روا بود؛  کشته بودند،  فقط یک مرد از مسلمانان را عمدا و بی هیچ جرمی 
زیرا در آنجا حاضر بودند ولی اعتراض نکردند و با زبان یا دست از او دفاع نکردند.« )نهج البالغه، خطبه172( 

▪   گناه ناسپاسی   ▪
ْشُکْرُه

َ
ْم أ

َ
ل
َ
ّي ف

َ
ْسِدَي ِإل

ُ
ْیَك( ِمْن َمْعُروٍف أ

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
َو )أ

ْحساُن( )الرحمن: 60(؛ »آیا پاداش نیکی، چیزی جز نیکی است؟!«  ِ
ْ

 ال
َ
ْحساِن ِإاّل ِ

ْ
) َهْل َجزاُء ال

این یکی از بدیهی ترین قاعده های اخالقی اســت که هر انســانی آن را تصدیق می کند. سپاس گزاری 
انســان ها از یکدیگــر، باعــث تحکیــم روابــط اجتماعــی، و رشــد روحیــه بــرادری و احســان در جامعه 

می شود که در نهایت، سعادت و کامیابی جامعه را به ارمغان می آورد. 
از منظر قرآن کریم، کمترین نیکی نیز باید با چیزی به همان اندازه یا بیشــتر پاســخ داده شــود؛ حتی 

گر آن نیکی، سالم و درودی ساده باشد:  ا

( )نساء: 86( ً
وها ِإّنَ اهَّلَل کاَن َعلی  ُکّلِ َشْي ٍء َحسیبا

ُ
ْو ُرّد

َ
ْحَسَن ِمْنها أ

َ
وا ِبأ َحّیُ

َ
ٍ ف ةݫ یُتْم ِبَتِحّیَ ) َو ِإذا ُحّیِ

»و چون شــما را درودی گفتند، به درودی بهتر از آن یا همانند آن پاســخ گویید؛ خداوند بر هر 
چیزی حسابگر است.«

اهمیت شکرگزاری از بندگان خدا به اندازه ای است که شکر خدا؟زع؟ نیز متوقف بر شکرگزاری بندگان 
اوست. امام سجاد؟ع؟ در روایتی شریف می فرماید:

ــب اندوهگیــن و هــر بنــده  ــُکور...؛ خــدا هــر قل ــٍد َش  َعْب
َ

ُکّل ــّبُ  ــٍن َو ُیِح ــٍب َحِزی  َقْل
َ

ُکّل ــّبُ  ِإّنَ اهلَل ُیِح
بســیار شــکرگزاری را دوســت دارد. خــدا در روز قیامــت بــه بنــده ای از بندگانــش می گویــد: »آیــا از 
فالنــی تشــکر کــردی؟« آن بنــده جــواب می دهــد: »]نــه[ ای پــروردگار مــن، بلکــه شــکر تــو را بــه 
 جــای آوردم!« خــدا بــه او می گویــد: »چــون از او تشــکر نکــردی، شــکر مــرا نیــز بــه  جــای نیــاورده ای!«

 امام سجاد؟ع؟ در ادامه این روایت فرمود: 

اس؛  شکرگزارترین شما از خداوند، شکرگزارترین شما از مردم است.  ْشَکُرُکْم ِللّنَ
َ
ْشَکُرُکْم هلِِل أ

َ
أ

)الکافی، 99/2(
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عذرخواهی

▪   نبخشودن عذرخواه   ▪
ْعِذْرُه

َ
ْم أ

َ
ل
َ
ّی ف

َ
َر ِإل

َ
ْیَك( ِمْن ُمسی ٍء اْعَتذ

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
َو )أ

وقتــی یکــی از بندگان خدا به ما ســتم می کند، خدای مهربان از مــا می خواهد از خطای بنده اش 
چشم بپوشیم و درصدد انتقام از او بر نیاییم. از امام صادق؟ع؟ روایت شده:

ْنِصْف َمْن 
َ
َك َو أ ْم َعَلی َمْن َســّبَ َســاَء ِإَلْیَك َو َســّلِ

َ
ْحِســْن ِإَلی َمْن أ

َ
ْعِط َمْن َحَرَمَك َو أ

َ
ِصْل َمْن َقَطَعَك َو أ

ْن ُیْعَفی َعْنَك؛   با کســی که با تو قطــع رابطه کرده، 
َ
ــَك ُتِحّبُ أ ّنَ

َ
ــْن َظَلَمــَك َکَما أ َخاَصَمــَك َو اْعــُف َعّمَ

رابطه برقرار کن و به کســی که به تو بخشــش نکرده، بخشــش کن و به کســی که به تو بدی کرده، 
نیکی کن و بر کســی که به تو ناســزا گفته، ســالم کن و با کســی که با تو دشمنی کرده، با انصاف رفتار 
کن و از کســی که به تو ســتم کرده، درگذر  چنان که  دوســت داری خدا از تو درگذرد. )تحف العقول، ص 

)305

 همه این سفارش ها در صورتی است که شخص 
کار عذرخواهــی نکند؛ پس می تــوان انتظار  خطــا
داشــت که ایــن توصیه ها در صــورت عذرخواهی 
او بیشتر و شدیدتر باشد و همین گونه نیز هست. 
دارد  اهمیــت  آن قــدر  عذرخــواه  عــذِر  پذیــرش 
گــر پــوزِش  کــه امام ســجاد؟ع؟ بــه مــا می آمــوزد ا
عذرخواهــی را نپذیرفتیم باید به درگاه الهی توبه 

و از خداوند طلب بخشش کنیم. 
روایت شده پیامبر؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود:

ي؛  به شفاعت من نخواهد  ْو َکاِذبًا َلْم َیَنْل َشَفاَعتݭݪِ
َ
ٍل َصاِدقًا َکاَن أ ّيُ َمْن َلْم َیْقَبلݭِ اْلُعْذَر ِمْن ُمَتَنّصِ َیا َعلݭݭݪِ

رسید کسی که عذر دیگری را که از کار خود اعالم بیزاری می کند، نپذیرد؛ خواه در این بیزاری خود 
راست گو باشد، خواه دروغ گو! )کتاب من ال یحضره الفقیه، 353/4( 

 البته این قاعده کلی، استثنا دارد و آن زمانی است که ظلم و ستم، رویه و عادت شخص شده باشد 
به گونه ای که گذشــت، ســبب فرورفتن بیشــتر او در ظلم و ســتم شــود. در این شــرایط انســان باید از 

راه های شرعی و قانونی به مقابله با آن شخص برخیزد. از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده:

ّنَ اْلَعْفَو َیُضّرُ اْنَتَصْرَت؛  حق کســی که به تو بدی می کند 
َ
ْن َتْعُفَو َعْنُه َو ِإْن َعِلْمَت أ

َ
َســاَءَك أ

َ
َحّقُ َمْن أ

گر دیدی که گذشتت از او، زیان می رساند، به مقابله با او برخیز.  این است که از او درگذری؛ البته ا

را جمــع  کاظــم؟ع؟ فرزندانــش  امام موســی  روزی 
کــرد و فرمــود: »فرزندانم، شــما را به امــری وصیت 
می کنــم کــه هر کس به آن عمــل کند، هرگز خوار و 
گر کسی نزد شما آمد و در گوش  کوچک نمی شود: ا
راســتتان کالم ناپسندی گفت و بالفاصله در گوش 
چپتــان عذرخواهی کرد و گفت من چیزی نگفتم، 

عذرش را بپذیرید!«
بحار األنوار،  425/68

اشارت و هدایت
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)کتاب من ال یحضره الفقیه، 625/2(

▪   مقدم نداشتن نیازمنِد درخواست کننده   ▪
وِثْره

ُ
ْم أ

َ
ل
َ
ني ف

َ
ل
َ
ٍة َسأ

َ
اق

َ
ْیَك( ِمْن ذي ف

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
 َو )أ

در روایــات به گونــه ای شــگفت بر توجــه به نیازهای بــرادران ایمانــی و تالش برای بــرآوردِن آنها، 
کید شده است. »جمیل بن َدّراج« از امام صادق؟ع؟ روایت می کند:  تأ

ـْعُي ِفي َحَواِئِجِهْم  ْخَواِن َو الّسَ ِ
ْ

یَماِن اْلِبـّرُ ِباإل ِ
ْ

ُکـْم َو ِمـْن َخاِلـِص اإل وݦݘُ
َ

ُکْم َو ِشـَراُرُکْم ُبَخال ِخَیاُرُکـْم ُسـَمَحاوݦݘُ
 ُ ݧ اِن َو ُدُخـولݧ یـرݦَ ٌح َعـِن الّنِ ـْیَطاِن َو َتَزْحـُز

َ
ْحَمـُن َو ِفـي َذِلـَك َمْرَغَمـٌة ِللّش ـُه الّرَ ْخـَواِن َلُیِحّبُ ِ

ْ
َو ِإّنَ اْلَبـاّرَ ِباإل

ْصَحاِبَك.
َ
ْخِبـْر ِبَهـَذا ُغـَرَر أ

َ
اْلِجَنـاِن؛ َیـا َجِمیـُل أ

بهتریــن شــما، افــراد بخشــنده و بدتریــن شــما، افــراد بخیــل هســتند. نیکــی بــه بــرادران و تــالش 
بــرای برآوردن نیازهای آنان، نشــانه ایمان خالص اســت و بی شــک خداوند رحمــان، نیکی کننده 
ک می مالــد و باعــث دوری از آتش و  بــه بــرادران را دوســت دارد. ایــن کار، بینــی شــیطان را بــه خا

وارد شدن به بهشت می شود. 
ای جمیل، این روایت را برای برترین یارانت روایت کن! )الکافی، 42/4(

جمیل پرسید: »برترین یارانم چه کسانی هستند؟« امام؟ع؟ فرمود: 

کـه در تنگ دسـتی و دارایـی بـه  کسـانی هسـتند  ْخـَواِن ِفـي اْلُعْسـِر َو اْلُیْسـِر ؛ آنـان  ِ
ْ

وَن ِباإل ُهـُم اْلَبـاّرُ
می کننـد.  نیکـی  برادرانشـان 

سپس ادامه داد: 
َمـا ِإّنَ َصاِحـَب اْلَکِثیـِر َیُهـوُن َعَلْیـِه َذِلـَك َوَقـْد َمـَدَح اهلل؟زع؟ ِفي َذِلـَك َصاِحَب اْلَقِلیـِل َفَقاَل 

َ
َیـا َجِمیـُل أ

کار )نیکـی بـه بـرادران( برایـش آسـان  کـه دارا و توانمنـد اسـت ایـن  ِکَتاِبـه ؛ ای جمیـل، کسـی  ِفـي 
اسـت و ]بـه همیـن دلیـل[ خداونـد ]در قـرآن[ افـرادی را کـه نـادار و تنگ دسـت هسـتند ]و بـا وجـود 

ایـن، بـرآوردن نیـاز برادرانشـان را بـر نیـاز خـود مقـدم می دارنـد[ سـتوده اسـت: 

ُمْفِلُحوَن( 
ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
أ
َ
 َو َمْن ُیوَق ُشــّحَ َنْفِســِه ف

ٌ
ْو کاَن ِبِهْم َخصاَصة

َ
ْنُفِســِهْم َو ل

َ
)َوُیْؤِثُروَن َعلی  أ

)حشر: 9(؛ »آنان را بر خود مقدم می دارند گرچه خود سخت نیازمند باشند و کسانی که از بخل نفِس 

خود مصون بمانند، چنین کسانی واقعا رستگاران اند.«

روشــن اســت ایــن امــر زمانــی کــه بــرادری ایمانــی از مــا کمــک بخواهــد، مهم تــر می شــود؛ زیــرا او بــا 
درخواستش، عزت و آبروی خود را به خطر انداخته است. اهمیت این امر تا آنجاست که در روایات 
درباره کسی که با وجود درخواست برادر دینی اش، در برآوردن نیاز او کوتاهی می کند، تعبیر خیانت به 
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کــه  بودنــد  نشســته  اصحــاب  و  خــدا؟ص؟  رســول 
و  وارد شــد  تــن  بــر   لباســی عجیــب  بــا  علــی؟ع؟ 
کهنــه  لباســی  نشســت؛  خــدا؟ص؟  رســول  نزدیــک 
کــه قســمت هایی از آن پــاره بــود و بــدن حضرت را 
نپوشانده بود. مدتی رسول خدا؟ص؟ به او خیره شد 

و سپس این آیه را تالوت فرمود: 
 َو 

ٌ
ــْو کاَن ِبِهْم َخصاَصة

َ
ْنُفِســِهْم َو ل

َ
) َو ُیْؤِثــُروَن َعلی  أ

ُمْفِلُحوَن(   )حشر: 9(
ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
أ
َ
َمْن ُیوَق ُشّحَ َنْفِسِه ف

ســپس به علی؟ع؟ فرمود: »بدان که تو راݘس، سرور 
و پیشــوای کســانی هســتی که این آیه در مورد آنها 

نازل شده است!«  
خ داده بود، خبر نداشــتند  اصحــاب هنوز از آنچه ر
تا اینکه  رســول خدا؟ص؟  از علی؟ع؟ پرسید: »علی 
جان، آن پارچٔه ارزشــمندی که تو را با آن پوشــاندم 
کجاســت؟« علی؟ع؟ پاســخ داد: »یکــی از یارانتان 
نــزد مــن آمــد و از بی پوششــی خــود و خانــواده اش 
شــکایت کــرد، دلم نســبت بــه او به رحم آمــد و او را 
بر خود مقدم داشــتم و می دانــم که خداوند بهتر از  
آن را به من خواهد پوشاند.« رسول خدا؟ص؟فرمود: 
»راســت می گویــی! بــدان که جبرئیل نــزد من آمد و 
بــه من خبــر داد که خداونــد به جــای آن، برایت در 
بهشــت پارچه ای ســبزرنگ قرار داده که از ابریشم 
است و اطراف آن را با یاقوت و زمرد زینت داده اند!« 

بحاراألنوار، 60/36

اشارت و هدایت خدا و رســول وارد شده اســت. از امام صادق؟ع؟ 
روایت شده: 

ِمـْن  َرُجـٌل  ِبـِه  اْسـَتَعاَن  ْصَحاِبَنـا 
َ
أ ِمـْن  َرُجـٍل  َمـا  ّیُ

َ
»أ

ِإْخَواِنـِه ِفـي َحاَجـٍة َفَلـْم ُیَباِلـْغ ِفیَهـا ِبـُکّلِ ُجْهـٍد َفَقـْد 
َخـاَن اهلَل َو َرُسـوَلُه َو اْلُمْؤِمِنیـَن؛  هـر یـک از اصحاب 
از وی بـرای نیـازش یـاری  بـرادر دینـی اش  کـه  مـا 
خواسـت و او نهایـت تالشـش را بـرای بـرآوردِن نیـاِز 
رسـولش  خـدا،  بـه  هرآینـه  نـداد،  انجـام  بـرادرش 
مقصـود  روایـت،  ادامـه  بـه  توجـه  )بـا  مؤمنـان  و 
کـرده  خیانـت  هسـتند(  امامـان؟مهع؟  مؤمنـان،   از 

 )362/2 )الکافـی،  اسـت.« 
امام ســجاد؟ع؟ نیــز در ایــن فــراز از دعــا بــه مــا 
گــر یکــی از بــرادران دینــی از مــا یاری  می آمــوزد ا
خواســت، بایــد خواســته او را برآوریــم و حتــی در 
صــورت نیازمنــدی خــود، نیــاز او را بــر نیــاز خــود 

مقدم بداریم. 

 تذکــر: مقدم کــردن نیــاز دیگــران بــر نیــاز خــود،
 در دایــره واجبــات فقهی نیســت )مگــر در برخی 
مــوارد مثــل اینکــه نیــاز او به حدی شــدید باشــد 
وجــود  او  ازبین رفتــن  و  تلف شــدن  از  تــرس  کــه 
داشــته باشــد(1  بلکه از واجبات اخالقی است که 
پایه های محبت و دوســتی را در جامعه اســالمی 

مستحکم می کند. 

▪   کامل ادانكردن حقوق مؤمنان   ▪
ْره

ّ
َوف

ُ
ْم أ

َ
ل
َ
ِزَمني ِلُمْؤِمٍن ف

َ
ْیَك( ِمْن َحّقِ ِذي َحّقٍ ل

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
َو )أ

1. بحار األنوار، 179/72، بیان عالمه مجلسی؛ ایشان سه احتمال در مورد معنای این روایات مطرح کرده اند که در متن درس تنها 
به یکی از آن احتماالت اشاره شده است.
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مهم ترین  کرده اند.  روایت  گون  گونا شکل های  به  را  عبارت  این  صحیفه  مختلف  نسخه های 
تفاوت این نسخه ها  در قید »ِلُمْؤِمٍن« است که در برخی از نسخه ها نیامده است. 

که حتی  بر یکدیگر می کند؛ حقوقی  گر این قید نباشد، این فراز اشاره به مطلق حقوق انسان ها  ا
مؤمن و کافر نمی شناسد؛ مانند »حق ادای امانت«  چنان که  از امام صادق؟ع؟ روایت شده: 

ِبـي َطاِلـٍب؟ع؟ اْئَتَمَنِنـي 
َ
ّنَ َقاِتـَل َعِلـّيِ ْبـِن أ

َ
َماَنـِة ِإَلـی َمـِن اْئَتَمَنُکـْم َو َلـْو أ

َ ْ
َداِء األ

َ
ُقـوا اهلَل َو َعَلْیُکـْم ِبـأ اّتَ

ْیُتَهـا ِإَلْیـِه؛ تقـوای الهـی پیشـه کنیـد و ادای امانـت را بـه کسـی کـه شـما را امیـن قـرار 
َ

ّد
َ َ
َماَنـٍة أل

َ
َعَلـی أ

گـر قاتـل علـی بـن ابـی طالب؟ع؟ مرا بـر امانتی امین قرار دهـد، قطعا آن را به  داده جـدی بگیریـد. ا
او بـاز خواهـم گردانـد. )الکافـی، 133/5(

گر قید »ِلُمْؤِمٍن« موجود باشد، این فراز می تواند اشاره به حقوق ویژه ای داشته باشد که مؤمنان  اما ا
بر یکدیگر دارند. از امام صادق؟ع؟ روایت شده: 

َداِء َحـّقِ اْلُمْؤِمـن ؛ خداونـد با چیـزی برتر از ادای حـق مؤمن عبادت 
َ
ْفَضـَل ِمـْن أ

َ
َمـا ُعِبـَد اهلُل ِبَشـْي ٍء أ

نشـده اسـت. )الکافـی، 170/2(
اما این حقوق چیست؟ 

به عنوان نمونه از امام محمد باقر؟ع؟روایت شده:

َج َعْنُه ُکْرَبَتـُه َو َیْقِضَي  ْن ُیْشـِبَع َجْوَعَتـُه َو ُیـَواِرَي َعْوَرَتـُه َو ُیَفـّرِ
َ
ِخیـِه اْلُمْؤِمـِن أ

َ
ِمـْن َحـّقِ اْلُمْؤِمـِن َعَلـی أ

این اسـت که   بـرادر مؤمنـش  بـر  از جملـه حقـوق مؤمـن  ُوْلـِدِه؛  َو  ْهِلـِه 
َ
أ ِفـي  َخَلَفـُه  َمـاَت  َفـِإَذا  َدْیَنـُه 

گرسـنگی اش را برطـرف کنـد، عیبـش را بپوشـاند، اندوهـش را بزدایـد، بدهـی اش را ادا کنـد؛ آنـگاه 
کـه از دنیـا رفـت، بـه جـای او امـور خانـواده و فرزندانـش را بـر عهـده بگیـرد. )الکافـی، 169/2( هنگامـی 
امام سجاد؟ع؟ نیز در جای جای نیایش های صحیفه سجادیه به بیان حقوق مؤمنان بر یکدیگر 
که در عنوان آن آمده است: »نیایش آن حضرت برای  پرداخته است؛ به عنوان نمونه در نیایشی 

همسایگان و دوستان خود«، امام؟ع؟ از خدا؟زع؟ چنین درخواست می کند:

ِتِهـْم َو ِعَیاَدِة َمِریِضِهْم 
َّ
ـاِق َضِعیِفِهْم َو َسـّدِ َخل

َ
َدِبـَك ِفـي ِإْرف

َ
ْخـِذ ِبَمَحاِسـِن أ

َ ْ
ِتَك َو ال اَمـِة ُسـّنَ

َ
ق ِٕ ݫ ْقُهـْم الݪِ ِ

ّ
َوف

ْسـَراِرِهْم َو َسـْتِر َعْوَراِتِهـْم 
َ
اِدِمِهـْم َو ِکْتَمـاِن أ

َ
ـِد ق َو ِهَداَیـِة ُمْسَتْرِشـِدِهْم َو ُمَناَصَحـِة ُمْسَتِشـیِرِهْم َو َتَعّهُ

َضـاِل َو ِإْعَطـاِء َمـا 
ْ
ف ِ

ْ
ِجـَدِة َو ال

ْ
ْیِهـْم ِبال

َ
َعـْوِد َعل

ْ
َماُعـوِن َو ال

ْ
وِمِهـْم َو ُحْسـِن ُمَواَسـاِتِهْم ِبال

ُ
َو ُنْصـَرِة َمْظل

ـَؤال ْبـَل الّسُ
َ
ُهـْم ق

َ
َیِجـُب ل

و  ناتوانشان  با  مدارا  در  بدار؛  موفق  نیکویت  آداب  به  عمل  و  سنتت  برپاداشتن  برای  را  آنان  و 
رفع نیازشان و عیادت از بیمارشان و راه نمایِی  راه جویانشان و خیرخواهِی مشورت خواهانشان و 
دیداِر از سفرآمده شان و پنهان کردن رازهایشان و پوشاندن عیب هایشان و یاری ستمدیده شان و 
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مدتــی بــود فکرش را مشــغول کرده و آرامــش را از او 
ربوده بود. ســرانجام مشــکلش را با موالیش موسی 
بــن جعفــر؟ع؟ در میــان گذاشــت: »فدایــت شــوم! 
اخبار ناخوشایندی درباره برادرم می شنوم؛ اخباری 
کــه افراد مــورد اعتمــاد نقل می کنند؛ ولــی هنگامی 
کــه از خود او می پرســم، انــکار می کنــد! وظیفه من 
چیســت؟« امام؟ع؟ بی درنگ فرمود: »ای محمد، 
امور ناپسندی را که چشم و گوشت در مورد برادرت 
بــه تو گــزارش می دهند، بــاور مکــن و آن را تکذیب 
گــر پنجاه شــاهد نزد تــو بر ضد برادرت قســم  کــن! ا
خوردنــد، ولــی خود او چیــز دیگر گفت، ســخن او را 

بپذیر و آن پنجاه نفر را تکذیب کن! 
هرگــز چیزی را که باعــث ننگ و آبروریــزی برادرت 
گر چنین کنی از کســانی  می شــود، افشــا مکن؛ زیرا ا

خواهی بود که خداوند درباره آنها فرموده:
ِذیــَن 

َّ
 ِفــي ال

ُ
فاِحَشــة

ْ
ْن َتِشــیَع ال

ݩَ
ــوَن أ ِذیــَن ُیِحّبُ

َّ
) ِإّنَ ال

( )نور: 19( ِ ِخــَرةݫ
ْ

ْنیا َو ال
ُ

ِلیٌم ِفي الّد
َ
ُهْم َعــذاٌب أ

َ
 آَمُنــوا ل

» همانــا کســانی کــه دوســت دارنــد زشــتی در میان 
مومنــان آشــکار شــود، در دنیــا و آخــرت برایشــان 

ک است.« عذابی دردنا
الکافی، 357/2

اشارت و هدایت

همراهی نیکو با آنان در تهیه نیازهای زندگی و فایده رساندن به آنان با بخشش و احسان فراوان 
و اعطای آنچه برایشان ضروری است پیش از درخواست کردن. )نیایش26، بند 2(

▪   نپوشاندن عیب برادر ایمانی   ▪
ْسُتْرُه

َ
ْم أ

َ
ل
َ
ْیَك( ِمْن َعْیِب ُمْؤِمٍن َظَهَر ِلي ف

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
َو )أ

خداوند؟زع؟ ســّتار العیوب اســت؛ ازاین رو دوســت دارد بندگانش نیز به این صفت او آراسته باشند 
و هرگز در پی عیوب برادران خود و آشکارساختن آنها بر نیایند؛ بلکه پیوسته در پی خطاپوشی آنان 

باشند. خطاپوشی و پرده افکنی بر عیوب مؤمنان، جزو حقوق آنان شمرده شده است.
 از امام باقر؟ع؟ روایت شده:

ْن َیْسـُتَر َعَلْیـِه 
َ
َیِجـُب ِلْلُمْؤِمـِن َعَلـی اْلُمْؤِمـِن أ

َکِبیـَرًة؛ بـر هـر مؤمنـی دربـاره مؤمـن  َسـْبِعیَن 
را  او  کبیـره  گنـاه  هفتـاد  اسـت  واجـب  دیگـر 

 )207/2 )الکافـی،  بپوشـاند! 
انتظار  در  چشمگیری  پاداش های  همچنین 
پرده پوشان است. از امام صادق؟ع؟ روایت شده: 

»َمـْن َسـَتَر َعَلـی ُمْؤِمـٍن َعـْوَرًة َیَخاُفَهـا َسـَتَر اهلُل َعَلْیـِه 
کـه  ِخـَرِة؛ هـر 

ْ
ال َو  ْنَیـا 

ُ
الّد َعـْوَراِت  ِمـْن  َعـْوَرًة  َسـْبِعیَن 

کـه مؤمنـی از آن نگـران اسـت، بپوشـاند،  عیبـی را 
را  او  اخـروی  و  دنیـوی  عیـب  هفتـاد  خداونـد 

)200/2 )الکافـی،  می پوشـاند.« 
افراد به جای پوشاندن عیوب  گر در جامعه ای  ا
دیگران، در پی کشف و افشای آن باشند، امنیت 
از آن جامعه رخت بر می بندد و  آرامش روانی  و 
کام افراد آن تلخ می شود. روشن است  زندگی به 

خداوند مهربان هرگز به این امر راضی نیست. 
از امام صادق؟ع؟ روایت شده: 

َذْنـٍب  َعَلـی  ُمْؤِمـٍن  ِمـْن  َلـَع  اّطَ »َمـِن 
َلـْم  َو  َعَلْیـِه  َذِلـَك  ْفَشـی 

َ
َفأ َئٍة  َسـّیِ ْو 

َ
أ

َعَلْیـه؛ ْفَشـاُه 
َ
أ ـِذي 

َ
اّل َذِلـَك  ِوْزُر  َعَلْیـِه  َو  َکَعاِمِلَهـا  اهلِل  ِعْنـَد  َکاَن  َلـُه  اهلَل  َیْسـَتْغِفِر  َلـْم  َو   َیْکُتْمَهـا 
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گاه شـود و به جـای اینکـه آن را بپوشـاند و بـرای آن مؤمـن اسـتغفار  گـر کسـی از گنـاه یـا لغـزش مؤمنـی آ   ا
کنـد، آن را افشـا کنـد، نـزد خداونـد ماننـد کسـی اسـت کـه ایـن گنـاه را مرتکـب شـده و بـار آن گنـاه بـر دوش 

)االختصـاص، ص32( او مـی رود!« 

▪   دوری نكردن از گناهان   ▪
ْهُجْره

َ
ْم أ

َ
ل
َ
ي ف ٍم َعَرَض لݭݪِ

ْ
ْیَك( ِمْن ُکّل ِإث

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
َو )أ

گناه عامل دوری ما از خداوند؟زع؟ و محرومیت ما از کماالت واالی انســانی اســت؛ بنابراین باید تا 
می توانیم از محیط گناه فاصله بگیریم و خود را در معرض گناه قرار ندهیم: با افراد فاســد رفت و آمد 

نکنیم، در انتخاب محل زندگی دقت کنیم، در فضای مجازی با احتیاط قدم بگذاریم و... .

امــا بایــد بدانیــم شــیطان ما را در هیچ شــرایطی رها نمی کند و بــا وجود همه ایــن احتیاط ها با کمک 
یاران صمیمی خود هر لحظه ممکن است گناهی را با شهوات بیاراید و آن را پیش پای ما قرار دهد.
گر پایمان لغزید  گر آزادمردانه گناه پیش آمده را رها کردیم، باید خدا را شکر کنیم ولی ا در هر حال، ا
و در دام شیطان افتادیم نباید ناامید شویم بلکه باید به درگاه الهی بازگردیم و از پروردگارمان پوزش 

بخواهیم و محکم و استوار بار دیگر در راه حق قدم برداریم.

▪   عذرخواهی از روی پشیمانی، راهی برای اصالح آینده   ▪
ْشباِهِهّن

َ
 ِلما َبْیَن َیَدّی ِمْن أ

ً
هي ِمْنُهّن َو ِمْن َنَظاِئِرِهّن اْعِتذاَر َنداَمٍة َیکوُن واِعظا

َ
ْیَك یا ِإل

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
أ

عذرخواهی زمانی ثمربخش اســت که ناشــی از ندامت و پشــیمانی باشــد. پشــیمانی حالت روانی 
تلخی است که شخص پس از ارتکاب گناه و اشتباه در وجود خود احساس می کند. 

خاطــره ایــن حالــت تلخ و آزاردهنــده مدت ها در ذهن انســان باقــی می ماند و در موارد مشــابه مانند 
واعظ و اندرزدهنده ای او را از انجام گناه باز می دارد.

▪   دو شرط اساسی توبه   ▪
زمانی می توانیم ادعای توبه کنیم که دو حالت را در وجود خود بیابیم:

ْعُت فیِه ِمَن الّزالِت(
َ
▪   پشیمانی از افتادن به دام گناهان در گذشته )َنداَمِتی َعلٰی ما َوق

▪   تصمیم برای ترک گناهان در آینده )َعْزمی َعلٰی َتْرِك ما َیْعِرُض لی ِمَن الّسّیئاِت(
که: هرگاه چنین حالی پیدا کنیم، توبه کار به شمار می آییم و محبت الهی شامل حال ما می شود؛ چرا

ریَن(   )بقره: 222(  ُمَتَطّهِ
ْ
ابیَن َو ُیِحّبُ ال ّوَ )  ِإّنَ اهَّلَل ُیِحّبُ الّتَ

کی ورزان را دوست دارد.«   »همانا خداوند بسیارتوبه کنندگان را دوست دارد و پا
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ــٰی ُمَحّمٍد َو آِلــِه( از 
َ
َصــّل َعل

َ
امام ســجاد؟ع؟ بــه مــا می آمــوزد پــس از توســل به ذکر شــریف صلــوات )ف

خداونــد؟زع؟ بخواهیــم ایــن دو رکــن توبــه را در وجــود ما تحقق دهد تا توبه ای شــود کــه محبت او را 
که او دوستدار تّوابان است: »یا ُمِحّب الّتّوابیَن« ی َمَحّبَتَك(؛ چرا  توِجُب لݭݪِ

ً
برایمان به ارمغان آورد )َتْوَبة

به گفته بزرگان پشیمانی و تصمیم بر ترک گناه، دو رکن اساسی توبه هستند که بدون آنها توبه معنا 
ندارد و اصال محقق نمی شود. 

البتــه افــزون بــر این دو رکن، شــروط دیگــری نیز در توبه وجود دارد که شــروط پذیــرش و کمال توبه 
هستند که امیرمؤمنان؟ع؟ در حکمت چهاردهم از نهج البالغه آنها را بیان فرموده است.

با تحقق این شروط )دست کم این دو شرطی که رکن توبه هستند( انسان آمادگی این را پیدا می کند 
که ذکر شریف استغفار را بر لبانش جاری کند و عمال از درگاه الهی تقاضای مغفرت کند.

در فــراز نورانــی زیــر امام ســجاد؟ع؟ اســتغفار را پس از پشــیمانی و ترک معصیت،  دســتاویز بازگشــت 
به سوی پروردگار قرار داده است:

ُمِنیِبیَن 
ْ
ُل ال ّوَ

َ
َنا أ

َ
أ
َ
 ف

ً
ْرُك ِلَمْعِصَیِتَك ِإَناَبة اِدِمیَن َو ِإْن َیُکِن الّتَ ْنَدُم الّنَ

َ
َنا أ

َ
أ
َ
ْیَك ف

َ
 ِإل

ً
َدُم َتْوَبة ُهّمَ ِإْن َیُکِن الّنَ

َّ
الل

ُمْسَتْغِفِریَن )نیایش31، بند28(
ْ
َك ِمَن ال

َ
ي ل ِإّنݭݭِ

َ
ُنوِب ف

ُّ
 ِللذ

ً
ة َو ِإْن َیُکِن ااِلْسِتْغَفاُر ِحّطَ

گر ترک معصیت،  گر پشــیمانی، توبٔه به ســوی توســت، من پشــیمان ترین پشــیمانانم و ا معبودا، ا
گر استغفار ســبب ریزش گناهان است، همانا  بازگشــت به ســوی توست، من اولین بازگشــتگانم و ا

من از استغفارکنندگانم.

که به فرموده  که این سه در وجود ما محقق شد، به دستاورد بزرگی دست یافته ایم؛ چرا هنگامی 
امام سجاد؟ع؟، در زمره محبوب ترین بندگان خدا وارد شده ایم:

ِزَم ااِلْسِتْغَفاَر
َ
ْصَراَر َو ل ِ

ْ
ْیَك َو َجاَنَب ال

َ
ْیَك َمْن َتَرَك ااِلْسِتْکَباَر َعل

َ
َحّبَ ِعَباِدَك ِإل

َ
ّنَ أ

َ
أ

که همانا محبوب ترین بندگانت نزد تو کسی است که ]با پشیمانی[، استکبار بر تو را رها سازد و 
]با تصمیم بر ترک گناه[، از اصرار بر گناه کناره گیرد و هم دم استغفار شود. )نیایش12، بند 12(
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در بسیاری از دعاها، از جمله دعایی که در این درس آموختیم، معصومان؟مهع؟ 
د نسبت می دهند و از درگاه الهی عذر می خواهند.  در ظاهر گناهانی را به خو

 این امر با مقام عصمت چگونه سازگار است؟

اهل بیت؟مهع؟ برخی از این دعاها را  برای آموزش معارف و شیوه مناجات با خداوند؟زع؟ 
بــه مــا آموخته انــد. به عنوان نمونه، فرازهایی از این دعای شــریف، قطعــًا زبان حال خود 
امام سجاد؟ع؟ نیست؛ چگونه ممکن است سرور سجده کنندگان و زینت عبادت کنندگان 
کی و شرافت او گواهی می دهند، در امور مهمی  و کسی که دوست و دشمن به فضیلت، پا
مانند یاری رساندن به مظلوم، ادای حق دیگران و دوری از گناهان کوتاهی کرده باشد؟! 

البتــه همــه ایــن دعاهــا چنین نیســتند؛ بلکه برخــی از آنها زبــان حال و نجــوای دل خود 
معصومــان؟مهع؟ هســتند؛ به ویــژه  مناجات هایــی کــه اهل بیت؟مهع؟، خــود با آنهــا مأنوس 
بوده انــد و بــا آنهــا بــا پــروردگار خــود نجــوا می کرده انــد؛ مانند مناجــات شــعبانیه و دعای 

ابوحمزه ثمالی.
 در ایــن دســته از دعاهــا، اعتــراف بــه گنــاه و طلــب بخشــش، نمایشــی از روح متعالــی آن 
بزرگواران است. از طرفی شناخت عمیق آنان از پروردگار هستی و ذات بی کران او و از طرف 
دیگر مشــاهده فقر  و وجود محدود خویش و توجه به مقام بندگی، چنان حالت فروتنی و 
خشــوعی در آنها پدید می آورد که باعث می شــد احســاس کوتاهی نسبت به ادای وظایف 

بندگی کرده و در برابر معشوق لب به استغفار بگشایند.

آوردم خـدمت  تقصــــیر  که ندارم به طاعت استظهارعــذر 

کنند توبه  گناه  از  استغفارعاصیان  عبادت  از  عارفان 

ح شده که در این جا  البته در پاســخ به این پرســش نکات دیگری نیز از سوی بزرگان مطر
مجال پرداختن به آنها نیست.1  

1. ر.ک: پاسخ به شبهات کالمی؛ دفتر چهارم: امامت، ص 483-478.

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْرعر َوّفِ

ُ
توِجُبَمْعروفَحْضَرةلم أ

سی
فار

سی
آشکار شدیاری نکردمپیش آمدبدی کنندهفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ـِ َیْعرݭُِض ما َتْرِك َعَلٰیيَعْزمواژگــــــــــــــــان ئاِتِمَن ي  ل الّسّیِ
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

گوار دنیوی یا اخروی در پی دارد؟ یاری نکردن مظلوم چه عواقب نا  .3
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ْره« با وجود یا عدم وجود قید »ِلُمْؤِمٍن« چیست؟ 
ّ
َوف

ُ
ْم أ

َ
ل
َ
ِزَمني ِلُمْؤِمٍن ف

َ
4.    معنای فراز »ِمْن َحّقِ ِذي َحّقٍ ل

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

دو رکن اصلی توبه چیست؟ تحقق این دو رکن چه دستاوردی برای ما دارد؟  .5
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•   با مراجعه به تفاسیر از جمله تفسیر نمونه، ذیل آیه 19 از سوره مبارکه نور، بیان کنید:
1. اشاعه فحشا  به چه معناست؟ 

2.چرا خدا؟زع؟ نه تنها مرتکبان  آن، بلکه دوست داران آن را، به شّدت نکوهش می کند؟ 



بدهکاری

نیایش30

درس 10

1  معبودا، به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما   

و مرا عافیت ده از بدهکاری ای که

چهره ام با آن بفرساید

و ذهنم در آن سرگردان شود 

و فکرم از آن آشفته  گردد  

و مشغولیتم در پرداختن به آن به درازا کشد.

2   و به تو -ای پروردگارم- پناه می آورم از

اندوه بدهکاری و اندیشه آن  

و دل مشغولی بدهکاری و بی خوابی آن؛

پس به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما

و مرا از آن پناه ده. 

ٍد َو آِلِ  1 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

َعاِفيََة ِمْن َديٍْن
ْ
َو َهْب ِلَ ال

َیْلُُق بِِه وَْجيِه 

َو َيَاُر ِفيِه ِذْهِن

ُ فِْكِري
َ

ُب ل َو يَتََشعَّ

َو َيُطوُل بُِمَمارََسِتِه ُشْغيِل   

ُعوُذ بَِك يَا رَبِّ ِمْن
َ
2 َو أ

يِْن َو فِْكِرهِ َهمِّ الَّ  

يِْن َو َسَهِرهِ َو ُشْغِل الَّ

ٍد َو آِلِ فََصلِّ َعَ ُمَمَّ

ِعْذِن ِمنُْه
َ
َو أ

يْن  َمُعونَِة َعَ قََضاِء الَّ
ْ
َو كَن ِمْن ُداعئِِه؟ع؟ يِف ال

نیایش امام؟ع؟ درباره  یاری خواستن برای ادای بدهکاری



و به تو پناه می جویم -ای پروردگارم-

از خواری آن )بدهکاری( در زندگی

و از پیامد آن پس از مرگ؛

پس به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما

و مرا از آن پناه ده

با توانگری بیش از حد نیاز

یا به قدر کفافی که رساننده به نیاز باشد.

ْستَِجُی بَِك يَا رَبِّ
َ
َو أ

َيَاِة
ْ
ِِه يِف ال

َّ
ِمْن ِذتل

َوفَاِة
ْ
َو ِمْن تَِبَعِتِه َبْعَد ال

ٍد َو آِلِ فََصلِّ َعَ ُمَمَّ

ِجْرن ِمنُْه
َ
َو أ

بِوُْسٍع فَاِضٍل

ْو َكَفاٍف َواِصٍل
َ
أ

نـمـایی از  دعا

بدهکاری چه اثراتی بر زندگی ما می تواند بگذارد؟
چگونه از بدهکاری به پروردگارمان پناه ببریم؟

واژ گان مــهم

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ُبَیَحاُرَدْینَهْب َیُطوُلَیَتَشّعَ

ْسَتِجیُرَسَهرَهّمُشْغل
َ
َتِبَعةأ

ِجْر
َ
َواِصلَکَفافَفاِضلُوْسعأ



118

درس دهم
نیایش 30

▪   میان قرض دادن تا گرفتن تفاوت از زمین تا آسمان است   ▪
از ویژگی های جالب و تحســین برانگیز اســالم این اســت که پیشــوایان معصوم آن؟مهع؟ از ســویی 

مؤمنان را به قرض دادن تشویق کرده اند و از سوی دیگر، آنان را از قرض گرفتن بر حذر داشته اند.
ُخـوُه اْلُمْسـِلُم ِفـي َقـْرٍض َو ُهـَو َیْقـِدُر َعَلْیـِه َفَلـْم 

َ
▪   از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت شـده: »َمـِن اْحَتـاَج ِإَلْیـِه أ

ِة؛ هرکس برادر مسـلمانش در قرضی به او نیازمند شـود و او با اینکه  َم اهلُل َعَلْیِه ِریَح اْلَجّنَ َیْفَعْل َحّرَ
می توانـد، بـه او قـرض ندهـد، خـدا بـوی بهشـت را بـر او حـرام می کنـد.« )األمالـي )للصـدوق(، ص 430(

 َحَسـَب اهلُل َلُه 
َّ

ْقـَرَض ُمْؤِمنـًا َیْلَتِمُس ِبِه َوْجَه اهلِل ِإال
َ
▪   از امام صـادق؟ع؟ روایـت شـده: »َمـا ِمـْن ُمْؤِمـٍن أ

ـی َیْرِجـَع ِإَلْیـِه َماُلُه؛ هر مسـلمانی که برای رضای خدا به مسـلمانی دیگر  َدَقـِة َحّتَ ْجـَرُه ِبِحَسـاِب الّصَ
َ
أ

قرضـی دهـد، خـدا پـاداش آن )مـاِل قرض داده شـده( را هماننـد صدقـه بـرای او حسـاب  می کنـد تـا 
اینکـه مالـش بـه او باز گـردد.«  )الکافـی، 34/4(

ْیَسـَر َقَضـاَك َو ِإْن َمـاَت 
َ
ْجـٍر  ِإْن أ

َ
▪  از امام صـادق؟ع؟ روایـت شـده: »َقـْرُض اْلُمْؤِمـِن َغِنیَمـٌة َو َتْعِجیـُل أ

گر  َکاِة؛ قـرض دادن به مؤمـن غنیمت و جلوانداختن پاداش اسـت؛ ا
َقْبـَل َذِلـَك اْحَتَسـْبَت ِبـِه ِمـَن الـزݨݨݨݨݨَّ

گـر بمیـرد، به عنـوان زکات حسـابش می کنـی.« )الکافـی، 558/3( بتوانـد، قرضـش را بـه تـو ادا می کنـد و ا

ح دعا شر

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

سرگردان می شودَيَارُ
مــاده »ح ی ر« به معنــای حیرانی و ســرگردانی  اســت. َیَحــاُر فعل مضارع 
است. به مکان جمع شدن آب »َحاِئر« می گویند؛ گویا آب در آن سرگردان 

ایستاده است و نمی داند به کدام سو برود.

اندوه شدیدَهّ
ــحمَة في 

َ
گفتــه اند ماده »ه م م« به معنای ذوب شــدن  اســت. »َهَمْمُت الّش

ه الحزُن و المرُض؛ اندوه و بیماری او  النــار؛ پیــه را در آتش ذوب کردم«. »َهّمَ
را ذوب کرد«. »َهّم« یعنی اندوه شدید؛ چون انسان را ذوب می کند.

