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  2: زيبائى هاى اخالق، ص

  :سخن ناشر

آنچه نياز واقعى بشر غري از تأمني مسائل مادى و يا به عبارتى مسائل ظاهرى است، رسيدن به حيات معنوى و انساىن و 
  .تأمني نيازهاى روحى و اخالقى او است

مصلحان بشرى اخالق . ملكات اخالقى موجودى است كامًال حيواىن و پستژرف نگران بر اين باورند كه انسان بدون 
  .دانند ى پر سود دنيا و آخرتى انسان مى را سرمايه

  .حقايقى اخالقى، عناصر ساختماىن معنوى و روحى بشر است

  .ى حقايق است اخالق، اساس فضيلت و ريشه

  .ى راه شقاوت استاخالق، خط بطالىن بر ظلمت حيوانيت و تاريكى، و پاياىن برا

  :فرمايد آجنا كه علت بعثت خود را اين چنني بيان مى. ى بعثت خامت انبيا، حضرت ختمى مرتب است اخالق، نتيجه

   إّىن بُِعْثُت ألَمتُِّم َمكارِم األْخالق

رى عصر امروز عصرى است كه انسان از نظر باطىن به حضيض حيوانيت و شرارت كشيده شده است و نيازمند بازنگ. 
  ترين مسائل حياتى و از ى اخالق از ضرورى در مسائل روحى و اخالقى خود است، و اگر گفته شود مسأله

  16: زيبائى هاى اخالق، ص

  .هاى زندگى است، سخىن به گزاف گفته نشده است ترين برنامه اساسى

ز حمضر بزرگان اساتيد اخالق در دانشمند حمقق و حضرت عّالمه استاد حسني انصاريان دام عزّه كه خود ضمن استفاده ا
باشد، به اذعان اطرافيان و نزديكان، اخالق نظرى را در طول زندگى پر بار خود  ى اخالق نظرى صاحب نظر مى جنبه

  .اند جتلى داده، و اخالق عملى اسالم را به كار بسته
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جلسه، ظرائف و  25طول  در 1380اى از طالب و دانشجويان در ماه مبارك رمضان سال  بر اساس درخواست عده
  .لطائف مبحث اخالق نظرى را به شكلى نو و جديد با حتقيقى جامع بر اساس مباىن علمى به حبث گذاشتند

ى مباحث را به صورت   آن جمموعه توسط اين مؤسسه از نوار پياده و در اختيار معظم له قرار گرفت، و ايشان جمموعه
  .امل، تنظيم و براى چاپ در اختيار اين مؤسسه قرار دادندكتاىب جامع و مستند، مهراه با حتقيقى ك

باشد، در نوع خود اثرى جامع و علمى در اين زمينه  ى ايشان مى اين اثر با توجه به اينكه برگرفته شده از قلم عاملانه
  .باشد مى

لعملى براى آراسته شدن اميد است براى اهل حتقيق درى براى ورود به مباحث اخالقى، و براى اهل حال و عمل دستور ا
  .به زيبائيهاى اخالق باشد

   واحد حتقيقات دار العرفان

  17: زيبائى هاى اخالق، ص

  پيشگفتار

   هو احملسن

  

كند، حمصول بيست و پنج سخنراىن ماه  هاى اخالق را از منظر قرآن و روايات بازگو مى اين نوشتار كه خبشى از زيباىي
به صورت   -پس از پياده شدن از نوار -ى دار العرفان كه به درخواست مؤسسهمشسى است،   1380مبارك رمضان سال 

  .كتاب حاضر در آمد

طلبد؛ وىل توفيق و عنايت حق، حتمل زمحت و  بدون شك تبديل منت گفتار به نوشتار، زمحىت سنگني و مشقىت فراوان مى
  .كند مشقت را بر خادم اهل بيت عليهم السالم، آسان مى

تا نزد . اخنت به اين خدمت ناچيز بود، باشد كه مردان و زنان مسلمان آن را مطالعه كنند و به كار بندندى من پرد وظيفه
  .حضرت دوست كه قبول افتد و چه در نظر آيد
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   فقري حسني انصاريان

  19: زيبائى هاى اخالق، ص

   أََفَمن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكانَ 

   َفاِسقاً َالَيْستَـُوونَ 

  18): 32(سجده 

   خبش يكم تفاوت مؤمن و فاسق

  20: زيبائى هاى اخالق، ص

   فضايل و رذايل

ا به عنوان ارزش فضايل، ارزش هاىي كه انسان از  هاى فطرى و طبيعى ياد شده است؛ ارزش هاى خدادادى است كه از آ
ا را به دست مى هاى عملى و رياضت راه معرفت و دانش و مترين چه ضد آن است، و قرار و هر آن. آورد هاى شرعى آ

كاهد و وى را به شرارت و گناه و مزامحت براى ديگران و پاميال   ى وجود انسان از قدر و قيمت او مى داشتنش بر صفحه
  .كشاند، رذايل ناميده شده است ها مى كردن حقوق انسان

، شجاعت و عفت، انصاف و عدل، جود و كرم، تواضع و فروتىن، صدق و صداقت، امانت دارى و وفاى به عهد
مهرورزى و ادب از جنس فضايل؛ و ظلم و ستم، خبل و حرص، تكرب و خودبيىن، نفاق و دوروىي، ترس و شهوت راىن، و  

  .تربيىت از جنس رذايل است كينه و ىب

ىل و ى كورد از آجنا كه بر اساس آيات قرآن و روايت اهل بيت عليهم السالم فضايل، پرتو و شعاع اميان و رذايل، نشانه
تاريكى درون و حالت بسيار زشت فسق است، بايست ديدگاه قرآن و روايات را در مورد اين دو صفت دانست و ما در 

از نگاه قرآن و  - كه يكى برخودار از فضايل و ديگرى آلوده به رذايل است  -امي مؤمن و فاسق را قدم اول تالش كرده
  .روايات بشناسيم و بررسى مناييم

  22: ق، صزيبائى هاى اخال
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   پرسش و پاسخى از حضرت حق

  .دهد ى سجده پرسش زير را مطرح كرده و به آن پاسخ مى ى مباركه وجود مبارك حضرت حق در يكى از آيات سوره

  .»1« »أَ َفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً ال َيْستَـُوونَ «

  .هرگز برابر نيستند! ريون رفته؟ب]  خداى[آيا كسى كه مؤمن است مهچون كسى است كه از فرماِن 

فته است آگاهى ندارد: دهد اين است كه سبب اين كه خود به آن پاسخ مى و . غري او به حقايقى كه در اين پرسش 
  .آورد اى كه حاوى پرسش و پاسخ است مى پس از آن در آيات ديگر، تفسري و توضيحى نسبت به آيه

يا كسى كه مؤمن است، يعىن اعتقاد به خدا و قيامت دارد و داراى فضايل آ: پرسد ى شريفه مى حضرت حق در اين آيه
دهد، با كسى كه از مدار طاعت حق بريون افتاده، و از فضاى پاك انسانيت  اخالقى است و كارهاى پسنديده اجنام مى

هوس شده، و از اعتقاد به ها و ديوان و غوالن و هوا و  ى امن خدا گرخيته و به ناچار اسري شيطان خارج شده، و از حوزه
ى گشته، و به رذايل اخالقى دچار آمده و به كارهاى ناپسند روى آورده مساوى ويكسان است؟   خدا و قيامت 

  :هرگز اين دو نفر برابر و مساوى نيستند؛ زيرا: دهد پاسخ مى

ايت پسىت است   .مؤمن در اوج ارزش و فاسق در 

  .درگاه دوست است مؤمن مقرب حضرت حق و فاسق در دورى از

  .مؤمن سزاوار پاداش و فاسق مستحق كيفر و عذاب است

  .مؤمن اهل جنات و فاسق حمروم از جنات است

______________________________  
  .18): 32(سجده  -)1(

  23: زيبائى هاى اخالق، ص

   ى فسق ى اميان و حوزه حوزه
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مؤمن هنگامى كه به : ى مؤمن و فاسق مطرح است اين است كه ههاى بسيار مهمى كه در آيات و روايات دربار  از تفاوت
اجر  -به تناسب معرفت و عمل و اميان و خلوصش -خيزد، براى او عبادت و طاعت و اجنام كار نيك و عمل صاحل برمى

يه از حضرت امام صادق عل. و پاداشى مقرر است، و اگر به عّلىت دچار لغزش و خطا شود، قابل آمرزش و مغفرت است
  :السالم روايىت به اين مضمون نقل شده است

شود؛ وىل اگر آن را اجنام دهد هفت ساعت به او  اش ثبت منى هرگاه مؤمن قصد گناه كند وىل آن را اجنام ندهد، در پرونده
خري  دهند تا در آن هفت ساعت توبه كند يا عمل خريى چون مناز به جا آورد، كه در صورت توبه يا اجنام عمل  مهلت مى

  .»1« گريد شود، و خطايش مورد مغفرت و آمرزش قرار مى گناهش آمرزيده مى

  :فرمود از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم شنيدم كه مى: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

وضو برخيزد، گناهان از سوگند به خداىي كه مرا به درسىت و راسىت بشري و نذير فرستاد، يقيناً هر يك از مشا براى ! يا على
  رود، از ريزد و هنگامى كه براى مناز به ظاهر و باطنش و به روى و به قلبش به سوى خدا مى اعضايش مى

______________________________  
ما من مومن يذنب ذنبا اّال اجله اللَّه عز وجل سبع ساعات : مسعت اباعبد اللَّه عليه السالم يقول: عن حفص قال -)1(

بلغنا انك : فاتاه عباد البصرى فقال له. من النهار فان هو تاب مل يكتب عليه شي وان هو مل يفعل كتب اللَّه عليه سيئة
ما من عبد يذنب ذنبا اّال اجله اللَّه عز وجل سبع ساعات من النهار فقال ليس هكذا قلت ولكىن قلت ما من مؤمن : قلت

  .وكذلك كان قويل

؛ 85، باب 64/ 16: ؛ وسائل الشيعه9، باب االستغفار من الذنب، حديث 439/ 2: در كاىفرواياتى با اين مضمون 
  .باشد موجود مى... و 71، باب 245/ 68: ؛ حبار االنوار85، باب 119/ 12: مستدرك الوسائل

  24: زيبائى هاى اخالق، ص

و اگر ميان دو مناز واجب خطاىي . شود پاك مىى گناهان  شود مگر مانند روزى كه مادر او را زاييده از مهه مناز فارغ منى
  ...شود به او برسد، پس از اداى مناز ديگر به مهان صورت گناهش بر او آمرزيده مى
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رى است كه بر در خانه ى يكى از مشا جارى است، اگر بر بدن يكى از  جايگاه پنج مناز واجب براى امت من مهانند 
ر غسل كند، آيا در بدنش چركى مىمشا چركى باشد آن گاه در روز پنج با ماند؟ به خدا سوگند منازهاى پنج   ر در آن 

ر است   .»1«  گانه براى امت من در پاك منودن آنان مانند مهان 

ى اميان و انسانيت بريون است، اگر كار نيك و عمل صاحلى اجنام دهد مورد قبول و پذيرش حق  وىل فاسق كه از دايره
او خدا را باور . رسد؛ زيرا او با خدا معامله نكرده است گناهى مرتكب شود به مغفرت و آمرزش منى  گريد و اگر قرار منى

  .اى با هم برابر و يكسان نيستند ندارد و طلب آمرزش و مغفرت از خدا نكرده است، پس مؤمن و فاسق در هيچ زمينه

. وىل در آخرت ميان آنان جداىي ابدى خواهد بود -ها ى طبيعت و نعمت سفره -اند اينان اگرچه در دنيا بر سر يك سفره
شت و اهل فسق تا ابد در دوزخ جاى دارند اهل اميان مهيشه در نعمت   .هاى جاويد 

   سرنوشت مؤمنان در قيامت

   قرآن جميد در بسيارى از آيات و روايات به بيان سرنوشت مؤمنان در قيامت

______________________________  
والذى بعثىن باحلق بشريا ونذيرا إن أحدكم ليقوم إىل وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل ! على يا: قال -)1(

ء كما ولدته أمه فإن أصاب شيئا بني الصالتني كان له مثل ذلك  اللَّه بوجهه وقلبه مل ينفتل عن صالته وعليه من ذنوبه شي
لة الصلوات اخلمس ألمىت كنهر جار على باب أحدكم فما ظن أحدكم إمنا منز ! يا على: حىت عد الصلوات اخلمس مث قال

لو كان ىف جسده درن مث اغتسل ىف ذلك النهر مخس مرات ىف اليوم أكان يبقى ىف جسده درن فكذلك واللَّه الصلوات 
  .اخلمس ألمىت

، 220/ 79: ر االنوار؛ حبا54، حديث ...، املسلك الرابع24/ 2: ؛ عواىل الآلىل74، حديث 161/ 2: تفسري عياشى
  .41، حديث 1باب 

  25: زيبائى هاى اخالق، ص

ا آگاه شود، وىل اين نوشتار چون گنجايش مهه پرداخته است و اگرچه الزم است انسان از مهه ى آن حقايق را ندارد  ى آ
  .شود اى از آن آيات و روايات اكتفا مى به ذكر منونه
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مؤمنان و فاسقان و اين كه در هيچ موردى با هم يكسان و برابر نيستند در ى  قرآن جميد پس از پرسش و پاسخ درباره
  :كند ى بعد به سرنوشت مؤمنان در قيامت اشاره مى آيه

  .»1« »نـُُزًال ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ   أَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت فـََلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأوى«

وردند و كارهاى شايسته اجنام دادند؛ به سبب اين كه مهواره در كار مثبت بودند جايگاهشان براى اما كساىن كه اميان آ
شت هاست پذيراىي به وسيله   .ى هر نوع خوراكى و آشاميدىن، 

  :ى شريفه به سه حقيقت بسيار باارزش اشاره دارد آيه

اند،  ى امياِن تنها اميد بسته به جنات خود در سايهآنان كه . اميان و باور داشنت حقايق به تنهاىي سبب جنات نيست - 1
عاشق جنات و مشتاق پاداش نبايد به اميان بدون عمل قناعت كند، بلكه الزم است اميان خود را به  . پايه است اميدشان ىب

ى اگر خدا -ى جلب رمحت و كارهاى شايسته چون واجبات و ترك حمرّمات و خدمت به بندگان حق بيارايد تا زمينه
  .ى جلب مغفرت براى او فراهم آيد زمينه -ناخواسته به گناهى آلوده باشد

  .گريد ى مالكيت آنان قرار مى هايش در سيطره با متام نعمت  جنات مأوى - 2

مالكيىت كه قابل سلب شدن و از دست رفنت نيست، مالكيىت است ابدى و مهيشگى و جاويد و داميى و در  »فلهم«
   نسبت به آن حقيقت ظهور مالكيت حق

______________________________  
  .19): 32(سجده  -)1(

  26: زيبائى هاى اخالق، ص

بزرگواران است؛ اين مالكيت به خاطر آن است كه از ابتداى بلوغ تا هنگام مرگ به طور پيوسته اهل اميان و عمل صاحل 
  .بودند

  :ى انسان به اين حقيقت واال اشاره شده است سورهچنان كه در . مهماندار و پذيراىي كننده از آنان خداست - 3

  .»1« »عالِيَـُهْم ثِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو ِإْسَتبـَْرٌق َو ُحلُّوا َأساِوَر ِمْن ِفضٍَّة َو َسقاُهْم َربـُُّهْم َشراباً َطُهوراً «
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ن به آنان شراب پاك كه نه باال پوششان ديباى سبز نازك و ضخيم، و آرايششان دستبندهاىي از نقره است، و پروردگارشا
  .نوشاند كند به آنان مى مسىت و بيخودى و نه سر درد و رنج اجياد مى

هاى زيبا وخوش منظره، و آرايشى از دستبندهاى پر  راسىت چه بزم خوشى است، بزمى داميى و ابدى، مهراه با انواع لباس
شت و در كنار مهماندارى چون حضرت دوست، كه خود با رمحت ويژه و حمبت و عشق   جلوه در جايگاهى چون 

گريد تا حدودى قابل  هاى ملموس اجنام مى اين پذيراىي كه با نعمت. كند ايتش، از ميهماناِن باكرامتش، پذيراىي مى ىب
  .درك است

پيامرب بزرگ . ى معنوى دارد، كه تا انسان به آن نرسد به هيچ صورت براى او قابل درك نيست نوعى ديگر از پذيراىي جنبه
ره  -اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم در روايىت به اين  -مند بوده كه در دنيا هم از اين نوع پذيراىي معنوى به طور كامل 

  .حقيقت اشاره فرموده است

» َفَما بَاُلَك أَنَت يَا َرسُول اللَّه؟«: فـََقالُوا. َصالِ إنَّ النَِّىبَّ َلمَّا َواَصَل ِىف َصْوِمِه، َواَصَل أصَحابُُه اْقِتَداًء ِبِه، فـَنَـَهاُهم َعن َصوِم الوِ 
   إّىن َلْسُت َكأَحدُِكم، إّىن اَظل«: فـََقالَ 

______________________________  
  .21): 76(انسان  -)1(

  27: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« »ِعنَد َرّىب يُطِعُمىن َويسِقيِىن 

ى  قطاع و پى در پى قرار داد، اصحاب هم به او اقتدا كردند، پيامرب آنان را از روزهاش را بدون ان هنگامى كه پيامرب روزه. 
ى كرد من مانند مشا «: فرمود» !اى؟ اى متوسل شده موقعيت و شأن تو چگونه است كه به چنني روزه«: گفتند. وصال 

  .»نوشاند اى مى از آشاميدىن ويژه كند و برم در حاىل كه مرا اطعام مى نيستم، من پيوسته نزد پروردگارم به سر مى

  :كسى كه اعالم كرده است! آرى

  »2«  َأدََّبِىن َرّىب فَأحَسَن َتأِديِىب 

  .پروردگارم مرا به ادب آراست و نيكو مرا به ادب آراست. 
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ها  ى انسان مههى اجرا گذاشت، و در اين زمينه براى  ى موارد ادب را عاشقانه پذيرفت و به مرحله بايد به پاداش اين كه مهه
  .اسوه و سرمشق شد، از سوى حمبوبش خوراكى و آشاميدىن ويژه، كه جز خود او از كيفيتش خرب نداشت دريافت كند

  :گفت ى وجودش به زبان حال به حمبوبش مى او انسان واال و عاشق و عارىف بود كه با مهه

 من نه آمن كه روم از پى يارى ديگر
 

 نگارى ديگريا به غري از تو دهم دل به 

  رهسپار غم عشق توام اى راحت جان
 

 زان نيارم كه روم از پى كارى ديگر

 آتش روى تو بر دل زده يك باره شرار
 

 عشق تو سوخته جامن به شرارى ديگر

______________________________  
  .8866، حديث 3، باب 552/ 7: ؛ مستدرك الوسائل189، اجلملة الثانية، حديث 118/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .92، باب 382/ 68: ؛ حبار االنوار392/ 5: نور الثقلني -)2(

  

  28: زيبائى هاى اخالق، ص

  

ارى دل راست   به خيال گل روى تو 
 

ارى ديگر  در وصال تو خود او را ست 

 گسار امشب از دست روم گر كه توىي باده
 

 گسارى ديگر لب ميگون توام باده

  عهدت نگذارد كه گذارم پس از اينحسن 
 

 سر تسليم و رضا بر خط يارى ديگر

  

   ارزش مؤمن
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اميان و عمل و اخالق كه . ى عنايات و الطاف خدا به مؤمن در دنيا و آخرت به خاطر اميان و عمل و اخالق اوست مهه
هاست، و به خاطر اين ارزش  ارزش ى هاى ذاتى است به او ارزش خبشيده، تا جاىي كه وجود مؤمن فوق مهه از ارزش

شت و پذيراىي   .هاى ابدى است اش نعمت واالست كه مورد رمحت و مغفرت است، و در قيامت جايگاهش 

  :ارزش مؤمن در روايات اهل بيت عليهم السالم به صورتى اعجاب انگيز بيان شده است

  :كرد و گفت  روايت شده پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم به كعبه نظر

تر  مرحبا به بيت، چه بزرگ و عظيمى، و چه بزرگ است حرمتت نزد خدا، سوگند به خدا حرمت مؤمن از تو عظيم
حرمت در مال، حرمت در خون، و حرمت در شأن و : است؛ زيرا براى تو يك حرمت است و براى مؤمن سه حرمت

  .»1« اعتبار، چون كسى حق ندارد به مؤمن گمان بد بورزد

  :نيز آن حضرت فرمودو 

ؤِمنِ «: إَن اللََّه َجلَّ ثَناُؤُه يَقولُ 
ُ
  »2« »َوِعزَِّتى َوَجَالِىل َما َخَلْقُت ِمن َخْلِقى َخْلقاً أَحبُّ اَىلَّ ِمن َعْبِدَى امل

.______________________________  
، جملس ىف ذكر مناقب اصحاب؛ حبار 293/ 2: ، فصل الرابع ىف منزلة الشيعه؛ روضة الواعظني78: مشكاة االنوار -)1(

  .1396، االميان، حديث 390/ 1: ؛ ميزان احلكمه39، االخبار، حديث 71/ 64: االنوار

، 390/ 1: ؛ ميزان احلكمه63، باب 158/ 68: ، فصل السابع ىف الرضا؛ حبار االنوار33: مشكاة االنوار -)2(
  .1399االميان، حديث 

  29: زيبائى هاى اخالق، ص

تر از مؤمن نزد  ى آفريدگامن حمبوب اى را در ميان مهه سوگند به عزت و جالمل آفريده«: فرمايد كه ثنايش بزرگ است مىخدا  
  .»ام خود نيافريده

  :و نيز فرمود

َُقرَِّبنيَ 
ؤِمُن أْكَرُم َعَلى اللَِّه ِمن َمَالِئَكِتِه امل

ُ
  »1«  امل
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  .تر است مؤمن نزد خدا از فرشتگان مقرب گرامى. 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

خملوقات، توان رسيدن به حقيقت صفات خداى عّز و جل را ندارند، و چنان كه توان رسيدن به حقيقت صفات خدا را 
ندارند توان رسيدن به حقيقت صفات پيامرب خدا را ندارند، و چنان كه توان رسيدن به حقيقت صفات پيامرب خدا را 

ات امام را ندارند، و چنان كه توان رسيدن به صفات امام را ندارند توان رسيدن به حقيقت ندارند توان رسيدن به صف
كند   حضرت رضا عليه السالم از پدرانش از پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت مى »2« !!صفات مؤمن را ندارند

  :كه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

ؤِمِن ِعنْ 
ُ
ؤِمَن ِعْنَد اللَِّه َالْعَظُم ِمن َذِلكَ َمَثُل امل

ُ
  »3« ...َد اللَِّه تـََعاَىل َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرٍَّب، َوانَّ امل

  .ى مقرب هم باالتر است ى مقرب است، و در حقيقت مؤمن نزد خدا از فرشته مؤمن نزد خداى عز و جل مانند فرشته. 

______________________________  
  .1402، االميان، حديث 390/ 1: ؛ ميزان احلكمه821: كنز العمال  -)1(

  .13، األخبار، حديث 65/ 64: ؛ حبار االنوار59، حديث 2، باب 31: املؤمن -)2(

  .15، حديث 20، باب 21/ 6: ؛ حبار االنوار33، حديث 31، باب 29/ 2: عيون اخبار الرضا -)3(

  30: زيبائى هاى اخالق، ص

   سرنوشت فاسقان در قيامت

هاىي از آن  قرآن كرمي در بسيارى از آيات و نيز روايات فراوان، به بيان سرنوشت فاسقان در قيامت پرداخته است، كه منونه
  .آورمي را مى

ا َعذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه وُقو َو أَمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأواُهُم النَّاُر ُكلَّما َأراُدوا َأْن َخيُْرُجوا ِمْنها أُِعيُدوا ِفيها َو ِقيَل َهلُْم ذُ «
بُونَ    .»1« »ُدوَن اْلَعذاِب اْألَْكَربِ َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ   َو َلُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعذاِب اْألَْدىن* ُتَكذِّ
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د و به آنان  گردانن و اما كساىن كه فاسق بودند جايگاهشان آتش است، هرگاه خبواهند از آن درآيند، آنان را در آن برمى
  .كرديد بچشيد عذاب آتشى كه مهواره آن را انكار مى: گويند

چشانيم، باشد كه از فسق  ، و غري از عذاب بزرگرت است به آنان مى)كه عذاب دنياست(تر را  و هر آينه عذاب نزديك
  .خود باز گردند

   ى شريفه نكات مورد توجه در آيه

ا اشاره مىى شريفه داراى نكات بسيار مهم اين دو آيه   .شود ى است كه به آ

  أّما الذين فسقوا - 1

گويد، و قرآن به مهني مناسبت انساىن را كه از مدار طاعت و عبادت و حدود  عرب، خروج خرما را از پوستش فسق مى
  .نامد انسانيت و آدميت خارج شده فاسق مى

  .ى امور باطىن، و اعمال و حركات ظاهرى ضد مؤمن است فاسق در مهه

______________________________  
  .21 -20): 32(سجده  -)1(

  31: زيبائى هاى اخالق، ص

ى اطاعت و عبادت، اخالص و اميان، درسىت و راسىت و كرامت و فضيلت قرار دارد، و بر اين عقايد  مؤمن در دايره
گريد ثبات قدم دارد، و دست در   او در اين دايره بدون اين كه حتت تأثري حوادث شريين و تلخ قرار. ورزد استقامت مى

  .گذارد دست كساىن كه بريون از اين دايره هستند منى

  .مؤمن با حّق و حّق با مؤمن است، و مؤمن مهيشه در آن جهىت است كه حق است

  .مصداق امت و اكمل اين معيت و گردش، وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم است

  :فرمود ى او چنان كه پيامرب اسالم درباره
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  »1«  َعلٌى َمَع اَحلق َواَحلقُّ َمَع َعلى َيُدوُر َحيَثما َدار َعلى

ى شرايط با حق هستند، و  پريوان امرياملؤمنني عليه السالم كه مؤمن حقيقى هستند مانند امام بزرگوارشان مهه جا و در مهه. 
  .كند كنند كه حق حركت مى حق هم با آنان است و در آن جهىت حركت مى

برد، و دست در دست  ى طاعت و عبادت و درسىت و راسىت به سر مى ى اميان و خارج از دايره  فاسق بريون از حوزهوىل
ى  دهد، و سرمايه گذارد، و بدون توجه و آگاهى، دنيا و آخرتش را بر باد مى هر ابليس و شيطان و مفسد و اغواگرى مى

گرداند و گامى به سوى انبيا و امامان و قرآن  ترك حمرمات روى مى از اجنام واجبات و. كند وجودش را ضايع و تباه مى
گريزد و جز شكم و لذت خواهى هم چون شكم پرسىت و لذت خواهى چارپايان  از آشناىي با حقايق مى. دارد برمنى
را براى خود به ى ورود به آتش دوزخ  زمينه -دهد ى مرگش ادامه مى كه تا حلظه  -شناسد و با اين روش و منش فاسقانه منى

  .آورد دست خود فراهم مى

______________________________  
اين روايت با عبارات خمتلف . 57، باب 29/ 38: ، فصل ىف أنّه مع احلق واحلق معه؛ حبار االنوار62/ 3: مناقب -)1(

  .مورد در كتب شيعه و اهل سنت آمده است 100و به يك معنا حدود 

  32: زيبائى هاى اخالق، ص

و چنان كه در دنيا هرگاه از  . شود چون به قيامت وارد شود جايگاهى جز آتش خنواهد يافت، به ناچار به آتش كشيده مى
گشت، در قيامت هم هربار كه خبواهد از دوزخ درآيد  شد دوباره با فراهم شدن شرايط به آن گناه باز مى گناهى فارغ مى
  :گويند گردانند و به او مى به آن بازش مى

  .»1« »ُذوُقوا َعذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذِّبُونَ «

  !!كردى بچش عذاب آتشى را كه مهواره انكار مى

  ...ُكّلما أرادوا أن خيرجوا منها  - 2

شود، وقىت تقويت شود عشق به كمال  ى درون و كشش باطن نسبت به حق كه گاهى از آن به عنوان فطرت ياد مى جاذبه
ى رسيدن به كمال را به كمك عبادت و طاعت و اميان و اخالص فراهم  كند، و زمينه وجود انسان جلوه مىدر سراسر 
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شت عنرب سرشت  ى كامل اين كشش در قيامت ظهور مى جلوه. آورد مى كند و آجناست كه ميل مؤمن به لقاى حق و 
شت يارى مى   .دهد او را به ديدار وجه رّب و رسيدن به 

تواند او  ى تيز مششري گناه نابود كرده، در قيامت منى ى باطىن خود را در دنيا با لبه چون فطرت و جاذبه وىل شخص فاسق
شت ابدى كمك دهد خواهد كه از دوزخ درآيد، وىل قدرت و تواىن در باطن و  مى. را براى رسيدن به لقاى معنوى و 

  .ظاهر او نيست كه به او كمك دهد تا از عذاب رهاىي يابد

  فمأواهم النار - 3

   ى اهلى را نسبت به قيامت اينان سزاوار آتش دوزخند؛ زيرا سخن حق و وعده

______________________________  
  .20): 32(سجده  -)1(

  33: زيبائى هاى اخالق، ص

حقايق از عقل  و عذاب بدكاران با آن كه مهراه با دليل و برهان بود از روى تكرب و خودپسندى انكار كردند، و در برابر
خدادادى استفاده نكردند، بلكه مهواره هوا و هوس خود را ميدان دار زندگى قرار دادند و بال و مصيبىت غري قابل درمان به 

  .سر خود آوردند

ره نگرفتند، سخن پيامرب و  رتين كالس پرورش و آموزش بود  اينان از ماه مبارك رمضان و حمرم و صفر و ايام فاطميه كه 
ام و حكيم و عارف و مؤمىن را نسبت به هيچ امرى نپذيرفتند تا مرگ گريبانشان را گرفت و به جاىي بدون داشنت راه ام

  .جنات، رهسپارشان كرد

   اى زياد بني مؤمن و فاسق فاصله

  :يابيم كه با توجه به اين آيات شريفه و نكات دقيق آن به اين نكته دست مى

گردد  شود و با دقت بررسى مى ميان فاسقان و مؤمنان وجود دارد؟ وقىت با تأّمل نظر مىچه فرقى عميقى و تفاوتى سنگني 
  !اى برابرى وجود ندارد دهد كه ميان مؤمن و فاسق در هيچ زمينه اين نتيجه را نشان مى
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نچه آنان آورند كه گوىي جز آ پايه روى مى كنند و به شؤون ظاهرى و ىب بند امور مادى مى فاسقان چنان خود را پاى
خيزند، و  ى نادرست است كه با هر حقيقىت به جنگ برمى بر اساس اين ديد غلط و انديشه. بينند چيزى وجود ندارد مى

  .پردازند كنند و عالوه بر اين به مسخره كردن حقايق مى ايستند و از پذيرفنت حق تكّرب مى در برابر دعوت پيامربان مى

  .»1« »كاَن فاِسقاً ال َيْستَـُوونَ   أَ َفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمنْ «

______________________________  
  .18): 32(سجده  -)1(

  34: زيبائى هاى اخالق، ص

   ى خداست مؤمن تسليم خواسته

مؤمن بر خالف فاسق بر اساس باور و معرفت، و اميان و يقني و درك اين حقيقت كه كسب ارزش و به دست آوردن 
هاى حق، و اجنام دادن اوامر دوست، و ترك حمّرمات، و آراسته شدن به  تسليم بودن به خواستهخوشبخىت فقط از راه 

اى مهراه با نشاط به دعوت  فضايل اخالقى ميّسر است، با عشقى توأم با معرفت، و ّمهىت مهاهنگ با اخالص، و اراده
اى  ند، و دقت دارد كه در هيچ زمينهك د، و روز و شبش را در خدمت به پروردگارش سپرى مى حضرت حق گردن مى

  .قدمى بر خالف موال برندارد

پردازد، و براى  رود، مخس و زكات را مى ايستد، هنگام استطاعت به زيارت بيت اللَّه مى مؤمن در وقت معّني مناز به مناز مى
ى از منكر اقدام مى اقامه چشم و گوش و زبان و شكم كند، و  ى دين حق در فضاى زندگى مردم به امر به معروف و 

منايد، و با دميدن هالل ماه مبارك رمضان با شوقى وافر و  و شهوت و دست و پا را از گناهان و معاصى حفظ مى
آيد، و از ابتداى فجر صادق تا پديد آمدن مغرب  نشاطى كامل و مهرى جامع و عشقى سرشار به فضاى ماه مبارك درمى

شويد، و با تواضع و فروتىن و انكسار  به خاطر ماه صيام بر او حرام شده دست مى هاى مادى و آنچه از حالل از لذت
شود، و  ى حق وارد مى گذارد، و به ضيافت اللَّه و ميهماىن ويژه و خشوع و خاكسارى و خضوع فرمان موال را به اجرا مى

جاب را در دنيا، و جلب خشنودى ى دعاى مست گردد، و زمينه از فيوضات سرشار اين ميهماىن و ضيافت برخوردار مى
شت جاودان را در قيامت براى خود فراهم مى   .كند حمبوب را در اين ضيافت، و لقاى دوست و رسيدن به 
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   دعاى مستجاب
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سخىت مردم در مضيقه و . ساىل بر اثر خشكساىل و قطع باران، باغات اصفهان و زراعتش در معرض نابودى قرار گرفت
دانست  حاكم كه قدرت بر كارى نداشت و مى. افتادند، به حاكم اصفهان روى آوردند و از او درخواست يارى كردند

ى كار را در اين ديد كه  شود، چاره اگر هم دسىت به دعا بردارد، به خاطر آلوده بودن به فسق دعايش مستجاب منى
يه كامل و عارف واصل آيت حق حاج مريزا ابراهيم كلباسى مشّرف خاضعانه به حمضر عامل ربّاىن، و حكيم صمداىن و فق

  .شود و عالج اين مشكل را از او خبواهد

  .دانست كه كليد حل بعضى از امور مشكل به دست عامل ربّاىن است او مى( (

  .و آگاه بود كه عامل ربّاىن بركت و رمحت خدا در ميان مردم است

ى او نيز  ى او عبادت و بلكه نگاه كردن به در خانه نا بر روايات نظر كردن به چهرهعامل ربّاىن انسان واالىي است كه ب
  .عبادت است

عامل ربّاىن از چنان ارزشى برخوردار است كه اگر از قربستاىن كه تعدادى از ارواح مردگانش در عذابند عبور كند، خدا به 
  !دارد هاى او عذاب را از ارواح برمى احرتام قدم

  .»1« »...َفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاتٍ يـَرْ ... «

  .))برد خدا درجات مؤمناىن از مشا و دانشمندان را باال مى

ى تكّرب و  كرد با مهه معتمد الدوله حاكم متكّرب و قلدر اصفهان، كه از جانب فتحعليشاه قاجار بر آن حومه حكومت مى
   اصفهان و نواحى اطرافش در معرض: ى نوراىن شتافت و عرضه داشت فرعونيتش به حمضر آن عامل ربّاىن و چهره

______________________________  
  .11): 58(جمادله  -)1(
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فقه اسالمى آمده براى رفع در قوانني ديىن و : من چه كارى اجنام دهم؟ گفت: فرمود. اى كنيد نابودى است، مشا چاره
من ضعيف و ناتوامن، از كار افتاده و رجنورم، توان راه رفنت و به كار  : فرمود. خشكساىل و كمبود باران مناز باران خبوانيد
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گرفنت شرايط مناز باران را ندارم، من بايد براى مناز باران، پياده از اصفهان تا ختت فوالد بروم، و شرايطى را رعايت كنم 
  .ى اين امور معذورم، جسم رجنورم حىت طاقت سوار شدن بر مركب هم ندارد، مرا از اين داستان معاف كن ىل از مههو 

دهم براى مشا  برد، فرمان مى ختت رواىن كه در اختيار حكومت است و مرا به هر جاىي كه الزم است مى: حاكم گفت
  .يد و مردم را از اين پريشاىن جنات دهيدحاضر كنند تا به مصّالى منطقه حاضر شويد و مناز بگزار 

خواهى بر ختت  از من مى: هاى خدا بدون ترس و وحشت پاسخ داد آن عامل ربّاىن و مطيع حضرت موال، و تسليم خواسته
غصىب سوار شوم، و روى فرش حرام بنشينم، و بر مّتكا و بالشى كه از راه نامشروع به دست آمده تكيه زمن، آن گاه به 

  !!حق روم و از او در حاىل كه پيچيده به حرامم درخواست باران كنم پيشگاه

آورد بر او حرام  آرى، كسى كه شايستگى مقامى را ندارد ختت و صندىل آن مقام و درآمدى كه از آن راه به دست مى( (
  !است، و آنان كه كارگزار او هستند نيز غرق در حرامند

ى قيود مادى و مقامى آزاد است با  كند، و از مهه ا بيعت نكرده و منىچگونه كسى كه تسليم خداست، و جز با خد
ى ملكوتى با كمال شجاعت در برابر حاكم  آن چهره. ى او پريوى منايد حاكم ستمكار مهكارى كند، و از خواسته

  !ى او نشد ستمكار ايستاد، و حاضر به پذيرفنت خواسته

  .مدير، مدبّر، عادل، دلسوز، مهرورز، و خمالف با هوا و هوس باشدحاكمى مورد پذيرش اسالم است كه مؤمن، آگاه، 
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اش آمده خوش نشد، او به دست آوردن خشنودى  كلباسى حاكم متكّرب را از خود راند، و دلش به اين كه حاكم به خانه
اش بريون كرد،  از خود راند و وى را از خانهدانست و بر اين اساس حاكم اصفهان را  خدا را در طرد ستم و ستمكاران مى

رت بود و زبان حالش اين بود كه اگر با اين روح آلوده و بدن جنس شده به غذاهاى حرام نزد من منى   !آمدى براى من 

  :به قول امرياملؤمنني عليه السالم

  »1«  َعُظَم اخلَاِلُق ِىف أَنـُْفِسِهم َفَصُغَر َما ُدوَنهُ ِىف َأْعيُِنِهم

  .فقط آفريننده در باطنشان بزرگ است، پس غري او در ديدگانشان كوچك است. 
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  موحد چو در پاى ريزى زرش
 

ى بر سرش   و گر تيغ هندى 

  نباشد اميد و هراسش ز كس
 

  بر اين است آيني توحيد و بس

  

ال مؤثر ىف الوجود «، »ال حول وال قوة إّالباللَّه« ،»ال إله إّالاللَّه«: ى وجود مؤمن با زبان حال مرتّمن به اين حقايق است مهه
  .))»إّالاللَّه

ى كهنه را كه خودمان مالك آن  دهيد چند ختته پدر جان آيا اجازه مى: هنگامى كه حاكم رفت فرزند آن عامل آگاه گفت
هيم شايد از بركت مناز مشا هستيم به هم ببندمي تا به صورت ختىت روان درآيد آن گاه مشا را با آن به سوى مصّال حركت د

  .ها را به هم بستند و او را بر آن قرار دادند و به سوى مصّال حركت كردند ختته. آرى: باران بر اين قوم ببارد؟ پاسخ داد

آرى، روى ختىت حالل و در لباسى پاك، و با جسمى پاكيزه و روحى آراسته و دىل پر از اميد و اخالص به سوى حمبوب 
  .حركت كرد

______________________________  
لس الرابع والثمانون، حديث 570: اماىل صدوق -)1( ج البالغه2، ا   ).ى مهام خطبه( 184ى  ، خطبه425: ؛ 
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  .هر منازى مناز نيست، هر تكبريى تكبري نيست، هر آهى آه نيست، هر اشكى اشك نيست: دانست كه او مى( (

شنيد  ى زهرا عليها السالم پس از وفات پيامرب هر روز و هر شب از بام مسجد صداى اذان مى فاطمه: دانست كه مىاو 
: وىل در برابر آن هيچ عكس العملى نداشت، تا زماىن كه به درخواست خودش بالل شروع به اذان كرد، وقىت بالل گفت

  .اللَّه اكرب

  .اشهد ان ال إله إّالاللَّه: چون بالل گفت .تر است خدا از هر چيزى بزرگ: پاسخ داد

  .دهد ى وجودم به وحدانيت حق شهادت مى گوشت و پوست و رگ و مهه: جواب داد
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ها كه ُمهر تأييدى بر حكومىت است كه حاكمش از سوى  ى آن اذان حضرت زهرا عليها السالم از مهه: دانست كه او مى
خاست شاد  ذان بالل كه از گلوىي پاك و زباىن پاكيزه و قلىب خملص برمىپيامرب نصب نشده خشمگني بود، وىل نسبت به ا

  .گشت و خوشحال مى

دعوت هر كسى را نبايد پاسخ گفت، به هر جملسى نبايد قدم گذاشت، از هر غذاىي نبايد : دانست كه آن عامل ربّاىن مى
ى نبايد شركت كرد، به هر اذاىن نبايد گوش اى را نبايد ديد، به هر دسىت نبايد دست داد، در هر مناز  خورد، هر چهره

  .))سپرد

ها كه آنان نيز  ها و يهودى حمل زندگى ارمىن -ى جلفا هنگام عبور از منطقه. آن عامل رباىن به سوى ختت فوالد حركت كرد
دو  ديد كه مسيحيان، تورات و يهوديان، اجنيل روى دست دارند و در -مانند ديگران دچار قحطى و خشكساىل بودند

اين دو گروه : اند؟ گفتند اينان براى چه با در دست داشنت تورات و اجنيل صف بسته: اند، پرسيد طرف جاده صف كشيده
  .اند كنند و داراى شغل كشاورزى و باغدارى هستند و دچار زيان خشكساىل شده هم در اين شهر زندگى مى
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اش جارى شد، عمامه از سر  ى نوراىن خاشع با ديدن اين منظره اشكش بر چهرهآن مؤمن پاك دل و عامل خاضع و 
برداشت و روى ختت در حاىل كه به مصّال نرسيده بود و منازى اقامه نكرده بود توجهى به حضرت حمبوب منود، عرض  

  :كرد

  .مسيحيان مربام، آبروى مرا نزد اين يهوديان و  ى تو سپيد كرده حماسنم را درب خانه! موالى من

هنوز كالمش متام نشده بود كه آمسان شهر و حومه را ابر گرفت و باران رمحت اهلى به سبب مهان چند كلمه به مردم رسيد 
  !!و آنان را از بالى قحطى و خشكساىل جنات داد

   قناعت عامل ربّاىن

عبدالكرمي حائرى به شغل ّجنارى  ى قم آيت حق حاج شيخ ى واالىي كه پدرش در زمان مرجع بزرگ، مؤّسس حوزه چهره
  :اشتغال داشت، براى من اين حكايت كم نظري را از پدرش نقل كرد كه
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كرد؛  هر زمان مرحوم حائرى نياز به ّجنارى و اصالح درب و پنجره و ختت چوىب داشت، پدرم را براى جنارى دعوت مى
ّجد و عبادت برمىزيرا پدرم از حمرتمني و مقّدسني و متديّنني بود، و سحرهاى هر  خاست، و آن مرجع بزرگ  شب به 

  .اش با آن دست پاك صورت بگريد عالقه داشت كارهاى ّجنارى خانه

آرى، هر دسىت نبايد براى انسان كار اجنام دهد، هر دسىت نبايد براى مؤمن نان بپزد، خانه بسازد، خياطى كند، زراعت ( (
  !از هر دو براى زندگى انسان نور بباردمنايد، دست موسوى و دم عيسوى الزم است كه 

يعىن سراغ هر گوشىت، هر . قصاب حمل از امرياملؤمنني عليه السالم درخواست كرد براى خانه گوشت بربد، حضرت نپذيرفت
  مرغى، هر ناىن، هر عسلى، هر
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  .))گروهى نرويدمقامى، هر شخصى، هر مردى، هر زىن، هر صندىل و ختىت و هر دسته و  

مرحوم حائرى دنبال پدرم فرستاد كه چون شبهاى بسيار گرم تابستان قم، در حياط منزل روى ختت چوىب : او گفت
پدرم آمد و پس از بررسى ختت به آن . كنم و اكنون ختت نياز به اصالح دارد، بيا و ختت را اصالح كن اسرتاحت مى

در هر : آن مرحوم گفت. امي و اكنون قابل اصالح نيست ختت را اصالح كردهمن با شاگردم بارها اين : عامل رباىن گفت
تنها راه اصالحش به اين است كه آن را به نانواى حمل جهت : پدرم گفت. صورت تدبريى براى اصالح آن به كار بگري

پردازم، و آنچه دارم  ىدانيد كه من مهه ساله مخس مامل را م مشا مى! اى مرجع بزرگ: سپس گفت! سوخنت در تنور ببخشيد
خواهيد از مال خود ختىت بسازيد به من اجازه دهيد با پول خودم دو  از هر جهت شرعى و حالل است؛ اگر خود منى

  .ختت سامل و نو براى مشا بياورم

كه دهد كه مرگم نزديك است، دو ختىت   موى صورمت نشان مى! جناب جنار: آن عامل ربّاىن، حماسنش را نشان داد و گفت
خواهى براى من بياورى و به من هديه كىن عمر هر دو ختت از عمر من بيشرت است، ممكن است ساليان درازى در  مى

ى من مباند، من توان و طاقت پاسخ گوىي به حق را در قيامت در مورد آن دو ختت سامل و نو ندارم، براى اصالح  خانه
. اش را با آجر و ِگل به هم ببندم هى ندارد مگر آن كه چهار پايهرا: ى خودم چه پيشنهادى دارى؟ پدرم گفت ختت كهنه

ى كمى كه از عمرم باقى است از آن استفاده كنم و نياز به نو   مهني كار را اجنام بده، تا به اندازه: آن بزرگ مرد قانع گفت
  .كردن ختت نداشته باشم
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   َعْقٌد بالقلبِ  اإلميانُ : اإلمام الرضا عليه السالم

   وَلفٌظ باللساِن وَعَمٌل باجلوارِح

  2، باب معىن اإلسالم، حديث 186: معاىن األخبار

   خبش دوم اميان و اهل اميان
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   حقيقت اميان

تصورشان از اميان پايه، و اساس  كنند اميان حقيقىت بسيط، و يك واقعيت خالص قلىب است گمانشان ىب آنان كه گمان مى
  .دليل و برهان است تصورى باطل، و گفتارشان در اين زمينه گفتارى ىب

  :حقيقىت مرّكب از سه خبش است -شود چنان كه از صريح آيات قرآن و روايات استفاده مى -اميان

  .ى ريشه و پايه دارد اعتقاد و باور كه جنبه - 1

  .حقايق عملى - 2

  .حسنات اخالقى - 3

تپد، و اعضايش سرسبز به عمل صاحل، و باطنش  سى است كه قلبش بر باور و يقني و اعتقاد صحيح مىمؤمن حقيقى ك
  .هاى اخالق است آراسته به زيباىي

هاى باطىن و ظاهرى اميان در وجود مؤمن اشاره  اند، و به جلوه آيات و روايات گاهى اميان و مؤمن را يك جا توضيح داده
  .اند كرده

   رواياتاميان در قرآن و 
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در عني عشق  -باور داشنت خدا و قيامت و فرشتگان و قرآن و پيامربان، و پرداخت مال«: قرآن جميد اميان را مرّكب از
به خويشاوندان و يتيمان و از كار افتادگان و در راه ماندگان و سائالن و در راه آزادى بردگان، و برپا  -ورزى به آن

  وفاى به پيمان، و استقامت و صرب در كارزار، داشنت مناز، و هزينه كردن زكات، و

  44: زيبائى هاى اخالق، ص

يدسىت و فقر   .داند مى »1« »و هنگام مصيبت و رنج و بال و درد و 

ى  قرآن جميد مؤمنان را چه در حال قيام، چه در حال نشسنت، چه در حال خفنت، غرق ياد خدا، و در مقام انديشه
ى آفرينش بر اساس حق و درسىت است معرىف  ها و زمني و درك اين حقيقت كه جمموعه صحيح در مورد آفرينش آمسان

به پروردگارشان . مؤمنان درخواستشان از مواليشان اين است كه آنان را از آتش دوزخ حفظ كند«: گويد كند، و مى مى
تمكاران به آيات تو هيچ يار و اى و براى س هركس را تو در آتش اندازى او را به خفت و خوارى دچار كرده: گويند مى

  .ياورى خنواهد بود

كرد  ها را به اميان آوردنشان به پروردگارشان دعوت مى اى كه انسان صداى نداكننده«: گويند و نيز به پروردگارشان مى
 »كان قبض روح كنى ني هاميان را بپوشان و ما را در زمره شنيدمي، پس ما اميان آوردمي، در نتيجه گناهامنان را بيامرز و بدى

»2«.  

ى زكات، و حافظ عفت و  خاشع در مناز، روى گردان از كارها و سخنان بيهوده، و پرداخت كننده«قرآن جميد مؤمنان را 
  .كند معرىف مى »3« »ى بر منازهاى واجب پاكدامىن، و امني و وفادار به پيمان، و حمافظت كننده

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
َو   ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  َعلىَو لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب َو النَِّبيَِّني َو آَتى اْلماَل « -)1(

الَة َو آَتى الزَّكاَة َو اْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو َو اْلَمساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الرِّقاِب َو أَقاَم الصَّ   اْلَيتامى
  .177): 2(بقره  »الصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأسِ 

ْعنا ُمناِدياً يُناِدي ِلْإلِمياِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َربَّنا َفا« -)2(  »ْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا َو َكفِّْر َعنَّا َسيِّئاتِنا َو تـََوفَّنا َمَع اْألَْبرارِ َربَّنا ِإنَّنا مسَِ
  .193): 3(آل عمران 



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

 

َو * ِعُلونَ َو الَِّذيَن ُهْم لِلزَّكاِة فا* َو الَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ * الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم خاِشُعونَ * َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ « -)3(
َوراَء ذِلَك فَأُولِئَك ُهُم   َفَمِن ابـَْتغى* َأْزواِجِهْم َأْو ما َمَلَكْت أَْميانـُُهْم َفِإنـَُّهْم َغيـُْر َمُلوِمنيَ   ِإالَّ َعلى* الَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حاِفظُونَ 

ِِْم ُحياِفظُونَ   ِذيَن ُهْم َعلىَو الَّ * َو الَِّذيَن ُهْم ِألَماناِِْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ * العاُدونَ    .9 -1): 23(مؤمنون  »َصَلوا
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َكارِِه، َصُبوٌر ِعْنَد الَبالِء، َشُكوٌر ِعْنَد الرََّخاِء، َقاِنٌع مبَِ 
َ
ؤِمُن َوقوٌر ِعْنَد اهلَزَاِهِز، ثَبوٌت ِعْنَد امل

ُ
َوَال  ا َرزََقُه اللَُّه، َالَيْظِلُم األعداءَ امل

  »1«  يـََتحاَمُل ِلألصِدقاَء، النَّاُس ِمْنُه ِىف راحٍة، َونـَْفُسُه ِىف تـََعبٍ 

ها بردبار و باوقار است، و در برابر امور ناخوشايند پابرجا و شجاع  ها و آشوب مؤمن در برابر حوادث و مصايب و فتنه. 
ورزد، و بار  وزى خداست، به دمشنان ستم منىاست، شكيباىي در بال، و سپاسگزار در فراخى و گشايش و قانع به ر 

  .سنگيىن بر دوستان نيست، مردم از او در راحتند، و خود او براى راحت مردم در سخىت و مشقت است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

ؤِمُن َمنـَْفعٌة، اْن ماَشْيَتُه نـََفَعَك، َواْن َشاَوْرَتُه نـََفَعَك، َواْن َشاَر 
ُ
  »2« ٍء ِمن أْمرِِه َمنـَْفَعةٌ  ْكَتُه نـََفَعَك، وَُكلُّ َشىامل

مؤمن سود حمض است، اگر به سوى او قدم بردارى تو را سود رساند، و اگر با او مشورت كىن تو را سود دهد، و اگر . 
  .با او مشاركت مناىي تو را سود خبشد، و هر چيزى از كار مؤمن سود حمض است

  :ه و آله و سلم در توصيف مؤمن فرموده استرسول خدا صلى اهللا علي

جويد، بر   ترينش را مى طلبد، و از اخالق رفيع حركاتش لطيف و نرم و حمضرش شريين است، از ميان امور، برترينش را مى
ى زندگيش اندك، و  كند، هزينه ورزد، و به خاطر كسى كه به او عشق دارد گناه منى كسى كه با او دمشن است ستم منى

دهد چنان كه گوىي ناظرى بر او نظارت دارد، از حرام چشم فرو  ياريش به مردم بسيار است، عملش را نيكو اجنام مى
   پوشد، داراى مى

______________________________  
  .1408، االميان، حديث 392/ 1: ؛ ميزان احلكمه94، حديث 15، تتمه باب 27/ 75: حبار االنوار -)1(

  .1434، االميان، حديث 396/ 1: ؛ ميزان احلكمه692: لكنز العما  -)2(
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گويد، زبانش از باطل گوىي الل است، باطل را از  كند، كالمش را سنجيده مى جود و سخاوت است، سائلى را حمروم منى
شود،  ، وجز براى عمل كردن دانا منىآموزد گرداند، جز براى دانا شدن منى پذيرد، و حق را بر ضد دمشنش برمنى دوستش منى

  .»1«  ترين آنان است و اگر با اهل آخرت سلوك كند پرهيزكارترين آنان است اگر با اهل دنيا قرار گريد، زيرك

  :امام صادق عليه السالم در وصف مؤمن فرمود

ؤِمُن َحليٌم َالَجيَْهُل، َوان ُجِهَل َعَلْيِه َحيُْلُم َوَال َيْظِلُم، َوانْ 
ُ
َل َعَلْيِه َصبَـرَ  امل   »2« ظُِلَم َغَفَر َوَال يـَْبَخُل، َواْن خبُِ

كند، و اگر بر او ستم  دهد و ستم منى ورزد، و اگر بر او جهل ورزند بردبارى نشان مى مؤمن بردبارى است كه جهل منى. 
  .كند ورزد، و اگر بر او خبل ورزند شكيباىي پيشه مى كند و خبل منى شود گذشت مى

ماند كه اميان حقيقىت مرّكب از عقيده، عمل و اخالق است؛  به اين گونه آيات و رواياتى كه گفته شد ترديدى منى با توجه
  .ى طاقت و وسعش برخوردار باشد و مؤمن كسى است كه از اين سه حقيقت به اندازه

اند، تا  ايفش آگاهى دادهاين سه حقيقت به طور واضح در آيات و روايات تفسري شده است و مردم را به دقايق و لط
اند، و اسالمى كامل و ديىن جامع و مكتىب انسان ساز  جاىي كه براى حتصيل سعادت و خوشبخىت چيزى را فروگذار نكرده

  .اند و قوانيىن فراگري نسبت به متام شؤون زندگى ارائه منوده

  ،»3«  ى موجودات انسان با آراسته شدن به حقايق ديىن، موجودى برتر از مهه

______________________________  
؛ ميزان 45، حديث 14، باب 310/ 64: ؛ حبار االنوار171، باب ىف اخالق املؤمنني، حديث 74: التمحيص -)1(

  .1458، االميان، حديث 398/ 1: احلكمه

  .1422، االميان، حديث 394/ 1: ؛ ميزان احلكمه17، باب املؤمن و عالماته، حديث 235/ 2: كاىف  -)2(

  .14): 23(مؤمنون  »فـََتباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلاِلِقنيَ « -)3(
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شود، و اليق بزم ملكوت و مهنشيىن با  مى »3«  ، و امني اللَّه»2«  ، و مظهر امسا و صفات حق»1«  وخليفة اللَّه
  .»4«  فرشتگان و رفاقت و دوسىت با پيامربان و صديقان و شهيدان و شايستگان است

   تفسري دين در كالم پيامرب اسالم

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم در كالمى حكيمانه دين را چنني معرىف منوده است

َأَال انَّ َمَثَل َهَذا الّديِن َكَمَثِل َشَجَرٍة نَابَِتٍة ثابَِتٍة، االميَاُن اْصُلَها، َوالزََّكاُة فـَْرُعَها، : ليه و آله و سلم أنَُّه َقالَ َعِن النَِّىبّ صلى اهللا ع
يِن ِلَقاُحَها، َواَحلياءُ حلَِاُؤَها، َوالَكفُّ َعن َحمَارِِم اللَِّه  َوالصََّالُة َماُءَها، َوالصَِّياُم ُعُروقـَُها، َوُحْسُن اخلُْلِق َوَرقـَُها، َواالَخاءُ ِىف الدِّ

  .»5«  ارِِم اللَّهِ َمثََرتـَُها؛ َفَكما َال َتكُمُل الشََّجَرُة اّال ِبَثَمَرٍة طَيَِّبٍة، َكَذِلَك َالَيكُمُل االميَاُن ِإالَّ ِبالَكفِّ َعن حمََ 

اش زكات، آبش مناز،  اش اميان، شاخه پابرجاست، ريشهآگاه باشيد وصف اين دين مانند وصف درخت روييده ثابت و 
ى دين، جلد و پوستش حيا، و  اش برادر بودن مسلمانان بر پايه هايش حسن خلق، عامل مثردهى هايش روزه، برگ رگ
شود، هم چنني اميان جز  ى پاكيزه كامل منى هاى خداست؛ پس مهانگونه كه درخت جز با ميوه اش خوددارى از حرام ميوه

  .گردد هاى خدا كامل منى با خوددارى از حرام

   ى وجود انسان هنگامى كه از راه تفّكر و معرفت و مطالعه و بصريت شاخه

______________________________  
  .30): 2(بقره  »َو ِإْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً « -)1(

  .31): 2(بقره  »اْألَْمساَء ُكلَّها َو َعلََّم آَدمَ « -)2(

ْنسانُ  ِإنَّا َعَرْضَنا اْألَمانََة َعَلى السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اجلِْباِل َفَأبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمْنها وَ « -)3( احزاب  »َمحََلَها اْإلِ
)33 :(72.  