مقدار مورد نیازكََفاف

ماده »ک ف ف« به معنای باز داشــتن و نگه داشــتن  است. چون دست 
وسیله نگه داشتن اشیاء است به آن »َکّف« گفته می شود . »کففت فالنًا 
عــن األمــر؛ او را از آن کار بــاز داشــتم«.  »َکَفــاف« به معنای ُقوت اســت؛ 
میزانی از روزی که انسان را از دیگران بی نیاز می کند و او را از درخواست 

از آنان باز می دارد.

ح واژ گان شر
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حتی بر پایه برخی روایات، قرض دادن از صدقه دادن بهتر است. راز برتری قرض دادن بر صدقه در 
برخی روایات این گونه بیان شده است: 

کند  که واقعا نیازمند است قرض می گیرد چون می داند باید قرضش را روزی ادا  کسی  1. معموال 
حال آنکه صدقه  این چنین  نیست و ممکن است به دست کسی برسد که مستحق آن نیست. 
" َو  ٍ َدَقُة ِبَعَشَرةݫ َیَة َعَشَر َو الّصَ ِة َمْکُتوٌب: "اْلَقْرُض ِبَثَمانݭݭِ از امام صادق؟ع؟ روایت شده: »َعَلی َباِب اْلَجّنَ
َما ُوِضَعْت  ِفي َیِد َغْیِر ُمْحَتاج؛  بر در بهشت نوشته اند:  َدَقَة ُرّبَ  ِلُمْحَتاج َو الّصَ

َّ
 َیُکوُن ِإال

َ
ّنَ اْلَقْرَض ال

َ
َذِلَك أ

قرض معادل هجده و صدقه معادل ده است؛ علتش این است که قرض جز در دست نیازمند قرار 
نمی گیرد حال آنکه چه بسا صدقه به دست غیر نیازمند بیفتد.« )تفسیر القمی،  350/2(

کار  کـه انسـان قـرض می دهـد روزی بـه او بازمی گـردد و او بـار دیگـر می توانـد بـا آن،  2. پولـی را 
ْن [ 

َ
َحُب  ِإَلـّيَ ِمْن ]أ

َ
َتْیـِن أ ْقِرُضَها َمّرَ

ُ
ْلـُف ِدْرَهـٍم أ

َ
خیـر انجـام دهـد. از رسـول خـدا؟ص؟ روایت شـده:  »أ

ًة؛ اینکـه هـزار درهـم را دوبـار قـرض دهـم بیشـتر دوسـت دارم از اینکـه آن را یک بار  َق ِبَهـا َمـّرَ
َ

َتَصـّد
َ
أ

صدقـه دهـم.« )ثواب األعمـال و عقـاب األعمـال، ص138(
از  که  شده  توصیه  آنها  شده  اند،به  تشویق  قرض دادن  به  مؤمنان  که  اندازه  همان  به  شاید  اما 

قرض  گرفتن بپرهیزند. از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده: 
ِخَرِة؛ از قرض گرفتن 

ْ
ي ال ْنَیا َو َقَضاٌء فݭݪِ

ُ
ْیِل َو َقَضاٌء ِفي الّد

َ
ٌة ِبالّل َهاِر َو َمَهّمَ ٌة ِبالّنَ

َ
ُه َمَذّل ْیَن َفِإّنَ

َ
ُکْم َو الّد ا ِإّیَ

که باعث خواری در روز و غم  و اندوه در شب می شود و باید در دنیا  )بدهکارشدن( بپرهیزید؛ چرا
و آخـرت آن را ادا کـرد! )الکافی، 95/5(

گوار بدهکاری، بیشتر آشنا می شویم راهکارهای  در نیایش سی ام صحیفه ضمن اینکه با پیامدهای نا
روشنی به دست می آوریم که با رعایت  آنها می توانیم از  این بالی آرامش سوز در امان بمانیم.

▪   بدهكاری ای که باید از آن گریخت   ▪
ٍد َو آِلِه ی ُمَحّمَ

َ
ُهّمَ َصّلِ َعل

َّ
الل

این نیایش نیز با ذکر شــریف صلوات آغاز می شــود تاجان های ما را برای رازگویی و نیازخواهی از 
پروردگارمان درباره بدهکاری آماده کند.

آن  با  نوعی  به  همه  معموال  نیست،  خوبی  چیز  بدهکاری  که  باوریم  این  بر  ما  بیشتر  اینکه  با 
دست و پنجه نرم می کنیم؛ گویا بدهکاری امری نیست که بتوانیم از آن بگریزیم. 

مهم آن است که  مراقب باشیم گرفتار بدهکاری های مصیبت بار و آرامش سوز نشویم؛ بدهکاری هایی 
که امام سجاد؟ع؟ از آنها گریزان است و به خدا؟زع؟ پناه می برد.
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گرفتار بدهکاری ای با خصوصیات زیر نشود )َو َهْب  که  امام؟ع؟ از خداوند؟زع؟ عافیت می خواهد 
 ِمْن َدْیٍن(:

َ
َیة َعافݭݪِ

ْ
َي ال لݭݪِ

ُق ِبِه َوْجِهي«: »]بدهکاری ای که[ چهره ام با آن بفرساید.«
ُ
1. »َیْخل

در  که  است  آمده  بفرسایی«  »ُتْخِلُق؛  بفرساید«،  ُق؛  ُ
»َیْخل به جای  نسخه ها  از  برخی  در  تذکر: 

این  صورت ترجمه عبارت چنین می شود: »]بدهکاری ای که[ چهره ام را  با آن بفرسایی.«
مقصود از »فرسایش چهره« می تواند یکی از دو امر زیر باشد:

▪  ازمیان رفتن شادابی ظاهری چهره به سبب فشارهای روانی که بدهکاری وارد می کند. 
▪ ازمیان رفتن آبرو به سبب اظهار نیاز در برابر دیگران و درخواست قرض از آنان. امام سجاد؟ع؟ 
دست کم در دو جای دیگر از صحیفه از خداوند؟زع؟ می خواهد که آبرویش را حفظ کند و نگذارد 

با درخواست از دیگران، از دست برود:
ِمیَن« )نیایش47، فــراز 131(؛ »چهره ام )آبرویم( را از 

َ
َعال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
ی أ

َ
ِب ِإل

َ
ل - »ُصــْن َوْجِهــي َعــِن الّطَ

درخواست از هر یک از جهانیان، محافظت فرما!«
ْســَتْرِزَق 

َ
أ
َ
َتاِر ف

ْ
ق ِ

ْ
 َتْبَتِذْل َجاِهي ِبال

َ
َیَســاِر َو ال

ْ
ٍد َو آِلِه َو ُصْن َوْجِهي ِبال ــی ُمَحّمَ

َ
ُهــّمَ َصــّلِ َعل

َّ
- »الل

ّمِ َمْن َمَنَعِني َو 
َ

ی ِبذ
َ
ْبَتل

ُ
ْعَطاِني و أ

َ
َتِتَن ِبَحْمِد َمْن أ

ْ
ف

َ
أ
َ
ِقَك ف

ْ
ْســَتْعِطَي ِشــَراَر َخل

َ
ْهَل ِرْزِقَك َو أ

َ
أ

َمْنِع« )نیایش 20، فراز 26(؛ »معبــودا، به محمد و خاندان او 
ْ
ْعَطــاِء َو ال ِ

ْ
ّيُ ال ْنــَت ِمــْن ُدوِنِهــْم َولݭݭݭِ

َ
أ

توجــه مهرورزانــه فرمــا و چهره ام )آبرویم( را بــا توانگری حفظ نما و جایــگاه اجتماعی ام را با 
تنگ دســتی مفرســای که به واســطه آن، از روزی خوارانت درخواســت روزی کنم و از بدترین 
آفریدگانت درخواســت بخشــش کنم و در پی آن، یا گرفتار  ســتودن شخصی شوم که به من 
می بخشد یا گرفتار نکوهش از سوی کسی شوم که مرا محروم می سازد؛ حال آنکه  بخشیدن 

یا نبخشیدن به دست توست، نه آنان!«

2. »َو َیَحاُر ِفیِه ِذْهِني«: »و ]بدهکاری ای که[ ذهنم در آن حیران و سرگردان شود.«
که راه درست را نمی داند و به همین دلیل، در جای خود می ایستد و به هیچ  حیران کسی است 
ک  ادرا هیچ  و  است  ایستاده  که  است  ذهنی  حقیقت  در  حیران  ذهن  نمی کند.  حرکت  سویی 

مفیدی در اختیار صاحب خود قرار نمی دهد.

ُه ِفْکِري«: »و ]بدهکاری ای که[ فکرم به واسطه آن شاخه شاخه و آشفته شود.«
َ
ُب ل 3. »َو َیَتَشّعَ

فکری که شاخه شاخه و آشفته است، پیوسته از این شاخه به آن شاخه می رود و نمی تواند بر روی 
موضوع واحدی تمرکز کند و آن را به نتیجه برساند. 
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ــا  ــرای دســت وپنجه نرم کردن ب ــْغِلي«: »و ]بدهــکاری ای کــه[ مشــغولیتم ب ــِتِه ُش ــوُل ِبُمَماَرَس 4. »َو َیُط
آن بــه درازا کشــد«

یکی از دغدغه های امام ســجاد؟ع؟ در دعاها این اســت که  مبادا مشــغولیت به اموری او را از امور 
مهم تر که برای آنها آفریده شده است، بازدارد؛ فرازهای زیر گویای این حقیقت است:

 
ً
ِني َغدا

ُ
ل
َ
ِني ِبَما َتْسأ

ْ
ِني ااِلْهِتَماُم ِبِه َو اْسَتْعِمل

ُ
ٍد َو آِلِه َو اْکِفِني َما َیْشَغل ی ُمَحّمَ

َ
ُهّمَ َصّلِ َعل

َّ
▪ »الل

ه « )نیایش 20، فراز 3(؛ »معبودا، به محمد و خاندانش توجه 
َ
ْقَتِني ل

َ
اِمي ِفیَما َخل ّیَ

َ
َعْنُه َو اْسَتْفِرْغ أ

مهرورزانه فرما، و مرا از آنچه پرداختن به آن مرا به خود مشغول می کند، کفایت کن، و مرا به 
کاری که فردا درباره آن از من خواهی پرسید، بگمار و همه روزهایم را برای آنچه مرا برایش 

آفریده ای به کار بر.«
با  مرا  »و  9(؛  فراز   ،7 )نیایش  ِتك  «  ُسّنَ اْسِتْعَماِل  َو  ُروِضَك 

ُ
ف َتَعاُهِد  َعْن  ِباالْهِتَماِم  ِني 

ْ
َتْشَغل  

َ
»ال  ▪

مشغولیت به اندوه )یا دل نگرانی(، از پرداختن به واجبات و عمل به مستحبات باز مدار.«
این ها خطراتی است که یک بدهکاری نسنجیده می تواند برای ما به دنبال آورد. 

▪   پناه بر خدا؛ باز هم پناه بر خدا!   ▪
که با پیامدهای یک بدهکاری  ناسنجیده آشنا شدیم، وقت آن رسیده با تمام وجود به  کنون  ا
که در فراز دوم این نیایش، چهار بار  پروردگارمان پناه ببریم. این پیامدها چنان سنگین هستند 
ْسَتِجیُر 

َ
ِني ِمْنُه؛ أ

ْ
ِعذ

َ
؛ أ  ِبَك َیا َرّبِ

ُ
ُعوذ

َ
واژه هایی که داللت بر »پناه بردن بر خدا« می کند، به کار رفته )أ

ِجْرني ِمْنُه( و دوبار از ذکر شریف صلوات یاری گرفته شده است. 
َ
؛ أ ِبَك َیا َرّبِ

 ِبَك َیا َرّبِ ِمن(:
ُ
ُعوذ

َ
ابتدا با ندای پروردگارمان از چهار پیامد بدهکاری به او پناه می بریم )َو أ

ْیِن«؛ »اندوه بدهکاری«
َ

1. »َهّمِ الّد
2. »َو ِفْکِرِه«؛ اندیشه آن؛ بسته به مرجع ضمیر، مقصود یکی از دو امر زیر است:

ْیِن( 
َ

▪ یا »اندیشه بدهکاری« )مرجع ضمیر: الّد
ْیِن(

َ
▪ یا »اندیشه برخاسته از اندوه بدهکاری« )مرجع ضمیر: َهّمِ الّد

ْیِن«؛ »مشغولیت بدهکاری«
َ

3. »َو ُشْغِل الّد
4. »َو َسَهِرِه«؛ »بی خوابی آن«؛ بسته به مرجع ضمیر، مقصود یکی از دو امر زیر است:

ْیِن( 
َ

▪ یا »بی خوابی بدهکاری« )مرجع ضمیر: الّد
ْیِن(

َ
▪ یا »بی خوابی برخاسته از مشغولیت به بدهکاری« )مرجع ضمیر: ُشْغِل الّد

ي ِمْنُه«  نݭݪِ
ْ

ِعذ
َ
ٍد َو آِلِه َو أ ی ُمَحّمَ

َ
َصّلِ َعل

َ
سپس با ذکر شریف صلوات بار دیگر به خدا پناه می بریم: »ف
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▪   پیامدهای دنیوی و اخروی بدهكاری   ▪
که بدهکاری می تواند: (؛ چرا ْسَتِجیُر ِبَك َیا َرّبِ

َ
بار دیگر می خواهیم به پروردگارمان پناه بجوییم )َو أ

َحَیاِة(
ْ
ِتِه ِفي ال

َّ
1. در زمان زندگی، باعث ذلت و خواری ما شود )ِمْن ِذل

به سوی  را  دستمان  که  زمانی  چه  شود؛  خواری  باعث  می تواند  انتها  تا  ابتدا  از  بدهکاری 
دیگران دراز می کنیم؛ چه زمانی که خود را زیر بار دین دیگری می بینیم؛ چه حتی زمانی که 

بدهی را ادا می کنیم و هنوز باید بار منت آن را به دوش بکشیم.

اِة(
َ
َوف

ْ
2. پس از مرگ، پیامدهای اخروی به همراه آورد )َو ِمْن َتِبَعِتِه َبْعَد ال

کنـد، پیامدهـای اخـروی  کوتاهـی  گـر انسـان در ادای بدهـکاری  گـون، ا گونا بـر پایـه روایـات 
سـنگینی در انتظـار او خواهـد بـود. روایتـی نورانـی از امـام محمـد باقـر؟ع؟ به تنهایـی می تواند 
ـاَرَة َلـُه 

َ
 َکّف

َ
ْیـَن ال

َ
 الّد

َّ
ـُرُه اْلَقْتـُل ِفـي َسـِبیِل اهلِل ِإال  َذْنـٍب ُیَکّفِ

ُ
اهمیـت ایـن موضـوع را آشـکار کنـد: »ُکّل

ـِذي َلـُه اْلَحـق؛  کشته شـدن در راه خـدا، کفـاره هـر گناهـی 
َ
ْو َیْعُفـَو اّل

َ
ْو ُیْقَضـی َعـْن َصاِحِبـِه أ

َ
َداُؤُه أ

َ
 أ

َّ
ِإال

اسـت مگـر بدهـکاری کـه کفـاره آن یـا ادای آن اسـت یـا اینکـه دیگـری به جـای انسـان بپـردازد یـا 
اینکـه صاحـب حـق، از آن بگـذرد. « )علل الشـرائع، 528/2(

از امام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: »هرکـس حـق مؤمنـی را نپـردازد، خـدا در روز  در روایتـی دیگـر 
قیامـت او را پانصـد سـال بـر روی دو پایـش ایسـتاده نگـه مـی دارد تـا اینکـه عـرق یـا خونـش چـون 
ـِذي َحَبـَس َعـِن اهلِل 

َ
اِلـُم اّل

َ
سـیل فرو می ریـزد و ندادهنـده ای از جانـب خـدا نـدا می دهـد: "َهـَذا الّظ

ـُه؛ ایـن همـان سـتمکاری اسـت کـه حـق خـدا را نپرداخت". سـپس چهـل روز نکوهش می شـود 
َ

َحّق
و پـس از آن، دسـتور می دهنـد او را به سـوی آتـش ببرنـد.« )الکافـی، 367/2(

شـده:  روایـت  امام صـادق؟زع؟  از   بـاز 
ُهـَو  َو  َماِلـِه  َعـْن  ُمْؤِمنـًا  َحَبـَس  ُمْؤِمـٍن  َمـا  ّیُ

َ
»أ

َطَعـاِم  ِمـْن  اهلِل  َو  َیـُذْق  َلـْم  ِإَلْیـِه  ُمْحَتـاٌج 
اْلَمْخُتـوِم؛  ِحیـِق  الّرَ ِمـَن  َیْشـَرُب   

َ
ال َو  ـِة  اْلَجّنَ

هـر مؤمنـی کـه مـال مؤمـن دیگـری را کـه به 
آن نیـاز دارد، از او دریـغ کنـد، بـه خـدا قسـم 
رحیـق  از  و  نمی چشـد  بهشـتی  غـذای  از 

نمی نوشـد!«  مختـوم 
)ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص240(

ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ

 ٿ  ٿ ٹٹ 
گر یکی از شما دیگری را امین قرار داد ا

آن که امین قرار داده شده باید امانتش را ادا کند
و از خدا، پروردگارش، پروا کند.

بقره  : 283 

آیینه در آیینه
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گر باشد بدهكاری نیست   ▪ ▪   چیزی که ا
َصّلِ 

َ
)ف می بریم  پناه  خدا  به  دیگر  بار  صلوات،  شریف  ذکر  به  توسل  از  پس  نیز  پایانی  فراز  در 

گوار بدهکاری سخن  از پیامدهای نا ِمْنُه(، اما با یک تفاوت؛ پیش تر  ِجْرني 
َ
أ َو  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحّمَ ی 

َ
َعل

ح می کنیم و از پروردگارمان  می گفتیم اما اینجا یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده از بدهکاری را مطر
می خواهیم با فراهم آوردن آن ما را پناه دهد. آن عامل بازدارنده چیزی نیست مگر »دارایی«.

شر  از  را  او  این دو،  از  یکی  با  می خواهد  خدا؟زع؟  از  و  می برد  نام  دارایی  گونه  دو  از  امام سجاد؟ع؟ 
بدهکاری پناه دهد:

اِضٍل(
َ
▪ دارایی گسترده ای که از حد نیاز فراتر باشد )ِبُوْسٍع ف

▪ دارایی بسنده ای که به اندازه نیاز باشد )َکَفاٍف َواِصٍل(
این فراز کوتاه در عین سادگی، نکات فراوانی در دل خود دارد؛ از جمله:

نیز  روایات دیگر  و  نیایش ها  این حقیقت در  گونه دارایی فی نفسه مطلوب هستند؛  هر دو   .1
بازتاب داده شده است:

در  می کنیـم.  درخواسـت  واسـع  رزق  پروردگارمـان  از  نیایش هـا  از  بسـیاری  در  سـویی،  از   ▪
ـِب ِرْزقًا  ّیِ

ِل الّطَ
َ

ُهـّمَ اْرُزْقِنـي ِمْن َفْضِلـَك اْلَواِسـِع اْلَحال
َ
نیایشـی از امام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: »الّل

گسـترده و  ِخـَرِة َصّبـًا َصّبـًا َهِنیئـًا َمِریئـًا...؛ معبـودا، از فضـل 
ْ

ْنَیـا َو ال
ُ

غـًا ِللّد
َ

بـًا َبال  َطّیِ
ً

ال
َ

َواِسـعًا َحـال
کیـزه، رسـاننده بـرای دنیـا و آخـرت کـه  کیـزه ات، رزقـی بـه مـن ده گسـترده، حـالل، پا حـالل و پا

)الکافـی، 550/2( گـوارا باشـد...«  پیوسـته آن را بـر مـن فرو ریـزی و دل چسـب و 
▪ از سـوی دیگر، در روایات فراوانی کفاف سـتوده شـده اسـت. از رسـول خدا؟ص؟ روایت شـده: 
ـٍد اْلَکَفـاَف؛ آنچـه انـدک  َ ُمَحّمَ ـدًا َو آلݧ ُهـّمَ اْرُزْق ُمَحّمَ

َ
ْلَهـی الّل

َ
َکُثـَر َو أ ـا  َکَفـی َخْیـٌر ِمّمَ  َو 

َ
»ِإّنَ َمـا َقـّل

کافـی باشـد، بهتـر اسـت از آنچـه فـراوان و غفلـت آور باشـد؛ معبـودا، کفـاف را روزی محمـد و  و 
خانـدان محمـد فرمـا!« )الکافـی، 141/2(

که آنان را از یاد خدا غافل نمی کند و می توانند با  2. برای برخی، دارایی گسترده خیر  است؛ چرا
آن منشأ خیرات و برکات برای خود و دیگران شوند. برای برخی دیگر، دارایی به اندازه نیاز 
که زمینه غفلت از آنان زدوده می شود و آنان می توانند با صبر و رضا به مقامات  خیر است؛ چرا
معنوی دست یابند. شاید برای همین در این فراز هیچ یک را مشخصا نمی خواهیم، بلکه کار 

را به پروردگارمان می سپاریم تا هرکدام را که به صالح ماست نصیب ما کند.
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وایت در نكوهش آن، یان بار  بدهكاری و این همه ر با توجه به این همه پیامدهای ز
یدن که نتیجه اش بدهكاری است، آیا قرض گرفتن یا نسیه خر

 در هر شرایطی ناپسند است؟

همه آنچه در نکوهش بدهکاری وارد شــده، هشــداری اســت به مؤمنان برای اینکه به سادگی 
تــن بــه بدهــکاری ندهنــد. این پیــام را حتــی از عبــارت پایانی ایــن درس )َکَفــاٍف َواِصــٍل( نیز 
می توانیــم دریافــت کنیم؛ اینکه از خــدا می خواهیم با کفاف واصل ما را از بدهکاری پناه دهد، 

یعنی تا زمانی که به اندازه نیازهای ضروری خود دارایی داریم، بدهکاری معنا ندارد.
بنابراین آنچه کراهت شدید دارد، بدهکاری است در شرایطی که نیاز ضروری وجود ندارد.

گر نیاز شدید  بر همین اساس عالمه حلی؟هر؟ می نویسد: »با وجود نیاز، کراهت کم می شود و ا
که بیم تلف شدن باشد، قرض گرفتن  گر نیاز به حدی برسد  کراهت برداشته می شود و ا شود، 

واجب می شود.« )التذکره، 2/2(

در روایتی از امام موسی کاظم؟ع؟ آمده است: 
هرکس این رزق را از راه حاللش بجوید تا با آن به خود و نان خوراِن خود رسیدگی کند، 
نتوانست  ]و  شد  مغلوب  جهاد  این  در  گر  ا پس  است؛  خدا؟زع؟  راه  در  مجاهد  همانند 
به اندازه نیاز درآمد داشته باشد[، باید به عهده خدا و فرستاده اش، مقداری را که با آن 
گر بمیرد و قرضش را  خوارک ضروری نان خورانش را تأمین کند قرض بگیرد؛ بنابراین ا

ادا نکند، ادای آن بر عهده امام است... )الکافی، 93/5(
برخی روایات حتی از بدهکاری معصومان؟مهع؟ هنگام وفات خبر داده اند؛ به عنوان نمونه:

 رسول خدا؟ص؟ در حالی از دنیا رفت که زرهش نزد یکی از یهودیان مدینه گرو بود؛ بابت 
بیست صاع جو که برای نفقٔه خانواده اش نسیه خریده بود. )قرب اإلسناد، ص91(

مهم آن است که  با توکل بر خدا:
کسب روزی حالل و برنامه ریزی برای مصرف، زمینه بدهکاری را  کوشش برای  ▪ اوال: با 

از خود دور کنیم؛
▪ ثانیا: مراقب باشیم برای نیازهای کاذب و غیرضروری زیر بار بدهکاری نرویم.

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ِجْرَهّمَفاِضلُشْغلعر

َ
أ

سی
فار

سی
سرگردان شودبیداری در شبپیامدبدهکاریفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْرواژگــــــــــــــــان جݭِ
َ
ـُه  ِمْن)نـ(ي أ ْوَفاِضٍلُوْسٍع بݭِ

َ
 َواِصٍل َکَفاٍف أ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

دیدگاه اسالم در باب قرض دادن و قرض گرفتن چیست؟  .3
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.    بدهکاری چه پیامدهای نامطلوبی می تواند داشته باشد؟ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ْو َکَفاٍف َواِصٍل« چه نکاتی در بر دارد؟
َ
اِضٍل أ

َ
ِجْرني ِمْنُه ِبُوْسٍع ف

َ
عبارت  » أ  .5

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  بــا مراجعــه بــه تفاســیر بیــان کنیــد اصطــالح قرآنی »قــرض الحســنه« به چه معناســت؟ آیــا صرفا 
به معنای قرض دادن است یا معنایی عمیق تر و عام تر دارد؟ 

)بقره: 245؛ مائدة: 12؛ حدید:  11 و 18؛ تغابن: 17؛ مزمل: 20(
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3  معبودا، به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما  

و مرا از اسراف و زیاده روی بازدار

و با بخشندگی و میانه روی استواری بخش

و به من اندازه نگاه داشتِن نیکو در امور مالی را بیاموز

و با لطف خود، از هزینه بیجا نگاهم دار

و روزی هایم را از راه های حالل روانه ساز

و هزینه کردنم را به سوی درهای نیکی جهت ده

و از من دور کن 

آن مالی را که در من پدید می آورد 

خودپسندی ای را یا منجرشدن به ستمی را

گرفتار آیم. یا  آن مالی را که در پی آن به سرکشی ای  

4 معبودا، همنشینی با فقیران را برایم دوست داشتنی کن

و برای همنشینی با آنان، با صبری نیکو مرا یاری فرما.

الی این دنیای فانی، از من بازگرفتی کا 5  و آنچه را از   

در گنجینه های جاوید خود برایم اندوخته ساز.

ٍد َو آِلِ للُّٰهمَّ َصلِّ َعٰ ُمَمَّ
َ
3 أ

َِف َو اِلزْدياِد  َو اْحُجبْن َعِن السَّ

َْذِل َو اِلقِْتصاِد ْمن بِالْ َو قَوِّ

َو َعلِّْمن ُحْسَن اتلَّْقديِر

َو اقِْبْضن بِلُْطِفَك َعِن اتلَّبْذيِر

ْرزاِق
َ
َلِل أ

ْ
ْسباِب ال

َ
ْجِر ِمْن أ

َ
َو أ

ِبِّ إِنْفاِق
ْ
بْواِب ال

َ
ْه يف أ َو وَجِّ

َو اْزِو َعّن 

ِمَن الْاِل ما ُيِْدُث ل

 َبْغٍ 
َ

ّدياً إِیل
َ
ْو تَأ

َ
َميلًَة أ

ُب ِمنُْه ُطْغياناً   َتَعقَّ
َ
ْو ما أ

َ
أ

ُفَقراِء
ْ
َّ ُصْحبََة ال للُّٰهمَّ َحبِّْب إِلَ

َ
4 أ

ْبِ  
ِعّن َعٰ ُصْحبَِتِهْم ِبُْسِن الصَّ

َ
َو أ

فانيَِة 
ْ
نْيا ال 5 َو ما َزَويَْت َعّن ِمْن َمتاِع الُّ

اقيَِة
ْ

فاْذَخْرُه ل يف َخزائِِنَك ال



6  و قرار ده  

 آنچه از دارایی ناچیز دنیا به من ارزانی داشتی

الی آن برایم پیش فرستادی  و آنچه از کا

وسیله ای برای رسیدن به جوارت

و رسیدن به قربت

و وسیله ای به سوی بهشتت؛

که همانا تویی دارای بخشش سترگ

 و تویی آن بخشندٔه بزرگوار.

6  َو اْجَعْل 

َن ِمْن ُحطاِمها  تلْ ما َخوَّ

َت ل ِمْن َمتاِعها
ْ
ل َو َعجَّ

 ِجوارَِك 
َ

َغًة إِیل
ْ
بُل

 قُْربَِك 
َ

َو وُْصلًَة إِیل

 َجنَِّتَك 
َ

َو َذريَعًة إِیل

َعظيمِ  
ْ
َفْضِل ال

ْ
إِنََّك  ذو ال

َكريُم
ْ
َواُد ال

ْ
نَْت ال

َ
َو أ

نـمـایی از  دعا

چه نکاتی را باید در زمینه مصرف دارایی ها در نظر داشته باشیم؟
ثروت و مال فراوان چه آفت هایی می تواند در پی داشته باشد؟

با فقیران چگونه باید برخورد کنیم؟

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

َرفُاْحُجْب ْمالّسَ ْقدیِرَقّوِ اْقِبْضُحْسَن الّتَ

ْجِر
َ
ْهأ ُیْحِدُثِاْزِو َعنِإْنفاقَوّجِ

َذریَعةُحطامِاْذَخْرُصْحَبةَمخیَلة
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ظلم و ستمبَْغ
ماده »ب غ ی« به معنای طلب و خواســت شــدید است. »َبغي«، مصدر 
گر با حرف علی استفاده شود، به معنای تجاوز، تعدی و ستم  است و  ا

خواهدبود که معموال از شهوت و خواسته ای شدید برمی خیزد.

سرکشیطُْغیان
 تجاوز

ماده »ط غ و« به معنای فراروی و تجاوز از حّد است. »ُطغیان«، مصدر  
ثالثــی مجــرد ایــن مــاده اســت. در فارســی و عربــی هنگامــی کــه آب 
کاربــرد دارد. واژه  رودخانــه سیل آســا لبریــز می شــود، واژه »طغیــان« 

»طاغوت« نیز از همین ریشه است.

وسیلهَذريَعة

»َذریَعــة« اســم و به معنای وســیله اســت. ایــن واژه در اصل به شــتری 
گفته می شــده که به وســیله آن شــکار را فریب می داده اند، بدین گونه 
کــه صیــاد در کنار شــتر مخفی شــده و حرکت می کــرد و هنگامی که به 

شکار نزدیک می شد، او را به دام می انداخت.

ح واژ گان شر

ح دعا شر

▪   اقتصاد و سعادت   ▪
گر در پی سعادت معنوی هستیم، نباید امور مالی و اقتصادی را نادیده  بر پایه آموزه های دینی، ا
بگیریــم؛ ازایــن رو قــرآن و روایات، سرشــار از آموزه هایی اســت کــه آن آموزه ها جهت گیــری صحیح را 
درباره امور مالی و اقتصادی روشن می کنند. در این نیایش زیبا نیز می توانیم دیدگاه امام سجاد؟ع؟ 

را درباره مسائل اقتصادی به  دست  آوریم و برای کاربست در زندگی، برابر دیدگانمان قرار دهیم.

▪   دیدگاه اسالم درباره مصرف   ▪
امام ســجاد؟ع؟ در چنــد جملــه کوتــاه بــه رویکــرد کلی اســالم دربــاره مصــرف اشــاره می فرماید که 

می توانیم آن را در دو عنوان خالصه کنیم: »میانه روی در مصرف« و »برنامه ریزی برای مصرف«.

وی در مصرف الف. میانه ر
ِتصاِد

ْ
ِل َو ااِلق

ْ
َبذ

ْ
ْمني ِبال ّوِ

َ
فݭِ َو ااِلْزدیاِد َو ق رݦَ َو اْحُجْبني َعِن الّسَ

َف إســرافًا« به معنــای »از میانــه روی عبــور کــرد و بــا بی مباالتی  ف« اســمی اســت از فعــل »أســرݦَ ــرݦَ » الّسَ
از حد اعتدال دور شــد.« )ریاض الســالکین، 348/4(
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تقدیر معیشت

به ویــژه  امــری  هــر  در  زیــاده روی  و  اســراف 
پیامدهــای  و  اســت  ناپســند  بســیار  مالــی  امــور 
ازایــن رو  دارد؛  جامعــه  و  فــرد  بــرای  کــی  خطرنا
نــدارد. دوســت  را  مســرفان  خــدا؟زع؟  کــه  اســت 
امام ســجاد؟ع؟ از پــروردگار می خواهــد ایشــان را 
ج کــردن بــازدارد و  از اســراف و زیــاده روی در خر

ــْذل« و »ااِلْقِتصــاد«، امــور مالــی ایشــان را ســامان دهــد و از کــژی و انحــراف نگــه دارد: َ به جــای آن بــا »اْلبݧ

ل
ْ

ذ ـݨݨݦَ ب
ْ
1. ال

کامــل و بی هیــچ دغدغــه ای انجــام  کــه انســان بــا رضایــت  »َبــْذل« به معنــای بخششــی اســت 
می دهــد. زیباســت کــه امام ســجاد؟ع؟ بالفاصلــه پــس از درخواســت دوری از اســراف و زیــاده روی، 
پــای بــذل و گشاده دســتی را بــه میــان می کشــد تــا اعــالم کنــد دوری از اســراف، به معنــای بخــل و 

خشک دســتی نیســت! 

ْفَضُلُهــْم ِإیَمانــًا؛ کدام یــک از مــردم، 
َ
ــاسݭِ أ ّيُ الّنَ

َ
•  روایــت شــده از رســول خــدا؟ص؟ پرســیدند: »أ

)الکافــی، 40/4( گشاده دســت ترینݭِ مــردم!«  َکّفــًا؛  ْبَســُطُهْم 
َ
»أ ایشــان فرمــود:  را دارد؟«  ایمــان  برتریــن 

؛  ــاسݭِ ــنݨَ الّنَ ــٌب ِم ی ــِة َقرݭِ ــںݨݐَ اْلَجّنَ ــٌب ِم ــنݨَ اهلِل َقِری ــٌب ِم ی ــِخّيُ َقرݭِ ــده: »الّسَ ــت ش ــم؟ع؟ روای •  از امام کاظ
بخشــنده بــه خــدا نزدیــک اســت، بــه بهشــت نزدیــک اســت، بــه مــردم نزدیــک اســت! «)الکافی، 40/4(

گــر بخواهیــم در راه خــدا؟زع؟، بــذول و گشاده دســت شــویم، کافــی اســت بــه ایــن آیــه از قــرآن کریــم  ا
اِزقیَن( )ســبأ: 39(؛ »و هرآنچه انفاق  ُهَو ُیْخِلُفُه َو ُهَو َخْیُر الّرَ

َ
ْنَفْقُتْم ِمْن َشــْي ٍء ف

َ
ایمان بیاوریم: ) َو ما أ

کنیــد، او جــای آن را پــر مــی کنــد و او بهتریــن روزی دهنــدگان اســت«. از امیرمؤمنــان؟ع؟ روایــت 
ــِة؛ هرکــس بــه جایگزیــن یقیــن داشــته باشــد، دســت ودل بازانه  َّ ݧ ْیَقــَن ِباْلَخَلــِف َجــاَد ِباْلَعِطیݧ

َ
شــده: »َمــْن أ

بخشــش می کنــد.« )نهج البالغــه، حکمــت 138(
آن  مصادیــق  از  یکــی  کــه  خــدا  راه  در  بخشــش  بدانیــم  گــر  ا می شــود  شــیرین تر  گشاده دســتی 
روایــت شــده: امیرمؤمنــان؟ع؟  از  گســتردگی روزی می شــود.  برکــت و  صدقــه دادن اســت، باعــث 

َدَقة؛ با صدقه، روزی را بر خود فرود آورید. )نهج البالغه، حکمت 137( ْزَق ِبالّصَ • اْسَتْنِزُلوا الّرِ

َدَقِة؛ وقتی تنگدست شدید، با صدقه، با خدا تجارت کنید! )حکمت 258( ْمَلْقُتْم َفَتاِجُروا اهلَل ِبالّصَ
َ
• ِإَذا أ

به نظر می رسد یکی از دالیلی که بذل باعث قوام و راستی امور مالی می شود، افزون بر آثار اخروی 
آن، همین برکاتی باشد که به همراه می آورد.

ۆ ۈۈ ٴۇ     ۋ ۋ ۅ
و اسراف نکنید 

که همانا او اسراف کنندگان را دوست ندارد.
انعام : 141

آیینه در آیینه



130

درس یازدهم
نیایش 30

ِتصاد
ْ
2. ااِلق

ج کــردن بی رویــه پســندیده اســت  آری، نــه خر
گزینــه  بهتریــن  خشک دســتی؛  و  بخــل  نــه  و 
کــه معــادل  بــرای مصــرف، میانــه روی اســت 

اســت. عربــی آن، واژه »اقتصــاد« 
َمنݭِ  َعاَل  »َما  شده:  روایت  امیرمؤمنان؟ع؟  از 

اْقَتَصد؛ هرکس میانه روی کند، فقیر نشود.«
)نهج البالغه، حکمت 140(

برای تشخیص مصادیق اسراف یا میانه روی، می توانیم از روایات نورانی زیر کمک بگیریم:

...؛ انسـان باید  ِ ݫ ِتـهݫ  ِلِخرݨݨݨݨݨَ
ً

ُم ِمْنـُه َفْضـال ُجـُل ِباْلَقْصـِد َو ُبْلَغـِة اْلَکَفـاِف َو ُیَقـّدِ ُیْنِفـِق الّرَ •   امام صـادق؟ع؟:  »لݭݭِ
کنـد و آنچـه از اموالـش اضافـه می آیـد،  ج  ج کردنـش میانـه رو باشـد و بـه انـدازه نیـازش خـر در خـر

کـه ایـن بیشـتر باعـث پایـداری نعمـت می شـود.« )الکافـی،52/4( بـرای آخرتـش پیـش بفرسـتد؛ چرا

•   از امام صـادق؟ع؟ پرسـیدند: »کمتریـن چیـزی کـه اسـراف شـمرده می شـود، چیسـت؟« فرمـود: 
ـَوى َهاُهَنا َو َهاُهَنا؛ لباسـی  ْمـَر َو َرْمَیـَك الّنَ ْکُلـَك الّتَ

َ
ـَك َو أ َنائݭِ ْهَراُقـَك َفْضـَل إݭِ ـَك َو إݭِ َذاُلـَك َثـْوَب َصْونݭِ ݭِ »اْبتݫ

کهنگـی لبـاس می شـود[ و  کـه بـرای حفـظ آبـروی توسـت، پیوسـته بپوشـی ]زیـرا باعـث خرابـی و 
گـر  کنـی ]ا ته مانـده غذایـت را دور بریـزی و خرمـا بخـوری و هسـته آن را این سـو و  آن سـو پرتـاب 

کنـی[!« )الکافـی، 56/4( بتوانـی از هسـته خرمـا اسـتفاده 

؛   اْلَبَدنݭݭِ َضّرَ بݭِ
َ
ْفَسـَد اْلَمـاَل َو أ

َ
ْسـَراُف ِفیَما أ ِ

ْ
َما اإل ْصَلَح اْلَبَدَن ِإْسـَراٌف... ِإّنَ

َ
•  امام صـادق؟ع؟: »َلْیـَس ِفیَمـا أ

هزینه برای آنچه موجب سـالمت بدن می شـود، اسـراف نیسـت... اسـراف تنها در چیزهایی اسـت 
کـه باعـث تباه شـدن مـال می شـود و به بدن ضرر می رسـاند.« )الکافـی، 54/4(

ُه ال 
َ
ــُه َیْوَم َحصاِدِه َو ال ُتْســرݭِفوا ِإّن

َ
•  مــردی از امام صــادق؟ع؟ دربــاره این آیه پرســید: ) َوآتوا َحّق

ُمْسِرفیَن( )انعام: 141(؛ امام؟ع؟ در پاسخ، از شخصی نام برد که کشاورزی می کرد و هرگاه 
ْ
ُیِحّبُ ال

محصولــش را بــه  دســت مــی آورد، همــٔه آن را صدقه مــی داد، طوری  که بــرای خــود و خانواده اش 
چیزی باقی نمی ماند؛ پس خداوند در آین آیه، کار او را اسراف شمرد. )الکافی، 55/4(

ج خود را به دو دسته تقسیم و معنای اسراف را درباره هریک بیان کنیم: بنابراین می توانیم مخار

ج ما برای خود و خانواده خود : هزینه بیش از نیاز متعارفمان، اسراف است. 1. مخار

2. مخــارج مــا بــرای دیگــران و کارهــای خیــر: انفــاق به گونه ای که چیــزی بــرای برطرف کردن 
نیازهای خودمان باقی نماند، اسراف است.

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ حئ 

ج می کنند،  و آنان که چون خر
نه زیاده روی می کنند و  نه سخت گیری، 

ج کردن آنان حد معتدلی میان این دو است. و خر
فرقان : 67

آیینه در آیینه
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ىئ ىئ   ىئ ی   یی 
ی جئ حئ مئ   

تبذیرکنندگان، برادران شیاطین هستند؛ 
و شیطان دربرابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود! 

إسراء : 27-26

آیینه در آیینه
یزی برای مصرف ب. برنامه ر

ْبذیر ْطِفَك َعِن الّتَ
ُ
ِبْضني ِبل

ْ
ْقدیِر َو اق ْمني ُحْسَن الّتَ ِ

ّ
َعل

تبذیر از ریشۀ بذر گرفته شده و در اصل به معنای 
را  اموالش  که  کسی  است.  کشاورزان  بذرپاشی 
مانند  مصرف می کند،  برنامه ریزی  و  تدبیر  بدون 
کشاورزی است که بذرها را به روی زمین می پاشد 

و نمی داند هر بذر کجا می رود.
بر پایه این فراز نورانی، شایســته اســت نیازهای خود را اولویت بندی کنیم و بســته به اهمیت هریک، 
مقدار مناسب از بودجۀ خود را به آن اختصاص دهیم. در این صورت تقدیر المعیشة را به خوبی انجام 

داده ایم که در روایات بسیار به آن توصیه شده است. از امام باقر؟ع؟ روایت شده: 

؛ یـنݭِ ـُه ِفـي الّدِ
ُ

َفّق َبـِة َو الّتَ ائݪِ ْبـُر َعَلـی الّنَ ْقِدیـرݭِ ِفـي اْلَمِعیَشـِة َو الّصَ ٌث: ُحْسـُن الّتَ
َ

َمـاِت اْلُمْؤِمـنݭِ َثـال
َ

 •  ِمـْن َعال
 از جملـه نشـانه های مؤمـن سـه چیـز اسـت: برنامه ریـزی مالـی را در زندگـی اش بـه خوبـی انجـام 

می دهـد، در مصیبت هـا صبـر و بردبـاری پیشـه می کنـد و فهـم عمیـق از دیـن دارد. 
کـه میانـه روی  ِتـِه؛ در مـردی   ِلِخرݨݨݨݨَ

َ
 ِلُدْنَیـاُه َو ال

َ
 َیْقَتِصـُد ِفـي َمِعیَشـِتِه َمـا َیْصُلـُح ال

َ
•  َمـا َخْیـٌر ِفـي َرُجـٍل ال

نمی کنـد، خیـری نیسـت؛ ایـن نـه بـه صـالح دنیایـش اسـت و نـه بـه صـالح آخرتـش! )التهذیـب،236/7(

▪   دیدگاه اسالم درباره مال   ▪
رزق و روزی فراوان که شامل مال و ثروت نیز می شود، امری مطلوب است؛ البته با دو شرط:

ْرزاقي(
َ
َحاللݭِ أ

ْ
ْسباِب ال

َ
ْجِر ِمْن أ

َ
1. از راه حالل به دست آمده باشد )َو أ

ِبّرِ ِإْنفاقي(
ْ
ْبواِب ال

َ
ْه في أ 2. در راه بّر و نیکی مصرف شود )َو َوّجِ

« را بیان می کند که باید هزینه های ما در مسیر آنها باشد.   آیه 177 سوره بقره به روشنی برخی مصادیق »اْلِبّر
خداپسندانه  امور  در  آن  از  استفاده  و  حالل  روزی  کسب  برای  تالش  به  را   ما  فراوانی  روایت های 

توصیه می کنند. در این زمینه، روایت های زیر از امام صادق؟ع؟ خواندنی هستند:

▪  مردی به امام صادق؟ع؟ عرض کرد: »به خدا ما در پی دنیا هستیم و دوست داریم نصیبمان 
َهـا َمـا َذا؟ دوسـت داری بـا آن، چـه کنی؟« پاسـخ داد:  ْن َتْصَنـَع بݭِ

َ
شـود.« امـام؟ع؟ پرسـید: »ُتِحـّبُ أ

»می خواهـم بـه وضعیـت خـود و خانـواده ام رسـیدگی کنـم و بـا آن صله رحـم به جـا آورم و صدقـه 
؛  ِ ِخـَرةݫ

ْ
ْنَیـا َهـَذا َطَلـُب ال

ُ
بدهـم و حـج و عمـره گـزارم.« امام صـادق؟ع؟ فرمـود: »َلْیـَس َهـَذا َطَلـَب الّد

ایـن طلـب دنیـا نیسـت؛ ایـن طلب آخرت اسـت!« )الکافـی، 72/5(
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ِ َرِحَمُه؛  ِ َدْیَنـُه َو َیِصَل ِبـهݫ ِ َوْجَهـُه َو َیْقِضـَي ِبـهݫ  ِبـهݫ
َ

ٍل َفَیُکـّف
َ

 ُیِحـّبُ َجْمـَع اْلَمـالݭِ ِمـْن َحـال
َ

 َخْیـَر ِفیَمـنݨْ ال
َ

▪  ال
خیـری نیسـت در کسـی کـه عالقـه بـه جمع آوری مـال از راه حالل ندارد تا به وسـیله آن، آبروی خود 

را حفـظ و قـرض خـود را ادا کنـد و بـا آن صلـه  رحـم به  جـا آورد. )کتاب من الیحضره الفقیـه، 166/3(

؛ کسـی  فـًا َعَلـی اْلَجـارݭِ َلِقـَي اهلَل َو َوْجُهـُه َکاْلَقَمـرݭِ َلْیَلَة اْلَبْدرݭِ ـاسݭِ َو َتَعّطُ ْغَناًء َعـنݭِ الّنَ ْنَیـا اْسـتݭِ
ُ

▪   َمـْن َطَلـَب الّد
که برای بی نیازشـدن از مردم و محبت کردن به همسـایه، دنیا را می طلبد، خدا را در حالی مالقات 

می کنـد کـه صورتـش ماننـد ماه شـب چهارده می درخشـد. « )ثـواب األعمـال و عقاب األعمـال، ص180(

▪   هشداری برای مال داران   ▪
گــر مالــی بــه ســعادت مــا لطمــه وارد کنــد، آن مــال، خواســتنی نیســت و بایــد از آن دوری کنیم.  ا

امام؟ع؟ به سه  خطر عمده که در کمین ثروتمندان نشسته  اشاره می فرماید:

)
ً ݧ

ة
ݦَ
1. خودبینی و تكبر  )ما ُیْحِدُث لي َمخیل

معمواًل بهره مندی از اموال به ما قدرت می دهد در جامعه به آسانی به خواسته های خود  برسیم؛  
گر مال دار شویم ممکن است خیال کنیم برتری و فضیلتی پیدا کرده ایم و دچار خودبینی  ازاین رو ا
و تکبــر شــویم. حــال آنکــه مالکیت ما بر امــوال، امری صرفًا قــراردادی و موقتی اســت و نمی تواند 
ک  فضیلت و کمالی حقیقی برای ما باشد. امام سجاد؟ع؟ در فراز چهارم از نیایش 35 صحیفه، مال

حقیقی عزت و شرافت را نمایانده است:

ْتُه 
َ
ف یَف َمْن َشّرَ رݭِ

َ
ِإّنَ الّش

َ
 ف

ً
ْضال

َ
ٍ ف ْرَوةݭݫ

َ
َصاِحبݭِ ث  بݭِ

ُظّنَ
َ
ْو أ

َ
 أ

ً
ُظّنَ ِبِذي َعَدٍم َخَساَسة

َ
ْن أ

َ
ي ِمْن أ َو اْعِصْمنݭِ

ْتُه ِعَباَدُتك ؛ و مرا حفظ فرما از اینکه به ناداری گمان حقارت برم یا به  َعّزَ
َ
یَز َمْن أ َعزݭِ

ْ
َطاَعُتَك َو ال

که طاعت تو به او شرافت داده و عزتمند  کسی است  که شریف آن  گماِن برتری؛ چرا ثروتمندی 
آن کسی است که عبادت تو او را عزیز کرده است. 

ی َبْغٍي(
َ
 ِإل

ً
ّدیا

َ
2. برتری جویی و ظلم به دیگران )ما ُیْحِدُث لي... َتأ

پلٔه دومݭݭݭِ خودبرتربینیݭِ برخاسته از ثروت، این است که  برای رسیدن به خواسته ها و شهوات خود، 
حقوق دیگران را ضایع و به آنان ستم  کنیم.

)
ً
ُب ِمْنُه ُطْغیانا

َ
َتَعّق

َ
3. افسار گسیختگی و عبور از حدود الهی )ما أ

پلــه آخــر این اســت کــه در برابــر پروردگارمان طغیــان کنیم؛ یعنی افسارگســیخته، پــرده  دریم و در 
ن َرءاُه اْسَتْغنٰی( )علق: 6و7(؛ »حقیقتًا انسان 

َ
َیْطَغی أ

َ
نساَن ل

ْ
 ِإّنَ ال

ّ
قبال حدود الهی اعتنا شویم؛ ) َکال

سرکشی می کند، همین که خود را بی نیاز ببیند.«
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اینها مفاسدی است که می تواند از مال برخیزد. البته استعداد چنین مفاسدی در اشخاص، متفاوت 
است؛ یعنی چه بسا نوعی از مال به مقداری خاص، برای کسی این مفاسد را داشته باشد ولی همان 

نوع و مقدار برای دیگری مشکلی ایجاد نکند.
ازاین رو صحیح نیست که از هر مالی گریزان باشیم و از آن به خدا پناه ببریم با بلکه درست  آن است  
کــه از پروردگارمــان بخواهیــم آن مقدار از مــال را که می داند برای ما این مفاســد را به بار می آورد،  از 

.)...
ً ݧ

ة
َ
مالݭِ ما ُیحِدُث لي َمِخیل

ْ
ما دور کند و دستیابی به آن را برای ما میسر نکند )َواْزوݭِ َعّني ِمَن ال

ع به درگاه الهی، خودمان  گر این خواسته ما حقیقی باشد و از دلمان برخیزد، در کنار دعا و تضر  البته ا
نیز همواره رفتار و افکارمان را رصد می کنیم که گرفتار این آفات سعادت سوز نشویم.

▪   هم نشینی با فقیران   ▪
یکــی دیگــر از آفت هــای مال کــه در پــی خودبرتربینِی برخاســته از ثــروت پدید می آیــد، کراهت از 
هم نشــینی بــا فقیــران اســت؛ ازایــن رو در ادامٔه گریــز از آفت هــای مــال، از پروردگارمــان می خواهیم 
ُفَقــراِء(؛ امری که 

ْ
 ال

َ
ــّیَ ُصْحَبــة

َ
ْب ِإل ُهــّمَ َحّبِ

ّٰ
لل

َ
هم نشــینی بــا فقیــران را بــرای مــا دوست داشــتنی کنــد )أ

می تواند ما را به خدا نزدیک کند؛ چنان که رسول خدا؟ص؟ فرموده: 

ُنّوُ ِمْنُهم ؛  نزدیکی به خدا، مهرورزی به مسکینان و نزدیک شدن 
ُ

ِکین َو الّد َلی اهلِل ُحّبُ اْلَمَسا اْلُقْرَبُة إݭِ
به آنهاست! )روضة الواعظین، 457/2(

اما این هم مانند کارهای نیک دیگر با دشواری هایی همراه است که برای گذر از آنها به صبری نیکو 
ْبِر(. ِعّني َعلٰی ُصْحَبِتِهْم ِبُحْسِن الّصَ

َ
نیازمندیم؛ صبری که خدا؟زع؟ با آن ما را یاری کند )أ

تذکر مهم: پیام این فراز نورانی این است که باید به هم نشینی با فقیران عالقه مند باشیم و نگذاریم 
فقر آنان و نیز سختی های هم نشینی با  آنان، حجابی میان ما و آنان باشد تا:

• اوال: به راحتی به آنان نزدیک و از مشکالت آنان باخبر  شویم و به اندازه توان، در رفع مشکالت 
امور  به  رسیدگی  فقیران  و  به  توجه  برای  بود  کاملی  نمونه  خود  امام سجاد؟ع؟  بکوشیم.  آنان 
ِ َفَجَمَع َما َیْبَقی ِفیِه ِمْن ُقوِت  ݫ ِهݫ لݫ ِت اْلُعُیوُن َقاَم ِإَلی َمْنزݭِ

َ
ْیُل َو َهَدأ

َ
ُه َکاَن ِإَذا َجّنَ الّل ݐَّ ںݧ

َ
آنان؛ روایت شده: »أ

ُق َعَلْیِهْم َو َکِثیرًاّما  ٌم َو ُیَفّرݭِ َج ِإَلی ُدورݭِ اْلُفَقَراِء َو ُهَو ُمَتَلّثِ ِ َو َخَر ِ َعَلی َعاِتِقهݫ ݫ ي ِجَراٍب َو َرَمی ِبهݫ ِ َو َجَعَلُه فݪِ ْهِلهݫ
َ
أ

که شب  َراِب ؛ هنگامی  ِ َو َقاُلوا َجاَء َصاِحُب اْلجݭِ ݫ ْوُه َتَباَشُروا ِبهݫ
َ
َرأ ْم َیْنَتِظُروَنُه َفِإَذا  ِ ݫ ݫ هݫ ْبَوابݭِ

َ
أ  َعَلی 

َکاُنوا ِقَیاماݨً
همه جا را می پوشاند و چشم ها آرام می گرفت، امام سجاد؟ع؟ به سوی منزلش می رفت و هرآنچه از 
ک خانواده اش باقی مانده بود، جمع می کرد و در کیسه ای می گذاشت و کیسه را به دوش خود  خورا
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می انداخت و درحالی که نقاب به چهره داشت، به سوی خانه های نیازمندان می رفت و آن غذاها 
و  می ایستادند  خود  خانه های  در  بر  نیازمندان  که  می آمد  پیش  بسیار  می کرد.  توزیع  آنان  میان  را 
کیسه  که صاحب  که او را می دیدند به یکدیگر بشارت می دادند  انتظار او را می کشیدند و هنگامی 
َراِء   ِماَئَة َبْیٍت ِمْن ُفقݨَ

َکانݨَ َیُعولݨُ ُه  ݐَّ ںݧ
َ
آمد!« )مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، 153/4(؛ در روایت دیگری آمده است:  »أ

اْلَمِدیَنِة...؛ امام سجاد؟ع؟، مایحتاج صد خانه از نیازمندان مدینه را تأمین می کرد و دوست داشت 
که یتیمان، نابینایان، بیماران با بیماری های مزمن و مسکینانی که چاره ای برایشان نمانده بود، بر 

سفره او حاضر شوند و خود با دست خود غذایشان را به آنان می داد...« )مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، 154/4(
فقیران  با  هم نشینی  برکات  از  را  خود  ثانیا:    •
چه بسا  نکنیم.  محروم  بافضیلت  و  مؤمن 
و  هستند  خدا  خوب  بندگان  که  فقیرانی 
است.  مفید  ما  دین  برای  آنان  با  هم نشینی 
امام سجاد؟ع؟  به  شخصی  شده  روایت 
با  تو  ُدونًا؛  ْقَوامًا 

َ
أ ُتَجاِلُس  َك  »ِإّنَ کرد:  اعتراض 

ایشان  می کنی!«  هم نشینی  پایین رتبه  افراد 
ي  ِ فݪِ َسِتهݫ

ُمَجالݨَ ْنَتِفُع بݭِ
َ
َجاِلُس َمْن أ

ُ
ي أ پاسخ داد: »ِإّنݭݭݭِ

ي ؛ من با کسی می نشینم که از هم نشینی با  ِ ِدینݭݭݭݭݭݫ
او  در دینم بهره برم« )مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، 161/4(

در حدیث معراج، به فقیران بافضیلتی اشاره شده که آداب فقیر زیستن را به خوبی رعایت می  کنند:
ُب إَلْیِهـم؛  ای احمـد، محبـت بـه خـدا، همـان  َقـّرُ اِء َو الّتَ ْلُفَقـرݨَ ـُة لݭِ ـَة هلِِل ِهـَي اْلَمَحّبَ ْحَمـُد إّنَ اْلَمَحّبَ

َ
»َیـا أ

محبـت بـه فقیـران و نزدیکـی بـه آنـان اسـت.« پیامبـر؟ص؟ پرسـید: »فقیـران کیسـت اند؟« فرمـود:  
کرند؛ از گرسـنگی و تشـنگی شـکایت  »آنان که به اندک راضی، و بر گرسـنگی صابر، و بر خوشـی شـا
نمی کننـد و دروغ نمی گوینـد و بـر خـدای خویـش خشـم نمی گیرنـد؛ بـر آنچـه از دستشـان مـی رود، 

انـدوه نمی خورنـد و آنچـه خـدا بـه  آنـان می دهـد، سـرخوش نمی شـوند.« )إرشـاد القلـوب، 200/1(

▪   متاعی که از من دور نگه داشتی   ▪
ِ ݫ َیةݫ باقݪݪݪِ

ْ
َِك ال ݫ ي َخزاِئنݫ ي فݭݪِ َخْرُه لݭݪِ

ْ
ِ فاذ ݫ َیةݫ فانݪݪݪِ

ْ
ْنیا ال

ُ
َو ما َزَوْیَت َعّني ِمْن َمتاعݭِ الّد

پیش تــر از پروردگارمــان خواســتیم مالــی را که بــرای ما زیــان دارد، از مــا دور نگــه دارد. در این فراز 
خواســته خود را تکمیل می کنیم و با اشــاره به اینکه ثروت های مادی، کاالی ناچیز این دنیای گذران 
است، از پروردگارمان می خواهیم ثروتی را که در این دنیای فانی از آن محروم ماندیم، در  گنجینه های 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ  پ ڀڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ 
با کسانی که بامداد و شبانگاه پروردگار خویش را 
می خوانند و رضاى او را می جویند، با شکیبایی 

قرین باش و دیدگانت، به جست و جوى زیور 
زندگی دنیا از آنها منصرف نشود.

کهف : 28

آیینه در آیینه
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ماندگارش برای ما ذخیره کند. آری، محرومیت های گذران دنیایی وقتی با ایمان، صبر و رضا آمیخته 
شوند، به ثروت های جاودان آخرتی تبدیل خواهند شد؛ پس سزاست که زمزمه ما این باشد:

ي؛ سپاسم را از خود بر  َتنݭݪِ
ْ
ل ی َما َخّوَ

َ
اَك َعل َر ِمْن ُشْکِري ِإّیَ

َ
ْوف

َ
ي أ ی َما َزَوْیَت َعّنݭݪِ

َ
َك َعل

َ
اْجَعْل ُشْکِري ل

آنچه از من برکنار داشتی، بیشتر از سپاسم بر آنچه به من  ارزانی داشتی، قرار ده! )نیایش 35، بند 3(

▪   متاعی که به من بخشیده ای   ▪
از  که  باشد  این  پروردگارمان  تقدیر  گر  ا حال 
ما  اْجَعْل  )َو  باشیم  بهره مند  دنیا  زودگذر  متاع 
َت لي ِمْن َمتاِعها(، این 

ْ
ل َتني ِمْن ُحطاِمها َو َعّجَ

ْ
ل َخّوَ

متاع را در چه راهی به کار گیریم؟
را باید وسیله ای  گذران  پاسخ روشن است: متاع 
برای دستیابی به سعادت جاودان قرار داد؛ یعنی:

ْرِبَك(
ُ
ی ق

َ
 ِإل

ً
ة

َ
ی ِجواِرَك(                                           ▪  ُقرب پروردگار )َو ُوْصل

َ
 ِإل

ً
َغة

ْ
▪  جوار پروردگار )ُبل

ِتَك( ی َجّنَ
َ
 ِإل

ً
ریَعة

َ
                                                 ▪  بهشت پروردگار )َو ذ

راهکار کلی قرآنی برای دستیابی به این اهداف واال، انفاق)هزینه  کردن( در راه خداست. کالم نورانی 
امیرمؤمنان؟ع؟ برخی از مصادیق انفاق در راه خدا را برای ما روشن می کند:

ـَي َو ْلُیْعـِط  ِسـیَر َو اْلَعانݭݪݪِ
َ ْ
ِ األ ݫ ـهݫ  بݭِ

َ
َیاَفـَة َو ْلَیُفـّك ـَة َو ْلُیْحِسـْن ِمْنـُه الّضِ َ ـِه اْلَقَرابݧ  َفْلَیِصـْل بݭِ

ً
ـاُه اهلُل َمـاال َ تݧ

َفَمـْن اݨݖ
؛ پـس هر که را خدا ثروتی  َوابݭِ

َ
َواِئـبݭِ اْبِتَغاَء الّث ـْر َنْفَسـُه َعَلـی اْلُحُقـوقݭِ َو الّنَ َم َو ْلَیْصبݭِ ِمْنـُه اْلَفِقیـَر َو اْلَغـارݭِ

گرفتـار را  کنـد و اسـیر و  بخشـید بایـد به وسـیله  آن، بـا خویشـان بپیونـدد و میهمانـی نیکـو برگـزار 
برهانـد و بـه تهی دسـت و بدهـکار ببخشـد و خـود را بـه شـکیبایی بـر ادای حقـوق و پیشـامدهای 

گـوار ]بـرای امـوال[ وا دارد بـدان امیـد کـه بـه پـاداش الهـی دسـت یابـد. )نهج البالغـه، خطبـه142( نا

یکی دیگر از مصادیق انفاق در راه خدا، هزینه اموال در راه گسترش فرهنگ و ارزش های دینی است؛ 
یعنی در راه جهاد رزمی، جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی و جهادهای دیگری که در راه 

پیشبرد دین و اهداف دینی شکل می گیرد.
پایان بخش این نیایش زیبا، توسل به سه نام نیکوی پروردگار است که چراغ امید به استجابت را در 
دل های ما فروزان تر می کند. با آوردن این نام ها به پروردگارمان اعالم می کنیم علت اینکه به درگاه 

او آمده ایم این است که باور داریم او چنین است:

َکریُم(ص
ْ
َجواُد(؛  3. بزرگوار )ال

ْ
ْنَت ال

َ
َعظیمݭِ (؛ 2. بخشنده )َو أ

ْ
َفْضلݭِ ال

ْ
َك  ذو ال

َ
1. دارای فضل بزرگ )ِإّن

ى ى    ائ ائ ەئ    ەئوئ

 وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئۈئ 
و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بجوی 

و بهره ات را از دنیا فراموش مکن.
قصص : 77

آیینه در آیینه
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درس یازدهم
نیایش 30

وت چیست؟  دیدگاه اسالم درباره ثر
دن تالش  آیا آنچه در مذمت دنیا و دنیاپرستی وارد شده، به معنای مذموم بو

د وضعیت اقتصادی است؟ وت و بهبو برای کسب ثر
شهید مطهری؟حر؟: 

»ممکــن اســت کســی بپنــدارد کــه اســالم اساســًا ثــروت را مطــرود و به عنــوان یــک امــر پلیــد و 
دورانداختنی می شناسد؛ ولی این اشتباهی بزرگ است! 

در اســالم مــال و ثــروت، هیــچ وقــت تحقیــر نشــده اســت؛ نــه تولیــدش، نــه مبادلــه اش، نــه 
کید و توصیه شــده اســت و براى آنها شــرایط و موازین مقرر  مصرف کردنش؛ بلکه همه این ها تأ
شده است و هرگز ثروت از نظر اسالم دور افکندنی نیست؛ بلکه دور افکندنش )اسراف، تبذیر، 

تضییع مال( حرام قطعی است. 
اشــتباه از آن جــا ناشــی شــده که اســالم با هدف قــراردادن ثروت، با اینکه انســان فــداى ثروت 
شــود، مخالف اســت و ســخت مبارزه کرده اســت. به عبارت دیگر ، پول پرســتی و اینکه انسان 
برده پول باشد ]را محکوم کرده است[. به عبارت دیگر، اینکه انسان پول را به خاطر خود پول 
 َو ال ُیْنِفقوَنها 

َ
ــة

َ
ِفّض

ْ
َهَب وال

َّ
ذیــَن َیْکِنزوَن الذ

َّ
و بــراى ذخیــره کــردن و اندوختن بخواهد که ) ال

ــْرُهْم ِبَعذاٍب الیٍم( )توبه: 34(؛  که نام این حالت، حرص و آز اســت؛ و یا پول  َبّشِ
َ
فی َســبیِل اهَّلِل ف

را فقط براى پر کردن شــکم و براى عیاشــی و بیکارى و ولگردى بخواهد، که نام آن شهوترانی 
اســت. در این حالت، پول خواســتن با دنائت و پســتی همراه اســت و محو شخصیت انسانی در 

پول و فقدان هرگونه شخصیت انسانی و شرافت معنوى. 
نقطه مقابل، این اســت که انســان پول را به عنوان یک وســیله براى فعالیت و عمل و تسهیل 
و تولید بخواهد. در این صورت، پول تابع آن هدف کلی است که انسان پول را براى آن هدف 

می خواهد.« 1

1.  مجموعه آثار شهید مطهری، 40۳/۲0.

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْمعر ُاْحُجْبَذریَعةُحطامَقّوِ

سی
فار

سی
خودبینیپدید می آوردهزینه کردنهم نشینیفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ْجرݭِ واژگــــــــــــــــان
َ
ْسباِب ِمْن أ

َ
ْرزاقاْلَحالِل أ

َ
يأ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

دیدگاه اسالم را درباره مصرف، به اختصار بیان کنید.  .3
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.     آفات ثروت از نگاه امام سجاد؟ع؟ چیست؟ یکی از آنها را به انتخاب خود توضیح دهید. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

دو شرط اساسی برای مطلوبیت مال اندوزی چیست؟  .5
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  در تعالیم اســالم به» تولید و بهره وری مالی« ســفارش شــده اســت. با مراجعه به کتاب »الحیاة« و 
مطالعه فهرســت مجلدات ســوم تا ششم آن، با سرفصل های مهمی که در روایات در باب اقتصاد 
اسالمی آمده است، آشنا شوید و بیان کنید با توجه به روایات، هدف ازتولید مال و ثروت چیست؟ 

چه عوامل معنوی و مادی سبب تولید ثروت و برکت در اموال می شود؟ 



گره گشای ناخوشی ها

نیایش 7

درس 12

گره های ناخوشی ها با او گشوده می شود 1  ای آنکه   

و ای آنکه شدت سختی ها با او کاسته می شود

و ای آنکه از او درخواست می شود 

بیرون آمدن از تنگناها به سوی آسودگِی گشایش؛

2 در برابر قدرت تو دشواری ها رام شده اند  

گردیده اند و به لطفت تو اسباب، سبب 

و با قدرت تو قضا جاری گشته است

و طبق اراده تو اشیا روانه شده اند؛

3 پس آن اشیا به خواست تو بی گفتنت فرمانبردارند  

و به اراده تو بی نهیت بازایستاده اند؛

که برای رویدادهای مهم خوانده می شوی 4  تویی 

گوار پناهگاهی؛ و تویی که در پیشامدهای نا

چیزی از آن ها دفع نمی شود مگر آنچه تو دفع کنی

و چیزی از آنها زدوده نمی شود مگر آنچه تو بزدایی.

َماَكِرهِ 
ْ
َلُّ بِِه ُعَقُد ال 1 يَا َمْن تُ

َدائِِد   بِِه َحدُّ الشَّ
ُ
َو يَا َمْن َيْفثَأ

تََمُس ِمنُْه 
ْ
َو يَا َمْن يُل

َفَرِج 
ْ
 َرْوِح ال

َ
َمْخَرُج إِیل

ْ
ال

َعاُب  2 َذلَّْت ِلُقْدَرتَِك الصِّ

ْسبَاُب 
َ ْ
َو تََسبَّبَْت بِلُْطِفَك ال

َقَضاُء
ْ
َو َجَرى بُِقدَرتَِك ال

ْشيَاُء
َ ْ
 إَِراَدتَِك ال

َو َمَضْت َعَ

3 فَيِهَ بَِمِشيَِّتَك ُدوَن قَْولَِك ُمْؤتَِمَرٌة 

َو بِإَِراَدتَِك ُدوَن َنْهِيَك ُمْنَِجَرٌة

اِت  ُمِهمَّ
ْ
َمْدُعوُّ لِل

ْ
نَْت ال

َ
4 أ

اِت ُمِلمَّ
ْ
َمْفَزُع يِف ال

ْ
نَْت ال

َ
َو أ

 َما َدَفْعَت
َّ

 َينَْدفُِع ِمنَْها إِل
َ

ل

 َما َكَشْفَت 
َّ

 َينَْكِشــُف ِمنَْها إِل
َ

َو ل

َكْرِب 
ْ
ٌة َو ِعنَْد ال ْو نََزلَْت بِِه ُمِلمَّ

َ
ٌة أ ُ ُمِهمَّ

َ
َو كَن ِمْن ُداعئِِه؟ع؟  إَِذا َعَرَضْت ل

خ می داد و هنگام اندوه شدید گواری ر نیایش امام؟ع؟ هنگامی که برایش امر مهمی پیش می آمد یا رویداد نا



نـمـایی از  دعا

کیست که نظام خوشی ها و ناخوشی ها را در زندگی ما اداره می کند؟
گشودنی در زندگی  ما می افکنند، گره گشای حقیقی کیست؟ وقتی ناخوشی ها گره های نا

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

واژ گان مــهم

َداِئدُعَقد
َ

ةالّش اتاْلَمْدُعّوَُمِشّیَ اْلُمِهّمَ

ات  َیْنَدِفُعاْلُمِلّمَ
َ

 َیْنَکِشُفَدَفْعَتال
َ

َکَشْفَت ال

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ُتَلُّ
گشوده 

می شود؛ 
باز می شود

« فعل مجهول اســت.  
ُ

مــاده »ح ل ل« به  معنــای گشــودن اســت. »ُتَحّل
ل، 

ّ
واژه هــای زیادی از این ریشــه در فارســی به کار می رونــد؛ مانند: حال

حل کردن، محلول، تحلیل، محل.    

 مــاده »ک ر ه« به معنــای امر ناخوشــایند  اســت. »اْلَمَکاِرِه« جمــع »َمْکَره« ناخوشی هااْلََكِره
کراه، کراهت، مکروه و کریه در فارسی نیز کاربرد دارند. است. واژه های ا

پناهگاهاْلَْفَزع

ماده »ف ز ع« به معنای ترس شــدید آمیخته با اضطراب و ســرگردانی بر 
گهانی و ناخوشایند است. هنگامی که این ماده با حرف  اثر رویدادی نا
»إلــی« اســتفاده می شــود، به معنــای پناه بــردن در چنین حالتی اســت.  

ُع« اسم مکان به معنای پناهگاه هنگام چنین ترسی است. »اْلَمْفَز

ح واژ گان شر
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▪    آرزویی دست نایافتنی     ▪
همه از رنج و سختی گریزانیم و انتظار روزی را می کشیم که سختی ها پایشان را برای همیشه از 
زندگی ما بیرون بکشند؛ اما از شما چه پنهان! چه بخواهیم چه نخواهیم، مشکالت و سختی ها، با 
کرده  گره خورده و آرزوی بی رنج و سختی زیستن را، آرزویی خام و دست نایافتنی  زندگی دنیایی ما 

است. در روایتی از امام سجاد؟ع؟ آمده است: 

َعُب  ِة َو الّتَ ْهـِل اْلَجّنَ
ݩَ
ِة َو أِل ي اْلَجّنَ اَحُة فݭݪِ َما ُخِلَقـِت الّرَ ْنَیـا ِإّنَ

ُ
ْهـلݭِ الّد

ݩَ
 أِل

َ
ْنَیـا َو ال

ُ
اَحـُة َلـْم ُتْخَلـْق ِفـي الّد الّرَ

ْنَیـا؛ آسـایش در دنیـا و بـرای اهـل دنیـا آفریـده نشـده بلکـه 
ُ

ْهـلݭِ الّد
ݩَ
ْنَیـا َو أِل

ُ
َصـُب ُخِلَقـا ِفـي الّد َو الّنَ

تنهـا در بهشـت و بـرای بهشـتیان آفریـده شـده اسـت. تنهـا خسـتگی و رنج، در دنیـا و برای اهل 
دنیـا آفریـده شـده اند.  )الخصـال، 64/1( 

گــر کســی بــه ایــن حقیقــت توجــه نکنــد و آســایش  ا
و آرامــش مطلــق را در ایــن دنیــا بجویــد، همــواره 
در  را  جانــش  و  می ســوزد  آن  حســرِت  آتــش  در 
را  چیــزی  او  کــه  چرا می کنــد؛  تکه تکــه  راه  ایــن 

کــه آفریــده نشــده اســت! امام ســجاد؟ع؟ در همــان روایــت نورانــی می فرمایــد:  می طلبــد 

َعْت َنْفُسـُه   َتْطُلـْب َمـا َلـْم ُیْخَلـْق َفـِإّنَ َمْن َطَلـَب َما َلْم ُیْخَلْق َتَقّطَ
َ

َلـِب َو ال ْجِمـْل ِفـي الّطَ
َ
ـِق اهلَل َو أ اّتَ

َحَسـَراٍت َو َلـْم َیَنـْل َمـا َطَلـَب َوَکْیـَف ُیَنـاُل َمـا َلـْم ُیْخَلـْق؛  تقـوای الهـی ِبـَورز و در طلـب رزق، نیکـو 
کـه هـر کـس آنچـه آفریـده نشـده بطلبـد، جانش از  رفتـار کـن و آنچـه آفریـده نشـده، َمَطَلـب؛ چرا
حسـرت، تکه تکـه می شـود و بـه آنچـه طلبیـده نخواهد رسـید؛ چگونه می شـود به چیزی رسـید 

کـه آفریده نشـده اسـت؟!  
در ایــن میــان، آنچــه بایــد بیاموزیــم این اســت که چگونــه مؤمنانــه بــا ایــن ســختی ها، رویــارو شــویم و 

آنهــا را ســربلند پشــت ســر بگذاریــم.

▪    رویارویی مؤمنانه با رنج ها و سختی ها     ▪
کنشی مؤمنانه به ناخوشی ها نشان دهیم، باید سه گام اساسی برداریم: برای اینکه وا

1.  نگاهمان را به خود، جهان هستی و مشکالت اصالح کنیم.

ْيِه راِجُعوَن ( )بقره:156(؛ »همانا ما به 
َ
ا ِإل

َ
ِه َو  ِإّن ا ِلّلَ

َ
•    اواًل: هنگام سختی ها به یاد داشته باشیم: ) ِإّن

خدا تعلق داریم و همانا ما به سوی او باز می گردیم«.

ح دعا شر

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     
همانا آدمی را در رنج و سختی آفریدیم!   

بلد : 4

آیینه در آیینه



141

گرهگشایناخوشیها

چیزی  مالک  ما  باز می گردد.  او  به  و  دارد  تعلق  خدا؟زع؟  به  همه  داریم  آنچه  هر  و  ما  وجود 
نیستیم که به خاطر ازدست دادن آن یا نقص در آن، با غم و اندوه دمساز شویم! 

:  بدانیم خدا؟زع؟ با قدرت، دانش و حکمت بی کرانش جهان را به زیباترین شکل ممکن 
ً
•   ثانیا

نیکو  آفرید،   را  چیز  هر  که  »کسی  7(؛  )سجده:  َقُه( 
َ
َخل َشْي ٍء  ُكّلَ  ْحَسَن 

َ
أ ذي 

َّ
ال  ( است:  آفریده 

از  نیز بی شک،  رنج ها  و  الهی نهفته است و سختی ها  رویداد، حکمتی  گرداند.« در پس هر 
چشمه حکمت خداوند؟زع؟ سرازیر می شوند. توجه به این نکته، می تواند تحمل سختی ها را 
برای انسان آسان تر  کند؛ زیرا انسان فطرتا حکمت و زیبایی را دوست دارد و وقتی در می یابد 

که مشکالتش در گوشه ای از این نظام زیبا و حکیمانه قرار دارد، با آنها راحت تر کنار می آید.
بخش هایی از آغاز نیایش این درس )نیایش هفتم(، این نگاه الهی را در ما زنده می کند. 

را  خ می دهند در حقیقت برای رشد و تعالی ما هستند و ما  که برای ما ر : سختی هایی 
ً
ثالثا    •

پرورش می دهند. در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است: 

ـي َو ْلَیْصِبـْر   َجَعْلُتـُه َخْیـرًا َلـُه َفْلَیـْرَض ِبَقَضائݭݪِ
َّ

ْصِرُفـُه ِفـي َشـْي ٍء ِإال
َ
 أ

َ
َقـاَل اهلل؟زع؟ َعْبـِدَي اْلُمْؤِمـَن ال

یـَن ِعْنـِدي؛ خداونـد؟زع؟ فرمـوده:  ِ یقݫ ّدِ ـُد ِمـَن الّصِ ْکُتْبـُه َیـا ُمَحّمَ
َ
ـي أ ـي َو ْلَیْشـُکْر َنْعَمائݪِ ئݪِ

َ
َعَلـی َبال

»بنـده مؤمنـم را به سـوی امـری نمی گردانـم مگراینکـه آن را بـرای او خیـر قـرار داده باشـم؛ 
پـس بایـد بـه قضـای مـن خشـنود باشـد و بـر بالی مـن صبر کند و نعمتم را سـپاس گـزارد تا او 

را - ای محّمـد- در زمـره صدیقـان نـزد خـود بنویسـم.« )الکافـی، 61/2(

ع )بی تابی( نیفتیم، بلکه با  ع و فز 2.  در مواجهه با سختی ها، دست و پایمان را گم نکنیم و به جز
گر ندارد، صبوری و  گر راه حلی دارد، آن را انجام دهیم و ا توکل بر خدا، مشکل را بررسی کنیم؛ ا

بردباری در پیش گیریم. از امیر مؤمنان؟ع؟ روایت شده: 

َج ِفـي  ّنَ اْلَمْخـَر
َ
أ ـُف اْلَعَمـَل َو ُیـورݭُِث اْلَهـّمَ َو اْعَلـْم  َمـَل َو ُیَضّعِ

َ ْ
ـُه َیْقَطـُع األ َفِإّنَ َع  ـاَك َو اْلَجـَز َفِإّیَ

؛ مبـادا بی تابـی و  َکاَنـْت َلـُه ِحیَلـٌة َفاالْحِتَیـاُل  َو َمـا َلـْم َیُکـْن َلـُه ِحیَلـٌة َفاالْصِطَبـاُر ْمَرْیـنݭِ َفَمـا 
َ
أ

انـدوه مانـدگار  و  را ضعیـف می کنـد  را قطـع و عمـل  امیـد  کار،  ایـن  کـه  کنـی! چرا ناشـکیبی 
هسـت،  چـاره ای  آنچـه  بـرای  اسـت:  چیـز  دو  در  رهایـی  راه  کـه  بـدان  می گـذارد.  جـای  بـر 

ص234( )الجعفریـات،  شـکیبایی!  نیسـت،  چـاره ای  آنچـه  بـر  و  کنـی  چاره اندیشـی 

3. بــه یــاد داشــته باشــیم در هــر صــورت بــه یــاری خــدا؟زع؟ نیازمندیــم؛ خــواه راهــی بــرای حــل مشــکل 
پیــدا کنیــم و خــواه پیــدا نکنیــم. اینجاســت کــه نیایش هــای هنگامــه مشــکالت )از جملــه نیایــش 

ایــن درس(، بــا قــدرت پــا بــه میــدان می گذارنــد و در کنــار مــا در برابــر مشــکالت می ایســتند. 
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ایــن نیایش هــا ایــن حقیقــت را در برابــر دیــدگان مــا می گذارنــد کــه هــر اتفــاق ریــز و درشــتی در 
از  تــا او نخواهــد نمی توانیــم بــه ســالمت  خ می دهــد؛ پــس  بــا اذن پــروردگار هســتی ر جهــان، 

مشــکالت عبــور کنیــم و جــان ســالم بــه در بریــم.  

▪   ندایی پر از حرف دل...   ▪
این نیایش را با ندایی آمیخته با درددل آغاز می کنیم:

(؛ امور  ِ هݭݭݭݫ َمَکارݭِ
ْ
ِ ُعَقُد ال ݫ  ِبهݫ

ُ
•   ای کسی که گره های ناخوشی ها با او گشوده می شوند )َیا َمْن ُتَحّل

ناخوشایند، گره هایی در زندگی من افکنده اند که بی تو، توان گشودن آنها را ندارم.

َداِئِد(؛ سختی هایی 
َ

 الّش
ُ

ِ َحّد ݫ ݫ هݫ  بݭِ
ُ
•    ای کسی که شدت سختی ها با او کاسته می شود )َو َیا َمْن َیْفَثأ

گر تو از شدت آنها نکاهی زیر آنها می شکنم. چنان شدید بر من وارد شده اند که ا

•   ای کسی که بیرون رفتن از تنگناها به سوی آسودگی گشایش، از  تو درخواست می شود )َو 
(؛ در تنگنایی گرفتار آمده ام که مرا به رنج افکنده  َفَرجݭِ

ْ
ی َرْوحݭِ ال

َ
َمْخَرُج ِإل

ْ
َتَمُس ِمْنُه ال

ْ
َیا َمْن ُیل

است و آرزوی رهایی از آن و گشایشی شیرین، مرا به دِر خانه تو کشانده است.  

این نداهای آغازین دست کم دو کارکرد دارند؛ با آنها:
1. از حــال خرابمــان ســخن می گوییــم و انگیــزه خــود را از آمــدن بــه در خانــه پروردگارمــان بــا 
او در میــان می گذاریــم؛ اینکــه ناخوشــی ها در زندگــی مــا گــره افکنده انــد و ســختی ها شــدت 

یافته انــد و تنگناهــا رنــج آور شــده اند.
2. بیــان می کنیــم چــرا بــه در خانــه او آمده ایــم، نــه دیگــران؛ بــرای اینکــه بــاور داریــم گره گشــا، 
ــن  ــر ای ــود را ب ــل خ ــه دالی ــت. در ادام ــط اوس ــا، فق ــده از تنگناه ــختی ها و بیرون آورن ــده س کاهن

بــاور بیــان خواهیــم کــرد.

▪   باورهایی برای نزدتوآمدن   ▪
پروردگارا، باورهایی از جنس نور در دل دارم که مرا به سوی تو هدایت کرده اند؛ من باور دارم:

که در برابر قدرت محدود و ناچیز من چموشی می کنند، در برابر قدرت بی پایان  اموری      ▪
َعاُب(؛ تو همانی که آسمان ها و زمین را بدون  َِك الّصِ ْت ِلُقْدَرتݫ

َّ
ل
َ
تو، رام و سر به راه هستند )ذ

َو  ماواِت  الّسَ َق 
َ
َخل ذي 

َّ
ال َه  الّلَ ّنَ 

َ
أ ْوا  َيَر ْم 

َ
ل َو   

َ
أ  ( زنده می کنی:  را  مردگان  و  آفریدی  خستگی 

ُه َعلى  ُكّلِ َشْي ٍء َقدير( )احقاف:33(؛ 
َ
َمْوتى  َبلى  ِإّن

ْ
ْن ُيْحِيَي ال

َ
ِقِهّنَ ِبقاِدٍر َعلى  أ

ْ
ْم َيْعَي ِبَخل

َ
ْرَض َو ل

َ
أ

ْ
ال

که آسمان ها و زمین را آفرید و از آفرینش آنها به ستوه نیامد، قادر است  »آیا ندیدند خدایی 
مردگان را زنده کند؟! آری، همانا او بر هر چیزی تواناست.«
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▪   اینکه اشیا اثردار شده اند و علت و سبب برای دیگر امور گشته اند، به واسطه احاطه، حضور 
ْسَباُب(. حضور تو در باطن آنان 

َ ْ
ال ْطِفَك 

ُ
ِبل َبْت  َتَسّبَ و نفوذ تو در باطن آنها بوده است )َو 

است که آنها را سبب قرار داده است؛ آنها بدون تو پوچ و بی اثرند.
که از نام های نیکوی خدا؟زع؟ در قر آن است ، دیدگاه های  تذکر: درباره معنای »لطیف« 
عالمه  دیدگاه  پایه  بر  شد،  ارائه  فراز  این  برای  که  معنایی  دارد.  وجود  گونی  گونا

طباطبایی؟هر؟ است: 
»لطیف از نام های خداوند متعال است و بر حضور و احاطه او در باطن اشیا داللت دارد 
کوچکی،  که دیگران به چنین حضور و احاطه ای راه ندارند. اصل در معنای این ریشه، 
ظرافت و نفوذ است... و کنایه از مدارا و نرمی نیز قرار می گیرد.« )المیزان، 248/11( »خداوند با 
احاطه و علمش به امور بسیار ظریف دست می یابد و با نرمی چنان که خود می خواهد در 

آنها تصرف می کند.« )المیزان، 40/18(

قضا  می نماید،  خ  ر هستی  در  آنچه    ▪
قدرت  با  که  توست  قطعی  حکم  و 
بی انتهایت به مرحله اجرا درآمده است 

َقَضاُء(.
ْ
َِك ال )َو َجَرى ِبُقدَرتݫ

ندانند،  چه  و  بدانند  -چه  اشیاء  همه     ▪
نخواهند-  چه  و  بخواهند   چه 
رفتار  تو  خواست  و  اراده  اساس  بر 
ْشَیاُء(:

َ ْ
ی ِإَراَدِتَك ال

َ
می کنند )َو َمَضْت َعل

کافی است تا  کنی؛ همینکه بخواهی،  کاری، فرمان صادر  - نیازی نیست برای انجام 
ْوِلَك ُمْؤَتِمَرٌة(؛

َ
َك ُدوَن ق ِ تݫ ِهيݨَ ِبَمِشّیَ

َ
اشیا کاری را انجام دهند )ف

کافی  کنی  کنی؛ همینکه اراده  کاری، دستور صادر   - نیازی نیست برای انجام ندادن 
است تا اشیا کاری انجام ندهند )َو ِبِإَراَدِتَك ُدوَن َنْهِیَك ُمْنَزِجَرٌة(.

تذکر: این فراز به اراده تکوینی خداوند؟زع؟ در هستی اشاره دارد که همه امور بر اساس آن 
اراده تشریعی )دستورات دینی(  که مخالف  کافران  نافرمانی های  در جریان است؛ حتی 
کرده آنان اختیار  که تکوینا اراده  ج نیست. اوست  خداست، از دایره اراده تکوینی او خار

داشته باشند و بر اساس اختیار خود راه درست یا غلط را در پیش گیرند.