َن لِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعلَْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقَني َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني َو َحسُ َو َمْن ُيِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفأُو « -)4(
  .69): 4(نساء  »أُولِئَك َرِفيقاً 

، حديث 23، باب 279/ 11: ، الفصل التاسع عشر ىف االسالم؛ مستدرك الوسائل37: جامع االخبار -)5(
13013.  
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كه مهان اسالم قرآن و اهل بيت   -و نشست و برخاست با علماى ربّاىن و اراده و اختيار و عشق و عالقه با دين خدا
  .كند پيوند خبورد، اين هشت حقيقىت كه در كالم پيامرب آمده است از انسان ظهور مى -عليهم السالم است

كند، و انسان  انسان در برابر خورشيد دين قرار گريد اين هشت نور از اين افق طلوع مىبه عبارت ديگر وقىت افق وجود 
  .شود منبعى از خريات و بركات براى خود و ديگران مى

   اميان

در كالم نوراىن رسول خدا از اميان تعبري به ريشه و پايه و اصل شده است؛ زيرا اگر اميان نباشد بناى دين استوار و 
  .ها و فتنه گران ميان انسان و دين جداىي خواهند انداخت د بود، و يقيناً فتنهمستحكم خنواه

خواهد كه دين و عمل و اخالقشان بر ريشه و بنياىن چون اميان و  قرآن، انسان را در دين دارى هم چون اولياى خدا مى
ها سامل ماندند، و استوارى و  و وسوسه ها ها و اغواگرى ها و آشوب باور و يقني قرار داشت، و به اين سبب در برابر فتنه

رسيدند كه حفظ دينشان در گرو نثار جانشان بود هم چون آسيه، حبيب  و اگر به جاىي مى. ثابت قدمى نشان دادند
جنار، ياسر، مسيّه، ميثم متار، رشيد هجرى، عمر بن محق خزاعى، حجر بن عدى، و از مهه برتر و واالتر اصحاب و اهل 

گرفت  كردند؛ و اين نثار جان كه عاشقانه اجنام مى  عليهم السالم، جانشان را نثار رضاى دوست مىبيت حضرت حسني
  .نبود مگر به سبب امياىن كه به حقايق داشتند

  ديدن روى تو و دادن جان مطلب ماست
 

  پرده بردار ز رخساره كه جان بر لب ماست
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  و مالمت شنوميبت روى تو پرستيم 
 

  بت پرسىت اگر اين است كه اين مذهب ماست

  گرچه در مكتب عشقيم مهه اجبد خوان
 

  شيخ را پري خرد طفل ره مكتب ماست
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  نيست جز وصف رخ و زلف تو ما را سخىن
 

  ى روز و شب ماست در مهه سال و مه اين قصه

 چرخ عشقيم و تو ما را چو مهى زيب كنار
 

  و اشك روان كوكب ماست خون دل چون شفق

  اين كه نامش به فلك مهر جهان افروز است
 

كه يكى ذرّه ز تاب و تب  روشن است اين
  ماست

  ى فرتاكش گفت خواستم تا كه شوم بسته
 

  فرصت اين بس كه سرت خاك سم مركب ماست
«1» 

  

  .باور داشنت خدا و صفات جالل و مجال او: اميان يعىن

  .د هايش گردن مى باور دارد، به فرامني و قوانني و خواستهكسى كه خدا را 

  .پرهيزد كسى كه خدا را باور دارد، در خلوت و آشكار از زشىت و بدكارى مى

  .دهد الفجر امسا وصفات او قرار مى كسى كه خدا را باور دارد، وجود خود را مطلع

  .پرهيزد ظلم و ستم، و دغل و خيانت مى ى حرام و كسى كه خدا را باور دارد، از كسب نامشروع و لقمه

  .برد كند و سهم ديگران را به غارت منى كسى كه باور دارد خدا رزاق است، به رزق پاك او قناعت مى

سايد لّذت  برد، و از اين كه سر به خاك درگاه حمبوب مى كسى كه خدا را باور دارد، در مدار عبادت و طاعت به سر مى
  .برد مى

______________________________  
  .نشاط اصفهاىن -)1(

  50: زيبائى هاى اخالق، ص

  .ى حاالت توجه دارد كسى كه خدا را باور دارد، به مراقبت و نظارت او نسبت به خويش در مهه
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  .پرهيزد كسى كه قيامت را باور دارد، از گناهان مربوط به چشم و زبان و گوش و دست و شكم و پا و شهوت مى

  .ند هراس دارد مى -گرچه به وزن ذره باشد  -را باور دارد، از ترازوهاىي كه براى سنجش اعمال كسى كه قيامت

بيند و هم چون مسافر از مسري دنيا به آخرت سبك بار  كسى كه قيامت را باور دارد، خود را در اين دنيا مسافر مى
  .دهد ى سفر مى ادامه

كند شّرى در  كوشد و سعى مى اش از عبادات و طاعات و خريات مى پروندهكسى كه قيامت را باور دارد، در پر كردن 
  .اش ثبت نشود پرونده

كند و از اين كه از جانب او به ديگران حىت به  كسى كه قيامت را باور دارد، وزين و مواظب و مراقب و سامل زندگى مى
  .پرهيزد حيوانات زياىن وارد شود به شدت مى

  -هاى آلوده و اعمال ناهنجار و رفتار ناپسند هاى نابه جا و نگاه ارد، از شهوات حرام و لذتكسى كه قيامت را باور د
  .كند خوددارى مى -گرچه به قيمت از دست دادن جانش متام شود

   نثار جان براى حفظ عفت

روزى دخرتى . هنگامى كه در شهر بصره ستمكارى به نام برقعى خروج كرد، گروه زنگيان و اوباش گرد او مجع آمدند
دخرت چون خطر تباهى ديد به برقعى  . علوى تبار را گرفتند و آوردند تا با وى درآميزند و دامن عفتش را لكه دار كنند

تو چه داىن كه : دخرت گفت. بياموز: برقعى گفت! مرا جنات ده تا دعاىي به تو بياموزم كه مششري بر تو كارگر نيفتد: گفت
   سشود يا نه، پ دعا مستجاب مى

  51: زيبائى هاى اخالق، ص

آن گاه دعاىي خواند و بر خود دميد، سپس برقعى با ضربىت سخت مششريى بر دخرت نواخت  . خنست بر من امتحان كن
  .»1«  برقعى دانست كه هدف دخرت حفظ عفت و پاكدامىن خود بوده است!! كه در جا كشته شد

ز آنان به نام كرام كاتبني و رقيب و عتيد مأمور حفظ و ثبت اعمال داند كه گروهى ا كسى كه فرشتگان را باور دارد و مى
او چه در خلوت و چه در آشكار هستند، از هر گناه و ستمى و از هر معصيت و ظلمى و از هر كژى و احنراىف كه با 

، و سخن به حق دارد ى شؤون زندگى قدم به پاكى برمى پرهيزد، و در مهه شود مى ى انسان ثبت مى قلم آنان در پرونده
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پوشد، و دست جز در عبادت و خدمت به خلق به   كند، و چشم از ناحمرمان مى گويد، و گوش وقف شنيدن علم مى مى
دارد، و شهوت جز در مسري پاكى مصرف  منايد، و قدم جز به حق برمنى گريد، و شكم جز از حالل سري منى كار منى

  .كند منى

منايد،  كند، حالل و حرامش را رعايت مى ى امور خود را با آن مهاهنگ مى دارد، مههكسى كه قرآن را به عنوان وحى باور 
جويد، و آن را دستورالعمل  ى فيض شفا مى كند، و از آن چشمه هاى فكرى و رواىن خود را معاجله مى با آياتش بيمارى

  .كند يص حق و باطل استفاده مىدهد، و از آن منبع نور و رمحت و هدايت به عنوان ميزان تشخ زندگى خود قرار مى

زند و از  اند، در مكتب آنان زانو مى كسى كه پيامربان را باور دارد كه از سوى خدا براى هدايت انسان مبعوث شده
دهد و در امور دنيا و آخرتش به  ى روش و منش آنان را اسوه و سرمشق خود قرار مى كند و مهه هدايت آنان پريوى مى

  .يدمنا آنان اقتدا مى

______________________________  
  .62: ى جوامع احلكايات گزيده  -)1(

  52: زيبائى هاى اخالق، ص

   قلب سليم حمصول اميان

ى  به فرموده - باور داشنت اين حقايق و اميان به اين اصول سبب سعادت و جنات و خوشبخىت و كرامت و حمصول پاكش
  .متحد شده و ارزش ارايه شدنش را به پيشگاه حق در قيامت پيدا كرده استقلب سليم است، قلىب كه با سالمت  -قرآن

َفُع ماٌل َو ال بـَُنونَ «   .»1« »ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ * يـَْوَم ال يـَنـْ

قيامت روزى است كه مال و فرزندان سودى به انسان نبخشند، سود فقط براى كسى است كه قلب سليم به سوى خدا 
  .رده باشدآو 

ى شؤونش و فرشتگان و قرآن و پيامربان را تصديق  ى صفاتش و قيامت را با مهه قلب سليم قلىب است كه خدا را با مهه
  .ى باور و يقني رسيده است منوده و به مرحله
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ن زكات، مناز، ى مركز منظومه است و ستارگاىن چو  به عبارت ديگر خورشيد اميان از افق آن طلوع كرده، امياىن كه به منزله
اند پيوسته از آن كسب  روزه، حسن خلق، برادرى در دين، حيا، خوددارى از حمرمات عالوه بر اين كه از آن نشأت گرفته

  .كنند نور و قدرت و انرژى مى

   زكات

  .اميان به معناىي كه در سطور گذشته توضيح داده شد عامل نقش بسنت جود و سخا در وجود انسان است

  ى كه در پرتو اميان و باور، خود و مهه چيز را مال خدا بداندانسان هنگام

______________________________  
  .89 -88): 26(شعراء  -)1(

  53: زيبائى هاى اخالق، ص

ى  ى شاخه اى مالكيت قائل نباشد و فقط خدا را مالك بداند و بس، از پرداخت زكاتى كه به منزله و براى خويش ذره
فرمان اكيد خداست امتناع خنواهد كرد، بلكه با طيب خاطر و رضامندى كامل و عشق و عالقه  درخت دين است و

و از اين كه با اين عمل  »1« رساند كند و به حملهاىي كه خدا به آن دستور داده است مى موارد زكات را از مالش جدا مى
  .گردد به عبادت و اطاعت برخاسته خوشحال مى

زكات  : پردازد زكات مى -چه مادى و چه معنوى - مادى، بلكه از هر نوع ثروتى كه در اختيار داردمؤمن نه فقط از ثروت 
گندم و جو، گاو و گوسفند و شرت، طال و نقره، خرما و مويز؛ زكات علم، زكات قدرت، زكات آبرو، زكات قلم، زكات 

  ....قدم و

  .»2« »َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ «

  .كنند امي انفاق مى آنان كرده و از آنچه روزى

هاى تعيني شده است و زكات علم تعليم آن به امت است، زكات قدرت عدالت  زكات امور مادى، پرداختنش در حمل
ورزى و انصاف است، زكات آبرو حّل مشكالت مردم با كمك گرفنت از ديگران است، زكات قلم نوشنت كتاب و 
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ى مؤمن و رفنت نزد دانشمندان  نبال كار خري رفنت و عيادت بيمار و تشييع جنازهمقاالت بيدار كننده است، زكات قدم د
اد است   .و انديشمندان پاك 

ال إله إّالاللَّه كه : گويد كسى كه با قلب و زبان مى. طلبد اقرار قلىب و زباىن نسبت به حقايق امياىن وفاى عملى مى
   ى جهان هسىت و رّب و مالك آن جمع مجيع صفات كمال است آفرينندهتفصيلش اين است كه من اقرار دارم اللَّه كه مست

______________________________  
َا الصََّدقاُت لِْلُفَقراِء َو اْلَمساِكِني َو اْلعاِمِلَني َعَلْيها َو اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َو ِيف الرِّقاِب َو « -)1( ِه َو اْبِن اْلغارِِمَني َو ِيف َسِبيِل اللَّ ِإمنَّ

  .60): 9(توبه  »السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َو اللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

  .3): 2(بقره  -)2(

  54: زيبائى هاى اخالق، ص

است، بايد اين اقرار با وفاى كامل عملى توأم شود و ... است، و رحيم و غفور و ودود و قدير و عظيم و كرمي و رزاق و
  :ى قلىب اين است كه هوفاى به آن در مرحل

  »1« َال يـَبـَْقى ِللُمَوحِِّد َحمُبوٌب ِسَوى الَفرد الَواِحد

  .براى اقرار كننده به توحيد حمبوىب جز خداى يگانه مناند. 

يعىن مهه را به خاطر خدا . شعاع آن حمبت باشد -حمبت به پدر و مادر و زن و فرزند و مال و ثروت -ها ى حمبت و مهه
اى نباشد كه ميان انسان و حمبوب  را براى خدا دوست داشته باشد، و حمبت آنان در قلب به گونهخبواهد و مهه 

  .حائل شود -حضرت حق -اش حقيقى

ى عملى اين است كه مال و ثروت و وجود خود را براى حضرت حق هزينه كند، و به تعبري قرآن  و وفاى آن در مرحله
شت بداندجميد خود را فروشنده، و مال و وجوِد خوي ا و قيمت را    :ش را جنس، و خدا را خريدار، و 

  .»2« »...ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َو َأْمواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اجلَْنَّةَ   ِإنَّ اللََّه اْشَرتى«

شت براى آنان باشد از آنان مى   .خرد يقيناً خدا جان و اموال مؤمنني را در برابر اين كه 
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ر اين داد و ستد وارد نشود، و از پرداخت مال و جانش به خدا دريغ ورزد، ملتزم به شؤون اميان نشده و قدم كسى كه د
  .ى وفاى عملى نگذاشته و از نظر اميان و دين فردى ناقص است در حوزه

حمبت به جان  ورزم، در گفتارش صادق نيست؛ زيرا چون به پروردگار حمبت دارم و به آن ذات يگانه عشق مى: اگر بگويد
   و مالش از حمبت به خدا زيادتر است، ميان او و اجراى فرامني خدا مانع و حجاب شده؛ پس به معناى واقعى

______________________________  
  .؛ السيد عبداللَّه اجلزايرى159): خمطوط(التحفة السنية  -)1(

  .111): 9(توبه  -)2(

  55: زيبائى هاى اخالق، ص

  .ت و وفاى عملى ندارد، و عالوه بر اين آلوده به خبل است و از نعمت سخا در حمروميت استحمّب خدا نيس

   سخاوت در روايات

  .كنند قرآن و روايات در برابر مذّمىت كه از خبل و خبيل دارند، از سخاوت و سخى ستايش و مدح مى

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده است

  »1«  ُخُلُق اللَِّه اْألَعَظمُ السََّخا 

  .ترين منش خداست سخاوت عظيم. 

  :و نيز آن حضرت فرموده

َا َفَساَقُة َذِلَك انَّ السَّخاَء َشَجَرٌة ِمْن اْشجاِر اجلَنَّة َهلا اغَصاٌن ُمَتَدلَّيٌة ِىف الدُّنَيا، َفَمن َكاَن َسِخّياً تـََعلََّق ِبُغْصنٍ   ِمن اْغَصاِ
  »2« اجلَنَّةِ الُغصَن اَىل 

شت است، شاخه.  اى از  هاىي آوخيته در دنيا دارد، كسى كه سخى است به شاخه مهانا سخاوت درخىت از درختان 
شت مى شاخه   .كشاند هايش بسته است، پس آن شاخه او را به 
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  :و از آن حضرت روايت شده است

  »3« ِمَن اجلَنَّةِ  السَِّخىُّ َقريٌب ِمَن اللَِّه، َقريٌب ِمَن النَّاِس، َقريبٌ 

شت نزديك است.    .انسان سخى به خدا و به مردم و 

______________________________  
  .8349، الّسخاء، حديث 2426/ 5: ؛ ميزان احلكمه15926: كنز العمال  -)1(

؛ ميزان 114، حديث 23، باب 171/ 8: ؛ حبار االنوار1036، حديث 17، جملس 474: اماىل طوسى -)2(
  .8350السخاء، حديث  2426/ 5: كمهاحل

؛ 17، حديث 87، باب 355/ 68: ، باب السابع و الثالثون، ىف السخاء؛ حبار االنوار82: مصباح الشريعه -)3(
  .8377، السخاء، حديث 2428/ 5: ميزان احلكمه

  56: زيبائى هاى اخالق، ص

  :و در روايىت عجيب آمده است

  »1«  ان َالتـَْقُتِل الّساِمرِىَّ؛ َفانَُّه َسِخىٌ : عليه السالم  ُموسى  اوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ اىل

  .سامرى را به قتل نرسان؛ زيرا او انساىن باسخاوت است: خدا به موسى وحى كرد. 

  :امام صادق عليه السالم فرموده است

ُذو َيِقٌني َوِمهٍَّة َعالَِيٍة؛ ِألنَّ َوَال َيكوُن ُمؤمِ . السَّخاءُ ِمن اخَالِق االنِبياِء َوُهَو ِعماُد اِإلميَانِ  َسِخيّاً، َوَال َيكوُن َسِخيّاً إالَّ ٌن إالَّ
  »2«  السَّخاَء ُشعاُع نوِر الَيِقِني َوَمن َعَرَف َما َقَصَد َهاَن َعَليِه َما َبَذلَ 

ت، و و مؤمىن نيست مگر اين كه سخى اس. سخاوت از منش و اخالق پيامربان است، و ستون اميان است. 
سخاومتندى نيست مگر اين كه داراى يقني و مهت بلند است؛ زيرا سخاوت شعاع نور يقني است و كسى كه نسبت به 

  .خبشد بر او آسان است آنچه قصد دارد اجنام دهد آگاهى و شناخت داشته باشد، آنچه را كه به ديگران مى

  :مردم فرموده استترين  ى سخى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم درباره
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  »3«  اْسَخى النَّاِس َمن ادَّى زَكاَة َمالِهِ 

  .پردازد ترين مردم كسى است كه زكات مالش را مى سخى. 

  :و در روايىت فرموده است

______________________________  
  .8377ديث ، السخاء، ح2428/ 5: ؛ ميزان احلكمه13، باب املعرفة اجلود و السخاء، حديث 41/ 4: كاىف  -)1(

؛ ميزان 17، حديث 87، باب 355/ 68: ، باب السابع والثالثون، ىف السخاء؛ حبار االنوار82: مصباح الشريعه -)2(
  .8351، السخاء، حديث 2426/ 5: احلكمه

؛ ميزان 11، حديث 1، باب 11/ 93: ، الفصل الرابع ىف السخاوة والبخل؛ حبار االنوار231: مشكاة االنوار -)3(
  .8396، السخاء، حديث 2432/ 5: احلكمه

  57: زيبائى هاى اخالق، ص

ْفُروَضَة ِىف َماِلهِ 
َ
َا الَبِخيُل َحقَّ الَبِخيِل الَِّذى َميَْنُع الزََّكاَة امل   »1« ...امنَّ

  .كند خبيل واقعى كسى است كه از پرداخت زكات واجىب كه در مالش قرار دارد خوددارى مى. 

   مناز يا آب دين

مناز آب دين است و دين به : هاى پيامرب اسالم است مهني تعبري است انگيزترين تعبرياتى كه در گفته شگفتيكى از 
  .ى يك درخت است منزله

  :آب، زير بناى حيات موجودات زنده است؛ و اين حقيقىت است كه قرآن جميد به آن اشاره دارد

  .»2« »...ٍء َحيٍّ  َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ ... «

  .اى را از آب آفريدمي و هر چيز زنده
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خبش زندگى، پاك كننده، شست و شوگر، سبب خرمى و زيباىي دشت و دمن و كوه و صحرا، عامل رفع  آب طراوت
هاى  ى سرزمني ى پديد شدن ابر و باران، و آباد كننده ها، وسيله ى آلودگى ى نباتات، برطرف كننده تشنگى، رشد دهنده

  .خشك است

ى آىب است   ترين سخنانش با فروشنده درباره خواهد خبرد، يكى از اصوىل ه مزرعه يا باغ يا زمني قابل زراعت را مىكسى ك
خرد وگرنه با  كند، اگر آب فراواىن داشته باشد آن را با اشتياق مى كه مزرعه يا باغ يا زمني قابل زراعت را مشروب مى
  .كند خوددارى مىناخشنودى از اين كه كم آب است از خريدن آن 

______________________________  
  .34، حديث 1، باب 16/ 93: ؛ حبار االنوار4، باب معىن البخل والشح، حديث 245: معاىن االخبار -)1(

  .30): 21(انبياء  -)2(

  58: زيبائى هاى اخالق، ص

ات معنوى انسان مناز وجود نداشته باشد گاه دين انسان به تعبري پيامرب آب دين است، اگر در فضاى حي مناز، در عرصه
هاى دين يعىن روزه، و برگ دين يعىن حسن خلق، و عامل مثر  ى دين يعىن زكات، و رگ بايد به انتظار خشك شدن شاخه

  !اش يعىن خوددارى از حمارم، بود اش يعىن برادرى در دين، و جلد و پوستش يعىن حيا، و ميوه دهى

ى گلهايش پژمرده  آب مباند مهه شود، گلستاىن كه ىب ى درختانش خشك مى شود مهه ىآرى، باغى كه از آب حمروم م
ن زارى كه از آب حمروم شود تبديل به علف خشك مى مى رود،  آب باشد رو به خراىب مى اى كه ىب شود، مزرعه گردد، 

مناز شود سرسبزى فضايل  د يا ىبمناز باش شوند، انساىن كه ىب شهر و ديارى كه دچار قحطى آب شود ساكنانش فرارى مى
ديد به نابودى مى و ارزش   .شود هايش 

اى ندارد جز اين كه از زمني غصىب، فرش  اين دو ركعت مناز واقعى است كه اگر مكّلفى خبواهد آن را حتّقق دهد چاره
و اين مناز واقعى است  . بپرهيزدحرام، لباس حرام، آب غصىب، و جناسات ظاهرى، و براى قبوىل منازش از جناسات باطىن، 

  .دارد ى قرآن جميد انسان را از فحشا و منكرات باز مى كه به فرموده

  .منازگزارى كه از فحشا و منكرات اجتناب ندارد بايد بداند كه منازش مناز نيست

  :فرمايد ى جملسى مى نظري، عالمه ى خبري، حمدث ىب عالمه
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دارد، و اگر مناِز منازگزار او را از  را دارد كه منازگزار را از فحشا و منكرات باز مى مناز كامل و حقيقى اين خاصيت و ويژگى
  فحشا و منكرات باز

  59: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1«  ندارد گوىي مناز نيست

د، و كن هاىي را كه انسان كسب كرده حفظ مى خبش، سرسبزى ارزش بنابراين اگر مناز، مناِز واقعى باشد هم چون آب حيات
  .هاى معنوى اين گلستان و باغ را بسوزاند گذارد آتش فحشا و منكرات به گلستان و باغ دين برسد و نباتات و گل منى

   مناز گامى براى توبه

كشاند، و  دهد و انسان را از كژ راهه به صراط مستقيم مى گاهى يك مناز حقيقى و واجد شرايط مسري زندگى را تغيري مى
آن زن شوهرش را از . مردى از زىن درخواست كام جوىي كرد: كند، چنان كه در روايىت آمده ا كنرتل مىهاى درون ر  طغيان

چهل روز پشت سر شوهرم مناز خبوان تا : به او بگو: اش گفت شوهر به مهسر عفيفه. ى نامشروع آن مرد آگاه كرد خواسته
ى  ا به شوهر آن زن اقتدا كرد و از بركت آن مناز به توبهآن مرد چند روزى مناز واجب خود ر . ى تو را اجابت كنم خواسته

شوهر اين . ى آن مرد را به شوهرش خرب داد زن توبه. ام واقعى موفق شد، سپس كسى را نزد آن زن فرستاد كه من توبه كرده
  :»2« آيه را خواند

  .»3« »َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى«

  .دارد ا از فحشا و منكر باز مىمناز آدمى ر 

______________________________  
  .9، باب 203/ 16: حبار االنوار -)1(

  .3095، حديث 29، باب 91/ 3: مستدرك الوسائل -)2(

  .45): 29(عنكبوت  -)3(

  60: زيبائى هاى اخالق، ص
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   مناز شرط قبوىل اعمال

  :امام صادق عليه السالم در روايىت فرموده

  ِبَقْدِر َما َمنَـَعْته قُِبَلت ِمنهَأَحبَّ أْن يـَْعَلم أقُِبَلْت َصَالتُُه أْم َملْ تُقَبل، فـَْلينُظر َهْل منَـَعْتُه َصَالتُُه َعِن الَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر؟ فَ َمن 
»1«  

كه آيا منازش او را از فحشا اند، با تأّمل بنگرد   كسى كه دوست دارد بداند آيا منازش پذيرفته شده است يا آن را نپذيرفته. 
  .شود اى كه او را باز داشته از او پذيرفته مى و منكر باز داشته؟ پس به اندازه

يك مناز گزار واقعى به سبب شرايط مناز و وجوب رعايتش از نظر مادى و اخالقى و روابط با ديگران و ديگر امور زندگى 
ماند، و از باب عنايت و  تا پايان عمرش پاك و پاكيزه مىپيوسته در حال شست و شوى معنوى است، از اين جهت 

شىت كه جز پاكان راهى به آن ندارند، چنان كه امام باقر عليه السالم  شت است؛  لطف و رمحت خدا سزاوار ورود به 
  :فرموده است

طّيبُ    »2«  َواجلَنَُّة َالَيدُخُلَها إالَّ

شت مى.    .شود فقط انسان پاك وارد 

شود و از هويتش جز هيزمى  ى شؤونش خشك مى دين است، كسى كه اهل مناز نيست درخت وجودش با مههمناز آب 
  .ماند براى دوزخ باقى منى

  .»3« »َو أَمَّا اْلقاِسطُوَن َفكانُوا جلََِهنََّم َحَطباً «

  .و اما جتاوز كاراِن از حدود حق، آنان براى دوزخ هيزم هستند

______________________________  
  .1، باب 198/ 79: حبار االنوار -)1(

  .5، حديث 137، باب 317/ 70: ؛ حبار االنوار7، باب الذنوب، حديث 269/ 2: كاىف  -)2(

  .15): 72(جن  -)3(
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  61: زيبائى هاى اخالق، ص

ا نرسد و در كارهاى خري ىب نتيجه از سرسبزى و طراوت و رشد و منو باز  مناز مانند نباتات سرزميىن هستند كه آب به آ
اى براى رشد ندارند، به اين  مناز كه نباتات معنوى هستند به سبب نبود مناز زمينه مانند، به مهني صورت كارهاى خري ىب

  .مانند رسند و از مثر دهى كه قبوىل حضرت حق است باز مى خاطر به خدا منى

   مناز ستون دين

  :يه السالم روايت شده استاز حضرت امام صادق عل

  »1«  ُردَّ َعَلْيِه َساِئُر َعَمِلهِ  أوَُّل َما ُحيَاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َعَلى الصََّالِة، َفإَذا قُِبَلْت قُِبَل ِمْنُه َساِئُر َعَمِلِه، َوإَذا ُردَّْت َعَلْيهِ 

شود، و اگر  شود ساير اعمالش نيز قبول مىشود مناز است، پس اگر منازش قبول  اولني چيزى كه عبد بر آن حماسبه مى. 
  .شود منازش رد شود ساير اعمالش نيز رد مى

شود و به خاطر  اين روايت اشاره به انساىن دارد كه اهل مناز بوده وىل اگر منازش شرايط قبوىل را نداشته باشد پذيرفته منى
منازان باشد، در اين صورت  ى ىب ين كه انسان از زمرهپذيرند، چه رسد به ا پذيرفته نشدن منازش، اعمال ديگرش را نيز منى

  هيچ راهى به حرمي دوست ندارد، كه تا چيزى از اعمال او را بسنجد و ببينند آيا قابل پذيرفنت هست يا نيست؟

  .»2« »َفَحِبَطْت َأْعماُهلُْم َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َوْزناً «

   به(است، در نتيجه روز قيامت براى آنان ميزاىن پس اعمالشان تباه و نابود 

______________________________  
  .626، باب فضل الصالة، حديث 208/ 1: الفقيه -)1(

  .105): 18(كهف   -)2(

  62: زيبائى هاى اخالق، ص

  .كنيم برپا منى) خاطر اين كه عملى در اختيار ندارند
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  :فرمايد قرآن مى

قاُلوا َملْ َنُك * ما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ * َعِن اْلُمْجرِِمنيَ * ِيف َجنَّاٍت يـََتساَءلُونَ * ِإالَّ َأْصحاَب اْلَيِمنيِ * َبْت َرِهيَنةٌ ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكسَ «
  .»1« »ِمَن اْلُمَصلِّنيَ 

شت با اشراف و برند  هاىي كه به سر مى هر انساىن در گرو اعماىل است كه مرتكب شده است، مگر سعادمتندان كه در 
  .از منازگزاران نبودمي: چه چيزى مشا را در دوزخ وارد كرد؟ گويند: پرسند اطالع بر دوزخ از جمرمان مى

منازان كارهاى خريى را  منازان كار خري و عمل مثبت و سخن حقى نداشته باشند، بلكه بسيارى از ىب اين گونه نيست كه ىب
؛ »مناز آب دين است«رسانند، وىل از آجنا كه به تعبري پيامرب  و نيازمندان مى هاىي را به حمتاجان دهند، و كمك اجنام مى

ى آنان كه مورد  شود و چيزى در پرونده چون باغ اعمالشان به چنني آب معنوى اتصال ندارد، اعمالشان تباه و ضايع مى
يدست و ندار وارد قيامت مى پذيرش قرار گريد منى ي ماند، از اين جهت  دست و ندار هم جاىي جز دوزخ شوند و 

  .خنواهد داشت

   ى رواىي لطيفه

نامد، روايىت جالب در تأويل اين  ى اّول را سابق و پس از آن را مصّلى مى ى اسب دواىن برنده از آجنا كه عرب در مسابقه
  :هاى حديث نقل شده است ى مصّلى از حضرت صادق عليه السالم در كتاب آيات به مناسبت كلمه

   از حضرت صادق »َملْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ « از تفسري: گويد بن عبداللَّه مىادريس 

______________________________  
  .43 -38): 74(مدثر  -)1(

  63: زيبائى هاى اخالق، ص

  :پرسيدم، حضرت فرمود

قرآن از آنان به عنوان سابقني ياد   ى مصلني نبودمي اين است كه پريوان اماماىن كه خدا در منظور جمرمان از اين كه در زمره
ى اسب دواىن از اسىب كه به دنبال سابق درآيد تعبري به  بيىن كه مردم در مسابقه آيا منى! كرده نبودمي، اى ادريس بن عبداللَّه

  »1« كنند؟ مصّلى مى



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

 

______________________________  
ما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر قاُلوا َملْ َنُك « م قال سالته عن تفسري هذه اآليةعن ادريس بن عبداللَّه عن اىب عبداللَّه عليه السال -)1(

ا مل نك من أتباع األئمة الذين قال اللَّه تبارك وتعاىل فيهم ،»ِمَن اْلُمَصلِّنيَ   »السَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن أُولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ «  قال عىن 
اما ترى الناس يسمون الذى يلى السابق ىف احللبة مصلى فذلك الذى عىن حيث قال مل نك من املصلني مل نك من اتباع 

  .السابقني

  .19، حديث 23، باب 7/ 24: ؛ حبار االنوار38، باب فيه نكت ونتف من التنزيل ىف الوالية، حديث 419/ 1: كاىف

  65: زيبائى هاى اخالق، ص

   ُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلىُكِتَب َعَلْيكُ 

   الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

  183): 2(بقره 

   خبش سوم راه ظهور سالمت جسم و جان

  66: زيبائى هاى اخالق، ص

   عروق بدن

از يك دقيقه تر  هاى بدن و بازگشت آن به قلب كه در كم گردش خون در بدن يعىن رفنت خون از قلب به دورترين خبش
  .گريد اجنام مى

شود خون با فشار به دو سرخ رگ  خون در گردش خود در سراسر بدن دو معرب اصلى دارد، وقىت بطن راست منقبض مى
گريند و انيدريد كربنيك را كه در خود دارند پس  هاى سرخ خون اكسيژن هوا را مى ها گلبول ريزد، در ُشش ششى مى

  .دهند مى

اى به بطن چپ  شود و از دريچه گردد، خون وارد دهليز چپ مى راه دو سياه رگ به قلب باز مى ها، خون از از ُشش
تر  شود، اين سرخ رگ به دو سرخ رگ كوچك شود خون وارد سرخ رگ بزرگ ديگرى مى ريزد، وقىت بطن چپ منقبض مى مى
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هاى بسيار كوچك كه  يابد و سرخ رگ شود و اين تقسيم ادامه مى هاى كوچك ديگرى تقسيم مى و پس از آن به سرخ رگ
  .شوند ها مى موى رگ نام دارند وارد بافت

رساند و انيدريك كربنيك و مواد زايد ديگر را  هاى بدن مى ها، خون اكسيژن و مواد غذاىي را به ياخته از طريق اين موى رگ
  .گريد مى

تر  شوند بزرگ تر مى ها هرچه به قلب نزديك سياه رگ پيوندند و اين هاى مويني مى هاى مويني با سياه رگ در اينجا سرخ رگ
  ريزد كه وارد ها جريان دارد سراجنام به سياه رگ بزرگى مى گردند و به اين ترتيب خوىن كه در سياه رگ مى

  68: زيبائى هاى اخالق، ص

رتيب گردش كامل خون شود و به اين ت ى قلب وارد بطن راست مى شود، از دهليز راست و از راه دريچه دهليز راست مى
  .»1« گريد در بدن اجنام مى

   عروق معنوى

اش  هاى دين قلمداد كرده است كه با اجنام صحيح آن و رعايت شرايط معنوى ى رگ پيامرب بزرگ اسالم روزه را به منزله
روح و روان ى اعضا و جوارح و قلب و نفس و  ى روزه است به مهه ى بدن، و تقوا كه نتيجه و ميوه سالمت به مهه

  .رسد مى

ى بدن بايد باز باشند تا بدن بتواند به حيات خود ادامه دهد، و اگر انسان  ها براى رسيدن خون به مهه مهان طور كه رگ
ايتاً انسان با سكته ها مى از ورزش و رعايت غذا و آشاميدىن غفلت ورزد رگ مريد، به  ى شديد مغزى يا قلىب مى گريد و 

هاى مستحىب تا پايان عمر طبيعى در زندگى معنوى انسان  اى از روزه ى ماه رمضان و بلكه پاره وزهمهان صورت بايد ر 
  .جريان داشته باشد تا سالمت بدن و سالمت قلب و نفس حفظ شود

كند، در حقيقت در  ى معنوى عمل منى انساىن كه به خاطر تكّرب و غرورش از روزه فرارى است و به اين تكليف پرفايده
ى هالكت و سقوط  رسانند و با دست خود زمينه هاىي است كه فيوضات اهلى را به سراسر وجودش مى بسنت رگ حالِ 

  .آورد خود را فراهم مى

هاىي است كه يك سرش به منبع فيوضات و سر ديگرش به انسان وصل است، و  ى ماه مبارك رمضان رگ سى روز روزه
  .و تقواى اهلى و سالمت بدن خود را تأمني منايدتواند كماالت معنوى  انسان از اين طريق مى



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

 

   اگر مكّلف از روزه روى بگرداند و اين تكليف باارزش را اجنام ندهد، خون

______________________________  
  .46: بدن انسان -)1(

  69: زيبائى هاى اخالق، ص

د رسيد، و در نتيجه آدمى به مرگ خبش رمحت و كرامت و رضايت و شرافت و تقوا و سالمت به انسان خنواه حيات
  .گردد ى انسانيت خارج و به مدار حيوانيت و بلكه بدتر از حيوانيت وارد مى شود و از دايره معنوى دچار مى

   ى روزه فايده

طلبد، به ناچار در اين  ى فوايد روزه كه ناشى از تواضع انسان نسبت به حضرت حق است كتاىب مستقل مى بيان مهه
  :شود اى از فوايد آن اشاره مى صر به پارهنوشتار خمت

   سالمت بدن

ايتاً سالمت مهه ى بدن را به خطر  پرخورى، از مجله عللى است كه سالمت خون و سالمت قلب و سالمت معده و 
ى شده است به مهني خاطر در فرمان. اندازد مى   .هاى ديىن و در دانش پزشكى به شدت از آن 

  .شود... بيمارى قند، چاقى، كلسرتول، ترى گليسريد، و ضعف مزاج وتواند عامل  پرخورى، مى

  .شود كه به دستگاه گوارش فشار مضاعف وارد گردد و در نتيجه از عمر مفيد كار آن بكاهد پرخورى، باعث مى

يارى از ساز بس گذارد كه آن رسوبات زمينه ها به جاى مى پرخورى، رسوبات بسيارى را در معده و روده و بويژه در رگ
  .هاست امراض و بيمارى

  .منايد منايد و نشاط اعضا و جوارح را حفظ مى دهد و سالمت بدن را تأمني مى خورى، عمر را افزايش مى كم

  .خورى، كارى حكيمانه، و عملى بسيار مفيد و عامل سالمت معده و روده و قلب و مغز است كم

  70: زيبائى هاى اخالق، ص
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   پرخورى در روايات

هاى حديث ثبت شده كه به  خورى روايات بسيار مهمى از اهل بيت عليهم السالم در كتاب رابطه با پرخورى و كمدر 
ا اشاره مى   :شود برخى از آ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  »1« ٌة َعِن الِعَباَدةِ ايَّاُكم َوالِبْطَنَة؛ فَإنـََّها َمْفَسَدٌة لِلَبَدِن، َوَمْورَثةٌ لِلسََّقِم، َوَمكَسلَ 

  .ى بدن، و عامل بيمارى، و كسل كننده از عبادت است از پرخورى و شكم خوارگى بپرهيزيد؛ زيرا پرخورى فاسد كننده. 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2«  ءٌ أَبـَْغَض إَىل اللَِّه ِمن َبْطٍن َمَآلنٌ  لَْيَس َشىْ 

  .نيستتر  چيزى نزد خدا از شكم پر و انباشته مبغوض. 

  :و نيز فرمود

ْطَعِم؛ فَانَّهُ َيُسمُّ الَقْلَب بِالَفْضَلِة، َويُبِطى اجلوارَِح َعن الطَّاَعِة، َويُصّم اِهلَمَم عَ 
َ
وِعَظةِ ايَّاُكم َوُفُضوَل امل

َ
  »3« ن َمساِع امل

كند، و  طاعت كند مى شود، و طعام اضافه جوارح را از از زيادى طعام بپرهيزيد؛ زيرا قلب با زيادى طعام مسموم مى. 
  .منايد ها را از شنيدن موعظه كر مى انديشه

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

______________________________  
  .19621، حديث 1، باب 210/ 16: ؛ مستدرك الوسائل172، حديث 74: الدعوات -)1(

  .598، األكل، حديث 158/ 1 :؛ ميزان احلكمه89، حديث 31، باب 36/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  .29، حديث 105، باب 199/ 69: حبار االنوار -)3(
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ََضرَّةَ 
  »1« َكثْـَرُة اْالْكِل َوالنـَّْوِم يـُْفِسَداِن النـَّْفَس َوَجيِْلباِن امل

  .پرخورى و پرخواىب وجود آدمى را فاسد و عامل جلب آسيب و خسارت است. 

   اياتكم خورى در رو 

  :از حضرت امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده است كه

  »2«  َمن َقلَّ َطعاُمُه قـَلَّت آَالُمهُ 

  .هايش كم است كسى كه غذايش اندك است، بيمارى. 

َالِئكةُ 
َ
  »3« َمن َكثـَُر َتسِبيُحُه َوَمتِجيُدُه َوَقلَّ َطعاُمُه َوَشرابُهُ َوَمناُمُه، اْشَتاقـَْتُه امل

  .تسبيح و متجيدش به حق زياد است و خوراكى و آشاميدىن و خوابش كم است، فرشتگان مشتاق اويندكسى كه . 

نامِ 
َ
  »4«  اَذا اراَد اللَُّه ُسبحانَُه َصالَح َعبِدِه، أهلََمه ِقلََّة الَكالِم َوِقلََّة الطَّعاِم َوِقلََّة امل

  .كند خواىب را به او اهلام مى خورى و كم گوىي و كم كماش را خبواهد،   هرگاه خداى سبحان صالح و مصلحت بنده. 

  :حضرت موسى بن جعفر عليه السالم فرمود

______________________________  
؛ 5478، حديث 34، باب 119/ 5: ؛ مستدرك الوسائل8164، الفصل الرابع، حديث 360: غرر احلكم -)1(

  .584، األكل، حديث 156/ 1: ميزان احلكمه

  .576، األكل، حديث 156/ 1: ؛ ميزان احلكمه7401، الفصل السابع ىف اجلوع، حديث 320: احلكم غرر -)2(

  .581، األكل، حديث 156/ 1: ، اجلزء الثاىن؛ ميزان احلكمه115/ 2: ى ورّام جمموعه -)3(
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 ، حديث1، باب 213/ 16: ؛ مستدرك الوسائل4084، قلة الكالم وآثارها، حديث 211: غرر احلكم -)4(
  .582، األكل، حديث 156/ 1: ؛ ميزان احلكمه19634
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  »1«  َلْو أنَّ النَّاَس َقَصُدوا ِىف الطُّْعِم، َالْعَتَدَلْت ابدانـُُهم

  .گرايد هايشان به اعتدال مى روى كنند، بدن اگر مردم در خوردن ميانه. 

ماند و  اجنام دهد، اگر پرخور باشد پس از يك ماه از پرخورى باز مىى ماه رمضان را با رعايت شرايطش  انسان اگر روزه
شود كه وضع خون اگر نامناسب باشد به تناسب آيد و قند خون  كند و مهان يك ماه باعث مى خورى عادت مى به كم

رتى تنظيم گردد و چرىب خون از ميان برود و رسوبات ميان رگ ش يابد و در نتيجه اى كاه ها و معده تا اندازه به ميزان 
سالمت الزم به بدن باز گردد و صحت و امنيت جسم تأمني شود، به اين خاطر پيامرب اسالم در روايت بسيار مهمى 

  :فرمود

  »2« صُوُموا َتِصحُّوا

  .روزه بگرييد تا سالمت و صحت خود را باز يابيد. 

خورى و پرهيز از غذاهاى  پرخورى و پيشه كردن كمامروزه بسيارى از طبيبان براى عالج بيماران خود فرمان امساك از 
  .دهند چرب و متنوع و امتناع از خوردن چند نوع غذا را در يك وعده مى

   ى تن و روح روزه

مصونيت سازى براى سالمت عمل از حمرمات، و سالمت اخالق : از آجنا كه قرآن جميد نتيجه و حمصول روزه را تقوا، يعىن
  :فرمايد ى حكم روزه مى آيهداند و در  از رذايل مى

______________________________  
  .602، األكل، حديث 158/ 1: ؛ ميزان احلكمه30437، حديث 1، باب 241/ 24: وسائل الشيعه -)1(

  .33، حديث 30، باب 255/ 93: ؛ حبار االنوار179، حديث 76: دعوات راوندى -)2(



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

 

  73: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« »ُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ُكِتَب َعَلْيكُ «

  .روزه بر مشا واجب شد چنان كه بر گذشتگان از مشا واجب شده بود تا به تقوا آراسته شويد

ن و سفر كردن نباشد، بايد اين روزه فقط امساك از خوردن و آشاميدن و سر به زير آب فرو بردن و باقى بر جنابت ماند
بلكه چنان كه در معارف اهليه آمده است عبادتى است مهراه با شرايط ديگر، كه آن شرايط، شرايطى معنوى و سازنده و 

  .ى انسان است تربيت كننده

  :فرمايد اى كه قدرت تربيت انسان را ندارد مى ى عادى و غري سازنده و روزه ى روزه پيامرب اسالم درباره

  »2« ائٍم َحظُُّه ِمن ِصياِمِه اُجلوُع َوالَعَطُش، َوُربَّ قائٍم َحظُُّه ِمن ِقياِمِه السََّهرُ ُربَّ صَ 

ره چه بسا روزه.  ره دارى كه  اش  اش از روزه فقط گرسنگى و تشنگى است، و چه بسا قيام كننده براى عبادت شبانه كه 
  !!از آن فقط بيدارى است

ى سازنده و تربيت كننده از اهل بيت عليهم السالم روايت شده كه پيامرب به جابر بن  روزهى حقيقى و  ى روزه وىل درباره
  :عبداللَّه فرمود

اين ماه رمضان است، كسى كه روزش را روزه بدارد و خبشى از شبش را به عبادت برخيزد و شكم و شهوت و ! اى جابر
چه ! اى پيامرب خدا: جابر گفت. رود از ماه رمضان بريون مىزبانش را از حرام حفظ كند، از گناهانش مانند بريون رفنت 

   چه سخت است اين! اى جابر: فرمود. نيكوست آنچه گفىت

______________________________  
  .183): 2(بقره  -)1(

لس السادس، حديث 166: اماىل طوسى -)2(   .162، حديث 12، باب 72/ 1: ؛ وسائل الشيعه277، ا

  74: ق، صزيبائى هاى اخال

  :ى زهرا عليها السالم روايت شده است ى كربى فاطمه از حضرت صديقه »1« !شرايط؟
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  »2« َما َيصَنُع الصائُم ِبِصياِمِه إَذا َمل َيُصْن ِلسانُُه َوَمسُْعهُ َوَبَصَرُه َوَجَوارَِحُه؟

  كند؟ ننموده چه مى اش هنگامى كه زبان و گوش و چشم و اعضاى ديگرش را از گناه حفظ دار با روزه روزه

  :فرمايد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم از حضرت حق روايت كرده است كه خدا مى

  »3«  َمن َمل َتُصْم َجوارُِحُه َعْن َحمَارِِمى َفَال َحاَجَة ِىل ِىف أن َيدََع َطعاَمُه َوَشراَبهُ ِمن أجِلى

ت، مرا چه نيازى است كه خوردن و آشاميدن را براى خاطر من كسى كه اعضا و جوارحش از حمرماِت من روزه نيس. 
  ترك كند؟

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در رواياتى مى

  »4«  ِصياُم الَقلِب َعِن الِفكِر ِىف اآلثاِم، أفضُل ِمن ِصياِم الَبطِن َعن الطَّعامِ 

  .هاست خوراكىى شكم از  ى دل از انديشه در گناهان، برتر از روزه روزه. 

______________________________  
! يا جابر: قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم جلابر بن عبد اللَّه: جعفر عليه السالم قال عن جابر، عن أىب -)1(

اره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشه ر، فقال هذا شهر رمضان من صام 
  .ما أحسن هذا احلديث، فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم يا جابر وما أشد هذه الشروط! يا رسول اللَّه: جابر

  .627: ؛ مصباح املتهجد2، باب ادب الصائم، حديث 87/ 4: كاىف

؛ 25، حديث 36 ، باب295/ 93: ، ذكر وجوب صوم شهر رمضان؛ حبار االنوار268/ 1: دعائم االسالم -)2(
  .10953، الصوم، حديث 3214/ 7: ميزان احلكمه

  .10957، الصوم، حديث 3214/ 7: ميزان احلكمه -)3(

، الصوم، حديث 3212/ 7: ؛ ميزان احلكمه3365، الفصل الثاىن ىف الصوم، حديث 176: غرر احلكم -)4(
10948.  
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  »1«  ّدنَيا أَنـَْفُع الصِّيامِ َصْوُم النـَّْفِس َعن َلذَّاِت ال

  .هاى دنيا، سودمندترين روزه است ى نفس از لذت روزه. 

  .َصوُم اَجلَسِد، اإلمساُك َعِن األغِذيَِة ِبإراَدٍة َواختياٍر َخوفاً ِمن الِعقاِب َوَرْغَبًة ِىف الثَّواِب َواألجرِ 

  .س از عذاب و ميل به پاداشى بدن خوددارى از غذاها به اراده و اختيار است، براى تر  روزه

آمثِِ َوُخُلوُّ الَقْلِب َعن َمجيِع اسباِب الشَّرّ 
َ
  »2« َصوُم النَّفِس، إمساُك اَحلواسِّ اَخلمِس َعن َساِئِر امل

  .هاى شرور است ى سبب ى نفس خوددارى حواس پنج گانه از ديگر گناهان و خاىل بودن دل از مهه روزه. 

   روزه سپر آتش

  :معراج است كهدر حديث 

  :مرياث روزه چيست؟ فرمود: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم از حضرت حق پرسيد

زماىن كه عبد يقني كند باكى ندارد كه چگونه . مرياث روزه حكمت و مرياث حكمت معرفت، و مرياث معرفت يقني است
ى پيامرب و اهل بيت عليهم السالم سپرى  ى به گفتها چنني روزه »3« صبح كند، به سخىت و مشقت يا به آساىن و راحت؟

  :در برابر آتش دوزخ است

______________________________  
، الصوم، حديث 3212/ 7: ؛ ميزان احلكمه3364، الفصل الثاىن ىف الصوم، حديث 176: غرر احلكم -)1(

10950.  

، الصوم، 3212/ 7: ؛ ميزان احلكمه3362و  3359، الفصل الثاىن ىف الصوم، حديث 176: غرر احلكم -)2(
  .10951حديث 

وما مرياث الصوم؟ قال الصوم يورث احلكمة، واحلكمة تورث املعرفة، واملعرفة تورث اليقني، فإذا استيقن ! يا رب: قال -)3(
  .العبد ال يبايل كيف أصبح بعسر أم بيسر

  .6، حديث 2، باب 27/ 74 :، الباب الرابع و اخلمسون؛ حبار االنوار203/ 1: ارشاد القلوب
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  »1« الصوم جّنة من النار

  .روزه سپر آتش جهنم است. 

  .دارى بويژه هنگام افطار دعايش به پيشگاه حق مورد پذيرش و قابل اجابت است چنني روزه

   استجابت دعاى چهار گروه

امرياملؤمنني عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم چنان كه حضرت صادق عليه السالم از پدرانش از 
  :كند روايت مى

عَتمِر َحّىت : ارَبعٌة َالتـَُردُّ َهلُم َدعوٌة َوتـَُفتَُّح َهلَا أَبواُب السَّماِء َوَتِصُري إىل الَعرشِ 
ُ
ظلوِم َعلى َمن َظَلَمُه، َوامل

َ
ُدعاءُ الَواِلِد ِلَوَلِدِه، َوامل

  »2« َوالّصاِئِم َحّىت يـُْفِطرَ َيرِجَع، 

  :يابد شود، و درهاى آمسان به روى دعايشان باز است و دعايشان تا عرش انتقال مى چهار نفر دعايشان رد منى. 

دار تا  دعاى پدر براى فرزندش، دعاى ستمديده بر ضد ستمكارش، دعاى عمره دار تا به وطنش باز گردد، دعاى روزه
  .افطار كند

  به فرزند دعاى پدر - 1

  داستاىن عجيب از دعاى پدر به فرزند

اى سوزنده و مناجاتى جگرسوز  امرياملؤمنني با حضرت جمتىب عليهما السالم در مسجد احلرام نشسته بودند كه ناگاه زمزمه
  :گفت شنيدند كه مى

______________________________  
  .1، باب ما جاء ىف فضل الصوم، حديث 62/ 4: كاىف  -)1(

لس اخلامس واالربعون، حديث 265: اماىل صدوق -)2( ، حديث 42، باب 248/ 5: ؛ مستدرك الوسائل4، ا
5798.  
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  !ى مشكالت به دست قدرت تو است اى خداىي كه كليد حل مهه

  !كىن ها را برطرف مى اى خداىي كه رنج

  !اى خداىي كه بيچاره و درمانده جز تو يارى ندارد

  !ى تو است اى خداىي كه مالكيت دنيا و آخرت در سيطره

ها به رومي بسته شده است توجه كىن؟ اينجا مسجد احلرام است، اينجا اگر  ى راه خواهى به دعاى من كه مهه آيا هنوز منى
  دعا به اجابت نرسد كجا به اجابت خواهد رسيد؟

حضرت نزد صاحب ناله ! اين ناله و مناجات را نزد من آورصاحب : امرياملؤمنني عليه السالم به حضرت جمتىب فرمود
اده و به پيشگاه حق تضرّع و زارى مى كند در حاىل كه يك طرف بدنش  رفتند، ديدند جواىن است صورت بر خاك 

  .حركت و ملس است خشك و ىب

  .جوان به حمضر موالى عارفان و امري مناجاتيان آمد! جوان نزد امرياملؤمنني بيا: فرمود

بدمن را ببينيد كه نيمى از آن از كار افتاده، زندگى براى من بسيار : كىن؟ عرض كرد چرا اين گونه ناله مى: امام فرمود
  .سخت شده است

در اوج جواىن آلوده به هر گناهى بودم، پدرم از من بسيار : اى؟ گفت چه شده كه به اين بال دچار شده: حضرت فرمود
يا دست از  : يك بار در اين شهر به من گفت. حت كرد و من توجهى به نصايح او نكردمبارها مرا نصي. رجنيده بود

و چوىب هم . آنچه از دستت برآيد كوتاهى مكن: گفتم. كنم روم و تو را نفرين مى گناهان بشوى يا به مسجد احلرام مى
ين كرد، ناگهان بدمن از كار افتاد به مسجد احلرام رفت و با اشك چشم به من نفر ! بر سرش كوبيدم كه نقش بر زمني شد

  .بينيد درآمدم و به اين صورت كه مى

ادم و گفتم   اشتباه كردم، بد: روزى به حمضر پدر شتافتم، سر به زانويش 
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  .تى فرزند مستجاب اس دعاى پدر درباره: كردم، نفهميدم، كليد حل مشكلم به دست تو است؛ زيرا پيامرب فرموده

پدرم را بر . پسرم بيا به مسجد احلرام برومي، آجنا كه تو را نفرين كردم مهاجنا به تو دعا كنم: پدرم نگاهى به من كرد و گفت
اى از پشت سنگى پر كشيد، شرت رم كرد و پدرم از پشت  شرتى سوار كردم و به سوى مسجد احلرام راندم، در راه پرنده

  !ان ناحيه دفن كردمشرت افتاد و مرد و من او را در مه

شود از تو راضى شده بود،  از اين كه پدرت حاضر شد به مسجد احلرام آيد و براى تو دعا كند معلوم مى: حضرت فرمود
  :كنم، آن گاه سر به سوى حق برداشت و با اشاره به جوان گفت من به خاطر رضايت پدرت برايت دعا مى

ْضَطرّين يَا أكَرَم األْكَرِمَني، يَا َمْن ُجييبُ 
ُ
  ...َدعَوَة امل

  !هنوز دعاى حضرت به پايان نرسيده بود كه جوان سالمتش را بازيافت

  دعاى ستمديده بر ضد ستمكار - 2

تواند از ستمكار انتقام بگريد، كه دفاع از خود در برابر  گاهى ستمديده در برابر ستمكار قدرت دفاع از خود را دارد و مى
و، عالوه بر اين كه حقيقىت فطرى و وجداىن است، كار شايسته و مناسىب است كه آيني ستمكار، و انتقام گرفنت از ا

ى كرده . مقدس اسالم از پريوانش خواسته است و از اين كه انسان در برابر ستمكار ضعف و زبوىن نشان دهد به شدت 
  .است

ستم يا انتقام از ستمكار، پشتوانه و پشتيباىن گاهى ستمديده در برابر ستمكار تواناىي دفاع از خود را ندارد و براى دفع 
جز خدا براى او نيست، و سالحى جز دعا و تضرّع و زارى به درگاه خدا در اختيار ندارد، و بر اين اساس اگر دعا كند 

  .رسد ى پيامرب دعايش از دعاهاىي است كه يقيناً به اجابت مى به فرموده
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ى مى روايات اهل بيت كند و از اين كه بر كسى كه جز خدا يار و ياورى  عليهم السالم مردم را از ستم كردن به ديگران 
  .دارد ندارد ستم ورزند برحذر مى

  :فرمايد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم مى
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  »1«  َمن َظَلَم َمن َالجيَُِد نَاِصراً َغَري اللَّهِ   اشَتدَّ َغَضُب اللَِّه َعلى

  .خشم خدا بر ستمكار، بر كسى كه ياورى جز خدا ندارد، بسيار شديد است. 