ڭ ۇ ۇۆ  
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

پدیدآورنده آسمان ها و زمین بدون نمونه پیشین؛ 
و وقتی بر کاری حکم کند جز این نیست که به 

آن گوید: »باش«، پس موجود می شود.
بقره: 117

آیینه در آیینه
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▪    نتیجه گیری...    ▪
اِت ُمِلّمَ

ْ
َمْفَزُع ِفي ال

ْ
ْنَت ال

َ
اِت َو أ ُمِهّمَ

ْ
َمْدُعّوُ ِلل

ْ
ْنَت ال

َ
أ

ایــن باورهایــی کــه مــرور کــردم، یــک نتیجــه روشــن در دســتان مــن قــرار می دهنــد:  »تنهــا کســی 
کــه شایســته اســت او را بخوانــم و بــه او پنــاه بــرم، فقــط و فقــط تــو هســتی.«

فــراز چهــارم از چهــار جملــه تشــکیل شــده اســت کــه بــه نظــر می رســد به صــورت لّف ونشــر مرتــب، 
چیــده شــده اند؛ یعنــی جمله هــا یک درمیــان بــا هــم مرتبــط هســتند: 

ْعَت(
َ
 َما َدف

َّ
 َیْنَدِفُع ِمْنَها ِإال

َ
اِت( با جمله سوم )ال ُمِهّمَ

ْ
َمْدُعّوُ ِلل

ْ
ْنَت ال

َ
• جمله اول )أ

 َما َکَشْفَت(
َّ

 َیْنَکِشُف ِمْنَها ِإال
َ

اِت( با جمله چهارم )ال ُمِلّمَ
ْ
َمْفَزُع ِفي ال

ْ
ْنَت ال

َ
• جمله دوم )أ

امور ناخوشایند را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
ــات: امــور ناخوشــایندی کــه هنــوز بــر ســر مــا نیامده انــد ولــی نگرانــی و دل مشــغولی بــه آنها  ُمِهّمَ

ْ
1. ال

بــه ســراغمان آمــده و آرامــش  را از مــا ربــوده اســت. ایــن امــور ُمِهــّم هســتند؛ یعنــی مــا را بــه هــّم  
)انــدوه شــدید و دل مشــغولی( انداخته انــد.

در رویارویــی بــا ایــن امــور، مــا در پــی »دفــع« )یعنــی ازخودرانــدن و دورکردن( این امور هســتیم؛ 
یعنــی وقتــی ایــن امــور  بــه مــا نزدیــک می شــوند، مــی خواهیــم آنهــا را دفــع و از خــود دور کنیــم. 

کــه او را بخوانیــم و از او  کســی هســتیم  کافــی نمی بینیــم، در پــی  امــا چــون تــوان خــود را  
بخواهیــم ایــن امــور را از مــا دفــع کنــد.

کنــون مــا را درگیــر خــود کرده انــد. ایــن  ــات: امــور ناخوشــایندی کــه بــر ســر مــا آمده انــد و ا ُمِلّمَ
ْ
2. ال

امــور ُمِلــّم هســتند؛ یعنــی بــر ســر مــا فــرود آمده انــد.
در رویارویــی بــا ایــن امــور، مــا در پــی »کشــف« )یعنــی کنــارزدن و زدودن( ایــن امــور از زندگــی 
کشــیده  شــده اند و  کــه ایــن امــور همچــون پــرده ای بــه روی زندگــی مــا  خــود هســتیم؛ چرا

کرده انــد. فضــای آن را تیــره و تــار 
گهانــی بــر ســر مــا فــرود می آینــد، وجــود مــا را سرشــار از هــراس و ســرگردانی  ایــن امــور کــه معمــوال نا

ع و پناهگاهــی امــن داریــم. ع( می کننــد و مــا بــرای رهایــی از آنهــا نیــاز بــه َمفــَز )َفــَز

ازآنجا کــه کارگــردان هســتی خداســت و همــه امــور بــر پایــه اراده و خواســت او در جریــان هســتند، ایــن 
دو نتیجــٔه بــا ارزش را بــه دســت مــی آوریــم و مشــتاقانه در محضــر پروردگارمــان بــر زبــان می آوریــم:

کــه هیچ یــک  ▪ اول: تنهــا شــخصی کــه شایســته اســت در ُمِهّمــات او را بخوانــم، تــو هســتی؛ چرا
از آنهــا از مــن دور نمی شــوند مگــر   آنهایــی کــه تــو از مــن دور کنــی:

ْعَت«
َ
 َما َدف

َّ
 َیْنَدِفُع ِمْنَها ِإال

َ
اِت... ال ُمِهّمَ

ْ
َمْدُعّوُ ِلل

ْ
ْنَت ال

َ
»أ
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کــه هیــچ  ▪ دوم: تنهــا پناهگاهــی کــه ســزاوار اســت در ُمِلّمــات بــه آن پنــاه بــرم، تــو هســتی ؛ چرا
یــک از آنهــا از مــن زدوده نمی شــوند مگــر آنهایــی کــه تــو از مــن بزدایــی:

 َما َکَشْفَت«
َّ

 َیْنَکِشُف ِمْنَها ِإال
َ

اِت... ال ُمِلّمَ
ْ
َمْفَزُع ِفي ال

ْ
ْنَت ال

َ
»أ

▪    اهمیت دعا هنگام سختی ها و بالها    ▪
پیــام روشــن ایــن نیایــش، اهمیــت دعــا و پناه بــردن بــه خــدا؟زع؟ هنــگام گرفتاری هــا و دشــواری ها 

کیــد دوچنــدان می کنند: اســت؛ روایــات نورانــی زیــر  نیــز بــر ایــن امــر تأ

کـه هـراس شـدید شـود، تنهـا  ع  ؛ هنگامـی  اْلَمْفـَز َفِإَلـی اهلِل  ُع  اْلَفـَز  
َ

ِإَذا اْشـَتّد امیرمؤمنـان؟ع؟:   ▪
پناهـگاه خداسـت. )الکافـی، 468/2(؛ ایشـان در مقـام نیایـش، در وصـف اولیـای خـدا می گویـد: 
ِ ِبَك  ـْت َعَلْیِهـُم اْلَمَصاِئـُب َلَجُئـوا ِإَلـی ااِلْسـِتَجاَرةݫ َسـُهْم ِذْکـُرَك َو ِإْن ُصّبَ َ ْوَحَشـْتُهُم اْلُغْرَبـُة آنݧ

َ
»ِإْن أ

گـر در غربـت احسـاس تنهایـی کنند،  َیـِدَك َو َمَصاِدَرَهـا َعـْن َقَضاِئـك؛ ا ُمـورݭِ بݭݭِ
ُ ْ
ـَة األ ّمَ زݭِ

َ
ّنَ أ

َ
ِعْلمـًا ِبـأ

گـر مصائـب بـر آنـان فـرو ریـزد، بـه پناه خواهی از تـو پناه برنـد؛ زیرا  یـاد تـو انیـس آنـان  شـود و ا
می داننـد زمـام امـور بـه دسـت توسـت و صـدور آنهـا از قضـای توسـت. « )نهج البالغـه، خطبـه 227(

ْ ؛ دعـا بـالی فرود آمـده و فرودنیامـده  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ َل َو َمـا َلـْم َیْنـزݭِلݧ ـازݭِ َء الّنَ
َ

َعـاُء َیْدَفـُع اْلَبـال
ُ

▪ امام سـجاد؟ع؟: الّد
را دفـع می کنـد. )الکافـی، 469/2(

ُه ِمْفَتاُح ُکّلِ َرْحَمٍة  َعاِء َفِإّنَ
ُ

ْکِثْر ِمَن الّد
َ
ْبَرامًا َفأ ْبـِرَم إݭِ

ُ
 اْلَقَضـاَء َبْعَد َما أ

ُ
َعـاُء َیـُرّد

ُ
▪ امام صـادق؟ع؟: الّد

 ُیوِشـُك 
َّ

ـُه َلْیـَس َباٌب ُیْکَثُر َقْرُعُه إال َعـاِء َو إّنَ
ُ

 ِبالّد
َّ

 ُیَنـاُل َمـا ِعْنـَد اهلل؟زع؟ إال
َ

َو َنَجـاُح ُکّلِ َحاَجـٍة َو ال
آنکـه به شـدت محکـم شـده  اسـت، برمی گردانـد؛  از  را پـس  ؛ دعـا، قضـا  ِ ِلَصاِحِبـهݫ ُیْفَتـَح  ْن 

َ
أ

پـس فـراوان دعـا کـن کـه آن کلیـد هـر رحمتـی و سـبب بـرآوری هـر حاجتـی اسـت و آنچـه نـزد 
خداسـت جز با دعا به دسـت نمی آید و همانا هیچ دری نیسـت که فراوان کوبیده شـود مگر 

اینکـه نزدیـک اسـت بـه روی صاحـب آن گشـوده شـود. )الکافـی، 470/2(

َکاَن   
َّ

إال َعـاَء 
ُ

الّد َفُیْلِهُمـُه اهلُل؟زع؟  ُمْؤِمـٍن  َیْنـِزُل َعَلـی َعْبـٍد  ٍء 
َ

َبـال ِمـْن  َمـا  کاظـم؟ع؟:  امام موسـی   ▪
َکاَن   

َّ
َعـاِء إال

ُ
ٍء َیْنـِزُل َعَلـی َعْبـٍد ُمْؤِمـٍن َفُیْمِسـُك َعـِن الّد

َ
ِء َوِشـیکًا َو َمـا ِمـْن َبـال

َ
َکْشـُف َذِلـَك اْلَبـال

ِع ِإَلی اهلِل؟زع؟؛ هر بالیی که بر بنده  َضّرُ َعاِء َو الّتَ
ُ

ُء َفَعَلْیُکـْم ِبالّد
َ

 َفـِإَذا َنَزَل اْلَبال
ً

ُء َطِویـال
َ

َذِلـَك اْلَبـال
کـردن را در دل او اندازد، برطرف شـدن آن بال نزدیک خواهد  مؤمنـی فـرود آیـد و خـدا؟زع؟ دعا
کـردن باز بمانـد، آن بـال طوالنـی  کـه بـر بنـده مؤمنـی فـرود آیـد و او از دعا بـود. و هـر بالیـی 
کـه بـال بـر شـما فـرود آمـد، دعـا و زاری بـه درگاه  خداونـد؟زع؟ را  خواهـد بـود؛ پـس هنگامـی 

)الکافـی، 471/2( جـدی بگیریـد! 



146

درس دوازدهم
نیایش 7

اگر خوشی ها و ناخوشی ها همه به دست خداست، 
یده است؟ چرا خوشی ها را با ناخوشی می آمیزد؟ چرا جهان را سرتاسر خوشی نیافر

فرامــوش نکنیــم مــا در عاَلمــی مــادی زندگــی می کنیــم که تزاحــم و تضــاّد - که زمینه ســاز 
نمــک  از  کــه  ؛ هماننــد شــوری  آن اســت  از   امــری جدایی ناپذیــر  ناخوشــی ها هســتند - 

جدایی ناپذیر است.
 به بیان دیگر، خداوند؟زع؟ پس از اینکه عوالم فراوانی آفرید که در آنها هیچ تضاد و تزاحمی 

وجود نداشت و سرتاسر خوشی ، صلح و صفا بود، دو راه در مقابل خود داشت:
▪  یا  این عالم مادی را که ما در آن به سر می بریم، نمی آفرید؛ 

گــر مــا را می آفریــد و از ایــن  ▪  یــا آن را همــراه بــا ایــن تضادهــا و تزاحم هــا می آفریــد. ا
تزاحم ها خبری نبود، معنایش این بود که ما در عالم مادی آفریده نشده ایم بلکه 

همچون فرشتگان در عالم مجردات هستیم.
هستی  آن  کنان  سا به  و  بیافریند  را  عالم  این  می کرد  اقتضا  او  بی پایان  رحمت  بی شک 
که در آینه علم و حکمت خود می دید خیراتی که از این عالم مادی بر می خیزد  ببخشد؛ چرا

بسی بیشتر از شروری است که در آن نمایان می شود.
که در بستر همین تزاحم ها و ناخوشی ها، موجودات مادی لباس هستی بر تن  او می دید 
که امکان دارد، پیش می روند و از  کمال خود به راه می افتند و تا آنجا  می کنند و به سوی 

رحمت بی کران او بهره  می برند.
که بندگان در آن رشد  گواری ها، بستری فراهم می آورند  نا و  او می دید همین ناخوشی ها 

می کنند و استعدادهای نهفته خود را نمایان می سازند.
گواری ها، همچون صیقلی زنگارها را از روح بندگان می زدایند  او می دید همین ناخوشی ها و نا

و آنان را برای ورود به بهشت آماده می کنند. 
گواری ها، می توانند عاملی باشند که بندگان خفته را بیدار   او می دید همین ناخوشی ها و نا

کنند و دل های آنان را به سوی پروردگارشان بازگردانند.

رواق
انــدیـشـه
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گرهگشایناخوشیها

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
اتعر اتاْلُمِلّمَ  َیْنَکِشُفاْلُمِهّمَ

َ
ة ال َمِشّیَ

سی
فار

سی
زدودی، کنار زدیسختی هاگره هادفع کردیفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ُج ُه ِمْنُیْلَتَمُس َمْن َیا واژگــــــــــــــــان ِج َرْوِحِإَلیاْلَمْخَر  اْلَفَر
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

گام های اساسی برای رویارویی مؤمنانه با دشواری ها چیست؟  .3
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ْسَباُب« چیست؟  
َ ْ
ْطِفَك ال

ُ
َبْت ِبل 4.     مقصود از فراز »َتَسّبَ

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

اِت« چیست؟ برای رویارویی با هر یک چه چیزی را می جوییم؟ ُمِلّمَ
ْ
ات« و »ال ُمِهّمَ

ْ
مقصود از »ال  .5

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

َعاِء ِلْلَکْرِب َو اْلَهّمِ َو اْلُحْزِن َو اْلَخْوِف« )الکافی، 556/2(؛
ُ

 •  در کتاب الکافی، بابی هست با عنوان »َباُب الّد
بــا مراجعــه بــه این باب یکی از نیایش های آن را برگزینید و مفاهیم آن را با مفاهیم نیایش هفتم 

صحیفه سجادیه مقایسه کنید.
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5  و امری بر من فرود آمده - ای پروردگار من-

که سنگینی اش مرا به سختی افکنده

و باری بر من وارد آمده که حمل آن بر من دشوار است

کرده ای 6  درحالی که تو با قدرت خویش آن را بر من وارد 

کرده ای؛ و با چیرگِی خود آن را متوجه من 

7 پس هیچ بیرون راننده ای برای آنچه وارد آورده ای نیست

و هیچ برگرداننده ای برای آنچه به سوی من فرستاده ای نیست

 و هیچ گشاینده ای برای آنچه بسته ای نیست

و هیچ بستنده ای برای آنچه گشوده ای نیست

و هیچ آسان کننده ای برای آنچه دشوار ساخته ای نیست

و هیچ یاوری برای کسی که بیِ یاور گذاشته ای نیست؛

8 پس به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما  

و به فضلت  -ای پروردگارم- دِر گشایش را برایم بگشا

و با توانایی ات چیرگی اندوه را بر من در هم شکن و بُزدا

5 َو قَْد نََزَل ِب يَا رَبِّ 

َدِن ثِْقلُُه 
َّ
َما قَْد تََكأ

لَمَّ ِب َما قَْد َبَهَظِن َحْلُُه
َ
َو أ

 َّ ْورَْدتَُه َعَ
َ
6 َو بُِقْدَرتَِك أ

ّ ْهتَُه إِلَ َطانَِك وَجَّ
ْ
َو بُِسل

ْورَْدَتَ 
َ
7 فََل ُمْصِدَر لَِما أ

ْهَت  َصارَِف لَِما وَجَّ
َ

َو ل

ْغلَْقَت  
َ
 فَاتَِح لَِما أ

َ
َو ل

 ُمْغِلَق لَِما َفتَْحَت
َ

َو ل

َْت َ لَِما َعسَّ  ُميَسِّ
َ

َو ل

َت
ْ
 نَاِصَ لَِمْن َخَذل

َ
َو ل

ٍد َو آِلِ 8 فََصلِّ َعَ ُمَمَّ

َفَرِج بَِطْولَِك
ْ
َو اْفتَْح ِل يَا رَبِّ بَاَب ال

َهمِّ ِبَْولَِك
ْ
َطاَن ال

ْ
ِسْ َعنِّ ُسل

ْ
َو اك



نـمـایی از  دعا

در سختی های جانکاه درددلمان را نزد چه کسی ببریم؟
خداوند؟زع؟ چه نقشی در گرفتارشدن ما به دشواری ها و زدودن آنها از ما دارد؟
درگیری با مشکالت چه زیان معنوی می تواند برای ما به همراه داشته باشد؟

ِن ُحْسَن الََّظِر ِفيَما َشَكوُْت
ْ
نِل

َ
َو أ

ُت
ْ
ل
َ
نِْع ِفيَما َسأ ِذقِْن َحَلَوَة الصُّ

َ
َو أ

نَْك رَْحًَة َو فَرَجاً َهِنيئاً ُ َو َهْب ِل ِمْن لَ
َو اْجَعْل ِل ِمْن ِعنِْدَك َمْرَجاً وَِحّياً

ِن بِالْهِتَماِم َعْن 
ْ
 تَْشَغل

َ
9 َو ل

َتَعاُهِد فُُروِضَك َو اْسِتْعَماِل ُسنَِّتَك
ً
10 َفَقْد ِضْقُت لَِما نََزَل ِب يَا رَبِّ َذراْع

َّ َهّماً  ُت ِبَْمِل َما َحَدَث َعَ
ْ
َو اْمتََل

َقاِدُر َعَ َكْشِف َما ُمِنيُت بِِه
ْ
نَْت ال

َ
َو أ

َو َدفِْع َما َوَقْعُت ِفيِه 

ْستَوِْجبُْه ِمنَْك
َ
فَاْفَعْل ِب َذلَِك َو إِْن لَْم أ

َعِظيِم
ْ
َعْرِش ال

ْ
يَا َذا ال

و درباره آنچه شْکوه آوردم کمال عنایتت را نصیبم کن

و درباره آنچه طلبیدم شیرینی نیکوکاری ات را به من بچشان

گوارا عطایم فرما و از سوی خودت رحمت و گشایشی 

و از نزد خودت رهایی سریعی برایم قرار ده

9  و مرا با مشغولیت به اندوه، بازمدار از

محافظت واجباتت و عمل به مستحباتت؛

10 که - ای پروردگارم- از آنچه بر سرم آمده به تنگ آمده ام  

و به سبب تحمل آنچه برایم من رخ داده پر از اندوه شده ام

گرفتار آمده ام و تویی که توانایی بر  زدودن آنچه در آن 

و دفع آنچه در آن فرو افتاده ام؛

پس با من چنین کن، گرچه از سوی تو سزاوار آن نباشم؛

ای صاحب عرش بزرگ.
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

وارد آمد،أَلـَمَّ ِب
فرود آمد

َلّمَ ِبـ «فعل 
َ
ماده »ل م م« به معنای گردآمدن و به هم پیوستن است. »أ

ماضــی از باب إفعال اســت و به معنای رفتن و اقامــت در جایی یا نزد 
کسی است. به بالیا و گرفتاری هایی که بر انسان فرود می آید، ُمِلّمات 

گفته می شود.

نیرومندی و ُسْلَطان
چیرگی

مــاده »س ل ط« به معنــای نیرومنــدی، چیرگــی و توانایــِی واداشــتن 
دیگــران بــه امری اســت. »ســلطان« در این نیایش مصدر اســت. این 
واژه به معنــای »پادشــاه« و نیــز »دلیــل و برهــان« نیــز بــه  کار مــی رود. 
واژه های سلطه، تسلط، مسلط از واژه های پرکاربرد در فارسی هستند.

َخَذْلَت
واگذاشتی،

بی یاور 
گذاشتی

مــاده »خ ذ ل« به معنای یاری نرســاندن اســت. »َخَذْلــَت« فعل ماضی 
اســت. مصــدر ایــن فعــل ِخذالن اســت. برخــی به اشــتباه ایــن کلمه را 

خواری معنا می کنند؛ گویا آن را با »ِخزي« اشتباه می گیرند.

ح واژ گان شر

واژ گان مــهم

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

َد
ݩَّ
ْوَرْدَتَبَهَظِثْقل َتَکأ

َ
ْهَتأ َوّجَ

حَصاِرفُمْصِدر رَفاتݭݪݭِ ْرَتُمَیّسِ َعّسَ

ْل نݭݪِ
َ
ُتُفُروضأ

ْ َ
ـاْمَتأ ْسَتْوِجْبُمِنیُت بݭِ

َ
 َلْم أ
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▪   ندایی شیرین و کارگشا   ▪ 
فرازهای درس گذشته، سرمایه های معرفتی الزم را برای بهره مندی از فرازهای این درس فراهم 
کنــون کــه دانســتیم گره گشــای حقیقی خداســت و بی خواســت او آب از آب تــکان نمی خورد،  آورد. ا

تصمیــم داریم رنج و درماندگی خود را با پرودرگارمان در میان بگذاریم.
» این درددل، آمیخته با ندایی شیرین است: »َیا َرّبِ

معموال ندا را در جایی می آوریم که می خواهیم توجه کسی را که از ما غافل است به سوی خود جلب 
که امکان  کنیم؛ اما همه به خوبی می دانیم احاطه علمی پروردگارمان بر هستی چنان شدید است 

ندارد لحظه ای از ما غافل باشد: 

 (  )طالق: 12(؛  »همانا خدا به هر چیزی احاطه علمی دارد.«
ً
ما

ْ
ّلِ َشْي ٍء ِعل

ُ
حاَط ِبك

َ
َه َقْد أ ّنَ الّلَ

َ
▪ ) أ

ِي َو لا َيْنسى ( )طه: 52(؛ »پروردگارم نه گمراه می شود و نه فراموش می کند.«
ّ
ݪݪݪݪݬݓ ▪ ) لا َيِضّلُ َرٮ

پس ندای پروردگار چه کارکردی برای ما دارد؟
راستش را بخواهید کارکرد ندا در اینجا برعکس است! 

این ما هستیم که نیاز داریم به یکی از نام های زیبای پروردگارمان توجه پیدا کنیم و دریچه های 
زیبا، استعداد پذیرش  نام  زیبا بگشاییم. توجه حقیقی به آن  نام   را به سوی آن  دل و جان خود 

رحمت و برکات مرتبط با آن را در وجود ما پدید می آورد.
در حقیقت با توجه و تمرکز بر آن نام زیبا، خود را در معرض نسیم های رحمتی که از سوی آن می وزد 

قرار می دهیم و برای بهره مندی از آن آماده می کنیم. 
که می تواند به یاری ما برخیزد، ذکر  از نام هایی  گرفتاری قرار می گیریم، یکی  که در بال و  هنگامی 

« است. شریف »َیا َرّبݭِ
که دومی حذف شده است؛ بنابراین  از دو واژه »َرّب« و »ي«  « در حقیقت ترکیبی است  واژه »رّبِ

« یعنی »پروردگار من«. »رّبِ
»رّب« به معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر امور دیگری را بر عهده دارد و او را به سوی رشد 
« دل های ما را به سوی مالک و مدّبر حقیقی خود متوجه می کند؛  و کمال خود می پروراند.  ذکر »َیا َرّبݭِ
کسی که می دانیم این بال و گرفتاری با اذن و خواست او به سراغ ما آمده است و جز با اذن و خواست او، 
دست از سِر ما بر نمی دارد. این ندا، شیرین و آرامش بخش است؛ زیرا مستقیما ما را به مهربانی متصل 

می کند که مالک حقیقی ماست و همه کارهای ما بلکه همه امور عالم در دست اوست.

ح دعا شر
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▪   مروری بر آنچه پیش آمده و باورهای مرتبط با آن   ▪ 
پیش از آنکه درخواست نهایی خود را -که همان گشایش و رهایی از اندوه است- در فراز هشتم 
نهایی  درخواست  ح  طر برای  تا  کنیم  عبور  هفتم  و  ششم  پنجم،  فرازهای  از  باید  آوریــم،  زبان  بر 

آماده تر شویم. در این سه فراز، به ترتیب از مراحل زیر گذر می کنیم: 

1. فراز پنجم: بالیی را که بر ما وارد آمده و فشاری را که زیر آن تحمل می کنیم با پروردگارمان 
در میان می گذاریم؛

2. فراز ششم: اعالم می کنیم باور داریم که این بال و سختی را او با قدرت و چیرگی خود بر ما 
وارد کرده است؛

کند و آنچه را او  کسی نمی تواند با او هماوردی  3. فراز هفتم: از باور قبلی نتیجه می گیریم 
تحقق بخشیده از میان بردارد؛ زیرا هیچ کس توان مقابله با قدرت و چیرگی او را ندارد.  

گانه مرور می کنیم تا به اهمیت آن بیشتر پی ببریم: کنون هریک از این مراحل را جدا ا

وردگار  1. درددل با پر
ابتدا به پروردگارمان عرضه می داریم بالیی بر 
که بسیار سنگین و دشوار است  آمده  سرمان 
و ما را در رنج و سختی افکنده است و یارای 
ْد 

َ
ْد َنَزَل ِبي َیا َرّبِ َما ق

َ
تحمل آن را نداریم )َو ق

ُه(. ُ
ْد َبَهَظِني َحْمل

َ
ّمَ ِبي َما ق

َ
ل
َ
ُه َو أ

ُ
َدِني ِثْقل

ݩَّ
َتَکأ

هیچ اشکالی ندارد وقتی مشکلی برایمان پیش 
ببریم؛ شکایت  پروردگارمان  درگاه  به   می آید، 
البته هیچ گاه از پروردگارمان شکایت نمی کنیم 

بلکه از مشکل پیش آمده نزد پروردگارمان شکایت می کنیم. از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده:

یُرَهـا؛  ُمـوِر َو َتْدبݭِ
ُ ْ
یـُد األ َیـِدِه َمَقالݭݪِ ـِذي بݭِ

َ
ِ اّل ـهݫ ـُه؟زع؟ َو ْلَیْشـَتِك ِإَلـی َرّبݭِ  َیْشـُکَوّنَ َرّبَ

َ
ِإَذا َضـاَق اْلُمْسـِلُم َفـال

کنـد بلکـه بایـد  گرفـت، هرگـز نبایـد از پـروردگارش؟زع؟ شـکایت   وقتـی مسـلمانی در تنگنـا قـرار 
به پروردگارش شکایت کند که کلیدهای امور و تدبیر آنها در دست اوست. )الخصال، 624/2(

که پیامبران؟مهع؟ هنگام رویارویی با مشکالت انجام می دادند. نمونه بارز  کاری است  این همان 
آن را در داستان حضرت ایوب؟ع؟مشاهده می کنیم که در سخت ترین شرایط به سر می برد و پس 
از اینکه به درگاه الهی شکوه برد، خداوند؟زع؟ ندای او را پاسخ گفت و او را از آن شرایط دشوار رهانید.

ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     
ٹ ٹ ٹ 

و ایوب هنگامی که پروردگارش را ندا داد 
که همانا به من آسیب و گزند رسیده 

و تو مهربان ترین مهربانان هستی.

أنبیاء: 83
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از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده:
ِهْم َو  اتݪِ ّیَ ـْم ِبِصْدٍق ِمـْن نݭݪِ ِ ݫ هݫ ُعـوا ِإَلـی َرّبݭِ َعـُم َفزݭِ َقـُم َو َتـُزوُل َعْنُهـُم الّنِ ـُم الّنِ ِ ݫ هݫ ـاَس ِحیـَن َتْنـِزُل بݭِ ّنَ الّنَ

َ
َلـْو أ

گـر مـردم هنگامـی کـه کیفرهـا بر   َفاِسـٍد؛ ا
َ

ْصَلـَح َلُهـْم ُکّل
َ
 َشـاِرٍد َو أ

َ
 َعَلْیِهـْم ُکّل

َ
ـْم َلـَرّد ِ هݫ َوَلـٍه ِمـْن ُقُلوبݭِ

آنـان فـرود مـی آمـد و نعمت هـا از آنـان زدوده می شـد، بـا نیت هـای راسـتین و دل هـای شـیفته 
بـه پروردگارشـان پنـاه می بردنـد، بی شـک هرآنچـه از دستشـان رفتـه، بـه آنـان باز می گردانـد و 

هـر امـری را کـه از آنـان تبـاه شـده، بـرای آنـان اصـالح می کـرد. )نهج البالغـه، خطبـه178(

2. باوری تعیین کننده
میان  در  پروردگارمان  با  که  مطلبی  دومین 
می گذاریم باوری است که از نگاه توحیدی ما 

به هستی برخاسته است. 
که در هستی برای ما  ما باور داریم هر اتفاقی 
اراده  و  اذن  با  می دهد،  خ  ر آفریدگان  دیگر  و 

تکوینی آفریدگار هستی است. 
ما  بر  که  مصیبت هایی  با  ارتباط  در  باور  این 
فرود می آیند دو نتیجه در دستان ما می گذارد:

) ّيَ
َ
ْوَرْدَتُه َعل

َ
َِك أ تݭݫ أ. نتیجه ای مرتبط با قدرت پروردگار )َو ِبُقْدرݦَ

این  که  که ما در این دشواری قرار بگیریم، پس نیرو و قدرتی  چون خداوند؟زع؟ خواسته 
دشواری را بر ما وارد کرده، نیرو و قدرت خداوند؟زع؟ است. 

) ّيَ
َ
ْهَتُه ِإل َطاِنَك َوّجَ

ْ
ب. نتیجه ای مرتبط با غلبه و چیرگی پروردگار )َو ِبُسل

چون به اذن خداوند؟زع؟ این دشواری به سراغ ما آمده است، پس غلبه و چیرگی او بر هستی 
باعث شده این دشواری به سوی ما بیاید.

3. نتایج برخاسته از باور پیشین
از آنجا که افعال خدا؟زع؟، تکیه بر قدرت و چیرگی او بر جهان هستی  دارد، هیچ کس نمی تواند بر 

خالف خواست او کاری انجام دهد و به نوعی با کاری که او کرده به مخالفت برخیزد؛ بنابراین:
از  را   آن  کس نمی تواند  کند، هیچ  وارد  زندگی شخصی  به  را  گر خدا چیزی )مثال بالیی(  ا  ▪

ْوَرْدَت(؛
َ
 ُمْصِدَر ِلَما أ

َ
ال

َ
زندگی او بیرون براند )ف

گــر خــدا چیــزی را بــه ســوی کســی روانــه کنــد، هیچ کــس نمــی توانــد آن را از او دور و به ســویی  ▪ ا
ْهَت(؛  ِلَمــا َوّجَ

َ
 َصــاِرف

َ
دیگــر برگردانــد )َو ال

ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ  ڑ 
ڑ ک کک ک گ گ 

گ   
بــرای  آنــچــه خــدا  رســیــد مگر  مــا نخواهد  بــه  بگو 
ــار و ســرپــرســت مــاســت  ــ ی او  ــت؛  ــ ــا نــوشــتــه اسـ  مـ

و مؤمنان تنها باید بر خدا توکل کنند.
توبه: 51
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گر خدا دری را ببندد، هیچ کس نمی تواند آن  ▪ ا
ْقَت(؛  

َ
ْغل

َ
اِتَح ِلَما أ

َ
 ف

َ
را باز کند )َو ال

گر خدا دری را باز کند، هیچ کس نمی تواند آن  ▪ ا
َتْحَت(؛

َ
 ُمْغِلَق ِلَما ف

َ
را ببندد )َو ال

گر خدا امری را دشوار کند، هیچ کس نمی تواند  ▪ ا
ْرَت(؛ َر ِلَما َعّسَ  ُمَیّسِ

َ
آن را آسان کند )َو ال

او  کند و به  را به حال خود رها  کسی  گر خدا  ا  ▪
او  یاری  به  نمی تواند  هیچ کس  نرساند،  یاری 

َت(.
ْ
ل

َ
 َناِصَر ِلَمْن َخذ

َ
برخیزد )َو ال

▪   درخواست رهایی   ▪ 
کردیم،  پروردگار  رحمت  پذیرش  آماده  را  دل هایمان  خود  نورانی  باورهای  مرور  با  که  کنون  ا
( و  ِ ٍد َو آِلهݫ ی ُمَحّمَ

َ
َصّلِ َعل

َ
کنیم  )ف که با ذکر شریف صلوات جان هایمان را آماده تر  زمان آن رسیده 

خواسته های خود را با پروردگارمان در میان بگذاریم:

َِك َفَرجݭِ ِبَطْولݫ
ْ
ي َیا َرّبِ َباَب ال َتْح لݪݭِ

ْ
1. َو اف

کنون که دانستم دری را که تو بسته ای کسی جز تو نمی تواند باز کند، از تو می خواهم  پروردگارا، ا
َِك( به روی من بگشایی. فضلت را از آن رو واسطه قرار دادم  در گشایش را به واسطه فضلت )ِبَطْولݫ

که می دانم حقی بر گردن تو ندارم که بر اساس آن بخواهی این کار را برایم انجام دهی.

َهّمِ ِبَحْوِلَك
ْ
َطاَن ال

ْ
ي ُسل 2. َو اْکِسْر َعّنِ

کنون که دانستم این اندوه و دلهره را تو بر من مسلط و چیره کرده ای و هیچ کس جز تو نمی تواند  ا
آن را از من بزداید، از تو می خواهم با قدرتی که برای تصرف در هستی داری )ِبَحْوِلَك(، این چیرگی 

اندوه را در هم شکنی و آن را از من دور سازی.

َظِر ِفیَما َشَکْوُت ِني ُحْسَن الّنَ
ْ
ِنل

َ
3. َو أ

و  عنایت  کمال  بلکه  نباشی؛  بی اعتنا  آوردم،  درگاهت  به  که  شکایتی  به  می خواهم  تو  از 
َظِر ( را درباره آن، نصیبم فرمایی. نیکوکاری ات )ُحْسَن الّنَ

ُت
ْ
ل
َ
یَما َسأ ْنعݭِ فݭݪِ َوَة الّصُ

َ
ي َحال نݭݪِ

ْ
ِذق

َ
4. َو أ

ح کردم، به من بچشانی. از تو می خواهم شیرینی نیکوکاری ات را درباره درخواستی که مطر

چ چ    ڇ  ڇ ڇ ڇڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژ 

ڑ ڑ ک ک 
کسی بر شما پیروز نخواهد  کند  گر خدا یاری تان  ا
کسی پس از او  گر شما را یاری نرساند، چه  شد و ا

شما را یاری خواهد رساند؟! 
و مؤمنان تنها باید بر خدا توکل کنند.

آل عمران:  160
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ً
یئا  َهنݭݭݪِ

ً
َرجا

َ
 َو ف

ً
ُدْنَك َرْحَمة

َ
ي ِمْن ل 5. َو َهْب لݭݪِ

تا  نیازمندم  تو  جانب  از  ویژه  رحمتی  به 
به واسطه آن گشایشی گوارا به من هدیه دهی؛ 
نباشد  نیاز  آن  به  دستیابی  برای  که  گشایشی 
افزون بر سختی هایی که در آن به سر می برم، 

سختی و خستگی بیشتری را تحمل کنم.
ً
 َوِحّیا

ً
ي ِمْن ِعْنِدَك َمْخَرجا 6. َو اْجَعْل لݭݪِ

مشکل  این  از  رهایی  برای  می خواهم  تو  از 
راه  می کشم،  رنج  حضورش  از  دم به دم  که 

برون رفت سریعی برایم فراهم آوری.

ُروِضَك 
ُ
َتَعاُهِد ف ِباالْهِتَماِم َعْن  ِني 

ْ
َتْشَغل  

َ
َو ال  .7  

ِتَك َو اْسِتْعَماِل ُسّنَ
گارا، بیــم آن دارم چنــان مشــغول ایــن  پــروردا
کــه از پرداختــن بــه واجباتــت و  انــدوه  شــوم 
انــدوه  ایــن  بازمانــم.  مســتحباتت  بــه  عمــل 
کــن تــا بــا خیالــی  و دل مشــغولی را از مــن دور 
آســوده بتوانــم  آن گونــه  کــه شایســته اســت بــه 

بپــردازم. مســتحبات  و  واجبــات 
تذکر: زیباست که امام سجاد؟ع؟ در میان همه 
مشکالت  است  ممکن  که  محدودیت هایی 
به  عمل  آورد،  نگران  وجود  به  انسان  برای 

واجبات و مستحبات است.  
با  الهی  پیشوای  آن  که  می دهد  نشان  این 

دل و جان به این آیه نورانی باور دارد: 
ِلَيْعُبُدوِن (    

َ
ِإلّا ِإْنَس 

ْ
ال َو  ِجّنَ 

ْ
ال ْقُت 

َ
َخل ما  َو   (

)ذاریات: 56(؛ »و جن و انس را نیافریدم مگر برای 

اینکه مرا عبادت کنند.«

خداوند؟زع؟ به یکی از پیامبرانش وحی کرد: 

بــه عــزت و جاللــم ســوگند، آرزوی هــر آرزومندی را 
کــه به غیر من امید بســته، قطــع می کنم و به او در 
میان مردم لباس خواری می پوشــانم و از گشایش 

و بخشِش خود دورش می سازم! 
چگونــه بنــده  مــن در ســختی ها به غیر من چشــم 
دوختــه و به دیگری امید بســته اســت، درحالی که 

منم آن بی نیاز بخشنده؟!  
کلید همٔه درهای بسته به دست من است و درگاه 
من به روی هر کس که مرا بخواند، گشــوده است. 
آیــا او نمی دانــد که هــر مصیبتی که به او می رســد، 

تنها من اختیار برطرف کردن آن را دارم؟! 
چه شــده کــه با آرزویــش از من روی گردان شــده؟! 
]بارهــا[ بــدون اینکــه درخواســتی کــرده باشــد، بــا 
کنون[ از من  جــود و کرمم به او عطا کردم ولی او ]ا
روی گردان شــده و در مصیبتش درخواست خود را 

از  دیگری طلب می کند!
 من خدایی هستم که قبل از درخواست، بخشش 
می کنم؛ آیا ممکن اســت که از من درخواست شود 

و اجابت نکنم؟! هرگز! 
آیا جود و کرم از آِن من نیست؟! 

آیا دنیا و آخرت به  دست من نیست؟! 
گر همه اهل هفت آسمان و زمین از من درخواست  ا
کنند و من خواســته همه آنها را برآورده ســازم، حتی 
به اندازه بال پشــه ای از ُملک من کاسته نمی شود؛ 
چگونه از ُملکی که من سرپرست آنم کاسته شود؟! 
پس بدا به حال کسی که مرا نافرمانی کند و حریم 

مرا نگه ندارد!
األمالی )للطوسی(، ص 584

اشارت و هدایت
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▪   درددل پایانی   ▪ 
که طاقت  در فراز پایانی باز سفره دلمان را در برابر پروردگارمان باز می کنیم و عرضه می داریم 
کشیدن بار آنچه  ( و به واسطه 

ً
ْرعا

َ
َیا َرّبِ ذ َنَزَل ِبي  ِلَما  َقْد ِضْقُت 

َ
آنچه را بر سرمان آمده نداریم )ف

.)
ً
ّيَ َهّما

َ
ُت ِبَحْمِل َما َحَدَث َعل

ْ َ
خ داده و ما را به سختی افکنده، پر از اندوه شده ایم )َو اْمَتل برای ما ر

که  که می دانیم تنها اوست  اینها در حالی است 
می تواند این گرفتاری را از ما بزداید و حالتی را که 
َقاِدُر 

ْ
ال ْنَت 

َ
أ کند )َو  در آن فرو افتاده ایم از ما دور 

.) ِ ݫ یهݫ ْعُت فݪِ
َ
ِع َما َوق

ْ
ی َکْشِف َما ُمِنیُت ِبِه َو َدف

َ
َعل

هفتم  و  ششم  فرازهای  در  را  امر  این  دلیل 
دانستیم.

که این  که چنین است، از او می خواهیم  کنون  ا
گرفتاری را از ما بزداید و این حالت ناخوشایند را 
گرچه می دانیم  ِلَك( 

َ
ذ َعْل ِبي 

ْ
اف

َ
کند )ف از ما دور 

که به واسطه آن  او نداریم  گردن  حق واجبی بر 
ِمْنَك( بلکه همانند همیشه دست به دامان فضل  ْسَتْوِجْبُه 

َ
أ ْم 

َ
ل ِإْن  کند )َو  این خواسته ما را برآورده 

بی کران او شده ایم.

▪   عرش بزرگ   ▪ 
َعِظیِم«

ْ
َعْرِش ال

ْ
ا ال

َ
ندای پایانی تأییدی است بر همه باورهایی که در این نیایش مرور کردیم: »َیا ذ

عرش جایگاهی اســت که فرمانروایان، فرمان های خود را از آنجا صادر می کنند و آثار آن در سرتاســر 
قلمرو آنان هویدا می شود. 

در دار هســتی نیــز مرتبه  و جایگاهــی باعظمت وجود دارد که فرمان همه رخدادهای هســتی از آنجا 
کید کردیم  صادر  می شــود. صاحب آن عرش بزرگ، همان کســی اســت که از ابتدای نیایش بارها تأ

گواری ها تنها و تنها به دست اوست.    آمدن و رفتنݭِ سختی ها و نا

ٱ ٻ ٻ ٻ     
ٻ پ پ پ      پڀ

 ڀ  ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ 
گر خدا به تو گزندی رساند، آن را هیچ زداینده ای  ا
تــو خواهد،  بـــرای  گــر خیر  ا و  جــز خـــودش نیست 

فضلش  را هیچ بازگرداننده ای نیست.
یونس:  107
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و  سختی ها  در  خدا؟زع؟  به  پناه بردن  این است که  اسالمی  مسلم  آموزه های  از 
وی  دست  گذاشتن نیست؛ یعنی مؤمنان راستین در  مشكالت به معنای دست  ر
وردگارشان می بینند  د را فقط  و  فقط در دستان پر عین اینكه کلید حل مشكل خو
یزی دقیق از همه  و چشم امید به رحمت بی کران او می دوزند، با تدبیر و برنامه ر
وزی بر  مشكل  پیش آمده بهره  می برند.  امكاناتی که در اختیار دارند برای پیر

آیا این نوعی تناقض میان باور و عمل نیست؟ 
یزی می کنند، به معنای  آیا اینكه آنان برای استفاده از امكانات، تدبیر و برنامه ر
این نیست که در کنار امید به خدا؟زع؟ به این امكانات و تدابیر نیز  امید بسته اند؟ 

گر از زاویه نگاه مؤمنان راستین بنگریم، هیچ تناقضی وجود ندارد؛ زیرا: ا

کاری   ▪ اوال: آنان تدبیر، برنامه ریزی و اقدام برای حل مشکل را وظیفه خود می دانند؛ یعنی 
به  حقیقت  در  آنان  دهند.  انجام  شرایط  آن  در  آنان  دارد  دوست  پروردگارشان  می دانند 

وظیفه الهی خود عمل می کنند و نتیجه را به پروردگارشان می سپارند.