ى وفات حضرت على بن احلسني عليهما السالم رسيد مرا به سينه   هنگامى كه حلظه: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
: كنم، به من گفت ىى وفاتش به من وصيت كرد وصيت م تو را به آنچه كه پدرم حلظه! فرزندم: گرفت، سپس فرمود

  .»2« از ستم كردن بر كسى كه بر ضد تو ياورى جز خدا ندارد بپرهيز! فرزندم

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

 لَبَّيَك أنَا أْنُصُرَك َعاِجًال َوآِجًال : قاَل اللَّهُ انَّ الَعبَد اَذا ظُِلَم فـََلْم يـَْنَتِصْر وََملْ َيُكن َلهُ َمن يـَْنُصرُُه َوَرَفَع َطْرَفُه إىل السَّماِء َفَدَعا اللََّه 
»3«  

اش دهد، و چشم به عامل باال بدوزد  هنگامى كه به كسى ستم شود و يارى نگردد و به سود او كسى هم نباشد كه يارى. 
  .دهم دعايت را مستجاب كردم، من تو را در دنيا و آخرت يارى مى: فرمايد و دعا كند خدا مى

اش براى او مفيد افتد و  ياورى به درگاه خدا براى دفع ستم و انتقام از ستمكار بنالد و ناله ى ناتوان و ىب ستمديده اين كه
دعا كند و دعايش مستجاب شود، حقيقىت است كه تاريخ بشر آن را ثابت كرده و واقعيىت است كه بارها به وقوع پيوسته 

  .است

______________________________  
  .11428، الظلم، حديث 3372/ 7: ؛ ميزان احلكمه7605: كنز العمال  -)1(

  .11431، الظلم، حديث 3372/ 7: ؛ ميزان احلكمه5، باب الظلم، حديث 331/ 2: كاىف  -)2(

  .11432، الظلم، حديث 3372/ 7: ؛ ميزان احلكمه7648: كنز العمال  -)3(
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  ب كردبا سالح دعا ستمكار را مغلو 
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در آجنا با تعدادى از علماى بزرگ و اولياى خدا به لطف . رفتم چند ساىل در ايام ماه شعبان براى تبليغ به شهر مهدان مى
ره   .ى بسيار بردم خدا حمشور و مأنوس شدم و از انفاس قدسيه و بركات وجودى آنان 

سر و كار داشت و بسيار اهل حال بود و از نفسى ى علمى، كه عمرى با قرآن جميد و روايات  هاى برجسته يكى از چهره
ارى فرزند مرجع جماهد آيت اللَّه العظمى حاج شيخ  ره داشت، مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ حممد حسن  پاك و سازنده 

ارى بود   .حممد باقر 

مرد بزرگ كه در آن شهر ام به مهدان خدمت آن  ى سفرهاى تبليغى من در اّولني ديدار مشتاق و عاشق او شدم و در مهه
ره بردن معنوى زانوى شاگردى به زمني زدم در ميان مردم چهره و هنگامى كه خرب فوتش را . اى ناشناخته بود براى 

  .اش را از دست داده باشد، متأثر و ناراحت شدم ى سرمايه دارى كه مهه شنيدم، چون سرمايه

  :ستاىن را از زندگى خود به اين شرح براى من بيان كرددر يكى از روزهاىي كه خدمت آن عارف عاشق بودم دا

سوادى قلدر، ستمگرى نابكار، كافرى جلوج به  به اشاره و خواست پري استعمار و گرگ خوخنوار يعىن حكومت انگليس ىب
لوى معروف شد زمام حكومت ايران را به دست گرفت   .نام رضا خان مري پنج كه پس از مدتى به رضا شاه 

بسيارى از اموال و امالك مردم را به زور از دست آنان گرفت، با جمالس . يچ ستم و ظلمى به مردم امتناع نداشتاو از ه
كه از ضروريات دين است به   -ى حجاب را مذهىب خمالفت ورزيد، با عاملان ديىن هم چون بىن اميه برخورد كرد، و پرده

   را براى حفظ حكومتدريد، و جوانان مردم  -ى ارباب كافرش انگليس اشاره
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  .اش به اجبار به سربازخانه گسيل داشت ظاملانه

گذراندم، از اين كه به سربازخانه بروم و دستيار  ى روحاىن بودم و سنني جواىن را مى ى برجسته من كه از يك خانواده
  .حكومت ظلم باشم بسيار در ترس و وحشت بودم

گفتم . براى گرفنت شناسنامه اقدام مكن؛ زيرا من براى تو شناسنامه گرفتم: ما آمد و به من گفت ى روزى عمومي به خانه
توجه باعث گرفتارى من  عمو جان ىب: گفتم. سن هيجده سالگى: در چه حدود سىن برامي شناسنامه گرفىت؟ پاسخ داد

  .برند رضا خان به سربازخانه مى در اين موقعيت سىن افراد را به دستور قلدرى چون: چرا؟ گفتم: گفت. شدى
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دانستم دير يا زود دنبامل خواهند آمد، نسبت به سّن  ى ثبت احوال به ارتش داده بود و من مى چون آدرس منزمل را اداره
روزى به سربازخانه نزد رئيس سربازگريى كه هم . خود كه در شناسنامه قيد شده بود اعرتاض دادم وىل اعرتاضم پذيرفته نشد

امكان ندارد، : گفت. مرا از خدمت معاف داريد: اربابش رضا خان به شدت با روحانيان خمالف بود رفتم، گفتمچون 
  .بايد لباس سربازى بپوشى و دو سال كامل در خدمت دولت باشى

. معاف بدارد نپذيرفت -آن هم خدمت به دولىت ظامل و ستمكار و خمالف با اسالم -هرچه اصرار كردم كه مرا از خدمت
ار در چند فرسخى مهدان براى استمداد از روح عارف بزرگ مرحوم حاج  ى سربازگريى بريون آمدم و به منطقه از اداره ى 

ارى كه در آن ناحيه دفن است رفتم به خاطر نفس ! خدايا: كنار قرب به پيشگاه خدا ناليدم و گفتم. شيخ حممد 
گذارم و يك حاجت را براى دنيا، آن حاجت هم  را براى قيامت مىصاحب اين قرب از هشتاد حاجتم هفتاد و نه حاجت 

  .ى خالص شدمن را از بالىي چون سربازى براى حكومت رضا خان فراهم آور اين كه وسيله
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ار به مهدان برگشتم در حاىل كه گسيل داشنت جوانان به سربازخانه بسيار شدت يافته بود و كسى هم ج رأت فرار يا از 
ام دچار مشقت  دانستم رئيس مربوطه به دنبامل خواهد فرستاد و ممكن است خانواده نرفنت به سربازى را نداشت، من كه مى

  .ى رفنت به سربازخانه شدم شوند، آماده

  :قصد كجا را دارى؟ گفتم: به مرد بزرگوارى از آشنايان برخورد كردم، گفت

. رسد كه از چنگ اين ستمكاران آزاد شوم مشكل به نظر مى: گفتم. ا از سربازى معاىفبرگرد خانه زير : گفت. سربازخانه
ى مهم و باارزشى بود، پدرت در آن جلسه حضور داشت، به من   شب گذشته خواب ديدم به سامرا رفتم، جلسه: گفت
وى حّل شد، نه اين كه  ى او صحبت كردم، مشكل به پسرم بگو ناراحت نباش، با امام عصر عليه السالم درباره: گفت

  .ى معافيت او را نيز خواهند داد برند بلكه ورقه او را به سربازى منى

مشا معاىف، پيش فالن عطار برو، رئيس براى : مأمور اطاق رئيس گفت. من با اطمينان به اين واقعه به سربازخانه رفتم
رئيس به آجنا آمد و ضمن احرتام فوق . ى آن عطار رفتم ازهاز سربازخانه بريون آمدم و به مغ. آيد مالقات با مشا به آجنا مى

العاده نسبت به من، معاىف مرا به دست من داد، و من از آن رنج روحى سخت به خاطر دعا و درخواست يارى از خدا 
  .رها شدم

  دعاى معتمر - 3
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   ى اطهار عليهم السالم عمره در كالم ائمه

و اهل بيت عصمت عليهم السالم به اجنام دادنش سفارشات مهم و تأكيدهاى حج و عمره از اعماىل است كه قرآن جميد 
  .هاى باارزشى دارند فراوان و وصيت

  :حضرت على عليه السالم در رواياتى فرموده است
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  »1«  نـََفقُة ِدرَهٍم ِىف اَحلجِّ تـَْعِدُل ألَف ِدرَهمٍ 

  .ى خدا برابر با هزار درهم است هزينه كردن يك درهم در زيارت خانه. 

ْغِفَرةِ 
َ
ْعَتِمُر وفُد اللَِّه، َوَحيُبوُه ِبامل

ُ
  »2« احلاجُّ َوامل

  .شود حاجى و كسى كه به عمره رفته وارد بر خدايند و با آمرزش و مغفرت از آنان پشتيباىن مى. 

  »3«  ِىف بَيِت َربُِّكم َالُختَلُّوُه َما بَِقيُتم! اللَّه اللَّه

  .ى پروردگارتان، تا زنده هستيد آجنا را خاىل مگذاريد ا را خدا را نسبت به خانهخد. 

  :امام چهارم عليه السالم فرموده است

  »4«  اَالِتُكمِحجُّوا َواْعَتِمُروا َتِصحَّ اْجَساُمُكم، َوتـَّتِسْع أرزَاُقُكم َوَيْصُلُح امياُنُكم َوُتْكَفوا مؤنََة الّناِس َوَمؤنََة ِعي

ايتان سامل مى) كه با به جا آوردن اين دو عمل(و عمره به جا آوريد حج .  هايتان فراوان  شود، و رزق و روزى بد
  .شويد ى زن و فرزندانتان كفايت مى ى مردم و مؤنه شود، و از مؤنه گردد، و اميانتان اصالح مى مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

ما ّ   »5« يَنِفياِن الَفقَر، َوُيكّفراِن الذَّنَب، َويُوِجباِن اجلَنَّة َوحّج الَبيِت والُعمرِة، فَإ

يدسىت را از بني مى و حج خانه.    برند، ى خدا و عمره، كه اين دو عمل 
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______________________________  
  .3259، احلّج، حديث 1000/ 3: ، علم امرياملؤمنني عليه السالم؛ ميزان احلكمه628/ 2: خصال -)1(

  .3260، احلّج، حديث 1000/ 3: ، علم امرياملؤمنني عليه السالم؛ ميزان احلكمه634/ 2: خصال -)2(

  ).ع(حسني  للحسن و ال) ع(، من وصية له 47ى  ، نامه668: ج البالغه -)3(

  .3271، احلج، حديث 1004/ 3: ، ثواب احلج و العمرة؛ ميزان احلكمه47: ثواب االعمال -)4(

  .2، حديث 14، باب 291/ 74: املعروفة بالديباج؛ حبار االنوار) ع(، خطبته 149: لحتف العقو  -)5(

  84: زيبائى هاى اخالق، ص

شت را بر انسان واجب مى و گناهان را مى   .كنند پوشانند، و 

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »1« الَفزَِع األكَربِ َيوَم الِقيامةِ َمن َماَت ِىف َطرِيِق َمكََّة َذاِهباً أو َجائِياً، أِمَن ِمَن 

  .شود كسى كه در راه مكه چه در حال رفنت، چه در حال بازگشت مبريد از فزع و ترس اكرب در روز قيامت امين مى. 

گزار وارد بر خدايند و مهمان حضرت حقند، آن هم مهمان ميزباىن كرمي و  حاجى و عمره: از آجنا كه در روايات آمده
  .ر و شكور و رزّاق و ودود، پس دعايشان به طور يقني مستجاب استرحيم و غفو 

   ى حق دعاىي عجيب كنار خانه

ى كعبه را گرفته و از خداى مهربان چهار هزار  ى خانه امرياملؤمنني عليه السالم در حال طواف بيت، مردى را ديد كه پرده
  كيسىت؟: خواهى؟ گفت ار درهم را براى چه مىاين چهار هز : حضرت نزد او رفت و فرمود. كند درهم درخواست مى

كردند،  اگر مستجاب نشده بود مرا به تو راهنماىي منى. دعامي مستجاب شد! يا على: گفت. على بن ابيطالبم: فرمود
 خواهم به قرضى كه به مردم دارم بپردازم، و هزار درمهش اكنون چهار هزار درهم را به من عطا كن؛ زيرا هزار درمهش را مى

يه كنم، و هزار درمهش را مى خواهم مغازه را مى ى داد و ستد قرار دهم، و با هزار  خواهم سرمايه اى جهت كسب و كار 
  .درمهش ازدواج كنم
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  .اى كه به تو بپردازم درهم و دينار ندارم سفرى به مدينه بيا تا آن را به تو بپردازم؛ زيرا در اينجا به اندازه: حضرت فرمود

  در ميان كوچه كودكاىن را ديد كه با يكديگر. از مدتى به مدينه آمدآن مرد پس 

______________________________  
  .45، باب فضل احلج و العمرة، حديث 263/ 4: كاىف  -)1(

  85: زيبائى هاى اخالق، ص

خواهى؟   راى چه مىى على را ب خانه: ى على كجاست؟ آن كودك به او گفت خانه: كردند، به يكى از آنان گفت بازى مى
  .ى على برم دنبال من بيا تا تو را به خانه: كودك گفت. على بر عهده گرفته كه چهار هزار درهم به من بپردازد: گفت

چون به خانه . فرزند اومي: با على چه نسبىت دارى؟ گفت: گفت. حسني: نامت چيست؟ گفت: در راه به كودك گفت
  .مردى عرب جهت گرفنت چهار هزار درهم خدمت مشا آمده: پدر گفت رسيدند حضرت حسني وارد خانه شد و به

حضرت كه در آن زمان جز باغى در اختيار نداشتند، آن را به دوازده هزار درهم فروختند، چهار هزار درمهش را به آن مرد 
يدستان واگذار منودند نيازمند دادند و باقى مانده   .»1« ى آن را كنار مسجد به 

  دار هدعاى روز  - 4

  :ى ماه رمضان فرموده است رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم درباره

  »2«  َشهٌر ُدِعيُتم ِفيه إَىل ِضَياَفِة اللَّه

  .ايد ماه رمضان ماهى است كه مشا در آن به ضيافت و مهماىن خدا دعوت شده. 

دنيا و آخرتش باشد از مهماندار خبواهد در اين مهماىن معنوى كه مهماندارش خدا است، آنچه را كه مهمان به صالح 
  .يقيناً به او عنايت خواهد كرد

  :امام صادق عليه السالم در روايىت پرارزش فرموده است

  »3«  َنوُم الصَّاِئِم ِعباَدٌة، َوَصْمُتُه َتسبيٌح، َوَعَمُلُه ُمتَـَقبٌَّل، َوُدعاُؤُه ُمْسَتجابٌ 
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.______________________________  
لس احلادى والسبعون، حديث 467: ىل صدوقاما -)1(   .1، حديث 103، باب 44/ 41: ؛ حبار االنوار10، ا

لس العشرون، حديث 93: اماىل صدوق -)2(   .4، ا

  .1783، باب فضل الصيام، حديث 76/ 2: من ال حيضره الفقيه -)3(

  86: زيبائى هاى اخالق، ص

  .مورد قبول، و دعايش مستجاب است دار عبادت، و سكوتش تسبيح، و عملش خواب روزه

ى او نيست عبادت به حساب آيد، و  آور است كه خواب انسان كه در آن حالت هيچ تكليفى بر عهده راسىت، شگفت
اش ثبت گردد، و عمل اندك و ناقابلش كه خبشى از آن گرسنه ماندن از فجر تا  سكوتش به عنوان تسبيح خدا در پرونده

  !!قرار گريد، و دعايش به اجابت برسدمغرب است مورد قبول 

دار و مهماندارش خداى كرمي است بايد غذاى  آرى، ضيافت خدا جز اين، معناىي ندارد، ضيافىت كه مهمانش روزه
  .اش جتلى رمحت و لطف و كرامت و مغفرت باشد سفره

  اى كرمت در دو جهان يار من
 

  لطف تو اى دوست نگهدار من

  معنيى ماء  اى تو مرا چشمه
 

  عشق تو با آب و گلم شد عجني

  اى تو انيس دل دلدادگان
 

  نور وجود مهه آزادگان

  از گنه اى يار جنامت بده
 

  لطف كن و برگ برامت بده

 كن نظرى بر من زار و فقري
 

 گر و خوار و حقري ى عصيان بنده

  

  زنگ كدورت ز دمل پاك كن
 

  آه مرا تا بِر افالك كن
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  خبش مرا اى حبيبخلوت شب 
 

 «1»  درد مرا ده تو شفا اى طبيب

  

______________________________  
  .مناجات عارفان، حسني انصاريان -)1(

  87: زيبائى هاى اخالق، ص

   َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

  134): 3(آل عمران 

   خبش چهارم حسنات اخالقى

  88: زيبائى هاى اخالق، ص

   انسانهدف آفرينش 

هاىي  ى هدف آفرينش انسان نكات و لطايف و اشارات و حكمت قرآن جميد و روايات اهل بيت عليهم السالم در زمينه
شود كه خود را با آن حقايق ملكوتى و واقعيات معنوى   مند مى برد و عالقه ها لذت مى دارند كه انسان از درك و فهم آن

است مهاهنگ ك كه مهه   .ندى ارزش انسان به آ

اى كم نظري و  قرآن جميد تبديل شدن خاك مرده را به اراده و قدرت خدا به صورت انسان كه كارگاهى عظيم و كارخانه
منبع انواع استعدادها و مستعد اشرف موجودات شدن و گل سرسبد آفرينش گرديدن است براى چهار هدف مقدس و واال 

  :داند مى

  .»1«  ها و زمني و ايام و اوقات ى آمسانكسب معرفت و دانشى گسرتده به گسرتدگ  - 1

  .»2«  حتصيل عبادت و بندگى، براى رسيدن به رضايت حق و رضوان اهلى و حيات جاويد و پرنعمت آخرت - 2

   هاى زندگى ى زمينه آراسته شدن به نيكوترين و زيباترين عمل در مهه - 3
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______________________________  
نَـُهنَّ ِلتَـْعَلُموا َأنَّ اللَّ « -)1( ٍء َقِديٌر َو َأنَّ اللََّه  ُكلِّ َشيْ    َه َعلىاللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمساواٍت َو ِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اْألَْمُر بـَيـْ

  .12): 65(طالق  »ٍء ِعْلماً  َقْد َأحاَط ِبُكلِّ َشيْ 

ْنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ  َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ « -)2(   .56): 51(ذاريات  »َو اْإلِ

  90: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1«  فردى و خانوادگى و اجتماعى

  ى توجه پروردگار مهربان رسيدن به رمحت اهليه و غرق شدن در الطاف و عنايات حضرت حق و آرميدن در سايه - 4
»2«.  

اند؛ از مجله روايىت است كه صدوق از امام به حق ناطق  ه اين معنا اشاره كردهروايات هم بعد از قرآن به زيباترين صورت ب
  :كند حضرت جعفر صادق عليه السالم در كتاب باارزش علل الشرايع نقل مى

: ال؟ فق»ِملَ خلَق اللَُّه اخلَلق: سألُت الصادَق جعفَر بن حممد عليه السالم فـَُقلُت له«: جعفر بن حممد بن عمارة عن أبيه قال
َعَته، فـََيستَـْوِجبوا ِبذلك إّن اللََّه تباَرَك وَتعاىل َمل َخيُلْق َخلَقه َعَبثاًوَمل َيرتُكُهم ُسدًى، َبل َخَلَقُهم ِإلظهار ُقدرَتِِه َولَيَكّلَفُهم طا«

  »3« »َعُهم َويوِصَلهم إىل نعيِم األبدِرضواَنه؛ َوما َخَلَقُهم لَِيجِلَب ِمنهم َمنَفعًة، َوال ِلَيدَفع ِِم َمضرًّة، بل َخَلَقُهم لِينفَ 

ها را براى چه  از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم خدا انسان«: كند كه گفت جعفر بن عماره از پدرش روايت مى. 
جهت وا نگذاشت، بلكه براى اظهار قدرتش  خداى بزرگ انسان را بيهوده نيافريد و باطل و ىب«: ؟ امام فرمود»هدىف آفريد

و براى اين كه طاعتش را به آنان تكليف كند، در نتيجه به خاطر طاعتش مستوجب رضايتش شوند؛ و آنان را آفريد 
نيافريد تا از جانب آنان منفعىت جلب كند و زيان و خسارتى دفع منايد، بلكه آنان را آفريد تا سودى به آنان رساند و 

  .»هاى ابد برساند ايشان را به نعمت

   ى كماالت است، بيهوده كارى و عمل جامع مهه آرى، وجود مقدسى كه

______________________________  
  .1): 67(ملك  »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َتباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َو ُهَو َعلى« -)1(
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  .119): 11(هود  »اِس َأْمجَِعنيَ ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َو ِلذِلَك َخَلَقُهْم َو َمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َو النَّ « -)2(

  .2، حديث 15، باب 313/ 8: ؛ حبار االنوار2، حديث 9، باب 9/ 1: علل الشرايع -)3(

  91 :زيبائى هاى اخالق، ص

اى از  ما هر موجودى را كه به دقت و تأّمل مورد مطالعه قرار دهيم او را جلوه. باطل و عبث در پيشگاهش راه ندارد
  .بينيم صفات حضرت حق مى

ى وجود مشا ظهور قدرت وحكمت وعدالت و رمحت و بارئيت و مصوريت و  يابيد كه مهه مشا به دقت خود را بنگريد، مى
  .خداست خالقيت و بصريت و علم

شود، و اگر غري از اين بود، يا نبودمي و يا به صورتى ناقص و  آرى، در متام زواياى وجود ما امسا و صفات خدا ديده مى
  .گذاشتيم ى هسىت مى دار قدم به عرصه عيب

يم بر ما واجب است كه پرده و  ى غفلت از چشم دل به يكسو زنيم و هر حجاب شيطاىن را از جان و قلب خود كنار 
ى حق و نايب مناب خدا  با كمك عقل و آيات حق و راهنماىي پيامربان و امامان به خود نظر كنيم تا بيابيم كه ما خليفه

  .و افق طلوع صفات و امساييم

   انسان مطلع الفجر امساى حق

ده بود، اگر ما اى سياه ما را فرا نگرفته بود، اگر هواى نفس در وجود ما جا خوش نكر  اگر پوشش گناه هم چون خيمه
ى استعدادهاى خود را  خربى نبودمي، اگر فطرت و وجدان ما از اسارت شهوات آزاد بود، اگر مهه دچار خواب غفلت و ىب

در طاعت رّب و خدمت به خلق به كار گرفته بودمي، هر صاحب بصريت و صاحب نفسى ما را مطلع الفجر صفات و 
  :فرمود ديد، چنان كه پيامرب بزرگ امساى حمبوب مى

  »1«  َمن َرآىن فـََقد َرَأى احلقّ 

  .هركس مرا ديد به حتقيق حق را ديده است. 

   آرى، كسى كه وجودش از هر عيب و نقصى مربّاست و از هر گناهى پاك
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______________________________  
  .45، باب 234/ 58: حبار االنوار -)1(

  92: زيبائى هاى اخالق، ص

ى واقعى حق است و چون به  هاى شيطان و هواى نفس در او نيست، خليفه اى از نشانه نشانهو پاكيزه است و كمرتين 
  .اند او بنگرند گويا به حق نگريسته

  .»1« »َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ «

  نگريد؟ در خود مشاست، آيا با چشم بصريت منى) هاى حق ى آيات و نشانه مهه(

اى از انسان غايب و غافل  او حلظه. ى آشنايان آشناتر است او به انسان از مهه. تر است يكاو از هركسى به انسان نزد
ى اين حقايق در قرآن  ها به انسان توجه دارد و مواظب و مراقب انسان است، چنان كه به مهه ى زمينه او در مهه. نيست

  :اشاره فرموده است

  .»2« »رِيدِ َو َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلوَ «

  .ترمي و ما از رگ گردن به او نزديك

 اى قوم به حج رفته كجاييد كجاييد
 

 معشوق مهني جاست بياييد بياييد

 ى ديوار به ديوار معشوق تو مهسايه
 

 در باديه سرگشته مشا در چه هواييد

 صورت معشوق ببينيد گر صورت ىب
 

 هم خواجه و هم خانه و هم كعبه مشاييد

 آن راه بدان خانه برفتيدده بار از 
 

 يك بار از اين خانه بر اين بام برآييد

 هاش بگفتيد آن خانه لطيف است نشان
 

 «3» ى آن خانه نشاىن بنماييد از خواجه
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جان جانان با مشاست، معشوق عاشقان با مشاست، حمبوب حمبان، انيس شاكران، جليس ذاكران، آشناترين آشنايان با 
  !خواهيد دل ناآرام با چه كسى، و با چه چيزى آرام گريد؟ گرديد و دنبال كه هستيد و مى مى مشاست، مشا كجا

______________________________  
  .21): 51(ذاريات  -)1(

  .16): 50(ق  -)2(

  .648ى  مولوى، ديوان مشس، مشاره -)3(

  93: زيبائى هاى اخالق، ص

  

 كرد ساهلا دل طلب جام جم از ما مى
 

 كرد خود داشت ز بيگانه متنا مىآنچه 

 دىل در مهه احوال خدا با او بود ىب
 

 «1» كرد ديدش و از دور خدايا مى او منى

  

  .حيات ما و قيام ما و روزى ما و تداوم زندگى ما و دنيا و آخرت ما مهه و مهه از اوست

  .»2« »...اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ «

  ...اللَّه خداىي است كه هيچ خداىي جز او نيست، زنده و پاينده است

. ى امساى اوييم، و عبث كارى و بازى گرى در آفرينش ما وجود ندارد اى از صفات حق و جلوه در هر صورت ما جمموعه
بصريت و اى از قدرت و دانش و  ى ذرات هسىت ما حق است و هر جزئى از اجزاى ما جلوه سراسر وجود ما و مهه

شده و پس از خلقت ما  »3«  و به مهني خاطر در قرآن جميد از وجود ما تعبري به احسن تقومي. عدالت و حكمت است
  .»4« »فـََتباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلاِلِقنيَ « :حضرت حق به خودش گفت

  :م دقت كنيمدر اين خبش الزم است يك بار ديگر به كالم ملكوتى و سخن عرشى حضرت صادق عليه السال
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جهت وانگذاشته؛ بلكه آنان را براى منايان كردن قدرتش آفريد،  ها را به بازى گرى نيافريده و باطل و ىب خداى متعال انسان
آنان را نيافريد تا از سويشان . و براى اين كه طاعتش را به آنان تكليف كند، و به اين خاطر مستوجب رضاى او شوند

   ىن را دفع منايد، بلكه آفريدشان تا بهسودى نصيب خود كند و زيا

______________________________  
  .حافظ شريازى، ديوان اشعار -)1(

  .255): 2(بقره  -)2(

ْنساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ « -)3(   .4): 95(تني  »َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .14): 23(مؤمنون  -)4(

  94: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« ه نعيم ابد برساندآنان سود رساند و ب

تكليف منودن طاعت و ارائه كردن عبادت به انسان براى اين بوده كه انسان عالوه بر مجال ظاهر به مجال باطن آرايش 
ى فرشتگان پيدا كند، و بلكه از  اى چون چهره هاى معنوى در او پديدار گردد، و در باطن خود چهره ى زيباىي يابد، و مهه

  .اش خريه منايد اى را از متاشاى زيباىي ى هر صاحب ديده گردد، تا ديده  هر زيباىي زيباتر

قلم طاعت و عبادت كه از جانب زيباى مطلق به انسان داده شده براى اين است كه انسان با اراده و اختيار خودش به 
منودن خود بپردازد كه ملكوتيان  ى باطن را بيارايد و آن چنان به آراسته گرى منايد، و چهره ى آن قلم خود را مشاطه وسيله

  .را نه با يك دل، بلكه با صد دل عاشق و شيفته و شيواى خود كند

ى رمحت و  به پيشگاه رضاى حمبوب راه يابد و در سايه. از بركت اين آراستگى و زيباىي اليق مقام قرب زيباى مطلق شود
رههاى مادى و  ى نعيم ابد بنشيند و از لذت لطف او سر سفره   .مند گردد معنوى آخرت 

هاى ابد خود  ى خود تبديل به انساىن زنده كرد تا اين گونه به او سود خبشد و وى را به نعمت آرى، خاك مرده را به اراده
  .برساند
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كند و با  بازى مى ها خاك ها با ديگر بچه اى كه در كوچه كسى كه آفرينش خود را عبث و بيهوده بداند، خدا را از بچه
تر به حساب آورده، و از اين طريق ُمهر كفر و  دانش تر و ىب آورد نپخته هاى گوناگون در مى زى با خاك، آن را به شكلبا

  .هاى شيطاىن آلوده و جنس كرده است ناسپاسى بر قلب خود زده و درونش را به اغواگرى و وسوسه

______________________________  
سألت الصادق جعفر بن حممد عليهما : حدثنا جعفر بن حممد بن عمارة عن أبيه، قال: لحممد بن زكريا اجلوهرى، قا -)1(

إن اللَّه تبارك وتعاىل مل خيلق خلقه عبثا ومل يرتكهم سدى بل خلقهم إلظهار : مل خلق اللَّه اخللق، فقال: السالم، فقلت له
م مضرة بل خلقهم لينفعهم  قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه وما خلقهم ليجلب منهم منفعة وال ليدفع 

  .ويوصلهم إىل نعيم األبد

  .2، حديث 15، باب 313/ 8: ؛ حبار االنوار2، حديث 9، باب 9/ 1: علل الشرايع

  95: زيبائى هاى اخالق، ص

   حسن خلق

حركات سهم قابل توجهى سازى حاالت و  از علل بسيار مهم و پرارزشى كه در زيباىي باطن نقش بسزاىي دارد و در سامل
  .را داراست، حسن خلق است، كه پيامرب بزرگ اسالم از آن تعبري به برگ درخت دين كرده است

درخت ظاهرى در صحرا و باغ در پايان فصل خزان و در دل زمستان به خاطر اين كه عريان از لباس سبز رنگ خود 
اى از زيباىي درختان در ارتباط  خبش عمده. منايد شمى زشت مىاست، نه اين كه زيباىي ندارد بلكه به هر نظرى و به هر چ

است با برگ اى شادى  كند و در دل هر بيننده هاى گوناگونش نظرها را جلب مى هاىي كه با شكل برگ. هاى سبز رنگ آ
ار و تابستان به زيباترين مرحل دهد و چهره آفريند و به باغ و صحرا نشاط مى مى   .آرايد ه مىى طبيعت را در فصل 

. منايد انسان اگر از حسنات اخالقى عريان باشد باطنش در نظر ملكوتيان و در چشم صاحبان بصريت بسيار زشت مى
ى باطن را پوشانده باشد   چهره... هاى مهيب و زشىت مانند حسد، خبل، كينه، حرص، كرب، غرور، ريا و بويژه اگر شكل

  !تر و بدمناتر خواهد بود ى هر حيواىن زشت هر جن و ديوى و از چهره ى ى باطن از قيافه كه در اين صورت قيافه

، و در روايات آمده كه بعضى از مردم در قيامت به »1«  اين كه در قرآن آمده گروهى را به صورت بوزينه و خوك درآوردمي
: اند زمان ما شش طايفهشوند، و در گفتارى از حضرت سّجاد عليه السالم آمده كه مردم در  صورت حيوانات حمشور مى

   بيان مهني واقعيت و توضيحى از زشىت. »2« شري، گرگ، روباه، سگ، خوك، گوسفند
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______________________________  
ُم اْلِقَرَدَة َو اْخلَنازِيَر َو َعَبَد ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اللَِّه َمْن َلَعَنُه اللَّهُ َو َغِضَب َعَلْيِه َو َجَعَل ِمنـْهُ « -)1(

  .60): 5(مائده  »الطَّاُغوَت أُولِئَك َشرٌّ َمكاناً َو َأَضلُّ َعْن َسواِء السَِّبيلِ 

: الناس ىف زماننا على ست طبقات! يا زرارة: دخلت على على بن احلسني عليهما السالم فقال: زرارة بن أوىف قال -)2(
وخنزير وشاة، فأما األسد فملوك الدنيا حيب كل واحد منهم أن يغلب، وال يغلب، وأما الذئب أسد وذئب وثعلب وكلب 

م ما يصفون  م، وال يكون ىف قلو فتجاركم يذمون إذا اشرتوا وميدحون إذا باعوا، وأما الثعلب فهؤالء الذين يأكلون بأديا
شر لسانه، وأما اخلنزير فهؤالء املخنثون وأشباههم ال  بألسنتهم، وأما الكلب يهر على الناس بلسانه، ويكرمه الناس من

يدعون إىل فاحشة إال أجابوا، وأما الشاة فاملؤمنون الذين جتز شعورهم، ويؤكل حلومهم، ويكسر عظمهم، فكيف تصنع الشاة 
  .بني أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير

  .9، حديث 42، باب 10/ 67: ؛ حبار االنوار43، الناس على ست طبقات، حديث 338/ 1: خصال

  96: زيبائى هاى اخالق، ص

است   .باطن آ

حقايقى ... تواضع، خشوع، خضوع، مهرورزى، قناعت، كرامت، صدق، فرو خوردن خشم، انفاق، جود، سخاوت و
شت با مهه هستند كه چون در باطن جلوه كنند و از افق قلب طلوع منايند، آنچنان باطن را مى  اش ى زيباىي آرايند كه 

  :شود؛ چنان كه پيامرب در روايىت فرموده است مشتاق ديدار انسان مى

مرُمي بِنَت ِعمران، وآِسيَة ِبنت ُمزاحم زوجُة ِفرَعون َوِهى زوجُة النَّّىب ىف اجلَّنِة، َوخدجيَة بنَت : اشتاَقِت اجلَنَُّة إىل أرَبٍع ِمن الِنساءِ 
  »1« َوفاِطمَة بنت حمّمدٍ  ُخويلِد زوجُة النَّىبِّ ِىف الدُّنيا َواآلِخرةِ 

شت است، : شت مشتاق چهار زن است.  مرمي دخرت عمران، آسيه دخرت مزاحم مهسر فرعون و او مهسر پيامرب در 
  .خدجيه دخرت خويلد مهسر پيامرب در دنيا و آخرت و فاطمه دخرت حممد

شده است به خاطر اين كه  »2«  به حمسننيدارندگان حماسن اخالقى و حسنات باطىن كه در قرآن جميد از آنان تعبري 
  .كند، حمبوب خدا و خلق خدايند حركات و اعمالشان از باطن زيبايشان كسب زيباىي مى

  .*»3« »َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ «
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  .و خدا نيكوكاران را دوست دارد

______________________________  
  .3، باب 53/ 43: ؛ حبار االنوار466/ 1: كشف الغمه  -)1(

): 3(عمران  آل »اْلُمْحِسِننيَ  الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َو الضَّرَّاِء َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ « -)2(
134.  

  .148): 3(آل عمران  -)3(

  97: زيبائى هاى اخالق، ص

  .اند به دارندگان حسنات اخالقى اعالم حمبت كرده پيامرب و امامان معصوم نسبت

شىت    درخت 

شت است كه شاخه جمموعه هاى اخالق منودار  هايش در دنيا به صورت زيباىي ى حسنات اخالقى درخت پربارى در 
اى از آن درخت متصل است كه آن درخت  هركس داراى يكى از حسنات اخالقى باشد، در حقيقت به شاخه. است

شت برمى برچيده شدن بساط دنيا شاخه پس از   .گرداند هايش را و هركس را به آن متصل است به 

  :فرمايد پيامرب اسالم كه بصري به حقايق ُملكى و ملكوتى و آگاه به واقعيات غيىب و شهودى است در اين زمينه مى

  »1« ن َتعلََّق ِبُغْصٍن ِمنها ِإْجتَـرَُّه إىل اجلَنَّةِ الَّسخاءُ َشجرٌة ِىف اجلَنَِّة أصُلها، َوِهى ِمطَّلٌة َعَلى الدُّنيا، مَ 

شت است، و آن درخت بر دنيا گسرتده شده، كسى كه به شاخه سخا درخىت است كه ريشه.  اى از آن آوخيته  اش در 
شت مى   .كشاند او را به 

   هدف بعثت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم

  :هاى اخالقى اعالم كردند مل كردن ارزشپيامرب اسالم هدف بعثت خود را كا

ا بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َمكارَِم األخَالقِ    »2«  إمنَّ
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  .ام هاى اخالقى به پيامربى برانگيخته شده ها و ارزش من فقط براى كامل كردن مكرمت. 

______________________________  
  .11414، حديث 2، باب 19/ 9: الشيعه؛ وسائل 4، باب معىن السخاء، حديث 256: معاىن األخبار -)1(

، باب 372/ 67: ؛ حبار االنوار12701، حديث 6، باب 187/ 11: ؛ مستدرك الوسائل5: مكارم االخالق -)2(
59.  

  98: زيبائى هاى اخالق، ص

يرا اگر مردم هاى اخالقى و آراسته منودن آنان به مكارم اخالق بود؛ ز  اش درمان مردم از بيمارى ترين وظيفه آرى، او اصلى
هاى  گشتند دعوت پيامرب را براى اجراى فرمان شدند و به حسنات اخالقى آراسته منى هاى اخالقى درمان منى از بيمارى

  .پذيرفتند هاى خمتلف منى حق و رعايت حقوق مردم در زمينه

مردم، و رياكاران به دعوت كردن متكّربان به مناز، و خبيالن به مخس و زكات و انفاق، و حسودان به رعايت حال 
  .نتيجه است اخالص، و طمع كاران به قناعت، و هواپرستان به تقوا، دعوتى بيهوده و ىب

   اخالق عامل اجراى احكام

ى عبادت  چه در مرحله -توان مردم را به اجراى احكام حق هاى مكارم اخالقى فراهم شود به راحىت مى هنگامى كه زمينه
  .وادار كرد -قى خدمت به خل و چه در مرحله

زماىن كه متكّرب را از بيمارى كرب عالج كنند و باطنش را به تواضع بيارايند چون دعوت به مناز و روزه و حج و ديگر 
  .گريد اش در مدار مناز و روزه و حج و ديگر عبادات قرار مى عبادات شود، به خاطر تواضع و خاكسارى و فروتىن

در و زن و فرزند و اقوام و خويشان و ديگر مردم را رعايت كند، قطعاً رعايت نيز اگر دعوت شود كه حقوق پدر و ما
بر مربيان جامعه و معلمان نيك سريت و . ديگر جهات مثبت و منفى اخالق هم به اين صورت است. خواهد كرد

توان آنان را به اجراى  ى نفس مردم، منى انديشمندان و دانشمندان و علماى رباىن بايد معلوم و روشن باشد كه بدون تزكيه
  .حقايق و عمل به فرايض و رعايت حقوق واجب وادار كرد

  توانند با حق و با قيامت و با آنان كه آراسته به مكارم اخالقى نيستند منى
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  99: زيبائى هاى اخالق، ص

شت پروردگار و خشنودى و رضاى حق پيوند داشته باشند ايتاً با  ى اين حقايق در  ند با مههپيو . پيامربان و با امامان و 
  .ى تواضع و خشوع و انصاف ميّسر است سايه

  .دانند ى كفر مى پيامرب بزرگ اسالم و اهل بيت گراميش رذايل اخالقى را ريشه

  !هاى كفر است در مدار عبادت حق و خدمت به خلق قرار داد؟ توان كسى را كه آلوده به ريشه چگونه مى

  .اِحلرُص َواإلستكباُر َواَحلَسدُ : السالم أصوُل الُكفِر َثالثَةٌ َقال أبوَعبداللَّه عليه 

َُِى َعن الشََّجرِة َمحََلُه اِحلرُص َعلى أْن أَكَل ِمنَها؛ َوأّما االسِتكباُر َفإبِليُس حَ  يُث أُِمَر بِالسُّجوِد آلَدَم َفأمَّا اِحلرُص َفإّن آَدَم حَني 
  »1«  َم َحيُث قتَل أحُدُمها َصاِحَبهُ َفأَىب؛ َوأمَّا اَحلَسُد فَابـَْنا آدَ 

  حرص و كرب و حسد؛: هاى كفر سه چيز است ريشه: امام صادق عليه السالم فرمود. 

ى شده بود وىل حرص او را به خوردن آن وادار كرد؛ و اما حرص، آدم با اين كه از خوردن ميوه   ى درخت ممنوعه 

  دعوت شده بود وىل كرب باعث خوددارى او از سجده شد؛و اما كرب، ابليس با اين كه به سجده بر آدم 

  .و اما حسد، قابيل به خاطر حسد خون برادرش هابيل را رخيت

ترديد مهراه فرشتگان به  شد؛ واگر ابليس برخوردار از فروتىن بود ىب اگر آدم دچار حرص نبود يقيناً به آن درخت نزديك منى
  .كشت حسد نبود قطعاً برادرش را منىكرد؛ و اگر قابيل آلوده به  آدم سجده مى

  .اى كه دچار رذايل اخالقى است پياده كرد اش را در فرد و خانواده و جامعه كنم بتوان اسالم و حقايق نوراىن من گمان منى

______________________________  
  .1، حديث 99باب ، 104/ 69: ؛ حبار االنوار1، باب ىف اصول الكفر و اركانه، حديث 289/ 2: كاىف  -)1(

  100: زيبائى هاى اخالق، ص
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ى  هاى اخالقى بيارايند تا گوهر احكام اهلى و حقايق اسالمى بر صفحه دلسوزان ابتدا بايد نفوس مردم را به مكارم و ارزش
  .نفوسشان جاى گريد و از بركت مكارم اخالقى ثبات و دوام يابد

  :گويد سعدى در اين زمينه چه زيبا مى

 سنبل برنياردزمني شوره 
 

  در آن ختم عمل ضايع مگردان

  

شود و از قابليت رشد  هاى پرقيمت و پرحمصول عبادات و حاالت ملكوتى فاسد مى زار رذايل اخالقى دانه آرى، در شوره
  .گردد ساقط مى

چه بسيار اتفاق افتاده كه كساىن در ابتداى كار، نفسى سامل و باطىن درست و قلىب پاك داشتند، و به خاطر سالمت 
ى احكام اهلى و حقوق انساىن توجه عملى منودند، و ساختماىن از حقايق  نفس و باطن درست و قلب پاكشان به مهه

ار به برخى از رذايل اخالقى دچار شدند و آن رذايل سبب شد اسالمى را در سرزمني وجود خود ساختند؛ وىل در پايان ك
ى حمصوالت عبادتى و خدمىت خود را از دست بدهند و ساختمان حقايق را به دست ختريب بسپارند و به زيان  كه مهه

  !!هاى اين گونه مردم طلحه و زبريند دنيا و آخرت دچار شوند كه از بارزترين منونه

   عملبرترين حقيقت در ميزان 

  .از مطالب بسيار مهمى كه در قرآن جميد و روايات مطرح است ترازوى سنجش اعمال در قيامت است

ى اعمال انسان  كيفيت اين ترازو چنان كه بايد بر ما معلوم نيست، وىل آنچه كه مسّلم و يقيىن است، اين است كه مهه
   در برابر آن اگر عمل نيك باشد به انسان پاداشسنجند و  در ترازوى قيامت مى -گرچه به وزن يك ذرّه باشد  -را

  101: زيبائى هاى اخالق، ص

  .چشانند دهند، و اگر عمل زشىت باشد كيفر آن را به انسان مى مى

ا َو َكفىَو َنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسَط ِليَـْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ «  »ِبنا حاِسِبنيَ    أَتـَْينا ِ
»1«.  
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ى خردل باشد آن را  شود، و اگر عمل هم وزن دانه اى ستم منى يم و به هيچ كس ذره و ترازوى عدالت را براى قيامت مى
  .آورمي و كاىف است كه ما حسابگر باشيم براى سنجيدن مى

ا ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة مِ « َّ َا اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبريٌ يا بـَُينَّ ِإ  »ْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ِيف َصْخَرٍة َأْو ِيف السَّماواِت َأْو ِيف اْألَْرِض يَْأِت ِ
»2«.  

ها يا در زمني باشد خدا آن را براى  ى خردىل باشد، پس در دل سنگى يا در آمسان اى پسر من اگر عمل هم وزن دانه
  .ا لطيف و داناستآورد، كه خد سنجيدن مى

ى حقايق است برترين حقيقت را در ترازوى عمل در روز قيامت  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم كه آگاه به مهه
  :اند حسن خلق اعالم كرده

  »3«  َما يُوَضُع ِىف ِميزاِن اْمِرٍئ يَوَم الِقياَمِة أفضُل ِمن ُحْسِن اخلُْلقِ 

  .ند سنجش اعمال انسان برتر از حسن خلق منىچيزى در روز قيامت در ترازوى . 

راسىت شگفت آور است كه پيامرب عزيز اسالم مناز و روزه و حج و ساير اعمال را در ترازوى سنجش به عنوان برتر قلمداد 
  .ند به حساب آورده است اند، بلكه حسن خلق را برترين حقيقىت كه در ترازوى عمل مى نكرده

______________________________  
  .47): 21(انبياء  -)1(

  .16): 31(لقمان  -)2(

  .2، حديث 92، باب 374/ 68: ؛ حبار االنوار2، باب حسن اخللق، حديث 99/ 2: كاىف  -)3(

  102: زيبائى هاى اخالق، ص

   اخالق نيكو از حقايق عظيم است

  .از هيچ حكمى از احكام فقهى در قرآن جميد با وصف عظيم ياد نشده است
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در قرآن صوم عظيم، صالة عظيم، جهاد عظيم و حج عظيم نيامده است، وىل صفت عظيم مهراه اخالق ذكر شده 
  :است

  .»1« »ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى«

  .و راسىت كه تو را خوىي واالست

اش دارا  ترين درجه و مرتبه عاىلى حسنات اخالقى را در  خداى متعال اخالق پيامرب را عظيم خوانده؛ زيرا آن حضرت مهه
گرفت؛ و حىت در مورد دمشنانش متام زواياى حسنات  ها را به كار مى ى آن بود و در برخورد و ديدار و مالقات با مردم مهه

رحم و بداخالق و زنده به گور كنندگان  كرد؛ و مهني روش و منش سبب شد كه مردم سنگدل و ىب اخالقى را رعايت مى
وار به گرد مشع وجودش گرد آيند و خود را به اميان و اعمال شايسته  پاميال كنندگان حقوق حق و خلق، پروانهدخرتان، و 

  .آراسته منايند و مطلع الفجر حسنات اخالقى شوند

اى كه در منش آن حضرت وجود داشت  ى اخالق پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم و نريوى جاذبه قرآن در زمينه
  :فرمايد مى

  .»2« »َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ «

  .شدند و اگر بداخالق و سنگدل و خاىل از رأفت و رمحت و رفق و مدارا بودى، هر آينه از پريامونت پراكنده مى

______________________________  
  .4): 68(قلم  -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(

  103: هاى اخالق، صزيبائى 

   حسن خلق در كالم صاحب خلق عظيم

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم كه خود داراى حسن خلق بود و به شدت از بداخالقى و مفاسد نفسى و زشىت 
  :فرمايد حاالت نفرت داشت، در رواياتى در رابطه با اخالق نيك و اخالق زشت مى
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  »1«  الَعبِد يَوَم الِقياَمِة ُحسُن ُخلِقهِ أّوُل َما يُوَضُع ىف ميزاِن 

  .ند حسن خلق اوست اول چيزى كه روز قيامت در ترازوى عبد مى. 

نازَِل، وأنّه َلضعيُف الِعباَدةِ 
َ
  »2« إنَّ العبَد لََيبُلَغ ِحبُسِن ُخْلِقه عظيَم درجاِت اآلِخَرِة وشَرَف امل

رسد و حال آن كه از نظر عبادت و بندگى  هاى شريف مى مرتبهعبد به سبب حسن خلقش به درجات بزرگ آخرت و . 
  .ضعيف بوده است

  »3« ُسوءُ اخلُلِق َذنٌب َاليـُْغَفر

  .بداخالقى گناهى غري قابل آمرزش است. 

  »4«  اخلُلُق ِوعاءُ الّدين

  .اخالق ظرف دين است. 

كسى  : ، اخالق ظرف دين است؛ يعىنراسىت چه روايت مهمى است و چه واقعيت عظيم و حقيقت بسيار باارزشى است
   تواند ديندار باشد؛ زيرا خورشيد دين از وجود كسى كه فاقد حسنات كه آراسته به حسنات اخالقى نباشد منى

______________________________  
  .92، باب 385/ 68: ، اجلزء االول؛ حبار االنوار22: قرب االسناد -)1(

  .رياضة النفس ، كتاب93/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب رياضة النفس93/ 5: حمجة البيضاء -)3(

  .3/ 3: كنز العمال  -)4(

  104: زيبائى هاى اخالق، ص

به عبارت ديگر حسنات . گريد كه حسنات اخالقى وجود داشته باشد دين آجنا قرار مى. كند اخالقى است طلوع منى
  .اخالقى و دين، الزم و ملزوم يكديگرند
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  »1« األخالِق ِمن أعماِل اجلَّنةَمكارُِم 

شىت است هاى اخالقى از روش ارزش.    .هاى 

  »2«  ُحسُن اخلُْلِق ِنصُف الّدينِ 

  .حسن خلق نيمى از دين است. 

  »3« أحّب عباِد اللَِّه إىل اللَِّه أحَسنـُُهم ُخْلقاً 

است ترين بندگان خدا نزد خدا خوش اخالق حمبوب.    .ترين آ

  »4« اخلُلِق يُذيُب اَخلِطيئَة َكما ُتِذيُب الشمَس اجلَليدإّن ُحسَن 

  .كند كند مهان گونه كه خورشيد يخ را آب مى به راسىت حسن خلق گناه را آب مى. 

  »5«  ءُ يُفِسُد الَعمَل َكما يُفِسُد اَخللُّ الَعسلَ  اخلُلُق الَسّىي 

  .منايد فاسد مى كند، مهان گونه كه سركه عسل را بداخالقى عمل را فاسد مى. 

ى  ى حسن خلق در كتاب شريف خصال شيخ صدوق و حبار االنوار عالمه از روايات بسيار مهم و زيباىي كه درباره
  :جملسى نقل شده اين روايت است

ثنا ابواحلسن قال: َعن أمحد بن ِعمراَن البغدادى َقال ثنا ابواحلسن قال: َحدَّ   :َحدَّ

ثنا ابواحلسن قال    إنَّ أْحسَن اَحلَسنِ «: احلسن عن احلسن عن احلسن َحدَّثنا: َحدَّ

______________________________  
  .2/ 3: كنز العمال  -)1(

  .15930، حديث 104، باب 154/ 12: ؛ وسائل الشيعه106، حديث 30/ 1: خصال -)2(

  .3/ 3: كنز العمال  -)3(
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  .74، حديث 92، باب 395/ 68: ؛ حبار االنوار73، باب حسن اخللق، حديث 29: الزهد -)4(

  .96، حديث 31، باب 37/ 2: ؛ عيون اخبار الرضا5، باب سوء اخللق، حديث 322/ 2: كاىف  -)5(

  105: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  اخلُلُق اَحلَسنُ 

ابواحلسن  ابواحلسن ما را روايت كرد و: گويد ابواحلسن ما را روايت كرد و ابواحلسن مى: گويد امحد بن عمران بغدادى مى. 
رتها : حسن ما را از حسن از حسن روايت كرد: گويد ابواحلسن ما را روايت كرد و ابواحلسن مى: گويد مى رتين  به راسىت 

  .ُخلق َحسن است

ابواحلسن اّول حممد بن عبدالرحيم شوشرتى است، ابواحلسن دوم على بن امحد بصرى است، ابواحلسن سوم على بن حممد 
اّول حسن بن عرفه عبدى و حسن دوم حسن بن اىب احلسن بصرى و حسن سوم حضرت جمتىب  واقدى است و حسن

  .حسن بن على بن اىب طالب عليهما السالم است

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  »2«  ٍء ِىف املِيزاِن أَثـَْقُل ِمن ُحسِن اخلُلقِ  َما ِمن َشى

  .خلق نيست تر از حسن چيزى در ترازوى سنجش سنگني. 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« وإيّاُكم َوُسوَء اخلُْلِق؛ َفإّن سوَء اخلُْلِق ِىف النّاِر َالَحماَلةَ . َعَليُكم ِحبُْسِن اخلُْلِق؛ َفإنَّ ُحسَن اخلُْلِق ِىف اجلَنَِّة َالحماَلةَ 

شت است.  حذر كنيد؛ زيرا سوء خلق بناچار در و از سوء خلق . بر مشا باد به حسن خلق؛ زيرا حسن خلق ناگزير در 
  .دوزخ است

ْنيا َحَسَنًة َو ِيف «  ى ى شريفه حضرت صادق عليه السالم در تفسري آيه    َربَّنا آتِنا ِيف الدُّ

______________________________  
  .30، حديث 92، باب 386/ 68: ؛ حبار االنوار102، احسن احلسن خصلة، حديث 29/ 1: خصال -)1(
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  .15923، حديث 104، باب 152/ 12: ؛ وسائل الشيعه98، حديث 31، باب 37/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  .31، حديث 92، باب 386/ 68: ؛ حبار االنوار41، حديث 31، باب 31/ 2: عيون اخبار الرضا -)3(

  106: زيبائى هاى اخالق، ص

شت استى آخرت رض مراد از حسنه: فرمايد مى »1« »اْآلِخَرِة َحَسَنةً  ى دنيا  و مراد از حسنه. ا و خشنودى خدا و 
  .فراخى رزق و معاش و حسن خلق است

  :حضرت على عليه السالم به يكى از يارانش به نام نوف فرمود

  »2«  ِصل َرِمحَك يزيُد اللَُّه ِىف ُعمرَِك، وَحسِّن ُخلِقك ُخيفُِّف اللََّه ِحساَبك

  .بيفزايد و اخالقت را نيكو گردان تا خدا حسابت را بر تو آسان گريدى رحم كن تا خدا به عمرت  صله. 

   مصاديق حسن خلق

راسىت در  : اند هاى رفتارى و از مصاديق حسن خلق دانسته آيات قرآن و روايات اين حقايق را از مكارم اخالق و ارزش
يدست، تالىف كردن خوىب ديگران، حفظ امانت، صله رحم، حفظ عهد و امان و ضمان و ى  گفتار، بذل و خبشش به 

حرمت و حق مهسايه و رفيق، حيا، شجاعت، صرب، مهماندارى، وفاى به عهد، نرمى، مدارا، مالطفت، حفظ آبروى 
اند، انس و الفت با مردم، آسان گرفنت به ديگران، انصاف، عدالت،  مردم، گذشت از كساىن كه به انسان ستم روا داشته

تر، رعايت ايتام، خريخواهى، دور بودن از حسد و جتاوز و حرص و تكرب و ريا  ر، ترّحم به كوچكت قناعت، احرتام به بزرگ
  ....و خشم و سخت دىل و

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

رِء ُحْسُن اخلُُلِق َوِمن َشقاَوتِِه ُسوءُ اخلُُلقِ 
َ
  »3«  ِمن َسعادِة امل

.______________________________  
  .201): 2(بقره  -)1(

لس السابع والثالثون، حديث 209: اماىل صدوق -)2(   .20، حديث 92، باب 383/ 68: ؛ حبار االنوار9، ا
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  .، اجلزء الثاىن250/ 2: ى ورام ؛ جمموعه12/ 3: كنز العمال  -)3(

  107: زيبائى هاى اخالق، ص

  .اش بدخلقى است از خوشبخىت مرد حسن خلق و از بدخبىت

  :نيز فرمود و

  »1«  أفضُل َعمٍل يُؤِتى ِبه يَوَم الِقياَمِة ُخلٌق َحَسن

  .شود اخالق نيكوست برترين عملى كه روز قيامت آورده مى. 

  :و نيز فرمود

سِلَم ُخلٌق َحَسن
ُ
  »2«  أفَضُل َما اعِطَى امل

  .برترين چيزى كه به مسلمان عطا شده اخالق نيكوست. 

  :و نيز فرمود

  »3« األخالق مناِئح من اللَِّه، َفإذا أحّب اللَّه َعبداً َمَنَحه ُخلقاً َحسناً، َوإذا أبغَض اللَُّه َعبداً َمَنَحه ُخلقاً سيئاً إنَّ هِذِه 

اى  كند و هنگامى كه بنده اى را دوست بدارد خلق حسن به او عطا مى اخالق عطاياى خداست، هنگامى كه خدا بنده. 
  .دهد و مىرا دمشن بدارد خلق زشت به ا

______________________________  
  .13/ 3كنز العمال   -)1(

  .14/ 3: كنز العمال  -)2(

  .15/ 3: كنز العمال  -)3(

  109: زيبائى هاى اخالق، ص
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   ُحسُن اخلُْلِق ُخْلُق اللَِّه اَألعَظم

  3/ 3: كنز العمال

   ى جنات خبش پنجم حسن خلق نريومندترين وسيله

  110: زيبائى هاى اخالق، ص

  خلق نيكو

  .اخالق اعظم خداست: اند حسن خلق چنان كه پيامرب بزرگ اسالم فرموده

ها و  اش از مشكالت و رنج ى جنات دنيا و آخرت او و سبب رهاىي هاىي از آن، در هركس باشد مايه اين اخالق يا رشته
  .اش از دوزخ است عامل آزادى

و به كارگرفنت آن حقايق عاىل نسبت به دوست و دمشن، روحى گسرتده حتمل حسنات اخالقى و بويژه در برخورد با مردم 
ى اين امور جزء به جزء و قدم به قدمش، حركت به سوى حق  طلبد، كه مهه اى وسيع و شرح صدرى عظيم مى و حوصله

ت و ى اهلى و جلب رضاي اى است براى ورود به رمحت واسعه و مهاهنگى با اخالق خدا و عبادتى باارزش و روزنه
ى به دست آوردن سعادت امروز و  خشنودى پروردگار؛ و در نتيجه سبب رهاىي از خزى دنيا و عذاب آخرت و زمينه

  .فرداست

دهد كه چه بسيار مردمى كه حمروم از عباداتى چون مناز و روزه و  آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم نشان مى
برخى از حسنات اخالقى توفيق خدا رفيقشان شد، و آنان را از گمراهى و  حج و زكات بودند وىل به خاطر دارا بودن

ى عبادت و بندگى حق وارد كرد، و سبب جنات آنان از زندان هواى  احنراف و سردرگمى و خالف جنات داد، و به گردونه
، و عبادات از دست ى نصوح به جاى آوردند نفس و اسارت شيطان شد، تا جاىي كه به جربان گذشته برخاستند، و توبه

  رفته را قضا كردند، و خود را به آمرزش و مغفرت حق رساندند، و در

  112: زيبائى هاى اخالق، ص

  .ى اهلى غرق شدند درياى رمحت واسعه
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ّجد شبانه مى و چه بسيار مردمى كه اهل مناز و روزه بودند و گاهى بر سجاده نشستند و مجعه و مجاعات را ترك  ى 
وىل به خاطر آلوده بودن به رذايل اخالقى از سعادت ابدى و خوشبخىت داميى حمروم شدند، و عباداتشان به كردند،  منى

اثر و ضايع شد، و چون غبارى در برابر باد به هوا پراكنده گشت، و مورد خشم حق قرار گرفتند، و  قول قرآن تباه و ىب
ادند، و قدم به قدم از  ايتاً عذاب اهلى را براى خود خريدند، رضا و خشنودى دوست را از دست  خدا دور شدند، و 

  !و به كنج ذلت و خوارى و بيچارگى و بدخبىت خزيدند

   جنات از اعدام به سبب حسنات اخالقى

ى  اسرياىن را كه به حمضر پيامرب اسالم آوردند حضرت به كشنت مهه: فرمايد وجود مبارك حضرت صادق عليه السالم مى
پدر و مادرم فدايت، از ميان اينان چه شد مرا آزاد كردى؟ حضرت : اسري به حضرت گفت. مان دادآنان جز يكى فر 

  :فرمود

ا را دوست دارد) عّز و جلّ (جربئيل از جانب خداى    :به من خرب داد كه تو داراى پنج خصلىت كه خدا و رسولش آ

  .نسبت به ناموست داراى غريت شديدى هسىت - 1

  .اهل جود و سخاىي - 2

  .آراسته به حسن خلقى - 3

  .زباىن راستگو دارى - 4

  .و اهل شجاعىت - 5

هنگامى كه اسري حمكوم، اين حقايق را شنيد مسلمان شد، و اسالمش نيكو گشت و در جهادى در ركاب پيامرب به 
   جهادى شديد و سخت برخاست و به

  113: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« شرف شهادت نايل آمد
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خيزد، در ميدان جنگ به دست سپاه اسالم با ديگر يارانش  ت كافرى بر ضد پيامرب به جنگ برمىآور اس راسىت شگفت
اش كه  ى امني وحى به خاطر حسنات اخالقى گردند، وىل خداى مهربان به وسيله شود، مهه به اعدام حمكوم مى اسري مى

گذرد، سپس  كه جنگ بر ضد پيامرب بود درمى  كند، و از گناه او اش را صادر مى حمبوب خدا و پيامرب است فرمان آزادى
  .كشد شود و به اوج كمال كه كماىل فوق آن نيست يعىن شهادت پر مى به سبب آن حسنات مسلمان مى

 شود هركه را عشق تو در سر مى
 

 شود از زمني بر آمسان بر مى

  تن مثال هيمه و عشق آذر است
 

 شود هيمه در آذر نه آذر مى

  كوره افتد مّس دونىن كه چون در  
 

 شود در گداز از كيميا زر مى

  مس چو نگذارد در آتش هم چو مشع
 

 شود كى چو مشع آن مس منور مى

  نفس را قربان كن و سرباز خوش
 

 شود سر مرد سرور مى زان كه ىب

 نيست شو زين هست تا وصلت رسد
 

 شود چون كه وصل اين سان ميّسر مى

 از خداوان كه ماند اندر خودى او 
 

 شود گر مسلمان بود كافر مى

 زند او ى در گرچه اّول مى حلقه
 

 شود اندر آخر دور از آن در مى

  

  :ى مردم دارند كه شايد از وصيت و سفارش اكيدى كه حضرت سجاد عليه السالم به مهه

______________________________  
النىب صلى اهللا عليه و آله و سلم بأسارى فأمر بقتلهم خال رجال من بينهم، أتى : عن أىب عبد اللَّه عليه السالم قال -)1(

أخربىن جربئيل عن اللَّه عز و جل أن فيك : كيف أطلقت عىن من بينهم، فقال! بأىب أنت و أمى يا حممد: فقال الرجل
ق، وصدق اللسان، والشجاعة، الغرية الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن اخلل: مخس خصال حيبها اللَّه عّز وجل ورسوله

  .فلما مسعها الرجل أسلم وحسن إسالمه وقاتل مع رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم قتاال شديدا حىت استشهد
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لس السادس واالربعون، حديث 271: اماىل صدوق   .25، 92، باب 384/ 68: ؛ حبار االنوار7، ا

  114: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  اِب الصَّاحلنيَ َتأدَّبُوا ِبآد

  .به آداب شايستگان مؤدب شويد. 

خبىت و خوشبخىت، و  مهني باشد كه آراسته شدن به آداب شايستگان موجب فالح و رستگارى و جنات و سعادت و نيك
  .سبب به دست آوردن توفيق براى حركت در راه رشد و كمال است

داند انباشته كنيم، كه به  اخالقى كه ارزشش را جز خدا كسى منىى وجود خود را از گوهرهاى حسنات  بياييد خزانه
اخالق حسنه ظرف دين و حسن  -چنان كه در سطور قبل گذشت -ى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرموده

خلق خلق اعظم خداست، پايدارى و ثبات دين در وجود انسان در گرو حسنات اخالقى است، و اگر انسان خبواهد 
خدا از وجودش استشمام شود بايد متخّلق به اخالق خدا شود؛ زيرا يقيناً ختلق به اخالق خدا و تأّدب به آداب بوى 

  .صاحلان سبب جنات و خوشبخىت است

   ادب حر بن يزيد رياحى

هاى برجسته و مشهورى كه مكارم اخالقى و حسنات نفساىن و دارا بودن برخى از آداب شايستگان وى را از  از چهره
چنگال هوا و هوس و بندهاى خطرناك ابليس و گمراهى و ضاللت رهانيد، و ُمهر سعادت و نيك خبىت دنيا و آخرت را 

ى ملكوتيان و عرشيان كشانيد، و مقام اولياء اللهى و احّباء اللهى را در  بر پيشاىن حيات او زد، و وجودش را به عرصه
ى  ى رفيعه ت وشخصيت او را از اوج گنبد هسىت گذراند، وبه درجهاختيارش قرار داد، و سِر كرامت و معنويت وشراف

  .شهادت و لقاى حق و مقام قرب و حقيقت وصال رسانيد، حر بن يزيد رياحى است

______________________________  
  .، موعظه وزهد252: ؛ حتف العقول2، صحيفة على بن احلسني وكالمه ىف الزهد، حديث 16/ 8: كاىف  -)1(

  115: ئى هاى اخالق، صزيبا
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ادن به دستورات آنان به فرموده ى قرآن و  او تا پيش از رسيدن به اين مقامات، به خاطر پريوى از بىن اميه و گردن 
  .شركى كه از نظر وحى ستم و ظلم بزرگى است. روايات آلوده به شرك بود

  .»1« »ال ُتْشرِْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ «

  .به خدا شرك نورز، زيرا شرك بدون ترديد ستمى عظيم است

هاى ضد خدا و فرود آمدن سر تواضع در برابر  آرى، پريوى از طاغوت و خدمت به ستمگران و متابعت از فرهنگ( (
  .ها و منرودها و شّدادها و احزاىب چون حزب اموى و عباسى و امثال آنان در هر عصر و زماىن شرك است فرعون

هاست گناهى  هاى جاندار و سردمداران كفر و متوليان بت خانه و بت ه از مصاديق باارزش اطاعت از بتشرك ك
خطرناك و مهلك است كه آلوده به آن در صورتى كه موفق به توبه نشود براى ابد حمروم از رمحت و مغفرت حق خواهد 

  .بود

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

  .»2« »فـََقْد َضلَّ َضالًال بَِعيداً  َو َمْن ُيْشرِْك بِاللَّهِ «

  .ترديد به گمراهى دور و درازى دچار شده است و كسى كه به خدا شرك ورزد ىب

  .»3« »ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك ِباللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنَّةَ «

شت را بر او حرام مى ىب   .كند ترديد كسى كه به خدا شرك ورزد خدا 

______________________________  
  .13): 31(لقمان  -)1(

  .116): 4(نساء  -)2(

  .72): 5(مائده  -)3(
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  .»1« »ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ «

  .آمرزد را براى هر كه خبواهد مى دهد و غري آن يقيناً خدا شرك را مورد آمرزش قرار منى

  :پيامرب به عبداللَّه بن مسعود فرمود

  »2« إيّاَك أن ُتشرَِك بِاللَِّه َطرَفَة َعٍني، وإن ُنشِّرت ِباملِنشار، أو ُقطِّعَت، أو ُصلِّْبَت، أو احتَـَرْقَت ِبالّنار

با ارّه پاره پاره گردى، يا قطعه قطعه شوى، يا به ى چشم بر هم زدىن بپرهيز، اگرچه  از شرك آوردن به خدا حىت به اندازه. 
  !))دارت آويزند، يا به آتشت بسوزانند

ى وجود در  حر بن يزيد كه دچار چنني گناه عظيمى بود، به خاطر حسن خلق و ادبش از اين گناه جنات يافت و با مهه
شت لقاء رسيد   .آغوش توحيد قرار گرفت و به 

يعىن تواضع و فروتىن باطىن در برابر حق و حقيقت بود، و اين تواضع باطىن و صفت عاىل حر بن يزيد داراى خشوع، 
اى را براى جنات وى  نفساىن در برخوردى با حضرت حسني عليه السالم تبديل به عملى صاحل و شايسته شد و روزنه

  .فراهم كرد

يابد، و اين گونه اعمال هم  ا حتقق عملى مىآراستگان به صفات عاىل باطىن، صفات عاىل و باارزششان در برخورده( (
  .شود خبش در آخرت مى افتد و تبديل به نور هدايت در دنيا و نور جنات در عامل ملكوت مقبول مى

  داند و اعضا امام صادق عليه السالم قلب را منبع حاالت و صفات مثبت و منفى مى

______________________________  
  .48): 4(نساء  -)1(

  .1، حديث 5، باب 109/ 74: ، الفصل الرابع؛ حبار االنوار456: مكارم األخالق -)2(

  117: زيبائى هاى اخالق، ص
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قلىب كه منبع رياست است، صاحبش هر عبادتى را كه . كند و جوارح را مصرف كنندگان آن حاالت و صفات قلمداد مى
دهد؛ اّما قلىب كه جاى خشوع و تواضع است،  اجنام مىدهد به ريا و تظاهر و خودمناىي  با اعضا و جوارحش اجنام مى

  .))دهد صاحبش در برابر ديگران ادب و فروتىن و انكسار به خرج مى

حر بن يزيد از چنني قلىب برخوردار بود كه در برابر حضرت حسني عليه السالم تواضع به خرج داد، و كارى كرد كه از يك 
  !رفت انتظار منىى نريومند دمشن به هيچ صورت  فرمانده

امام به جوانانش فرمان . حر بن يزيد در راه مكه به كوفه در گرما گرم ظهر با لشكرش به حضرت حسني عليه السالم رسيد
هنگامى كه اسبان . داد مردم را آب دهيد و آب را كنار دهان اسبان نگه داريد كه اندك اندك آب نوشند تا سرياب شوند

  .مل خري فراغت جستند وقت مناز ظهر رسيدرا سرياب كردند و از اين ع

امام پيش از اقامه به نطق ايستاد و پس از نطق به . حجاج اذان گفت. امام به حجاج بن مسروق فرمان داد اذان بگويد
آيا منازت را به مهراه اصحاب و لشكريانت خواهى خواند؟ حر  : آن گاه به حر بن يزيد فرمود. مؤذن فرمود اقامه بگو

  !خوامن بلكه مناز را با تو مى نه: گفت

  .ى خود داشته است ى او حيثيت افراد را در حيطه ى اراده دهد كه قـُّوه اين ادب از يك تن فرمانده نشان مى( (

  .بايد تا خود و هزار نفر را به اين گونه تواضع توان وا داشت به هر حال با هزار گونه مالحظات و حيثيات مبارزه مى

چريگى بر نفس . اى است از توفيق كه منشأ توفيق نيز خواهد شد تواضع باطىن در برابر حق است، بارقهاين ادب كه حتقق 
هزار  دارد كه هنگامى كه در حبران انقالب است و سى اى او را نريومند مى هاىي تازه به او خواهد داد، و به اندازه تواناىي

  بيند، توانا باشد، ىى خود را برتر از خود و در مافوق خود م برابر قـُّوه

  118: زيبائى هاى اخالق، ص

ا گردد   .حيثيت خود را نبازد و به تواناىي اراده چريه بر قواى خارج و ثقل و فشار آ

گوىي در وجود حر دو حوزه، يكى از قدرت ادب و ديگرى از تواناىي قـُّوه فراهم است، كه هر يك جامع جهان خود، و 
كند و از اجتماع جمموع حميطى قهار و زورمند به نظر  جمتمع و خداوندگار آن جهان مىهر يك به تنهاىي صاحب خود را 

  .))آيد مى
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حر نيز داخل . اش شد و اصحاب نزدش مجع آمدند پس امام مناز را به هر دو لشكر امامت كرد و سپس داخل سراپرده
ى  اقى لشكر به حمل صف خود برگشته در سايهاش بر او گرد آمدند و ب اصحاب ويژه. اى شد كه برايش برپا شده بود خيمه
  .هاى خود نشستند تا هنگام عصر شد مركب

ى حركت باشند فرمان داد براى كوچ آماده و مهيا باشند، سپس  يابند آماده امام براى آن كه تا از مناز عصر فراغت مى
رد و پس از مناز كنار كشيده رو به جانب منادى به مناز عصر صدا بلند كرد، مناز عصر را نيز امام بر دو لشكر امامت ك

  :مردم كرد و پس از محد و ثناى اهلى فرمود

رت خشنود خواهد بود! اى مردم ما كه اهل بيت . مشا اگر خدا ترس باشيد و حق را براى خدا حق بشناسيد خدا از مشا 
كنند و در ميان  نچه را حق ندارند ادعا مىحمّمد صلى اهللا عليه و آله و سلم هستيم به واليت اين امر از مردم ديگر كه آ

ميلى از ما و به جهالت حق ما  باشيم، وىل اگر جز به كراهت و ىب منايند اوىل مى مشا به گناه و جور و تعدى رفتار مى
، ها و مراسالت مشا براى من آمد حاضر نيستيد و رأيتان اكنون غري از آن است كه فرستادگان مشا به من رساندند و نامه

  .گردم شوم و از نزد مشا برمى من منصرف مى

  كىن چيست؟ دانيم اين مراسالت كه ذكر مى به خدا ما منى: حر بن يزيد گفت

   ها و مراسالتشان ميان آن خورجني را كه نامه! اى عقبة بن مسعان: حسني فرمود

  119: زيبائى هاى اخالق، ص

ها را جلوى رويشان  ها بود، پس آن نامه خورجيىن كه انباشته از نامهاو رفت و خورجني را بريون آورد، . آن است بريون آر
  .رخيت

اند، ما فرمان دارمي كه تا تو را مالقات كنيم و از تو مفارقت ننماييم تا تو  ما از آنان نيستيم كه نامه به تو نوشته: حر گفت
  .را به كوفه برده نزد عبيداللَّه بن زيادوارد كنيم

آنان سوار شدند و . سوار شويد: سپس رو به اصحاب كرد و فرمود. تر است اين آرزو به تو نزديك مرگ از: امام فرمود
رفتند كه برگردند سپاه حر جلو آمد . ها را از مسري كوفه برگردانيد مركب: فرمود. منتظر ماندند تا اهل حرم هم سوار شدند

  .و مانع از برگشنت آنان شد

  خواهى؟ مادرت به عزايت بنشيند چه مى: فتحضرت حسني عليه السالم به حّر گ
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گفت و او در چنني گرفتارى بود كه تو هسىت من  هان به خدا اگر ديگرى از عرب اين كلمه را به من مى: حّر گفت
دادم هرچه باداباد، وىل به خدا من  بردم و حتماً به او پاسخ مى كردم و مادرش را به شيون و فرزند مردگى نام مى واگذار منى

در يك مرحله تواضع قلىب حّر او را  »1« !حق ندارم كه مادر تو را ذكر كنم مگر به نيكوترين صورتى كه مقدور باشد
ى كوفه و شام به حضرت  رغم خواسته وادار كرد كه با بودن امام حسني عليه السالم به امامت مناز نايستد، بلكه على

ى ديگر ادب  اى از توفيق با اين صفت اخالقى به روى خود باز منايد، و در مرحله حسني عليه السالم اقتدا كند و روزنه
ى وجود اداى احرتام منايد، و با اين عمل كه  را وادار كرد كه نسبت به شخصيت حضرت زهرا عليها السالم با مههاو، او 

برخاسته از ادب دروىن او بود متام درهاى توفيق را به روى خود بگشايد، و در نتيجه قدم به قدم با سرعىت بيش از سرعت 
شت نزديك گردد، و از ط اغوت و بىت چون يزيد دور و به امام هدايت نزديك شود، و از شرك نور از دوزخ دور و به 

   رهاىي يافته به اعماق

______________________________  
  .58 - 54/ 3: عنصر شجاعت -)1(

  120: زيبائى هاى اخالق، ص

  !توحيد اعتقادى و عملى برسد

  :خوانيم در روايىت بسيار باارزش كه از روايات قدسى است مى

  »1« ...ُتُه َهرَوَلةً رََّب إىلَّ ِشْرباً َتقرَّْبُت إليِه ِذراعًا، وَمن تقرََّب إىلَّ ِذراعاً تـََقرَّْبُت إليِه بَاعاً، َوَمن أتاِىن َمْشياً أتـَيْ َمن تـَقَ 

شوم و كسى كه يك  كسى كه با عمل صاحل و اخالق حسنه يك وجب به من نزديك شود من يك ذراع به او نزيك مى. 
كنان به سويش  گردم و كسى كه يك قدم به سوى من آيد من هروله تقرب جويد من يك باع به او نزديك مى ذراع به من

  .آمي مى

   ترين جاذبه حسن خلق، قوى

فهميم كه حسن خلق براى جذب فيوضات اهلى و رمحت واسعه،  از آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم چنني مى
  .ترين جاذبه است قوى
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دت انسان پاك دامن و باتقوا و داراى خلوص و حضور قلب، با عبادت انساىن كه آلوده دامن و خاىل از تقوا و آيا عبا
  اخالص و حضور قلب است برابر است؟

اش  كند، با انساىن كه سينه اى پر از صفا و مهر و حمبت و نيت خري عبادت مى آيا انساىن كه با سينه. يقيناً برابر نيست
  .ترديد مساوى نيست ندگاىن چون حسد و حرص و كرب و كينه است مساوى است؟ ىبجنگل زندگى در 

ى رمحت و كرامت و فيض و قبوىل است؛ و عبادتى كه آميخته  عبادتى كه زلفش به حسن خلق گره خورده، جذب كننده
  .هاى نفساىن است توان و قدرتى براى جذب فيوضات اهلى ندارد با آلودگى

   ى مهني آلودگان به رذايل درباره »2« »ر منازگزارانواى ب«ى  ى شريفه آيه

______________________________  
  .5910، حديث 7، باب 298/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  .4): 107(ماعون  »فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنيَ « -)2(

  121: زيبائى هاى اخالق، ص

تواند قبوىل حق و  دهد كه مناِز آلودگان به رذايل منى نشان مىاخالقى كه بويژه آلوده به ريا و خبلند نازل شده است، و 
  .رمحت پروردگار را جذب كند، بلكه چنني منازى با منازگزارش مورد خشم و نفرت خداست

تواضع اصحاب كهف نسبت به حق سبب اضافه شدن هدايت خاص به آنان شد؛ هدايىت كه آنان را از دقيانوس و 
ى حق درآورد و وجودشان را اسوه و سرمشق  ردست به پناه خدا برد و در رمحت واسعهقومش جدا كرد و در غارى دو 

  .آيندگان قرار داد

ْم َو زِْدناُهْم ُهدىً «   .»1« »ِإنـَُّهْم ِفتـَْيٌة آَمُنوا ِبَرِِّ

  .اينان جوامنرداىن بودند كه به پروردگارشان اميان آوردند و ما بر هدايتشان افزودمي

در حّدى است كه پيامرب و امامان معصوم عليهم السالم در هر فرصىت مردم را به آراسته شدن به  ارزش حسنات اخالقى
ا سفارش مى   .گذاشتند اى مى كردند و به آراستگان به حسنات اخالقى احرتام ويژه آ
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   عبادات و اخالق

بيت در كنار هر عبادتى به اى است كه رسول خدا و اهل  قيمت و امهيت مكارم اخالق و حسنات نفساىن به اندازه
ا وصيت كرده ارزش دانسته و فقط موجب سقوط  اند، و عبادت را بدون مكارم اخالقى و حسنات نفساىن ىب رعايت آ

  .اند تكليف قلمداد كرده

ه رمضان ى ما كند كه پيامرب اسالم درباره حضرت رضا عليه السالم از پدران بزرگوارش از امرياملؤمنني عليه السالم روايت مى
  .براى ما سخنراىن كرد

______________________________  
  .13): 18(كهف   -)1(

  122: زيبائى هاى اخالق، ص

  :در ضمن آن سخنراىن سفارشات مهمى به مسائل اخالقى شده، از مجله

يدستان و از كار افتادگان صدقه دهيد، بزرگانتان را احرتام كنيد، به خردساالنتان رحم منايي د، به خويشاوندانتان به 
رسيدگى كنيد، زبانتان را حفظ مناييد و چشم از آنچه بر مشا حالل نيست بپوشيد و گوش از آنچه شنيدنش بر مشا حالل 

  .نيست ببنديد و به ايتام عطا كنيد تا به يتيمانتان عطا كنند، از گناهانتان به درگاه خدا توبه كنيد

ها در آن بلغزد؛ و  نيكو كند براى او جموز عبور از صراط خواهد بود، روزى كه قدمهركس در اين ماه اخالقش را ! اى مردم
هركس در اين ماه بر خدم و حشم خود و بر كلفت و كارگر خويش آسان بگريد، خدا حسابش را بر او آسان خواهد  

؛ و هركس در اين ماه گرفت؛ و هركس در اين ماه شّرش را نگهدارد خدا خشمش را روز قيامت از او نگه خواهد داشت
ى رحم كند خدا در قيامت او را به  يتيمى را اكرام كند خدا روز قيامت او را اكرام خواهد كرد و هركس در اين ماه صله

  .»1« رمحتش متصل خواهد كرد و هركس در اين ماه قطع رحم كند خدا در قيامت رمحتش را از او قطع خواهد كرد

يدسىت انفاق مى رسيد هر اسريى را آزاد مى مىپيامرب اسالم هرگاه ماه رمضان    .»2« منود كرد و به هر سائل و 

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم مى
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اند، و او با رعايت خلوص نيت براى خدا برخيزد و وضوىي كامل بسازد و با نيىت  به مرد يا زىن كه مناز شب را روزى داده
  آلودگى و بدىن فروتن و اشكى ريزان براى خدا مناز خبواند، خدا نه صف ازصادقانه و قلىب پاك از هر 

______________________________  
  .13494، حديث 18، باب 313/ 10: ؛ وسائل الشيعه53، حديث 259/ 1: عيون اخبار الرضا -)1(

  .13497ديث ، ح18، باب 315/ 10: ، باب فضل شهر رمضان؛ وسائل الشيعه72: ثواب االعمال -)2(

  123: زيبائى هاى اخالق، ص

داند، يك سر صف وصل به مشرق و  دهد كه در هر صفى عدد آنان را جز خدا منى فرشتگان را پشت سر او قرار مى
ديگر صف وصل به مغرب است، هنگامى كه از مناز فارغ شود به عدد آن فرشتگان براى او درجه و مقام نوشته خواهد 

  .»1« شد

  :زد رفت و فرياد مى عليه السالم در ايام حكومتش هر روز به بازار كوفه مى امرياملؤمنني

به . تقواى اهلى پيشه كنيد؛ درخواست خري را پيش اندازيد و به سهولت و آسان گرفنت، بركت جوييد! اى گروه تاجران
و از دروغ دورى كنيد، و از ستم  خريداران نزديك شويد، و به بردبارى و حلم آراسته گرديد، و از سوگند خوردن بپرهيزيد،

گريى مناييد، و به ستمديدگان انصاف دهيد، و به ربا نزديك نشويد، و ترازو و كيل را كامل و متام بدهيد، و  ورزيدن كناره
  .»2« از اجناس مردم مكاهيد، و تبهكارانه در زمني فساد مكنيد

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  الرِّبا: تَـَرى فـَْلَيْحَفْظ َمخَس خصاٍل َوإالَّ َفال َيْشَرتَِينَّ َوَال يَِبيَعنَّ َمن بَاَع َواشْ 

______________________________  
، حديث 39، باب 155/ 8: ، جملس ىف ذكر فضائل الصالة؛ وسائل الشيعه315/ 2: روضة الواعظني -)1(

10290.  

ان أمرياملؤمنني عليه السالم بالكوفة عندكم يغتدى كل يوم بكرة من ك: عن جابر، عن أىب جعفر عليه السالم قال -)2(
القصر فيطوف ىف أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان هلا طرفان وكانت تسمى السبيبة فيقف على أهل  
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م اتقوا اللَّه عز وجل، فاذا مسعوا صوته عليه السالم القوا م: يا معشر التجار: كل سوق فينادى ا بأيديهم وأرعوا اليه بقلو
م، فيقول عليه السالم قدموا االستخارة، وتربكوا بالسهولة، واقرتبوا من املبتاعني، وتزينوا باحللم، وتناهوا عن : ومسعوا باذا

بخسوا الناس اليمني، وجانبوا الكذب، وجتافوا عن الظلم، وأنصفوا املظلومني، وال تقربوا الربا، وأوفوا الكيل وامليزان، وال ت
  .أشياءهم، وال تعثوا ىف األرض مفسدين، فيطوف عليه السالم ىف مجيع أسواق الكوفة مث يرجع فيقعد للناس

  .22798، حديث 2، باب 382/ 17: ؛ وسائل الشيعه3، باب آداب التجارة، حديث 151/ 5: كاىف

  124: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  ا بَاَع َوالذَّمَّ إَذا اشَرتىَواَحلْلَف وَِكتماَن الَعيِب َواَحلمَد إذ

پرهيز از ربا، : خرد بايد پنج خصلت را حفظ كند و اگر جز اين باشد خنرد و نفروشد فروشد و مى كسى كه مى. 
فروشد و دورى   خوددارى از سوگند، دورى از پنهان كردن عيب جنس، اجتناب از تعريف و مدح جنس هنگامى كه مى

  .خرد ى كه مىگزيدن از مذمت جنس هنگام

پس  : ى جتارت نداد مگر اين كه با او عهد كرد سه برنامه را در جتارت رعايت كند پيامرب اسالم به حكيم بن حزام اجازه
گرفنت جنس از خريدارى كه از خريدش پشيمان شده است؛ مهلت دادن به كسى كه در پرداخت پول دچار مشكل شده 

  .»2« امل باشد يا نباشداست؛ و گرفنت حق از ديگران چه اين كه ك

  ها ها و زشىت ى خوىب ريشه

اگر بگوييم اعمال شايسته و حركات ناپسند انسان ريشه در حاالت مثبت و منفى باطىن و نفساىن دارد سخىن به گزاف 
  .امي نگفته

كنند  حق پريوى مىهاى  مثًال كساىن كه باطنشان به نور تواضع و فروتىن و خشوع و انكسار منور است، به آساىن از فرمان
بيىن و غرور و خودبيىن  منايند؛ اما كساىن كه باطنشان آلوده به كرب و خود بزرگ و به سهولت حقوق مردم را رعايت مى

كنند بلكه به پاميال كردن و  كنند، و نه اين كه حقوق مردم را رعايت منى هاى حق سرپيچى مى است از اجراى فرمان
  .يازند غارت حقوق بندگان خدا دست مى

اند كه به خبشى از  قرآن و روايات نسبت به دارندگان حاالت مثبت و آلودگان به حاالت منفى به طور مفصل نظر داده
  .شود آن آيات و روايات اشاره مى
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______________________________  
  .38، حديث 285/ 1: ؛ خصال2، باب آداب التجارة، حديث 150/ 5: كاىف  -)1(

  .4، باب آداب التجارة، حديث 151/ 5: اصول كاىف -)2(

  125: زيبائى هاى اخالق، ص

قرآن جميد براى شكسنت . ها و بالهاىي برخورد خواهد كرد انسان در طول زندگى به ناچار با مصايب و مشكالت و سخىت
و مناز فرمان  ها و بالها، مردم را به يارى گرفنت از صرب هيبت و عظمت مصايب و حل مشكالت، و برطرف كردن سخىت

اين يارى خواسنت و كمك گرفنت از صرب و مناز دشوار و سنگني است مگر بر كساىن كه باطنشان : گويد دهد و مى مى
  :آراسته به خشوع و فروتىن است

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ « َّ   .»1« »َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ

  .مناز يارى جوييد و اين دو، كارى دشوارند، جز براى اهل خشوعاز شكيباىي و 

ها كه درمان دردهاى زندگى است سر  بيىن است از اين گونه نسخه آرى، كسى كه باطنش آلوده به كرب و خود بزرگ
ا را به مسخره تابد و از اجنامش امتناع ورزد و بلكه اين حقايق عاىل را باور منى برمى   .گريد مى كند و گاهى هم آ

ى اهلى براى درمان  كند و به عنوان نسخه وىل كسى كه باطنش آراسته به تواضع و فروتىن است اين حقايق را باور مى
  .گريد خيزد و نتيجه هم مى پذيرد و با دل و جان به اجنام آن برمى دردها مى

  گرفت كرد از صرب و مناز مدد مى ناراحت مىشد كه او را  هرگاه پيامرب اسالم با مشكلى روبرو مى: اند مفسران نقل كرده
»2«.  

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

شويد وضو بگرييد و به مسجد برويد و مناز خبوانيد و دعا كنيد؛ زيرا خدا فرمان  هاى دنيا روبرو مى هرگاه با غمى از غم
  َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ « :داده
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______________________________  
  .45): 2(بقره  -)1(

  .99/ 1: جممع البيان -)2(

  126: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« »َو الصَّالةِ 

آمد به مناز  هرگاه مشكل مهم و سخىت براى امرياملؤمنني عليه السالم پيش مى: در كتاب شريف كاىف آمده است
  .»2« »َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ « :كرد خواست، سپس اين آيه را تالوت مى برمى

مالحظه كنيد سرور كائنات، رمحت خدا بر عامليان، خامت پيامربان، و شخصيت بزرگوار و باكرامىت چون امري مؤمنان، و 
ها از صرب و مناز مدد  امام به حق ناطق حضرت صادق عليه السالم براى حل مشكالت و شكسنت صولت سخىت

  .؛ زيرا باطن ملكوتى و عرشى آنان به صفت تواضع و فروتىن و به تعبري قرآن به حالت خشوع آراسته بودجستند مى

ها و برطرف كردن مشكالت به صرب و  وىل مغروران و متكربان و آلوده باطنان حاضر نيستند براى درهم شكسنت سخىت
امت و مناز و عبادت براى آنان بسيار سنگني و دشوار مناز روى كنند؛ زيرا به خاطر كرب و غرورشان توسل به صرب و استق

  .است

شدند و به كسالت دچار  اولياى اهلى و سالكان مسلك ملكوتى نه اين كه از عبادت و روى آوردن به پيشگاه خسته منى
ادت گشتند، بلكه به خاطر معرفتشان و صفاى باطنشان، و فروتىن و خشوع درونشان، با كمال شوق و نشاط به عب منى

گرفتند؛ چنان كه اين معىن را از  كردند، و در برخورد با مردم با اشتياق و رغبت حسنات اخالقى را به كار مى روى مى
  .كنيم آيد استفاده مى روايت بسيار پرقيمت و باارزشى كه در سطور بعد مى

   پنج ويژگى و خصلت از نيكان

  الَِّذيَن إَذا أْحَسُنوا: ن ِخياِر الِعباِد، فـََقالُسِئَل النَّىبُّ عَ : َعن أىب جعفر عليه السالم َقال

______________________________  
  .99/ 1: ؛ جممع البيان45): 2(بقره  -)1(
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  .1، باب صالة من خاف مكروها، حديث 480/ 2: كاىف  -)2(

  127: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« أُْعُطوا َشَكُروا، َوإَذا ابـْتـُُلوا َصبَـُروا، َوإَذا َغِضُبوا َغَفُروااْسَتبَشُروا، َوإَذا أساُؤوا اْسَتغَفُروا، َوإَذا 

رتين بندگان سؤال شد، حضرت فرمود از پيامرب درباره: امام باقر عليه السالم فرمود.  اند كه چون كار نيكى  كساىن: ى 
كنند، و زماىن كه  ز خدا طلب مغفرت مىشوند، و هنگامى كه كار زشىت از آنان سر زند ا اجنام دهند خوشحال و شاد مى

ورزند، و هنگامى كه  گزارند، و چون به بال و آزمايشى مبتال شوند صرب و شكيباىي مى نعمىت به آنان عطا شود سپاس مى
  .كنند از كسى به خشم آيند گذشت مى

لق و به كارگريى حسنات هاى بندگان حق اين است كه چون كار نيكى مانند عبادت و خدمت به خ آرى، يكى از نشانه
ها را  گردند؛ و خوشحاىل آنان به خاطر اين است كه خداى مهربان توفيق اجنام نيكى شود خوشحال مى از آنان صادر مى

  .اند رفيق راهشان كرد و شادمان از اينند كه جسم و جان و وقت را براى خدا هزينه كرده

كنند؛ عبادات آنان به خاطر اهداىف پليد و  ى خدا به عبادت قيام منىوىل آلودگان به رذايل اخالقى به اختيار خود و برا
آيند و در  ى عبادت درمى بينند به اجبار و زور باطىن به گردونه براى خودمناىي است و چون خود را در ميان اهل اميان مى

دهند؛ چنان  و كسالت اجنام مى ميلى اند ناراحتند و عبادت را از روى ىب حال عبادت هم از اين كه ناچار به عبادت شده
  :ى منافقان فرموده كه قرآن درباره

 »يُراُؤَن النَّاَس َو ال َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ قَِليًال   ِإنَّ اْلُمناِفِقَني ُخياِدُعوَن اللََّه َو ُهَو خاِدُعُهْم َو ِإذا قاُموا ِإَىل الصَّالِة قاُموا ُكساىل«
»2«.  

______________________________  
لس الثالث، حديث 10: ؛ اماىل صدوق31، باب املؤمن وعالماته، حديث 240/ 2: اصول كاىف -)1(   .4، ا

  .142): 4(نساء  -)2(

  128: زيبائى هاى اخالق، ص
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كسالت و خيزند با   ى آنان را خواهد داد و هنگامى كه به مناز برمى كنند و خدا كيفر خدعه يقيناً منافقان با خدا خدعه مى
  .كنند خيزند، در عبادت خود رياكارند و خدا را جز بسيار اندك ياد منى ميلى برمى ىب

َن ِإالَّ َو َو ال يـُْنِفُقو   الَة ِإالَّ َو ُهْم ُكساىلَو ما َمنَـَعُهْم َأْن تـُْقَبَل ِمنـُْهْم نـََفقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َو ِبَرُسوِلِه َو ال يَْأتُوَن الصَّ «
  .»1« »ُهْم كارُِهونَ 

هايشان باز نداشت جز اين كه به خدا و به رسولش كفر ورزيدند و جز با كسالت  و چيزى آنان را از پذيرفته شدن انفاق
  .كنند ميلى انفاق منى آيند و جز با ىب به سوى مناز منى

دهند، و از سوى ديگر با بيان واقعيات  فت مىقرآن جميد و روايات، از طرىف به انسان نسبت به حقايق آگاهى و معر 
  .ى پذيرفنت احكام حق و اجراى فرامني خدا گردد كنند تا آماده اخالقى درونش را تلطيف مى

انسان اگر از قرآن و روايات كسب آگاهى و معرفت نكند و موارد اخالقى را از آن دو منبع گرانبها نشناسد، به كفر و 
دهد، و در هيچ امرى تقواى اهلى را  اى را از روى شوق و ذوق اجنام منى و هيچ كار پسنديدهماند  شرك و نفاق باقى مى

  .كند و خود را ملزم به بندگى حق و اداى حقوق مردم خنواهد دانست رعايت منى

   جايگاه اخالق در معارف اهلى

احكام فقهى نزديك به پانصد آيه ما اگر در آيات قرآن به مسائل فقهى دقت كنيم خواهيم يافت كه آيات مربوط به 
شود؛ وىل در رابطه با حقايق اخالقى و حسنات نفساىن از ابتدا تا انتهاى قرآن جميد سوره به سوره و صفحه به صفحه  مى

ا كتاب به مكارم اخالقى اشاره شده و كثرت روايات هم در اين زمينه به اندازه ها به وجود آمده  اى است كه از جمموع آ
  .است

______________________________  
  .54): 9(توبه  -)1(

  129: زيبائى هاى اخالق، ص

اى كاىف، واىف، وسائل الشيعه، حمجة البيضاء و حبار االنوار و مهه اى  ى تفاسري قرآن و كتب معترب رواىي، صفحه مشا در كتا
ى  اين مهه آيه و روايت درباره. ر آن هستبينيد مگر اين كه حديثى يا احاديثى در رابطه با مكارم اخالق د را منى
ى اخالق در معارف اهلى است، و بر ماست كه به حسنات اخالقى با ديدى  هاى اخالقى نشانگر جايگاه ويژه ارزش
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ديگر بنگرمي و براى اين حقايق پرارزش حساىب ديگر باز كنيم و بكوشيم كه وجود ما از هيچ يك از آن حسنات خاىل 
ا در مههنباشد؛ زيرا حسن رتين بسرت براى پذيرفنت حقايق و اجراى آ   .ى شؤون زندگى است ات و مكارم اخالقى 

  برگشت به اخالق راه جنات از مفاسد

زا و عاملى براى آماده كردن سقوط انسان از انسانيت و  خأل زندگى از حسنات اخالقى بسيار خطرناك و وحشت
  .اى براى نابودى و هالكت جامعه است وسيله

هرگاه افراد جامعه والاقل اكثريت آن به فضايل اخالق متصف نباشند، و غرايز نفساىن لگامى از عقل و اميان و تقوا 
نداشته باشند، سري زندگى بس صعب و دشوار و جامعه كه براى تعاون و در نتيجه سعادت افرادش شكل گرفته تبديل به 

  !ى سوزان و شكنجه است ر كه سرا پا شرارهى امروزى بش جهنمى سوزان خواهد شد، مانند جامعه

هركس دستش برسد از . ى شؤون زندگى بيمارى مهلك فساد رخنه كرده است قباحت از قبايح برداشته شده و در مهه
  .گرگ و زالو نبود بايد مبريد  -به ندرت به خاطر تقوا -كند و اگر ضعيف و ناتوان يا خون ديگران تغذيه مى

ها داراى عظمت و آبرو  قراض آنان را در نيسىت فرو بُرد و اكنون نامى از ايشان منانده، و قرنهاىي كه مرگ و ان ملت
   ى بشرى خوانيم عيناً در چنگال مفاسدى افتاده بودند كه جامعه بودند، به حكم مهان توارخيى كه نامشان را در آجنا مى

  130: زيبائى هاى اخالق، ص

  !امروز غرق در آن مفاسد است

ى مناطق جهان، دهان گشاده  ى فعلى در مهه ل تأسف پرتگاه نيسىت، غرقاب فنا براى سقوط، و فرو بردن جامعهبا كما
  .ومتام موجبات سقوط وانقراض مهياست

چه در جهت  -هر روز كم و بيش فقر عمومى. اند و فساد در نظرشان عادى شده است ها به مفاسد خو گرفته ملت
و شيوع فحشا و علىن بودن آن، بدون پرده در جرايد و جمالت دنيا  -ايج شوم آنمادى و چه در جهت معنوى و نت

  .منعكس است و نياز به تفصيل ندارد

ى اميان به خدا و قيامت و آراسته شدن به  بشر براى جنات از اين مهه مفاسد و مهالك هيچ راهى جز برگشت به گردونه
شود كه از خود شخصيت اخالقى بسازد، علم فقه و  ران برتر مىى جاندا بشر آن گاه از مهه. حسنات اخالقى ندارد
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وىل  -اما نه به صورت واجب عيىن بر مهه كس -حقوق و هندسه و رياضى و پزشكى گرچه براى رفاه جامعه الزم است
ىن در دارا بودن راسىت و امانت و معاونت با غري و ساير فضايل اخالقى بر فرد فرد بشر واجب عيىن است و اگر چند ت

  .جامعه و ملىت يا در جهان به اين فضايل ممتاز بودند اين تكليف حياتى از ديگران ساقط نيست

مهه كس و هر فرد بايد راستگو و صريح و شجاع و امني و داراى اخالق و ملكات فاضله باشد، تا به حق انسانيت خود  
يعىن آنچه را كه در پرتو آن از جانوران برترى يافته كه عبارت از تربيت جهت ممتازه است قيام كند وگرنه انسان نيست؛ 

ند آدمى، به مهني خاطر خطاب است و ديدمي  » يا أيها النّاس«هاى قرآن  ضايع و باطل كرده است و نشايد كه نامش 
اماتى كه از پرتو تابش انوار هدايت چه آلودگاىن كه خواستند از آلودگى برهند به راه راست آمده و پاك شدند و به مق

  .»1« رسيدند

______________________________  
  .، با اندكى تصرف در عبارات8 -6: علم اخالق يا حكمت عملى -)1(

  131: زيبائى هاى اخالق، ص

   اْرَمحُوا تـُْرَمحوا َواغِفروا يـُْغَفْر َلُكم

  164/ 3: كنز العمال

  132: زيبائى هاى اخالق، ص

   آخرتخبش ششم كشتزار دنيا و دروگاه 

  133: زيبائى هاى اخالق، ص

   ى آخرت دنيا مزرعه

ى مزرعه و كشتزار براى آخرت  شود كه خداى مهربان دنيا را براى بندگانش به منزله از آيات قرآن و روايات استفاده مى
زارعى عاقل  ى تعاليم وحى و هدايت انبيا و امامان چند روزى كه در دنياست مانند انسان بايد در سايه. قرار داده است

رتين حمصول و  و دهقاىن بصري بذر اميان و عمل صاحل و حسن خلق را در اين كشتزار بپاشد، و پس از ورود به آخرت 
شت جاويد است حتصيل كند   .ميوه را كه رضاى حق و 
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از زراعت براى  ى وجود بايد مواظب باشد زرق و برق امور مادى، و ظاهر دل فريب اجناس و عناصر، او را انسان با مهه
آخرت غافل نكند، و به هوا و هوس و شهوات نامناسب دچار ننمايد، و از شاهراه هدايت به دركات احنراف و ضاللت 

شود كه  نيندازد، كه اگر چنني شود از وجود او موجودى چون فرعون و قارون و منرود و شداد و معاويه و يزيد ساخته مى
ها و خمالفت با حقايق و ضّديت با پيامربان و  رتگرى و پاميال كردن حقوق انسانبه چيزى در دنيا جز آدم كشى و غا

  .امامان رضايت خنواهد داد

كنند، منتهاى آرزو و آخرين هدف و  خربى از حقايق و جهل به معارف و جداى از هدايت حق زندگى مى آنان كه با ىب
گردند، و به  اى يقيناً گرد حقايق منى ان با چنني انديشهآن. بينند تنها مقصدشان دنياست، و ماوراى آن چيزى را منى

   دهند، و به شوند، و عمل صاحلى را اجنام منى ى اميان وصل منى ى طيبه شجره

  134: زيبائى هاى اخالق، ص

و از  تر اى درنده تر و از هر درنده گردند؛ وجودشان از نظر سريت و حركات از هر حيواىن حيوان مكارم اخالقى آراسته منى
  .تر است هر شيطاىن خبيث

تر از سنگ است   اينان به خاطر گرايش غلط و اشتباه و باطلشان به دنيا، قلبشان هم چون سنگى سخت و بلكه سخت
كند، بلكه بذرهاى معنوى در قلب آنان تباه  كه هيچ بذرى از بذرهاى معنوى و اهلى و ملكوتى در قلبشان رشد و منو منى

  .گردد و ضايع مى

  :ان به خاطر اين كه از اين حقيقت ناب كه در كالم معصوم آمده كهاين

نيا َمْزَرَعُة اآلِخَرة   »1« الدُّ

  .ى آخرت است دنيا مزرعه. 

كارند؛ بذرى كه حمصولش خشم و نفرت خدا و عذاب دردناك  زار وجودشان جز بذر گناه و معصيت منى در شوره. غافلند
  .دوزخ است

ى باطل و  خربان و برداشت اشتباه آنان و انديشه ات مذمت شده در حقيقت نگاه اين گونه ىبدنياىي كه در قرآن و رواي
غلط ايشان است كه به سبب احنراف در نگاه و برداشت و انديشه عناصر و اجناس و مواد و ابزار را جز در مسري 
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گريند، و خود را به خسارت ابدى  منىشهوات حيواىن و غرايز نفساىن و هرگونه گناه و معصيت و زشىت و آلودگى به كار 
  .كنند و زيان مهيشگى دچار مى

اى عامل ختريب انسانيت و از دست دادن آخرت آباد و حمروم  اتصال به چنني دنياىي با چنني نگاه و برداشت و انديشه
رفنت ماندن از فيوضات حضرت رب االرباب و دور شدن از رمحت حق و دچار شدن به پوچى و پوكى و بر باد 

استعدادهاى معنوى و سقوط در منجالب معاصى و ورود به هالكت ابدى و باز ماندن از سعادت و خوشبخىت مهيشگى 
  .و سرمدى است

______________________________  
  .124، باب 148/ 70: ؛ حبار االنوار66، الفصل العاشر، حديث 267/ 1: عواىل الآلىل -)1(
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اى است كه بايد در آن گنج  اى است كه بايد در آن معرفت آموخت؛ خزينه ز ديدگاه قرآن و روايات، دنيا مدرسها
اى است كه بايد در آن براى جسم و جان لباس طاعت و عبادت دوخت؛ و گذرگاهى  سعادت اندوخت؛ خياط خانه

  .آن بذر اميان و عمل و اخالق كاشت اى است كه بايد در است كه بايد از آن به سوى آخرت كوچيد؛ و مزرعه

  بدان اى دل اگر هسىت تو عاقل
 

  نشايد بود غافل كه يك دم مى

 به روز و شب عبادت كرد بايد
 

 دل و جانت قرين درد بايد

  

 از آن خبشيدت اى جان زندگى را
 

 كه تا بندى كمر مر بندگى را

  به راه بندگى چون اندر آىي
 

  مناىي به قدر وسع خود جهدى

  عبادت را اساس راه دين دان
 

  عبادت بود مقصودش يقني دان

  به كارت هرچه آمد ظاهر شرع
 

  بياموز از فقيهى اصل تا فرع
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  وضو و غسل و اركان طهارت
 

  متامت فهم كن اندر عبادت

  ى خويش مهان حكم مناز و روزه
 

  خبوان و فهم كن آن گه بينديش

 سرمهان حكم زكات و حج يك 
 

 اگر مالت بود بر خوان ز دفرت

  مهان حكم حالل و هر حرامى
 

  مهى خوان تا كه ياىب نيك نامى

 ز شخص عامل اين يكسر بياموز
 

 كه تا روزت شود پيوسته فريوز

 ز غري حق تربى كن تو جانا
 

 كه تا بينا شوى در راه و دانا

  

   قيامت و دروگران

  :ى دروگر وجود ندارد دو دستهى باعظمت قيامت بيش از  در صحنه

ى آن نگاه، دنيا را  نگاهى صحيح و درست بود، و بر پايه - زماىن كه در دنيا بودند -اى كه نگاهشان به دنيا دسته - 1
   ى توان و مهت خود را براى كاشنت بذر اميان و عمل ى آخرت به حساب آوردند، و به مهني سبب مهه مزرعه

  136: زيبائى هاى اخالق، ص

شت جلوه مى اخالق به كار گرفتند، و در قيامت ِكشته و كنند، و  كند درو مى ى خود را كه به صورت خشنودى حق و 
ره مى   .گريند تا ابد از اين حمصول شريين 

ى آن نگاه، دنيا را جز  نگاهى باطل و نادرست بود و بر پايه - زماىن كه در دنيا بودند -اى كه نگاهشان به دنيا دسته - 2
ى توان و مهت خود را براى پاشيدن  اى براى خوش گذراىن و شكم چراىن و شهوت راىن نديدند؛ و به مهني خاطر مهه انهخ

ى خود را كه به صورت خشم و نفرت حق و هفت  بذر گناه و معصيت و جتاوز و ستم به كار گرفتند، و در قيامت ِكشته
چشند، و كسى هم آنان  حمصول تلخ و ناگوار را با ذلت و خوارى مىكنند، و تا ابد از اين  شود درو مى دوزخ آشكار مى
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ى بارى بار آنان  كند، و بردارنده دهد، و دست شفاعت به سويشان دراز منى را براى جنات از اين وضع ناهنجار يارى منى
  :چنان كه در قرآن جميد آمده. دارد را به دوش خود برمنى

  .»1« » رىَو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أُخْ «

  .كشد و هيچ كس بار گناه ديگرى را به دوش منى

آرى، قيامت روز عدل و انصاف و حساب و ميزان است، و جز نور امسا و صفات حق و حسنات اخالقى نورى در آن 
ى بندگانش به  ى شوكت در آن روز در اختيار خداست؛ و خدا در آن روز با مهه متام قدرت و مهه. كند پرتوافشاىن منى

كند كه براى جنات كسى بارى از گناه آن   كند، و كسى را جمبور منى عدل و داد و انصاف و لطف و كرم و حمبت رفتار مى
كارى در گرو اعمال خود است، به جز اهل اميان كه حّر و آزادند و بارى  كس را به دوش خود بردارد، بلكه هر خالف

  .بر دوش ندارند

______________________________  
  .7): 39(؛ زمر 18): 35(؛ فاطر 15): 17(اسراء  -)1(
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وىل . يابند اى را منى شود، و آنان براى رهاىي خود از عذاب هيچ وسيله در آن روز متام وسايل جنات از بدكاران قطع مى
قى و شفاعت شفيعان را در اختيار اهل اميان براى جنات سريع خود وسايلى چون اميان و عمل و به ويژه حسنات اخال

  .دارند

  :فرمايد اى ندارند مى ى بدكاران كه راهى به هيچ وسيله قرآن درباره

  .»1« »ِإْذ تـَبَـرَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َو َرَأُوا اْلَعذاَب َو تـََقطََّعْت ُِِم اْألَْسبابُ «

جويند؛ و عذاب را  از پريوانشان بيزارى مى) و سركشان و طاغوتيان و شاهان و قلدران كفر و شرك(آنگاه كه سردمداران 
  .بريده شود) ى وسايل جنات و مهه(مشاهده كنند، و ميانشان پيوندها 

   فرار بدكاران از بدكاران در قيامت
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  :اند كه هاى شيعه و اهل سنت از پيامرب روايت كرده كتاب

مادرى كه كانون مهر و حمبت و عشق . شوند ى قيامت مى ر گناه سنگني دارند وارد عرصهمادرى با فرزندش كه هر دو با
  ورزى به فرزند است؛

  ى جانش به فرزند شري دهد؛ مادرى كه براى پرورش فرزندش حاضر است از شريه

  مادرى كه براى جنات فرزندش از آسيب و بال حاضر است خود را به هر آب و آتشى بزند؛

  املثل مهر و حمبت است؛ مادرى كه ضرب

   به ياد دارى نه ماه تو را در شكم: گويد اين مادر در قيامت به فرزندش مى

______________________________  
  .166): 2(بقره  -)1(
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حفاظت كردم و براى خود محل كردم و دو سال در آغوشم به تو شري دادم و چگونه در هر موقعيىت از تو نگه دارى و 
ى خود منتقل كن تا مرا به دوزخ  هاىي را حتمل منودم، اكنون بيا مقدارى از بار گناه من را به پرونده به مثر رسيدنت چه رنج

  .نربند

  !!دهد تا ديگر بار اين پيشنهاد را نشنود گريزد و فرار را بر قرار ترجيح مى وىل فرزند با شنيدن اين پيشنهاد از مادر مى

  :آرى، قيامت براى بدكاران روزى است كه

  .»1« »َو صاِحَبِتِه َو بَِنيهِ * َو أُمِِّه َو أَبِيهِ * يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمْن َأِخيهِ «

  .گريزد انسان از برادر و پدر و مادر و مهسر و فرزندش مى]  در قيامت[روزى كه 

شوند و با هم در  دن و شناخت يكديگر مسرور و شاد مىروند و از دي وىل شايستگان در قيامت به سوى يكديگر مى
  .كنند ى رمحت حق اجتماع مى سايه
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كنند و  ى معنوى بيشرتى برخوردارند از برادران و خواهران ديىن خود در پيشگاه حق شفاعت مى و آنان كه از سرمايه
  .پذيرد خداى مهربان شفاعتشان را مى

   حسنات اخالقى در كالم حضرت حق

شت عنرب سرشت كنار هم به سر مىشايستگا برند و حىت  ن، به خاطر اميان و عمل صاحل به ويژه حسنات اخالقى در 
  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى. ى پاكشان با آنان مهنشني هستند پدران و مهسران و ذريه

ِذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو َخيَْشْوَن َربـَُّهْم َو َخياُفوَن ُسوءَ َو الَّ * الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َو ال يـَنـُْقُضوَن اْلِميثاقَ «
   َو الَِّذينَ * احلِْسابِ 

______________________________  
  .36 -34): 80(عبس  -)1(
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ْم َو أَقاُموا الصَّالةَ  * ارِ َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيًة َو َيْدَرُؤَن ِباحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُولِئَك َهلُْم ُعْقَىب الدَّ  َصبَـُروا اْبِتغاَء َوْجِه َرِِّ
ا َو َمْن َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو َأْزواِجِهْم َو ُذرِّيَّاِِْم َو اْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن عَ  َسالٌم َعَلْيُكْم * َلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بابٍ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَ

  .»1« »ِمبا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّارِ 

و آنان كه پيوندهاىي را كه خدا به اتصال آن فرمان داده * شكنند كنند و پيمان را منى كساىن كه مهواره به عهد خدا وفا مى
و كساىن كه براى حتصيل خوشنودى پروردگارشان * حساب بيم دارندترسند و از بدى  دارند و از پروردگارشان مى متصل مى
كنند، و با خوىب بدى  امي در پنهان و آشكار انفاق مى دارند، و از آنچه به آنان روزى داده كنند، و مناز را برپا مى صرب مى

شوند و نيز پدران و  مىهاى جاويداىن كه وارد آن  شت* منايند، عاقبت خوش سراى ديگر براى آنان است را دفع مى
سالم و سالمىت بر مشا به :]* گويند و مى[شوند  ى آنان و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى مهسران و فرزندان شايسته

  .»خاطر صرب و استقامىت كه از خود نشان داديد، چه عاقبت نيك اين سرا نصيب مشا شد

و به يك مورد از موارد عبادت و بندگى كه هر يك به جاى خود در اين آيات شريفه به هشت مورد از حسنات اخالقى 
شود  بذرهاىي كه وقىت در كشتزارى چون دنيا به دست مؤمن كاشته مى. از بذرهاى پرمثر معنوى است اشاره شده است
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شت ر حق هاى پايدار و استقبال فرشتگان و مهنشني شدن او با پدران و مهسران و فرزندان شايسته در جوا حمصولش 
  .است

  :حسنات و مكارم اخالقى كه در هشت مورد در اين آيات آمده عبارت است از

______________________________  
  .24 -20): 13(رعد  -)1(
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از  ترس -4. حفظ پيوند با آنان كه خدا به پيوند با آنان فرمان داده است -3. نشكسنت پيمان - 2. وفاى به عهد - 1
  -6. بيم از بدى حساب -5. عظمت حق

  .دفع بدى با خوىب -8. انفاق در پنهان و آشكار -7. صرب و استقامت

  .و يك موردى كه در اين آيات از موارد عبادت به آن اشاره شده است، مناز است

شت و مهنشيىن با هاى جاويد  راسىت عجيب است، اكثر چيزى كه انسان را به خشنودى حق و استقبال فرشتگان و 
  .رساند حسنات اخالقى است نيكان از اقوام در جوار حق مى

  :به قول شاعر نيك گفتار، صابر مهداىن

 عشق بازان حقيقى مهگى جان مهند
 

 زان كه در راه وفا پريو جانان مهند

 آن يكى را نتوان زان ديگرى خواند جدا
 

 چون سراپا مهه گوشند و به فرمان مهند

 اند گلى مايل و دلباختهگرچه هريك به  
 

 اند و در اين باغ نگهبان مهند خيل خنل

  مهه روشن دل و شريين سخن و رازينوش
 

 طوطى و آينه دار و شكرستان مهند

  زان به صورت ننشينند سر خوان كسى
 

 خور خوان مهند كه به معنا مهگى ريزه
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  اند مقيم چند روزى كه در اين دير سپنج
 

 هم و مهمان مهندميزبان هم و يار 

  آگهانند ز حال دل هم در مهه حال
 

 گوىي از راه درون مرغ سليمان مهند

 صاحب طينت تكوين و تلّون نپذير
 

 هاى گلستان مهند باغبان هم گل

  زان بود قسمتشان زندگى جاويدان
 

 تا نگويند كه مستوجب هجران مهند

  

ى رعد مطرح است  ى مباركه ى حسنات اخالقى كه در آيات سوره گانهدر اينجا الزم است براى هريك از موارد هشت  
  .يك يا چند روايت از پيامرب اسالم و اهل بيت گرامش ذكر كنيم تا بيش از پيش ارزش حسنات اخالقى روشن شود
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  وفاى به عهد

  :حضرت فرمود. متام قوانني دين مرا آگاه كناز : گويد به حضرت زين العابدين عليه السالم گفتم اىب مالك مى

  »1« َقوُل اَحلقِّ واُحلكُم ِبالَعدِل َوالَوفاءُ بالَعهدِ 

  .گفتار حق و داورى به عدالت و وفاى به عهد. 