▪ ثانیا: آنان امکانات و توانایی های خود برای برنامه ریزی و اقدام را مستقل و بریده از خدا؟زع؟ 
که برای رهایی از مشکل در  نمی بینند، بلکه همه را جلوه هایی از یاری پروردگار می بینند 

اختیار آنان قرار داده است. 
و اسباب موجود می روند، احساس نمی کنند به  امکانات  آنان وقتی به سراغ  در حقیقت، 
که همه اینها را از او می دانند و دست قدرت او را در پس آنها  در خانه غیر خدا رفته اند؛ چرا
گر امکانات و توانایی ای دارند برای این است که  خدا؟زع؟ آنها را  می بینند. آنان باور دارند ا

آفریده و به آنان اجازه دسترسی به آنها را داده است.
امیدی که آنان به امکانات و تدابیر خود دارند، در کنار و هم عرِض امید آنان به پروردگار قرار 
نمی گیرد که پای شرک به میان آید، بلکه در طول امید آنان به پروردگارشان جای می گیرد؛ 
گر اثری دارند، برای این است که  خدا؟زع؟ آنها را اثردار  چون در نگاه آنان، امکانات و تدابیر ا

ْسَباُب«.
َ ْ
ْطِفَك ال

ُ
َبْت ِبل کرده است؛  چنان که  در همین نیایش نورانی خواندیم: »َو َتَسّبَ

رواق
انــدیـشـه
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در  توانایی هایشان  و  امكانات  از  استفاده  در  راستین  مؤمنان  بنابراین 
اما  است؛  متفاوت  هم  با  آنان  نگاه  بلكه  ندارند  غیرمؤمنان  با  تفاوتی  ظاهر 
دارد؟ مشكالت  با  مواجهه  در  آنان  برای  کارکردی  نگاه،  تفاوت  این  آیا 

آری، تفاوت دارد؛ آن هم از زمین تا آسمان: 

▪ اوال: همین که آنان نگاهی مبتنی بر حقیقت دارند و از باورهای باطل و خرافی )مانند اینکه 
امکانات و اسباب به خودی خود و مستقل از خدا؟زع؟ تأثیر می کنند!( به دور هستند، برای 

آنان امتیازی بسیار باارزش است؛ زیرا تشنه حقیقت هستند.

که عالوه بر  ▪ ثانیا: آنان مجموعه ای وسیع تر از امکانات و اسباب را در برابر خود می یابند؛ چرا
امکانات و اسباِب در دسترس برای حل مشکل، امکانات و اسبابی وجود دارند که در حالت 
ج هستند ولی همگی در دست قدرت و تدبیر پروردگار قرار دارند.  طبیعی  از دسترس آنها خار
آنان از امکانات موجود بهره می برند، اما چون به این امکانات دل نبسته اند و آنها را تنها 
جلوه ای از یاری پروردگار می بینند، با امید به پروردگارشان از او می خواهند با اسبابی که از 

ج است، مشکل آنها را حل کند.  دست آنان خار
غیرمؤمنان چون باور به یاری پروردگار و امدادهای غیبی او ندارند، امیدی به دسترسی به 
که اسباب  کنند؛ ازاین رو هنگامی  اسباب دیگر ندارند و مجبورند به اسباب موجود بسنده 

کارآمد می یابند دچار ناامیدی و افسردگی می شوند. موجود را نا
به بیان دیگر، مؤمنان و غیرمؤمنان هر دو از رحمت عام پرودرگار برخوردارند، اما مؤمنان 
قرآن  برخوردارند؛ خداوند؟زع؟ در  نیز  پرودرگار  از رحمت خاص  این رحمت عام،  بر  افزون 

کریم می فرماید: 

ذيَن ُهْم 
َّ
ال كاَة َو  ُقوَن َو ُيْؤُتوَن الّزَ َيّتَ ذيَن 

َّ
ِلل ْكُتُبها 

َ
ݢٍء َفَسأ ) َو َرْحَمتي  َوِسَعْت ُكّلَ َشْي ݢ

ِبآياِتنا ُيْؤِمُنوَن (  )اعراف: 156(

گرفته است؛ پس آن را برای کسانی مقرر خواهم داشت که  »و رحمت من همه چیز را فرا
تقوا  پیشه می کنند و زکات می دهند و آنان که به آیات ما ایمان می آورند.«

رواق
انــدیـشـه
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بی تو نمی توانم ...

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْوَرْدَتِثْقلعر

َ
ْهَتأ َصاِرفَوّجَ

سی
فار

سی
دشوار کردیواجباتآسان کنندهگشایندهفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ِ  َباَب ي ِلـاْفَتْحواژگــــــــــــــــان جݭݫ َكَطْوِلِبـاْلَفَر
ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

ندای پروردگار با نام های زیبای او، چه کارکردی برای ما دارد؟  .3
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

گوار را کسی جز خدا؟زع؟ نمی تواند از ما بزداید؟ 4.   با توجه به متن نیایش چرا پیشامدهای نا

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

َعِظیِم«، چه ارتباطی با محتوای نیایش دارد؟
ْ
َعْرِش ال

ْ
ا ال

َ
ندای پایانی نیایش »َیا ذ  .5

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به کتاب »امدادهای غیبی در زندگی بشر« از آثار شهید مطهری؟حر؟، انواع امدادهای 
غیبی را از منظر ایشان بیان کنید.



ربایندگان سعادت )1(

نیایش 8

درس14

1   مبعودا، همانا من به تو پناه می آورم از   

 برانگیختگی حرص 

و شّدت خشم

و چیرگی حسد

و ضعف شکیبایی

و کمی قناعت

و تندخویی

و پافشاری شهوت

و مالک شدن و چیرگی تعصب

ُعوُذ بَِك ِمْن
َ
1 اللَُّهمَّ إِنِّ أ

ِْرِص
ْ
َهيََجاِن ال

َغَضِب
ْ
َو َسْوَرِة ال

ََسِد
ْ
َو َغلَبَِة ال

ْبِ
َو َضْعِف الصَّ

َقنَاَعِة
ْ
َو قِلَِّة ال

ُلُِق
ْ
َو َشاَكَسِة ال

ْهَوِة َاِح الشَّ
ْ
َو إِل

َِميَِّة
ْ
َو َملََكِة ال

ْفَعاِل
َ ْ
ْخَلِق َو َمَذامِّ ال

َ ْ
َماَكرِهِ َو َسيِِّئ ال

ْ
َو َكَن ِمْن ُداَعئِِه؟ع؟ يِف اِلْسِتَعاَذةِ ِمَن ال

و از دعاهای آن حضرت؟ع؟ است در پناه جستن از  امور ناخوشایند، اخالق بد و کارهای نکوهیده

نـمـایی از  دعا

حرص، غضب، حسد، بدخلقی، شهوت و تعصب چه خطراتی برای ما دارند؟
صبر و قناعت چگونه در راه سعادت، ما را یاری می رسانند؟



واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ُعوُذ 
َ
ةَغَلَبةاْلَغَضبَهَیَجان أ

َ
ِقّل

ةَمَلَکةِإْلَحاحاْلُخُلقَشَکاَسة اْلَحِمّیَ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

برانگیختگیَهیََجان

مــاده »ه ی ج« به معنــای ناآرامی و برانگیختگی به علت تحت فشــار 
بودن اســت. به جنگ »الَهْیجاء« و به باد شــدید »الَهْیج « می گویند. 
در قــرآن کریــم ایــن ریشــه دقیقا به ایــن معنا نیامده اســت )زمــر: 21(، 
بلکه به معنای خشــک و زرد شــدن گیاه اســتفاده شــده اســت؛ گویا 

چنین گیاهی مانند انسانی برافروخته و عصبانی است.

قناعتاْلَقنَاَعة

مــاده »ق ن ع« به معنــای روی آوردن بــه چیزی اســت. قناعت که در 
فارسی نیز کاربرد دارد، به معنای روی آوردن و توجه به داشته هاست. 
شــخص قانــع با توجه بــه داشــته هایش، به آنهــا رضایــت می دهد و 

به خاطر نداشتِن بیش از آن، حسرت نمی خورد.

اصرار و ِإْلَاح
پافشاری

مــاده »ل ح ح« به معنــای مالزمــت و چســبیدن اســت. در مواقعی که 
پلک هــای چشــم به خاطر چرک به هم می چســبند، گفته می شــود: 
»َلِحَحــتݨْ العیــُن«. »ِإْلَحــاح« مصدر باب إفعال اســت. گویا کســی که 
اصــرار می کنــد، مــالزم شــخص دیگری می شــود و به او می چســبد تا 

اینکه آن شخص، خواسته اش را بر آورد. 

ح واژ گان شر
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ح دعا شر
▪   خطرهایی که در کمین من اند...   ▪

یکی از خواسته های امام سجاد؟ع؟ در بند یازدهم از نیایش 25 این است که استعاذه و پناه جویی 
ِذ ِبَك « َعّوُ ِدیَن ِبالّتَ ُمَعّوَ

ْ
از خدا، عادت ایشان شود: »ال

این خواسته دست کم پیام روشن برای ما دارد:
گونی از بیرون و درون ما را تهدید می کنند؛ خطرهایی  گونا که باشیم، خطرهای  1. در هر حال 

که گاه حتی به آنها فکر هم نمی کنیم.
2. برای رهایی از آن خطرها باید خود را در پناه خدا قرار دهیم و در هیچ حالی خود را از او بی نیاز 

ندانیم حتی هنگام آسایش؛  چنان که  امام سجاد؟ع؟ از خداوند؟زع؟ درخواست می کند: 
َعاِء؛ مرا از 

ُ
ي الّد َك فݭݪِ

َ
ل یَن  ُمْضَطّرِ

ْ
ال ُمْخِلِصیَن 

ْ
ال َخاِء ُدَعاَء  الّرَ یݭݔ   فݭݪِ

ً
ْن َیْدُعوَك ُمْخِلصا ي ِمّمَ نݭِ

ْ
»اْجَعل

آنانی قرار ده که در آسایش تو را  آن گونه  مخلصانه می خوانند که بندگان مضطر و درمانده ات 
مخلصانه تو را می خوانند!« )نیایش 22، بند 14(

اما چگونه حقیقت استعاذه در جان ما شکل می گیرد؟
فرض کنید در جنگلی زیبا زیر درختان انبوه نشسته اید و با آرامشی شیرین از نسیم صبحگاهی بهره 
پی  در  آماده،  سالح های  با  بی رحم  دشمن  چند  نزدیک،  فاصله ای  در  هنگام  همین  در  می برید. 
شما هستند تا به شما آسیب برسانند. بی شک شما به تنهایی نمی توانید از پس آنها برآیید و برای 
رهایی از آنها، باید به فرمانروای نیرومندی پناه ببرید که دوست شماست و اتفاقا در همان نزدیکی 

دژ محکمی بنا کرده است؛ اما آیا شما به آن فرمانروا پناه می برید؟
در چند حالت شما هرگز به آن فرمانروا پناه نخواهید برد:

گر شما از وجود آن دشمنان بی رحم باخبر نشوید؛ 1. ا
گر نیروی خود را برای مقابله با آنان کافی بدانید؛ 2. ا
گر به نیرو و قدرت آن فرمانروا باور نداشته باشید. 3. ا

کنون فرض کنید هر سه حالت باال منتفی است؛ یعنی: 1. از وجود دشمن با خبر هستید؛ 2. نیروی  ا
گر سر جای خود بنشینید  کافی نمی دانید؛ 3. به نیرو و قدرت آن فرمانروا ایمان دارید. آیا ا خود را 
که  گفت  و بگویید: »پناه می برم از شر این دشمنان بی رحم، به آن فرمانروای نیرومند«، می توان 

شما به او پناه برده اید؟! هرگز!
بی تردید شما  این گونه  رفتار نخواهید کرد، بلکه با تمام توان، خود را به قلعه آن فرمانروا خواهید 
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کنید،  گر چنین  کرد. ا کمک خواهید  از او درخواست  رساند و در اولین فرصت با فرستادن پیامی 
همه خواهند گفت که شما به آن فرمانروا پناه برده اید.

ماجرای استعاذه و پناهندگی به خداوند؟زع؟ نیز تقریبا چنین الگویی دارد. برای اینکه ما حقیقتا به 
خداوند؟زع؟ پناهنده شویم، باید:

گاه باشیم؛ 1. از وجود خطراتی که ما را تهدید می کنند، آ
که هر نیرو و  که به یاری خداوند؟زع؟ نیاز داریم. به یاد داشته باشیم  2. باور داشته باشیم 
قدرتی که در هستی وجود دارد، در حقیقت به خداوند؟زع؟ تعلق دارد و هیچ اتفاقی بدون اذن 

خ نمی دهد؛ او در هستی ر
3. باور داشته باشیم که خداوند؟زع؟ می تواند به ما یاری برساند.

خ خواهد داد: گر این سه شرط حقیقتا فراهم شوند، خودبه خود دو اتفاق ر ا
گردانده می شود و از اعماق وجود به او احساس  • نخست: روی دلمان به سوی خداوند؟زع؟ 

نیاز می کنیم و فریاد پناه جویی سر می دهیم؛
• دوم: به جست و جوی امکانات و راهکارهایی که خداوند؟زع؟ در دسترس ما قرار داده می پردازیم 
که به آن دسترسی داریم، حکم  که می دانیم هر امکان و راهکاری  تا به آنها پناه ببریم؛ چرا
قلعه های خداوند؟زع؟ را دارد که او در همین نزدیکی ما بنا کرده تا به محض احساس خطر به 
آنها پناه ببریم. وقتی به آن قلعه ها پناه ببریم، در حقیقت به خداوند؟زع؟ پناه برده ایم. البته 
هنوز هم خداوند؟زع؟ با قدرت بی انتهایش امکانات بیشتری را می تواند در اختیار ما قرار دهد؛ 

ازاین رو از عمق جانمان به او پیام می دهیم و از او درخواست کمک بیشتر می کنیم.

▪   کلید بهره مندی از نیایش هشتم   ▪
امام سجاد؟ع؟ که با نور وحی به پیرامون خود می نگرد و دانش و بینش اجداد طاهرینش؟مهع؟ 

را به ارث برده است، بیش از چهل خطر را بر می شمرد و از آنها به خداوند؟زع؟ پناه می برد.
 پس از باور به اینکه به خدا؟زع؟ نیازمندیم )شرط دوم( و او نیز قادر است نیاز ما را برآورد )شرط 
سوم(، برای اینکه ما نیز از این نیایش پربار بهره مند شویم، باید درباره هر فراز، دو گام را بپیماییم:

گاهی پیدا کنیم )شرط اول(؛ • گام اول: از خطر و میزان آن آ
• گام دوم: با راهکارهایی که برای رهایی از آن خطر در اختیار داریم، آشنا شویم.

در ادامه می کوشیم درباره هریک از فرازهای این نیایش، این دو گام را بپیماییم. البته با توجه به 
محدودیت های آموزشی، در هر یک از گام ها صرفا به برخی از خطرها و راهکارها اشاره می شود.
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▪   برانگیختگی حرص   ▪
ِحْرصݭِ 

ْ
 ِبَك ِمْن َهَیَجانݭِ ال

ُ
ُعوذ

َ
ُهّمَ ِإّنِي أ

َّ
الل

که انسان را به فعالیت بسیار  »حرص« به معنای میل بسیار شدید به یک امر است به گونه ای 
برای به دست آوردن آن می کشاند. حرص تا زمانی که راهش را با نور وحی و چشم عقل می یابد و 
کماالت حقیقی می کشاند، برای رشد و سعادت انسان، امری بایسته و  انسان را به سوی خیرات و 
ج می شود و به جای  د و برانگیخته گردد، از کنترل عقل خار َ ُکنݧ ضروری است. اما زمانی که هیجان 
به سوی  یعنی  می کشاند؛  آن  خیالی  کماالت  و  دنیا  به سوی  را  حقیقی،  انسان  کماالت  و  خیرات 

اموری مانند مال، مقام و شهرت که نهایتا تا زمان مرگ با انسان باقی می مانند. 
این همان حرصی است که در روایتی نورانی از رسول خدا؟ص؟ به عنوان یکی از نشانه های شقاوت 
ي  ُة اْلِحْرصݭِ فݭݪِ

َ
َقاِء ُجُموُد اْلَعْینݭِ َو َقْسَوُة اْلَقْلِب َو ِشّد

َ
َماِت الّش

َ
و بدبختی معرفی شده است:  »ِمْن َعال

ْنِب؛ از نشانه های شقاوت، خشکی چشم، قساوت قلب، شدت حرص 
َ

ْصَراُر َعَلی الّذ
ْ

ْنَیا َو اإل
ُ

َطَلِب الّد
در طلب دنیا و اصرار بر گنا ه است.« )الکافی، 290/2(

یم؟ گام اول: چرا »برانگیختگی حرص« خطرناک است و باید از آن به خدا پناه ببر

1. حرص به دنیا، عامل غفلت از آخرت و سعادت حقیقی است.
حریص، خواه به دنیا برسد خواه نرسد، چنان مشغول به دنیاست که از آخرت و سعادت جاودان 

خود غافل می ماند و سرمایه عمرش را به باد فنا می دهد. از امام صادق؟ع؟ روایت شده:

َك َطَلُبَها َعْن َعَمِلَك َو اْلَتِمْسـَها   َیْشـَغَلّنَ
َ

ٍك َلَها َقْد َفاَرَقَها َفال ْکَها َو ُمْدرݭِ ْنَیا َلْم ُیْدرݭِ
ُ

َکْم ِمْن َطاِلٍب ِللّد
ِمـْن ُمْعِطیَهـا َو َماِلِکَهـا... ؛ چه بسـیار جوینـده دنیـا کـه بـه آن نرسـیده و چه بسـیار رسـیدٔه بـه آن 
کـه از آن جـدا شـده اسـت؛ پـس طلـب دنیـا تـو را بـه خـود مشـغول نکنـد و از عملـت باز نـدارد. 
دنیـا را از بخشـنده و مالـک آن بخـواه؛ زیـرا چه  بسـیار حریـص بـر دنیا که دنیـا او را بر زمین زده 
و بـه آنچـه از دنیـا بـه دسـت آورده مشـغول شـده و و از طلـب آخرتـش باز مانـده اسـت تـا اینکـه 

عمـرش تمـام شـده و اجلـش فرا رسـیده اسـت. )الکافـی، 455/2(

مشـکل اینجاسـت کـه حریـص هرگـز از دنیـا سـیر نمی شـود و بنابرایـن تا زمـان مرگ، هرگـز  فرصتی 
بـرای پرداختـن بـه آخـرت پیـدا نمی کنـد. از امام صـادق؟ع؟ روایـت شـده: »َمـا َفَتـَح اهلُل َعَلـی َعْبـٍد 
 َفَتـَح اهلُل َعَلْیـِه ِمـَن اْلِحـْرصݭِ ِمْثَلـه؛  خداونـد دری را از دنیـا بـه روی کسـی بـاز 

َّ
ْنَیـا ِإال

ُ
ْمـرݭِ الّد

َ
َبابـًا ِمـْن أ

نمی کنـد مگراینکـه هماننـد آن، دری از حـرص را بـه روی او می گشـاید.« )الکافـی، 319/2(
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ج کند: برای همین است که امام سجاد؟ع؟ از خدا؟زع؟ می خواهد محبت دنیا را از دلش خار

ُل َعنݭِ  هݭِ
ْ

ْیَك َو ُتذ
َ
ِ ِإل ةݫ

َ
ـیل َوسݭِ

ْ
َغاِء ال ݭِ  َعنݭِ اْبتݫ

ُ
ـا ِعْنَدَك َو َتُصّد ٍ َتْنَهـی َعّمَ ـةݫ ّیَ ـا َدنݭݪݭِ َ ـي ُحـّبَ ُدْنیݧ بݭِ

ْ
ل
َ
ْع ِمـْن ق َو اْنـزݭݭِ

ِب ِمْنـَك؛ و محبـت دنیـای پسـتی را از دلـم برکـن کـه مـرا از آنچه نزد توسـت باز مـی دارد و از  َقـّرُ الّتَ
ُجسـتن وسـیله ای به سـوی تـو منـع می کنـد و از نزدیکـی بـه تو غافل می سـازد. )نیایـش 47، بند 109(

2. حرص یکی از عوامل مهم ارتکاب گناهان است.
وقتــی حــرص ســرکش می شــود و مهــارش را از دســت عقــل بیــرون می کشــد، بــرای رســیدن بــه 
ناشایســت چشــم نمی پوشــد؛   کارهــای  انجــام  و  گناهــان  ارتــکاب  از هیــچ چیــز حتــی  هدفــش 
ــَرُه 

َ
ُنــوِب َو الّش

ُ
ــِم ِفــي الّذ َقّحُ ِإَلــی الّتَ چنان کــه  امیرمؤمنــان؟ع؟ فرمــوده اســت: »اْلِحــْرُص... َداٍع 

؛  حــرص... دعوت کننــده بــه فرورفتــن در گناهــان اســت و حــرص شــدید  ــوبݭِ ي اْلُعُی ــاوݭِ ــٌع ِلَمَس َجاِم
ص90( )تحف العقــول،  مــی آورد!«  گــرد  را  عیب هــا  همــه 

گنــاه اســت، هــدف و خواســته خــود قــرار  کــه  کاری را  گاه پــا را فراتــر می گــذارد و مســتقیما  حتــی 
می دهــد؛ امــری کــه امام ســجاد؟ع؟  در نیایــش 39 از آن بــه پــروردگارش پنــاه می بــرد: »اْزِو ِحْرِصــي 

ــٍم؛ حــرص مــرا از هــر گناهــی بــر کنــار دار.«   )نیایــش 39، بنــد 1(
َ
ث
ْ
َعــْن ُکّلݭِ َمأ

3. حتی دنیای حریص نیز رقت بار است.
ــُة  ــِب َو َمِطّیَ َع ــاُح الّتَ کــه »اْلِحــْرُص  ِمْفَت ســوگمندانه، حریــص حتــی دنیــای شــیرینی هــم نــدارد؛ چرا
ــا  ــد ت ــب رنــج اســت.«)تحف العقول، ص90(؛ او بــه هــر دری می زن ؛ حــرص کلیــد خســتگی و َمرَک َصــبݭِ الّنَ
بــه آنچــه از دنیــا می خواهــد برســد و همیــن امــر، اســباب خســتگی و رنــج را بــرای او  فراهــم می کنــد؛  

از ایــن روســت کــه: »اْلِحــْرُص  َفْقــٌر َحاِضــٌر« )کتــاب مــن ال یحضــره الفقیــه، 389/4( 

گام دوم: چه راهكارهایی برای مهار حرص وجود دارد؟
اهل بیت؟ع؟ دست کم دو راهکار عملی برای رهایی از حرص به ما معرفی کرده اند:

1. یاد مرگ

؛ هرکـس  ْنَیـا ِباْلَیِسـیرݭِ
ُ

ْکَثـَر ِمـْن ِذْکـرݭِ اْلَمـْوِت َرِضـَي ِمـَن الّد
َ
از امیرمؤمنـان؟ع؟ روایـت شـده: »َمـْن أ

کنـد، بـه اندکـی از دنیـا راضـی می شـود.« )نهج البالغـه، حکمـت 349( مـرگ را فـراوان یـاد 
غصـه  دنیـا[  ]به خاطـر  »آیـا  فرمـود:  مـن  بـه  امام صـادق؟ع؟  روزی  کـه  کـرده  روایـت  ابوبصیـر 
نمی خـوری؟ آیـا دل آشـفته نمی شـوی؟ آیـا درد نمی کشـی؟«؛ عـرض کـردم: »آری بـه خدا قسـم!« 
بـه  حـاالت  ایـن  هـرگاه  َقْبـرݭِك...؛   ِفـي  َوْحَدَتـَك  َو  اْلَمـْوَت  َفاْذُکـرݭِ  ِمْنـَك  َذِلـَك  َکاَن  »َفـِإَذا  فرمـود: 
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تـو دسـت داد، مـرگ را بـه یـاد آور و ]نیـز[ تنهایـی ات را در قبـرت و روان شـدن چشـمانت را بـر 
گونه هایـت و از هـم گسـیختن بندهـای بدنـت را، و ایـن را کـه کرم ها از گوشـت هایت می خورند و 
که  پوسـیدنت را، و ایـن را کـه از دنیـا کامـال بریـده می شـوی ]و ارتباطـت بـا آن قطـع می شـود[؛ چرا
بـه یـادآوردن اینهـا تـو را به سـوی عمـل تشـویق می کنـد و از بسـیاری از حرص ورزیدن هـا بـر دنیا، 

ص345( )للصـدوق(،  )األمالـی  باز مـی دارد.« 

2. یاد نعمت های اخروی
این راهکار را امام سجاد؟ع؟ در برابر دیدگان ما قرار داده است: 

َواِبَك َو 
َ
َخـْرَت ِلي ِمْن ث

َ
ِبي ِمَثاَل َما اّد

ْ
ل
َ
ْر ِفـي ق ِحـْرِص َو َصـّوِ

ْ
ْهـِل ال

َ
ـِع أ

َ
ْغَبـِة َو َهل ِنـي ِمـْن ُسـوِء الّرَ

ْ
ِعذ

َ
َو أ

ْرت؛ َضْیَت َو ِثَقِتي ِبَما َتَخّیَ
َ
 ِلَقَناَعِتي ِبَما ق

ً
ِلَك َسَببا

َ
ْعَدْدَت ِلَخْصِمي ِمْن َجَزاِئَك َو ِعَقاِبَك َو اْجَعْل ذ

َ
 أ

و مـرا از رغبـت ناشایسـت و آزمنـدی حریصـان پنـاه ده و در دلـم نقشـی از پـاداش خـود کـه برایـم 
ذخیـره سـاخته ای و کیفـر و عذابـی کـه بـرای دشـمنم آمـاده کـرده ای، ترسـیم کـن و آن را سـبب 

قناعتـم بـه آنچـه مقـدر کـرده ای و اعتمـادم بـه آنچـه برگزیـده ای قـرار ده. )نیایـش14، بنـد15( 

▪   شدت خشم   ▪
َغَضبݭِ 

ْ
ِ ال ݫ َو َسْوَرةݫ

گرفتـن  باال و  شـدت یافتن  به معنـای   » ݫ »َسـْوَرةݫ
ذو  أي:  الحـرِب؛  فـي   ٍ َسـْوَرةݫ ذو  »فـالن  اسـت؛ 
بطـٍش شـدیٍد )به شـدت حملـه می کنـد.(« )العیـن(
در  را  خشـم  نیـروی  حکیـم،  و  مهربـان  پـروردگار 
سرشـت مـا آمیختـه تـا بـا آن، شـجاعانه بـه دفـاع 
از خـود، خانـواده،  سـرزمین و دیـن خـود برخیزیـم 
گـر  و تجـاوزکاران را بـر جـای خـود بنشـانیم. امـا ا
کنتـرل  از  یابـد،  انـدازه شـدت  از  بیـش  نیـرو  ایـن 
پیامدهایـی  گرفتـار  را  مـا  و  ج می شـود  عقـل خـار
ک می کنـد. از امام صـادق؟ع؟ روایت  بـس خطرنـا
َعْقَلـه؛   َیْمِلـْك  َلـْم  َغَضَبـُه  َیْمِلـْك  َلـْم  »َمـْن  شـده: 
کسـی کـه مالـک غضبـش نیسـت،  مالـک عقلـش 

)305/2 )الکافـی،  نیسـت.«  

مردی به پیامبر؟ص؟ عرض کرد: »ای رســول خدا، 
بــه مــن بیامــوز.«؛ رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »بــرو و 
خشــمگین مشــو!«. آن مــرد گفــت: »همیــن برایــم 

کافی است.« و به سوی خانواده اش به راه افتاد. 
هنگامی که رســید متوجه شد جنگی میان قومش 
بــا قــوم دیگــر در گرفتــه و همه بــه صف ایســتاده و 
مسلح شده اند. او نیز مسلح شد و در صف قوم خود 
گهان کالم رسول خدا؟ص؟ را به یاد آورد.  ایستاد. نا
ســالح خــود را بر زمین انداخت و به ســوی دشــمن 
رفــت و بــه آنان گفت: »هر غرامتی که هســت، من 
بر عهده می گیرم و آن را کامل به شما ادا می کنم.« 
گفتند: »هر چه بوده، از آِن شــما. ســزاوارتر است ما 
این گذشــت را انجام دهیــم!«. بدین ترتیب میان 

دو قوم آشتی برقرار شد و خشم از میانشان رفت.

الکافی، 304/2 )با اندکی تصرف(

اشارت و هدایت
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یم؟ گام اول:  چرا باید از »خشم افسارگسیخته« به خدا پناه ببر
در روایات پیامدهایی برای خشم بیان شده که دل را به لرزه می اندازند: 

را فاسـد  ایمـان  اْلَعَسـَل ؛ خشـم   
ُ

اْلَخـّل ُیْفِسـُد  َکَمـا  یَمـاَن  ِ
ْ

اإل ُیْفِسـُد  »اْلَغَضـُب  • رسـول خـدا؟ص؟: 
 )302/2 )الکافـی،  می کنـد!«  فاسـد  را  عسـل  سـرکه  چنان کـه  می کنـد؛ 

•  امام صـادق؟ع؟: »اْلَغَضـُب َمْمَحَقـٌة ِلَقْلـِب اْلَحِکیـِم؛ خشـم سـبب محوشـدن تدریجـی قلـب 
انسـان حکیـم اسـت!« )الکافـی، 305/2( 

 )303/2 )الکافـی ،  اسـت.«  بـدی  هـر  کلیـد  خشـم  ؛  َشـّرݭٍ ُکّلِ  ِمْفَتـاُح  »اْلَغَضـُب  امام صـادق؟ع؟:    • 
ُجَل   ِمـَن اْلَغَضـِب ِإّنَ الّرَ

ُ
َشـّد

َ
ّيُ َشـْي ٍء أ

َ
ِبـي َیُقـوُل: أ

َ
در روایـت دیگـری ایشـان می فرمایـد: »َکاَن أ

پـدرم می فرمـود: "چـه چیـزی  اْلُمْحَصَنـَة؛  َیْقـِذُف  َو  اهلُل  َم  َحـّرَ ِتـي 
َ
اّل ْفـَس  الّنَ َفَیْقُتـُل  َلَیْغَضـُب 

کـرده، بـه قتـل  کـه خـدا حـرام  بدتـر از خشـم اسـت؟! انسـان خشـمگین می شـود و نفسـی را 
)الکافـی، 303/2( نـاراوا می زنـد!"«  ک دامـن تهمـت  می رسـاند و بـه زنـی پا

گام دوم: با چه راهكارهایی می توانیم خشم خود را مهار کنیم؟
می توانیم از راهکارهای زیر برای مهار خشم استفاده کنیم:

تـا  کنیـم  تـالش  شـدید،  خشـم  پیامدهـای  گرفتـن  نظـر  در  بـا  خشـم:  پیامدهـای  بـه  توجـه   .1
آوریـم. یـاد  بـه  را  ک  خطرنـا پیامدهـای  آن  نیـز  خشـم  هنـگام  و  بپرهیـزم  خشـم  از  می توانیـم 

2. یـاد خـدا و توجـه بـه وعده هـای الهـی دربـاره مهـار خشـم: در حدیثـی قدسـی آمـده: »َیـا اْبـَن 
ْمَحـُق ؛ ای فرزنـد آدم، هنـگام 

َ
یَمـْن أ ْمَحْقـَك فݭݪِ

َ
 أ

َ
ـي ال ـي َغَضبݭِ ْذُکـْرَك فݭݪِ

َ
ـَك أ ݭݭِـي ِفـي َغَضبݭِ آَدَم اْذُکْرنݭݭݫ

خشـمت مـرا بـه یـاد آور تـا مـن نیز تو را هنگام خشـمم به یـاد آورم و در میان آنان که نابودشـان 
 َغَضَبـُه 

َ
می کنـم نابـودت نکنـم!« )الکافـی، 303/2( ؛ از  امام صـادق؟ع؟ نیـز روایـت شـده: »َمـْن َکـّف

ـه؛  هرکـس خشـمش را کنتـرل کنـد، خداونـد عیبـش را می پوشـاند .« )الکافـی، 303/2( َ تݧ َسـَتَر اهلُل َعْورݨݨݨَ

3. تغییر وضعیت هنگام خشـم و یک  دسـتور ویژه برای خویشـاوندان: از  امام محمد باقر؟ع؟ 
ـُه  ِه َذِلـَك َفِإّنَ َمـا َرُجـٍل َغِضـَب َعَلـی َقـْومݭٍ َو ُهـَو َقاِئـٌم َفْلَیْجِلـْس ِمـْن َفـْورݭِ ّیُ

َ
روایـت شـده اسـت: »َفأ

ِحَم  ـُه َفِإّنَ الّرَ َما َرُجٍل َغِضَب َعَلی ِذي َرِحَم َفْلَیْدُن ِمْنُه َفْلَیَمّسَ ّیُ
َ
ـْیَطانݭِ َو أ

َ
ْجُز الّش َسـَیْذَهُب َعْنُه رݭِ

َسـَکَنْت؛ هرکـس در حـال ایسـتاده بـر عـده ای خشـمگین شـد، بایـد فـورًا بنشـیند؛  ـْت  ُمّسَ ِإَذا 
کار[، پلیـدی شـیطان از وجـود او مـی رود، و هرکـس بـر یکـی از خویشـاوندانݭِ  کـه ]بـا ایـن  چرا
که هنگامی که خویشـاونِد  هم خونش خشـمگین شـد، به او نزدیک شـود و او را لمس کند؛ چرا

آرام می شـود.« )الکافـی، 302/2( هم خـون لمـس شـود، 
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▪   چیرگی حسد   ▪
َحَسِد

ْ
ِ ال َبةݫ

َ
َو َغل

که خوش نداریم از دیگران عقب بمانیم. این ویژگی  خداوند حکیم؟زع؟ ما را به گونه ای آفریده  
را  کنیم ضعف های خود  و تالش  بیایم  به خود  با دیدن پیشرفت دیگران،  باعث می شود  فطری 
گر با چشم عقل  برطرف سازیم و خود را به آنان برسانیم. البته این تمایل فطری به عقب نماندن ا
و نور وحی راهش را نیابد، منحرف می شود و در پرتگاه حسد سقوط می کند. در این صورت، انسان 
به جای اینکه در فکر اصالح ضعف های خود برآید، در دل تمنا می کند که پیشرفت و نعمت دیگران 
از آنها زائل شود تا مبادا از آنها عقب بماند؛ حتی گاه حسد چنان غلبه می کند که پا را  فراتر می گذارد 

و اقدامی عملی نیز برای زدودن نعمت های دیگران، انجام می دهد!

گام اول: چرا حسادت و چیرگِی آن خطرناک است؟
1. حسادت با ایمان ناسازگار است و آن را نابود می کند.

را  اْلَحَطَب؛ حسد ایمان  اُر  الّنَ ُکُل 
ْ
َتأ َکَما  یَماَن  ِ

ْ
اإل ُکُل 

ْ
َیأ اْلَحَسَد  »ِإّنَ  از امام صادق؟ع؟ روایت شده:  
می خورد، چنان که آتش هیزم را!« )الکافی، 306/2(

به معنای  دیگران  از  نعمت  زوال  تمنای 
ناخشنودی به قضای الهی است؛ زیرا خدا؟زع؟ 
ولی  برد،  بهره  نعمت  از  بنده اش  که  خواسته  
حسود می خواهد آن نعمت از او زائل شود. در 

حدیثی قدسی آمده است: 

ِمـْن  آَتْیُتُهـْم  َمـا  َعَلـی  ـاَس  الّنَ َتْحُسـَدّنَ   
َ

»ال
َفْضِلـي...؛ بـه مـردم بـر چیـزی کـه از فضلـم به آنان داده ام، حسـادت َنَورز و چشـمت را به آن ندوز و 
َنْفسـت را در پی آن نفرسـت؛ زیرا حسـود، از  نعمت های من ناخشـنود اسـت و مانع قسـمتی اسـت 
کـه مـن میـان بندگانـم کـرده ام، و هرکـس چنیـن باشـد، نـه مـن از اویـم و نـه او از مـن!« )الکافـی، 307/2(

امام سجاد؟ع؟ نیز در دو جاِی صحیفه سجادیه به این امر اشاره فرموده است: 

ْضِلـك؛  
َ
ـی َشـْي ٍء ِمـْن ف

َ
ِقـَك َعل

ْ
 ِمـْن َخل

ً
َحـدا

َ
ْحُسـَد أ

َ
 أ

َ
ـی ال َحَسـِد َحّتَ

ْ
ـْدِر ِمـَن ال  الّصَ

َ
َمة

َ
ِنـي َسـال

ْ
•  اْرُزق

سـالمت سـینه از حسـد را روزی ام کـن تـا بـر هیچ یـک از آفریدگانـت بـر چیـزی از فضلت حسـد 
)نیایـش22، بنـد12( نـورزم. 

ُحْکَمـَك؛ ْغَمـَط 
َ
أ َو  َقـَك 

ْ
َخل ْحُسـَد 

َ
أ
َ
ف َمَنْعَتِنـي  ِبَمـا  َتْفِتْنُهـْم 

َ
ال َو  ْعَطْیَتُهـْم 

َ
أ ِبَمـا  ـي  َتْفِتّنِ

َ
ال  • 

ٹ  ڤ ڤ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
آیا به مردم بر آنچه خدا از فضل خود به آنان داده 

حسد می برند؟!
نساء:  54

آیینه در آیینه
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ربایندگان
 سعادت )۱(

 آنـان )نعمـت داران( را بـا آنچـه بـه آنـان داده ای و مـرا بـا آنچـه بـه مـن نـداده ای، در فتنـه 
کوچـک شـمارم.« )نیایـش35، بنـد2( کـه آنـگاه بـر آفریدگانـت حسـد ورزم و قضـای تـو را  نیفکـن 

2. حسادت آسایش روانی و سالمت جسمی را از میان بر می دارد. 
 َراَحَة ِلَحُسوٍد؛ حسود هیچ آسایشی ندارد.« )الخصال، 169/1(

َ
• از امام صادق؟ع؟روایت شده: »ال

کمی حسادت  از  اْلَحَسِد؛ سالمت بدن  ِة 
َ
ِقّل ِمْن  اْلَجَسِد  ُة  امیرمؤمنان؟ع؟روایت شده: »ِصّحَ از   •

است.« )نهج البالغه، حکمت 256( 

گام دوم: چه راهكاری برای رهایی از حسد و جود دارد؟
ط   َیْغبݭِ

َ
 َیْحُســُد َو اْلُمَناِفُق َیْحُســُد َو ال

َ
ُط َو ال در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده اســت: »ِإّنَ اْلُمْؤِمَن َیْغبݭِ

مؤمن غبطه می خورد و حسد نمی ورزد؛ اما منافق حسد می ورزد و غبطه نمی خورد.« )الکافی،307/2(
بنابراین غبطه جایگزین مناســبی برای حســد اســت. معنای غبطه را می توانیم از امام ســجاد؟ع؟ 

بیاموزیم؛ آنجا که با پروردگارش چنین نجوا می کند:

معبــودا، بــه محمــد و خاندانــش توجــه مهرورزانــه فرمــا و روزی ام کــن ســینه ای ســالم از حســد 
داشــته باشــم، به گونــه اى کــه بــر هیچ یــک از بندگانــت به خاطــر فضلــت ]بــر آنهــا[ حســد نبــرم؛ 
تــا آنجــا کــه وقتــی ببینــم بــه یکــی از بندگانــت در دین و دنیا و تندرســتی و پرهیزکاری و آســایش 
و گشــایش نعمتــی داده اى، مــن نیــز برتــر از آن را بــرای خــود آرزو کنــم از تــو و بــه یــارى تــو؛ تنهــا 

تــو کــه هیــچ شــریکی نــداری! )صحیفــه ســجادیه، نیایــش 22، بنــد 12(

▪   ضعف صبر    ▪
ْبِر َو َضْعِف الّصَ

ج نشود. نیروی »صبر« به انسان کمک می کند در برابر دشواری ها، پایداری کند و از مسیر حق خار

یم؟  گام اول: چرا باید از »ضعف صبر « به خدا پناه ببر
گسستنی دارد و ضعف آن به معنای ضعف ایمان است. از امام صادق؟ع؟  صبر با ایمان پیوندی نا
َکَذِلَك ِإَذا  ُس َذَهَب اْلَجَسُد 

ْ
أ سݭِ ِمَن اْلَجَسِد َفِإَذا َذَهَب الّرَ

ْ
أ َلِة الّرَ یَماِن ِبَمْنزݭِ ِ

ْ
ْبُر ِمَن اإل روایت شده: »الّصَ

یَماُن؛  صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به تن: هرگاه سر برود تن هم  ِ
ْ

ْبُر َذَهَب اإل َذَهَب الّصَ
می رود؛  همان گونه  هرگاه صبر برود ایمان هم می رود.« )الکافی، 87/2(

 صبر باید در همه شئون زندگی مؤمنانه حضور داشته باشد. از پیامبر؟ص؟ روایت شده:

اَعِة َو َصْبٌر َعِن اْلَمْعِصَیِة؛ صبر سـه  گونه اسـت: َثـٌة َصْبـٌر ِعْنـَد اْلُمِصیَبـِة َو َصْبـٌر َعَلی الّطَ
َ

ْبـُر َثال  الّصَ
صبر هنگام مصیبت و صبر بر انجام طاعت و صبر بر دوری از معصیت. )الکافی، 91/2( 
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گام دوم: چه راهكارهایی برای تقویت »صبر « وجود دارد؟ 
یکــی از راهکارهــا این اســت که هنــگام رویارویــی بــا دشــواری های راه حــق، پاداش هــا و بشــارت هایی 

را کــه خــدا؟زع؟ بــه اهــل صبــر داده اســت، بــه یــاد آوریــم؛ از جمله:
ْيِهْم 

َ
َعل ولِئَك 

ُ
أ  * راِجُعوَن  ْيِه 

َ
ِإل ا 

َ
ِإّن َو  ِه  ِلّلَ ا 

َ
ِإّن وا 

ُ
قال ُمِصيَبٌة  صاَبْتُهْم 

َ
أ ِإذا  ِذيَن 

َّ
ال  * اِبِريَن  الّصَ ِر  َبّشِ َو   (  •

ُمْهَتُدون (  )بقره: 157-155(
ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
ِهْم َو َرْحَمةٌ  َو أ واٌت ِمْن َرّبِ

َ
َصل

ما 
َ
ِه واِسَعٌة ِإّن ْرُض الّلَ

َ
ْنيا َحَسَنٌة َو أ ْحَسُنوا في  هِذِه الّدُ

َ
ذيَن أ

َّ
ْم ِلل

ُ
ك ُقوا َرّبَ

َ
ذيَن آَمُنوا اّت

َّ
• ) ُقْل يا ِعباِد ال

ْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحساب  (  )زمر: 10(
َ
وَن أ اِبُر ى الّصَ

ُيَوفَّ

▪   اندکی قناعت    ▪
ِ ݫ َقَناَعةݫ

ْ
ِة ال

َّ
َو ِقل

»قناعـت« یعنـی روی آوری و رضایـت بـه داشـته هایی کـه خدا؟زع؟ روزی ما کرده اسـت؛ به گونه ای 
که قدر داشـته هایمان را بدانیم و از امکانات موجود بهره  بریم و  حسـرت نداشـته ها را نخوریم. 

گام اول: چرا »اندکی قناعت« خطرناک است؟

1. اندکی قناعت می تواند همه آفت های حرص به دنیا را به همراه آورد.

ُه 
ُ

کـه ضـد آن »حـرص« معرفـی شـده اسـت: »اْلُقُنـوُع َو ِضـّد یکـی از سـپاهیان عقـل »قنـوع« اسـت 
اْلِحـْرَص« )الکافـی، 22/1(؛ بنابرایـن هرچـه از قناعـت فاصلـه بگیریـم، بـه حـرص نزدیـک تـر می شـویم.