  :كنند كه آن حضرت فرمود حضرت رضا عليه السالم از پدرانش از پيامرب خدا روايت مى

ُم، َووَعَدُهم فـََلْم ُخيِْلْفُهم، فـَُهو ِممَّن َكُمَلت ُمُروَءتُُه، َوَظَهرْت ِعداَلُته، َمن َعاَمل الّناَس فـََلم َيْظِلمُهم، وَ  ثـَُهم َفلم َيْكِذ حدَّ
  »2«  وَوَجبْت اخوَّتُُه، َوَحُرَمْت ِغيَبتُهُ 

ه دهد و كسى كه با مردم معامله كند و به آنان ستم نورزد، و سخن بگويد و به آنان دروغ نگويد، و به آنان وعد. 
اش واجب شده، و غيبتش  خلف وعده نكند، از كساىن است كه مرّوتش كامل شده، و عدالتش آشكار گشته، و برادرى

  .حرام است
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   نشكسنت پيمان

كه در مورد آن   -ى جنگ مجل و شكايت بسيار سخت از طلحه و زبري امرياملؤمنني عليه السالم هنگام وقوع حادثه
سه خصلت است كه در قرآن آمده و بازگشت آثار : اى به شيعيانشان نوشتند نامه در -حضرت پيمان شكىن كردند
  :خدا فرموده. جتاوز، حيله، شكسنت پيمان: شومش به خود مردم است

______________________________  
  .1، حديث 47، باب 92/ 72: ؛ حبار االنوار90، حديث 113/ 1: خصال -)1(

  .34، حديث 31، باب 30/ 2: عيون اخبار الرضا ؛28، حديث 208/ 1: خصال -)2(
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ا بـَْغُيُكْم َعلى... «   .»1« »...أَنـُْفِسُكمْ   يا أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ

  .جتاوزتان فقط به زيان خود مشاست! اى مردم

ا يـَْنُكُث َعلى... «   .»2« »...نـَْفِسهِ   َفَمْن َنَكَث َفِإمنَّ

  .شكند پيمان بشكند فقط به زيان خود مىو كسى كه 

  .»3« »...َو ال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ ِبَأْهِلهِ ... «

  .كند ى بد جز اهلش را حماصره منى و مكر زشت و حيله

با من  طلحه و زبري بر ما ستم و جتاوز كردند، و بيعت مرا شكستند و: ى خود را به اين مجله خامته دادند كه سپس نوشته
  .»4« مكر و حيله منودند

   حفظ پيوند با آنان كه خدا فرمان داده است

ى رحم واقعى عبارت است از رسيدگى مادى و  صله. ى رحم شده است از اين واقعيت در معارف اهلى تعبري به صله
  .معنوى به خويشاوندان و حداقل زيارت آنان
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  :پيامرب فرمود

  .»5« ى رحم كند فراخى و وسعت آيد و اجل و مرگش به تأخري افتد صلهشود در رزقش  كسى كه خوشحال مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .23): 10(يونس  -)1(

  .10): 48(فتح  -)2(

  .43): 35(فاطر  -)3(

  .366/ 3: ؛ تفسري برهان78، حديث 1، باب 107/ 32: حبار االنوار -)4(

  .من سره أن يبسط له ىف رزقه وينسأ له ىف أجله فليصل رمحه: نىب صلى اهللا عليه و آله و سلم قالعن أنس عن ال -)5(

  .5، حديث 3، باب 89/ 71: ؛ حبار االنوار112، حديث 32/ 1: خصال
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كند، و  او عطا مى ى رحم كند خداوند پاداش صد شهيد به كسى كه با جان و مالش به سوى خويشاوند رود تا صله
شود، و به مهني اندازه درجاتش را باال  براى او به هر قدمى چهل هزار حسنه خواهد بود، و چهل هزار بدى از او حمو مى

  .»1«  برند، و گوىي خدا را صد سال در حال صرب و طلب رضاى او عبادت كرده است مى

  :مودفر  از حضرت صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد ابوبصري مى

پاداش ده كسى كه با من صله داشته؛ و از رمحت قطع كن كسى كه با من ! خدايا: گويد رحم آوخيته به عرش است، مى
  .»2«  و آن رحم آل حممد است. قطع رحم كرده

  خوف از خدا
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برد از عظمت حضرت حق و حكم و  بر انسان واجب است تا زماىن كه در دار تكليف و سراى مسؤوليت به سر مى
  .اش در قيامت و عذاب سوزان جاويدى كه براى منكرين و خمالفني آماده كرده است برتسد ورىدا

  .ى پرمنفعت اين گونه ترس بدون ترديد خوددارى از معاصى و گناهان است حمصول و ميوه

______________________________  
اللَّه عّز وجل أجر مائة شهيد وله بكل خطوة أربعون من مشى إىل ذى قرابة بنفسه وماله ليصل رمحه أعطاه : قال النىب -)1(

  .ألف حسنة وميحى عنه أربعون ألف سيئة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك وكأمنا عبد اللَّه مائة سنة صابرا حمتسبا

لس السادس والستون، حديث 431: اماىل صدوق   .6، حديث 3، باب 89/ 71: ؛ حبار االنوار1، ا

إن الرحم معلقة بالعرش يقول اللهم ِصل من وصلىن : مسعته يقول: عن أىب عبد اللَّه عليه السالم، قالعن أىب بصري،  -)2(
  .ورحم كل ذى رحم »الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَّهُ ِبِه َأْن يُوَصلَ «  واقطع من قطعىن وهى رحم آل حممد وهو قول اللَّه عز و جل

  .493/ 2: 27790، حديث 17، باب 534/ 21: ؛ وسائل الشيعه7 ، باب صلة الرحم، حديث151/ 2: كاىف
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اى و در هيچ مكاىن و  انسان وقىت برتسد كه وجودى عظيم چون حضرت حق مراقب و مواظب اوست، و در هيچ حلظه
ابرسى و سپس دچار در خلوت و آشكارى از او غايب نيست، و بداند كه حمصول تلخ گناه، گرفتارى شديد در حس

ترين حاالت انسان و از  بنابراين حالت خوف در اين جهت از عاىل. كند شدن به دوزخ است، يقيناً از گناه خوددارى مى
  .برترين مكارم و حماسن اخالقى است

  :امام صادق عليه السالم به يكى از يارانش به نام اسحاق بن عمار فرمود

ترديد او تو  بيىن ىب بيىن، و اگر تو او را منى ىي او را با دو چشم سر در برابر خود مىاز خدا برتس چنان كه گو ! اى اسحاق
بيند آن گاه در  اى؛ و اگر معتقدى كه تو را مى بيند يقيناً كافر شده بيند؛ و اگر اعتقادت بر اين باشد كه او تو را منى را مى

  :و نيز آن حضرت فرمود »1« !!اى بينندگان قرار داده ترين برابر ديد او دست به گناه بزىن مسلماً او را از پست

نَيا   »2« َمن َعَرَف اللََّه َخاَف اللََّه، َوَمن َخاَف اللََّه َسَخْت نـَْفُسُه َعِن الدُّ
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ها و شهواتى را كه موجب خشم خداست  شود و كسى كه خداترس شود لذت كسى كه خدا را بشناسد خداترس مى. 
  .كند ترك مى

  :فرمودرسول خدا 

______________________________  
خف اللَّه كأنك تراه، وإن كنت ال تراه فإنه ! يا إسحاق: قال أبو عبد اللَّه عليه السالم: عن إسحاق بن عمار، قال -)1(

  .رينيراك، وإن كنت ترى أنه ال يراك، فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك مث برزت له باملعصية فقد جعلته من أهون الناظ

  .2، حديث 59، باب 355/ 67: ؛ حبار االنوار2، باب اخلوف و الرجاء، حديث 67/ 2: اصول كاىف

  .، الفصل الرابع ىف اخلوف و الرجاء117: ؛ مشكاة االنوار4، باب اخلوف و الرجاء، حديث 68/ 2: اصول كاىف -)2(
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شود و او به خاطر ترس از خدا از آن اجتناب ورزد، خدا آتش را بر او حرام كسى كه گناه كبريه يا شهوتى به او عرضه 
براى هركس كه از مقام : كه: دهد و آنچه را در قرآن به او وعده داده كند و از فزع و ترس اكرب او را امان مى مى

شت است،   .»2« كند وفا مى »1« پروردگارش برتسد در 

   كفن دزد بىن اسرائيلى

  !دزديد شكافت و كفن مردگان را مى مردى در بىن اسرائيل قبور را مى: كند عابدين عليه السالم حكايت مىحضرت زين ال

كفن دزد را خواست . اى داشت بيمار شد و بر مرگ خويش و از اين كه نبش قرب شود و كفنش را بدزدند ترسيد مهسايه
  :كفن دزد گفت. به تو حاجىت دارم: گفت. هرتين مهساي: اى براى تو بودم؟ گفت من چگونه مهسايه: و گفت

رتينش را بردارى و هنگامى كه من دفن : مهسايه دو كفن نزد او گذاشت و گفت. كنم حاجتت را برآورده مى دوست دارم 
  .شدم گورم را براى بردن كفنم نشكاىف
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هنگامى كه . مهسايه از دنيا رفت. تافزود تا پذيرف كرد وىل مهسايه بر اصرارش مى كفن دزد از برداشنت كفن خوددارى مى
دزدم، هر  دزدم يا منى اين ميت دفن شد، چه علم و بصريتى براى اوست كه بفهمد من كفن او را مى: دفن شد نّباش گفت

  !!برم شكافم و كفنش را مى روم و قربش را مى آينه مى

  .م مدهاين كار زشت را اجنا: دهد اى ندا مى چون قربش را شكافت شنيد ندا دهنده

   ى حقيقى اش توبه نّباش خاك روى قرب رخيت و به خانه بازگشت و از گذشته

______________________________  
  .46): 55(الرمحن  -)1(

، حديث 59، باب 365/ 67: ؛ حبار االنوار)ص(، باب ذكر مجل من مناهى النىب 13/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
13.  
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مرا به مشا حاجىت : گفت. پدر خوىب بودى: من چگونه پدرى براى مشا بودم؟ گفتند: كرد، سپس به فرزندانش گفت
هنگامى كه من از دنيا رفتم مرا به : گفت. كنيم هر حاجىت دارى بگو ان شاء اللَّه به اجنامش اقدام مى: گفتند. است

خاكسرتم را به سوى دريا و نصف ديگر را به جانب خشكى  آتش بسوزانيد، چون خاكسرت شدم در برابر تندبادى نصف
  .بر باد دهيد

پس از مرگش و اجنام وصيتش خداى توانا خاكسرتش را مجع كرد و . فرزندان به پدر تعهد دادند كه اين كار را اجنام دهند
به عزتت سوگند بيم از : چه چيز تو را واداشت كه چنان وصيىت به فرزندانت بنماىي؟ گفت: به او حيات خبشيد و گفت

  .»1«  آمرزم خبشم، و گناهانت را مى كنم، و تو را از خوفم اميىن مى من طلبكارانت را راضى مى: خداى بزرگ فرمود. تو

   جوان خائف

ى درخىت خود را از حرارت آفتاب دور نگاه  روز بسيار گرمى پيامرب خدا در ميان ما در سايه: گويد يكى از ياران پيامرب مى
هاى داغ، گاهى پشتش را  ناگهان مردى آمد و پرياهنش را از بدنش در آورد و شروع كرد به غلط زدن روى ريگ. داشت

  :گفت كرد و مى ها داغ مى و گاهى رويش را به حرارت آن ريگ
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  !دهى تر از كارى است كه تو اجنام مى آنچه از عذاب نزد خداست، سخت! بچش

پيامرب با دستش به او . آن مرد از عملش فارغ شد و لباسش را پوشيد و روى به رفنت كردنگريست تا  پيامرب كار او را مى
كارى را از تو ديدم كه از ديگر مردم نديده بودم، چه ! ى خدا اى بنده: اشاره فرمود و او را نزد خود خواست و گفت

  ترديد ىب: پيامرب فرمود. خوف از خدا: عاملى تو را به اين كار واداشت؟ گفت

______________________________  
لس الثالث واخلمسون، حديث 327: اماىل صدوق -)1(   .22، حديث 59، باب 377/ 67: ؛ حبار االنوار3، ا
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ا به خاطر تو مباهات مى كند؛ سپس رو به اصحابش كرد و  حق خوف از خدا را ادا كردى، پروردگارت به اهل آمسا
  :پس نزد او رفتند و او هم براى آنان دعا كرد و در دعايش گفت. نزد او برويد تا براى مشا دعا كند! اى حاضرين: دفرمو 

شت را جايگاه ما كن پروردگارا كار ما را بر هدايت قرار ده، و تقوا را توشه   .»1«  ى ما مقّرر فرما، و 

   بيم از بدى حساب

  :شد؟ گفت فالىن، تو را با برادرت چه مى: فرمودامام صادق عليه السالم به مردى 

به من بگو معناى : حضرت فرمود. فدايت شوم حقى بر او داشتم خواستم حقم را از او وصول كنم، كار به نزاع كشيد
  چيست؟ »َو َخياُفوَن ُسوَء احلِْسابِ «  ى آيه

ترسند حسابشان را به  به خدا سوگند، بلكه مى ترسند خدا بر آنان ستم و ظلم روا دارد؟ نه آيا معنايش اين است كه مى
  .»2« دقت برسد و مو را از ماست بكشد

  .گريى است سوء حساب مهان دقت سخت و خرده: امام صادق عليه السالم فرمود

  .»3« معنايش اين است كه گناهان را به حساب آورد و حسنات را حساب نكند: و نيز فرمود

   صرب و استقامت
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تاىب در برابر نامالميات و مصايب  صرب، بازداشنت نفس از ىب: فرمايد ن طوسى رمحه اهللا در معناى صرب مىخواجه نصري الدي
   صرب باطن را از اضطراب. است

______________________________  
لس الرابع و اخلمسون، حديث 340: اماىل صدوق -)1(   .23، حديث 59، باب 378/ 67: ؛ حبار االنوار26، ا

  .28، حديث 11، باب 266/ 7: ؛ حبار االنوار40، حديث 210/ 2: تفسري عياشى -)2(

  .27، حديث 11، باب 266/ 7: ؛ حبار االنوار39حديث  210/ 2: تفسري عياشى -)3(
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  .دارد و زبان را از شكايت و اعضا و جوارح را از حركات غريعادى بازمى

ى احنراف و سرنگون  و بالها و مصايب و گناهان و معاصى، انسان را از افتادن در جادهصرب بر عبادات و طاعات 
ها و از اين كه دينش را از دست بگذارد در مصونيت  ها و شيطان شدن در چاه هالكت و تسليم شدن در برابر طاغوت

  .برد و حفاظت مى

اى به او برسد استقامت و شكيباىي  است؛ اگر حادثهى حاالت آزاد  آزاد، در مهه: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
اش به  شكنند، و اگر اسري شود يا شكست خبورد يا آساىن ورزد، و اگر مصايب شكننده بر او هجوم كنند او را منى مى

ساند اش زيان نر  بيند؛ چنان كه يوسف صديق امني به بردگى رفنت و شكست و اسارتش به آزادى سخىت تغيري يابد زياىن منى
پس از آن كه ارباب  -و تاريكى چاه و وحشت و آنچه به او رسيد به او ضرر نزد؛ و خدا جبارى را كه بر او ستم ورزيد

آرى، صرب اين چنني . ى او بر امىت رحم كرد ى يوسف منود، پس او را به رسالت و پيامربى فرستاد و به وسيله برده -بود
ست؛ پس صرب كنيد و وجودتان را به صرب واداريد تا به پاداش و اجر و مثرات است، خري و خوشى و خوىب به دنبال آن ا

  .»1« صرب برسيد

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

كارِِه ِىف الدُّنَيا َدخَل اَجلّنةَ 
َ
كارِِه َوالصَِّرب؛ َفَمن َصبَـَر َعلَى امل

َ
  .اَجلّنُة َحمُفوفٌة ِبامل

ا َدَخَل النَّارَ وجهنَّم حمُفوَفةٌ ِباللَّذاِت    »2« َوالشَّهواِت؛ َفَمن أعَطى نَفَسُه َلذَّتـََها َوَشْهَوَ
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شت مى ها و صرب است؛ پس كسى كه در دنيا بر ناگوارى شت پيچيده به ناگوارى.  و دوزخ . شود ها صرب كند وارد 
   هاى ها و خواسته پيچيده به لذت

______________________________  
  .، الفصل اخلامس، ىف الصرب21: ؛ مشكاة االنوار6، باب الصرب، حديث 89/ 2: كاىف  -)1(

  .4، حديث 62، باب 72/ 68: ؛ حبار االنوار7، باب الصرب، حديث 89/ 2: كاىف  -)2(

  149: زيبائى هاى اخالق، ص

  .شود هاى نامعقول را به نفس خود دهد وارد آتش مى ها و خواسته نامعقول است؛ پس كسى كه لذت

  فاق در پنهان و آشكاران

ى شريين مكرمت  انفاق ميوه. گريد كه انسان آلوده به خبل نباشد انفاق و هزينه كردن مال در راه خدا هنگامى صورت مى
  .اخالق است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1«  ءُ َغَضَب الربِّ َجّل َجاللُه اللَّيِل ُتْطِفىإّن َصَدَقَة النَّهاِر َمتِيُث اخلطيَئَة َكما ميَِيُث املاءُ املِلَح،؛ َوإنَّ َصَدَقَة 

ى شب خشم پروردگار بزرگ را  كند؛ و صدقه كند چنان كه آب، منك را حل مى صدقه و انفاق روز گناه را حّل مى. 
  .منايد خاموش مى

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

ا َتذهُب اَخلطيئَة َوُتطِفُئ ...  ّ   »2« ...َغَضَب الربِّ َوَصدقُة السّر فإ

  .كند برد و خشم پروردگار را خاموش مى و صدقه و انفاق پنهان گناه را از بني مى. 

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »3«  َصدَقُة الَعالنَِيِة َتدَفُع سبعَني نوعاً ِمن الَبالِء َوصَدقُة السِّرِّ ُتْطِفُئ َغَضَب الربِ 
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.______________________________  
لس الثامن و اخلمسون، حديث 367: اماىل صدوق -)1(   .1، حديث 21، باب 176/ 93: ؛ حبار االنوار15، ا

لس الثامن، حديث 216: اماىل طوسى -)2(   .9، حديث 21، باب 177/ 93: ؛ حبار االنوار380، ا

  .20، حديث 21 ، باب179/ 93: ، ثواب الصدقة العالنية؛ حبار االنوار143: ثواب االعمال -)3(

  150: زيبائى هاى اخالق، ص

  .كند ى پنهان خشم پروردگار را خاموش مى كند و صدقه ى آشكار هفتاد نوع از بال را دفع مى صدقه

   دفع بدى با خوىب

  .در رابطه با دفع بدى با خوىب در معارف اسالمى چند معنا ذكر شده است

  :پيامرب به معاذ بن جبل فرمود - 1

  »1« َسيّئًة َفاْعَمْل ِجبَنِبَها َحسنًة َمتَحهاإذا َعِمَلْت 

  .هنگامى كه مرتكب كار بدى شدى، كار خوىب در كنار آن اجنام ده تا آن را حمو و نابود كند. 

  .»2« كنند بدى ديگران را با خوىب كردن به آنان دفع مى - 2

  .»3« كنند بدى گناه را با توبه دفع مى - 3

آمده در خبش دوم مهني نوشتار آيات و  -آياتى كه توضيح آن را خوانديد -ى رعد سوره در رابطه با مناز كه در آيات
ا منى   .بينم رواياتى ذكر شد كه در اينجا نيازى به تكرار آ

ا به عنوان زيباىي هاىي  هاى اخالق و حسنات نفسى ياد كرد وسايل و علل و سبب آنچه توضيح داده شد و بايد از آ
ها جنات  كنند، و در آخرت انسان را از ناگوارى زندگى انسان را آراسته به امنيت و نورانيت و پاكى مىهستند كه در دنيا 

شت جاويدان مى   .رسانند و به 
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ى از منكر و توبه  البته وسايل جنات منحصر به مهني امور نيست، بلكه روزه و زكات و حج و مخس و امر به معروف و 
  جنات درنيز از وسايل ... از گناه و

______________________________  
  .289/ 6: جممع البيان -)1(

  .289/ 6: جممع البيان -)2(

  .289/ 6: جممع البيان -)3(

  151: زيبائى هاى اخالق، ص

  .دنيا و آخرتند

را  -هاى مستحب به خصوص مستحبات ماىل و بويژه زيارت - اگر انسان به امور واجب و حسنات اخالقى، مستحبات
  .يابد بيفزايد پاداش و اجرش افزايش مى هم

   ثواب زيارت امام رضا عليه السالم

بريد و  ى اهل بيت عليهم السالم به سر مى در اين قسمت براى مشا عزيزان كه در كشور اسالمى ايران و مهد تشيع و خانه
ى فضيلت زيارت آن حضرت از كامل  دربارهتوانيد به آساىن به زيارت حضرت رضا عليه السالم مشرف شويد، روايىت را  مى

كنم تا ببينيد و بيابيد كه اين عمل مستحب در قيامت چه  هاى شيعه است نقل مى الزيارات كه يكى از معتربترين كتاب
  .رساند ى عظيمى به انسان مى ره

زد خدا هفتاد حج مقبول كسى كه قرب فرزندم را زيارت كند براى او ن: فرمايد حضرت موسى بن جعفر عليه السالم مى
  .آرى، هفتاد هزار حج: هفتصد حج؟ فرمود: گفتم. آرى، هفتصد حج: فرمود! هفتاد حج؟: گفتم: گويد راوى مى. است

چه بسا حجى كه پذيرفته نشود؛ كسى كه او را زيارت كند و يك شب در آن منطقه : هفتاد هزار حج؟ فرمود: گفتم
مانند كسى است كه خدا را در عرشش زيارت  : گفتم. عرشش زيارت كرده استخبوابد مانند اين است كه خدا را در 

شود چهار نفر از اّولني و چهار نفر از آخرين بر عرش قرار دارند، اما  آرى، هنگامى كه قيامت برپا مى: كرده است؟ فرمود
ى و حسن و حسني است؛ حممد و عل: نوح و ابراهيم و موسى و عيسى است؛ اما چهار نفر آخرين: چهار نفر اّولني
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گريند، از نظر برترين  پس زائران قبور ما با ما قرار مى - كند كه خوبان را از بدان جدا مى  -شود سپس نخ ترازى كشيده مى
  .»1« هستند] بن موسى الرضا[ترينشان به عطا و خبشش، زائران قرب فرزندم على  درجه، و نزديك

______________________________  
  .13، باب احلادى واملائة، حديث 307: مل الزياراتكا  -)1(

  153: زيبائى هاى اخالق، ص

   َمْن َعِمَل َصاِحلاً ِمن ذََكٍر َأْو أُنَثى

  َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبةً 

  97): 16(حنل 

   ى حسن خلق خبش هفتم آثار پرفايده

  154: زيبائى هاى اخالق، ص

   آثار حسن خلق

. كند قابل مشاره كردن نيست ى آن در آخرت ظهور عيىن پيدا مى راسىت آثار حسن خلق كه خبشى از آن در دنيا و مهه به
  .»1«  تر از حسن خلق نيست هيچ حقيقىت در ميزان عمل انسان در قيامت سنگني: چنان كه در روايات آمده است

هاى اخالق برخوردار نباشد، در دنيا و بويژه در برزخ و آخرت  انسان اگر اميان و عملش قوى و فراوان باشد وىل از زيباىي
  .شود دچار مشكل مى

  داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

گروهى نزد پيامرب خدا آمدند و او را به مرگ سعد بن معاذ خرب دادند، پيامرب با : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
 كه بر چهارچوب در غّسال خانه قرار داشتند به غسل دادن بدن اصحاب براى جتهيز سعد حركت كردند، و در حاىل

اى براى محل به سوى بقيع قرار دادند، حضرت با پاى  هنگامى كه او را حنوط و كفن كردند و بر ختته. سعد فرمان دادند
ى طرف چپ را گرفتند و گاه برهنه و بدون عبا دنبال جنازه حركت كردند، سپس گاهى طرف راست جنازه را بر دوش مى
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خواست كه سنگ و خاك به حضرت  پيامرب وارد قرب شد و با دست مباركش حلد چيد و از اصحاب مى. تا به قرب رسيدند
  هاى بني حلد را بگريد؛ چون فارغ شدند و خاك روى حلد رخيته شد و قرب به طور كامل بسته شد، دهند تا روزنه

______________________________  
  .15923، حديث 104، باب 152/ 12: ؛ وسائل الشيعه98، حديث 31، باب 37/ 2: أخبار الرضاعيون  -)1(

  156: زيبائى هاى اخالق، ص

كند حمكم و استوار اجنام  اى را دوست دارد كه هرگاه كارى مى پوسد وىل خدا بنده دامن به زودى جنازه مى من مى: فرمود
  .هاى آن با سنگ و خاك دقت كردم وزنهدهد، به اين خاطر در چينش حلد و بسنت ر  مى

اى : شت بر تو گوارا باد، وىل پيامرب فرمودند! اى سعد: اى فرياد برداشت ى سعد از گوشه در آن حلظه مادر داغديده
مادر سعدا مطلىب را بر پروردگارت در مورد فرزندت اين گونه قاطع و يقيىن نسبت مده؛ زيرا فشار سخىت به سعد وارد 

  !!شد

كارى را از مشا در مورد سعد ديدمي كه بر كسى نديدمي، ! اى پيامرب خدا: چون پيامرب و مردم از دفن سعد برگشتند، گفتند
. در اين حالت به فرشتگاىن كه به تشييع آمده بودند اقتدا كردم: فرمودند. با پاى برهنه و بدون عبا تشييع جنازه آمديد

  .چپ جنازه را بر دوش گرفتيدگاهى جانب راست و گاهى جانب : گفتند

مشا براى غسلش اجازه : گفتند. در تشييع جنازه دستم در دست جربئيل بود، آنچه او اجنام داد من اجنام دادم: فرمود
اش  آرى، زيرا با خانواده: فرمود! فشارى سخت بر او وارد شد: دادى و بر او مناز گزاردى و حلدش را چيدى آن گاه گفىت

اى سرشار از  وىل اگر انسان از امياىن متوسط يا حداقل، و عملى اندك برخوردار باشد وىل با سرمايه »1« !!بداخالق بود
هاى اخالقى خوش رفتار باشد در دنيا كمرت دچار  ى زمينه مكارم اخالقى زندگى كند، و با خانواده و اقوام و مردم در مهه

  .كند ايت حق را جذب مى ىبشود و در آخرت مكارم اخالقش رمحت و فيوضات  مشكل مى

   مراتب حيات

   براى اين كه بتوان به خبشى از آثار مكارم اخالق و جايگاهى كه در زندگى

______________________________  
لس احلادى و الستون، حديث 384: اماىل صدوق -)1(   .67، حديث 37، باب 107/ 22: ؛ حبار االنوار2، ا
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  157: زيبائى هاى اخالق، ص

اى را در رابطه با حيات ذكر   افشاند باز گفت، ناچار بايد مقدمه اى را مى ى حيات چه نور پرفايده دارد و اين كه در خيمه
  .اى كه از مضامني آيات قرآن و روايات اهل بيت استفاده شده است كرد؛ مقدمه

  :حيات و زندگى از نظر آيات و روايات داراى چهار مرتبه است

ا آثارى  -4. حيات طيّبه -3. حيات معنوى و انساىن - 2 .حيات طبيعى - 1 حيات برتر و ملكوتى؛ كه هر يك از آ
  .كنند از خود در دنيا و آخرت آشكار مى

   حيات طبيعى يا ماّدى

حيات ماّدى از نظر ماهّيت، مساوى با حيات حيوانات است، وىل از نظر آثار به خاطر اين كه صاحبش داراى آزادى و 
  .ست و حياتش عارى از قيود عقلى و فطرى و ديىن است با آثار حيات حيواىن متفاوت استاختيار ا

ى در به چنگ آوردن جاه  داند و متام اهدافش خالصه انسان در چهارچوب حيات طبيعى و ماّدى دنيا را آخرين منزل مى
دن مواعظ كر، و از گفنت حق و در حصار اين حيات از ديدن حقايق كور، و از شني. شود و مقام و مال و ثروت مى

  .پرسيدن از معارف الل، و از فهم واقعيات عاجز و ناتوان است

برى و پريوى از شهوات و بندگى نسبت به هوا و هوس است؛ و اگر نتواند  ى اين حيات متام ّمهت انسان، لّذت در خيمه
زند،  ستم و جتاوز و غارت حقوق مردم دست مىمقاصد شومش را تأمني كند تا جاىي كه قدرتش اقتضا كند به درندگى و 

در اين زمينه فقط به دو آيه از آيات بسيارى كه از انسان چنني . گردد اى شرورتر مى و از نظر رفتار و منش از هر جنبنده
  :شود دهد بسنده مى اى را نشان مى چهره

ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يـُْبِصرُ « ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعونَ َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ    وَن ِ

  158: زيبائى هاى اخالق، ص

ا أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ  ِ« »1«.  
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نگرند و   خيزند، و ديدگاىن است كه با آن واقعيات را منى هاىي است كه با آن به فهم و درك حقايق برمنى براى آنان دل
  .خربانند ترند و اينان ىب شنوند، اينان چون چهارپايان بلكه گمراه هاىي است كه با آن صداى حق را منى شگو 

  .»2« »َو الَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ «

جوىي و چون چهارپايان دنبال شكم پر كردن هستند و آتش  ل لذتو كساىن كه به انكار حقايق برخاستند مهواره دنبا
  .جايگاه آنان است

   حيات معنوى

ى ظهور  مقدمه. آيد حيات معنوى، حياتى است كه از آراسته شدن به اميان و عمل صاحل و حسنات اخالقى به دست مى
امان و باور كردن حقايق و به كار گرفنت اين حيات گوش دادن به نداى حق و پيام پيامربان و صداى عرشى و ملكوتى ام

  .واقعيات است

  :داند مرده مى -گرچه از حيات طبيعى و مادى برخوردار باشد  -خدا در قرآن انسان را پيش از ورود به اين حيات پرارزش

  .»3« »...َو ال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّعاءَ   ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوتى«

  .تواىن به كران صدايت را برساىن چيزى را بشنواىن، و منى]  زنده منا و جلوجان متعّصب[اين مردگان  تواىن به يقيناً تو منى

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  .12): 47(حممد  -)2(

  .80): 27(منل  -)3(

  159: زيبائى هاى اخالق، ص

هاى  ى اجنام فرمان گوشش وقف شنيدن صداى حق شد، و آماده  انسان پس از اين كه قلبش با وحى اهلى بيعت كرد و
شود و از آثار آن كه جتلى فيوضات حق و رفتار نيك با مردم و  ى حيات معنوى وارد مى پروردگار گشت، به عرصه

ره توشه   .»1« شود مند مى بردارى براى آخرت است 
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  .»2« »ُف نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها أُولِئَك َأْصحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيها خاِلُدونَ َو الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت ال ُنَكلِّ «

شتند و در آن جاودانه ى وسع و   اند، ما كسى را جز به اندازه و آنان كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند اهل 
دانند كه ورود به حيات معنوى احنصارى و مربوط به تا مهه ب. كنيم گنجايشش به ديندارى و اجراى وظايف تكليف منى

ره ارواح قدسيه نيست بلكه مهگان تا قيامت مى   .مند شوند توانند از اين نوع حيات 

بركت يافنت در زندگى، چشيدن طعم اميان، امني بودن، بصريت، توبه، جهاد با مال و جان، احسان، انفاق، مهر ورزى، 
  .پرقيمت و باارزش حيات معنوى است از آثار... حلم و بردبارى و

   حيات طيّبه

ها و عنايات و  ى كامل و جامع حيات معنوى است كه در فضاى اين حيات، انسان فقط به داده حيات طيّبه مرتبه
دهد، و قدم عزت و شرف و   كند، و آزاد از هفت دولت به زيست و زندگى خود ادامه مى فيوضات حق قناعت مى

   كرامت

______________________________  
اينجاست كه مرگ براى او معناىي خنواهد داشت و به حيات واقعى ابدى نائل خواهد شد، مانند شهدا كه در  -)1(

  .154): 2(بقره  »َو ال تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمواٌت َبْل َأْحياءٌ َو لِكْن ال َتْشُعُرونَ « :فرمايد ى آنان مى باره

  .42): 7(اعراف  -)2(

  160: زيبائى هاى اخالق، ص

رتين اعمال  انديشد، و در عرصه د، و جز به خدا و الطاف او منى و شخصيت بر فرق افالك مى گاه قيامت بر اساس 
  !يابد دوران عمرش پاداش مى

  .»1« »فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبًة َو لََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ َو ُهَو ُمْؤِمٌن   َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُْنثى«

خبشيم و پاداششان  كساىن كه عمل شايسته اجنام دهند در حاىل كه با اميان باشند خواه مرد يا زن به آنان حيات طيبه مى
رتين اعماىل كه مهواره اجن را بر پايه   .دادند خواهيم داد ام مىى 
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ى اين  و نتيجه. ى اين حيات، اميان به خدا و روز قيامت، و يقني به نبوت پيامربان و وحى و فرشتگان است اساس و پايه
هاى قلب براى  حيات، آرامش و امنيت، رفاه و صلح، حمبت و دوسىت، تعاون و تقوا، كرامت و صدق، و باز شدن روزنه

و پديد شدن نريوى واليت در باطن، و قناعت به حالل خدا، و كوشش براى رفع مشكالت  دريافت اهلام و حكمت،
ى باارزش  مردم، و تبليغ حقايق و پاكسازى حميط از فحشا و منكرات است؛ و در حقيقت زندگى انسان در اين عرصه

  .پاك و پاكيزه استهاى ظاهرى و باطىن  فرشته گونه خواهد بود، يعىن زندگى و حياتى كه از انواع آلودگى

روايت بسيار باارزشى در كتاب پرقيمت كاىف به اين  -حيات طيبه -ى كامل و جامعش در رابطه با حيات معنوى و مرتبه
  :مضمون نقل شده است

  :كند امام صادق عليه السالم از پيامرب روايت مى

بآبائَِنا وأُمهاتِنا يا َرسوَل : قاُلوا. لطَّعاِم، وَعَفى َنفَسُه بالصِّياِم َوالقيامِ َمن َعَرَف اللََّه وَعظََّمه َمنَع َفاُه ِمن الكالِم، وَبطَنُه ِمن ا
   إنَّ أولياَء اللَِّه َسَكتوا َفكان ُسكوتـُُهم ِذكراً، وَنظُروا َفكان َنظُرُهم ِعربًَة، وَنطُقوا فكان: هؤالِء أولياءُ اللَِّه؟ قالَ ! اللَّهِ 

______________________________  
  .97): 16(حنل  -)1(

  161: زيبائى هاى اخالق، ص

ىف أجساِدِهم َخوفاً ُنطُقُهم ِحكمًة، َوَمَشْوا فكاَن َمْشيـُُهم َبَني النّاِس بركًة، َلوَال اآلجاُل الىت قد ُكِتَبْت َعَليهم مل َتِقرَّ أرواُحُهم 
  »1«  ِمن الَعذاِب وَشوقاً إَىل الثـََّوابِ 

دارد، و شكمش را از طعام حرام و  او را بزرگ بشمارد زبانش را از سخن بيهوده باز مى كسى كه خدا را بشناسد و. 
! پدر و مادرمان به فدايت اى پيامرب خدا: گفتند. منايد كند، و باطنش را با روزه و عبادت شبانه تصفيه مى اضاىف منع مى

نگرند و  وتشان ذكر است، و با دقت و تأّمل مىبه راسىت اولياى اهلى ساكتند و سك: اينان اولياى اهلى هستند؟ فرمود
روند و راه رفتنشان ميان مردم بركت  گويند و گفتارشان حكمت است، و راه مى نگريستنشان عربت است، و سخن مى

است، اگر اجلهاىي كه به آنان مقّرر شده نبود، روحشان در جسدشان به خاطر ترس از عذاب و شوق به ثواب برقرار و 
  .ماند ىپابرجا من

   حيات برتر و ملكوتى
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اين حيات حقيقىت است كه از بركت اميان و عمل صاحل و بويژه حسنات و مكارم اخالقى و فضايل دروىن در قيامت 
شىت چه در جهت مادى، مانند كند، و در كنارش عالوه بر رضايت و خشنودى حق انواع نعمت ظهور مى : هاى كامل 
ها و قصرها، و چه در جهت معنوى،  ها، ختت ها و جام ها و زيورها، ظرف ها، زينت كىها، پوشا  ها، آشاميدىن خوراكى

مهنشيىن با پيامربان و امامان و صاحلان و صديقان و شهيدان و اولياى اهلى و بودن در كنار پدران و مادران و : مانند
ا براى ابد و مهيشه و جا مهسران و فرزندان شايسته وجود دارد، كه مهه ويد و بدون كم شدن و قطع شدن در اختيار ى آ

  .انسان است

______________________________  
  .23، حديث 37، باب 288/ 66: ؛ حبار االنوار25، باب املؤمن و عالماته و صفاته، حديث 237/ 2: كاىف  -)1(

  162: زيبائى هاى اخالق، ص

ها و نيز  اى از اين نعمت ها در قرآن جميد به گوشه و نظاير اين سورههاىي مانند واقعه، الرمحن، انسان، غاشيه، و امثال  سوره
  .اشاره كرده است »1« هاىي كه كسى از آن خرب ندارد نعمت

سازى براى رسيدن انسان به حيات معنوى و حيات طيّبه و حيات برتر و  به راسىت كه پيامربان و امامان به خاطر زمينه
  .رند و بر انسان واجب است حق آنان را سپاسگزارى منايدملكوتى از دو جهت به انسان حق دا

اىي به وجود آمدن متام خملوقات و بويژه انسان است، و به وسيله: جهت اول اين كه ى نورانيت  وجود آن بزرگواران علت 
ره دهد، و روزى مى و شخصيت آنان است كه انسان به حياتش ادامه مى خدا به خاطر  شود، و مند مى خورد، و از باران 

  .دهد اش را جلوه مى كند، و به بركت آنان قدرت مسبب االسباىب آنان عذاب را دفع مى

كند و  شود و از نورشان براى راه يافنت به زندگى صحيح اقتباس مى انسان به هدايت آنان هدايت مى: جهت دوم اين كه
  .»2« شدخب هاى دانش اينان حيات طيّبه به انسان مى ى چشمه خدا به وسيله

هاى اخالق مانند تواضع باطىن و انكسار دروىن و فروتىن نفسى پايه و اساس ظهور  در هر صورت خبشى از مكارم و زيباىي
  .اين سه حيات پرقيمت و خبش عمده و مهم آن حقايق، آثار و نتايج اين سه حيات پرقيمت است

   ترين مؤمنان كامل
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و يكسان نيستند، گروهى اميانشان ضعيف، و گروهى اميانشان متوسط، و   اهل اميان از نظر اميان با يكديگر مساوى
   ى گروهى اميانشان كامل، و از مهه

______________________________  
  .17): 32(سجده  »َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس ما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزاًء ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ « -)1(

  .19، ذيل حديث 26، باب 13/ 36: نوارحبار اال -)2(

  163: زيبائى هاى اخالق، ص

  .گروهها برتر، كساىن هستند كه اميانشان اكمل است

اينان مجعيىت هستند كه از نظر اخالق و منش، اخالق و منشى نيكوتر و زيباتر دارند آنچه خوبان مهه دارند به تنهاىي 
  .دارند

رتين مراتب حسنات در وجود خود اينان با آگاهى و معرفت نسبت به حسن ات اخالقى در مقام ظهور دادن نيكوترين و 
برآمدند و در اين زمينه در صفى بعد از صف پيامربان و امامان قرار گرفتند و در حقيقت اميانشان را به سبب احسن 

  .ى اميان رساندند ترين مرحله اخالق به كامل

  :فرمايد و حقايق و بيناى به اسرار است در اين زمينه مى ى علوم امام باقر عليه السالم كه شكافنده

ؤمنَني إمياناً أْحَسنَـُهم ُخْلقاً 
ُ
  »1« إنَّ أكَمَل امل

  .ترين مؤمنني از جهت اميان نيكوترين آنان از نظر اخالق است كامل. 

ضعيف است، و اين اى  شود بدون مكارم اخالقى و حسنات نفسى، اميان در وجود انسان ناقص و در مرتبه معلوم مى
  .رساند ى خود مى ترين درجه كند و اميان را به برترين و كامل هاى اخالقى درمان مى نقص و ضعف را ارزش

  ترين انسان در قيامت به پيامرب مقرب
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ترين فرد به پيامرب اسالم باشد، پيامربى كه داراى  آرزوى هر مؤمن روشن ضمريى است كه در قيامت از نظر جايگاه نزديك
مقام حممود و مقام شفاعت و داراى لواى توحيد و محد و از طرف پروردگار مهربان در ميان متام اّولني و آخرين منزلت و 

  .اى ويژه دارد مرتبه

   پيامربى كه از روى درسىت و راسىت براى جنات بشريت تا قيامت به عنوان

______________________________  
  .1لق، حديث ، باب حسن اخل99/ 2: كاىف  -)1(

  164: زيبائى هاى اخالق، ص

  .بشري و نذير فرستاده شد

  .ى انساىن است كننده به خدا و چراغ پرفروغ اهلى در جامعه پيامربى كه دعوت

  .پيامربى كه جوامع كلم و كوثر و قرآن و داليل و بّينات و معجزات خاص به او داده شد

رتين سابقني و   .اش اصحاب ميني هستند پريوان واقعى پيامربى كه از سابقني و بلكه 

هاى آوخيته در آن به  پيامربى كه آيني كامل حق به دست او آشكار شد و انتشار يافت و كعبه به دست او باز شد و بت
دستور او به دست امرياملؤمنني عليه السالم شكست و سرنگون گشت، پيامربى كه در دنيا آقاى فرزندان آدم و در آخرت 

  .ت استزينت قيام

شود و هيچ كافرى جز با شهادت به  پيامربى كه روزى چند بار در اذان و در تشهد مناز نامش مهراه با نام خدا برده مى
  .آيد ى كفر به فضاى اميان درمنى وحدانيت حق و رسالت او از عرصه

  .پيامربى كه در قرآن به رأفت و رمحت ستوده شده است

اكرم و احكم و اعبد و اطهر و اقوم و اشجع و احلم و اكمل و خالصه برترين  پيامربى كه افضل و اشرف و اعّز و
  .ى شؤون است ى خداى مهربان در مهه آفريده
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ترين افراد  كند كه اگر عالقه دارد در قيامت از نظر جايگاه از نزديك چنني شخصيت واال و باعظمىت مؤمن را راهنماىي مى
  :ق باشدبه من باشد بايد اخالقش نيكوترين اخال

  »1«  أقرُبُكم ِمّىن َجمِلساً يَوَم الِقياَمِة أحسُنُكم ُخْلقاً َوخريُُكم ِألهِلهِ 

.______________________________  
، حديث 104، باب 153/ 12: ؛ وسائل الشيعه108، حديث 31، باب 38/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

15927.  

  165: زيبائى هاى اخالق، ص

رتينتان نسبت به خانوادهترين مشا  نزديك   .باشد اش مى به من از نظر جايگاه در قيامت نيكوترينتان از جهت اخالق و 

  :در روايىت ديگر فرموده است

وِقِف أصَدُقُكم لِلَحِديِث َوأّداُكم ِلألمانَِة َوأحَسُنُكم ُخُلقاً 
َ
  »1« أقرُبكم ِمّىن َغداً ِىف امل

ترينتان نسبت به امانت و نيكوترينتان از نظر اخالق  تگوترينتان در گفتار و اداكنندهترين مشا به من در قيامت راس نزديك. 
  .است

   چهار خصلت اخالقى

شود، عالوه بر اين كه زينت و آراستگى انسان است، سبب شست و  فضايل اخالقى چنان كه از روايات استفاده مى
  .وجب حفظ ارزش و قيمت انسان استشوى گناه از پرونده و عامل جلب رمحت و مغفرت حضرت حق و م

ى مكتب اهل بيت عليهم السالم است روايت بسيار  هاى شيعه و بازگو كننده كتاب شريف كاىف كه از معتربترين كتاب
  :مهمى را از حضرت صادق عليه السالم در اين زمينه نقل كرده است

َوُهو الّصدُق وأداءُ األمانِة َواحلَياءُ َوُحسُن :  َقَدِمِه ُذنُوباً َمل يـَنْـُقْصُه َذِلك، قالَ أربُع َمن ُكنَّ فيه َكُمَل إميانُُه َوإن كاَن ِمن قـَْرِنِه إَىل 
  »2«  اخلُُلقِ 
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شود، اگرچه از سر تا پايش گناهاىن باشد، اين گناهان چيزى  چهار خصلت است اگر در كسى باشد اميانش كامل مى. 
  .اداى امانت و حيا و حسن خلق است صدق و: و آن چهار چيز: كاهد؛ فرمود از او منى

______________________________  
  .83، حديث 7، باب 152/ 74: ؛ حبار االنوار31/ 2: ى ورام جمموعه -)1(

  .3، حديث 92، باب 374/ 68: ؛ حبار االنوار3، باب حسن اخللق، حديث 99/ 2: كاىف  -)2(

  166: زيبائى هاى اخالق، ص

باطنش به صدق و درسىت آراسته است، يعىن زبان و دلش راستگو و صادق است و به جان و راسىت كسى كه ظاهر و 
هاىي كه ارتباط  ى انسان كند و با مهه آبرو و مال و اسرار مردم امني است و در خلوت و آشكار از پروردگارش شرم مى

خالقى موجب جلب توفيق از هاى عاىل ا دارد خوش اخالق است چرا اميانش كامل نشود؟ در حاىل كه اين خصلت
جانب حق براى ازدياد اميان است، و چرا گناهان گرچه سر تا پايش را فرا گرفته باشد چيزى از او بكاهد؟ در حاىل كه با 

ا  اش مى ى گناهان را از پرونده آيد و مهه بودن اين چهار خصلت رمحت و مغفرت حق به جوش مى شويد و چيزى از آ
  !ارزش وى بكاهد ماند تا از باقى منى

  :در اين زمينه از حضرت امام زين العابدين عليه السالم روايت بسيار مهمى نقل شده است

َعلى نَفِسِه لِلّناِس، َوَصدَق أربٌع َمن ُكنَّ ِفيِه َكُمَل إميانُُه َوُحمَِّصْت َعْنُه ُذنوبه وَلِقَى ربَُّه َوُهو َعنهُ راٍض، َمْن َوَىف للَِّه ِمبا َجعل 
  »1«  ِلسانُُه َمَع الّناِس، َواْسَتْحَيا ِمن ُكلِّ قَبيٍح ِعند اللَِّه َوِعند الّناِس، َوَحيُسُن ُخُلُقه َمَع أهِلهِ 

گردد و پروردگارش را  اش پاك مى شود و گناهانش از پرونده چهار چيز است كه اگر در كسى باشد اميانش كامل مى. 
ى خود قرار  كسى كه آنچه از امور مثبت به نفع مردم بر عهده: و خشنود استكند در حاىل كه از او راضى  مالقات مى

داده براى خدا وفا كند، و زبانش با مردم راست بگويد، و از هر قبيح و زشىت در پيشگاه خدا و مردم شرم كند، و 
  .اش نيكو باشد اخالقش با خانواده

كامل شدن اميان و پاك شدن گناهان و موجب خشنودى   هاى باارزش اخالقى را سبب اين روايت خصلت! مالحظه كنيد
  اين كه در اين نوشتار. داند خدا مى



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

 

______________________________  
لس اخلامس و الثالثون، حديث 299: اماىل مفيد -)1(   .20، حديث 14، باب 296/ 64: ؛ حبار االنوار9، ا

  167: زيبائى هاى اخالق، ص

هاى پاك و مكارم اخالق و حسنات نفسى خنواهد گذاشت سياهى گناه در اوراق  د كه خصلتشو  بر اين معىن اصرار مى
دليل نيست؛ يكى از داليلش مهني روايىت است كه امام باقر عليه السالم از پدر بزرگوارش حضرت  پرونده باقى مباند ىب

ى نور  ى مباركه اس يكى از آيات سورهسّجاد عليه السالم نقل كرده است و گفتار حضرت سّجاد عليه السالم هم بر اس
  :داند هاى زيباى اخالقى را سبب آمرزش گناهان مى اى از خصلت است كه در آن آيه خداى مهربان پاره

  .»1« »َو ْليَـْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا أَ ال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَّهُ َلُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  ...«

از افراط در عكس العمل و خشونت و [داشته باشند و ]  در برابر خالف كاريهاى ديگران عفو و گذشت[بايد ]  مردم[و 
  آيا دوست نداريد خدا از مشا بگذرد؟!] اى مردم[صرف نظر كنند، ]  جتاوز از حدود اهلى

خدا بسيار  و] -قطعاً دوست داريد پس براى بدست آوردن آمرزش و گذشت خدا گذشت كنيد و صرف نظر مناييد -[
  .آمرزنده و مهربان است

شت مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم در روايات بسيارى خصلت داند و  هاى اخالقى را سبب ورود در 
  :كند هاى اخالقى را موجب دچار شدن به آتش دوزخ قلمداد مى زشىت

  »2«  ْسُن اخلُُلقَوأكثـَُر َما يَِلُج ِبِه أُمَّىت اجلنَّة، َتقَوى اللَِّه َوحُ ... 

شت مى اكثر چيزى كه به وسيله.    .شوند، رعايت تقوا و پرهيزكارى و حسن خلق است ى آن امت من وارد 

  :داند امام صادق عليه السالم در روايىت حسن خلق را از دين و سبب زياد شدن روزى مى

______________________________  
  .22): 24(نور  -)1(

  .، حديث ىف زيارة املؤمن للَّه228: ؛ اختصاص12997، حديث 22، باب 276/ 11: ائلمستدرك الوس -)2(
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  168: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  ُحْسُن اخلُُلِق ِمن الّديِن َوُهو َيزِيُد ِىف الرِّزقِ 

  .حسن خلق ريشه در دين دارد و سبب زياد كردن روزى است. 

   تأخري مرگ به سبب حسن خلق

ما از زمان ازدواج اشتياق : و باصفا و پاكى به يكى از پيامربان خدا به نام يهودا مراجعه كردند و گفتند پدر و مادر متّدين
امي، از مشا  ره مانده هاست از ازدواج ما گذشته از نعمت اوالد ىب زد وىل تاكنون كه سال به داشنت اوالد در قلبمان موج مى

به هر دو بگو من : خطاب رسيد. مصلحت باشد فرزندى به ما عطا شوددرخواست دعا و شفاعت نزد حق دارمي تا اگر 
  !خواهند به آنان عطا منامي حاضرم پسرى به آنان عنايت كنم وىل شب عروسى او شب مرگ اوست، اگر مى

ايتاً گفتند ريمي و قبول كنيم شايد ما پيش از او مب: وقىت پدر و مادر چنني خربى را شنيدند با يكديگر مشورت كردند و 
  .ى تلخ مرگ او را نبينيم حادثه

بيست و چند سال زمحت تربيت او را به دوش جان و دل كشيدند، روزى به پدر و مادر  . فرزند به آنان عنايت شد
شوهر به . اى معترب نامزد او كردند دخرتى آراسته را از خانواده. جهت مصون ماندن از گناه نيازمند به ازدواجم: گفت

استان عجيىب است از يك طرف بايد براى داماد لباس دامادى آماده كرد و از طرف ديگر كفن، از د: مهسرش گفت
  .جهىت بايد شربت و شرييىن مهيا منود و از جهىت ديگر سدر و كافور

داماد و عروس را دست به دست دادند، مهمانان و پدر و مادر نيمه شب به . در هر صورت جملس عروسى آماده شد
ى  هر دو به سوى خانه. ى داماد خربى نيامد پدر و مادر در انتظار حادثه نشستند وىل از خانه. ود بازگشتندهاى خ خانه

  هنگامى كه در زدند. ى او را از عروس حتويل بگريند داماد رفتند تا جنازه

______________________________  
  .23، باب 257/ 75: ؛ حبار االنوار373: حتف العقول -)1(

  169: ئى هاى اخالق، صزيبا

  .ى خود باز گشتند فرزندشان با كمال سالمت در را باز كرد، چيزى نگفتند و به خانه
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من از راز مطلب : نزد يهوداى پيامرب آمدند و سبب پرسيدند، يهودا گفت. مدتى گذشت، خربى از مرگ جوان نشد
  .مشا خرب دهمآگاهى ندارم، بايد از حضرت حق بپرسم اگر راز مطلب گفته شود به 

يهودا از حضرت حق سبب پرسيد، خطاب رسيد شب عروسى هنگامى كه خلوت شد و داماد و عروس براى غذا خوردن  
يدستم، دستم دچار بيمارى فلج شده،  اى از بريون شنيدند كه صاحب ناله مى كنار هم نشستند، صداى ناله گفت 

داماد با شوق فراوان ظرف غذاى خود را نزد ! اى يهودا. است ام و چيزى براى خوردن نصيبم نشده امشب گرسنه مانده
يدست آورد و گفت   :يدست وقىت سري شد سر به ديوار خانه گذاشت و گفت. خواهى خبور هرچه مى: آن 

من كه عوضى ندارم به اين جوان سخى مسلك و كرمي دهم، تو به عوض اين حمبىت كه در حق من كرد به عمرش ! خدايا
ن كه صاحب دفرت حمو و اثبامت، مرگ جوان را در آن شب از دفرت حمو و حوادث تعليقى حمو كردم و هشتاد سال م. بيفزا

  .ديگر براى او ثبت منودم

   تبليغ اخالق با آراسته بودن به اخالق

رت و نافذتر از اين نيست كه خود انسان آراسته به حسنات باشد م از آجنا  مرد. هيچ راهى براى تبليغ حسنات اخالقى 
هاى معنوى هستند هنگامى كه مكارم اخالقى را در انسان ببينند و خود را عارى و  هاى ظاهر و زيباىي كه عاشق زيباىي

يب وجدان و شرم و حيا مى شوند و خأل حسنات اخالقى در وجودشان  خاىل از آن مشاهده كنند نسبت به خود دچار 
  بينند هاى اخالقى كه در غري خود مى د كه به سوى زيباىيشو  آيد و سبب مى به آنان سخت و دشوار مى

  170: زيبائى هاى اخالق، ص

  .ى خود قرار دهند كنند روى آورند و آراسته به آن را الگو و اسوه و منافعش را در برخوردها و روابط مالحظه مى

اد و  هاى اخالقى نباشد، و به تبليغ آن در ميان مردم بكوشد، اگر كسى آراسته به ارزش براى دعوتش ارجى خنواهند 
اى را به زيورهاى معنوى مزّين ببينند سخنش را دلپذير  وىل وقىت دعوت كننده. سخن و كالمش در كسى نفوذ خنواهد كرد

  .پذيرند كنند و دعوتش را مى يابند و كالمش را نافذ و مؤثّر حس مى مى

  :به اين مضمون دارند حضرت صادق عليه السالم در اين زمينه روايت بسيار مهمى

  »1« يةٌ ُكونُوا ُدعاًة لِلّناِس ِبَغْريِ أْلِسَنِتُكم، لِيَـَرْوا ِمنُكم الَورََع َواإلجِتهاَد َوالصَّالَة َواَخلَري َفإنَّ َذِلك داعِ 
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حقايق با اعمال و اخالق نيك خود مردم را به (غري زبانتان باشيد، ) به حسنات و مكارم به(دعوت كنندگان مردم . 
پاك دامىن و كوشش در راه خدا و مناز و هر كار خريى را مشاهده كنند؛ زيرا ) از مشا شيعيان ما(مردم بايد ) جذب كنيد،

  ).ى پاكى و اخالق و كردار نيك است به عرصه(ى آنان  اين واقعيات كشاننده

   بزرگرتين معلم اخالق

هاى  ر اين كه عشق شديدى به حسنات و مكارم داشت و از زشىتپيامرب اسالم كه مبلغ دين در ميان مردم بود، عالوه ب
هاى اخالقى  اش به ارزش ى حسنات و مكارم اخالقى آراسته بود، و آراستگى اخالق بسيار بسيار متنّفر بود، عمًال به مهه

   اى آراسته شدنشان به حسنات سبب دين دار شدن مردم و تا اندازه

______________________________  
  .13، حديث 57، باب 303/ 67: ؛ حبار االنوار14، باب الورع، حديث 78/ 2: كاىف  -)1(

  171: زيبائى هاى اخالق، ص

  .هاى عملى بود اخالقى و ارزش

خواست او را به آداب نيك و حماسن  هاى اخالقى بود كه پيوسته از خداى مهربان مى ى مكارم و ارزش او چنان شيفته
  :يشه اين دعا به زبان مباركش با حال تضرّع و زارى جارى بوداخالق آراسته كند، و مه

  »1«  اللهّم َحسِّن ُخْلِقى َوالّلهّم َجنّبىن ُمنكرات أخالق

  .هاى اخالق بركنار بدار مرا از زشىت! اخالقم را نيكو گردان، خدايا! خدايا. 