2. نبود قناعت می تواند زمینه ساز صفت های ناپسند دیگری مانند حسد شود.
 َمـاٍل َو َراَحـَة اْلَقْلـِب ِمـَن 

َ
َراَد اْلِغَنـی ِبـال

َ
در روایتـی نورانـی از امام موسـی کاظـم؟ع؟ آمـده اسـت: »َمـْن أ

ـَل َعْقَلـُه َفَمـْن َعَقـَل َقِنـَع  ْن ُیَکّمِ
َ
َلِتِه ِبـأ

َ
ْع ِإَلـی اهلِل؟زع؟ ِفـي َمْسـأ یـِن َفْلَیَتَضـّرَ َمَة ِفـي الّدِ

َ
ـال اْلَحَسـِد َو الّسَ

َبـدًا؛ هـر کـس 
َ
ِك اْلِغَنـی أ ِ اْسـَتْغَنی َو َمـْن َلـْم َیْقَنـْع ِبَمـا َیْکِفیـِه َلـْم ُیـْدرݭِ ِبَمـا َیْکِفیـِه َو َمـْن َقِنـَع ِبَمـا َیْکِفیـهݫ

می خواهـد بـدون هیـچ مالـی بی نیـاز شـود و دلـش از حسـد راحـت باشـد و دینـش سـالم بمانـد، باید 
که هرکس عقـل ورزد، به آنچه  بـا زاری بـه درگاه خـدا؟زع؟ از او بخواهـد کـه عقلـش را کامـل کند؛ چرا
بـرای او بسـنده اسـت، قانـع شـود و هرکـس بـه آنچـه او را بسـنده اسـت، قانـع شـود، بی نیـاز گـردد  و 

هرکـس قانـع نشـود هرگـز بـه بی نیـازی نخواهـد رسـید.  )الکافـی، 18/1(

گام دوم: چه راهكارهایی برای تقویت قناعت و جود دارد؟
ع به درگاه الهی برای اینکه عقل ما را کامل کند )آخرین روایت صفحه پیش( 1. تضر

2. نگاه به زیردستان - نه باالدستان - در امور مادی
3. الگوگیری از زندگی ساده اولیای دین؟مهع؟ به ویژه رسول خدا؟ص؟ 
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در روایتی از امام محمد باقر؟ع؟ به این دو راهکار اشاره شده است: 
ْن ُتْطِمـَح َبَصـَرَك ِإَلـی َمـْن َفْوَقـَك...؛ مبادا چشـمت را به کسـی بدوزی که باالتر از توسـت؛ 

َ
ـاَك أ ِإّیَ

ْولاُدُهْم  (  )توبه: 56(؛
َ
ُهم  َو لا أ

ُ
ْموال

َ
 زیرا کافی است آنچه خدا؟زع؟ به پیامبرش فرمود: ) َفلا ُتْعِجْبَك أ

ّنَ  »پـس دارایی هـا و فرزنـدان آنهـا تـو را بـه شـگفتی نیـاورد ]و چشـمت را نگیـرد[ « و فرمـود: ) َو لا َتُمّدَ

ْنيا  (  )حجـر: 88(؛ »و هرگـز دو چشـمت را به آنچـه  َحياِة الّدُ
ْ
 ِمْنُهْم َزْهَرَة ال

ً
واجا ْز

َ
ْعنا ِبِه أ َعْيَنْيَك ِإلى  ما َمّتَ

اندکـی  گـر  ا دنیایـی.«  زندگـی  زرق و برق هـای  بـه  ؛  مـدوز  کرده ایـم،  بهره منـد  آن  از  را  آنهـا  از  گروه هایـی 

کـه قـوت او فقـط جـو  گرفتـار چنیـن حالتـی شـدی، معیشـت رسـول خـدا؟ص؟ را بـه یـاد آور؛ چرا
)الکافـی، 137/2( کـه آن را می یافـت!  کاه، آن هـم در صورتـی  بـود و شـیرینی اش خرمـا و هیزمـش 

▪   تندخویی    ▪

قݭِ
ُ
ُخل

ْ
َو َشَکاَسِة ال

ق« به معنای تندخویی و بدخلقی است.
ُ
ُخل

ْ
»َشَکاَسة«به معنای سفتی و سختی است و »َشَکاَسِة ال

یم؟ گام اول:  »تندخویی« چه پیامدهایی دارد که باید از آن به خدا پناه ببر
1. بـا تندخویـی دیگـران را از خـود می رانیـم و خـود را از بهره هایـی کـه می توانیـم از آنـان ببریـم یـا در 

راه خـدا بـه آنـان برسـانیم، محـروم می کنیـم. در روایـت اسـت کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ فرمـود: 

ِث 
َ

ــال
َ
ــِذِه اْلِخَصــاِل الّث ــی َه ــَك َعَل ــَتِقیُم َل  َیْس

َ
ــُه ال ــِر َفِإّنَ ْب ــَة الّصَ

َ
ــِق َو ِقّل ــوَء اْلُخُل ــاَك َو اْلُعْجــَب َو ُس ِإّیَ

ــاِس ُمَجاِنــٌب؛ از خودبینــی، بدخویــی و کم شــکیبی بپرهیــز؛   َیــَزاُل َلــَك َعَلْیَهــا ِمــَن الّنَ
َ

َصاِحــٌب َو ال
کــه بــا وجــود ایــن ســه ویژگی هیــچ همراهــی بــرای تــو ثابــت نمی مانــد و پیوســته بــه خاطــر  چرا

ــد. )الخصــال، 147/1( ــاره می گیرن ــو کن ایــن ویژگی هــا، برخــی از مــردم از ت
2. با تندخویی خود را در عذاب و شکنجه قرار می دهیم.

َب َنْفَســه ؛ هرکــس بدُخلــق باشــد، خــودش را 
َ

 از امام صــادق؟ع؟ روایــت شــده: »َمــْن َســاَء ُخُلُقــُه َعــّذ
ــی، 321/2(  ــد.« )الکاف ــذاب می ده ع

3. با تندخویی اعمالمان را تباه می کنیم.
همانا  اْلَعَسَل؛    

ُ
اْلَخّل ُیْفِسُد  َکَما  اْلَعَمَل  َلُیْفِسُد  اْلُخُلقݭِ  ُسوَء  »ِإّنَ  شده:  روایت  امام صادق؟ع؟  از 
بدخویی عمل را فاسد می کند، چنان که سرکه عسل را فاسد می کند.« )الکافی، 321/2(

گــر خوش اخــالق باشــیم، نه تنهــا اعمــال نیکمــان برایمــان باقــی می ماننــد، گناهانمــان   در مقابــل، ا

نیــز از وجودمــان زدوده می شــوند. از امام صــادق؟ع؟ روایــت شــده: 
یــَد؛ همانــا خــوی نیکــو، گنــاه را  ــْمُس اْلَجلݭݭِ

َ
َکَمــا َتِمیــُث الّش ــَة  یــُث اْلَخِطیَئ ݭِ ݫ ــَق اْلَحَســَن َیمݫ ِإّنَ اْلُخُل

ــی، 100/2( ــخ را. )الکاف ــید ی ــه خورش ــه  ک ــان  گون ــد، هم ذوب می کن
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4. تندخویی با ایمان و مسلمانی سازگار نیست. 
ــق ؛ دو ویژگــی، در  ــوُء اْلُخُل ــُل َو ُس ــِلٍم اْلُبْخ ــي ُمْس ــانݭِ ِف  َتْجَتِمَع

َ
ــانݭِ ال ــات آمــده اســت: »َخْصَلَت در روای

مســلمان جمــع نمی شــوند: ُبخــل و بدخویــی.« )الخصــال،  75/1(
کامل تریــن ایمــان از آِن کســانی اســت کــه نیکوتریــن اخــالق را دارنــد؛  چنان کــه  از امــام محمــد 

ْحَســُنُهْم ُخُلقــًا« )الکافــی ، 99/2(
َ
ْکَمــَل اْلُمْؤِمِنیــَن ِإیَمانــًا أ

َ
باقــر؟ع؟ روایــت شــده:  »ِإّنَ أ

گام دوم: چه راهكارهایی برای رهایی از »تندخویی« وجود دارد؟
1. توجه دائم به پیامدهای بدخلقی و پاداش های خوش خلقی 

2. تمریــن  رفتارهایــی کــه از افــراد خوش خلــق ســر می زنــد؛ ماننــد رفتارهایــی کــه در روایــت زیــر از 
ــق ؟ تعریــف حســن خلــق چیســت؟«  ــِن اْلُخُل  ُحْس

ُ
ــّد ــا َح امام صــادق؟ع؟ آمــده اســت. پرســیدند: »َُم

ْشــٍر َحَســٍن؛ بــا مالیمــت رفتــار  بݭِ َخــاَك بݭِ
َ
َمــَك َو َتْلَقــی أ

َ
یــُن َجَناَحــَك َو ُتِطیــُب َکال ایشــان پاســخ داد: »ُتلݭݭِ

کنــی و ســخن دلنشــین گویــی و بــرادرت را بــا چهــره ای گشــاده و نیکــو مالقــات کنــی. « )الکافــی، 103/2(

▪   پافشاری شهوت    ▪
ْهَوِة

َ
ِ الّش َحاحݭݫ

ْ
َو ِإل

بقای  و  زنده ماندن  برای  و مهربان  که خدای حکیم  نیازهایی است  به   شهوت، تمایل فطری 
نسل ما، در وجود ما نهاده است؛ مانند تمایل به خوردنی ها، نوشیدنی ها و ازدواج با جنس مخالف.
که با مدیریت عقل در چارچوب آموزه های  این نعمت الهی، زمانی برای ما خیر و سعادت می آورد 

دینی حرکت کند. 

یم؟ گام اول: چرا از »پافشاری شهوت« به خدا پناه می بر
ُت 

َّ
اْلَمْعِرَفِة َو َمَضال َبْعَد  َلُة 

َ
ال

َ
ِتي ِمْن َبْعِدي الّض ّمَ

ُ
أ َخاُفُهّنَ َعَلی 

َ
أ َثٌة 

َ
از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: »َثال

جݭِ ؛ سه چیز است که پس از وفاتم، از آنها بر امتم می هراسم: گمراهی بعد  اْلِفَتِن َو َشْهَوُة اْلَبْطِن َو اْلَفْر
از معرفت، فتنه های گمراه کننده و شهوِت شکم و شرمگاه! )عیون أخبار الرضا، 29/2(

 شهوتی محدود و زودگذر، می تواند ما را در حسرت و اندوهی عمیق و طوالنی فرو برد.
ـَهَواِت َخـاَض ِفـي اْلَحَسـَراِت؛  

َ
•  از امیرمؤمنـان؟ع؟ روایـت شـده: »َمـْن َلـْم َیْعـزݭِْف َنْفَسـُه َعـِن الّش

)الغـارات، 87/1(  بر نگردانـد، در حسـرت ها فرو مـی رود.«  از شـهوات  را  هرکـس نفسـش 
چه بسیار  یاًل؛  َطوݭِ ُحْزنًا  ْوَرَثْت 

َ
أ َساَعٍة  َشْهَوِة  ِمْن  »َکْم  است:  آمده  ایشان  از  دیگری  روایت  در   •

لحظه ای شهوت که اندوهی طوالنی به بار آورده است.« )الکافی، 451/2(

گام دوم: چه راهكارهایی برای رهایی از »پافشاری شهوت« وجود دارد؟

یکی از راهکارها توجه به لذت های باالتری است که با کنترل و مدیریت شهوت ها در انتظار ماست:
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َخْيِل 
ْ
ِة َو ال

َ
ِفّض

ْ
َهِب َو ال

َ
ُمَقْنَطَرِة ِمَن الّذ

ْ
َقناطيِر ال

ْ
َبنيَن َو ال

ْ
ساِء َو ال َهواِت ِمَن الّنِ

َ
اِس ُحّبُ الّش َن ِللّنَ ) ُزّيِ

ْم ِبَخْيٍر 
ُ

ُئك ّبِ
َ نݧ
ُ
 أ

َ
َمآب * ُقْل أ

ْ
ُه ِعْنَدُه ُحْسُن ال ْنيا َو الّلَ َحياِة الّدُ

ْ
َحْرِث ذِلَك َمتاُع ال

ْ
ْنعاِم َو ال

َ
أ

ْ
َمِة َو ال ُمَسّوَ

ْ
ال

َرٌة َو  واٌج ُمَطّهَ ْز
َ
ْنهاُر خاِلديَن فيها َو أ

َ
أ

ْ
اٌت َتْجري ِمْن َتْحِتَها ال ِهْم َجّنَ َقْوا ِعْنَد َرّبِ

َ
ذيَن اّت

َّ
ْم ِلل

ُ
ِمْن ذِلك

اد (  )آل عمـران: 15-14( ݓ ݫ ݫ ِعٮݫ
ْ
ال ِ ݓݫ ݫ ݫ ُه َبصيٌر ٮݫ ِه َو الّلَ ِرْضواٌن ِمَن الّلَ

▪   صاحب اختیارشدن تعّصب   ▪
 ِ ةݫ َحِمّیَ

ْ
َکِة ال

َ
َو َمل

 اینکه برای داشته های شخصی، خانوادگی، قومی و ملی خود ارزش قائل باشیم و از آنها در برابر 
از جاده  را  که ما  البته تا زمانی  گرایشی فطری است؛  کنیم، امری پسندیده و  بیگانگان محافظت 

حق طلبی بیرون نبرد و در پرتگاه تعصب نیندازد. 
حمّیت یا تعصب، یعنی ذبح کردن حق به پای چیزهایی که به ما تعلق دارند و به  آنها دل بسته ایم. 

در روایت است که از امام سجاد؟ع؟ درباره تعصب پرسیدند، ایشان فرمود: 
ُجُل ِشـَراَر َقْوِمِه َخْیـرًا ِمْن ِخَیاِر َقْوٍم آَخِریَن َو َلْیَس  ْن َیَرى الّرَ

َ
ـُم َعَلْیَهـا َصاِحُبَها أ َ ثݧ

ْ
ِتـي َیأ

َ
ـُة اّل اْلَعَصِبّیَ

ْلِم
ُ

یَن َقْوَمُه َعَلی الّظ ݭِ ݫ ْن ُیعݭݫ
َ
ـِة أ ُجـُل َقْوَمُه َو َلِکنݨݨْ ِمَن اْلَعَصِبّیَ ْن ُیِحـّبُ الّرَ

َ
ـِة أ ِمـَن اْلَعَصِبّیَ

تعّصبـی کـه صاحـب آن گناهکار اسـت آن اسـت که انسـان َبـداِن قوم خود را بهتـر از نیکان قوم 
دیگـر ببینـد. ایـن از تعصـب نیسـت کـه انسـان قـوم خـود را دوسـت داشـته باشـد، بلکـه ایـن از 

تعصـب اسـت کـه  انسـان قومـش را در ظلم کـردن یـاری برسـاند. )الکافـی، 308/2 (

گام اول: »صاحب اختیارشدن تعصب« چه خطری دارد؟
بر پایه روایات، تعصب با ایمان هیچ سازگاری ندارد؛ در نتیجه گوی سعادت را از انسان می رباید و 

او را در آتش خشم الهی گرفتار می کند.
یَمـانݭِ ِمـْن ُعُنِقـه؛  هرکـس تعصـب  ِ

ْ
ْبـَق اإل ـَب َلـُه َفَقـْد َخَلـَع رݭِ ْو ُتُعّصِ

َ
ـَب أ • رسـول خـدا؟ص؟ : »َمـْن َتَعّصَ

ورزد یـا ]رضایـت دهـد کـه[ دیگـران بـرای او تعصـب ورزنـد،  رشـته ایمـان را از گـردن خـود بیـرون 
آورده اسـت «. )الکافـی،  308/2( 

؛ هرکـس تعصـب ورزد، خداونـد بـا  ݭٍ ِمـْن َنـارݭٍ ݫ َصاَبـةݫ ݭِ ݫ عݫ ـَب َعَصَبـُه اهلُل بݭِ • امام صـادق؟ع؟ : »َمـْن َتَعّصَ
سـربندی از آتـش سـرش را خواهـد بسـت «. )الکافـی، 308/2 (

گام دوم: چگونه از »صاحب اختیارشدن تعصب« جلوگیری کنیم؟

جوهـره اصلـی تعصـب، مقابلـه بـا حـق اسـت؛ بنابراین رهایـی از آن، در گـرو تقویت روحیـه حق جویی 
اسـت.  یکـی از امـوری کـه مانـع حق جویـی انسـان می شـود، حـب دنیـا اسـت کـه در رأس هـر خطـا و 
گناهـی حضـور دارد؛ بنابرایـن راهکارهـای مقابلـه بـا حـرص، در اینجـا نیـز می تواننـد سـودمند باشـند.
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د است، نمی تواند  و امكانات موجو آیا قناعت که به معنای رضایت به داشته ها 
د؟ ملتی که به داشته هایش راضی است و  عاملی برای عقب افتادگی ملت ها شو
د؟ د نمی شو چشم به دست یافتن به داشته های بیشتر  نمی دوزد، آیا دچار رکو

به نظر می رسد آنچه در باب قناعت وارد شده است، ناظر به زندگی اقتصادی شخصی افراد 
است، نه مسئولیت های اجتماعی آنان. آنچه ناظر به مسئولیت های اجتماعی است در قالب 
مفاهیمی  همچون جهاد فی سبیل اهلل، خیرخواهی برای آفریدگان به ویژه مؤمنان و اهتمام 
به امور مسلمانان بیان شده است که هریک دارای ضوابط و چارچوب های خاص خود است.
اتفاقا قناعت در زندگی شخصی، به انسان این فرصت را می دهد که مسئولیت های اجتماعی 

خود را بهتر بشناسد و آنها را به پای حرص ها و طمع های شخصی قربانی نکند. 
مؤمن حقیقی ممکن است تشخیص دهد مصداق بارز جهاِد فی سبیل اهلل در زمان او، کارآفرینی 
کسب امکانات مادی بیشتر  و تقویت بنیه های اقتصادی جامعه اسالمی است. او  نه برای 
از هیچ برنامه ریزی و  برای خود، بلکه برای تحقق هدفی واال و خداپسندانه در جامعه اش 
کرد. البته باز هم اندازه نگه می دارد و وقت و توان خود را  تالش اقتصادی فروگذار نخواهد 

به گونه ای تنظیم می کند که به دیگر وظایف شخصی و اجتماعی خود نیز برسد.
کسب امکانات  همین شخص وقتی صرفًا پای منافع شخصی اش در میان است، هرگز برای 
 نمی کند و از راه های عادی، طبیعی و در دسترس  به کسب روزی می پردازد 

ّ
بیشتر مادی تقال

و به آنچه از این راه به دست می آورد قناعت می کند و خدا را سپاس می گوید و وقت خود را به 
امور مهم تری که برای سعادت دنیا و آخرتش حیاتی است، اختصاص می هد. 

او هرگز حاضر نیست برای کسب اموال و رفاه بیشتر از امور مهمی که در ادامه می آیند چشم 
بپوشد؛ اموری مانند تقویت بنیه های معرفتی خود از طریق تحصیل و مطالعه، تالوت و تدبر 
کریم، خلوت با پروردگار و راز و نیاز با او، رسیدگی به امور معنوی و تربیتی خانواده،  در قرآن 
کوشش برای حل مشکالت مؤمنان، رسیدگی به امور ضعیفان و مستمندان و هر  صله رحم، 
عمل دیگری که خدا آن را دوست دارد و در جای جای متون دینی از جمله صحیفه سجادیه 

به آنها اشاره شده است. )به عنوان نمونه ر.ک به: نیایش6، بندهای 13 تا 18(

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
احعر ݨَ ةِإْلحݧ َسْوَرةَمَلَکةاْلَحِمّیَ

سی
فار

سی
تندخوییکمی، اندکیچیرگیخشمفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ُعوُذيِإّنواژگــــــــــــــــان
َ
 اْلِحْرصݭَِهَیَجانݭِ ِمْن َك ِبـأ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

در روایات چه راهکارهایی برای مهار حرص ارائه شده است؟  .3
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.     چرا حسادت با ایمان ناسازگار است؟ 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کی برای ما دارد؟ تندخویی چه پیامدهای خطرنا  .5
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  بــا مراجعــه به کتاب »معراج الســعادة« نوشــته مــال احمد نراقی؟هر؟، دانســته های خــود را درباره 
دســت کم یک خصلت اخالقی که در این نیایش به آن اشــاره شــده اســت، کامل کنید و گزارشــی 

مختصر از آن ارائه دهید.



ربایندگان سعادت )2(

نیایش 8

درس 15

نـمـایی از  دعا
پیروی از هوای نفس چگونه ما را به گمراهی و دوری از حق می کشاند؟

دست یازی به تکلف و سختی به چه معناست و چه خطراتی برای ما دارد؟
ک برتری بدانیم، چه خطراتی در کمین ماست؟ گر  مال را مال ا

2   و پیروی از هوای نفس   

و مخالفت با هدایت

و ُچرت غفلت

ف
ّ
و دستیابی به تکل

و برگزیدن باطل به جای حق

گناه و پافشاری بر 

و کوچک شمردن معصیت

و بزرگ شمردن طاعت

3   و فخرفروشی ثروتمندان

و تحقیر تهیدستان

و سرپرستِی بد  برای کسی که زیردست ماست

کرده است. و تشکرنکردن از کسی که به ما نیکی 

َهَوى
ْ
2 َو ُمتَاَبَعِة ال

ُهَدى
ْ
َو ُمَالََفِة ال

َغْفلَِة
ْ
َو ِسنَِة ال

َفِة
ْ
ُك

ْ
َو َتَعاِط ال

َقِّ
ْ
َاِطِل َعَ ال

ْ
َو إِيثَاِر ال

ثَِم
ْ
َمأ

ْ
اِر َعَ ال ْصَ ِ

ْ
َو ال

َمْعِصيَِة
ْ
َو اْسِتْصَغاِر ال

اَعِة َو اْسِتْكبَاِر الطَّ

يَن ُمْكِثِ
ْ
3 َو ُمبَاَهاِة ال

ُمِقلِّنَي
ْ
ْزَراِء بِال ِ

ْ
َو ال

يِْدينَا
َ
َْت أ

َ
يَِة لَِمْن ت

َ
ِول

ْ
َو ُسوِء ال

َعاِرفََة ِعنَْدنَا
ْ
ْكِر لَِمِن اْصَطنََع ال َو تَْرِك الشُّ



واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ْصَرارِسَنةاْلُهَدى ُمَتاَبَعة ِ
ْ

اْلُکْلَفةاإل

َمِإیَثار ݧ ثݧ
ْ
اراْسِتْصَغاراْلَمأ َ ُمَباَهاةاْسِتْکبݧ

ْزَراِء ِبـاْلُمْکِثرݭِیَن ِ
ْ

یَن اإل ةاْلُمِقّلِ َ یݧ
َ

ال اْلَعاِرَفةاْلوݭِ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

هوای نفساْلََوى

ــ  و ی«، تمایل و گرایش به ســوی پایین اســت.  یکــی از معانــی ماده »هـ
»اْلَهَوى« به معنای تمایل و گرایش نفس به امور مادی و شهوانی است  
ا َمْن خاَف َمقاَم  ّمَ

َ
که اموری پست هستند. در قرآن کریم می خوانیم: )  َو أ

وٰى   (   ) نازعات: 40و 41(
ْ
َمأ

ْ
َي ال َة هݭݪِ َجّنَ

ْ
َهوٰى *  َفِإّنَ ال

ْ
ْفَس َعِن ال هݭِ َو َنَهى الّنَ َرّبݭݭݭݪِ

تََعاِطي
انجام دادن

دست یازیدن
فرورفتن

مــاده »عطو« به معنای گرفتن و برداشــتن چیزی اســت. عطــاء  را از آن رو 
عطاء می گویند که شخص آن را دریافت می کند و بر می دارد.   »َتَعاِطي«، 
صــدر بــاب تفاعــل اســت. هنگامی کــه مفعول تعاطــی، یک عمل اســت، 
به معنای دست یازیدن به  آن کار است؛ ولی هنگامی که مفعول آن، یک 

شیء است، به معنای برداشتن آن شیء است.

سرپرستیالِوَليَة

ماده »و ل ی« به معنای قرارگرفتن چیزی در نزدیک چیز دیگر همراه با 
َــة«، قرارگرفتــن  ݧ ݧ یݧ

َ
ارتباطــی میــان آن دو  اســت. یکــی از مصادیــق »الِوال

شخصی در مقام تدبیر و سرپرستی امور شخص دیگر است که در این 
نیایش به این معنا  آمده است. 

ح واژ گان شر
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ح دعا شر

▪   پیروری از هوا و هوس و سرپیچی از هدایت الهی   ▪

ُهَدى
ْ
َفِة ال

َ
َهَوى َو ُمَخال

ْ
َو ُمَتاَبَعِة ال

در آیات و روایات همواره سرپیچی از هدایت و در 
نتیجـه گمراهـی، بـه پیروی از هـوای نفس پیوند 

داده شـده است. 
از امیرمؤمنـان؟ع؟ روایـت شـده: »اْلَهـَوى َشـِریُك 

کـوری اسـت. «  اْلَعَمـی؛ هـوای نفـس، شـریک 
)نهج البالغه، نامه 31( 

یم؟ وی از هوای نفس« خطرناک است و باید از آن به خدا پناه ببر گام اول:  چرا »پیر
وقتـی نـور هدایـت بـر مـا می تابـد تـا راه حـق را بـه مـا نشـان دهـد، مانعـی به نـام هـوای نفـس می توانـد 

چشـم عقـل مـا  را بـه روی ایـن نـور پرفـروغ کـور کنـد.
هوای نفس می تواند عقل ما را که تشنه هدایت است، اسیر خود کند و  به جای او، زمام امور ما را به 
؛ چه بسیار عقل  ِمیٍر

َ
ِسیٍر َتْحَت َهَوى أ

َ
دست بگیرد؛ چنان که امیرمؤمنان؟ع؟ فرموده: »َکْم ِمْن َعْقٍل أ

اسیری که زیردسِت هوای فرمانروایی است!« )نهج البالغه، حکمت 211(
عقلی که آزاد است، همواره از نور هدایت بهره می برد و با آن، راه حق را می یابد. اما عقلی که در زندان 
 تاریک هوای نفس اسیر است، از نور هدایت بی بهره می ماند و نمی تواند راه حق را تشخیص دهد.

 این همان خطر بزرگی است که امیرمؤمنان؟ع؟ درباره هوای نفس به ما هشدار داده است: 

 َعـنݭِ اْلَحـّقݭِ َو 
ُ

ـُه َیُصـّد َبـاُع اْلَهـَوى َفِإّنَ ـا اّتݭِ ّمَ
َ
َمـلݭِ أ

َ ْ
َبـاَع اْلَهـَوى َو ُطـوَل األ َخـاُف َعَلْیُکـُم اْثَنَتْیـنݭِ اّتِ

َ
َمـا أ إّنَ

ِخـَرَة؛ تنهـا از دو چیـز بـر شـما می هراسـم: »پیـروی از هـوای نفـس« 
ْ

ـِل َفُیْنِسـي ال َ مݧ
َ ْ
ـا ُطـوُل األ ّمَ

َ
أ

کـه پیـروی از هـوای نفـس، انسـان را از راه حـق باز مـی دارد و آرزوی دراز،  و »آرزوی دراز«؛ چرا
آخـرت را از یـاد انسـان می بـرد. )الکافـی، 335/2(

گر تحت مدیریت عقل قرار نگیرند، مانند دشمن عمل می کنند و ضربه هایی  خواسته های نفسانی ا
سهمگین بر ما وارد می آورند؛ ازاین روست که باید همانند دشمن از آنها بهراسیم: 

ْم َو َحَصاِئِد  هݭِ ْهَوائݪݭݪِ
َ
َباِع أ َجاِل ِمِن اّتِ ْعَدى ِللّرِ

َ
ْعَداَءُکْم َفَلْیَس َشْي ٌء أ

َ
ْهَواَءُکْم َکَما َتْحَذُروَن أ

َ
اْحَذُروا أ

م ؛ از خواهش هـای نفسـانی تان بترسـید، همان گونـه کـه از دشـمنانتان می ترسـید؛ زیـرا  ْلِسـَنِتهݭِ
َ
أ

هیـچ چیـز بـرای انسـان ها دشـمن تر از پیـروی از خواهش هـای نفسانی شـان و ِدروشـده های 
زبان هایشـان نیسـت.« )الکافـی، 335/2(

حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب   
و از هوای نفس پیروی نکن 

کـــه تـــو را از راه خدا گمراه کند!
ص:  26

آیینه در آیینه
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وی از هوای نفس« وجود دارد؟ گام دوم: چه راهكارهایی برای دوری از »پیر

1. خرد )عقل( و دانش )علم( را در وجود خود تقویت کنیم.
َلـِة اْلَعْقـِل َو ِقـْف ِعْنـَد َغَلَبـِة اْلَهـَوى 

َ
 ُمَجاَزَفـَة اْلَهـَوى ِبَدال

َ
از امـام محمـد باقـر؟ع؟ روایـت شـده: َتـَوّق

ِباْسِتْرَشـاِد اْلِعْلـِم؛ بـا راهنمایـی عقـل، خـود را از  بی پروایـی هـوای نفـس حفـظ کـن و هنـگام چیرگی 
هـوای نفـس بـا راهنمودخواهـی از علـم، توقـف کـن.« )تحـف العقـول، ص285(

ِبَعْقِلـك ؛ »عقـل  َهـَواَك  َقاِتـْل  َقاِطـع ...  ُحَسـاٌم  »اْلَعْقـُل  روایـت شـده:  امیر مؤمنـان؟ع؟  از  همچنیـن 
البالغـه، حکمـت 424 ( نفسـت بجنـگ!«  )نهـج  بـا هـوای  به وسـیله عقلـت  اسـت...  ُبرنـده  شمشـیری 

2. سعی کنیم روز حساب را همواره به یاد داشته باشیم.
ُهْم َعذاٌب َشديٌد ِبما َنُسوا 

َ
ِه ل وَن َعْن َسبيِل الّلَ

ُّ
ذيَن َيِضل

َّ
ِه ِإّنَ ال َك َعْن َسبيِل الّلَ

َّ
َهوى  َفُيِضل

ْ
ِع ال بݬݬِ

َ
) َو لا َتّت

ِحساَب   ( )ص: 26( ؛ »و از هـوای نفـس پیـروی مکـن کـه تـو را از راه خدا گمراه گند؛ زیرا کسـانی 
ْ
َيْوَم ال

کـی دارنـد بـرای اینکه روز حسـاب را فرامـوش کردند.« کـه از راه خـدا گمـراه می شـوند، عـذاب دردنا

3. تمرین را با امور ساده و مباح آغاز کنیم و بکوشیم با پیروی از عقل، اندازه نگه داریم و زیاده روی 
نکنیم؛ مثال در غذاخوردن زیاده روی نکنیم و پیش از آنکه سیر شویم، از خوردن دست بکشیم. 

▪   ُچرت غفلت   ▪
ݭِ ةݫ
َ
َغْفل

ْ
ِ ال ةݭݫ

نݨݨݨݨَ َو سݭِ
»غفلــة« به معنــای ازیاد بــردن و توجه نکــردن 
کــه شایســته توجــه هســتند.   بــه حقایقــی اســت 
»ِســَنة« به معنــای  ُچــرت و خــواب ســبک اســت. 
غفلــت بــه خواب ســبک  تشــبیه شــده؛ زیــرا در این 
ــود.  ــل می ش ــود غاف ــون خ ــان از پیرام ــت، انس حال

مهم ترین حقایقی که باید از غفلت از آنها به خدا؟زع؟ پناه ببریم در قرآن کریم معرفی شده اند:

ݨݨݧݖصاِل  ݧ اݧ
ْ
ُغُدّوِ َو ال

ْ
َقْوِل ِبال

ْ
َجْهرݭِ ِمَن ال

ْ
 َو ِخيَفًة َو ُدوَن ال

ً
عا ُّ ݧ ݧ ݧ رݧ َك في  َنْفِسَك َتضݦَ 1. یاد پروردگار؛ )َو اْذُكْر َرّبَ

غاِفليَن  ( )اعــراف: 205(؛ »و پــروردگارت را در جــان و دل خویــش بــا زاری و بیــم و 
ْ
ْن ِمَن ال

ُ
َو لا َتك

بــدون فریــاد، در بامــدادان و شــبانگاهان یــاد کــن و از غافــالن مبــاش.«
وا ِبها َو 

ُ
ّن

َ
ْنيا َو اْطَمأ َحياِة الّدُ

ْ
ذيَن لا َيْرُجوَن ِلقاَءنا َو َرُضوا ِبال

َّ
2. آیات و نشــانه های خدا؟زع؟؛ )    ِإّنَ ال

ِسُبوَن ( )یونــس: 7-8(؛ »آنــان کــه 
ْ

اُر ِبما كاُنوا َيك واُهُم الّنَ
ْ
ولِئَك َمأ

ُ
ون  * أ

ُ
ذيَن ُهْم َعْن آياِتنا غاِفل

َّ
ال

بــه دیــدار مــا امیــد ندارنــد و بــه زندگانــی دنیــوی راضــی شــده اند و بــه آن دل گرم انــد و آنــان کــه 
از نشــانه های مــا غافل انــد * آنــان جایگاهشــان آتــش اســت بــه کیفــر آنچــه کســب می کردنــد.«

ٱ ٻ   ٻ
 ٻ ٻ پ پ 

به مردم حسابشان نزدیک شده است
درحالی که آنان در غفلتی گران روی گردان اند!

أنبیاء: 1

آیینه در آیینه
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از  »تنهــا  7(؛  )روم:  وَن  ( 
ُ
غاِفل ُهْم  آِخَرِة 

ْ
ال َعِن  ُهْم  َو  ْنيا  الّدُ َحياِة 

ْ
ال ِمَن   

ً
ظاِهرا ُموَن 

َ
َيْعل   ( آخــرت؛   .3

آخرتشــان غافل انــد.« از  آنــان  و  گاه انــد  آ زندگانــی دنیایــی  از  ظاهــری 

یم؟ گام اول: چرا باید از »غفلت« به خدا پناه ببر
ک قـرار  غفلـت از امـوری کـه گذشـت، سـعادت انسـان را در دنیـا و آخـرت در معـرض خطرهایـی هولنـا

می دهـد. آیـات قـرآن به خوبـی ایـن حقیقـت را روشـن کرده انـد:

ُبوا ِبآياِتنا َو كاُنوا َعْنها غاِفليَن( )اعراف: 136(
َ

ُهْم َكّذ
َ
ّن

َ
َيّمِ ِبأ

ْ
ْغَرْقناُهْم فِي ال

َ
• )  َفاْنَتَقْمنا ِمْنُهْم َفأ

ْوا ُكّلَ آَيٍة لا ُيْؤِمُنوا ِبها َو  َحّقِ َو ِإْن َيَر
ْ
ْرِض ِبَغْيِر ال

َ
أ

ْ
وَن فِي ال ُر ّبَ

َ
ذيَن َيَتك

َّ
ْصِرُف َعْن آياتَِي ال

َ
• )   َسأ

ُبوا 
َ

ُهْم َكّذ
َ
ّن

َ
ِخُذوُه َسبيلًا ذِلَك ِبأ ْوا َسبيَل الَغّيِ َيّتَ ِخُذوُه َسبيلًا َو ِإْن َيَر ْشِد لا َيّتَ ْوا َسبيَل الّرُ ِإْن َيَر

ِبآياِتنا َو كاُنوا َعْنها غاِفليَن( )اعــراف: 146(

ِذيَن 
َّ
ئَك ال

َ
ْول

ُ
ِفِريَن* أ

َ
ك

ْ
َقْوَم ال

ْ
ا َيْهِدى ال

َ
َه ل ّنَ الّلَ

َ
ِخَرِة َو أ

ْ
ْنَيا َعلَى الَا َحَيوَة الّدُ

ْ
 ال

ْ
وا ُهُم اْسَتَحّبُ

َ
ّن

َ
• )  َذاِلَك ِبأ

ِخَرِة ُهُم 
ْ
ُهْم فِى الَا

َ
ّن

َ
ا َجَرَم أ

َ
وَن* ل

ُ
َغِفل

ْ
ئَك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
ْبَصاِرِهْم  َو أ

َ
وِبِهْم َو َسْمِعِهْم َو أ

ُ
ُه َعلَى  ُقل َطَبَع الّلَ

وَن( )یونــس: 108-107( َخِسُر
ْ
ال

گام دوم: چه راهكارهایی برای رهایی از »غفلت« وجود دارد؟
1. عدم اعتماد به شیطان و وعده های او

ا  ݐݦَ ــىݧ ْظ ِ ݫ ْیقݫ
َ
امام ســجاد؟ع؟ ســبب غفلــت را رکــون )تمایــل و اعتمــاد( بــه شــیطان معرفــی می کنــد: »َو أ

ْیــه؛ و مــا را از چــرت غفلتــی بیــدار کــن کــه به ســبب تمایــل و اعتمــاد بــه 
َ
ُکــونݭِ ِإل

ــِة ِبالرݨݦݨݨݨݨݨُّ
َ
َغْفل

ْ
ِة ال َعــْن ِســنݦَ

شــیطان ایجــاد شــده اســت. « )نیایــش 17، بنــد 7(
 17 نیایش  نشویم.  غفلت  گرفتار  باشیم  هوشیار  و  شویم  آشنا  شیطانی  الهامات  و  افکار  با  باید 
صحیفه، شیطان و حیله های او و نیز راهکارهای رهایی از حیله های او را به خوبی به ما نشان 
است؛  پرداخته   موضوع  این  به  نیز   25 نیایش  از   8 تا   6 بندهای  در  امام سجاد؟ع؟  می دهد. 

به عنوان نمونه، در آنجا به این نیرنگ ها اشاره شده است:

• دادن وعده ایمنی از عقاب الهی )ُیْؤِمُنَنا ِعَقاَبك (

َنا ِبَغْیِرك (
ُ
ف • ترساندن انسان از غیر خدا )َو ُیَخّوِ

َهَوات (
َ

َنا ِبالّش
َ
ُض ل ْیَها... َیَتَعّرَ

َ
َعَنا َعل • تشویق به انجام کارهای ناشایست )ِإْن َهَمْمَنا ِبَفاِحَشٍة َشّجَ

َطَنا َعْنه ... َو  ّبَ
َ
• بازداشتن از کارهای نیک و شبهه افکنی در انجام آنها )َو ِإْن َهَمْمَنا ِبَعَمٍل َصاِلٍح ث

ُبَهات (
ُ

َنا ِبالّش
َ
َیْنِصُب ل
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ربایندگان 
سعادت )۲(

2. عمل به واجبات دینی به ویژه اقامه نماز

ِه  ُر الّلَ
ْ
ِذك

َ
ِر َو ل

َ
ُمْنك

ْ
َفْحشاِء َو ال

ْ
لاَة َتْنهى  َعِن ال لاَة ِإّنَ الّصَ ِقِم الّصَ

َ
ِكتاِب َو أ

ْ
ْيَك ِمَن ال

َ
وِحَي ِإل

ُ
)   اْتُل ما أ

ُم ما َتْصَنُعوَن( )عنکبــوت: 45(
َ
ُه َيْعل ْكَبُر َو الّلَ

َ
أ

3. انجام اعمال مستحبی و مداومت بر اذکار و نیایش های رسیده از معصومان؟مهع؟.

▪ تكّلف ورزی ▪
َفِة

ْ
ُکل

ْ
َو َتَعاِطي ال

یکـــی از معانـــی »َتَعاِطـــي« پرداختـــن از انجـــام دادن اســـت و »اْلُکْلَفـــة« به معنـــای کاری اســـت کـــه 
انجـــام آن بـــا دشـــواری همـــراه اســـت. 

یم؟ زی« به خدا پناه می بر گام اول: چرا از »تكّلف ور
بی شـک بسـیاری از کارهـای نیـک همـراه بـا دشـواری اسـت؛ بنابرایـن مقصـود از »اْلُکْلَفـة«،  هـر نـوع 
کـه  بـا ماسـت  بلکـه دشـواری های غیرمنطقـی و دردسـرهای اضافـی و غیرمرتبـط  دشـواری نیسـت 
 پروردگارمـان آنهـا را از مـا نمی خواهـد و جـز خسـتگی، دل زدگـی و افسـردگی ارمغانـی بـرای مـا ندارنـد.

در فرازی دیگر از صحیفه آمده است:

ــي ِمــْن ِعَقاِبــَك؛ و خــود را بــه  ݭِ ݫ ــِذي َیقݫ
َّ
 ال

َّ
 َنَتَعاَطــی ِإال

َ
َواِبــَك َو ال

َ
 َمــا ُیْدِنــي ِمــْن ث

َّ
ــَف ِإال

َّ
 َنَتَکل

َ
َو ال

ســختی نیفکنیــم مگــر بــرای آنچــه ]مــا را[ بــه پــاداش تــو نزدیــک می کنــد و نپردازیــم مگــر بــه 
ــراز 7(  ــش44، ف ــد. )نیای ــظ می کن ــو  حف ــر ت ــا را[ از کیف ــه ]م آنچ

در نیایشی از رسول خدا؟ص؟ آمده است:

ــي؛ و بــا مــن مهربانــی کــن کــه مبــادا آنچــه بــه مــن مربــوط  ِ ینݭݫ  َیْعنݭِ
َ

ــَف َطَلــَب َمــا ال
َ
َتَکّل

َ
ْن أ

َ
َو اْرَحْمِنــي أ

نیســت، بــا ســختی طلــب کنــم. )جمال األســبوع، ص120(

تکّلف ورزیدن هم در امور دینی و عبادی ناپسند است و هم در امور دنیایی و اجتماعی:

ْنُفِســُکُم اْلِعَبــاَدة؛ عبادت 
َ
ُهــوا ِإَلــی أ  ُتَکّرݭِ

َ
1. امــور دینــی و عبــادی: از امام صــادق؟ع؟ روایــت شــده:  »ال

را نــزد خــود ناخوشــایند مکنیــد.« )الکافــی، 86/2(؛ همچنیــن از رســول خــدا؟ص؟ روایــت شــده کــه بــه 
ــْض ِإَلــی َنْفِســَك ِعَباَدَة   ُتَبّغِ

َ
ْوِغــْل ِفیــِه ِبِرْفــٍق َو ال

َ
یــَن َمِتیــٌن َفأ امیرمؤمنــان؟ع؟ فرمــود:  »ِإّنَ َهــَذا الّدِ

ْرضــًا َقَطَع؛همانــا ایــن دیــن مســتحکم اســت؛ 
َ
 أ

َ
ْبَقــی َو ال

َ
 َظْهــرًا أ

َ
ــَك َفــِإّنَ اْلُمْنَبــّتَ َیْعِنــي اْلُمْفــِرَط ال َرّبِ

کــه ســوارکار  پــس بــا مــدارا وارد آن شــو و کاری نکــن کــه از عبــادت پــروردگارت متنفــر شــوی؛ چرا
زیــاده رو نــه پشــتی باقــی می گــذارد و نــه ســرزمینی را طــی می کنــد.  )الکافــی، 87/2(
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2. امور دنیایی و اجتماعی: به عنوان نمونه، از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است: 

َ َلُه َشْیئًا  فݧ
َ
 َیَتَکّل

َ
َما ِعْنَدُه َو ال ِحَفُه بݭِ تݨْ ْن یݨُ

َ
ْن َیْقَبَل ُتْحَفَتُه َو أ

َ
ِ أ ِخیهݫ

َ
ُجلݭِ أِل ِمْن َتْکِرَمِة الّرَ

ــرادرش را تکریــم می کنــد این اســت که هدیــه او را بپذیــرد و  ــا آن ب یکــی از امــوری کــه انســان ب
آنچــه در اختیــار دارد بــه او هدیــه دهــد و بــرای اینکــه چیــزی بــه او بدهــد، خــود را بــه تکلــف و 

ــد. )الکافــی، 276/6( ســختی نیفکن

گام دوم: چه راهكارهایی برای » رهایی از تكلف« وجود دارد؟
کــه گذشــت، مهم تریــن راهــکار این اســت که  بینــش خــود را بــه وظایــف  بــا توجــه بــه توضیحاتــی 
حقیقــی خــود بــاال ببریــم  و بکوشــیم وقــت خــود را صــرف آنهــا کنیــم. ایــن امــر مســتلزم این اســت که :

• اوال: درباره توانایی ها و ظرفیت های خود بینش کافی داشته باشیم؛ 
• ثانیا: با تفکر، مطالعه و مشورت، وظیفه خود را در موقعیت موجود تشخیص دهیم. 