او تعبري شد به اين كه خلق و خويش  هاى اخالق در حدى بود كه از اخالق اش از زشىت حسنات اخالقى او و پاكى
  .قرآن است

  »2«  كاَن ُخلُق َرسوُل اللَِّه الُقرآن

  .اخالق پيامرب خدا قرآن بود. 
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ى امور و احسان به مهگان و پرداخت مال به خويشان و صرب در  خداى بزرگ در قرآن جميد اجراى عدالت را در مهه
پوشى و مهرورزى و دفع بدى را به نيكى و فرو  گذشت و چشم  ورزى در وظايف و عفو و برابر حوادث و استقامت

ى رحم و رفق و مدارا و رأفت و رمحت به ديگران را از او خواست؛ و او  خوردن خشم و روى گرداىن از جاهالن و صله
  .»3« كرد  هاى پروردگارش را عملى كرد تا جاىي كه خدا از اخالقش به عنوان اخالق عظيم ياد ى وجود خواسته هم با مهه

ى مكارم اخالقى و  در حاىل كه خود آراسته به مهه -او با قلب مهربان و زبان نرم و ملكوتى و رفق و نرمى و مدارايش
  در -فضايل معنوى و حسنات نفسى بود

______________________________  
  .119/ 4: حمجة البيضاء -)1(

  .250/ 6: الدر املنثور -)2(

  .4): 68(قلم  »ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى« -)3(

  172: زيبائى هاى اخالق، ص

ها و  وقفه و بدون خستگى بلكه در كمال نشاط و رغبت افراد و خانواده طول بيست و سه ساىل كه در ميان مردم بود ىب
ان را نيز در آن حميط فراهم آورد؛ زيرا شدنش ى آراسته جامعه را به آراسته شدن به مكارم اخالقى سفارش كرد، و حىت زمينه

براى حضرتش روشن و يقيىن بود كه امنّيت فرد و خانواده و جامعه و ظهور فضاى اعتماد و صفا و سالمت و كرامت با 
مزّين بودن مردم به حسنات اخالقى ميّسر است، و خأل حسنات سبب ناامىن و اضطراب و دعوا و نزاع و فساد و 

ادهاى اجتماعى و موجب نابودى وحدت و يكپارچگى  م گسسنت روابط انسانخبىت و از ه تريه ها و زن و شوهرها و 
  .امت اسالمى است

هاى جنگ و در مسري سفرها  او با اين كه به عموم مردم در مسجد و در كوچه و بازار و در اجتماعات و حىت در ميدان
كه سفارش خود را در هر مكاىن يا حىت در جاى خلوتى   كرد، از اين آراسته شدن به حسنات اخالقى را سفارش مى

  .متوجه يك فرد منايد امتناع نداشت

   رسيدن به عرفان عملى در پرتو حسنات اخالقى
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انتخاب روش پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم چه در عمل و چه در گفتار و چه در اخالق، در حقيقت انتخاب 
  .يق با نيت پاك بندگى خدا و آراسته شدن به عرفان عملى استصراط مستقيم، و اجراى اين حقا

  .عارف واقعى در اسالم جز انساىن كه پس از روشن بودن قلبش به نور اميان آراسته به اين حقايق است كسى نيست

  :گويد عارىف كه شيخ الرئيس ابن سينا در اشارات مى

دهد و از اين جهت او  ديگر، و او را بر مهه چيز ترجيح مىى اوست نه چيز  عارف خواستار حق اّول است و فقط شيفته
   ى پرستد؛ زيرا فقط او را شايسته را مى

  173: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« داند پرستش مى

ى قيامت و مطيع فرامني خدا و رسول و آراسته به مكارم اخالقى و  چنني انساىن است كه قلبش تسليم خدا و باور دارنده
  .استفضايل معنوى 

  :فرمايد صدر املتأّهلني فيلسوف بزرگ اسالمى و عارف نامدار مى

  :ى عملّيه چهار قسم است مراتب قّوه

ذيب و پريايش منش ظاهر، با به كار گرفنت قوانني آمساىن قرآن، مانند قيام به عبادات و كّف نفس از مشتهيات  - 1
  .دارى است ى سازش روزه ممنوعه كه زمينه

  .هاى زشت و بد و خلق و خوى ناپسند و پست ون از عادتپاك كردن در  - 2

  .هاى قدسى آرايش نفس و روان با صورت - 3

  .ى مجال و جالل حضرت رّب العاملني فنا و نيسىت در ذات خود با مالحظه - 4

  :اين كه در روايىت از رسول خدا نقل شده

َجَرت يَناِبيُع احلِ    »2«  ْكمِة ِمن قَلِبه َعلى ِلسانهِ َما أخلَص َعبد للَِّه أربعَني َصباحاً إالَّ
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هاى حكمت از دلش بر زبانش جارى  كند، مگر اين كه چشمه عبد خود را به مدت چهل روز براى خدا خالص منى. 
  .شود مى

  .ى رذايل و پاكيزه كردن ظاهر از خبائث اعمال است منظور از اين خلوص، يقيناً خلوص نّيت و پاك كردن باطن از مهه

______________________________  
  .375/ 3: اشارات -)1(

  .10، حديث 54، باب 242/ 67: ؛ حبار االنوار321، حديث 31، باب 69/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  174: زيبائى هاى اخالق، ص

  :فرمايد عطار عارف نامدار در اين زمينه مى

 هر كه باشد اهل اميان اى عزيز
 

 پاك دارد چار چيز از چار چيز

  

 از ريا اّول زبان را پاك دار
 

 خويشنت را بعد از اين مؤمن مشار

  پاك دار از كذب و از غيبت زبان
 

  تا كه اميانت نيفتد در زبان

 پاك اگر دارى عمل را از ريا
 

 مشع اميان تو را باشد ضيا

  چون شكم را پاك دارى دارى از حرام
 

  مرد اميان دار باشى والسالم

  اين صفت باشد شريف هر كه دارد
 

  ور ندارد دارد اميان ضعيف

  هر كه باطن از حرامش پاك نيست
 

  روح او را ره سوى افالك نيست

  هر كه را اندر عمل اخالص نيست
 

  در جهان از بندگان خاص نيست

 هر كه را كارش براى حق بود
 

 «1» كار او پيوسته با رونق بود
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______________________________  
  .6: سرنامه پندنامه و ىب -)1(

  

  175: زيبائى هاى اخالق، ص

   َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ 

  َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا

  7): 59(حشر 

   خبش هشتم تعاليم اخالقى حيات خبش پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم

  176: اخالق، صزيبائى هاى 

  وصاياى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم به ابوذر

ى اعالى امسا و صفات حق و مصداق امت و اكمل عملى آيات قرآن و اسوه و سرمشق  پيامرب عظيم الشأن اسالم جلوه
ها تا روز  انبديل براى تعليم و تربيت انس نظري و شخصيىت ىب حسنات و مكارم اخالقى براى جهانيان و آموزگارى ىب

  .قيامت است

اى از درياى بصريت و علم و عقل و داناىي او به  هاى اخالقى به ابوذر غفارى دارند، گوشه سفارشاتى كه در زمينه
  .اى از دعوت انسان براى آراسته شدنش به كرامت و فضيلت است حقيقت و حاكى از دلسوزى براى بشريت و نشانه

ى جملسى با اسناد حديثى خود از ابوذر غفارى روايت   چون صدوق، ديلمى، عالمهبزرگان دين و عاملان وارسته هم 
  :اند كه گفت كرده

ساِكِني والُدنـُوِّ : أوَصاِىن َرسوُل اللَِّه ِبسبعٍ 
َ
أوصاِىن أن أنُظَر إىل َمن ُهَو دوِىن َوَال أنظر إىل َمن ُهو َفوِقى، َوأوَصاِىن ِحبُبِّ امل

احلقَّ َوإن َكاَن ُمرّاً، َوأوَصاِىن أن أِصل َرِمحى َوإن أدبرت، وأوصاىن أن َالأخاُف ِىف اللَّه َلوَمَة الئٍِم، ِمنُهم، وأوصاِىن أن أقوَل 
ا ِمن َكنوز اجلَّنة ّ بِاللَِّه الَعِلّى العظيِم؛ َفإ   »1« َوأوَصاِىن أن أسَتكِثُر ِمن َقوِل َالَحوَل َوَال قـُّوَة إالَّ
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  در امور(مرا سفارش كرد كه : لت سفارش كردپيامرب خدا مرا به هفت خص. 

______________________________  
  .2، حديث 4، باب 75/ 74: ؛ حبار االنوار12، حديث 345/ 2: خصال -)1(

  178: زيبائى هاى اخالق، ص

را سفارش كرد به تر از خودم نگاه كنم و از نظر به باالتر از خود بپرهيزم؛ و م تر و پايني به پست) مادى و مال و منال
يدستان عشق ورزم و به آنان نزديك باشم؛ و مرا سفارش كرد كه حق را گومي گرچه تلخ باشد؛ و مرا سفارش   بينوايان و 

ى رحم كنم گرچه رحم من به من پشت كرده باشد؛ و مرا سفارش كرد كه در راه خدا و براى دين از مالمت  كرد كه صله
هاى  گومي؛ زيرا اين ذكر از گنج» ال حول و ال قوة اّال باللَّه العلى العظيم«ش كرد كه زياد مالمت كننده نرتسم و مرا سفار 

  .شت است

   نظر به مادون و چشم پوشى از نظر به مافوق - 1

اند، اگر با مترين در باطن  چنني حالىت كه از سفارشات بسيار مهم پيامرب است و در هر فرصىت مردم را به آن توجه داده
كشاند و از هجوم حرص و طمع كه حمصول تلخ چشم  گاه قناعت و شكرگزارى مى انسان حتقق يابد، انسان را به عرصه
  .برد هم چشمى است در مصونيت مى

ى قرآن جميد به خاطر مصاحلى از نظر رزق و روزى و مال و منال يا در وسعت و گشايشند يا در  ها بنا به فرموده انسان
  .مضيقه و تنگى

  :فرمايد مرب صلى اهللا عليه و آله و سلم مىپيا

ى حق كه  هاى او را بداىن و به داده اى از امور مادى هسىت براى اين كه سپاسگزار خدا باشى و قدر نعمت در هر مرتبه
بر اساس مصلحت و حكمت است قانع باشى، به مادون خود بنگر و از چشم دوخنت به مافوق خويش چشم بپوش؛ 

در امور ماّدى به مافوق خود چشم بدوزى، ديو حرص و آز و شيطان، طمع و زياده خواهى تو را وادار  زيرا هنگامى كه
ى خود را در به دست آوردن متاع دنيا و مال و ثروت به كار گريى تا با  ى هّم و غّم و فكر و انديشه كند كه مهه مى

   اين زمينه نتواىن از راهگريى؛ و اگر در  مافوق خود مساوى و برابر شوى، يا از او پيشى
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  179: زيبائى هاى اخالق، ص

اندازد تا با غارت مال مردم و رشوه و غصب و پاميال كردن  ترديد تو را در راه نامشروع مى مشروع اين راه را بپيماىي ىب
  !حقوق ديگران خود را با مافوق خود برابر و يكسان سازى

در چه مضيقه و تنگى كمر شكىن قرار دارد، و براى لقمه ناىن و به دست  وىل اگر در اين زمينه به مادون خود بنگرى كه
منايد، به  شود و چه مشكالتى را بر خود مهوار مى آوردن آنچه براى زندگى اوليه الزم دارد چه رنج و زمحىت را متحمل مى

ها در اماىن،  از مشكالت و سخىتكند و از بسيارى  ات را اداره مى آنچه در اختيار دارى و تا حدى زندگى تو و خانواده
ماىن، و از بسيارى  خيزى و از هيجانات روحى و عصىب به سالمت مى ورزى و به شكرگزارى و سپاس خدا برمى قناعت مى

  .گريى آيد در مصونيت قرار مى از گناهان كه در اين مسري به ناچار پيش مى

  :فرمايد ى حجر مى قرآن جميد در اين زمينه در سوره

نَـْيَك ِإىلال متَُ «   .»1« »ما َمتـَّْعنا ِبِه أَْزواجاً ِمنـُْهمْ   دَّنَّ َعيـْ

  .امي مينداز داده]  ناسپاسان و كافران[هاىي از آنان  هاى مادى به گروه به آنچه از نعمت]  به رغبت و ميل[ى خود را  ديده

ا به انسان به هاى ماّدى امورى ناپايدارند، سخىت نعمت    هاىي كه از آ

______________________________  
ى مى... اينكه خداى متعال پيامرب خود را از نگاه كردن به نعمتهاى مادى و. 88): 15(حجر  -)1( كند به  كافران 

رتين نعمت را  رتين نعمتها را به تو عنايت كردمي كسى كه  اين دليل است كه توجه او را به اين مطالب جلب منايد كه ما 
َو َلَقْد « :فرمايد ى شريفه مى ى قبل از اين آيه ارزش مادى چشم بدوزد؛ چرا كه در آيه گر معنا ندارد كه به مسائل ىبدارد دي

بنابراين هر فردى كه به اين مطالب با . ى محد و قرآن عظيم دادمي ما به تو سوره »آتـَْيناَك َسْبعاً ِمَن اْلَمثاِين َو اْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ 
اى مهچون قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم را دارد، نبايد در هيچ  دقت توجه كند و بداند كه سرمايه

وى بر كافران و سركشان و زماىن احساس نياز به مسلمانان منايد تا چه رسد كه به خاطر مسائل مادى و امور دني
  .ناسپاسان و فاسدان چشم بدوزد

  180: زيبائى هاى اخالق، ص

  .رسد كم نيست، حفظ و نگاهداريش بسيار مشكل است هاى خمتلف مى شكل
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باشد، مگر اين كه از راه حالل به دست آيد و در راه خري براى تبديل شدنش  منبع هجوم هم و غم و اندوه و غصه مى
رت مصرف شود؛ بنابراين به خودى خود چيز باارزشى نيست كه ديده ميل و رغبت تو را به جانب خود ى آخ به توشه

  .هاى عظيم معنوى قابل ارزش و امهيت باشد جلب كند و در برابر نعمت

  :فرمايد ى طه مى در سوره

نَـْيَك ِإىل« نْيا ِلنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َو ِرْزُق َربَِّك َخيـٌْر َو أَْبقىما َمتـَّْعنا ِبِه َأْزواجاً ِمنـُْهْم َزْهَرَة   َو ال َمتُدَّنَّ َعيـْ   .»1« » اْحلَياِة الدُّ

امي باز مگشا، اينها  داده]  كافران و ناسپاسان[هاىي از آنان  هاى مادى كه به گروه خود را به نعمت]  ميل و رغبت[ى  ديده
ا را ]  امي به آنان داده[، زندگى دنياست] پرپر شدىن و از دست رفتىن و زودگذر[هاى  شكوفه ا به وسيله[تا آ ] ى آ

رت و پايدارتر است   .بيازماييم؛ و آنچه پروردگارت به تو روزى داده است براى تو 

بسيار افراد تنگ نظرى كه مهواره مراقب اين و آن هستند كه اينان چه دارند و آنان چه دارند و مرتباً وضع مادى خود را با 
برند، هرچند آنان كه مورد چشم هم چشمى اينانند  كنند و از كمبودهاى مادى در اين مقايسه رنج مى مىديگران مقايسه 

اى از دست دادن ارزش انساىن و استقالل شخصيت به دست آورده باشند، در زندگى شكست  آن امكانات را به 
  .گى خود راضى خنواهند بودباشند؛ چرا كه به خاطر نظر به زندگى ديگران از زند  خورده و سرخورده مى

  ى عدم رشد كاىف و احساس حقارت دروىن و كمبود اين طرز تفكر كه نشانه

______________________________  
  .131): 20(طه  -)1(

  181: زيبائى هاى اخالق، ص

  .ماندگى در زندگى حىت در زندگى مادى است مهت است، يكى از عوامل مؤثر عقب

آورى شود، نريوى فكرى  ى زشت و رنج كند به جاى اين كه گرفتار چنني مقايسه خصيت مىكسى كه در خود احساس ش
  :گويد گريد و به خود مى و جسماىن خود را در راه رشد و ترقى خويش به كار مى

من . من از نظر استعداد و قدرت و مهت چيزى از ديگران كم ندارم و دليلى ندارد كه نتوامن از آنان پيشرفت بيشرتى كنم
رت و بيشرت توليد مى   .كنم چرا چشم به مال و مقام آنان بدوزم من خودم 
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خواهد وىل تا آجنا كه به معنويت او كمك كند؛ و به دنبال آن  او آن را مى. اصًال زندگى ماّدى هدف و ّمهت او نيست
دود و نه مهه چيزش را با آن  ن مىرود، اما تا جاىي كه استقالل و آزادگى او را حفظ منايد، نه حريصانه به دنبال آ مى

كند كه نيازمند و حمتاج ديگران   ى آزاد مردان و بندگان خدا نيست، و نه به صورتى زندگى مى كند كه اين مبادله مبادله مى
  .»1« گردد

  :از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده است

  »2«  َكثـَُر َمهُّه وََمل َيْشِف َغيظُهَمن َرمى بَِبَصرِه َما ِىف َيِد َغريِِه  

در اختيار ديگران است بدوزد مهواره اندوهناك و غمگني ) هاى مادى نعمت(ى خود را به آنچه از  كسى كه ديده. 
  .خواهد بود و آتش خشم در دلش فرو خنواهد نشست

يدستان و فقريان - 2    عشق ورزى به 

   عابدان زاهد و شيداييان والهبسيارى از اولياى خدا و عارفان معارف و 

______________________________  
  .135/ 11: تفسري منونه -)1(

  .11، حديث 6، باب 118/ 74: ؛ حبار االنوار121/ 3: تفسري صاىف -)2(

  182: زيبائى هاى اخالق، ص

يدستان و فقريانند ه به چشم حقارت نظر كرد، از اين جهت نبايد به احدى از اين طايف. و جمذوبان عاشق در ميان 
رت دانست بلكه بايد ادب و احرتام و خوش   .اخالقى و نيك رفتارى را نسبت به آنان رعايت منود و آنان را از خود برتر و 

اينان گروهى هستند كه خداى مهربان در قرآن جميد از آنان به خوىب ياد كرده و بزرگشان دانسته و پيامربش را به احرتام 
  .»1«  ن اكيد داده استآنان فرما

دهد به  كند و اجازه منى هاى معنوى وارسته و واالىي هستند كه خداى بزرگ پيامربش را به بودن با آنان امر مى اينان چهره
  :خداى عزيز شب معراج به پيامربش فرمود »2« !خاطر چيزى و كسى دست از آنان بردارد و روى از آنان بگرداند
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  .يدستان و فقريان و نزديك شدن به ايشان استحمبت براى خدا حمبت به 

اند و بر گرسنگى صابرند و بر  كساىن كه به كم راضى: يدستان و فقريان كيانند؟ خدا فرمود! پروردگارا: پيامرب گفت
ر شوند و ب گويند و بر پروردگارشان خشمگني منى كنند و دروغ منى آساىن شاكرند، از گرسنگى و تشنگى خود شكايت منى

  .گردند خورند و به آنچه به آنان داده شده شاد منى آنچه از دستشان رفته اندوه منى

يدستان و فقريان است، پس به آنان نزديك شو و نشسنت آنان را به خود نزديك گردان تا ! اى امحد حمبت من حمبت به 
  .»3«  به تو نزديك شوم

______________________________  
نَـْيَك ِإىل ال َمتُدَّنَّ « -)1(   .88): 15(حجر  »ما َمتـَّْعنا ِبِه َأْزواجاً ِمنـُْهْم َو ال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َو اْخِفْض َجناَحَك ِلْلُمْؤِمِننيَ   َعيـْ

ْنيا َو اْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم ِباْلَغداِة َو اْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َو ال تـَْعُد عَ « -)2( ْيناَك َعنـُْهْم ُترِيُد زِيَنَة اْحلَياِة الدُّ
  .28): 18(كهف   »َو ال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنا َو اتـََّبَع َهواُه َو كاَن أَْمرُُه فـُُرطاً 

لذين رضوا بالقليل وصربوا على ا: ومن الفقراء قال! يا رب: هى احملبة للفقراء، والتقرب إليهم قال إن احملبة للَّه! يا أمحد -)3(
م  م ومل يغتموا على ما فا اجلوع وشكروا على الرخاء ومل يشكوا جوعهم وال ظمأهم ومل يكذبوا بألسنتهم ومل يغضبوا على ر

 حمبىت حمبة للفقراء فادن الفقراء و قرب جملسهم منك وبعد األغنياء وبعد جملسهم منك فإن! ومل يفرحوا مبا آتاهم، يا أمحد
   الفقراء أحبائى

  .2، باب 23/ 74: ، الباب الرابع و اخلمسون؛ حبار االنوار200/ 1: ارشاد القلوب

  183: زيبائى هاى اخالق، ص

ى آنان رفنت، با آنان عاشقانه معاشرت كردن، و به آنان حمبت ورزيدن، آلودگى كرب  نشست و برخاست با فقريان، به خانه
كند و بيمارى خنوت و خودبيىن و  ى جان صورت گرى مى تواضع را بر صفحه زدايد و نقش زيباى را از قلب مى

ايتاً انسان را حمبوب خدا مى كند و راه رسيدن به فيوضات اهلى را مهوار مى فخرفروشى را درمان مى   .كند منايد و 

از نشست و برخاست  -وده دارندكه از رمحت پروردگار حمرومند و از اخالق پيامربان و امامان دورند و دروىن آل  -متكّربان
يدستان و افتادگان دورى مى با فقريان امتناع مى ى آنان به روى اينان كه   دِر خانه. جويند ورزند و از نزديك شدن به 

  .گاهى در ميانشان اهل اللَّه هستند بسته است
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آنان را براى خود ننگ و عار  اين خودخواهان مغرور و آلودگاىن كه نشست و برخاست با فقريان و حمبت ورزيدن به
  :دانند گويا خرب ندارند كه پيامرب فرموده است مى

  »1« ...َال َيدُخُل اَجلّنَة َمن َكاَن ِىف قـَْلِبِه ِمثقاُل َحّبٍة ِمن َخرَدٍل ِمْن ِكْربٍ 

شت منى كسى كه در دلش به وزن دانه.    !شود ى خردىل از كرب است وارد 

اند كه از هر جهت قابل  بندگان خاص خدا و عباد روشن ضمري حق در ميان اين طايفهدانند كه گاهى  و گويا منى
  .احرتامند

   داستان جنيد بغدادى و مسكني

اگر امكان حل مشكل من براى مشا فراهم است : گفت وارد مسجدى شدم، فردى را ديدم كه به مردم مى: گويد جنيد مى
   در دمل گذشت. مشكلم را حل كنيد

______________________________  
  .، بيان ذم الكرب198/ 1: ى ورام ؛ جمموعه2، باب معىن الكرب، حديث 241: معاىن االخبار -)1(
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  رود؟ كه اين بدخبت مفت خور و سربار مردم چهارچوب بدنش سامل است چرا از پى كارى منى

دهند از آب  هاىي كه مردم باالتر از آن حمل به آب مى ئل خرده سبزىفرداى آن روز كنار دجله آمدم، ديدم آن مرد سا
ديروز بدون دليل و علت در باطنت از من غيبت كردى و مرا هدف : تا چشمش به من افتاد گفت. خورد گريد و مى مى

ن، من گرچه سوء ظن قرار دادى، به خاطر اين كه باطنت را آلوده منودى و خود را از رمحت خدا حمروم كردى توبه ك
چهارچوب بدمن سامل است وىل او خواسته كه در چهارچوب تنگ مادى گرفتار باشم و اين مطلب ربطى به تو ندارد كه 
يدسىت از پروردگارم راضى و خشنودم و كمرتين گله و شكايىت  نسبت به آن قضاوت ىب جا كىن من در عني تنگدسىت و 

  !از او ندارم

يدستان كساىن ى  خوانند، سپس آدمى را به حضرت حق و توبه گذرد مى  هستند كه آنچه بر دل انسان مىآرى، در ميان 
  .كنند از گناه راهنماىي مى
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يدست    عّزت نفس زىن 

يدستان، انسان كم منونه اى  دوسىت داشتم كه در صرب و متانت، جود و كرم و اجنام كار خري و به خصوص رسيدگى به 
  .بود

ى  اى داشت و جانب احرتام و ادب را درباره ازمندان و سائالن و مشكل داران حمبت فوق العادهاو نسبت به فقرا و ني
  .كرد آنان رعايت مى

ى آبرومند در حّد برطرف شدن  ى يكى از دوستامن در يكى از حمالت فقري نشني قم به چند خانواده به واسطه: گفت مى
  .گرفتم شدم احوال آنان را به توّسط دوستم خرب مى مى كردم و هر شب مجعه كه به قم مشرف نيازشان كمك مى

ى مسجد معروف به مسجد طباطباىي كه وصل به حرم مطهر است و خمارج كاشى كارى آن را  اى در گوشه شنبه عصر پنج
  قبول كرده بودم به متاشاى كار

  185: زيبائى هاى اخالق، ص

متني سراغ مرا از يكى از خادمان حرم گرفت، خود را به او معرىف  اساتيد هنرمند كاشى كار ايستاده بودم، زىن باوقار و 
از شخصى كه هر هفته به : چيست؟ گفت: ى نان بود به من داد، گفتم كردم، پوىل بسيار اندك كه شايد قيمت دو گرده

هفته از خدمت كرد به زمحت نام مشا را پرسيدم، من تا اين هفته مستحق بودم، وىل تنها فرزند يتيمم اين  من كمك مى
كند و از  ى ما را مى اش برد و حقوقى كه برايش قرار داده كفاف هزينه سربازى آمد و مردى حمرتم او را براى كار به حجره

شىب كه فرزندم حقوقش را به خانه آورد من از استحقاق درآمدم و اين پول اندك كه از كمك مشا نزد من مانده بود هزينه  
  !!د، به اين خاطر به مشا برگرداندمكردنش براى من شرعى نبو 

يدستان و فقرا كه خداى مهربان به مهگان سفارش فرموده است به آنان حمبت ورزند و پيامرب بزرگ به  آرى، در ميان 
اى باعزت و كرامىت هم يافت مى ابوذر وصيت مى   .شود كند كه به آنان عشق بورز و نزديكشان رو، چنني انسا

   ؤمن در لباس باربرىاى برجسته و م چهره

آشنا شدم  » محال«اى عجيب در راه تبليغ دين كه شرحش مفصل است با مردى باربر و به اصطالح گذشتگان  در حادثه
اش به او دلبستگى پيدا كردم تا جاىي كه اگر زمينه برامي  ى ملكوتى و اخالق انساىن كه به خاطر حاالت معنوى و چهره
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ران بود به دست بوسش مى منزلش كه در حجره اى يك بار در فراهم بود هفته او . رفتم اى در يكى از مساجد قدميى 
ها از محلش  ها و زمني و كوه ام با او به اين نتيجه رسيدم كه بار امانىت كه آمسان انساىن بود كه در طول دوسىت و آشناىي

  .كرده بود  امتناع كردند او به درسىت و سالمت آن بار امانت را بر دوش تكليف محل

  ى معنوى من با او تا زمان مرگش برقرار بود، از كساىن بود كه وقىت خرب رابطه
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ى عجيىب به اهل بيت عليهم السالم خبصوص حضرت سيد  او عالقه. درگذشتش را شنيدم بسيار بر من سنگني آمد
داشت، تا جاىي كه هر سه روز يكبار قرآن را از ابتدا تا انتها  الشهداء عليه السالم داشت، و با دعا و قرآن انسى شگفت

  .كرد با توجه و حال قرائت مى

دانستم و برامي روشن بود كه حال تضرّع و زارى و   كرد، بودن او را غنيمت و بركت مى وقىت در جلسات كميل شركت مى
  .ى شديد او عامل جلب رمحت خدا نسبت به آن جملس است گريه

رفت و بار مردم را با   كه بيش از نود سال از عمرش گذشته بود با نشاطى فوق العاده براى باربرى بريون مىاو در حاىل
  !كرد مزدى عادالنه جابه جا مى

منود و مازاد آن را به مردى كاسب كه داراى چهار فرزند بود و  با پول باربرى در كمال قناعت زندگى خود را اداره مى
اين مرد كاسب هم خودش حمرتم است و هم مهسرش از : گفت پرداخت و مى مساوى نبود مىاش  درآمدش با هزينه

  !ى مهسر و فرزندانش شود اش شرمنده اى معترب است و من طاقت ندارم كه اين مرد براى خمارج زندگى خانواده

  .ى و خوشنود بودكرد و به اين عمل راض شد در راه خدا انفاق مى اگر باز هم مازادى از مال دنيا نصيبش مى

  .افتاد اش در حدى بود كه انسان با ديدن آن به ياد مسيح و زاهدان واقعى دنيا مى ى اثاث و وسايل زندگى جمموعه

بردند، و  از صداىي خوش برخوردار بود، تا جاىي كه مردم از شنيدن اذان و دعا و مناجات و قرآن خواندنش لذت مى
عاش سعيداً و «او مصداق حقيقى . اند كردند گوهرى قيمىت را گم كرده ىهرگاه در جلسات حضور نداشت احساس م

  .بود» مات سعيداً 

   زيست و از طرف از طرىف با غرق بودن در معنويت و حسنات اخالقى مى
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به دست آمده را در راه خدا كرد و سربار كسى نبود و با اين مهه مازاد مال  ديگر امور دنياى خود را با باربرى اداره مى
  .كرد هزينه مى

اش با اين كه از سواد چنداىن برخوردار نبود وىل با كسب معلوماتى كه از طريق جمالس مذهىب و  او در متام دوران زندگى
ى حقيقى امريمؤمنان عليه السالم  نشست و برخاست با عاملان داشت، سعى كرد در اخالق ورفتار ومنش وكردار شيعه

  .باشد

  تا ز نور معرفت در دل صفا را ننگرى
 

  ى گيىت منا را ننگرى ى آيينه جلوه

  ُملك دل جاى كدورت نيست جاى دلرب است
 

  گر سرا تاريك شد صاحب سرا را ننگرى

 كند روى جانان در دل روشن جتلى مى
 

  ىب چنني آيينه روى آشنا را ننگرى

  تا نباشد پرتو عشق حقيقى رهربت
 

  عقل باشى پيش پا را ننگرىگر چراغ 

  نور است عقل دوربني در مقام عشق ىب
 

  چون كشد خورشيد سر نور سها را ننگرى

اد سخت تو  نرم هم چون دانه كى گردد 
 

  تا فشار سخت اين نه آسيا را ننگرى

  آخر از ترك هوا واصل به دريا شد جناب
 

  چون تو پابست هواىي جز هوا را ننگرى

  

   حق گوىي - 3

هاى شيطاىن به يك فرد يا به يك خانواده يا به يك جامعه ميان آنان و حق  گاهى ممكن است هجوم باطل و فرهنگ
اى  جداىي اندازد، و پس از مدتى حق را از ياد آنان بربد، يا ممكن است ستمگرى براى ارضاى هوا و هوس خود زمينه

ني پيش آمدهاىي بر مؤمن واجب است حق را اظهار كند و نقاب از در چن. فراهم آورد كه سبب پنهان ماندن حق شود
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خرباىن از خواب بيدار شوند، يا گمراهى يا گمراهاىن هدايت گردند، يا واقعيىت از  خربى يا ىب ى حقيقت بركشد تا ىب چهره
  .هاى اهل باطل برهند ها و اغواگرى اسارت جنات يابد و باطلى كوبيده شود و ملىت از خطر وسوسه

  188: زيبائى هاى اخالق، ص

هرچند  -گو احساس كند كه با گفنت حق و اظهار حقيقت، تلخى و دشوارى و زيان و خسارت در اين موارد اگر حق
ى پيامرب اسالم بايد حق را بگويد و از اظهار حقيقت امتناع  شود باز هم به فرموده به او وارد مى - سنگني و قابل توجه

  .نورزد

رساند و ياران شيطان را  دارد و تكاليف و وظايف اهلى را به مردم مى دين را در ميان مردم روشن نگاه مىحق گوىي چراغ 
  .خبشد كند و به آنان قدرت و نريو مى منايد و به ياران خدا اضافه مى ضعيف و ناتوان مى

حديث آمده كه به برخى از آن  هاى معترب در اين زمينه روايات بسيار مهمى از پيامرب و اهل بيت بزرگوارش در كتاب
  .شود روايات اشاره مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  »1«  أتَقى الّناِس َمن َقال اَحلقَّ ِفيَما َله َوَعليهِ 

  .پرهيزكارترين مردم كسى است كه در آنچه به سود او و زيان اوست حق بگويد. 

  :حضرت امام باقر عليه السالم فرمود

  »2«  اَحلقَّ َوَلو َعلى نـَْفِسكَ  ُقلِ 

  .حق بگو، گرچه به زيان خودت باشد. 

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

  ...َثَالثٌَة ُهْم أقَرُب اخلَْلِق إَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيوَم الِقياَمِة َحّىت يَفرَُغ ِمَن اِحلسابِ 



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

 

______________________________  
  .15، حديث 56، باب 288/ 68: ؛ حبار االنوار24، باب الزيادات، حديث 91 :صحيفة الرضا -)1(

، 10، باب 157/ 71: ؛ حبار االنوار5403، باب الوصية من لدن آدم، حديث 177/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .2حديث 
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  »1«  َورجٌل َقال اَحلقِّ ِفيما َعَليِه َولَه

و يكى از آنان مردى است كه ... اند تا حساب پايان پذيرد ترين خلق به خداى عز وجل در قيامت ه نزديكسه نفرند ك. 
  .در آنچه به زيان و سودش بود حق گفته است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2«  إنَّ ِمن َحِقيَقِة اإلمياِن أْن تُؤِثَر اَحلقُّ َوإن َضرََّك َعَلى الَباِطل َوإن نـََفَعكَ 

  .راسىت از حقيقت اميان است كه حق را گرچه به تو زيان رساند بر باطل ترجيح دهى گرچه به تو سود رساندبه . 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  »3« أفضُل اِجلهاِد َكلمُة حقٍّ ِعنَد ُسلطاٍن جائِرٍ 

  .برترين جهاد بيان حق نزد پادشاه ستمكار است. 

   حضرت حيىي و حق گوىي

اكثر موّرخان مسلمان و نيز منابع معروف مسيحى جريان جگر خراش شهادت حضرت حيىي را به خاطر بيان حق و 
حيىي قرباىن روابط نامشروع طاغوت زمان خود : اند اند و چنني بازگو كرده اظهار حقيقت بر ضد طاغوت زمان خود دانسته

شاه هوسباز فلسطني عاشق هريوديا دخرت برادر خود شد و پاد به اين ترتيب كه هريدويس. با يكى از حمارم خويش شد
   زيباىي
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لس السابع و اخلمسون، حديث 358: اماىل صدوق -)1(   .7، حديث 35، باب 26/ 72: ؛ حبار االنوار6، ا

  .2 ، حديث48، باب 106/ 67: ؛ حبار االنوار57، حديث 5، باب 205/ 1: احملاسن -)2(

  .923/ 15: ؛ كنز العمال131، املسلك الثالث، حديث 432/ 1: عواىل الآلىل -)3(

  190: زيبائى هاى اخالق، ص

  !وى دل او را در گرو عشق آتشني قرار داد، لذا تصميم به ازدواج با او گرفت

و خمالف دستورات تورات  او صرحياً اعالم كرد كه اين ازدواج نامشروع است. اين خرب به پيامرب بزرگ خدا حيىي رسيد
  .باشد و من به مبارزه با چنني كارى قيام خواهم كرد مى

ترين مانع راه  او مهت گماشت كه از حيىي بزرگ. ى شهر پيچيد و به گوش آن دخرت رسيد سر و صداى اين مطلب در مهه
  .هاى خود بردارد خويش در فرصىت مناسب انتقام گريد و اين مانع را از سر راه هوس

رتباط خود را با عمويش بيشرت كرد و زيباىي خويش را دامى براى او قرار داد و چنان در وى نفوذ كرد كه روزى هريدويس ا
  .ترديد تو را به آرزويت خواهم رسانيد هر آرزوىي دارى از من خبواه كه ىب: به او گفت

ى مردم را به  ها انداخته و مهه ا بر سر زبانزيرا او نام من و تو ر ! خواهم من چيزى جز سر حيىي را منى: هريوديا گفت
  !!خواهى دمل آرام شود و خاطرم شاد گردد بايد اين كار را اجنام دهى جوىي ما واداشته است، اگر مى عيب

توجه به عاقبت اين كار، تسليم شد و چيزى نگذشت كه سر حيىي را  ورزيد، ىب وار به آن زن عشق مى هريوديس كه ديوانه
  .»1«  بدكار حاضر ساختند، وىل عواقب دردناك اين عمل سراجنام دامان او را گرفتنزد آن زن 

   ابن سّكيت و حق گوىي

او از بزرگان دانشمندان مكتب اهل بيت عليهم السالم بود و بسيارى از تاريخ نويسان اسالمى از او ياد كرده و بر وى 
ق و اطمينان مشرده و از ياران خاص حضرت امام جواد و حضرت علماى شيعه او را بزرگ و مورد وثو . اند مدح و ثنا گفته

  .اند امام هادى عليهما السالم دانسته
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   به دستور متوّكل فرعون صفت به 244اين مرد بزرگ در پنجم رجب سال 

______________________________  
  .322: هاى قرآن قصه -)1(

  191: زيبائى هاى اخالق، ص

دو فرزند من معتز و مؤيد نزد تو حمبوب ترند يا : او اين بود كه روزى متوكل به او گفتسبب شهادت . شهادت رسيد
به خدا سوگند قنرب خادم على بن : گو و ستمگر خيانت پيشه فرياد زد حسن و حسني؟ ابن سّكيت در پاسخ آن مرد ياوه

رت است   .اىب طالب عليه السالم از تو و دو فرزندت نزد من 

آن خادمان طاغوت هم به فرمان ارباب خود اين كار . زبانش را از پشت سرش بريون بكشيد: رانش گفتمتوكل به كارگزا
  .را اجنام دادند و آن مرد اهلى با چشيدن اين زجر و آسيب دردآور به شرف شهادت رسيد

هنگام شنيدن اين  دانستند وىل خشمشان براى خداگوىي گرچه اين بزرگان وجوب تقيه را مى: فرمايد ى جملسى مى عالمه
  .»1« كرد كه حق را بگويند گرچه به زيان آنان باشد برد و وادارشان مى اباطيل احتياط از كفشان مى

   ى رحم صله - 4

زيارت اقوام و خويشان و رفت و آمد با آنان و گره گشاىي از مشكالت ايشان و شاد كردن قلوبشان از امورى است كه 
  .م آن سفارش بسيار و تأكيد فراوان شده است گرچه آنان پيوندشان را با انسان بريده باشنددر قرآن جميد و روايات به اجنا

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده است

  »2«  ِصل َمن َقَطَعكَ 

  .ى رحم داشته باش با خويشاوندى كه پيوندش را با تو بريده است صله. 

  »3«  ِسْر َسَنًة، ِصْل َرِمحَكَ 

.______________________________  
  .309/ 1: الكىن وااللقاب -)1(
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  .7، باب 173/ 74: ، فصل من عيون احلكم؛ حبار االنوار31/ 2: كنز الفوائد  -)2(

  .18097، حديث 11، باب 234/ 15: ؛ مستدرك الوسائل5: نوادر الراوندى -)3(

  192: زيبائى هاى اخالق، ص

  .ى رحم به جاى آورى كه صلهيكسال طى مسافت كن براى اين  

  »1«  إنَّ أعَجَل اَخلْريِ َثواباً ِصَلُة الرَِّحمِ 

  .رسد ى رحم به انسان منى تر از صله كار خريى پاداشش شتابان. 

نيا َوَلو ِبالسَّالمِ    »2«  ِصُلوا أرحاَمُكم ِىف الدُّ

  .ى رحم كنيد گرچه به يك سالم باشد در دنيا با خويشاوندانتان صله. 

  :ت على عليه السالم فرمودحضر 

َا َتُصولُ  م َجَناُحَك اّلذى ِبِه َتِطُري، وأصُلَك الَِّذى إليِه َتِصُري، َوَيُدك اّلِىت ِ َّ   »3«  َوأْكرِْم َعِشريَتَك؛ َفإ

به آنان  ات هستند كه آىي، و ريشه خويشاوندان خود را گرامى دار؛ زيرا آنان بال و پر تو هستند كه با آنان به پرواز مى. 
  .شوى گردى، و دستت هستند كه به سبب آنان نريومند مى باز مى

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  »4«  َمن َسرَّه أن يَبُسَط َله ىف ِرزقه وينسأ َله ىف أجِله فـَْلَيِصل َرِمحَه

  .ى رحم كند در مرگش تأخري افتد صلهاش گشايشى اجياد شود و  كند كه در رزق و روزى كسى كه او را خوشحال مى. 

  :جربئيل مرا خرب داد: كند كه آن حضرت فرمود امام باقر عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت مى

______________________________  
  .83، حديث 3، باب 121/ 71: ؛ حبار االنوار15، باب صلة الرحم، حديث 152/ 2: كاىف  -)1(
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  .165، حديث 7، باب 162/ 74: ، الفصل اخلامس عشر ىف صلة الرحم؛ حبار االنوار166: مشكاة االنوار -)2(

  .9329، حديث 407: ى زنان؛ غرر احلكم ، درباره31ى  ، نامه642: ج البالغه -)3(

  .5، حديث 3، باب 89/ 71: ؛ حبار االنوار112، من سره خصلتان، حديث 32/ 1: خصال -)4(

  193: بائى هاى اخالق، صزي

  »1«  إّن رِيَح اجلَّنِة توَجُد ِمن مسريِة ألَف عاٍم، َما جيَُِدها َعاٌق َوَال قاِطُع َرحٍم َوَال شيٌخ زانٍ 

شت از هزار سال راه به مشام مى ىب.  ى رحم و پريمرد زناكار  رسد وىل به مشام عاق پدر و مادر و قطع كننده ترديد بوى 
  .رسد منى

  :صادق عليه السالم فرمودامام 

ى رحم دارم وىل آنان مرا آزار  براى من اقوامى است كه نسبت به آنان صله: مردى به حمضر رسول خدا آمد و گفت
. ى مشا را ترك خواهد كرد اين هنگام خدا مهه: حضرت فرمود. ام به زيارتشان نروم و آنان را ترك كنم دهند، قصد كرده مى

ى رحم كن، و از كسى كه  به كسى كه تو را حمروم كرده عطا كن، و با كسى كه از تو بريده صله: چه كنم؟ فرمود: گفت
  .»2«  به تو ستم ورزيده درگذر؛ چون اين گونه رفتار كردى خداى عّز و جّل پشتيبان تو و بر ضّد آنان است

   نرتسيدن از سرزنش سرزنش كنندگان - 5

  .چنان پاى بند و استوارند كه گوىي كوهى ايستاده بر روى زمينندهاى ديىن و اخالقى  اهل اميان به ارزش

  گريند كه آنان را با آنان وقىت در برابر سرزنش و مالمت مالمتگران قرار مى

______________________________  
، حديث 3، باب 95/ 71: ؛ حبار االنوار1، باب معىن احليوف و الزنوق و اجلواض، حديث 330: معاىن االخبار -)1(

26.  

: إن رجال أتى النىب صلى اهللا عليه و آله و سلم فقال: مسعت أبا عبد اللَّه عليه السالم يقول: عبد اللَّه بن طلحة قال -)2(
إن ىل أهال قد كنت أصلهم، وهم يؤذوىن، وقد أردت رفضهم، فقال له رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم ! يا رسول اللَّه
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تعطى من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت : وكيف أصنع، قال: للَّه مجيعا، قالإذن يرفضكم ا
  .العون: ما الظهري، قال: فقلت له عليه السالم: ذلك كان اللَّه عّز وجل لك عليهم ظهريا، قال ابن طلحة

  .50، حديث 3باب  ،100/ 71: ؛ حبار االنوار95، باب الرب الوالدين و القرابة، حديث 36: الزهد

  194: زيبائى هاى اخالق، ص

زبان باطل گويشان به خاطر اميان و اخالق و رعايت حالل و حرام و پايدارى و استقامت در اجراى احكام اهلى و عفت 
دهند و حركت خود را در راه مستقيم  هيچ وامهه و ترسى به خود راه منى. دهند و عصمت ناموسشان مورد سرزنش قرار مى

  .گريند كوشند و حتت تأثري نابكاران جامعه و مردم پوك و پوچ قرار منى ها مى خبشند و به حفظ ارزش ى تداوم مىاهل

  :فرمايد قرآن مى

بُّونَ « بـُُّهْم َو حيُِ ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني أَِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرِيَن ُه أَِذلَّ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِيت اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِ
  .»1« »َعِليمٌ ُجياِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َو ال َخيافُوَن َلْوَمَة الِئٍم ذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيشاءُ َو اللَُّه واِسٌع 

آورد كه آنان  خدا در آينده گروهى را مى) رسد امرب منىزياىن به خدا و پي(هركس از مشا از دين خود باز گردد ! اى اهل اميان
را دوست دارد و آنان نيز خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان فروتن و نسبت به كافران نريومندند، در راه خدا جهاد 

عطاكننده كند و خدا بسيار  كنند و از سرزنش كنندگان بيمى ندارند، اين فضل خداست كه به هركس خبواهد عطا مى مى
  .و داناست

  »ال حول وال قّوة إال باللَّه العلى العظيم«بسيار گفنت  - 6

دهد و سينه  از سفارشات بسيار مهم قرآن جميد و روايات، متذكر بودن انسان به ذكرى است كه آن ذكر، قلب را صفا مى
كشاند و اعضا و جوارح را حتت تأثري  مىى تزكيه  كند و نفس را به عرصه خبشد و روح را آراسته به نورانيت مى را جال مى

  .»2«  است» ال حول وال قوة اّال باللَّه العلى العظيم«ى آن ذكرها، ذكر نوراىن و مثرخبش  از مجله. دهد قرار مى

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(

  :روايات مفصلى ذكر شده استى با اين ذكر شريف  در كتب معترب ا ز مصادر خاصه، در رابطه -)2(



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

 

؛ 43، باب 217/ 7: ؛ وسائل الشيعه162: ؛ ثواب األعمال...و 531، 530، 528، 525، 521/ 2: كاىف
  ...و 39، باب 366/ 5: مستدرك الوسائل

  195: زيبائى هاى اخالق، ص

ت براى اهل بصريت و به معناى تواناىي و نريومندى است، و اين حقيق» قوت«به معناى حتول و دگرگوىن و » حول«
ن دشت خلقت  ى عرصه صاحبان دانش و بينش و خردمندان بزم آفرينش مسّلم و قطعى است كه در مهه ى هسىت و 

اگر او حتّول چيزى را اراده  . هيچ نوع حتّول و دگرگوىن و تواناىي و نريومندى جز با تكيه بر خداى برتر و بزرگ وجود ندارد
ى موجودات جهان هسىت در برابر خواست او بايستند، و اگر او خبواهد  ت، گرچه مههكند حتّول اجنام خواهد گرف

  .گريد و هيچ نريوىي در برابر نريوى حضرتش تاب مقاومت ندارد اش را در كارى به كار گريد به كار مى نريومندى

قانه جارى گردد، اين حقيقت اگر اين ذكر از دل شروع شود، و نورانيتش روان و جان را در آغوش گريد و بر زبان صاد
ها به دست اوست و تواناىي و نريومندى در ملك و ملكوت و غيب و شهادت جز  ى دگرگوىن خودمناىي خواهد كرد كه مهه

تواناىي و نريوى او وجود ندارد؛ بنابراين در صورتى كه انسان وابسته به وجود مبارك حق باشد، و راه استوار و صراط قومي 
د، از حتوالت و تغيريات باكى به خود راه منى ايد وبه فرماناسالم را بپيم دهد و از  هاى مثر خبش حضرت حمبوب گردن 

ايستد؛ و اگر ايستادنش به  هراسد و در برابر ستمگران مى هيچ قدرتى كه در برابر قدرت دوست پوچ و هيچ است منى
  :زند ى وجود فرياد مى هقيمت از دست دادن جانش متام شود هم چون پيشواى شهيدان با مه

  »1« إّىن ال أَرى املوَت إّالَسعادًة وال احلياَة َمَع الظّاملَني إّال بـََرماً 

  .دامن من مرگ را جز سعادت و خوشبخىت و زندگى با ستمگران را جز ملوىل و نابودى منى. 

______________________________  
  .4، حديث 26، باب 192/ 44: حبار االنوار؛ )ع(، فصل ىف مكارم اخالقه 68/ 4: مناقب -)1(

  196: زيبائى هاى اخالق، ص

و ياد خدا نسبت به عبد حتقق آثار . كند ترديد خداى مهربان هم از او ياد مى كسى كه به اين صورت ياد خدا كند ىب
  .ى شؤون زندگى اوست ى حيات عبد و جلوه دادن توفيق در مهه ذكر در خيمه
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  .»1« »رُْكمْ َفاذُْكُروِين أَذْكُ «

  .مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم

ى نريومندى براى راندن  و اين ذكر و ياد و متذّكر بودن بايد پيوسته و دامي باشد، كه ياد و ذكر پيوسته و دامي اسلحه
  .ى زندگى است شيطان و دور كردن او از عرصه

  .»2« »َكِثرياً يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ِذْكراً  «

  .اى اهل اميان خدا را فراوان و بسيار ياد كنيد

  .»3« »ُجُنوِبُكمْ   َفِإذا َقَضْيُتُم الصَّالَة َفاذُْكُروا اللََّه ِقياماً َو قـُُعوداً َو َعلى«

لو خوابيده ياد كنيد   .چون مناز را به پايان برديد پس خدا را در حال قيام و قعود و به 

يعىن خدا را در شب و روز و در خشكى و دريا و در سفر و حضر و هنگام : گويد ح اين آيه مىابن عباس در توضي
  .داراىي و تنگدسىت و بيمارى و سالمت و پنهان و آشكار ياد كنيد

اختيار و با اختيار بر زبان جارى  ها، ىب اين گونه ذكر در حقيقت مهان ذكر قلىب داميى است كه در خبشى از فرصت
   هاى مهلك ى حركاتشان از ضربه ريزاند و اعضا و جوارح را در مهه اشك از ديدگان بر چهره فرو مىشود و  مى

______________________________  
  .152): 2(بقره  -)1(

  .41): 33(احزاب  -)2(

  .103): 4(نساء  -)3(

  197: زيبائى هاى اخالق، ص

  .منايد ز دامن حيات دور مىها را ا ها و اغواگرى گرى كند و وسوسه شيطان حفظ مى

  :فرمايد رسول خدا عليه السالم مى
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  »1«  بـَرَاَءٌة ِمن النّاِر َوَبراَءٌة ِمن النِّفاقِ : َمن أكثـََر ِذكَر اللَِّه اَحبَُّه اللَُّه، َوَمْن ذََكَر اللََّه َكِثرياً ُكِتَبت َله بـَرَاَءتانِ 

خواهد داشت، و كسى كه پيوسته ياد خدا باشد دو برائت براى او ثبت كسى كه مهواره ياد خدا كند خدا او را دوست . 
  .برائىت از آتش دوزخ و برائىت از دوروىي و نفاق: شود مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »2« ِشيَعتُنا الَّذيَن إذا َخَلْوا ذََكروا اللََّه َكثرياً 

  .كنند لوت پيوسته خدا را ياد مىشيعيان ما كساىن هستند كه چون خلوت كنند در آن خ. 

______________________________  
، كتاب األذكار و الدعوات، 268/ 2: ؛ حمجة البيضاء3، باب ذكر اللَّه عز و جل كثرياً، حديث 499/ 2: كاىف  -)1(

  .باب اول

تاب األذكار و الدعوات، ، ك268/ 2: ؛ حمجة البيضاء2، باب ذكر اللَّه عز و جل كثرياً، حديث 499/ 2: كاىف  -)2(
  .باب اول

  199: زيبائى هاى اخالق، ص

   ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرفِ 

   َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ 

  199): 7(اعراف 

م توصيه    هاى حق به حسنات اخالقى خبش 

  200: زيبائى هاى اخالق، ص

   سفارش خدا به پيامربان
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خورد، توصيه به حسنات اخالقى است؛  اى كه به چشم مى پيامربانش، بيشرتين توصيههاى حضرت حق به  در ميان توصيه
ها و  زيرا ظهور حسنات اخالقى در افق وجود انسان سبب خوشبخىت او در دنيا و آخرت و عامل جذب مردم به پاكى

  .هاست نيكى

ى نفس ثابت و  شده را بر صفحههاى حضرت حق را با دل و جان پذيرفتند و حقايق سفارش  ى پيامربان توصيه مهه
استوار منودند و هر عاقل منصفى را به خاطر آراسته بودنشان به حسنات اخالقى به خود و آيني جنات خبششان جذب  

  .كردند

ها در  خبشى از اين توصيه. ى آنان و گاهى به فردى خاص است هاى حضرت حق به پيامربان گاهى خطاب به مهه توصيه
مورد، فرو خوردن خشم، نيكى با ديگران،  توصيه به عفو و گذشت، دورى جسنت از انتقام ىب: نندقرآن جميد است، ما

انفاق، صدقه، رعايت حق ايتام و مساكني و مستضعفان، اصالح ميان مردم، دعوت به صلح و آشىت و آرامش و احتاد و 
ى از منكر، مش ورت با اهل عقل و درايت، رعايت وحدت، پريوى از حق، حركت در راه راست، امر به معروف و 

حقوق مهسايه و دوست و زيردست، داورى به عدالت، رعايت ادب ضيافت و ميهماىن، تشويق به كار خري و بّر و 
  .احسان، رعايت حقوق اسريان و بردگان و پرهيز از ستم و جتاوز

  .اشاره كنم دامن به مواردى از آن هاى حق در احاديث قدسى است كه الزم مى خبشى از توصيه

  202: زيبائى هاى اخالق، ص

   ورع - 1

ينِ ! يَا أمحد   »1« ...إنَّ الَورََع يـَُقرُِّب الَعبَد إَىل اللَِّه َتعاَىل . َعَليَك بِالَورَِع، َفإنَّ الَورََع رأُس الدِّيِن َوَوَسُط الّديِن وآَخُر الدِّ

. فساد؛ زيرا ورع سِر دين و وسط دين و پايان دين است بر تو باد به ورع و اجتناب از گناه و حفظ خود از! اى امحد. 
  .كند ترديد ورع انسان را به خداى بزرگ نزديك مى ىب

  :در روايىت ديگر آمده است

ؤمنني عليه السالم َما ثـََباُت اإلمياِن؟ فـََقالَ 
ُ
  :َفِقيَل َله َما َزوالُُه؟ َقالَ . الَورَعُ : ُسِئَل أمريُامل

  »2«  الطََّمعُ 
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  ى استوارى و پابرجاىي اميان چيست؟ مايه: امرياملؤمنني عليه السالم پرسيدنداز . 

  .طمع: سبب نابودى اميان چيست؟ فرمود: اجتناب از گناه و پرهيزكارى، به حضرت گفتند: فرمود

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

  »3«  الَبطِن َوالَفرْجِ  َعَليُكم ِبالَورَِع َوِصدِق اَحلِديِث َوأداِء األمانَِة َوِعفَّةِ 

  .بر مشا باد به پرهيزكارى و اجتناب از گناه و راسىت در گفتار و اداى امانت و پاك نگاه داشنت شكم و شهوت از حرام. 

هاىي است كه مانع پرواز انسان به  ى شؤون زندگى سبب بريون آمدن از حجاب رعايت ورع و اجتناب از گناه در مهه
   حمروم ماندن سوى مقام قرب و عامل

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 26/ 74: ، الباب الرابع و اخلمسون؛ حبار االنوار203/ 1: ارشاد القلوب -)1(

لس الثامن و األربعون، حديث 289: اماىل صدوق -)2(   .، ىف الورع439/ 8: ؛ سفينة البحار11، ا

لس الثام222: اماىل طوسى -)3(   .28، حديث 57، باب 306/ 67: ؛ حبار االنوار384ن، حديث ، ا

  203: زيبائى هاى اخالق، ص

  .انسان از ديدن انوار جالل و مجال و علت نرسيدن به مقام كمال و دور ماندن از حتقق آرزوها و آمال واقعى است

. ر و منايان و قابل ديدن نبودبرداشته شدن هر حجاىب سبب درك و كشف حقيقىت است كه پيش از آن براى انسان منودا
  .شود ى مجال حضرت رّب مانع مى ى باطن عبد را از مشاهده اى است كه ديده ترين پرده حجاب معنوى بدترين و ضخيم

ى مادى  حكمت و ارتباطهاى خاىل از بصريت به امور فريبنده هاى ىب مورد و وابستگى هاى ىب ها از دلبستگى اين حجاب
ها سبب روى كردن انسان به گناهى يا   آيد و هر يك از اين حجاب حقيقت، ديو سريت به وجود مى به صورت، زيبا و به

  .گناهاىن است كه عاقبت و پايان آن گناهان غضب حق و آتش سوزان دوزخ است

   غفلت از حجاب درون
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ه حمجوب است غافل و منايد كه گاهى انسان از احساس اين ك ها آن چنان در باطن انسان اجياد كدورت مى اين حجاب
شود و  اند مهنشني مى گر حاالت انساىن دهد و با ديوان و ددان كه غارت ى سعادت را از دست مى ماند و مهه خرب مى ىب

  !دهد هاى معنوى خود را بدون اين كه توجه داشته باشد به غارت مى سرمايه

  افسوس كه گوهر نفس نفيس
 

  از كف دادى به متاع خسيس

  عشق گذشته به هيچاز يوسف 
 

  با گرگ هوا هم راز و انيس

  بسىت ز بساط سليمان چشم
 

  با ديو طبيعت گشته جليس

 دردى كه تو راست دوا نكند
 

  صد جالينوس و ارسطاليس

  از حبث و نظر سودى نربى
 

  هرچند كىن عمرى تدريس

  

  204: زيبائى هاى اخالق، ص

ى حقايق معنوى به صورت مايه و استعدادهاى ملكوتى به شكل سرمايه در درون انسان موجود است و بر اساس هر  مهه
توان آن حقيقت يا آن استعداد را مشاهده و   ى آن ديده مى اى است كه به وسيله حقيقت و هر استعداد براى انسان ديده

قق و طلوع داد و به اين وسيله به مقام قرب رسيد و اين مهه كشف كرد و آن را هم چون خورشيد از افق وجود خود حت
ى حقايق و حركت  ها و مشاهده در گرو ورع و اجتناب از گناهان ظاهرى و باطىن است كه سبب كشف حجاب

  .مشتاقانه به سوى مقام قرب است

ه حمبوب از اسفل ى ارادت و كمك صفاى باطن و عشق ب سالك عارف و صادق عاشق و مؤمن اليق، چون به جذبه
د و با صدق و درسىت قدم  سافلني طبيعت و چاه عميق مادّيت و حاالت پست حيوانّيت روى به اعال علّّيني شريعت 

ها گذر   هاى حق گذارد، از حجاب ى متابعت از فرمان در راه حقيقت بر اساس قانون رياضت و جماهدت در پناه بدرقه
  .اسب آن مقام گشاده شود و احوال آن مقام منظور و مقصود نظر وى گرددى من كند و با گذر از هر حجاىب ديده

   حقيقت يقني
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ى رفع حجاب و ظهور صفاى عقل  ى عقل پس از گذشنت از حجاب جهل، باز شود، و به اندازه در اين مسري ديده
عبور كند مكاشفات قلىب معاىن معقول روى منايد و انسان تا حّدى به اسرار معقوالت پى برد و چون از كشف معقوالت 

  .پديد آيد و مقام كشف شهودى حاصل گردد و ديدار انواع انوار دست دهد

ى اهلام به روى باطن باز شود و اسرار آفرينش و حكمت  پس از گذر از اين ناحيه مكاشفات سّرى پيش آيد و روزنه
هاىي از ملكوت را به انسان  يان گردد و پردهى روحاىن مكاشفات روحى منا هسىت و وجود رخ منايد و با گذر از اين عرصه

  .نشان دهند و رؤيت جّنات نعيم و دركات جحيم به انسان عرضه شود

  205: زيبائى هاى اخالق، ص

نَفس خود را از دنيا  : حقيقت اميانت چيست؟ گفت: پيامرب به شخصى به نام حارثه فرمود: چنان كه در روايىت آمده است
، روز را تشنه و شب را به عبادت گذراندم، گوىي آشكارا به عرش خدا )مورد اعراض كردم ىب از امور مادى(كنار زدم 

شت را مى مى كنم كه با يكديگر در حال ستيز  كنند، و دوزخيان را مشاهده مى بينم كه يكديگر را ديدار مى نگرم، اهل 
  .»1« ب او را نوراىن ساخته، به حارثه بنگرداى بنگرد كه خدا قل خواهد به بنده هركس مى: پيامرب فرمود. و جدالند

  :ى حقيقت بيىن خود فرموده است پيامرب بزرگ اسالم درباره

ساكني، َوُعِرَضت َعَلىَّ الّنار فـََرأْيُت أكثُر أهلها الّنساء َواألغنياء
َ
  »2« ُعِرَضت َعلىَّ أهل اجلّنة فرأيُت أكثُر أهِلها امل

شت بر من عرضه شدند، بيشرت.  يدستان ديدم؛ و اهل دوزخ بر من عرضه شدند، بيشرت آنان را زنان اهل   -آنان را 
  .ديدم -طمعكار و خبيل -و ثرومتندان -مؤثر در فساد خانواده و جامعه

ا حجاب خودّيت و منّيت است از ميان برود، حقايق پشت پرده كشف  ها كه بدتر از مهه آرى، وقىت حجاب ى آ
ى شريين ورع و  آيد و اين مهه، ميوه بر خياالت ديگران و گذر از آب و طّى االرض پديد مى شود و كرامات و اطالع مى

  .حمصول پرقيمت پرهيزكارى و اجتناب از گناهان است

  :اش در مورد ورع به پيامرب فرمود خداى مهربان در توصيه

ترديد ورع سر اميان و  ن ميان غذاهاست، ىبى بسيار زيبا و پرقيمت در ميان زيورها و چون نا ورع مانند گوشواره! اى امحد
   ستون دين است، ورع در مثل مانند كشىت در درياست، چنان كه از دريا مگر كسى كه سوار بر كشىت
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______________________________  
  .23: التصوف تاج االسالم -)1(

  .134: مراحل السالكني -)2(

  206: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« رسند د، زاهدان هم جز با ورع به جنات منىياب باشد جنات منى

خبش خوانده  ى مجال و لباس جالل و سر اميان و ستون دين و چون كشىت جنات ى كمال و سرمايه خداى عزيز ورع را مايه
اى قابل توجه براى آخرت خود از بركت  ى اخالقى و زيور باطىن استفاده كنيم و توشه است، بر ماست كه از اين حسنه

  .آن فراهم آورمي

  احرتام به حمتاج و فقري - 2

  :هايش به موسى بن عمران فرمود خداى مهربان در يكى از توصيه

  »2« أكرِِم الساِئَل إذا أتاَك، ِبَردٍّ َمجيٍل أو إعطَاٍء َيِسريٍ 

 -گرچه به ماىل اندك -يا پرداخت به او -اگر ماىل ندارى -ى نيازمند، با رد كردنش به صورتى زيبا به درخواست كننده. 
  .احرتام بگذار و او را گرامى دار

ثروت و مال در حقيقت امانىت از سوى خدا در اختيار انسان است تا انسان از آن مال احتياجات و نيازهاى خود را 
بر آن را ى مسكن و پوشاك و خوراك و مرَكب و خمارج ضرورى ديگر از آن استفاده منايد و مازاد  برآورده كند و به اندازه

ى دست بپردازد خبل . به صورت انفاق، صدقه، زكات، مخس به نيازمندان آبرودار و اقوام فقري و از كار افتادگان و ايتام 
  .»3«  در پرداخت مال امرى بسيار ناپسند و مذموم و موجب شقاوت و سبب دچار شدن انسان به آتش دوزخ است

رتين ام حضرت على عليه السالم درباره   :فرمايد وال مىى 

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 26/ 74: ، الباب الرابع واخلمسون؛ حبار االنوار203/ 1: ارشاد القلوب -)1(
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  .7، حديث 2، باب 34/ 74: ؛ حبار االنوار8، حديث )ع(، حديث موسى 45/ 8: كاىف  -)2(

  .34): 9(ى توبه  سوره -)3(

  207: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  أفَضُل املاِل َما َوقى ِبه الِعرُض َوُقِضَيت ِبِه احلُقوقُ 

  .ى آن حقوق اهلى و مردم ادا گردد برترين مال، ماىل است كه آبروى انسان به آن حفظ شود و به وسيله. 

  »2«  أفضُل األموال أحسُنها أثراً َعَليك

ا بر تو است برترين اموال خوش.    .اثرترين آ

  :صادق عليه السالم فرمودامام 

اُل َماُل اللَِّه، َجَعَلُه َوداِئَع ِعنَد َخْلِقِه، َوأَمَرُهمْ 
َ
أن يَْأُكُلوا ِمنُه َقْصداً َوَيْشرِبُوا ِمنُه َقْصداً َويـَْلِبُسوا ِمنُه َقصداً َويـَْنِكُحوا ِمنُه َقصداً : امل

  »3« ا أَكَلُه َحراماً َوَما رَِكَبُه ِمْنُه َحراماً َويـَرِْكُبوا ِمنُه َقصداً؛ َفَمن تـََعّدى َذِلك َكاَن مَ 

اده، و آنان را فرمان داده مال، مال خداست، آن را نزد آفريده.  از آن مال در حّد ميانه و بدون افراط : هايش به امانت 
ميانه در مصرف مال و تفريط خبورند و بياشامند و بپوشند و ازدواج كنند و بر مركب سوارى بنشينند؛ پس كسى كه از حد 

  .شود حرام است خورد و بر آن سوار مى جتاوز كند، آنچه از آن مى

  :فرمايد ى بدترين اموال مى حضرت على عليه السالم درباره

  »4«  شّر األمَواِل َما َمل يـُْغِن َعن صاِحِبه

  .بدترين اموال، ماىل است كه غضب و عذاب خدا را از صاحبش برطرف نكند. 

______________________________  
  .60، حديث 15، تتمة باب 7/ 75: حبار االنوار -)1(

  .8288، خري األموال، حديث 367: غرر احلكم -)2(
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  .14720، حديث 19، باب 52/ 13: مستدرك الوسائل -)3(

  .583: ؛ هداية العلم8353، شر األموال، حديث 369: غرر احلكم -)4(

  208: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  اِل َما َمل يـُْنِفُق ِىف َسِبيِل اللَِّه ِمنُه وََمل تُؤّد زَكاتُهَشّر امل

  .بدترين مال، ماىل است كه از آن در راه خدا انفاق نشود و زكاتش را نپردازند. 

  :داند حضرت امرياملؤمنني عليه السالم سبب دوام و بقاى مال را هزينه كردن آن در راه خدا و رفع نياز نيازمندان مى

َواِم َوالبـََقاِء، َوَمن َمل يـَُقم ِفيَها ِمبَا َمن َكثـَُرْت نَِعُم اللَِّه َعليِه، َكثـَُرْت َحَواِئُج الّناِس إلَيِه؛ َفَمْن َقاَم للَِّه ِفيها ِمبَا جيَُِب ِفيَها َعرََّضهَ  ا ِللدَّ
  »2« جيَُِب َعرََّضَها ِللزَّواِل َوالَفَناءِ 

گردد؛ پس كسى كه به پرداخت آنچه در مال  هاى مردم به او زياد مى شود، نيازمندىكسى كه نعمت خدا بر او زياد . 
واجب است برخيزد، مال را در معرض دوام و بقا قرار داده و كسى كه به پرداخت آنچه در مال واجب است اقدام نكند، 

  .آن را در معرض زوال و نابودى گذاشته است

  هاى تقرب به خدا مايه - 3

  :دق عليه السالم فرمودحضرت امام صا

: موسى گفت. كند تر از سه چيز نزد من، به من نزديك منى ترديد چيزى عبد را حمبوب ىب: خداى متعال به موسى وحى كرد
  آن سه چيز كدام است؟

  .رغبىت به دنيا، و اجتناب از گناهان، و گريه از بيم من زهد و ىب: فرمود

شت : به كار گريد چيست؟ خدا فرمودبراى كسى كه اين سه حقيقت را : موسى گفت حكومت و تفويض هركارى را در 
ى اجتناب كنندگان از گناه را  كنم، وىل پرونده ى مردم را نسبت به اعمالشان بازرسى مى دهم و مهه براى زاهدان قرار مى

   تفتيش خنواهم كرد، اما گريه كنندگان در رفيق
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______________________________  
  .583: ؛ هداية العلم8354حديث : ، شر األموال369: احلكمغرر  -)1(

  .372، حكمت 864: ج البالغه -)2(

  209: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« اعاليند و كسى با آنان در اين مقام شريك خنواهد بود

  :خداى مهربان در وصيىت به موسى عليه السالم فرمود

ُموَع ِىف ظَُلِم اللَّيِل َواْدُعىن َفإّنَك جتَُِدِىن َقرِيباً جمُِيباً َهب ِىل ِمن قَلِبَك ! يَابَن ِعمرانَ   اُخلُشوَع َوِمن بَدِنَك اُخلُضوَع َوِمن َعيَنيَك الدُّ
»2«  

ات اشك بياور و مرا خبوان  هاى شب از دلت خشوع و از بدنت فروتىن و از دو ديده براى من در تاريكى! پسر عمران. 
  .و اجابت كننده خواهى يافت ترديد مرا نزديك كه ىب

: موسى بن عمران از پروردگار درخواست وصيت و سفارش كرد و گفت: فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى
! پروردگارا: باز گفت. كنم تو را به توحيد و عبادت خود سفارش مى: خطاب رسيد. مرا سفارش و وصيت كن! پروردگارا

مرا وصيت  : ديگر بار گفت. كنم واب آمد تو را به توحيد و عبادت خود سفارش مىسه بار ج. مرا سفارش و وصيت كن
تو : خطاب رسيد. باز هم مرا وصيت كن: گفت. كنم پاسخ آمد تو را به رعايت و حفظ حقوق مادرت وصيت مى. كن

تو را به : دجواب آم. باز هم مرا سفارش و وصيت كن: موسى گفت. كنم را به رعايت و حفظ حقوق مادرت وصيت مى
  .كنم رعايت حقوق پدرت سفارش مى

  .»3«  اند نيكى به مادر سه و به پدر يك سوم به اين خاطر گفته: حضرت باقر عليه السالم فرمود

______________________________  
ء  تقرب إيل عبد بشيما ي: أوحى اللَّه تعاىل إىل موسى أنه: عن محزة بن محران، عن أيب عبد اللَّه عليه السالم، قال -)1(

الزهد يف الدنيا، والورع من حمارمي، والبكاء من خشييت، : وما هي يا رب؟ قال: أحب إيل من ثالث خصال، فقال موسى
أما الزاهدون يف الدنيا؛ فأحكمهم يف اجلنة، وأما الورعون عن حمارمي؛ فإين أفتش : فما ملن صنع ذلك، فقال: فقال موسى

  .البكاءون من خشييت؛ ففي الرفيق األعلى ال يشركهم فيه أحد الناس وال أفتشهم، وأما
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  .46، حديث 11، باب 352/ 13: ؛ حبار االنوار181، حديث 5، باب 161: قصص األنبياء راوندى

لس السابع و اخلمسون، حديث 356: اماىل صدوق -)2(   .7، حديث 11، باب 329/ 13: ؛ حبار االنوار1، ا

أوصيك يب، : أوصين، قال! يا رب: قال موسى بن عمران عليه السالم: فر عليه السالم قالعن جابر، عن أيب جع) 3(
أوصين، قال ! يا رب: أوصيك بأمك، قال: أوصين، قال! يا رب: أوصين، قال أوصيك يب ثالثا، فقال! يا رب: فقال

  .ثا الرب و لألب الثلثفكان يقال ألجل ذلك أن لألم ثل: أوصيك بأبيك، قال: أوصين، قال: أوصيك بأمك، قال

لس السابع و السبعون، حديث 511: اماىل صدوق ، ىف ذكر وجوب بر الوالدين؛ حبار 368/ 2: ؛ روضة الواعظني5، ا
  .36، حديث 2، باب 66/ 71: االنوار

  210: زيبائى هاى اخالق، ص

  هاى موسى از خدا و پاسخ خدا پرسش

ى معارف و حقايق از حضرت  هاىي درباره پيامربان بويژه پيامرب بزرگ اسالم پرسشنه تنها موسى بن عمران بلكه بسيارى از 
  .حق داشتند كه خداى مهربان پاسخ آنان را عنايت كرده است

ها كه موسى بن  ها در رابطه با حسنات اخالقى بوده كه در اين زمينه به يك قطعه از اين پرسش خبش مهمى از اين پرسش
  .رود هاى بسيار مهمى شنيده اشاره مى ه و پاسخعمران از حضرت حق داشت

پاداش  ! خدايا: گفت عرضه داشت هنگامى كه موسى بن عمران با خدا سخن مى: فرمايد امام عسكرى عليه السالم مى
فرشتگامن به سوى او : گوىي چيست؟ خدا فرمود كسى كه شهادت دهد من فرستاده و پيامرب توام و تو با من سخن مى

شتم بشارت مىآيند و و  مى   .دهند ى را به 

به خاطر ركوع و : آورد چيست؟ فرمود ايستد و مهواره مناز به جا مى پاداش كسى كه در پيشگاهت مى: موسى گفت
  .كنم، و كسى كه به فرشتگامن به او مباهات كنم او را عذاب خنواهم كرد سجود و قيام و قعودش به فرشتگامن مباهات مى

اى بر  دهم ندا دهنده فرمان مى: كه به خاطر خشنوديت مسكيىن را طعام دهد چيست؟ فرمودپاداش كسى  : موسى گفت
  .هاى خدا از آتش دوزخ است ى خاليق ندا دهد فالن پسِر فالن از آزاد شده فراز مهه
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زم و سكرات موت را بر او آسان اندا مرگش را به تأخري مى: ى رحم كند چيست؟ فرمود پاداش كسى كه صله: موسى گفت
شت او را ندا مى كنم، و خزانه مى شت شو داران    .كنند به سوى ما بيا و از هر درى كه خواسىت وارد 

روز قيامت، : پاداش كسى كه آزارش را از مردم نگاه دارد و نيكى و خريش را به مردم برساند چيست؟ فرمود: موسى گفت
  .را بر من راهى نيست كند كه تو آتش به او ندا مى

ى عرشم قرار  او را در قيامت در سايه! موسى: پاداش كسى كه با زبان و دلش تو را ياد كند چيست؟ فرمود: گفت
  .گريم دهم و در محايت خود مى مى

چون برق بر صراط ! اى موسى: ات را تالوت كند چيست؟ فرمود پاداش كسى كه پنهان و آشكار آيات حكيمانه: گفت
  .گذشت  خواهد

هاى  او را در برابر ترس: پاداش كسى كه بر آزار و سرزنش مردم چون وابسته به تو است صرب كند چيست؟ فرمود: گفت
  .دهم روز قيامت يارى مى

  :هايش از خشيت تو اشك بريزد چيست؟ فرمود پاداش كسى كه چشم: گفت

  .دهم اكرب اميىن مىكنم و او را از روز فزع  اش را از حرارت آتش دوزخ حفظ مى چهره

  پاداش كسى كه به خاطر حياى از تو خيانت را ترك كند چيست؟: گفت

  .روز قيامت براى او اميىن است: فرمود

  .كنم او را بر آتش دوزخ حرام مى: پاداش كسى كه به اهل طاعتت حمبت ورزد چيست؟ فرمود: گفت

اندازم و از لغزشش   روز قيامت به او نظر رمحت منى: ودپاداش كسى كه مؤمىن را عمداً به قتل برساند چيست؟ فرم: گفت
  .كنم گذشت منى

ى  ى هركسى كه خبواهد اجازه به او درباره: پاداش كسى كه كافرى را به سوى اسالم دعوت كند چيست؟ فرمود: گفت
  .دهم شفاعت مى
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  :رمودپاداش كسى كه منازهايش را به وقت خبواند چيست؟ ف: گفت

شتم را بر او مباح مى هايش را به او عطا مى درخواست   .منامي كنم و 

انگيزم در  او را روز قيامت برمى: پاداش كسى كه وضويش را براى خشيت تو كامل و متام اجنام دهد چيست؟ فرمود: گفت
  .درخشد حاىل كه ميان دو چشمش نورى است كه مى

او را در قيامت در : خاطر رضا و خشنودى تو بگريد چيست؟ فرمود ى رمضان را به پاداش كسى كه روزه: گفت
  .»1« ...دهم كه در آن ترسى نيست جايگاهى قرار مى

   سه توصيه حضرت حق به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم - 4

ى مردم و  پايان نزول، مههكتاب خدا كه در مدت بيست و سه سال به تدريج به پيامرب اسالم نازل شد از ابتداى نزول تا 
  .بويژه پيامرب بزرگوار را به اجراى حسنات اخالقى دعوت كرد

قرآن جميد امنيت و اعتبار و قيمت و ارزش انسان را پس از اميان در گرو حسنات اخالقى سپس كارهاى پسنديده 
  .دانست

  :ا به سه حقيقت اخالقى فرمان دادهايش به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم او ر  قرآن در ضمن توصيه

  .»2« »ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر ِباْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْجلاِهِلنيَ «

  .ى كارهاى نيك و پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب عفو و گذشت را فرا گري و به مهه

______________________________  
لس السا207: اماىل صدوق -)1(   .4، حديث 11، باب 327/ 13: ؛ حبار االنوار8بع و الثالثون، حديث ، ا

  .199): 7(اعراف  -)2(
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ها و آزارشان را نسبت به  ادىب ديگران و بدى كند ىب خداى مهربان به پيامرب توصيه مى: ى شريفه بايد گفت در توضيح آيه
ت گريى مكن و با آنان در حال مدارا باش و عذرشان را قبول كن و از آنان خود نديده بگري و در رفتارت با آنان سخ

  .چيزى بيش از آنچه قدرت دارند خمواه

ادىب مردمان گذشت كرد و  پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم اين توصيه را در متام طول زندگيش به كار گرفت، از ىب
در هيچ شرايطى مدارا را از دست نداد و از احدى نسبت به خود انتقام هاى آنان را به شخص خودش عفو فرمود و  بدى

  .نگرفت

  :كند تفسري منهج الصادقني از حضرت صادق عليه السالم در ذيل اين آيه روايت مى

تر از اين آيه بر مكارم  اى نيست كه جامع خداى متعال پيامربش را به اين آيه به مكارم اخالق امر فرمود و در قرآن آيه
  .»1« اخالق باشد

  :روزى كه اين آيه نازل شد پيامرب به امني وحى گفت: در روايىت آمده است

  !اى پيامرب: به مقام قرب توجه كرد، سپس گفت. دامن مگر اين كه بپرسم منى: گويد؟ گفت اين آيه چه مى

  ؛»2«  َظَلَمكإّن رّبَك يَأُمرك أن َتِصل َمن َقَطَعك َوتُعِطى َمن َحَرَمك َوَتعُفو َعمن 

ى رحم كىن با كسى كه با تو قطع رحم كرده و عطا كىن به كسى كه تو را از  دهد كه صله پروردگارت به تو فرمان مى
  .عطايش حمروم منوده و گذشت كىن از كسى كه بر تو ستم ورزيده است

  خذ العفو

خود و راحت ديگران اين ُخلق ى خداست و بر بندگان است كه براى راحت  عفو و گذشت اخالق نيك و پسنديده
  پسنديده را از موالى خود پروردگار

______________________________  
  .154/ 4: منهج الصادقني -)1(

  .»ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر بِاْلُعْرفِ «  ى ى شريفه ، ذيل آيه378، املسلك الرابع، حديث 137/ 2: عواىل الآلىل -)2(
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  .مهربان فرا گريند و در هر موقعيىت به كار بندند

  :فرمايد در بعضى از احاديث قدسيه آمده كه خداى متعال مى

سَرتُتُكم، َفإن َرجْعُتم إىل نَاَديُتموِىن فـََلبَّيتُكم، َسأَلُتُموِىن َفاعَطيُتُكم، بَاَرزُمتوىن فَأمَهلُتُكم، تـَرَكُتموِىن فـََرعيُتُكم، َعَصيُتُموِىن فَ 
  »1«  بْلُتُكم َوإن أدبرُمت َعّىن انَتظرُتُكمقِ 

مرا خوانديد مشا را اجابت كردم، از من خواستيد به مشا عطا منودم، با من به جنگ و خمالفت برخاستيد مشا را مهلت . 
ذيرم و اگر از پ دادم، مرا واگذاشتيد مشا را رعايت كردم، مرا معصيت كرديد بر مشا پوشاندم، اگر به من باز گرديد مشا را مى

  .من روى بگردانيد به انتظار مشا خواهم بود

  :در حديثى آمده است

  إذا َذَهبت قـُّوُتك َوتُقطَّعت َشهَوُتك؟ بَلى أنا أرَحم الرّاِمحني، بَلى أنا أرَحم الرّامحني! اآلن: إذا َتاَب الشيخ يقوُل اللَّه عّز وجلّ 
»2«  

اكنون كه قدرتت از دست رفته و ميل و شهوتت قطع شده توبه : فرمايد ّل مىهنگامى كه پريمرد توبه كند خداى عّز و ج. 
  .كىن؟ توبه كن كه من مهربانرتين مهربانامن، آرى من مهربانرتين مهربانامن مى

كند اگر مهه متخلق به اخالق  راسىت براى مردم چه زندگى خوشى و چه امنيت و راحىت و چه اعتبار و اعتمادى ظهور مى
  !!حق شوند

  :از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده است

ؤِمُن يَأُخذ ِمن اللَِّه ُخلقاً َحسناً 
ُ
  »3« امل

.______________________________  
  .829/ 3: كشف االسرار  -)1(

  .830/ 3: كشف االسرار  -)2(
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  .830/ 3: كشف االسرار  -)3(

  215: زيبائى هاى اخالق، ص

  .گريد ق نيكو فرا مىمؤمن از خدا اخال

   وْأُمْر بالعرف

ى كارهاى نيك و پسنديده و آنچه را عقل سامل و خرد ناب،  مردم را به مهه: كند ى شريفه به پيامرب توصيه مى سپس آيه
  .داند فرمان ده شايسته مى

   وأعرض عن اجلاهلني

  .جمادله مشواز نادانان روى بگردان و با آنان وارد ستيز و : گويد ى بعد مى در مرحله

نادانان به خاطر سفاهت و پوكى و پسىت و كم ظرفيىت، هنگامى كه با بزرگان و اهل شخصيت و دعوت كنندگان به حق 
مت مى شوند، سخن زشت مى روبرو مى منايند، حق را  كنند، دهن كجى مى زنند، سنگ اندازى در راه خدا مى گويند، 

مايد در برخورد با اينان هم چون خود آنان وارد مبارزه با آنان مشو، بلكه بردبارى فر  گريند؛ قرآن به پيامرب مى به مسخره مى
و حوصله به خرج ده و شكيباىي پيشه كن و سخن و كارشان را ناديده بگري و با متانت و وقار از آنان اعراض كن كه اين  

اندن آتش خشم و حسد و تعصب اى براى فرو نش گونه رفتار و منش هم در حفظ شخصيت تو مؤثر است و هم زمينه
  .نادانان و بيدار ساخنت آنان است

   اصول فضايل اخالقى

اصول فضايل اخالقى بر طبق اصول قواى انساىن در سه خبش : اند دانشمندان بزرگ و متخصصان علم اخالق فرموده
  :شود خالصه مى

  .غضب -3عقل  -2عفت  - 1

  216: زيبائى هاى اخالق، ص
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ى فضايل نفسى چون مهرورزى، فروتىن، خشوع، نيكوكارى،   ن و حكماى اهلى بر اين است كه مههى دانشمندا عقيده - 1
  .به اين حقيقت اشارت دارد »ُخِذ اْلَعْفوَ «  ى ى شريفه مندرج در عفت است كه آيه... گذشت و

واقعيات  عنوان فضايل عقلى حكمت است، و آن عبارت از آگاهى و بصريت از قواعد زندگى سامل و دانسنت - 2
َو ْأُمْر «  ى شريفه در قسمت دوم آيه حيات و علم به حقوق فرد و جامعه و توجه به روابط انساىن متقابل است، كه آيه

  .به اين حقايق نظر دارد »ِباْلُعْرفِ 

وىن  ى غضبيه، و حاكميت بر حالت خشم براى سامل ماندن ديگران از محالت اين ديو در  تسّلط بر نفس در برابر ّقوه - 3
ى قرآن  ترين آيه گويند اين آيه جامع به مهني خاطر مى. است »َأْعِرْض َعِن اْجلاِهِلنيَ « كه نامش شجاعت است مندرج در

در خبش حسنات اخالقى است و اگر فرد و خانواده و جامعه بر اساس واقعيات اين آيه عمل كند از شّر دنيا و آخرت 
  .در امان خواهد ماند

  :فرمايد الم در روايت بسيار مهمى مىحضرت رضا عليه الس

خصلىت از پروردگارش و روشى از پيامربش و سنىت از وّىل و : مؤمن، مؤمن نيست مگر اين كه سه خصلت در او باشد
: فرمايد مى) عّز و جلّ (خداى . خصلت پنهان داشنت سّر و راز مردم در او باشد: اما از پروردگارش. رهربش امام معصوم

ان را براى احدى جز پيامربى كه بپسندد آشكار منىپروردگار دا« ان است و اين  : و اما از پيامربش. »1« »كند ناى 
مالزم عفو و  «: پيامربش را به مداراى با مردم فرمان داد و گفت) عّز و جلّ (خصلت مداراى با مردم در او باشد؛ خداى 

صرب در راحت و رنج در او : و اما از وىل و رهربش. »2« »گذشت باش و مهه را به امور شايسته و پسنديده فرمان ده
  باشد،

______________________________  
  .27 -26): 72(جن  -)1(

  .199): 7(اعراف  -)2(

  217: زيبائى هاى اخالق، ص

و آنان اند  و در سخىت و زيان و در هنگام جنگ شكيبايانند؛ آنانند كساىن كه راست گفته«: فرمايد مى) عزوجل(خداى 
  .»1« .»مهان پرهيزكارانند



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

 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2«  ُخِذ الَعْفَو َوْأُمر بِالُعرِف َوأْعِرض َعِن اجلَاِهِلنيَ : إّن اللََّه أدََّب ُحمَّمداً صلى اهللا عليه و آله و سلم َفأْحَسَن َتأِديَبُه َفقالَ 

مالزم گذشت باش و به امور شايسته «: ب اين بود كه به او فرمودخدا پيامربش را به ادب آراست و نيكو آراست و اد. 
  .»و پسنديده فرمان ده و از نادانان روى بگردان

______________________________  
  :اين روايت در مصادر خمتلف با كمى اختالف ذكر شده است -)1(

سنة من ربه، : ن مؤمنا حىت يكون فيه ثالث خصالال يكون املؤم: عن مبارك موىل الرضا علي بن موسى عليهما السالم قال
َغْيِبِه َأَحداً   عاِملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعلى«  فكتمان سره، قال اللَّه جل جالله: وسنة من نبيه، وسنة من وليه، فأما السنة من ربه

ُخِذ اْلَعْفَو َو « :ه عز و جل أمر نبيه مبداراة الناس فقالفمداراة الناس، فإن اللَّ : وأما السنة من نبيه »ِمْن َرُسولٍ   ِإالَّ َمِن اْرَتضى
َو الصَّاِبرِيَن ِيف «  وأما السنة من وليه، فالصرب يف البأساء والضراء، يقول اللَّه عز و جل »ْأُمْر ِباْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْجلاِهِلنيَ 

  .»اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأِس أُولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو أُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

: ؛ اماىل صدوق9، حديث 26، باب 256/ 1: ؛ عيون اخبار الرضا39، باب املؤمن وعالماته، حديث 241/ 2: كاىف
لس الثالث واخلمسون،329   ...و 16، حديث 26، باب 39/ 24: ؛ حبار االنوار8حديث  ، ا

  .199): 7(؛ اعراف 24، باب من الزيادات، حديث 397/ 9: ذيب -)2(

  219: زيبائى هاى اخالق، ص

   َوِمَن النَّاِس َمن َيْشرِي نـَْفَسهُ 

   اْبِتَغاَء َمْرَضاِت الّلهِ 

  207): 2(بقره 

   خبش دهم روش پاكان در زندگى

  220: هاى اخالق، صزيبائى 
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  )ص(دستورات اخالقى خداى متعال به پيامرب اكرم 

پيامرب عزيز اسالم عالوه بر اين كه از سوى خدا در قرآن جميد توصيه به حسنات اخالقى شده، در غري قرآن هم از جانب 
  :فرمايد حق به حسنات اخالقى سفارش شده است، چنان كه در روايىت مى

أوصاِىن بِاإلخالِص ِىف السّر َوالَعالنَِيِة، َوالَعدِل ِىف الّرضا َوالَغَضِب، َوالَقصِد ِىف الَفقِر َوالِغىن، َوأن أعُفَو : أوَصاِىن َرّىب بِِتسعٍ 
  »1« َعّمن َظَلَمِىن، َوأعِطَى من َحَرَمىن، َوأِصَل َمن َقَطَعىن، َوأن يكوَن َصمىت ِفكراً، َوَمنِطقى ِذكراً، َوَنَظرى ِعرباً 

ان و آشكار، و عدالت در حالت رضا و غضب، : پروردگارم مرا به نه چيز سفارش فرمود.  سفارش كرد به اخالص در 
و ميانه روى در هنگام فقر و ثروت، و اين كه ببخشم آن كس را كه بر من ظلم كرد، و عطا كنم به آن كه مرا حمروم 

ى عربت  اين كه سكومت فكر، و سخنم ذكر، و نگاهم ديدهى رحم كنم با آن كه از من قطع رحم كرد، و  داشت، و صله
  .باشد

ى اطهار  هاى گرانبها از زبان ائمه براى توجه بيشرت به اين سفارشات و درك كردن معاىن و مفاهيم با ارزش اين توصيه
   عليهم السالم به توضيح خمتصر هر يك از اين

______________________________  
  .8، حديث 7، باب 140/ 74: ؛ حبار االنوار36: حتف العقول -)1(

  222: زيبائى هاى اخالق، ص

  .پردازمي وصايا مى

   اخالص - 1

ترين عمل مؤمن، عملى است كه با هيچ هدىف جز به دست آوردن خشنودى حق  خبش ترين و مفيدترين و جنات باارزش
در اجنام يا تركش اثر نداشته باشد و از هر  ى آن جز رضاى خدا چيزى نباشد و مدح و مذمت مردم اجنام نگريد و مايه

  .ى شوائب براى خدا اجنام گريد غل و غش و پاك از مهه جهت خالص و ىب

مؤمن بايد با به كارگريى معرفت و بصريتش و با به ميدان آوردن اراده و مهتش و با مواظبت كامل از رفتار و منشش 
  :الم كندپيوسته زبان قال و عملش به پيشگاه پروردگارش اع
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  .»1« »ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو َحمْياَي َو َمماِيت لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ «

  .ى عبادامت و حيات و مرگم فقط براى خدا، پروردگار جهانيان است ترديد منازم و مهه ىب

چرخد، كدام  ى مردم مى ادهها و زمني به ار  كدام چرخ در آمسان: عبادت كننده بايد اين حقيقت را به خود تلقني كند كه
آيد و  ى مردم به وجود مى گريد، كدام موجود به اراده ى هسىت به خواست مردم اجنام مى فعل و انفعاالت در عرصه

شت و دوزخ به دست مردم است كه من عبادت و كار خريم را براى خوشايند آنان و  مى مريد، كدام كليد از كليدهاى 
  !جلب نظرشان اجنام دهم؟

رساندن انسان به : ى كارها بويژه عبادت و طاعات از آثار سودمند فراواىن برخوردار است از مجله خالص ورزيدن در مهها
   مقام قرب و سبب پذيرفته

______________________________  
  .162): 6(انعام  -)1(

  223: زيبائى هاى اخالق، ص

شت و  هاى حكمت از قلب و جارى شدنش  به خصوص باز شدن چشمهشدن اعمال و جنات از دوزخ و راه يافنت به 
  :بر زبان، چنان كه حضرت رضا عليه السالم از پدرانش از پيامرب اسالم روايت كرده است

  »1«  َما أخلَص عبٌد للَِّه َعّز َوجّل أربَعني َصباحاً إّالَجَرت يَناِبيَع اِحلكمِة من َقلِبِه َعلى ِلسانِه

  .هاى حكمت از قلبش بر زبانش جارى شد بت به خدا اخالص نورزيد مگر اين كه چشمهاى چهل روز نس بنده. 

  :فرمود از حضرت صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد امساعيل بن يسار مى

ا وجَه اللَِّه فـَُيدِخلُه    »2« اللَُّه ِبه اجلَّنةَ إّن َربَُّكم َلَرحيٌم، َيشُكُر القِليَل؛ إّن العبَد لَُيصلِّى الركعتَـْنيِ يُريُد ِ

آورد،  دهد، عبد دو ركعت مناز به خاطر خشنودى خدا به جا مى مهانا پروردگارتان مهربان است، عمل اندك را پاداش مى. 
شت مى   .كند خدا به سبب آن او را وارد 

  :حضرت امام جواد عليه السالم فرمود



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

 

  »3«  أفضُل الِعباَدِة اإلخَالص

  .ص استبرترين عبادت اخال. 

  :و نيز حضرت امام عسكرى عليه السالم فرمود

  َلو َجعْلُت الدُّنيا ُكلَّها لُْقَمًة َواِحدًة وَلَقْمُتها من يَعُبُد اللََّه َخاِلصاً َلَرأَْيُت أِىن ُمَقصِّرٌ 

______________________________  
  .10، حديث 54، باب 242/ 67: ؛ حبار االنوار321، حديث 31، باب 69/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .16، حديث 54، باب 244/ 67: حبار االنوار -)2(

  .19، حديث 54، باب 245/ 67: ؛ حبار االنوار233: عدة الداعى -)3(

  224: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  ىف حقِّهِ 

كنم در حق  بگذارم فكر مىكند  ى دنيا را يك لقمه كنم و آن را در دهان كسى كه خدا را خالصانه عبادت مى اگر مهه. 
  »!!ام او كوتاهى كرده

  :فرمايد ى زهرا عليها السالم مى ى كربى فاطمه حضرت صديقه

  »2«  َمن أصَعد إىل اللَِّه خاِلَص ِعباَدتِه، أهَبط اللَُّه عّز وجّل إليه أفضَل َمصَلَحِتهِ 

ى شايستگى و صالحيت او را به  رين مايهبرت) عز و جل(كسى كه عبادت خالصش را به سوى خدا باال فرستد، خداى . 
  .سوى او فرود آورد

  سفارش پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم به معاذ

ى مؤمنان  پيامرب در ضمن روايىت بسيار مفصل، به معاذ بن جبل براى خالص شدنش سفارشاتى دارند كه دانستنش بر مهه
  :فرمايد در خبشى از آن روايت به معاذ مى. واجب است
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ات  ى برادران ديىن ى خود گري، بر عهده ات و قاريان قرآن قطع كن، گناهانت را بر عهده زبانت را از بدگوىي به برادران ديىن
بار مكن، با زشت گوىي از ديگران خود را از عيوب پاك مدار، با پايني بردن برادرانت خود را باال مرب، با كارهايت ريا 

رت مناىي نداشته باش، در نشست و برخاستت فحش مده كه به خاطر اخالق بدت از مكن، با امور دنياىي و مادى آخ
هاى دنيا  ى خوىب تو بپرهيزند، در حاىل كه كسى نزدت قرار دارد دِر گوشى با كسى حرف نزن، بر مردم تكّرب نورز كه مهه

  ....خواهند كرد ات شود، وحدت مردم را به پراكندگى نينداز كه سگان دوزخ پاره پاره از تو قطع مى

  ها را دارد؟ چه كسى طاقت اين خصلت: گويد به پيامرب خدا گفتم معاذ مى

______________________________  
  .19، حديث 54، باب 245/ 67: ؛ حبار االنوار109/ 2: ى ورام جمموعه -)1(

  .25، حديث 54، باب 249/ 67: ؛ حبار االنوار233: عدة الداعى -)2(

  225: اخالق، صزيبائى هاى 

  .»1«  معاذ بر كسى كه خدا بر او آسان گريد آسان است: فرمود

هاى بسيار مهم حضرت حق به رسول  در هر صورت اخالص در نيت و عمل چه در پنهان و چه در آشكار از توصيه
  .ى امت است باكرامت اسالم و به مهه

   معناى اخالص

اى را بدون توجه به  امور، خدا را مورد نظر قرار دهد و هر كار پسنديدهى  اش نسبت به مهه هنگامى كه انسان در زندگى
كند و اين اخالص به هر كارى  مردم و تنها براى طلب خشنودى خدا اجنام دهد، خورشيد اخالص از افق قلبش طلوع مى

ود انسان به حيات طيّبه رساند و سبب ور  ى قبوىل حق مى خبشد و آن را به نقطه دهد، ارزشى فوق العاده مى كه اجنام مى
شت و رضوان اهلى در آخرت مى   .گردد در دنيا و ورود به 

براى اين كه بدانيم آيا اخالص در دل ما ظهور كرده است يا نه، بايد تعريف و ستايش و مذمت و سرزنش مردم را نسبت 
ومي و از مذمت سرزنش آنان به كار مثبت خود مالك و معيار قرار دهيم، اگر از تعريف و ستايش مردم خوشحال ش

امي، و اگر ستايش و سرزنش مردم براى ما تفاوتى نداشته باشد و هر  رجنيده خاطر گردمي هنوز به مقام اخالص دست نيافته
  .امي ى اخالص رسيده ستايش و سرزنشى نسبت به حال ما يكسان باشد به توفيق حق به نقطه
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  :بسيار جالب و كالمى حكيمانه به اين مضمون دارندامام صادق عليه السالم در اين زمينه روايت 

دُح َوالذمُّ ِعنَده َسواٌء؛ ِألَنّ 
َ
   َال يصُري الَعبُد َعبداً خاِلصاً للَِّه َعّز َوجّل حّىت َيصَري امل

______________________________  
  .20، حديث 54، باب 248/ 67: ؛ حبار االنوار124: فالح السائل -)1(

  226: خالق، صزيبائى هاى ا

مدوَح ِعند اللَِّه 
َ
َاليصُري َمذموماً ِبذمِِّهم وََكذِلَك املذموُم، َفَال َتفرَْح ِمبدِح أحٍد؛ َفإنّه َاليزيُد ِىف منزِلَِتك ِعنَد اللَِّه ) َعّز َوجلّ (امل
قدوِر َعَليك) َعّز َوجلّ (

َ
حكوِم َلك َوامل

َ
  »1«  َوَال يُغنيَك َعن امل

شود مگر اين كه مدح و ستايش و مذّمت  نايل منى) عّز و جلّ (مقام اخالص، نسبت به بندگى خداى اى به  هيچ بنده. 
شود و كسى كه نزد  و سرزنش نزد او يكسان گردد، زيرا انساىن كه نزد خدا مورد ستايش است با مذمت مردم مذموم منى

افزايد  ن مشو، زيرا مقام و منزلتت را نزد خدا منىگردد، هرگز به مدح مردم شادما خدا مذموم است با مدح مردم ممدوح منى
  .كند ى تو الزم شده از تو برطرف منى و آن حكم و مقدرى را كه درباره

كند و با مقيد كردن هوا و شهوت به  اى هستند كه با معرفت كامل راه زندگى را طى مى هاى برجسته خملصني آن چهره
گذرانند و ديگران را هم با نفس پاك و  هاى حق مى دن به دستورات و فرمانقيود اهلى و ملكوتى عمر خود را با عمل كر 

  .كنند دم اهلى خود به حقايق دعوت مى

ى سبا اعالم  شود كه آن حضرت بر اساس اخالص و مقام نبوت خود، به ملكه ى سبا استفاده مى از پيام سليمان به ملكه
ادن به پيشگاه رّب و دعوت به  رى جز عمل به فرمانكند كه هم اكنون برخيز و بيا، من پيامربم و كا مى هاى حق و سر 

ام نه  اگر شهوتى دارم بر آن چريه. ام نه شهوت پرست سوى خدا ندارم، من عامل مقّيد كردن هوا و شهوت به قيود اهليه
  .شكىن استام مانند ابراهيم خليل و ديگر پيامربان بت  ى وجودى اين كه اسري شهوت زيبارويان باشم، ريشه

  .افتد كنيم بلكه بت در آن معبد پيش پاى ما به سجده مى اگر روزى گذر ما به بتكده افتد، نه تنها به بت سجده منى

______________________________  
  .، باب امليم بعد الدال، النهى عن املدح34/ 8: سفينة البحار -)1(
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  227: زيبائى هاى اخالق، ص

ى هوا و شهوت،  ى اخالص و عمل، حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم و آن برده ى برجسته آرى، چنني است آن چهره
  !ابوجهل، هر دو گام به بتخانه گذاشتند وىل تفاوت زيادى است ميان آن دو گام

ش ها مهگى در برابرش روى زمني افتادند، در حاىل كه ابوجهل از اعماق جان پيامرب اسالم قدم در بتخانه گذاشت و بت
  .ها سر به زمني ساييد ى بر بت براى سجده

ى هر دو گروه متضاد پيامربان و كّفار است، با اين  اى است كه آشيانه سراست بتخانه اين جهان كه نام ديگرش شهوت
سوزاند تا تبديل به خاكسرتش كند هم چنان  ى پاكان اوالد آدم است، چنان كه آتش طال را منى تفاوت كه شهوت، برده

  .»1« تواند پاكان اوالد آدم را بسوزاند و تباهشان سازد منىشهوت 

   نظري امام خملصان اخالص ىب

دمشنان خدا و پيامرب و خمالفان حق و حقيقت هنگامى كه از متوقف كردن دعوت رسول اسالم مأيوس شدند، تصميم  
ى  تا در تاريكى شب دزدانه به خانه ى پرقدرت عرب چهل نفر را براى كشنت پيامرب استخدام كنند گرفتند از چهل قبيله

حضرت هجوم برند و او را از ميان بردارند تا قريش براى خوخنواهى از آن حضرت نتواند در برابر چهل قبيله مقاومت كند 
  .و در نتيجه آن خون پاك و پرقيمت پاميال گردد

افران را براى كشتنش با على عليه داستان هجرت و اجتماع ك. پيامرب اسالم از جانب حضرت حق مأمور به هجرت شد
السالم كه در آن زمان بيش از بيست سال از عمر مباركش نگذشته بود در ميان گذاشت و از او دعوت كرد كه براى 

   حفظ حالت طبيعى خانه در بسرتش خبوابد تا او بتواند از مكه به مدينه برود و دعوتش

______________________________  
  .26/ 10: ى معنوىشرح مثنو  -)1(

  228: زيبائى هاى اخالق، ص

  .را براى جنات مردم از كفر و شرك و گناه و فساد ادامه دهد
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على عليه السالم جانش را نثار خدا كرد و وجودش را به طاعت خدا فروخت و براى بذل كردن خون مباركش براى رهاىي 
  .پيامرب از شّر دمشنان اعالم آمادگى كرد

دمشنان خانه را حماصره كردند و منتظر فرصت ماندند تا ناجوامنردانه به آن بسرت هجوم  . در بسرت پيامرب آرميداو با اين نيت 
  .كنند و نيت شوم خود را عملى سازند

گرفت و براى مهيشه  ماند و جان پيامرب در معرض خطر قرار مى افتاد، تبليغ دين نامتام مى اگر چنني داد و ستدى اتفاق منى
  !يافتند شد و حسودان نابكار و دمشنان غّدار به اهداف شوم خود دست مى دين خاموش مىچراغ 

وقىت على را ديدند كه در برابر آنان مقاومت كرد پراكنده شدند و از  . دمشنان، اّول طلوع سپيده به خانه هجوم بردند
ت و به يأس و نااميدى دچار گشتند و ى خياالت باطلشان فرو رخي كشنت او منصرف شدند؛ تدبريشان نابود شد و خانه

پيامرب به سالمت به مدينه رفت و امور دين نظام گرفت و چراغ اسالم ابدى شد و بناى اميان به . آرزوهايشان بر باد رفت
كه احدى را در   -استوارى رسيد و شيطان به بند شكست افتاد و كافران و مشركان خوار شدند و اين فضيلت و كرامت

ى شريفه براى نشان دادن  براى امرياملؤمنني حضرت على عليه السالم ثبت شد و اين آيه -در آن شركت نيستعامل هسىت 
  :»1«  اخالص آن امام خملصان نازل گشت

   َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه ابِْتغاءَ َمْرضاِت اللَِّه َو اللَُّه َرُؤفٌ «

______________________________  
يان ليلة املبيت و نزول اين آيه شريفه در شأن حضرت امرياملؤمنني على بن أىب طالب عليه السالم در مصادر جر  -)1(

؛ تفسري 390/ 2: ؛ جممع البيان223/ 6): فخر رازى(تفسري كبري : شيعه و سىن به حنو امجال يا تفصيل ذكر شده است
؛ 70/ 1: ؛ تفسري قمى32، حديث 65: رات؛ تفسري ف150/ 2: ؛ تفسري برهان292، حديث 101/ 1: عياشى

  .51/ 1: ؛ ارشاد مفيد104/ 1: ؛ روضة الواعظني996، حديث 446: ؛ اماىل طوسى148/ 2: تفسري امليزان

  229: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« »ِباْلِعبادِ 

  .خدا بر اين بندگان مهربان است. كس ديگر از مردم براى جشن خشنودى خدا جان خويش را فدا كند
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شت  در اين بيع وشرا وخريد وفروش وداد وستد، فروشنده امرياملؤمنني عليه السالم، خريدار خدا، جنس جان، و قيمت نه 
اين باشد كه من با آفريدن على و اين كارى كه او  »َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ «  بلكه رضا و خشنودى خدا بود و شايد معناى

و از طريق وجود على راه جنات از ! استوارى دين و رساندن رمحتم را براى مشا فراهم آوردمى  در آن شب اجنام داد زمينه
  .ى رسيدن به سعادت ابد را براى مشا آماده ساختم مهالك و جاده

  ى مسجد گوهرشاد اخالص بنا كننده

شبانه روز . السالم ساخته شدى زىن باكرامت كنار حرم حضرت امام رضا عليه  اين مسجد در زمان شاهرخ مريزا به وسيله
هاىي كه عاملان ربّاىن ايراد  خوانند و صدها نفر از مواعظ و سخنراىن چند هزار نفر در آن مناز واجب و مستحب مى

ره منايند، و ده كنند استفاده مى مى ها نفر به  برند و ميليون ها مى ها نفر كنار كرسى فقه و اصول و تفسري علماى بزرگ 
خوانند و اين مهه حكايت از اخالص  ام زائران رو به حرم حضرت رضا در آن مكان شريف زيارت مىهنگام ازدح

  .شد ى زالل ملكوتى جارى منى ى آن دارد؛ زيرا اگر اخالص او نبود اين مهه سود معنوى از آن چشمه سازنده

______________________________  
  .207): 2(بقره  -)1(

  230: زيبائى هاى اخالق، ص

   جوشش اخالص از پاكدىل گمنام

اهل خريى، كرمي بزرگوارى مسجدى را در حمّلى مورد نياز بنا كرد : عاملى بزرگوار و صاحب نفسى بردبار برامي حكايت كرد
اش به جاى گليم و موكت  ى مناز و جمالس مذهىب آماده منود، وىل از اين كه آن را بر اساس عالقه و آن را براى اقامه

  .هاى قابل توجه كند به خاطر كمبود مال بازماند ه فرشمفروش ب

اى بسيار دور با مسجد داشت مهمان بودم، به خاطر گذشنت  شىب به منزل يكى از اقوامم كه فاصله: خادم مسجد گفت
وقت نتوانستم به مسجد بازگردم، نزديك اذان صبح جهت آماده كردن مسجد براى مناز مجاعت به مسجد بازگشتم، ديدم 

به جاى قفل درب زجنريى به آن بسته شده، به نظرم آمد دزدى به مسجد زده و آنچه را توانسته برده، وقىت وارد مسجد 
هاى دست بافت شهر مشهد مفروش شده و چندين  ى منازخانه با فرش ها را روشن كردم ديدم متام حموطّه شدم و چراغ

اى به اين  ى مسجد قرار دارد و نامه چند صد نفر است در گوشهجعبه و كارتن كه حمتوى انواع ظروف جهت پذيراىي از 
اده شده مضمون روى يكى از جعبه چند شب بود مسجد را زير نظر داشتم تا شب گذشته ديدم مسجد ! اى خادم: ها 
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حمرم و  را رها كردى و رفىت، با استمداد از حق متام شبستان را فرش كردم و اين ظروف را براى مصرف در جمالس مذهىب
صفر و افطار ماه رمضان آوردم؛ اگر خبواهى مرا بشناسى كه كيستم و از كجامي، قيامت از حمضر حق بپرس، اگر صالح 

  !!منايد و من اين كار را در دنيا فقط براى رضاى حمبوب اجنام دادم و بس كند، اگر صالح نبود معرىف منى بود مرا معرىف مى

   ى معنويت ترين قله اخالص، مرتفع

  :قرآن جميد مردم را از نظر عقايد و اعمال به چهار دسته تقسيم كرده است

  231: زيبائى هاى اخالق، ص

  .مؤمن، مشرك، كافر، منافق

مؤمن انساىن است كه باورهايش بر اساس حق و اعمالش پاك و مهراه با نيت صادقانه و براى مهيشه اهل جنات و سعادت 
  .است

كه باورهايش شرك آلود و اعمالش ناخالص است، و اگر توبه نكند براى مهيشه دچار   مشرك انساىن آلوده باطن است
  .شقاوت و عذاب اليم است

كافر موجودى است كه باورهايش بر اساس گمان باطل و خيال فاسد و اعمالش شيطاىن و براى مهيشه اگر به خدا رجوع 
  .نكند بدخبت و خوار و اهل آتش است

تر  ى موجودات پست تر و منزلتش از مهه كه از نظر قرآن از مشرك و كافر بدتر و عذابش دردناك  و منافق آلوده قلىب است
اش را اصالح منايد و به خدا متّسك جويد و  ى واقعى كند و مفاسد گذشته گويد اگر منافق توبه وىل قرآن جميد مى. است

  .هد شد و به اجر عظيم خواهد رسيدعبادتش را براى خدا خالصانه اجنام دهد از گروه مؤمنان حمسوب خوا

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر َو َلْن جتََِد َهلُْم َنِصرياً « ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا َو َأْصَلُحوا َو اْعَتَصُموا بِاللَِّه َو َأْخَلُصوا ِدينَـُهْم * ِإنَّ اْلُمناِفِقَني ِيف الدَّ
  .»1« »ْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َأْجراً َعِظيماً لِلَِّه َفأُولِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنَني َو سَ 

ترين جاىي از آتش دوزخند، و براى آنان ياورى خنواهى يافت، مگر كساىن كه توبه   ترديد منافقني در گودترين و پست ىب
منايند، اينان در  كنند، و ظاهر و باطن خود را اصالح منايند و به خدا متّسك ورزند، و عبادتشان را براى خدا خالص

  .نتيجه با مؤمنان خواهند بود، و خدا به زودى مؤمنان را پاداش بزرگ خواهد داد
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______________________________  
  .146 -145): 4(نساء  -)1(

  232: زيبائى هاى اخالق، ص

   با خالصان باش

پسندند پيامرب بزرگ اسالم با فقريان مؤمن و  منىخداى متعال از اين كه ثرومتندان و صاحبان مال و جاه و زر و زيور 
يدستان پاك دل و خالصان مطيع حق نشست و برخاست داشته باشد و آنان را در حمضر مباركش بپذيرد، اظهار نفرت  

با آن ى پيامرب عزيز اسالم را در رابطه  اى بسيار بسيار مهم وظيفه جاى آنان را مردود مشرد، و در آيه ى ىب كرد و خواسته
  :هاى نوراىن و آن آلوده دالن بيان داشت چهره

نـُْهْم ُترِيُد زِيَنَة اْحلَياِة الدُّنْيا َو ال َو اْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم بِاْلَغداِة َو اْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َو ال تـَْعُد َعْيناَك عَ «
  .»1« »َعْن ِذْكرِنا َو اتـََّبَع َهواُه َو كاَن أَْمرُُه فـُُرطاً ُتِطْع َمْن أَْغَفْلنا قـَْلَبُه 

خواهند و ديده  كنند و تنها خشنودى و رضاى او را مى با آنان باش كه پيوسته پروردگارشان را در شب و روز عبادت مى
كند  و هواى نفسش را پريوى مى ام خرب كرده از آنان برمگري و روى از آنان برمتاب و از كسى كه دلش را از قرآمن و يادم ىب

  .روى است پريوى مكن اش زياده و سراسر زندگى

   خدا و شيطان

شود و شرايط الزم در آن مجع است خالص و  پيامرب بزرگ اسالم در روايىت بسيار باارزش آنچه خوىب از انسان صادر مى
ه جانب داشته باشد از شيطان به حساب زند گرچه صورتى حق ب داند و آنچه زشىت از آدمى سر مى پاك براى خدا مى

  :فرمايد آورد؛ او مى مى

______________________________  
  .28): 18(كهف   -)1(

  233: زيبائى هاى اخالق، ص
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ا ُهو اللَُّه َوالشَّيطاُن َواحلقُّ َوالَباِطُل َواهلَُدى َوالضَّالَلُة َوالرُّْشُد َوالَغىُّ  َوالعاِجَلُة َواآلِجَلُة َواَحلسناُت َوالسَّيِّئاُت، َفما  يَا أيُّها الّناُس إمنَّ
  »1«  َكاَن ِمن َحَسناٍت َفللَِّه َوما َكاَن ِمن َسيِّئاٍت فَِللشَّيطاِن َلَعنُه اللَّهُ 

ها، پس  ها و بدى اى مردم خدا و شيطان و حق و باطل و هدايت و گمراهى و رشد و برياهه، دنيا و آخرت، خوىب. 
  .هاست براى شيطان است كه لعنت خدا بر او باد هاست براى خداست و آنچه از بدى وىبآنچه از خ

   عدالت در خشنودى و خشم - 2

ديگر حقيقىت را كه حضرت حق به من سفارش فرمود رعايت كنم اين است كه به هنگام خشنودى : فرمايد پيامرب اسالم مى
  .اط و تفريط در برخورد با مردم بپرهيزمو خشم، عدالت را در مورد مهگان رعايت كنم و از افر 

گاهى ممكن است انسان در هنگام خشنودى و رضايت، و زمان خشم و غضب دچار افراط يا تفريط در عمل و اخالق 
سفارش حضرت حق اين است كه چه هنگام . و بويژه در تعريف و ستايش يا مذمت و سرزنش يا داورى و قضاوت شود

ضب از افراط و تفريط بپرهيزيد و عدالت را در امورى كه كنار اين دو حالت بايد حلاظ خشنودى و چه زمان خشم و غ
  .مناييد، مراعات كنيد

ى داورى و قضاوت و شهادت و گواهى به سود و زيان طرفني نزاع،  اى از امور به فرامني حق بويژه در مسأله مردم در پاره
شوند و از اين ناحيه  بر طرف ديگر، دچار افراط و تفريط مىبه سبب خشنودى از كسى كه با او نسبت دارد و خشم 

ى خشم خدا را براى خود فراهم  دهند و زمينه حّقى را از صاحب حّقى پاميال و حرامى را در اختيار طرف ديگر قرار مى
  .آورند مى

______________________________  
  .2، باب اخالص، حديث 15/ 2: كاىف  -)1(

  234: ، صزيبائى هاى اخالق

ى گواهى  ى حاالت چه در داورى ميان مردم، چه در مرحله ى شرايط و در مهه كند كه در مهه قرآن جميد مردم را دعوت مى
و شهادت و چه در هنگام حكومت و چه در وقت سخن گفنت و چه در برخورد با مهسر و فرزند، عدالت را رعايت  

  :كنند و از افراط و تفريط بپرهيزند
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 »َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   َو يـَْنهى  لََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىبِإنَّ ال«
»1«.  

ى مىها و منكرات و  دهد و از زشىت خدا به عدالت و نيكى منودن و بذل و خبشش به خويشاوندان فرمان مى كند  جتاوز 
  .كند تا متذّكر حقايق شويد و مشا را مهواره موعظه مى

 »... َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقوى  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني لِلَِّه ُشَهداَء ِباْلِقْسِط َو ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلى«
»2«.  

هاى ديگر گواه عدالت و انصاف، و نبايد  مؤمنان قيام كننده به تكاليف و وظايف براى خدا باشيد و نسبت به ملت اى
  .تر است ورزى به تقوا نزديك دمشىن گروهى مشا را بر آن بدارد كه عدالت نورزيد، عدالت به خرج دهيد كه عدالت

   ى عدالت مثره

رزش عدالت و سفارش به عدالت و پاداش عدالت و سود دنياىي و آخرتى روايات اهل بيت عليهم السالم در بيان ا
  .عدالت مطلىب را فروگذار نكرده است

  :كند امام هشتم عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت مى

______________________________  
  .90): 16(حنل  -)1(

  .8): 5(مائده  -)2(

  235: هاى اخالق، صزيبائى 

ثـَُهْم فـََلْم َيْكِذبـُْهْم َوَوَعَدُهْم فـََلْم َخيِْلْفُهْم، فـَُهَو ِممَّن َكُملَ  ْت ُمروَُّتُه َوَظَهرْت ِعدالَُته َوَوَجَبْت َمن َعاَمَل الّناَس فـََلم َيْظِلْمُهم َوَحدَّ
  »1«  اخوَُّتُه وَحرََّمْت َغيَبتُهُ 

و به آنان ستم نكند و در سخن گفنت با آنان دروغ نگويد و در وعده دادن به آنان كسى كه با مردم داد و ستد كند . 
  .اش واجب و غيبتش حرام است اش كامل شده و عدالتش آشكار گشته و برادرى ختّلف نورزد از كساىن است كه جوامنردى
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  :فرمايد ورزى مى ى عدالت و انسان عادل و عدالت امرياملؤمنني عليه السالم درباره

  »2« الَعْدُل ِقواُم الرَِّعيَِّة وَمجاُل الُوالةِ 

  .عدالت پشتيبان و نگاهبان رعيت و زينت حاكمان است. 