▪   برگزیدن باطل به جای حق   ▪

َحّقِ
ْ
ی ال

َ
َباِطِل َعل

ْ
َو ِإیَثاِر ال

َحّق« آن چیزی است که بایسته و شایسته 
ْ
»ال

مصداق  خداوند؟زع؟  قرآن،  منطق  در  است. 
َيْوَمِئٍذ     ( حقیقی و سرچشمه جوشان حق است: 
ُهَو  َه  الّلَ ّنَ 

َ
أ ُموَن 

َ
َيْعل َو  َحّقَ 

ْ
ال ديَنُهُم  ُه  الّلَ يِهُم  ُيَوّفِ

ُمبيُن  ( )نور: 25(؛ »در آن روز خداوند جزای 
ْ
َحُق  ال

ْ
ال

و  می دهد  آنان  به  بی کم وکاست  را  آنان  بایسته 
حق  به راستی  که  خداوند  که  دانست  خواهند 

آشکار است«. 

یدن باطل به جای حق« چه خطری برای ما دارد؟ گام اول: »برگز
ازآنجا که خدا؟زع؟ مصداق حقیقی و سرچشمه جوشان حق است، حق را دوست دارد و از باطل بیزار 

ِلماِتِه  ( )شوری:24(
َ
َحّقَ ِبك

ْ
باِطَل َو ُيِحّقُ ال

ْ
ُه ال است و آن را محو و نابود خواهد کرد: )   َيْمُح الّلَ

گر بخواهم رنگ و بوی خدایی داشته باشیم و با او باقی بمانیم باید همواره حق طلب باشیم و  ما نیز ا
از باطل بیزار، وگرنه خداوند؟زع؟ ما را با باطل محو و نابود خواهد کرد!

اساسا نظام هستی به گونه ای آفریده شده که باطل را به هر شکلی که باشد، بر نمی تابد و دیر یا زود 
آن را از میان برمی دارد.

ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ     ۓ ڭ ڭ

 ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ
این از آن روست که خداوند حق محض است

باطـل  می خواننـد  او  به جـای  آنـان  آنچـه  و 
محض اسـت و خداسـت که واال و بزرگ اسـت.

حج:  62

آیینه در آیینه
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ربایندگان 
سعادت )۲(

گام دوم: چه راهكارهایی برای رهایی از این خطر وجود دارد؟

کنار می گذاریم و باطل را به جای آن بر می گزینیم. با  گاهی حق را با همه زیبایی اش  باید ببینیم چرا 
مراجعه به صحیفه در خواهیم یافت که دو عامل مهم در این امر وجود دارند که باید از آنها اجتنباب کنیم:

گر آن را بشناسد و مانعی بر  که ا گرایش دارد به گونه ای  1. عدم شناخت حق: انسان فطرتا به حق 
از راهکارهای شیطان  ازاین رو یکی  را بر آن ترجیح نمی دهد؛  سر راهش قرار نگیرد، هیچ چیزی 

این است که با پوشاندن لباس حق به امری باطل، آن را حق جلوه می دهد: 

گـر  این گونـه  نبود که  ؛ ا
ٌ

ـَك َضـاّل ݭِ ݫ  َعـْن َطِریقݫ
َ

َحـّقِ َمـا َضـّل
ْ
َباِطـَل ِفـي ِمَثـاِل ال

ْ
ُهـُم ال

َ
َر ل ـُه َصـّوَ

َ
ّن
َ
 أ

َ
ـْو ال

َ
ل

او )شـیطان( باطـل را در شـکل حـق بـرای آنـان )آفریـدگان( ترسـیم نمی کـرد، هیـچ کـس از راه 
تـو گمـراه نمی شـد!  )نیایـش 37، بنـد 9(

به همین دلیل چنان که در بند 9 از نیایش 17 آمده، باید از پروردگارمان چنین درخواست کنیم: 
کـه  را  معبـودا، و هـر باطلـی  ِقَنـاُه؛ 

َ
ف َتَنـاُه 

ْ
ف َعّرَ ا 

َ
ِإذ َو  َنـاُه 

ْ
ف َعّرِ

َ
ف َباِطـٍل  ِمـْن  َنـا 

َ
ل َل  َسـّوَ َمـا  َو  ُهـّمَ 

َّ
الل

فرمـا.  حفظمـان  آن  از  شناسـاندی  کـه  آنـگاه  و  بشناسـان  مـا  بـه  می آرایـد،  مـا  بـرای  ]شـیطان[ 

حق را چگونه بشناسیم؟
که از هدایت الهی برخوردار   تنها در صورتی می توانیم حق را بشناسیم و در راه آن قدم بگذاریم 
َحّقِ 

ْ
ال َسِبیَل  ِبَنا  ْك 

ُ
اْسل »َو  دهیم:  قرار  خود  همیشگی  زمزمه  را  جمله  این  باید  بنابراین  باشیم؛ 

ْرَشاِدَك؛ و با راهنمایی ات ما را در راه حق وارد ساز.« )نیایش 5، بند 13( ِٕ ـاݫ بݪِ
یکی از راه های بهره مندی از ارشاد و هدایت الهی برای دستیابی به حق، انس با قرآن کریم است؛ 
 َیِحیُف 

َ
که به فرموده امام سجاد؟ع؟، خداوند؟زع؟ قرآن را چنین قرار داده است: » ِمیَزاَن ِقْسٍط ال چرا

َحّقݭِ ِلَساُنه؛ ترازوی عدلی که زبانه اش از حق منحرف نمی شود.«)نیایش 42، بند 3( 
ْ
َعنݭِ ال

2. پیروی از هوای نفس: روایتی را که از امیرمؤمنان؟ع؟ در صفحه اول درس خواندیم، به یاد آوریم. 
در آن روایت یکی از دو امری که امیرمؤمنان؟ع؟ درباره آن برای ما نگران است، »پیروی از هوای 

که پیروی از هوای نفس، انسان را از راه حق بازمی دارد.« نفس« است؛ »چرا
به همین دلیل امام سجاد؟ع؟ از خدا چنین درخواست می کند: 

 
َّ

ـوِء ِإال اَرٌة ِبالّسُ ّمَ
َ
ْقَت أ

َّ
 َما َوف

َّ
َباِطِل ِإال

ْ
َها ُمْخَتاَرٌة ِلل

َ
ِإّن

َ
اِرَها ف یݨَ ِلَك َبْیَن ُنُفوِسـَنا َو اْختݭݭِ

َ
 ُتَخّلِ ِفي ذ

َ
َو ال

که  َمـا َرِحْمـَت ؛ ]بـر سـر دوراهـی رضـا و غضبت[ نفس های ما را با انتخابشـان تنهـا مگذار؛ چرا
نفـس، باطـل را بـر می گزینـد، مگـر آنکـه تـو توفیـق دهـی و بسـیار به بـدی فرمـان می دهد مگر 

آنکـه تـو رحمـت آوری. )نیایـش 9، بند 4(
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درس پانزدهم
نیایش 8

▪    پافشاری برگناه    ▪
ِم

َ
ث
ْ
َمأ

ْ
ی ال

َ
اِر َعل ْصرݦَ ِ

ْ
َو ال

در روایتی از امام محمد باقر؟ع؟ اصرار بر گناه  
این گونه  معنا شده است: 

ــَتْغِفَر   َیْس
َ

ــال ــَب َف ْن
َ

ــَب الّذ ْن ُیْذِن
َ
ــَو أ اُر ُه ــرݦَ ْص ِ

ْ
اإل

؛ ْصَراُر ِ
ْ

َث َنْفَسُه ِبَتْوَبٍة َفَذِلَك اإل  ُیَحّدِ
َ

 اهلَل َو ال
 اصــرار این اســت که انســان گنــاه کنــد ولــی 
از خــدا آمــرزش نخواهــد و در فکــر توبــه نیــز 

نباشــد؛ ایــن اصــرار اســت. )الکافــی، 288/2( 

گام اول: »پافشاری بر  گناه« چه خطری دارد؟
زیان کاری  و  خسران  سبب  گناه  بر  پافشاری 

ِلَمْکِر اهلِل ؛ اصرار بر  ْمٌن 
َ
أ ْنِب 

َ
الّذ ْصَراُر َعَلی  ِ

ْ
که از امام هادی؟ع؟ روایت شده: »اإل انسان می شود؛ چرا

َمُن 
ْ
َيأ َفلا      ( است:  آمده  کریم  قرآن  در  و  ص456(  )تحف العقول،  خداست«  مکر  از  ایمنی  ]نشانه[  گناه، 

ایمن نمی دانند.« از مکر خدا  را  زیان کار خود  )اعراف:99(؛ »جز مردم  ون   (  خاِسُر
ْ
ال َقْوُم 

ْ
ال  

َ
ِإلّا ِه  الّلَ َر 

ْ
َمك

به همین دلیل است که خدای مهربان از پافشاری بر گناه بیزار است. امام سجاد در بند اول نیایش 
نهم چنین نجوا می کند: 

ــه  ــه ک ــوی توب ــا را به س ؛ م اِر ــرݦَ ْص ِ
ْ

ــَن ال ــَك ِم ــْن َمْکُروِه ــا َع َن
ْ
ِزل

َ
ــِة و أ ْوَب ــَن الّتَ ــَك ِم ــی َمْحُبوِب

َ
ــا ِإل ْرَن َصّیِ

محبــوب توســت، بگــردان و از اصــرار بــر گنــاه کــه ناپســند توســت، بــر کنــار دار.
همچنین در فراز 12 نیایش دوازدهم، محبوب ترین بندگان خدا را چنین معرفی می کند: 

؛  ااِلْســِتْغَفاَر ــِزَم 
َ
ل َو  ْصــَراَر  ِ

ْ
ال َجاَنــَب  َو  ْیــَك 

َ
َعل اَر  ااِلْســِتْکبݨݨݨݨَ َك  َتــرݦَ َمــْن  ْیــَك 

َ
ِإل ِعَبــاِدَك  َحــّبَ 

َ
أ ّنَ 

َ
أ

محبوب تریــن بنــدگان نــزد تــو کســی اســت کــه گردن فــرازی بــر تــو را رهــا کنــد و از پافشــاری بــر 
گیــرد و همــدم اســتغفار شــود. کنــاره  گنــاه 

گام دوم: چه کنیم که گرفتار »پافشاری بر گناه« نشویم؟

مهم ترین راهکار مقابله با این خطر بزرگ را قرآن کریم در آیه 135 سوره آل عمران )کادر آینه  در آینه(،  
برای ما بیان کرده است:  هرگاه به هر دلیلی پایمان لغزید و در دام گناه افتادیم، در اولین فرصت خدا 

را به یاد آوریم و توبه کنیم. »تسویف توبه« عاقبتی جز اصرار بر گناه ندارد.

ڤ ڦ        ڦ ڦ ڦ ڄ
 ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ

 ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ
و کســـانی کـــه وقتـــی کاری زشـــت انجـــام دادنـــد 
یـــا بـــه خـــود ســـتم کردنـــد، خـــدا را یـــاد می کننـــد و 
بـــرای گناهانشـــان آمـــرزش می طلبنـــد - و کیســـت 
جـــز خـــدا کـــه گناهـــان را بیامـــرزد ؟! - و بـــر آنچـــه 
کردنـــد، اصـــرار نمی ورزنـــد درحالی کـــه مـــی داننـــد.

آل عمران: 135

آیینه در آیینه
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ربایندگان 
سعادت )۲(

▪   کوچک شمردن نافرمانی و بزرگ شمردن فرمان برداری    ▪
اَعِة اِر الّطَ ِ َو اْسِتْکبݨݨݨَ َمْعِصَیةݫ

ْ
َو اْسِتْصَغاِر ال

گام اول: چرا این دو امر خطرناک اند؟
1. کوچک شمردن نافرمانی با روح ایمان ناسازگار و به کفر شبیه تر است. از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 

ــُه  ّنَ
َ
َکأ ــُه  ــَرى َذْنَب ــَر َی ــِه َو اْلَکاِف ــَع َعَلْی ْن َتَق

َ
ــاُف أ ــَرةݫٍ َیَخ ــَت َصْخ ــُه َتْح ّنَ

َ
َکأ ــُه  ى َذْنَب ــرݨَ ــَن َلَی ِإّنَ اْلُمْؤِم

کــه  کــه گویــا زیــر صخــره ای اســت  ْنِفــه؛  مؤمــن گناهــش را چنــان می بینــد 
َ
ُذَبــاٌب َمــّرَ َعَلــی أ

می ترســد بــر او فــرود آیــد و کافــر گناهــش را چنــان می بینــد کــه گویــا مگســی اســت کــه از روی 
ص527( )األمالی)للطوســی(،  می گــذرد.  بینــی اش 

2. هر گناه به ظاهر کوچک می تواند اثری جاودانی بر ما بگذارد و آخرتمان را تحت تأثیر قرار دهد و این 
بسیار بزرگ است. از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده: 

 َیْصَغُر َما َیُضّرُ َیْوَم اْلِقَیاَمِة؛ آنچه در روز قیامت زیان می رساند،  کوچک نیست! )الکافی، 456/2(
َ

ال
3. گناهان به ظاهر کوچک جمع می شوند و فراوان و بزرگ می گردند. از امام کاظم؟ع؟ روایت شده: 

ــوَن  ــی َیُک ــُع َحّتَ ــوِب َیْجَتِم ُن
ُ

ــَل الّذ ی ــِإّنَ َقلݭِ ــوبݭِ َف ُن
ُ

ــَل الّذ وا َقِلی
ُ
ــَتِقّل  َتْس

َ
ــرݭِ َو ال ــَر اْلَخْی َکِثی ــَتْکِثُروا   َتْس

َ
ال

کــه گناهــان  یــرًا؛ خیــر زیــاد را زیــاد نشــمارید و گناهــان انــدک را انــدک قلمــداد نکنیــد؛ چرا َکثݭِ
انــدک، جمــع می گردنــد تــا اینکــه زیــاد می شــوند. )الکافــی،  287/2(

کوچک می آید، خشم خدا را برانگیزد و ما را از پای در آورد. که در نظر ما  گناهی   4. چه بسا همین 
 از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده: 

ــَت  ْن
َ
ــَخَطُه َو أ ــَق َس ــا َواَف َم ــِه َفُرّبَ ــْن َمْعِصَیِت ــْیئًا ِم ــَتْصِغَرّنَ َش  َتْس

َ
ــال ــِه َف ــي َمْعِصَیِت ــَخَطُه ِف ــی َس ْخَف

َ
أ

ــم؛  ]خداونــد؟زع؟[ خشــمش را در معصیتــش پنهــان کــرده  اســت؛ پــس هیــچ معصیتــی را   َتْعَل
َ

ال
کــه خشــم خــدا را بــه دنبــال دارد و تــو  کــه شــاید آن معصیــت همــان باشــد  کوچــک مشــمار 

ص113( )معانی األخبــار،  نمی دانــی! 

که با هیچ طاعتی نمی توان  بزرگ شمردن طاعت نیز همانند کوچک شمردن معصیت شرم آور است؛ چرا
حق خدا را به جای آورد؛ در روایت است که امام کاظم؟ع؟ به یکی از فرزندانش چنین سفارش کرد: 

ــِإّنَ  ــِه َف ــاَدِة اهلِل؟زع؟ َو َطاَعِت ــي ِعَب ــِر ِف ْقِصی ــّدِ الّتَ ــَن َح ــَك ِم ــّنَ َنْفَس  ُتْخِرَج
َ

ــّدِ ال ــَك ِباْلِج ــّيَ َعَلْی ــا ُبَن َی
 ُیْعَبــُد َحــّقَ ِعَباَدِتــه؛  فرزنــدم، همــواره بــا جدیــت بکــوش کــه مبــادا خــود را از حــد کوتاهــی 

َ
اهلَل ال

ج بدانــی؛ زیــرا خــدا آن گونــه کــه شایســته اســت، هرگــز  در عبــادت و فرمانبــرداری خــدا؟زع؟ خــار
عبــادت نمی شــود! )الکافــی، 72/2(
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رگ وجود دارد؟ گام دوم: چه راهكاری برای رهایی از این دو خطر  بز

بــرای رهایــی از ایــن دو خطــر بایــد ایــن حقیقــت را بــه دل هایمــان بباورانیــم کــه خداونــد؟زع؟ آفریننــده، 
هســتی بخش و مالــک همــه چیــز ماســت و در اوج بزرگــی و عظمــت قــرار دارد؛ بنابرایــن:

ــر  ــد در ظاه ــی - هرچن ــر معصیت ــه ه ک ــمرد؛ چرا ــک ش ــوان کوچ ــر او، نمی ت ــی را در براب ــچ معصیت 1. هی
کوچــک باشــد - به معنــای بی توجهــی بــه خواســته کســی اســت کــه:

• اوال:  هر چه داریم از اوست و به او تعلق دارد و این اوج ناسپاسی است؛

• ثانیــا: در اوج قــدرت، عظمــت و بزرگــی قــرار دارد و می توانــد مــا را بــه ســخت ترین شــکل مجــازات 
ُتــم ؛ بــه 

ْ
ْنــِب َو َلِکــِن اْنُظــُروا ِإَلــی َمــِن اْجَتَرأ

َ
 َتْنُظــُروا ِإَلــی ِصَغــِر الّذ

َ
کنــد. از پیامبــر؟ص؟ روایــت شــده: »ال

کوچکــی گنــاه، ننگریــد بلکــه بــه کســی کــه در برابــرش جرئــت ورزیدیــد نــگاه کنیــد.«  )کنزالفوائــد، 55/1(

که: 2. هیچ طاعتی را در برابر او نمی توان بزرگ دانست؛ چرا

• اوال: وقتــی همــه هســتی مــا و همــه نعمت هــای مــا از اوســت، چگونــه می توانیــم عملــی را تصــور 
کنیــم کــه بتوانــد ســپاس و حــق بندگــی او را بــه جــا آورد؛

• ثانیــا:  انجــام هــر طاعتــی، مســتلزم اســتفاده از امکاناتــی اســت کــه در حقیقــت بــه او تعلــق دارد؛ 
بنابرایــن بــرای هــر طاعتــی، بــاز  بایــد بــا طاعتــی دیگــر خــدا را شــکر کنیــم و ایــن ِســیر تــا ابــد ادامــه 

دارد؛ امام ســجاد؟ع؟ در آغــاز نیایــش 37 چــه زیبــا ایــن حقیقــت را بــه تصویــر کشــیده اســت:

 
َ

 َو ال
ً
ِزُمــُه ُشــْکرا

ْ
ــِه ِمــْن ِإْحَســاِنَك َمــا ُیل ْی

َ
 َحَصــَل َعل

َّ
 ِإال

ً
ــُغ ِمــْن ُشــْکِرَك َغاَیــة

ُ
 َیْبل

َ
 ال

ً
َحــدا

َ
ُهــّمَ ِإّنَ أ

َّ
الل

ْشــَکُر ِعَبــاِدَك 
َ
أ
َ
 ُدوَن اْســِتْحَقاِقَك ِبَفْضِلــَك ف

ً
ــرا  َکاَن ُمَقّصِ

َّ
 ِمــْن َطاَعِتــَك َو ِإِن اْجَتَهــَد ِإال

ً
غــا

َ
ــُغ َمْبل

ُ
َیْبل

ــٌر َعــْن َطاَعِتــك ؛  معبودا، هرکس در ســپاس از تو، به فرجامی  ْعَبُدُهــْم ُمَقّصِ
َ
َعاِجــٌز َعــْن ُشــْکِرَك، َو أ

برســد، توفیقی کــه از احســان تــو نصیــب او می شــود، خــود سپاســی دیگــر را بــر گــردن او می نهــد 
ــر  ــاز در براب ــد، ب ــوان بکوش ــام ت ــا تم ــد ب ــد هرچن ــی برس ــه جای ــو ب ــرداری از ت ــس در فرمانب و هرک
آنچــه به واســطه فضلــت شایســته آن هســتی،  کوتاهــی کــرده اســت؛ بنابرایــن ســپاس گزارترین 

بنــدگان از ســپاس تــو ناتــوان اســت و عابدتریــن آنــان در فرمان بــرداری از تــو، کوتاهی کننــده.

▪   فخرفروشی با ثروتمندان و خوارشمردن فقیران    ▪
یَن ِ

ّ
ُمِقل

ْ
ْزَراِء ِبال ِ

ْ
ُمْکِثِریَن َو ال

ْ
َو ُمَباَهاِة ال

ک برتری باشد،  هنگامی که در نگاه کسی به جای دانش، خرد، ایمان، تقوا و عمل صالح، مال مال
در مواجهه با دو طبقه ثروتمندان و فقیران در معرض دو خطر سعادت سوز قرار می گیرد:
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ربایندگان 
سعادت )۲(

فخـر  آنـان  بـه  ثروتمنـدان،  بـا  مواجهـه  در   .1
را  برتـری  ک  مـال ازآنجا کـه  می فروشـد. 
بـا  را  خـود  پیوسـته  می دانـد،  بیشـتر  مـال 
بیشـتر  و  می کنـد  مقایسـه  ثروتمنـدان  دیگـر 
خ آنان  می انـدوزد تـا بتوانـد اموال خـود را به ر
کنـد؛ غافـل از  بکشـد و برتـری خـود را ثابـت 

شـده:  روایـت  خـدا؟ص؟  رسـول  از  اینکـه 
شــهرت  و  ریــا  بــرای  را  بنایــی  کــس  »هــر 
بســازد، در روز قیامــت از زمیــن هفتــم، آن 

ــر گــردن او طــوق می زننــد و او را  ــد و ســپس ب ــر دوش او می گذارن ــا را کــه آتشــی فــروزان اســت، ب بن
در آتــش می افکننــد و چیــزی جــز رفتــن بــه قعــر آتــش نمی توانــد آتــش را از او بــازدارد! مگــر اینکــه 
توبــه کنــد.« پرســیدند: »ای رســول خــدا، چگونــه بنایــی را بــرای ریــا یــا شــهرت می ســازد؟« فرمــود:  
ݬِْٕخَواِنــه؛  بــرای برتــری جویــی بــر  ݫ ݫ ݫ  َعَلــی َمــا َیْکِفیــِه اْســِتَطاَلًة ِمْنــُه َعَلــی ِجیَراِنــِه َو ُمَباَهــاًة الݪِ

ً
»َیْبِنــي َفْضــال

همســایگانش و فخرفروشــی بــا برادرانــش، بنایــی بیــش از نیــاز خــود می ســازد.«
)کتاب من ال یحضره الفقیه، 11/4(

2. در مواجـه بـا فقیـران، بـه کوچک شـمردن و تحقیـر آنـان روی مـی آورد؛ حال آنکه از رسـول خدا؟ص؟ 
روایت شـده: 

ــَزْل  ــْم َی ــّقِ اهلِل َو َل  ِبَح
َ

ــَتَخّف ــِد اْس ــِه َفَق  ِب
َ

ــَتَخّف ــِرِه َو اْس ــِل َفْق ْج
َ
ــْن أ ــِلمًا ِم ــرًا ُمْس ــاَن َفِقی َه

َ
ــْن أ َم

ْکــَرَم َفِقیــرًا ُمْســِلمًا َلِقــَي اهلَل َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة َو ُهــَو 
َ
ــی ُیْرِضَیــُه َو َمــْن أ ِفــي َمْقــِت اهلِل َو َســَخِطِه َحّتَ

َیْضَحــُك ِإَلْیــه ؛ هرکــس فقیــر مســلمانی را بــه خاطــر فقــرش تحقیــر کنــد و کوچــک شــمارد، حق 
خــدا را کوچــک شــمرده اســت و پیوســته در خشــم خداونــد؟زع؟ باقــی می مانــد تــا اینکــه او را 
کــرام کنــد، روز قیامــت خداونــد را درحالــی مالقــات  راضــی کنــد و هــر کــس فقیــر مســلمانی را ا

می کنــد کــه خــدا بــه او لبخنــد می زنــد!« )ثــواب األعمــال و عقــاب األعمــال، ص283(

گام اول و دوم: علت خطرناک بودن و راهكار رهایی از این دو رفتار ناپسند، چیست؟
دو روایــت بــاال، مــا را بــا میــزان خطــر ایــن دو رفتــار ناپســند آشــنا کــرد. امــا راهــکار رهایــی از ایــن دو 
دنیــوی  دارایی هــای  کــه  برســیم  بــاور  ایــن  بــه  آنهــا،  میــزان خطــر  بــه  توجــه  این اســت که ضمــن 

باشــند. یکدیگــر  بــر  انســان ها  برتــری  و  فضیلــت  بــرای  درســتی  ک  مــال نمی تواننــد 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ
 پ پ

  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 
 مـــال و فرزنـــدان زینـــت زندگانـــی دنیایـــی هســـتند 
و کارهـــای مانـــدگار شایســـته، از نظـــر پـــاداش بهتـــر 

و از نظـــر آرزو و دلبتســـگی نیکوتـــر اســـت. 
کهف: 46

آیینه در آیینه
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▪   سرپرستی بد برای زیردستان    ▪
یَنا ݭِ ݫ ْیدݫ

َ
ِ ِلَمْن َتْحَت أ ݫ ݫ َیةݫ

َ
ِوال

ْ
َو ُسوِء ال

و  سرپرسـتی  معمـوال  اجتماعـی،  زندگـی  در 
می گیـرد. قـرار  مـا  عهـده  بـر  عـده ای   مدیریـت 
گرفتـه تـا آمـوزگاران و  کمـان و سیاسـتمداران  از حا
سرپرسـتان خانـواده، همگـی افـرادی را زیردسـت 
دارند که باید به برخی از امورشـان رسـیدگی کنند. 
این اسـت که   دارد،  وجـود  اینجـا  در  کـه  خطـری 

بـرای زیردسـتانمان سرپرسـتان بـدی شـویم.

پرست بدشدن« چه خطری دارد؟ گام اول: »سر
از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 

ِته ؛ همه شـما  ُکْم َمْسـُئوٌل َعْن َرِعّیَ
ُ
ُکْم َراٍع َو ُکّل

ُ
• ُکّل

سرپرسـت هسـتید و از همـه شـما دربـاره افرادی 
کـه آنهـا را سرپرسـتی می کنیـد، خواهند پرسـید.

ُکْم ؛ بـه کسـانی کـه سرپرسـت آنهـا هسـتید، نیکـی کنیـد؛ زیـرا آنـان  َسـاَرا
ُ
َهـا أ ِتُکـْم َفِإّنَ ْحِسـُنوا ِإَلـی َرِعّیَ

َ
• أ

اسـیران شـما هسـتند. )جامع األخبـار،  ص119(
کـه در صـورت کوتاهـی در آن بازخواسـت  بنابرایـن سرپرسـتی دیگـران،  یـک مسـئولیت الهـی اسـت 
خواهیـم شـد. زیردسـتان مـا هماننـد اسـیران، حقوقـی دارنـد کـه بـر مـا الزم اسـت آنهـا را رعایـت کنیـم 
گـر آنهـا را زیـر پـا بگذاریـم بایـد در انتظـار کیفـر الهـی باشـیم. افـزون بـر  ایـن پیامدهای اخـروی، آثار  و ا
شـوم سرپرسـتی بـد بـرای جامعـه و افـراد آن در همیـن زندگـی دنیایـی، چنـان روشـن اسـت کـه نیاز به 

توضیـح نـدارد.

پرستانی بد نشویم؟  گام دوم: چه کنیم که سر
کامـل از حقـوق زیردسـتان و دامنـه مسـئولیت خـود، همـواره بکوشـیم بـار  گاهـی  از سـویی بایـد بـا آ
مسـئولیتی را کـه خداونـد؟زع؟ بـه دوش مـا قـرار داده، بـه سـالمت بـه مقصـد برسـانیم و از سـویی دیگـر، 
بایـد بـه خـدا پنـاه بریـم کـه مبـادا بـا سوء اسـتفاده از موقعیـت خـود و تباه کـردن حقـوق زیردسـتان، بـه 

سرپسـتانی بـد تبدیـل شـویم. 

در ربذه نزد ابوذر رفتیم. دیدیم او و غالمش دقیقا 
یک نوع پارچه به تن دارند. به او گفتیم: 

گر پارچه غالمت را بگیری و خود اســتفاده کنی،  »ا
دو پارچــٔه یک شــکل خواهی داشــت کــه می توانی 
از یکــی به عنــوان باالپوش و از دیگــری به عنوان 
اشــکالی دارد؟!  کنــی. چــه  اســتفاده  پایین پــوش 

می توانی به غالمت پارچه ای دیگر بدهی.« 
 ابوذر گفت: از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که می فرمود:
»اینها برادران شما هستند که خدا آنها را زیردست 
شــما قــرار داده اســت؛ بنابرایــن هرکــس بــرادرش 
او  بــه  می خــورد  آنچــه  از  بایــد  بــود،  زیردســتش 
بخوراند و از آنچه می پوشــد به او بپوشاند و کاری 
را که از عهده اش بر نمی آید به دوش او نگذارد.«

تنبیه الخواطر، 57/1 )با اندکی تصرف(

اشارت و هدایت
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برای آشـنایی با وظایف مدیریتی خود، شایسـته اسـت عهدنامه امیرمؤمنان؟ع؟ به مالک اشـتر )نامه 
53 نهج البالغه( و نیز رسـاله حقوق امام سـجاد؟ع؟ را بارها بخوانیم و از آن نکته برداریم.

▪   سپاس نگزاردن کسی که به ما نیكی کرده است    ▪
 ِعْنَدَنا 

َ
ة

َ
َعاِرف

ْ
ْکِر ِلَمِن اْصَطَنَع ال

ُ
َو َتْرِك الّش

گام اول: چرا »سپاس نگزاردن از کسی که به ما نیكی کرده« خطرناک است؟
از  با اهمیت سپاس گزاری  ْشُکْره « 

َ
أ ْم 

َ
ل
َ
ف ّيَ 

َ
ِإل ْسِدَي 

ُ
أ َمْعُروٍف  ِمْن  »َو  فراز  ح  در درس نهم ضمن  شر

که سپاس گزاری از خدا امکان ندارد مگر پس از سپاس گزاری از  بندگان خدا آشنا شدیم و دانستیم 
بندگان او. در روایتی از رسول خدا؟ص؟ آمده است:

ــَة؛  ْعَم ــَر الّنِ َکَف ــْد  ــْل َفَق ــْم َیْفَع ــِإْن َل ــِه َف ــنݭِ َعَلْی ــِإْن َعَجــَز َفْلُیْث ــِه َف ــْئ ِب ــُروٌف َفْلُیَکاِف ــِه َمْع ــَي ِإَلْی ِت
ُ
ــْن أ َم

گــر نتوانســت بایــد صاحــب آن نیکــی  هرکــس کــه بــه او نیکــی ای رســید بایــد آن را جبــران کنــد و ا
گــر چنیــن نکــرد، کفــران )ناسپاســی( نعمــت کــرده اســت! )الکافــی، 33/4( را بســتاید. ا

این کفران نعمت باعث می شود:
1.  زنجیره نیکوکاری قطع شود؛ 

2. انسان سزاوار نفرین خدا؟زع؟ و نفرین ولّی خدا گردد. 
از امام صادق؟ع؟ روایت شده:

َلَعَن اهلُل َقاِطِعي ُسُبلݭِ اْلَمْعُروِف؛  خدا لعنت کند قطع کنندگان راه های نیکوکاری را! 
پرسیدند: »قطع کنندگان راه های نیکوکاری چه  کسانی هستند؟« فرمود: 

ِه؛ مــردی کــه  ْن َیْصَنــَع َذِلــَك ِإَلــی َغْیــرݭِ
َ
ُجــُل ُیْصَنــُع ِإَلْیــِه اْلَمْعــُروُف َفَیْکُفــُرُه َفَیْمَتِنــُع َصاِحُبــُه ِمــْن أ الّرَ

بــه او نیکــی می شــود و او آن را ناسپاســی می کنــد و اثــر آن، صاحــب آن نیکــی از اینکــه آن را در 
حــق دیگــری نیــز انجــام دهــد، خــودداری می کنــد. )الکافــی، 33/4(

گام دوم: چه راهكاری برای دوری از این خطر وجود دارد؟
مهم تریــن راهــکار این اســت که بــه نیکی هــای دیگــران در حــق خــود، حســاس باشــیم و آنهــا را ببینیــم 
و در دل بــه آنهــا اعتــراف کنیــم. آنــگاه در گفتــار و رفتــار بــه آنهــا نشــان دهیــم کــه مــا حقیقتــا ســپاس گزار 
گــر می توانیــم نیکــی آنــان را جبــران کنیــم وگرنــه دســت کم بــا زبانمــان در حضــور  نیکــی آنهــا هســتیم؛ ا

یــا غیــاب آنــان، از آنــان بــه نیکــی یــاد کنیــم. 
در نیایش والدین، امام سجاد؟ع؟ نمونه ای کامل از قدرشناسی را  در برابر دیدگان ما گذاشت.



190

درس پانزدهم
نیایش 8

د؟ ْیِدیَنا« شو
َ
ِ ِلَمْن َتْحَت أ ݫ ݫ َیةݫ

َ
ِوال

ْ
چه چیزهایی می تواند منشأ »ُسوِء ال

»ضعف در ایمان، تقوا، قوای جســمی، برنامه ریزی، ســازماندهی، نظم، تصمیم گیری، نظارت 
و ارزیابی و... به »سوء الوالیه« منجر می شود.

را  که نمی تواند محیط  کسی  نیز »سوء مدیریت« پیش می آید.  بینش  و  اثر ضعف دانش  بر 
کند، ضعف بینش یا بصیرت دارد، هرچند دانش  کنار هم مشاهده  ببیند و عوامل مختلف را 
گاهی شخص قدرت تصمیم گیری ندارد و از جهت روحی توان اینکه حرف آخر  داشته باشد. 
کنار هم خوب بچیند و  را در واحد مدیریتی خود  یا نمی تواند عوامل مختلف  را بزند ندارد. 

سازمان دهد؛ افق ندارد و نمی تواند به صورت درست هدف گذاری کند.
َولݭݪِّي     ( )شــوری: 9( تعریف 

ْ
ُه ُهَو ال جالب اســت که در تمام مباحث مدیریت اســالمی که ذیل  )    َفالّلَ

می شود، انسان موضوع اصلی است و باید در حال بالیدن و رشد باشد؛ بر خالف مدیریت های 
طاغوتــی کــه انســان در آن ابزار اســت و هدف نیســت. یک واحــد مدیریتی که شــکل می گیرد، 
مدیــر بــه آن جمــع می گوید همه  ما باید تالش کنیم تا فالن هدف را اثبات کنیم. مثاًل آن هدف 
این است که این شهر را خوب جارو کنیم؛ اما کاری ندارد که افراد تحت والیت او ببالند و رشد 
کننــد. در مدیریــت غیرالهی انســان ها ابزار هســتند و برای مدیران مهم نیســت کــه افراد تحت 

امرشان به کجا می رسند.
حتی کاهش معنویت مدیر به سوء والیت می انجامد؛ ازاین رو در شاخص مدیریتی به حضرت 
گر بر دیگران مستحب است،  ك     ( )إسراء: 79(. ا

َ
ًة ل

َ
ْد ِبهݭݭِ ناِفل ْيِل َفَتَهّجَ

َّ
رسول؟ص؟ گفتند: )    َو ِمَن الل

برای تو واجب است که شب بیدار شوی و به ساحت پروردگار ضجه بزنی. تو می خواهی برای 
رشــد خلق واســطه شوی؛ پس باید دستت خیلی پر باشــد تا از نفس و کالم تو رشد اتفاق بیفتد 

و تسهیل شود.
ســوء والیت منشــأ فرعی هم دارد؛ مثــل غفلت از مصلحت ها و نیازهــا و بی توجهی به مدیریت 
زمان، که هرچه جلوتر می رویم، اهمیت آن بیشتر می شود. غفلت از تشویق و تنبیه نیز که دو 

ابزار جدی در این مسئله هستند، سوء والیت را به دنبال دارد.«1

)www.ofoghha.ir( کبری ح صحیفه سجادیه توسط حجة اإلسالم حاج علی ا 1. شر

رواق
انــدیـشـه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
َثمعر

ْ
ْزَراِء ِبـاْلَمأ ِ

ْ
ِسَنةِإیَثار اإل

سی
فار

سی
سرپرستیفخرفروشیبزرگ شمردنکوچک شمردنفار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ِ ُسوِء واژگــــــــــــــــان ݫ ݫ ݫ ةݫ
ݨݨݨݨݨَ یݧ

َ
ْیِدي َتْحَتَمْنِلـاْلِوال

َ
َناأ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

ُهَدى« وجود دارد؟ توضیح دهید.
ْ
َفِة ال

َ
َهَوى« و »ُمَخال

ْ
چه ارتباطی میان دو فراز »ُمَتاَبَعِة ال  .3

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

« شویم؟  َحّقِ
ْ
ی ال

َ
َباِطِل َعل

ْ
4.     چه عواملی باعث می شوند گرفتار »ِإیَثاِر ال

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

« به خدا پناه ببریم؟ ِ ݫ چرا باید از »اْسِتْصَغاِر اْلَمْعِصَیةݫ  .5
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

مراجعه و مطالعه

•  با مراجعه به عهدنامه مالک اشــتر ) نهج البالغة، نامه53(، فهرســتی از مصادیق »سوء مدیریت« 
و »حسن مدیریت« تهیه کنید.



ربایندگان سعادت )3(

نیایش 8

درس 16

نـمـایی از  دعا

کی دارد؟ یاوری ستمگران و بی یاورگذاشتن ستمدیدگان  چه پیامدهای خطرنا
چرا باید از اظهار نظرهای غیرعالمانه بپرهیزیم؟

چرا از خودبینی و آرزوی دراز به پروردگارمان پناه می بریم؟

4  یا ]به تو پناه می آوریم که[ ستمگری را یاری کنیم  

یا ستمدیده ای را بی یاور گذاریم

کنیم یا آنچه حق ما نیست طلب 

یا در جایگاه دانش، بدون دانش سخن بگوییم

5  و به تو پناه می آوریم

از اینکه در اندیشٔه ناراستِی کسی باشیم

و به اعمالمان عجب ورزیم

کنیم... و آرزوهایمان را دراز 

ً ْن َنْعُضَد َظاِلا
َ
ْو أ

َ
4 أ

ً ُهوفا
ْ
ُْذَل َمل ْو نَ

َ
أ

َا ِبَقٍّ
َ

ْو نَُروَم َما لَيَْس ل
َ
أ

ٍم
ْ
ِم بَِغْیِ ِعل

ْ
ِعل

ْ
ْو َنُقوَل يِف ال

َ
أ

5 َو َنُعوُذ بَِك

َحٍد
َ
ْن َننَْطوَِي َعَ ِغشِّ أ

َ
أ

ْعَماِلَا
َ
ْن ُنْعَجَب بِأ

َ
َو أ

َو َنُمدَّ يِف آَماِلَا...



واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

َنُقوَلَنُروَمَمْلُهوفَنْخُذَل َنْعُضَد

ُنْعَجَبِغّشَنُعوُذ
َ

آَمالَنُمّد

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

یاری کنیم، نَْعُضَد
پشتیبانی کنیم

مــاده »ع ض د«، به معنــای بــازو اســت. ایــن مــاده در عربــی مجــازا 
کار  بــه  فــراوان  دیگــری  از  پشــتیبانی کردن  و  یاری کــردن  به معنــای 
ِخَذ  مــی رود. به عنوانه نمونــه در قرآن کریم می خوانیم: )  َو ما ُكْنُت ُمّتَ
   (   )کهف: 51(؛ گویا بازو نماد قوت و قدرت اســت و هر که 

ً
يَن َعُضدا ِ

ّ
ُمِضل

ْ
ال

بــازوی قوی تــری داشــته باشــد، قوی تــر اســت و کســی کــه از دیگری 
پشتیبانی می کند گویا بازوی او را تقویت کرده است؛ چنان که در قرآن 

خيَك  (   )قصص: 35(
َ
 َسَنُشّدُ َعُضَدَك ِبأ

َ
کریم می خوانیم:  )  قال

طلب کنیم،َنُوَم
بجوییم

مــاده »روم« به معنــای طلب کــردن و ُجســتن اســت. طلب کــردن صرفــا 
به معنــای خواســتن نیســت بلکــه در آن نوعــی کوشــش بــرای به دســت 
آوردن مطلوب وجود دارد و معادل فارسی »ُجستن و در پی چیزی رفتن« 

برای آن مناسب تر از »خواستن« است.

نُْعَجَب ِب
عجب ورزیم،

دچار خودبینی 
شویم

ماده »  ع ج ب« به معنای شــگفتی  اســت. »ُنْعَجَب ِبـ « فعل مجهول از 
بــاب إفعــال اســت کــه دو معنــا دارد: 1. به شــگفت  آوردن؛ 2. بــه دل 
نشســتن و خوش آمــدن. معنــای دوم اســت کــه بــا خودبینی تناســب 
دارد. گویا شــخص خودبیــن، از دیدن خود به شــگفتی می آید. برخی 

»خودشگفتی« را برابر مناسبی برای »إعجاب« و »ُعجب« می دانند.

ح واژ گان شر
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ح دعا شر

گذاشتن ستمدیده   ▪ ▪   یاری ستمگر و وا
ً
ُهوفا

ْ
َل َمل

ُ
ْو َنْخذ

َ
 أ

ً
ْن َنْعُضَد َظاِلما

َ
ْو أ

َ
أ

بکوشـیم خدایـی باشـیم و صفـات او را در خود 
را   پروردگارمـان  امام سـجاد؟ع؟  سـازیم.  محقـق 
ُرَبـْت ُنْصَرُتـُه 

َ
این گونـه معرفـی می کنـد: »َیـا َمـْن ق

اِلِمیَن؛
َ

یَن َو َیا َمْن َبُعَد َعْوُنُه َعنݭِ الّظ ومݭِ
ُ
َمْظل

ْ
 ِمَن ال

ای کسی که یاری اش به ستمدیدگان نزدیک و یاوری اش از ستمکاران دور است.« )نیایش14، بند 3 و 4(
بـه او پنـاه بریـم کـه مبـادا دقیقـا عکـس او عمـل کنیـم؛ مبـادا بـه یـاری سـتمکاران برخیزیـم و از یـاری 

سـتمدیدگان دسـت بکشـیم!

« و »یاری نكردن ستمدیده« خطرناک است؟ چرا  »یاری ستمگر

» 1. خطر »یاری ستمگر
بـر پایـه روایـات متعـدد، کسـی کـه بـه سـتمکاری یـاری می رسـاند، شـریک او خواهـد بـود و در زمـره 

سـتمکاران اسـت:

کــه ســتم  َثُتُهــم ؛ کســی 
َ

اِضــي ِبــِه ُشــَرَکاُء َثال ْلــِم َو اْلُمِعیــُن َلــُه َو الّرَ
ُ

• امام صــادق؟ع؟: »اْلَعاِمــُل ِبالّظ
می کنــد و کســی کــه بــه او یــاری می رســاند و کســی کــه از ســتم او راضــی اســت، هــر ســه شــریک اند.« 

)الکافــی، 333/2(

ِ َو  اْلَمْعِصَیةݫ َمـاٍت َیْظِلـُم َمـْن َفْوَقـُه بݭِ
َ

ُث َعال
َ

اِلـِم َثـال
َ

•  امام صـادق؟ع؟: »لقمـان بـه فرزنـدش گفـت: ِللّظ
َلَمـَة؛ فرزندم، ظالم سه نشـانه دارد؛ به باالدسـت خـود با نافرمانی و 

َ
یـُن الّظ ِ َمـْن ُدوَنـُه ِباْلَغَلَبـِة َو ُیعݭݫ

بـه زیردسـت خـود بـا چیرگـی سـتم می کند و بـه ظالمان یـاری می رسـاند.« )الخصـال، 121/1(

 َفُهــَو َظاِلــٌم؛  هرکــس ســتمکاری را 
ً

َعــاَن َظاِلمــًا َفُهــَو َظاِلــٌم َو َمــْن َخــَذَل َعــاِدال
َ
•  امــام رضــا؟ع؟: »َمــْن أ

یــاری رســاند، ســتمکار اســت و هرکــس عادلــی را یــاری نرســاند، ســتمکار اســت.« 
)عیون أخبار الرضا؟ع؟، 235/2(

کـه در روایـات پیامدهـای  کبیـره اسـت )عیون أخبارالرضـا؟ع؟، 127/2(  گناهـان  یـاری سـتمکاران یکـی از 
کـی بـرای آن بیـان شـده اسـت: خطرنا

ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ
و به کسانی که ستم کردند 
اعتماد و گرایش پیدا نکنید.

هود:  113

آیینه در آیینه
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ربایندگان 
سعادت )۳(

َع ِمْن َمُعوَنِته؛ ی َیْنِز َعاَن َظاِلمًا َعَلی َمْظُلوٍم َلْم َیَزِل اهلُل َعَلْیِه َساِخطًا َحّتَ
َ
 •  امام صادق؟ع؟: »َمْن أ

هرکـس سـتمکاری را علیـه سـتمدیده ای یـاری رسـاند، پیوسـته خـدا بـر او خشـمگین اسـت تـا 
کشـد.« )ثواب األعمـال و عقاب األعمـال، ص274( اینکـه از یـاری خـود دسـت 

ــُه  ــّمَ َنــَزَل ِبــِه َمَلــُك اْلَمــْوِت َقــاَل َل َعــاَن َعَلْیَهــا ُث
َ
ْو أ

َ
ــٍم أ ــی ُخُصوَمــَة َظاِل

َ
•  رســول خــدا؟ص؟: »َمــْن َتَوّل

؛ هرکــس دفــاع از ســتمکاری را به عهــده بگیــرد یــا  ــَم َو ِبْئــَس اْلَمِصیــُر ْبِشــْر ِبَلْعَنــِة اهلِل َو َنــارݭِ َجَهّنَ
َ
أ

بــر آن یــاری رســاند ســپس فرشــته مــرگ بــر او فــرود آیــد، بــه او خواهــد گفــت: "بشــارت بــاد بــر تــو 
خ کــه بدســرانجامی اســت!"« )األمالــی )للصــدوق(، ص426( بــه لعنــت خــدا و آتــش دوز

گر تنها همین یک سـخن از اهل بیت؟مهع؟ رسـیده  امیرمؤمنان؟ع؟ با نوف بکالی سـخنی دارد که ا
بـود کفایـت می کـرد کـه هرگـز به یاری رسـاندن به سـتمکاران فکر هم نکنیم؛ ایشـان می فرماید: 

گــر خــوش داری کــه در روز  اِلِمیــَن ُمِعینــًا؛ ا
َ

 َتُکــْن ِللّظ
َ

ْن َتُکــوَن َمِعــي َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة َفــال
َ
َك أ ِإْن َســّرَ

قیامــت بــا مــن باشــی، یــاور ســتمکاران مبــاش! )األمالــی )للصــدوق(، ص210(

2. خطر »بی یاورگذاشتن ستمدیده«
از پیامبر؟ص؟ روایت شده: 

کـس بشـنود مـردی نـدا  ُمْسـِلمٍ ؛ هـر  ْبـُه َفَلْیـَس بݭِ  ُیَنـاِدي َیـا َلْلُمْسـِلِمیَن َفَلـْم ُیجݭِ
ً

َع َرُجـال َمـْن َسـمݭِ
)164/2 )الکافـی،  نیسـت!  مسـلمان  ندهـد،  را  او  پاسـخ  و  مسـلمانان"  "ای  می دهـد 

ْنُصْرُه«
َ
ْم أ

َ
ل
َ
تي ف ْیَك ِمْن َمْظلوٍم ُظِلَم ِبَحْضرݦَ

َ
ْعَتِذُر ِإل

َ
ُهّمَ ِإّني أ

ّٰ
بند 1 از نیایش 38 را به یاد آوریم: »الل

در آنجا با تعدادی از روایات مهم درباره پیامدهای ترک یاری ستمدیدگان آشنا شدیم.
نیکوست در اینجا به پاداش یاری رساندن به ستمدیدگان اشاره ای داشته باشیم: 

•  در روایتی از امام صادق؟ع؟ سه دعا معرفی شده که مستجاب است؛ یکی از آنها این است:
 ُدَعــاُء اْلَمْظُلــومݭِ َعَلــی َظاِلِمــِه َو ُدَعــاُؤُه ِلَمــنݭِ اْنَتَصــَر َلــُه ِمْنــُه؛ دعــای ســتمدیده علیــه کســی کــه بــه 
او ســتم کــرده و دعــای همــان ســتمدیده بــرای کســی کــه در برابــر آن ســتمکار از او دفــاع کــرده 

ــی )للطوســی(، ص280( اســت. )األمال
•  در نامه ای که امام صادق؟ع؟ به شیعیان نوشته اند، آمده  است:

ْعَظــُم 
َ
ــٌر َو أ ــَة اْلُمْســِلِم َخْی ــوُل ِإّنَ َمُعوَن ــا َرُســوَل اهلِل ؟ص؟ َکاَن َیُق َباَن

َ
ــِإّنَ أ ــْن َبْعُضُکــْم َبْعضــًا َف َو ْلُیِع

کــه  ؛  بایــد بــه یکدیگــر یــاری برســانید؛ چرا ْجــرًا ِمــْن ِصَیــاِم َشــْهٍر َو اْعِتَکاِفــِه ِفــي اْلَمْســِجِد اْلَحــَرامݭِ
َ
أ

پــدر مــا رســول خــدا؟ص؟ می فرمــود: »همانــا یاری رســاندن بــه مســلمان برتــر و اجــر بزرگ تــری 
دارد از روزه یــک مــاه و اعتــکاف آن در مســجد الحــرام.« )الکافــی، 9/8(
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درس شانزدهم
نیایش 8

▪   طلب کردن آنچه حق ما نیست   ▪

َنا ِبَحّقٍ
َ
ْیَس ل

َ
ْو َنُروَم َما ل

َ
أ

در یکی از نامه های روایت شده از امیرمؤمنان؟ع؟ خطاب به معاویه آمده است: 

اْلِتَمــاسݭِ  ْن ُیْشــِقَي َنْفَســُه بݭِ
َ
 أ

َ
ْن َیْعــُدَو َطــْوَرُه َو ال

َ
 أ

َ
ْن َیْجَهــَل َقــْدَرُه َو ال

َ
َکاَن َلــُه َعْقــٌل أ  َیْنَبِغــي ِلَمــْن 

َ
ال

َمــا َلْیــَس َلــه ؛ بــرای کســی کــه عقــل دارد شایســته نیســت کــه انــدازه خــود را نشناســد و از حــد خــود 
فراتــر رود و خــود را بــا طلب کــردن چیــزی کــه بــه او تعلــق نــدارد بدبخــت کنــد! )وقعــة صفیــن، ص150(

معاویـه مصـداق بـارز کسـی بـود کـه انـدازه خـود را نشـناخت و پـا از حـد خـود فراتـر گذاشـت و خالفـت 
آن  به دسـت آوردن  بـرای  و  کـرد  طلـب  نداشـت،  تناسـبی  او  بـا  به هیچ وجـه  کـه  را  خـدا؟ص؟  رسـول 

ریخـت.  خون هـا 
ایـن در حالـی اسـت کـه مؤمنـان حقیقـی هرگـز آنچه را به آنها تعلق ندارد و شایسـته آن نیسـتند، طلب 

نمی کنند هرچند بر آن قادر باشـند. از امام محمد باقر؟ع؟ روایت شـده:

ْجــُه   َباِطــٍل َو ِإَذا َســِخَط َلــْم ُیْخرݭِ
َ

ــِذي ِإَذا َرِضــَي َلــْم ُیْدِخْلــُه ِرَضــاُه ِفــي ِإْثــٍم َو ال
َ
َمــا اْلُمْؤِمــُن اّل ِإّنَ

؛ ي ِإَلــی َمــا َلْیــَس َلــُه ِبَحّقٍ َعــّدِ ْجــُه ُقْدَرُتــُه ِإَلــی الّتَ ــِذي ِإَذا َقــَدَر َلــْم ُتْخرݭِ
َ
 َســَخُطُه ِمــْن َقــْوِل اْلَحــّقݭِ َو اّل

مؤمــن فقــط کســی اســت کــه وقتــی خشــنود اســت، خشــنودی اش او را بــه گنــاه و باطــل وارد 
نمی کنــد و وقتــی خشــمگین اســت، خشــمش او را از گفتــن حــق بازنمــی دارد و وقتــی تواناســت، 

توانایــی اش او را بــه تجــاوز بــه آنچــه حــق او نیســت، نمی کشــاند.  )الکافــی، 234/2(

گاهی   ▪ ▪   سخن گفتن بدون آ
ٍم

ْ
ِم ِبَغْیِر ِعل

ْ
ِعل

ْ
ْو َنُقوَل ِفي ال

َ
أ

َمـا  َتُقـْل   
َ

»ال شـده:  روایـت  امیرمؤمنـان؟ع؟  از 
 َمـا َتْعَلـُم؛ آنچـه نمی دانـی 

َ
ُکّل  َتُقـْل 

َ
 َتْعَلـُم َبـْل ال

َ
ال

کـه  مگـو بلکـه همـه آنچـه می دانـی نیـز مگـو؛ چرا
خـدای سـبحان بـر همه اعضـای تـو واجباتی قرار 
کـه در روز قیامـت بـا آنهـا علیـه تـو حجـت  داده 

حکمـت382( )نهج البالغـه،  مـی آورد.« 
روایت شده از امام باقر؟ع؟ پرسیدند: »حق خدا بر بندگان چیست؟« فرمود: 

 َیْعَلُمــوَن؛ آنچــه می داننــد بگوینــد و دربــاره آنچــه 
َ

ُفــوا ِعْنــَد َمــا ال ِ ْن َیُقوُلــوا َمــا َیْعَلُمــوَن َو َیقݫ
َ
أ

)43/1 )الکافــی،  کننــد .  توقــف  نمی داننــد، 

ۀ ہ ہ ہ ہ

 ھ ھ ھ

کنید پروا  خدا  از  آورده اید،  ایمان  که  کسانی   ای 
و سخنی محکم و استوار بگویید.

أحزاب:  70

آیینه در آیینه
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ربایندگان 
سعادت )۳(

ک تر!  گاهی خطرنا هرچه موضوع حساس تر، سخن گفتن بدون آ
که  ِم« موضوعات بسیار حساسی مانند معارف دینی باشد 

ْ
ِعل

ْ
ي ال شاید مقصود امام سجاد؟ع؟ از »فݭِ

جز با دانش  کافی نباید در آنها سخن گفت.

گام اول: »سخن گفتن بدون دانش کافی« چه پیامدها و خطراتی برای ما دارد؟
1. نفرین فرشتگان

2. وزر و وبال عمل نادرست دیگران که بر اساس آن انجام شده
در روایتی امام محمد باقر ؟ع؟ به این دو پیامد اشاره فرموده است: 

ْزُر  ِئَکــُة اْلَعــَذاِب َو َلِحَقــُه وݭِ
َ

ْحَمــِة َو َمال ِئَکــُة الّرَ
َ

 ُهــًدى َلَعَنْتــُه َمال
َ

ــاَس ِبَغْیــِر ِعْلــٍم َو ال ْفَتــی الّنَ
َ
َمــْن أ

ــاه ؛ هرکــس بــدون داشــن و هدایــت بــرای مــردم فتــوا دهــد، فرشــتگان رحمــت و  َ یݨݧ تݨْ َمــْن َعِمــَل ِبفݨُ
فرشــتگان عــذاب او را نفریــن می کننــد و وبــال کســی کــه بــه فتوایــش عمــل می کنــد، بــر عهــده 

او خواهــد بــود.« )الکافــی، 42/1(
3. ایجاد اختالف در میان مردم

دو روایت نورانی از امیرمؤمنان؟ع؟ این امر را روشن می کند:

کت می شد، اختالف از میان  که نمی داند، سا کسی  گر  ُف؛ ا
َ

 َیْعَلُم َسَقَط ااِلْخِتال
َ

• َلْو َسَکَت َمْن ال
می رفت.  )کنزالفوائد، 319/1(

کت می شـد، مـردم بـا هـم اختـالف پیـدا  گـر نـادان سـا ـاس؛ ا • َلـْو َسـَکَت اْلَجاِهـُل َمـا اْخَتَلـَف الّنَ
)349/2 األئمـة،  معرفـة  فـی  الغمـة  )کشـف  نمی کردنـد.  

گاه از میان می برند؛ زیرا سخِن  گاه سخن می گویند، فرصت بیان حقیقت را برای افراد آ وقتی افراد ناآ
گم می شود. در این شرایط، مردم عادی نمی توانند  گاهان  گاهان میان سخنان بی پایه ناآ حِق آ

تشخیص دهند کدام حرف حق است و هر یک به سویی می روند و گرفتار اختالف می شوند. 

گام دوم: راه نجاتی به نام »نمی دانم«
از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 

ــا  َم ــاَس بݭِ ــِت الّنَ  ُتْف
َ

ــِه َو ال ــْن َتِبَعِت ــُج ِم ــُه، َتْن ْعَلُم
َ
 أ

َ
ــْل: ال ــُه َفُق  َتْعَلُم

َ
ــٍم ال ــْن ِعْل ــِئْلَت َع ، ِإَذا ُس ــا َذّرٍ َب

َ
ــا أ َی

ــِه َتْنــُج ِمــْن َعــَذاِب َیــْومݭِ اْلِقَیاَمــِة؛ ای ابــوذر، وقتــی دربــاره دانشــی کــه نمی دانــی،  ــَك ِب ــَم َل  ِعْل
َ

ال
گاهــی   از تــو پرســیدند، بگــو: »نمی دانــم« تــا از پیامــد آن نجــات یابــی و بــه چیــزی کــه بــه آن آ

نــداری، بــرای مــردم فتــوا مــده تــا از عــذاب روز قیامــت نجــات یابــی. )األمالــی )للطوســی(، ص527(
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▪   اندیشٔه ناراستی با دیگران    ▪
َحٍد

َ
ی ِغّشِ أ

َ
ْن َنْنَطِوَي َعل

َ
 ِبَك أ

ُ
َو َنُعوذ

صیَحة« به معنای خیرخواهی است.  »ِغّش« یعنی مثال هنگام  ْصح« یا »الّنَ »ِغّش« دقیقا در برابر »الّنُ
مشورت دادن یا هنگام انجام کاری برای دیگری یا هنگام معامله، در رفتار یا گفتارمان خالف آنچه را 

خیر و صالح طرف مقابل می دانیم، به او ارائه دهیم و این را در درون خود پنهان کنیم.

گام اول: چرا »ناراستی با دیگران« خطرناک است؟
ناراستی با دیگران برای سعادت ما خطرآفرین است؛ زیرا:

1. با مسلمانی و ایمان ناسازگار است. از امام صادق؟ع؟ روایت شده: 

َنا؛ هرکس با ما ناراستی کند از ما نیست! )الکافی، 160/5(
َ

ا َمْن َغّش • َلْیَس ِمّنَ
ـُه َلْیـَس ِمـَن اْلُمْسـِلِمیَن َمـْن  ّنَ

َ
 َمـا َعِلْمـَت أ

َ
ُن، أ

َ
• رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـرد خرمافروشـی فرمـود: »َیـا ُفـال

کنـد.« )الکافـی، 160/5( کـه بـا آنـان ناراسـتی  کـه از مسـلمانان نیسـت کسـی  ـُهْم؛ فالنـی، آیـا نمی دانـی 
َ

َغّش

ــُدُه ِعــَدًة َفُیْخِلَفــُه؛ مؤمن  ِ ݭݫ  َیعݫ
َ

ــُه َو ال
ُ

 َیُغّش
َ

 َیْظِلُمــُه َو ال
َ

 َیُخوُنــُه َو ال
َ

یُلــُه ال ُخــو اْلُمْؤِمــِن َعْیُنــُه َو َدلݭݪِ
َ
• اْلُمْؤِمــُن أ

بــرادر مؤمــن اســت، چشــم و راهنمــای اوســت، بــه او خیانــت نمی کنــد، بــه او ســتم نمی کنــد، بــا 
او ناراســتی نمی کنــد و وعــده ای بــه او نمی دهــد کــه بــه آن عمــل نکنــد. )الکافــی، 166/2(

خدا  بندگان  صالِح  و  خیر  جز  و  دارند  کی  پا و  بزرگ  دل های  حقیقی  مؤمنان  و  مسلمانان  آری، 
نمی خواهند. 

2.  باعث از میان رفتن بینش انسان می شود. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

ه؛  هرکس برادرش از او مشورت  َ یݧ
ْ
ِي َسَلَبُه اهلُل؟زع؟ َرأ

ْ
أ َخاُه َفَلْم َیْمَحْضُه َمْحَض الّرَ

َ
َمِن اْسَتَشاَر أ

بخواهد و او خالصانه دیدگاهش را به او نگوید، خدا؟زع؟ بینش او را از او می گیرد. )الکافی، 363/2(

3. برکت روزی  را از میان می برد. 

4. معیشت انسان را به تباهی می کشاند.

5. انسان را از یاری خدا محروم می کند.

ح شده است:  در روایتی از رسول خدا؟ص؟ این سه آفت مطر

ــه؛   ــی َنْفِس ــُه ِإَل ــَتُه َو َوَکَل ــِه َمِعیَش ــَد َعَلْی ْفَس
َ
ــِه َو أ ْزِق ــَة رݭِ ــُه َبَرَک َع اهلُل ِمْن ــَز ــِلَم َن ــاُه اْلُمْس َخ

َ
 أ

َ
ــّش ــْن َغ َم

ــه  ــرد و معیشــتش را ب ــرادر مســلمانش ناراســتی کنــد، خــدا برکــت روزی او را می گی ــا ب هرکــس ب
هــم می ریــزد و او را بــه خــودش وامی گــذارد. )ثــواب األعمــال و عقــاب األعمــال، ص286(
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ربایندگان 
سعادت )۳(

 عالمی نزد عابدی رفت و پرسید: »نمازت چگونه 
که فالن  کسی همچون من  از  گفت: »آیا  است؟« 
مدت است خدا را عبادت می کنم، درباره نمازش 

می پرسند؟!«
گفت:  اســـت؟«  چگونه  »گــریــه ات  پرسید:  عالم 
مــی شــود!«  جــاری  اشک هایم  آنکه  تــا  »می گریم 
برتر  ترسانی،  که  درحالی  »خنده ات  گفت:  عالم 
که  کسی  داری؛  ناز  که  درحالی  گریه ات  از  است 

ناز می کند، هیچ بخشی از عملش باال نمی رود!« 

الکافی، 314/2

اشارت و هدایت

گام دوم: چگونه از »ناراستی با دیگران« دوری کنیم؟

هنگام تعامل با دیگران، ضمن در نظرداشتن خطرات سهم گین ناراساتی، به یاد آوریم که خیرخواهی 
برای بندگان خدا، یکی از برترین اعمال نزد پروردگار است:

ْمَشــاُهْم ِفــي 
َ
ــَد اهلِل َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة أ ــًة ِعْن ــاِس َمْنِزَل ْعَظــَم الّنَ

َ
• از رســول خــدا؟ص؟ روایــت شــده: »ِإّنَ أ

ِصیَحــِة ِلَخْلِقــه ؛ روز قیامــت، بزرگ تریــن منزلــت نــزد خــدا را کســانی دارنــد کــه در راه  ْرِضــِه ِبالّنَ
َ
أ

ــر زمیــن برداشــته اند.« )الکافــی، 208/2(  خیرخواهــی بــرای بنــدگان او بیشــترین قــدم را ب

ْفَضــَل ِمْنــُه؛ 
َ
ْصــحݭِ هلِِل ِفــي َخْلِقــِه َفَلــْن َتْلَقــاُه ِبَعَمــٍل أ • از امام صــادق؟ع؟ روایــت شــده: »َعَلْیُکــْم ِبالّنُ

ــا او  ــن ب ــر از ای ــی برت ــچ عمل ــا هی ــه ب ک ــد؛ چرا ــی کنی ــش خیرخواه ــان آفریدگان ــدا در می ــرای خ ب
کــرد!« )الکافــی، 208/2( مالقــات نخواهــی 

ایشان  با  که  کسی  با  از خدا توفیق می خواهد حتی  امام سجاد؟ع؟  که  امر چنان است  این  اهمیت 
ْصح « )نیایش 20، بند 9( ي ِبالّنُ نݭݪِ

َ
َعاِرَض َمْن َغّش

ُ
ْن أ

َ
ي ِل ْدنݪݭِ ناراستی کرده، با خیرخواهی مقابله کند: »َسّدِ

▪   ُعجب ورزیدن به اعمال   ▪
ْعَماِلَنا

َ
ْن ُنْعَجَب ِبأ

َ
َو أ

وقتــی عملــی انجــام می دهیــم کــه در نظــر مــا خــوب و شایســته اســت، حالت ســرور و خرســندی بــه 
مــا دســت می دهــد؛ اینجاســت کــه ممکــن اســت گرفتــار  »ُعجــب« شــویم:

گــر ایــن ســرور و خرســندی بــرای ایــن باشــد کــه به خواســت و توفیــق خــدا، وجــود مــا  بــه ایــن عمــل  1. ا
آراســته شــده  اســت و  بــر ایــن بــاور باشــیم کــه 
منشــأ حقیقــی ایــن عمــل شایســته -هماننــد هر 
امــر شایســته دیگــری- پــروردگار هســتی اســت، 
گرفته ایــم؛  قــرار  ســتوده  و  نیکــو  حالتــی  در 
زیــرا  ایــن ســرور و خرســندی، نهــال ســپاس و 

ســتایش را در وجــود مــا می رویانــد.
ــرای ایـــن  ــرور و خرســـندی بـ ــر ایـــن سـ گـ ــا ا 2. امـ
بـــه خـــود  را مســـتند  ایـــن عمـــل  کـــه  باشـــد 
گرفتـــن  می دانیـــم و خـــود را بـــدون در نظـــر 
می بینیـــم،  عمـــل  ایـــن  منشـــأ  خـــدا؟زع؟، 

شـــده ایم. ُعجـــب  گرفتـــار 
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یدن به اعمال« خطرناک است؟ ز گام اول: چرا »عجب ور
ک تریــن رذایــل اخالقــی اســت. روایاتــی کــه  در فرهنــگ اســالمی، ُعجــب یکــی از بزرگ تریــن و خطرنا

در ادامــه می آینــد، به انــدازه کافــی گویــای ایــن حقیقــت هســتند:

ک  شود.« )الکافی، 313/2( • امام صادق؟ع؟: »َمْن َدَخَلُه اْلُعْجُب َهَلَك؛  هرکس را ُعجب بگیرد، هال
ــْي َء 

َ
ي الّش ُلنݭݪِ

َ
• امــام باقــر یــا امام صــادق؟امهع؟: »ِإّنَ اهلَل َتَبــاَرَك َو َتَعاَلــی َیُقــوُل ِإّنَ ِمــْن ِعَبــاِدي َمْن َیْســأ

َبــُه َعَمُلــه؛  خــدای تبــارک و تعالــی می گویــد:   ُیْعجݭِ
َ

ْصــرݭُِف َذِلــَك َعْنــُه ِلَکــْي ال
َ
ــُه َفأ ِحّبَ

ُ
ِمــْن َطاَعِتــي أِل

برخــی از بندگانــم عملــی از طاعتــم را  از مــن درخواســت می کنــد تــا او را دوســت بــدارم؛ ولــی مــن  
آن عمــل را از او باز مــی دارم تــا مبــادا عملــش او را بــه ُعجــب انــدازد!« )الزهــد، ص68(

• یکــی از یــاران امام صــادق؟ع؟ از ایشــان پرســید: »انســان کاری ]ناشایســت[ انجــام می دهــد 
درحالی کــه ترســان و نگــران اســت؛ ســپس کاری نیــک انجــام می دهــد و چیــزی شــبیه ُعجــب 
وَلــی َو ُهــَو َخاِئــٌف 

ُ ْ
او را می گیــرد؛ ]نظــر شــما چیســت؟[« امــام؟ع؟ فرمــود: »ُهــَو ِفــي َحاِلــِه األ

 ِمْنــُه ِفــي َحــاِل ُعْجِبــه ؛ او در حالــت اول کــه ترســان و نگــران اســت، حالــش بهتــر از 
ً

ْحَســُن َحــاال
َ
أ

ــی، 314/2( ــت.« )الکاف ــه اس ــب او را گرفت ــه عج ــت ک ــی اس زمان
کــه آن  یکــی از بزرگ تریــن مفاســد ُعجب ورزیــدن بــه اعمــال، تباه شــدن عمــل اســت به گونــه ای 
عمــل ارزش خــود را نــزد خــدا؟زع؟ از دســت می دهــد. امام ســجاد؟ع؟ در نیایــش  مکارم األخــالق از 

می خواهــد:  خــدا؟زع؟ 
ــا  ــم را ب ــم و عبادت ــادت کن ــو را عب ــه ت ــن ک ــان ک ُعْجــب ؛ چن

ْ
ــي ِبال ــْد ِعَباَدِت  ُتْفِس

َ
ــَك َو ال

َ
ــي ل ْدِن َعّبِ

ُعجــب تبــاه مگــردان! )نیایــش20، بنــد3(
عملــی نــزد خــدا ارزش دارد کــه در آن روح بندگــی حضــور داشــته باشــد و روح بندگــی تواضــع و فروتنــی 

در محضــر الهــی اســت. کســی کــه در عملــش گرفتــار ُعجــب اســت، از ایــن روح بی بهــره اســت.

گام دوم: چگونه می توانیم از عجب  در امان بمانیم؟
ُعجــب نیــز هماننــد دیگــر رذایــل نفســانی ریشــه در ضعــف و سســتی عقــل دارد؛ بنابرایــن راه رهایــی از 

آن، تمریــن خــردورزی اســت. از امیرمؤمنــان؟ع؟ روایــت شــده: 
ݢءݬِ ِبَنْفِســِه َدِلیــٌل َعَلــی َضْعــِف َعْقِلــِه؛ ُعجــب انســان بــه خــود، نشــانه ضعــف عقــل  ݢ ِإْعَجــاُب اْلَمــْر

اوســت. )الکافــی، 27/1(
ــد همــه نیکی هــا و زیبایی هــا تنهــا یــک منشــأ  ــرا می دان ــار خودبینــی نمی شــود؛ زی ــز گرفت عاقــل هرگ

ــت. ــای خداس ک و زیب ــا ــی دارد و آن ذات پ حقیق
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▪   درازی آرزو    ▪
ي آَماِلَنا  فݭݪِ

َ
َو َنُمّد

از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 

 َغــَرَس َغــارݭٌِس َشــَجرًا؛ آرزو، رحمــت 
َ

ّمٌ َوَلــدًا َو ال
ُ
ْرَضَعــْت أ

َ
ــَل َمــا أ َ ݧ مݧ

َ ْ
 األ

َ
ِتــي َو َلــْو ال َّ مݧ

ݩُ
ــَل َرْحَمــٌة أِل َ ݧ مݧ

َ ْ
األ

گر آرزو نبود، هیچ مادری کودکی را شــیر نمــی داد و هیچ کس درختی را  اســت بــرای امت من؛ ا
نمی کاشت. )نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 21(

گر به امور معنوی و آخرتی تعلق داشته  بنابراین آرزوداشتن به خودی خود امر ناپسندی نیست به ویژه ا
باشد؛ بلکه زمانی ناپسند می شود که:

• اوال: به امور دنیایی تعلق داشته باشد؛
• ثانیا: در حالت طبیعی خیلی دور از دسترس باشد و دستیابی به آن به گذشت زمانی بس طوالنی 

نیاز داشته باشد.

یم؟ وهای دراز « به خدا پناه می بر ز گام اول: چرا از »آر

  آرزوهــای دور و دراز، ســبب غفلــت از امــور مهمــی می شــوند کــه ســعادت ما بــه آنها گره خورده اســت.
 دو روایت نورانی زیر از امیرمؤمنان؟ع؟ این امر را آشکار می کند: 

ــَل ُیْســِهي اْلَقْلــَب َو ُیْکــِذُب اْلَوْعــَد َو ُیْکِثــُر اْلَغْفَلــَة َو ُیــورݭُِث اْلَحْســَرَة؛ بدانیــد آرزو، دل را  َ ݧ مݧ
َ ْ
 َو ِإّنَ األ

َ
ال

َ
•  أ

غافــل و وعــده را تکذیــب  و غفلــت را زیــاد می کنــد و حســرت بــر جــای می گــذارد. )الغــارات، 436/2( 

 َعــِن 
ُ

َبــاُع اْلَهــَوى َفَیُصــّد ــا اّتِ ّمَ
َ
ــَل أ َ ݧ مݧ

َ ْ
َبــاُع اْلَهــَوى َو ُطــوُل األ َتــاِن اّتِ

َ
َخــاُف َعَلْیُکــْم َخّل

َ
ْخــَوَف َمــا أ

َ
 ِإّنَ أ

َ
ال

َ
•  أ

ِخــَرَة؛ بدانیــد از دو امــر بیشــتر بــر شــما می هراســم: پیــروی 
ْ

ــَل َفُیْنِســي ال َ ݧ مݧ
َ ْ
ــا ُطــوُل األ ّمَ

َ
اْلَحــّقِ َو أ

از هــوای نفــس و درازی آرزو؛ زیــرا پیــروی از هواوهــوس، انســان را از حــق بازمــی دارد و دارزی 
آرزو، موجــب فراموشــی آخــرت می شــود. )الکافــی، 58/8( 

ســعادت حقیقــی در گــرو توجــه بــه آخــرت و تــالش بــرای ســعادت در جهــان واپســین اســت. آرزوی دراز، 
َطــاَل 

َ
یــاد آخــرت را از ذهــن انســان می بــرد و در نتیجــه انســان را از عمــل بــرای آخــرت بازمــی دارد: »َمــْن أ

َســاَء اْلَعَمــل ؛ هرکــس آرزویــش را دراز کنــد، عملــش را بــد گردانــد.« )نهج البالغــه، حکمــت 36(
َ
ــَل أ َ ݧ مݧ

َ ْ
األ

موجــب  و  زندگــی  گران بهــای  فرصت هــای  از  انســان  بهره منــدی  مانــع  دراز  آرزوی  کــه  اینجاســت 
می خوانیــم: کمیــل  دعــای  در  می شــود.  آخــرت  در  بــزرگ  حســرتی 

ي ؛ و دوری آرزویم مرا از نفعم بازداشته است. َملݭݪݪِ
َ
ي َعْن َنْفِعي ُبْعُد أ َو َحَبَسنݭݪِ

 )مصباح المتهجد و سالح المتعبد، 845/2(
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 آفــت دیگــر آرزوی دراز کــه آن هــم می توانــد از نتایــج فراموشــی آخــرت باشــد، قســاوت قلــب اســت. 
در روایت است که خدا؟زع؟ خطاب به موسی؟ع؟ فرمود:

یــٌد؛ ای موســی،  ݭݭِ ــي َبعݫ َمَلــَك َفَیْقُســَو َقْلُبــَك َو اْلَقاِســي اْلَقْلــبݭِ ِمّنݭِ
َ
ْنَیــا أ

ُ
ْل ِفــي الّد  ُتَطــّوݭِ

َ
َیــا ُموَســی ال

آرزویــت را در دنیــا دراز مکــن کــه ســبب قســاوت قلبــت  شــود؛ کســی کــه قلبــش قســاوت دارد از 
مــن دور اســت. )الکافــی، 329/2(

قلبــی کــه گرفتــار قســاوت و ســختی اســت، حکمــت و موعظــه در آن نفــوذ نمی کنــد و خیــر و راســتی از 
آن نمی جوشــد.

وهای دراز « در امان بمانیم؟ ز گام دوم: چگونه از »آر

در این نیایش 40 امام سجاد؟ع؟ دست کم دو راهکار برای کوتاه کردن آرزوها در برابر ما می گذارد:

1. عمل راستین
نیایش مذکور با این فراز آغاز می شود: 

ــَل   ُنَؤّمِ
َ

ــی ال َعَمــِل َحّتَ
ْ
ــا ِبِصــْدِق ال ــْرُه َعّنَ ّصِ

َ
َمــِل َو ق

َ ْ
ــٍد َو آِلــِه َو اْکِفَنــا ُطــوَل ال ــی ُمَحّمَ

َ
ُهــّمَ َصــّلِ َعل

َّ
الل

ُحــوَق 
ُ
 ل

َ
َصــاَل َنَفــٍس ِبَنَفــٍس َو ال  اّتِ

َ
ــْوٍم َو ال ــْوٍم َبْعــَد َی  اْســِتیَفاَء َی

َ
اْســِتْتَماَم َســاَعٍة َبْعــَد َســاَعٍة َو ال

ــَدٍم ِبَقــَدم ؛  معبــودا، بــه محمــد و خاندانــش توجــه مهرورزانــه فرمــا و مــا را از آرزوی دراز در امان 
َ
ق

دار و آن را بــا عمــل راســتین کوتــاه گــردان تــا در آرزوی آن نباشــیم کــه ســاعتی را در پــی ســاعتی 
بــه پایــان بریــم و روزی را پــس از روز دیگــر، کامــل دریابیــم و  دمــی را بــه دم دیگــر بپیوندیــم و 

گامــی را بــه گام دیگــر برســانیم.
»ِصــْدِق اْلَعَمــِل« یــا همــان عمــل راســتین، عملــی اســت کــه درســت تشــخیص داده شــده باشــد و بــا 

ــد.  ــا عمــل نامی ــوان آن را حقیقت ــه ای کــه بت تــالش و کوشــش، حــق آن ادا شــود به گون
وقتــی دغدغــه انســان شــناخت وظایــف و عمــل راســتین بــه آنهــا باشــد، فرصتــی نمی یابــد کــه فکــر و 

وقــت خــود را صــرف پرورانــدن آرزوهــای دراز و دور از دســترس کنــد.

2. پیوسته به یاد مرگ بودن
در ادامه آن نیایش آمده است: 

؛
ً
ُه ِغّبا

َ
 َتْجَعْل ِذْکَرَنا ل

َ
 َو ال

ً
یَنا َنْصبا ݭݭِ ْیدݫ

َ
َمْوَت َبْیَن أ

ْ
ݭِ َو اْنِصِب ال ا ِمْن ُشــُروِرهݭݭݫ ݭݭِ َو آِمّنَ ْمَنا ِمْن ُغُروِرهݫ ِ

ّ
 َو َســل

و مــا را از فریــب آرزو، ســالم و از آفاتــش، در امــان دار و مــرگ را در برابــر دیــدگان مــا قــرار ده و یــاد 
مــا را از مــرگ، گاه بــه گاه قــرار مــده.
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و درایــــت قـــرائـــت  برای مطالعهدعــــــــــــای 8

»بی نیاز بخشنده«
ربایندگان	سعادت	)۳(

أَْن يَْستَحــِوَذ  َو  ِغـَرِة  اْحِتَقـاِر الصَّ َو  ِة  ريَ ِ ِمـْن ُسـوِء الـرَّ بِـَك  نَعُـوذُ  َو    6

ـْلَطاُن السُّ َمنَـا  يََتَضَّ أَْو  َمـاُن  ازلَّ يَنْكُبَنَـا  أَْو  ـْیَطاُن  الشَّ َعَلْنَـا 
رَساِف َو ِمـْن ِفْقـَداِن اْلكََفاِف ِل اْلِ 7 َو نَعُـوذُ بِـَك ِمـْن تَنَاوُ

ِمـْن  َو  كَْفـاِء  اْلَ ِإَل  اْلَفْقـِر  ِمـَن  َو  ْعـَداِء  اْلَ َشَاتَـِة  ِمـْن  بِـَك  نَعُـوذُ  َو   8

ٍة ُعـدَّ َغـْرِ  َعَ  ِمیتَـٍة  َو  ٍة  ِشـدَّ يِف  َمِعيَشـٍة 
أَْشـَقی  َو  ى  اْلكُـْبَ اْلُِصیبَـِة  َو  اْلعُْظَمـی  ِة  اْلَـْرَ ِمـَن  بِـَك  نَعُـوذُ  َو   9

اْلِعَقـاِب َو ُحلُـوِل  َواِب  اثلَـّ َمـاِن  َو ِحْ اْلَـآِب  َو ُسـوِء  ـَقاِء  الشَّ
ِتـَك َو  ِبَْحَ َذِلـَك   ِ

ِمـْن ُكّ أَِعـْذِن  َو  َو آِلـِه  ـٍد  10 اللَُّهـمَّ َصـّلِ َعَ ُمَمَّ

ـنَي اِحِ ارلَّ أَْرَحـَم  يَـا  اْلُْؤِمنَـاِت  َو  اْلُْؤِمِنـنَي  یـَع  َجِ

اینکـه  کوچـک و  گناهـان  از بـدی باطـن و ناچیزشـمردن  پنـاه می آوریـم  تـو  بـه  6  و 

کنـد. شـیطان بـر مـا چیـره شـود یـا روزگار مـا را بـه سـختی انـدازد یـا سـلطان بـر مـا سـتم 

7 و به تو پناه می آوریم از پرداختن به اسراف و از نداشتن روزی به اندازه نیاز.

8  و بـه تـو پنـاه می آوریـم از شـادی دشـمنان و از نیازمنـدی به همتایـان و از زندگی در   

سـختی و مـرگ بدون توشـه.

9  و بـه تـو پنـاه می آوریـم از بزرگ تریـن حسـرت وسـترگ ترین مصیبـت و از بدتریـن 

شـقاوت و بدعاقبتـی و محرومیـت از پـاداش و فرودآمـدن عـذاب.

10  معبـودا، بـه محمـد و خاندانـش توجـه مهرورزانـه فرمـا و بـا مهربانـی ات مـرا و همـه 

مـردان و زنـان مؤمـن را از همـه اینهـا پناهـم ده؛ ای مهربان تریـن مهربانـان.
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ویی ناپسند نیست و با دو مالک برای تشخیص  ز دانستیم که هر آر
و آشنا شدیم؛ این دو مالک از کجا آمده اند؟ ز ناپسندی آر

 اساســًا آنچه  درباره آرزو مذموم و ناپســند است، غفلت ناشی از آن و فراموشی آخرت است؛ 
پس آرزویی که هم سو با سعادت آخرت باشد، قطعًا امر ناپسندی نیست.

بنابراین چیزی که در روایات از آن نهی شده، آرزویی است که به امور دنیایی تعلق گرفته 
گر آرزو به امری  و هدف شــخص از رســیدن به آن بهره مندی از لذات دنیایی اســت؛ ولی ا
معنــوی یــا بــه آن دســته از امــور مــادی ای تعلق گرفت کــه دســت یافتنی هســتند و هدف 

شخص از آنها، تحصیل رضای خدا بود، روشن است که امری ناپسند نیست.
مــن در عیــن اینکــه همــواره به یاد مــرگ و آخرت اســت و خود را بــرای آن آماده   انســان موݘ
می کنــد، می دانــد  یکــی از امــوری کــه خــدا؟زع؟ از او می خواهدایــن اســتکه در ایــن دنیا به 
وظایفــش عمــل کنــد. او موظــف اســت بــرای کســب روزی حــالل تالش کنــد و در راســتای 
گونی بپــردازد؛ ولی درعین حــال دل به دنیا  ســعادت خــود و جامعــه، به  فعالیت هــای گونا

نبندد و هر لحظه آماده رفتن به سرای دیگر باشد.
بــا ایــن دیــد هرگــز زندگــی دنیایــی انســان تعطیــل نمی شــود. امــام حســن؟ع؟ در روایــت 

حکیمانه ای چنین فرموده است: 

ــَك َتُمــوُت  َغــدًا؛ بــرای دنیایــت  َّ ݧ نݧ
َ
ِخَرِتــَك  َکأ

ݨݖ َبــدًا َو اْعَمــْل اِلݧ
َ
ــَك َتعیــُش أ َّ ݧ نݧ

َ
اْعَمــْل ِلُدْنیــاَك  َکأ

چنــان کار کــن کــه گویــا تــا ابــد زنــده ای و بــرای آخرتــت چنــان کار کــن کــه گویــا فــردا 
ــه، 156/3(  ــره الفقی ــن ال یحض ــاب م ــری.« )کت می می

بر پایه برداشت مشهوری که از این روایت شده است، انسان موظف است بدون اینکه فکر 
مرگ مانعش شود به تمام وظایفش در قبال خود و خانواده و جامعه عمل کند به گونه ای 
کــه هــر کــس او را ببینــد، بگوید: »او خیال می کند تا ابد زنده اســت!«؛ ولــی در مقام عمل و 
فعالیــت بــرای آخــرت، باید چنان آماده باشــد که دربــاره او بگویند: »او بــاور دارد که فردا از 

دنیا می رود!«

رواق
انــدیـشـه
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ربایندگان 
سعادت )۳(

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید.  .1

بی
ْکَفاءِغّشَنُروَمَنْخُذَلعر

َ ْ
األ

سی
فار

سی
زاد و توشهسختیدشمن شادیآرزوهافار

بی
عر

ترجمه کنید.  .2

ِة ِمْن َك ِبـَنُعوُذ واژگــــــــــــــــان َ ْعَداِءَشَماتݧ
َ ْ
األ

ــمــه ـــ ـــ ــرجـــ ـــ ـــ ت
واژه بــــــــــه واژه

ترجمه روان

ک اند؟ چرا آرزوهای دراز برای ما خطرنا  .3
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

« چیست و چه پیامدهایی دارد؟  َحٍد« معنای »ِغّشِ
َ
ی ِغّشِ أ

َ
ْن َنْنَطِوَي َعل

َ
 ِبَك أ

ُ
4.    در فراز »َو َنُعوذ

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

چرا از عجب ورزیدن به اعمال، به خداوند؟زع؟ پناه می بریم؟  .5
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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