  »3«  العدُل إّنك إذا ظُِلمَت انَصْفَت َوالَفضل إّنك إذا َقدرَت َعَفْوتَ 

ى اين است كه هرگاه عدالت اين است كه هرگاه مورد ستم قرار گرفىت نسبت به ستمكار انصاف ورزى و احسان و نيك. 
  .قدرت يافىت گذشت كىن

  »4«  اْسَتِعْن َعَلى الَعدِل ِحبُْسِن الِنّيِة ِىف الرَّعيَِّة َوِقلَِّة الطََّمِع وََكثـَْرِة الَورَعِ 

  .ورزى كمك خبواه در ميان رعيت به نيت نيك و كمى طمع و فراواىن تقوا و پارساىي، بر عدالت. 

  »5«  ُسبحانَه الَِّذى َوَضَعه ِىف اخلَلِق َوَنَصَبه ِإلقاَمِة احلّق، َفال ُختاِلْفه ِىف ِميزاِنه َوَال تُعاِرْضه ِىف ُسلطانِه إّن العدَل ِميزاُن اللَّهِ 

.______________________________  
  .1، حديث 39، باب 1/ 1: ؛ حبار االنوار34، حديث 31، باب 30/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .380: ؛ هداية العلم7757، حديث 340: غرر احلكم -)2(

  .380: ؛ هداية العلم10207، مدح العدل، حديث 446: غرر احلكم -)3(

  .380: ؛ هداية العلم7795، الفصل الثالث، حديث 341: غرر احلكم -)4(

  .380: ؛ هداية العلم1696، الفصل االول، حديث 99: غرر احلكم -)5(

  236: زيبائى هاى اخالق، ص

اده و براى بپا داشنت حق نصب منوده، پس با او در  ترازوى خداست كه آن را در خيمهعدالت  ى حيات بندگانش 
  .ترازويش خمالفت نكن و رو در روى قدرتش نايست
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  »1«  الَعفُو َوالَعدلُ : َشْيَئاِن َاليُوَزُن َثوابـُُهَما

ا وزن شدىن نيست.    .گذشت و عدالت: دو چيز است كه پاداش آ

  »2«  اَبَق ِسرَّه َعالنِيََّته َوواَفَق ِفعَله َمقالََته، فـَُهو الَِّذى أّدى األماَنَة َوَحتقََّقت عدالَتُهَمن ط

انش با آشكارش يكى باشد و كردارش با گفتارش موافق باشد، امانت را ادا كرده و عدالتش حمقق گشته.    .كسى كه 

ظاملِ : عليه السالموُسِئل عن ِصفِة الَعدل ِمن الرَُّجل َفقال 
َ
آِمث وََكّفه َعِن امل

َ
حارِم َوِلسانُه َعِن امل

َ
  »3«  إَذا غّض َطرُفه َعِن امل

عادل كسى است : هاى عادل پرسش شد پاسخ دادند در رابطه با نشانه -از حضرت صادق عليه السالم -هنگامى كه. 
  .»ند و دست از ستم ورزى باز داردكه ديده از حرام فرو پوشد و زبان از گناهان مربوط به زبان حفظ ك

يدسىت ميانه - 3    روى به هنگام توانگرى و 

انسان . هاىي كه از جانب خداى مهربان به انسان عنايت شده، بايد در امورى هزينه شود كه مورد رضاى خداست نعمت
دگى در اختيار انسان قرار  ى امور زن هاى اهلى هستند كه جهت اداره ها امانت ها نيست بلكه نعمت مالك حقيقى نعمت

  گرفته و انسان اين آزادى را ندارد كه هركجا و هرگونه كه خواست نعمت را

______________________________  
  .382: ؛ هداية العلم10214، مدح العدل، حديث 446: غرر احلكم -)1(

  .382: ؛ هداية العلم4069، ال تقل ما ال تعرف، حديث 211: غرر احلكم -)2(

  .13141، حديث 37، باب 317/ 11: ؛ مستدرك الوسائل365: حتف العقول -)3(

  237: زيبائى هاى اخالق، ص

  .هزينه كند

اند كه انسان موظف است، هزينه كردن نعمت را در آن موارد  قرآن و روايات براى خرج كردن نعمت مواردى را مقرر كرده
  .ى پاداش حق در دنيا و آخرت گردد نيز شايستهرعايت كند تا سالمت خانواده و جامعه حفظ شود و 
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ها در غري موارد مقّرر شده، ضايع كردن نعمت و تلف منودن آن و وخلرجى و بيهوده كارى و گناه و  هزينه كردن نعمت
روى و دورى جسنت از  معصيت، و به تعبري قرآن جميد اسراف و تبذير است؛ و هزينه كردن آن در موارد مقّرر شده ميانه

  .فراط و تفريط و پاك ماندن از اسراف و تبذير استا

روى در هزينه كردن است و تبذير كه بر باد دادن نعمت و تلف منودن آن  در رابطه با زشىت اسراف كه وخلرجى و زياده
است، مهني بس كه خداى بزرگ در قرآن جميد اعالم كرده كه مسرفان را دوست ندارد و تبذير كنندگان برادران 

  :هايند شيطان

  .»1« »َو ال ُتْسرِفُوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ «

  .از اسراف بپرهيزيد زيرا خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد

  .»2« »ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلرَبِِّه َكُفوراً «

  .هايند و شيطان نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است گانش برادران شيطانترديد برباد دهندگان مال و تلف كنند  ىب

  :از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده است

   يَأُكُل َما لَْيَس َلُه َويـَْلِبُس َما لَْيَس َلُه َوَيْشَرتِى َما لَْيسَ : ِللُمْسِرِف َثالُث َعالَماتٍ 

______________________________  
  .141): 6(ام انع -)1(

  .27): 17(اسراء  -)2(

  238: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  َلهُ 

پوشد و آنچه را  خورد و آنچه را در خور او نيست مى آنچه را شأن او نيست مى: كار سه نشانه است براى اسراف. 
  .خرد سزاوار او نيست مى
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ى خداست كه آن را نزد انسان به  مالكيتش ويژهثروت و مال و : فرمايد امام صادق عليه السالم در روايىت مفصل مى
روى خبورد و بياشامد و بپوشد و ازدواج كند و بر مركب سوار شود و  امانت گذاشته و به او اجازه داده تا بر اساس ميانه

يدستان مؤمن سود رساند و به وسيله دهد؛ ى آن پريشاىن و پراكندگى زندگى آنان را سر و سامان  پس از اين امور به 
پس كسى كه مال را اين گونه هزينه كند حالل خورده و حالل آشاميده و حالل سوار شده و حالل ازدواج كرده است و 

آيا . اسراف نكنيد؛ زيرا خدا اسراف كاران را دوست ندارد: سپس فرمود. اگر جز اين عمل كند، آن مال بر او حرام است
خرد   كه در اختيارش قرار داده امني مشرده كه مركىب را به ده هزار درهم مىبه نظرت رسيده كه خدا انسان را نسبت به ماىل

در صورتى كه مركىب بيست درمهى براى او كاىف است، و خدمتكارى را كه به هزار دينار خريده در حاىل كه خدمتكارى به 
  .قيمت بيست دينار براى او بس است

  .»2« دوست ندارد اسراف كارى نكنيد كه خدا مسرفان را: حضرت فرمود

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در كلمات قصارش مى

  »3« ٍء إّالِىف أفعاِل الِربِّ  اإلسراُف َمذموٌم ِىف ُكلِّ َشى

  .روى در هر چيزى نكوهيده است مگر در كارهاى خري اسراف و زياده. 

______________________________  
  .1، حديث 78، باب 303/ 72: االنوار؛ حبار 45، حديث 97/ 1: خصال -)1(

  .6، حديث 78، باب 305/ 72: حبار االنوار -)2(

  .278: ؛ هداية العلم8120، الفصل االول، ذم االسراف، حديث 359: غرر احلكم -)3(

  239: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  أال َوإنَّ إعطاَء َهَذا املاِل ِىف َغِري َحقِِّه تَبذيٌر َوإسرافٌ 

  .د كه پرداخت اين مال خداداده در غري حمّلش تلف كردن و اسراف استبداني. 

  »2«  َعَليَك بِتَـْرِك الَتبذيِر َواإلسراِف َوالتََّخلُِّق بِالَعدِل َواإلنصافِ 
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  .روى در هزينه كردن آن و بر تو باد به آراسته شدن به عدالت و انصاف بر تو باد به رها كردن اتالف مال و زياده. 

  »3« اإلسراُف يـَْفىن الَكِثري

  .دهد روى، مال فراوان را بر باد مى زياده. 

  :امام باقر عليه السالم فرمود

حارَِم َوَيسِفكوَن الدِّماء
َ
سرفوَن ُهم الَّذيَن َيْسَتِحّلوَن امل

ُ
  »4« امل

  .كنند مشارند و به ناحق خون ريزى مى هاى اهلى را حالل مى اسراف كاران كساىن هستند كه حرام. 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ا ُتصِلُح ِلشى)عّز وجلّ (إّن القصَد أمٌر حيُِبُُّه اللَّهُ  ّ   ٍء، َوَحّىت َصبََّك َفْضَل َشرَاِبك ، َوإّن السََّرَف يُبِغُضُه َحّىت َطْرَحَك النـََّواَة َفإ
»5«  

دمشن دارد تا آجنا كه هسته را دور اندازى در صورتى كه روى را  روى كارى است كه خدا آن را دوست دارد، و زياده ميانه. 
  !)اى را سرياب منايد در حاىل كه تشنه(ات را روى زمني بريزى  ى نوشيدىن براى چيزى مفيد باشد، و تا آجنا كه اضافه

______________________________  
  .279 -278: علم؛ هداية ال8121، الفصل االول، ذم االسراف، حديث 359: غرر احلكم -)1(

  .279 -278: ؛ هداية العلم8138، الفصل الثاىن، ذم التبذير، حديث 359: غرر احلكم -)2(

  .279 -278: ؛ هداية العلم8119، الفصل األول، ذم االسراف، حديث 359: غرر احلكم -)3(

  .621/ 1: نور الثقلني -)4(

  .8494، االسراف، حديث 2462/ 5: كمه؛ ميزان احل10، حديث 86، باب 346/ 68: حبار االنوار -)5(

  240: زيبائى هاى اخالق، ص
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   پوشى از كسى كه ستم ورزيده گذشت و چشم  - 4

از زيباييهاى بسيار مهم اخالقى و حسنات باطىن، گذشت و چشم پوشى از ستم قابل گذشىت است كه كسى از روى 
  .داشته استجهل و تعّصب و كينه و خشم و حسادت و تنگ نظرى به انسان روا 

ترديد هر انساىن در معرض كينه و خشم و حسد و تنگ نظرى خويشان و اطرافيان و آشنايان و ديگر مردمان است،  ىب
اگر خبواهد در مقام انتقام از آنان برآيد، كه زيان و ضررش از ستمى كه ديده بيشرت است يا بايد گناهى چون گناه 

بود نسىب يابد ديدگى كنندگان مرتكب شود تا زخم ستم ستم ى حق كه انسان را در قرآن  وىل اگر برابر با خواسته. اش 
جميد به عفو و گذشت فرمان داده گذشت كند، هم خشنودى خداى مهربان را جلب كرده و هم به پاداش عظيم حق 

  .در امان مانده است -كه حمصول تلخ كينه و خشم است  -دست يافته و هم از ضرر و زيان انتقام

  :عزيز در قرآن جميد فرمان داده استخداى 

  .»1« »...فَاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَّهُ ِبَأْمرِهِ ... «

  .گذشت كنيد و انتقام گرفنت را وا گذاريد تا خدا عقوبتش را براى خطاكار بياورد

  .»2« »فَاْعُف َعنـُْهْم َو اْصَفْح ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ... «

  .از ايشان گذشت كن و انتقام گرفنت را وا گذار، زيرا خدا نيكوكاران را دوست دارد

______________________________  
  .109): 2(بقره  -)1(

  .13): 5(مائده  -)2(

  241: زيبائى هاى اخالق، ص

بُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َو ال«   .»1« »لَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ َو ْليـَْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا أَ ال حتُِ

ى مهربان  و بايد گذشت كنيد و انتقام گرفنت را وا گذاريد، آيا دوست نداريد خدا مشا را بيامرزد و خدا بسيار آمرزنده
  .است
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  .*»2« »...َو َيْدَرُؤَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئةَ ... «

  .كنند ى خوىب دفع مى خردمندان بدى را به وسيله

  .»3« »تـَْعُفوا َو َتْصَفُحوا َو تـَْغِفُروا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  َو ِإنْ ... «

  .ى مهربان است زيرا خدا بسيار آمرزنده) گرييد مورد آمرزش قرار مى(و اگر گذشت كنيد و از انتقام درگذريد و ببخشاييد 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

نـَْيا َواآلخرِة؟ َتِصل َمن َقَطَعك َوتـُْعِطى َمن َحَرَمك َوتـَْعُفو َعمَّن َظَلَمكأال أُدلُُّكْم َعَلى َخِري    »4«  أخالِق الدُّ

رتين اخالق دنيا و آخرت راهنماىي كنم؟ صله.  ى رحم با كسى كه از تو بريده و عطا كردن به كسى كه تو  آيا مشا را بر 
  .ستم ورزيده استرا از عطايش حمروم كرده و گذشت از كسى كه به تو 

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  »5« ...َفَال يَقوُم إّال من ُعِفَى َعن أخيه. أال فَليُقم ُكلُّ َمن أجرهُ َعلىَّ : ينادى مناٍد يَوَم الِقياَمِة ِمن بُطناِن الَعْرشِ 

   آگاه باشيد كسى كه: دهد اى از باطن عرش ندا مى روز قيامت ندا دهنده. 

______________________________  
  .22): 24(نور  -)1(

  .23): 13(رعد  -)2(

  .14): 64(تغابن  -)3(

  .2، حديث 93، باب 399/ 68: ؛ حبار االنوار2، باب العفو، حديث 107/ 2: كاىف  -)4(

  .11، حديث 93، باب 403/ 68: ؛ حبار االنوار156: عدد القويه -)5(

  242: زيبائى هاى اخالق، ص
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  .خيزد مگر كسى كه از برادرش گذشت كرده است پس برمنى. ى من است برخيزد پاداشش بر عهده

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  »1«  إّن الَعفَو يَزيُد َصاِحَبُه ِعزّاً َفاْعُفوا يُِعزَُّكُم اللَّهِ 

  .شت كنيد تا خدا مشا را عّزت دهدافزايد، پس گذ اش را مى ترديد عفو و گذشت عزت دارنده ىب. 

   روزى هفتاد بار گذشت كن

كنم با  كند و زماىن كه كارى را به او واگذار مى خدمتكارى دارم كه گاهى اشتباه مى: مردى به پيامرب اسالم عرضه داشت
خدمتكارى چه  دهد، حّد و مرز گذشت به چنني خواهم وىل اجنام منى دهد و چه بسا كارى را از او مى نقص اجنام مى

از طلوع آفتاب تا هنگام غروب، حّد و مرز گذشت از خدمتكارى كه اشتباه كرده يا : اندازه است؟ رسول اسالم فرمود
  !!سسىت ورزيده، هفتاد بار است

   گذشت قيس بن عاصم

اىل كه بايد تو با اين كه عرب هسىت چرا اين اندازه بردبار و آسان گري و باگذشىت؟ در ح: به احنف بن حيس گفتند
من درس گذشت و عفو را از قيس بن عاصم آموختم، يك بار ميهمانش بودم به : گفت! تندخو و خشن و تلخ باشى

او غذا را در ظرىف سنگني وزن محل كرد، در راه ظرف غذا كه در حال جوشيدن بود از . غذا بياور: خدمتكارش گفت
هيچ : خدمتكار لرزه بر اندامش افتاد وىل قيس زير لب گفت. دستش رها شد و بر سر فرزند قيس افتاد و او را كشت

   راهى

______________________________  
  .49، حديث 93، باب 419/ 68: ؛ حبار االنوار1، باب التواضع، حديث 121/ 2: كاىف  -)1(

  243: زيبائى هاى اخالق، ص

  :مي؛ به او گفتيامب جز اين كه او را آزاد منا براى حّل مشكل اين خدمتكار منى

داشتم تا چشمش در  اگر او را نزد خود نگاه مى: سپس گفت. تواىن هرجا كه خواسىت بروى تو در راه خدا آزادى، مى
  !كشيد، بنابراين او را آزاد كردم تا هم در اضطراب نباشد و هم در حال شرمندگى به سر نربد چشم من بود خجالت مى
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   كنم من هم مانند تو اشتباه مى

  :گفت كرد به او مى بن عبداللَّه خدمتكارى داشت كه هرگاه اشتباه مى عوف

دقيقاً تو هم مانند آقا و مواليت عوف بن عبداللَّه هسىت، به مهان صورت كه تو نسبت به مواليت كه من هستم اشتباه 
  .يكى هستيم دو نفرى ما در اين زمينه. كنم كىن من هم شبانه روز چند بار نسبت به موالمي اشتباه مى مى

امروز چنان مرا : روزى خدمتكار مرتكب كارى شد كه عوف بن عبداللَّه به شدت خشمگني شد، وى را صدا زد و گفت
گومي در راه خدا آزادى كه حق زدن از من  خواستم تو را به عقوبت سخىت دچار كنم، وىل به تو مى به خشم آوردى كه مى

  .كرده كه از تو گذشت كنم  سلب شود، برو كه خدا تو را به من سفارش

   گذشت حضرت يوسف از برادران

برادران يوسف به خاطر حسدورزى به يوسف، او را با حيله و تزوير از دامن پرمهر پدر و آغوش حمبت وى جدا كردند و 
ا به چاه در بيابان كنعان پس از اين كه او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، پرياهن از بدنش درآوردند و او ر 

انداختند، وىل هنگامى كه در سفر سوم مصر او را شناختند و وى را در اوج قدرت و عظمت ديدند در برابر آن مهه ستم 
  :نشنيدند -كه قرآن جميد بيان داشته  -جز اين جواب را

  244: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« »ُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ... «

  .ترين مهربانان است دهد و او مهربان امروز بر مشا مالمت و سرزنشى نيست، خدا مشا را مورد مغفرت قرار مى

  گذشت امام سّجاد از كنيز خطاكار

كنيز رها شد و با ى پرآب از دست   امام از كنيزش خواست آب به روى دستش بريزد تا براى مناز آماده شود، ناگاه آفتابه
: كنيز گفت. امام به جانب او سر برداشت. سر حضرت سجاد عليه السالم برخورد كرد و سر آن حضرت را شكست

  :كنيز گفت. خشم را فرو خوردم: امام فرمود. گويد خشم خود را فرو خوريد خدا مى

: حضرت فرمود. ران را دوست داردخدا نيكوكا: كنيز گفت. خدا از تو بگذرد: حضرت فرمود. و از مردم گذشت كنيد
  .»2«  برو كه براى رضاى خدا آزادى



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

 

  گذشت شگفت انگيز پيامرب

اى را كه گوشت گوسفندى به زهر آميخته و به عنوان هديه خدمت رسول خدا  زن يهوديّه: امام باقر عليه السالم فرمود
چه چيزى : حضرت به او فرمود. سول خدا آوردندآورده و آن جناب از آن تناول فرموده بود، دستگري كردند و به حمضر ر 

رساند و اگر  نزد خود فكر كردم اگر پيامرب است اين گوشت زهرآلود به او زيان منى: تو را به اجنام اين كار واداشت؟ گفت
  »3« !!پيامرب او را خبشيد. شوند پادشاه است مردم از او راحت مى

______________________________  
  .92): 12(يوسف  -)1(

َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَُّه « ى قرآن را خواند كنيز اين آيه. 93، باب 398/ 68: حبار االنوار -)2(
  .134): 3(، آل عمران »حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

  .9، حديث 93، باب 402/ 68: ؛ حبار االنوار9، باب العفو، حديث 108/ 2: اصول كاىف -)3(

  245: زيبائى هاى اخالق، ص

  برخورد كرميانه با خدمتكار

امام صادق عليه السالم خدمتكارش را دنبال كارى فرستاد، خدمتكار در بازگشت تأخري كرد، امام به دنبال او رفت، وى 
حضرت . را در حال خواب يافت، باالى سرش نشست و به باد زدن او مشغول شد تا خدمتكار از خواب برخاست

فالىن به خدا سوگند حق تو نيست كه هم شب خبواىب و هم روز، شب براى خوابيدن حق تو است و روز براى : فرمود
  .»1«  اجنام كار حق ماست

  نصيحت امام سجاد عليه السالم به دلقكى بيكار

بازى و سخنانش به خنده دلقكى بيكار در مدينه بود كه اهل مدينه از دلقك : كند امام صادق عليه السالم روايت مى
  ).منظورش حضرت على بن احلسني عليه السالم بود(اين مرد مرا خسته و درمانده كرد : روزى به مردم گفت. آمدند مى

آن گاه به مردم خطاب كرد كه هيچ كارى از كارهاى من او را به خنده نياورده و به ناچار بايد ترفندى به كار گريم تا او را 
  !خبندامن
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روزى على بن احلسني عليهما السالم در حاىل كه دو نفر از غالمانش او را مهراهى : فرمايد شم عليه السالم مىامام ش
كردند، آن دلقك به سوى حضرت آمد و رداى مباركش را از پشت سرش ربود، دو  اى عبور مى كردند از منطقه مى

. انب حضرت آوردند و به دوش مباركش انداختندخدمتكار حضرت او را دنبال كردند و ردا را از دستش گرفته به ج
گرفتند به دو خدمتكارش  داشتند و ديده از زمني برمنى حضرت در حاىل كه خود را از چشم انداز آن دلقك پنهان مى

 !خورد خنداند و از اين راه نان مى مردى دلقك است كه مردم مدينه را مى: اين چه اتفاقى بود كه رخ داد؟ گفتند: فرمودند
   براى خدا روزى است! به او بگوييد واى بر تو: امام فرمود

______________________________  
  .17، حديث 93، باب 405/ 68: ؛ حبار االنوار7، باب احللم، حديث 112/ 2: كاىف  -)1(

  246: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« كنند كه در آن روز، بيكاران و بيعاران زيان مى

   كسى كه تو را حمروم منوده  عطا و خبشش به - 5

ى بسيار زيباى اخالقى از حقايق باارزشى است كه خداى مهربان به پيامرب بزرگوارش سفارش كرده است و ريشه  اين برنامه
تابد  شود و روزگار از او روى بر مى چه بسا انسان به حوادثى تلخ مبتال مى. در لطف و رمحت و كرامت حضرت حق دارد

آورد كه اگر به فالن  دهد و به نظر مى شود و مشكالت وى را در تنگنا قرار مى ها به روى او بسته مىو بسيارى از در 
شخص كه از اقوام يا دوستان است مراجعه كند و آبرو مايه بگذارد و از او درخواست كمك منايد او با روى باز از انسان 

با بزرگوارى و كرم، ماىل را در جهت حل مشكل در اختيار قرار پذيرد و  اى گشاده انسان را مى كند و با چهره استقبال مى
شود در حاىل كه قدرت بر حّل مشكل انسان دارد بر طبل مأيوس كردن انسان  وىل وقىت به او مراجعه مى. دهد مى
  .نشاند ى حمروميت از عطايش مى راند و به عرصه كوبد و آدمى را از خود مى مى

دهد كه اگر چنني شخصى چون تو دچار مشكل شود  ست او، خداى مهربان فرمان مىبا چشيدن چنني زهر تلخى از د
اى براى حّل مشكلش به تو مراجعه كند، تو  و در تنگنا قرار گريد و در حاىل كه تو در گشايش و وسعت ماىل قرار گرفته

خت مانع عطاى خود به او قرار آن روزى را كه در سخىت و تنگدسىت به او مراجعه كردى و او تو را از عطايش حمروم سا
ى  ى او، دست عطايت را به سويش بگشا واو را به عرصه توجهى كامل در رابطه با حالت خبيالنه مده، بلكه با ىب

ره حمروميت از لطف و احسانت منشان و با گشاده   .مندش ساز روىي و خوش خلقى از عطايت 
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______________________________  
لس التاسع و الثالثون، حديث 220: اماىل صدوق -)1(   .66، حديث 93، باب 424/ 68: ؛ حبار االنوار6، ا

  247: زيبائى هاى اخالق، ص

رتين   چنني كارى كه بايد گفت تالىف كردن بدى به خوىب است از زيباترين حاالت اخالقى و از نقاط قّوت روحى و از 
  .كارهاى انسان است

  باشيمبياييد ياران به هم دوست 
 

  پوست باشيم مهه مغز اميان ىب

 ندارمي پنهان ز هم عيب هم را
 

  باشيم غش به هم دوست كه تا صاف و ىب

 بود غيب ما و شهادت برابر
 

  قفا هم به طورى كه در روست باشيم

  بود دوسىت مغز و اظهار آن پوست
 

  چه حيف است ما حامل پوست باشيم

 رساند مىچو ما را به حق دوسىت 
 

  بياييد با دوسىت دوست باشيم

  مكافات بد را نكوىي بيارمي
 

  اگر بد كنيم آن چنان كوست باشيم

 بكوشيم تا دوسىت خوى گردد
 

  به هر كو كند دمشىن دوست باشيم

  ندارمي كارى به پنهاىن هم
 

  مهني ناظر آنچه در روست باشيم

  ز اخالق مذمومه دل پاك سازمي
 

  يارى كه خوشخوست باشيمبر اطوار 

 ها منور ها صاف و دل بود سينه
 

 «1»  چو آيينه كان مظهر روست باشيم

  

   احسان پيامرب به اهل مكه
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ها و  ى مردم دچار آسيب پيامرب بزرگوار اسالم سيزده ساىل كه در شهر مكه مردم را به هدايت اهلى فرا خواند از ناحيه
  .ها و بالهاى گوناگوىن شد رنج

اى را از ديار و وطن آواره كردند، گروهى را به شدت مورد آزار  هاى گوناگون كشتند، عده برخى از يارانش را با شكنجه
مت  قرار دادند و از هر جهت به خود آن حضرت سخت گرفتند و او را به آزارهاى بدىن و روحى دچار ساختند، 

هاى  و چوب به وى محله كردند، پس از مهاجرت به مدينه جنگجنون و سحر و دروغگوىي به او زدند و بارها با سنگ 
  .سخىت به او حتميل منودند

______________________________  
  .611فيض كاشاىن، ديوان اشعار، غزل  -)1(

  248: زيبائى هاى اخالق، ص

هل مكه خربدار شوند مكه را آن كه ا ى قرآن به اوج قدرت رسيدند به فرمان پيامرب ىب زماىن كه اسالم و اهلش در سايه
به مسجد احلرام درآمدند و مهان سخىن را كه يوسف با برادرانش گفت، به  -بدون خون ريزى -حماصره كردند و با پريوزى

ى مشا را آزاد منودم، سپس به  اهل مكه گفتند كه امروز هيچ مالمت و سرزنشى بر مشا نيست برويد و راحت باشيد كه مهه
رتين درس اخالق را به مردم جهان و بويژه به قدرمتندان آموخت  اهل مكه با روىي   !گشاده احسان و نيكى كرد و 

   ى رحم با كسى كه با تو قطع پيوند منوده صله - 6

  .ى رحم از مسائل بسيار مهمى است كه قرآن جميد و روايات بر آن تأكيد فراوان دارند ى صله مسأله

ات با تو قطع پيوند كرد تو با او قطع رابطه مكن بلكه  د كه اگر يكى از افراد خانوادهقرآن و روايات به انسان سفارش دارن
ى رحم را نسبت به او به كار بگري و از اين راه به تلطيف روح او كمك كن و وى را در بند لطف و حمبت  ى صله مسأله

  .خود انداز

  .رحم اشاره شدى  ى اين نوشتار به خبشى از آيات و روايات صله در فصول گذشته

  249: زيبائى هاى اخالق، ص

  الِلساُن ميزاُن اإلنساِن،: قال على عليه السالم
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   العُني راِئُد الَقلبِ 

  558 -458: هداية العلم

   زبان و چشم صاحلان) قسمت دوم وصايات حضرت حق به پيامرب(خبش يازدهم 

  250: زيبائى هاى اخالق، ص

  :آله و سلمقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و 

  »1« وأن يكون صمىت ِفكراً وَمنطقى ِذكراً وَنظرى عربا... أوصاىن رىب بتسع

   زبان و گفتار و خاموشى -7 .

  .هاى حضرت حق به انسان است ترين نعمت زبان از بزرگ

  .هاى او را به عهده دارد هاى درون انسان و بيان نيازمندى زبان عضوى است كه اظهار خواسته

  .دهد هاى خمتلف علوم را از مغز و قلب انسان به ديگران انتقال مى است كه رشتهزبان عضوى 

  .زدايد ها مى آميزش غم و غصه را از دل زبان عضوى است كه با سخنان لطيف و حمبت

دهد و دوزخى را به سوى  شده در چاه ضاللت را جنات مى كند و سرنگون زبان عضوى است كه گمراه را هدايت مى
  .منايد ماىي مىشت راهن

هاى به ضعف نشسته را تواناىي خبشد و هنرهاى آنان را آشكار كند و  تواند با تشويقش انسان زبان عضوى است كه مى
  .اى دانا بسازد روح خالقّيت را در وجودشان فّعال منايد و از بيكارى عاطل و باطل مانده، متحرّكى پويا و سرزنده

______________________________  
  .8، حديث 7، باب 140/ 74: ؛ حبار االنوار36: حتف العقول -)1(

  252: زيبائى هاى اخالق، ص
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زبان اگر در مدار تربيت حق و هدايت خداى مهربان و تعليمات پيامربان و امامان و اولياى اهلى قرار گريد، تبديل به  
ار و منفعىت فراوان به صاحبش و به ديگران شود و از اين طريق سودى سرش كارگاهى بزرگ براى توليد خري و نيكى مى

  .رساند مى

اش را به سوى حمتاجان  ى سخن گفنت داده است آزاد گذاشت تا منافع دريا گونه زبان را بايد در جاىي كه خدا به آن اجازه
وشى نشيند تا اند به سكوت و خام ى گفتار نداده و نيز بايد در جاىي كه به آن اجازه. امور معنوى و مادى سرازير كند

  .جايش به كسى نرسد زيان گفتار باطل و ىب

ى اوست تعبري به قول حق، قول عدل، و قول ميسور و قول بليغ و قول حسن  از گفتار زبان در موردى كه گفنت شايسته
  .و قول احسن شده و در موردى كه بايد از گفتار خوددارى ورزد و خاموشى پيشه سازد تعبري به صمت شده است

گويند،   ان و شايستگان كه هدايت حضرت حق چون خورشيد از افق وجودشان طلوع دارد آجنا كه بايد بگويند مىصاحل
گرچه گفتارشان براى آنان عامل رنج و زمحت شود و جانشان را در معرض خطر قرار دهد؛ و در موردى كه بايد 

  .ارى از منافع ظاهرى را از دست بدهندنشينند، گرچه بسي خاموشى و سكوت پيشه سازند به خاموشى و سكوت مى

  .خيزند كه سودش ابدى و هرگز كسادى و زيان در آن راه ندارد صاحلان با زبانشان به جتارتى برمى

روايات اهل بيت عليهم السالم در رابطه با زبان و منافع و سودش اشاراتى بس لطيف و باارزش دارند كه دانستنش بر 
  .مهگان الزم است

  :ا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده استاز رسول خد

  253: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  اَجلماُل ِىف اللِّسان

  .زيباىي در زبان است. 

  »2«  َمجاُل الرَُّجِل َفصاَحُة ِلَسانِهِ 

  .گوىي زبان اوست زيباىي مرد در گوياىي و روشن. 
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  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در رواياتى مى

رَءِة ِىف َوجِهها َوصوَرُة الرَُّجِل ِىف َمنِطقِ 
َ
  »3«  صوَرُة امل

  .ى او و شكل و مشايل مرد در گفتار اوست شكل و مشايل زن در چهره. 

  »4«  اإلنساُن لُبُّه ِلسانُه َوعقُله ِدينُه

  .مغز انسان زبان او و دينش پاى بند اوست. 

  »5«  َكالُم الرَُّجِل ِميزاُن َعقِلهِ 

  .مرد ترازوى سنجش عقل اوست سخن. 

   خطرات زبان

ها و خطرات غريقابل جربانش مطالىب بسيار مفيد و سودمند  و نيز روايات اهل بيت عليهم السالم در رابطه با زبان و زيان
  .اند بيان كرده

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم در رواياتى مى

  »6«  السَّْيفِ  ِفتنُة اللِّساِن أَشدُّ ِمن َضْربِ 

.______________________________  
  .24، حديث 7، باب 143/ 74: ؛ حبار االنوار37: حتف العقول -)1(

  .28775حديث : كنز العمال  -)2(

  .63، حديث 78، باب 293/ 68: حبار االنوار -)3(

  .119، حديث 16، باب 56/ 75: ؛ حبار االنوار217: حتف العقول -)4(

  .4032، اللسان ميزان، حديث 209: احلكمغرر  -)5(



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

 

  .42، حديث 78، باب 286/ 68: ، الفصل الثاىن و اخلمسون ىف اللسان؛ حبار االنوار93: جامع االخبار -)6(

  254: زيبائى هاى اخالق، ص

  .ى زبان شديدتر از ضربت مششري است فتنه

  »1«  َبالءُ اإلنساِن ِمَن اللِّسانِ 

  .تبالى انسان از زبان اس. 

  »2« َمن َخاَف الّناُس ِلسانَُه فـَُهو ِمن أهِل الّنارِ ! يَا َعِلىُّ 

  .كسى كه مردم از زبانش برتسند اهل آتش است! يا على. 

  »3«  ُطوَىب ِلَمن أنَفَق َفَضالَت َماِله َوأمَسَك َفَضالَت ِلسانِهِ 

  .هاى گفتارش جلوگريى كند افههاى مالش را در راه خدا هزينه كند و از اض خوشا به حال كسى كه اضافه. 

پدر تو را : گفتند. گفتند و او ساكت بود چون آدم، فرزندانش و فرزندان فرزندانش زياد شدند، پيوسته نزد او سخن مى
خداى بزرگ زماىن كه مرا از جوارش بريون كرد از من تعهد گرفت و ! اى فرزندامن: گفت. گوىي چيست كه سخن منى

  .كن تا به جوار من درآىيگفتارت را كم  : فرمود

  »4«  ٍء َفِفى اللِّسان إن كاَن الَشرُّ ِىف َشى

  .اگر شّرى در چيزى باشد پس در زبان است. 

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در رواياتى مى

  »5«  َحدُّ الِلساِن أمضى ِمن َحّد الَسنان

  .تر از تيزى نيزه است تيزى زبان دردناك. 
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______________________________  
  .42، حديث 78، باب 286/ 68: ، الفصل الثاىن و اخلمسون ىف اللسان؛ حبار االنوار93: جامع األخبار -)1(

  .42، حديث 78، باب 286/ 68: ، الفصل الثاىن و اخلمسون ىف اللسان؛ حبار االنوار93: جامع األخبار -)2(

  .42، حديث 78 ، باب287/ 68: حبار االنوار -)3(

  .53، حديث 78، باب 289/ 68: حبار االنوار -)4(

  .551: ؛ هداية العلم4149، خطر اللسان، حديث 213: غرر احلكم -)5(

  255: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« الِلساُن َسُبٌع إن أطَلْقَته َعَقر

  .زند اى است كه اگر رهايش كىن زخم مى زبان درنده. 

  »2«  نايَِة ِلساِنِه َوَيِدهِ كلُّ إنسان ُمؤاِخٌذ ِجبِ 

  .هر انسان به جنايت زبان و دستش مؤاخذه خواهد شد. 

  »3«  َكْم ِمن إنساٍن أهَلكه ِلسان

  .چه بسيار انساىن كه زبان او را هالك كرد. 

  »4«  صالُح اإلنساِن ِىف َحبِس الِلسان

  .مصلحت انسان در حبس زبان است. 

   خاموشى و انديشه

هاى حق  دانستند برابر با فرمان هاى زبان صمت و سكوت را در مواردى كه الزم مى به خاطر شرور و فتنهاولياى اهلى 
دادند و از بيجا گفنت و بيهوده بافنت و كالم باطل و هر سخىن كه مورد پسند حق نبود خوددارى  شعار خود قرار مى
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مشردند و براى يافنت واقعيات  در حقايق غنيمت مىكردند و دنياى خلوت سكوت و خاموشى را براى تفكر و انديشه  مى
كند كه به من  چنان كه پيامرب بزرگ اسالم از حضرت حق روايت مى. پرداختند معنوى و اهلامات غيىب به حركت فكرى مى

  :سفارش فرمود

  »5« أن يكوَن َصمىت ِفكراً 

.______________________________  
  .552: ؛ هداية العلم4143حديث ، خطر اللسان، 213: غرر احلكم -)1(

  .552: ؛ هداية العلم4157، خطر اللسان، حديث 213: غرر احلكم -)2(

  .552: ؛ هداية العلم4159، خطر اللسان، حديث 213: غرر احلكم -)3(

  .4054، حسن اللسان، حديث 210: غرر احلكم -)4(

  .8، حديث 7، باب 140/ 74: ؛ حبار االنوار36: حتف العقول -)5(

  256: زيبائى هاى اخالق، ص

  .خاموشى و سكومت انديشه باشد

گريد، امورى علمى  پردازد و عقل خداداده را به كار مى گاه سكوت و خاموشى هنگامى كه به انديشه مى انسان در عرصه
د و رسد كه براى او و ديگران در صورتى كه عملى شود بسيار مفي و هنرى و اجتماعى و مادى و معنوى به نظرش مى

  .سودمند خواهد بود

پسندد حىت سكوت و خاموشى انسان بيهوده و باطل  خواهد و منى آور است كه آيني مقّدس اسالم منى راسىت شگفت
  .خواهد دنياى سكوت انسان هم با مهراهى فكر و انديشه به نتايج پربار و امور پرحمصول برسد بگذرد، بلكه مى

گويند كه مهراه با انديشه و فكر باشد وگرنه سكوت بدون انديشه كارى  مىروايات باب سكوت و خاموشى، سكوتى را 
ى مى   .كند لغو و بيهوده است و اسالم انسان را از كار بيهوده 

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم مى
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  »1«  َعليَك ِبطوِل الَصمِت فَإنّه َمطَرَدٌة لِلشيطاِن َوعوٌن َلَك َعلى أمِر ِديِنك

ى شيطان و كمكى براى تو نسبت به كار دين تو  بر تو باد به طول سكوت و خاموشى زيرا سكوت موضع دور كننده. 
  .است

  :فرمايد و نيز مى

  »2«  َتُكفُّ ِلساَنَك َوَتبِكى َعَلى َخِطيَئِتَك َوتلَزْم بَيتك: َثالٌث ُمنِجياتٌ 

زبان نگاه دارى و بر معاصى و خطاهايت گريه كىن و در صورتى  اين كه زبانت را از گناهان : سه چيز جنات خبش است. 
  .كه بريون رفتنت از خانه موجب شر است به خانه بنشيىن

______________________________  
  .19، حديث 78، باب 279/ 68: ؛ حبار االنوار1، باب معىن حتية املسجد، حديث 335: معاىن االخبار -)1(

  .20، حديث 78، باب 279/ 68: ؛ حبار االنوار13، حديث 85/ 1: خصال -)2(

  257: زيبائى هاى اخالق، ص

  :و در روايىت فرمود

ؤِمَن َصُموتاً َفادنُوا ِمنُه؛ َفإنَُّه يـُْلِقى اِحلكَمةَ 
ُ
  »1« إذا َرأيُتُم امل

  .كند هنگامى كه مؤمن را بسيار ساكت و خاموش ديديد به او نزديك شويد؛ زيرا حكمت القا مى. 

  :فرمايد املؤمنني عليه السالم در رواياتى مىامري 

  »2«  اصُمت دهَرك جيّل أمَرك

  .ى روزگارت را ساكت و خاموش باش تا زندگى و كارت عظيم و بزرگ شود مهه. 

  »3« الَصمُت َروَضُة الِفكر
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  .سكوت و خاموشى باغستان انديشه است. 

  »4« الزِم الَصمَت فأدىن نَفَعه السالَمة

  .باش كه كمرتين سودش سالمت است مالزم سكوت. 

  »5«  طوَىب ِلَمن َصمت إّالِمن ذِكِر اللَّه

  .خوشا به حال كسى كه سكوت پيشه كند مگر از ذكر خدا. 

  »6« َعليَك بِلزوِم الَصمِت؛ فَإنّه يـُْلزُِمك السَّالمُة َويؤِمُنك الّنداَمة

   ى سالمت بر تو باد به مالزمت سكوت و خاموشى، زيرا تو را به عرصه. 

______________________________  
، الصمت، حديث 3172/ 7: ؛ ميزان احلكمه10083، حديث 100، باب 18/ 9: مستدرك الوسائل -)1(

10827.  

  .335: ؛ هداية العلم4249، آثار الصمت، حديث 216: غرر احلكم -)2(

  .337 -335: ؛ هداية العلم4221، الصمت و أمهيته، حديث 215: غرر احلكم -)3(

  .337 -335: ؛ هداية العلم4262، آثار الصمت، حديث 216: غرر احلكم -)4(

  .337 -335: ؛ هداية العلم3623، امهية الذكر، حديث 118: غرر احلكم -)5(

  .337 -335: ؛ هداية العلم4256، آثار الصمت، حديث 216: غرر احلكم -)6(

  258: زيبائى هاى اخالق، ص

  .دهد ىن امانت مىكشاند و از پشيما مى

  »1«  َال َخَري ِىف الّسكوِت َعن احلّق كما أنّه َالخَري ِىف الَقوِل بِاَجلهلِ 
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  .خريى در سكوت از گفتار حق نيست، چنان كه خريى در گفتار باطل نيست. 

  »2«  َال ِعباَدَة كالصَّمت

  .هيچ عبادتى مانند سكوت و خاموشى نيست. 

  :امام هشتم عليه السالم فرمود

ََحبََّة، إنَّه َدلِيٌل َعَلى  . اِحلْلُم والِعْلُم َوالصَّمتُ : ن َعَالَماِت الِفقهِ مِ 
إنَّ الصَّْمَت باٌب ِمن أبواِب اِحلكَمِة، َوإّن الصَّمَت َيْكِسُب امل

  »3« ُكلِّ َخريٍ 

يد سكوت ترد مهانا سكوت درى از درهاى حكمت است و ىب. هاى فهم بردبارى و دانش و سكوت است از نشانه. 
  .ى خريهاست كند، يقيناً سكوت راهنماى به سوى مهه براى انسان كسب حمبت مى

 هشدار كه هر ذره حساب است در اينجا
 

 ديوان حساب است و كتاب است در اينجا

  حشرست و نشورست و صراط است وقيامت
 

 ميزان و ثواب است و عقاب است در اينجا

  استآن را كه حساب عملش حلظه به حلظه 
 

 با دوست خطاب است و عتاب است در اينجا

  آن را كه گشودست ز دل چشم بصريت
 

 بيند چه حساب و چه كتاب است در اينجا

 آن را كه قيامت خوش و نزديك منايد
 

 «4» از گرمى تعجيل دل آب است در اينجا

______________________________  
  .337 -335: العلم ؛ هداية991، حديث 70: غرر احلكم -)1(

  .337 -335: ؛ هداية العلم4236، الصمت و امهيته، حديث 216: غرر احلكم -)2(

  .65، حديث 78، باب 294/ 68: ؛ حبار االنوار1، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 113/ 2: كاىف  -)3(
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  .، به اختصار29فيض كاشاىن، ديوان اشعار، غزل  -)4(

  

  259: زيبائى هاى اخالق، ص

   گفتار ذكر گونه  - 8

  .رسد پس از خاموشى به جا و سكوت عاقالنه، نوبت به سخن گفنت در جاىي كه بايد سخن گفت مى

رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم در روايت مورد حبث كه هفت قسمتش در صفحات گذشته توضيح داده شد 
  .اين بود كه گفتارم ذكر باشداز مجله سفارشات حضرت رّب العزه به من : فرمايد مى

شايد منظور از ذكر در اين سفارش ملكوتى سخن گفنت به صورتى باشد كه گمراهى را هدايت كند، يا حكمت و علم و 
اى براى رساندن صاحب حقى به حقش باشد، يا گواهى و شهادتى كه  دانشى به مردم بياموزد، يا فراهم آوردن زمينه

  .كمك كند، يا غم و اندوهى را از دىل پاك منايدقاضى را براى اجراى عدالت  

اگر انسان سخىن گويد كه گمراهى هدايت يابد، مصداق اين روايت بسيار بسيار مهم كه خطاب پيامرب به على عليه 
  :شود السالم است مى

  »1«  الشَّمُس َو َغَرَبتْ  َواْميُ اللَِّه َألن َيهِدَى اللَُّه َعَلى يََديَك َرُجًال خٌري َلَك ِممَّا طََلَعت َعلَيهِ 

منايد  سوگند به خدا اگر خدا مردى را به دست تو هدايت كند براى تو از آنچه خورشيد بر آن طلوع كند و غروب مى. 
  .رت است

شود   اگر انسان سخىن بگويد كه آن در سخن علم و دانش و حكمت به مردم بياموزد مصداق اين حديث رسول خدا مى
  :كه فرمود

   آورند كه براى او حسناتى چون ابرهاى را روز قيامت به حمشر مىمردى 



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

 

______________________________  
؛ 4،، باب وصية رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم وامرياملؤمنني عليه السالم ىف السرايا، حديث 28/ 5: كاىف  -)1(

  .3، حديث 34باب  ،361/ 21: ؛ حبار االنوار2، حديث 62، باب 141/ 6: ذيب

  260: زيبائى هاى اخالق، ص

ا ! پروردگارا: گويد هاى برافراشته است، مى انباشته يا كوه اين مهه حسنات از كجا براى من فراهم شده در حاىل كه من آ
 »1« !دنداين دانش تو است كه آن را به مردم آموخىت و آنان پس از تو به آن عمل كر : فرمايد ام؟ خدا مى را اجنام نداده

اگر انسان با سخن و كالم خود به مؤمىن كمك دهد تا حاجتش روا شود و به حقش برسد مصداق اين روايت بسيار مهم 
  :گردد مى

  »2« َمن َقَضى ِلمؤمٍن حاَجًة َقَضى اللَُّه َلُه َحواِئَج َكثريًة أدناُهنَّ اجلَنَّةَ 

كند كه كمرتين  هاى بسيار او را روا مى گشايد، خداوند حاجتكسى كه حاجت مؤمىن را به جا آورد و گره از كار او ب. 
شت است   .آن ورود به 

اگر انسان با كالم خود در دادگاهى شهادت به حق دهد تا قاضى دادگاه عادالنه حكمى صادر كند، مصداق اين روايت 
  :شود رسول خدا مى

ا َحقُّ اْمرٍِئ ُمس ِه َوَنَسِبهِ َمن َشِهَد َشهاَدَة َحقُّ لُِيْحِىيَ ِ   »3«  لٍم أََتى يَوَم الِقياَمِة َوِلَوْجِهِه نوٌر َمدَّ الَبَصِر يـَْعرُِفُه اَخلالِيَق بِامسِْ

آيد در حاىل كه براى  اش حق انسان مسلماىن زنده شود روز قيامت مى كسى كه به حق گواهى دهد تا با گواهى. 
  .كند اش نورى است كه ديده را به خود جلب مى چهره

   اگر انسان با سخن خود غم و اندوهى را از دىل بزدايد، مصداق اين روايت

______________________________  
قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم : عن حممد بن محاد احلارثى، عن أبيه، عن أىب عبد اللَّه عليه السالم، قال -)1(

يا رب أىن ىل هذا ومل أعملها، فيقول : السحاب الركام أو كاجلبال الرواسى، فيقولء الرجل يوم القيامة وله من احلسنات ك جيى
  .هذا علمك الذى علمته الناس يعمل به من بعدك
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  .44، حديث 8، باب 18/ 2: ؛ حبار االنوار16، حديث 2، باب 5: بصائر الدرجات

  .7، حديث 20، باب 285/ 71: حبار االنوار -)2(

  .9، حديث 2، باب 311/ 101: ؛ حبار االنوار1كتمان الشهادة، حديث   ، باب380/ 7: كاىف  -)3(

  261: زيبائى هاى اخالق، ص

  :گردد امام صادق عليه السالم مى

ؤِمِن، إشَباُع َجْوَعِتِه أو تـَْنِفيُس ُكربَِتِه أو
ُ
  »1«  ِنهِ َقضاءُ َديْ  ِمن َأَحبِّ األعماِل إَىل اللَِّه عزَّ َوَجلَّ إدخاُل السُّروِر َعَلى امل

اش يا  با سري كردن گرسنگى: ترين اعمال نزد خداى عّز و جّل وارد كردن خوشحاىل و شادماىن بر مؤمن است از حمبوب. 
  .برطرف كردن غم و اندوهش يا پرداخت قرض و وامش

   نظر به عربت - 9

كند نظر عربت و پند گرفنت قرار  مىاز سفارشاتى كه خداى مهربان به پيامربش داشت اين بود كه نظرش را به آنچه نظر 
  .دهد

هاى گذشته براى پندگريى و  نظر، از جهت لغت به معناى با دقت و تأّمل نگريسنت به دنيا و حوادث و احوال امت
  .عربت گرفنت است

ى خمروبه  انهگذرد بايد با نظر عربت به آن بنگرد و دقت كند كه گويا آن خ اى مى ى خمروبه مثًال انسان هنگامى كه به خانه
دهد كه معمار و بنا و كارگرى كه مرا ساختند و فروشندگاىن كه مصاحل مرا تأمني منودند و  اش را نشان مى ى گذشته پرده

مالكاىن كه مرا خريد و فروش كردند و عروس و دامادى كه در من حجله آراستند و مهماناىن كه با ذوق و شوق در 
ايشان  و مهه پس از مدتى كوتاه با داشنت هزاران آرزو سر به تريههامي بر سر سفره نشستند مهه  اتاق ادند و بد ى تراب 

تو مواظب باش كه به عناصر . ام پوسيد و خوراك مار و مور شد و من براى عربت ديگران به صورت خمروبه به جا مانده
   نزديكى روابطمادى مغرور نشوى و از رعايت حالل و حرام و حقوق مردم باز مناىن كه به مهني
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______________________________  
، حديث 20، باب 297/ 71: ؛ حبار االنوار16، باب إدخال السرور على املؤمنني، حديث 192/ 2: كاىف  -)1(

29.  

  262: زيبائى هاى اخالق، ص

و . ياىب انتقال مى شود و به سراى ديگر براى حساب پس دادن ى امور مادى و خانه و زندگى قطع مى و عاليقت با مهه
اين مقدار امور مادى از دست رفتىن ارزش ندارد كه تو از جان و بدن و بويژه دين و اميانت براى به دست آوردن آن مايه 

  !بگذارى

  :فرمايد قرآن جميد مى

ِبنيَ «   .»1« »ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض ُمثَّ اْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِّ

  !گردش كنيد، سپس با تأّمل و دقت بنگريد كه سراجنام تكذيب كنندگان حقايق چگونه بود؟  بگو در زمني

  .»2« »َو اْلَبِصُري أَ َفال تـَتـََفكَُّرونَ   ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعمى«

آيا  بني است يكسانند، نگرد با كسى كه بصري و روشن ى دل منى بگو آن كه كور دل است و حقايق و حوادث را با ديده
  كنيد؟ انديشه منى

َرٌة ِألُوِيل اْألَْلبابِ «   .»3« »...َلَقْد كاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

اى ايشان    .براى صاحبان خرد پند و عربت است) اند هاست گذشته كه قرن(يقيناً در داستا

  .»4« »ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض َفاْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ «

  !در زمني گردش كنيد پس با تأّمل و دقت بنگريد كه سراجنام گنهكاران چگونه بود؟: بگو

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در رواياتى مى
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______________________________  
  .11): 6(انعام  -)1(

  .50): 6(انعام  -)2(

  .111): 12(يوسف  -)3(

  .69): 27(منل  -)4(

  263: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« إَذا أحّب اللَُّه َعبداً َوَعَظه بِالِعَرب 

  .كند ها موعظه مى اى را دوست بدارد او را با عربت هنگامى كه خدا بنده. 

  »2« ِىف ُكلِّ َنظَرٍة ِعربة

  .در هر متاشاى بادقت و تأملى عربتى است. 

َتَخّلفني
ُ
  »3«  إّن ِذهاب الذاِهبني َلِعربٌة لِلقوِم امل

  .رفتگان عربتى است براى گروه بازماندگاندر رفنت . 

  »4« َما أكثـََر الِعبَـَر َوأَقلَّ اإلعِتبارَ 

  .ها چه زياد و فراوان است و عربت گرينده چه كم و اندك است عربت. 

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده است

  »5« ِتبارُ َكاَن أكثـََر ِعباَدِة أىب ذرٍّ َرِمحُه اللَُّه َعليه التَـَفكُُّر واإلع

  .انديشه و عربت آموزى: دو خصلت بود) رمحه اللَّه عليه(بيشرت عبادت ابوذر . 

  :امام صادق عليه السالم در روايىت پندآموز فرموده است
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به آنچه از دنيا گذشته عربت گرييد، آيا دنيا براى كسى بقا و دوام داشته است؟ يا كسى از بلندقدر و فرومايه و توانگر و 
پيامرب . تر است ماند؟ مهچنني آنچه از دنيا نيامده با آنچه گذشته از آب به آب شبيه و دوست و دمشن باقى مىيدست 

   مرگ به عنوان پند دهنده و عقل از جهت: فرمود

______________________________  
  .373 -372: ؛ هداية العلم10746، مدح االعتبار و أمهيته، حديث 471: غرر احلكم -)1(

  .373 - 372: ؛ هداية العلم10773، حديث 472: غرر احلكم -)2(

  .373 -372: ؛ هداية العلم10745، مدح االعتبار و أمهيته، حديث 471: غرر احلكم -)3(

  .297، حكمت 844: ج البالغه -)4(

  .33، حديث 42/ 1: خصال -)5(

  264: زيبائى هاى اخالق، ص

بادت و بندگى به عنوان شغل و خدا از جهت مونس بودن و قرآن از نظر راهنماىي و تقوا از نظر زاد و توشه و ع
  .»1«  روشنگرى براى مشا كاىف است

  ها در رباعيات بابا طاهر عربت

  به گورستان گذر كردم كم و بيش
 

  بديدم حال دولتمند و درويش

 كفن ماند نه درويشى به گورى ىب
 

  نه دولتمند برد از يك كفن بيش

  

  قربستان گذر كردم صباحىبه 
 

  شنيدم ناله و افغان آهى

  گفت اى با خاك مى شنيدم كله
 

  ارزد به كاهى كه اين دنيا منى
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 اگر شريى اگر بربى اگر گور
 

 سراجنامت بود جا در ته گور

  

 تنت در خاك باشد سفره گسرت
 

 به گردش موش ومار وعقرب ومور

  

  هيچ اگر زرّين كالهى عاقبت
 

  اگر خود پادشاهى عاقبت هيچ

 اگر ملك سليمانت ببخشند
 

  در آخر خاك راهى عاقبت هيچ

  

  تشويش ديرم» قالو بلى«مو از 
 

  گنه از برگ و باران بيش ديرم

______________________________  
أو هل فيها باق من الشريف والوضيع والغىن  اعتربوا مبا مضى من الدنيا هل بقي على أحد: قال الصادق عليه السالم -)1(

والفقري والوىل والعدو فكذلك ما مل يأت منها مبا مضى أشبه من املاء باملاء قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم كفى 
  .باملوت واعظا وبالعقل دليال وبالتقوى زادا وبالعبادة شغال وباللَّه مونسا وبالقرآن بيانا

  .20، حديث 80، باب 325/ 68: ، باب الثالث و اخلمسون ىف التفكر؛ حبار االنوار113: يعهمصباح الشر 
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 اگر ال تقنطوا دستم نگريد
 

  مو از يا ويلنا انديش ديرم

  

  مو از جور بتان دل ريش ديرم
 

  ز الله داغ بر دل بيش ديرم

 خوانندچو فردا نامه خوانان نامه 
 

  من شرمنده سر در پيش ديرم

  

 صداى چاوشان مردن آيو
 

 ى جان كندن آيو به گوش آوازه

  روند نوبت به نوبت رفيقان مى
 

 واى آن ساعت كه نوبت وا من آيو

  

  درخت غم به جامن كرده ريشه
 

  به درگاه خدا نامل مهيشه

 رفيقان قدر يكديگر بدانيد
 

  مثل شيشهاجل سنگ است و آدم 

  

  دال غافل ز سبحاىن چه حاصل
 

  مطيع نفس و شيطاىن چه حاصل

  بود قدر تو افزون از ماليك
 

  داىن چه حاصل تو قدر خود منى
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 دال اصًال نرتسى از ره دور
 

 دال اصًال نرتسى از ته گور

  ترسى كه روزى دال اصًال منى
 

 ى مور شوى بنگاه مار و النه
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   پند گرفنت حىت از راهزن

وى در بيابان مرو خيمه زده بود و . اى از آيات قرآن توبه كند، راهزن بود فضيل بن عياض پيش از آن كه با شنيدن آيه
و جنس هر مال . پالسى پوشيده و كاله پشمني بر سر و تسبيح در گردن افكنده و ياران بسيار داشت، مهه دزد و راهزن

  .داشت كرد و خبشى هم خود برمى بردند ميان دوستان راهزن تقسيم مى اى كه نزد او مى دزديده شده

ثرومتندى در ميان كاروان پوىل قابل توجه داشت، برگرفت و  . آمد، در مسري حركتش آواز دزد شنيد روزى كارواىن بزرگ مى
اى ديد در آن پالس پوشى  به بيابان رفت، خيمه. پول برامي مبانددر جاىي پنهان كنم تا اگر كاروان را بزنند اين : گفت

اد و بازگشت در خيمه رو و در گوشه: فضيل گفت. نشسته، پول به او سپرد چون به  . اى بگذار، خواجه پول در آجنا 
ى  مرد قصد خيمه ى اموال كاروان را به دزدى تصرف كرده بودند، آن كاروان رسيد، دزدان راه را بر كاروان بسته و مهه

! آه من مال خود را به دزدان سپرده بودم: گفت. كردند چون آجنا رسيد، دزدان را ديد كه مال تقسيم مى. پالس پوش كرد
جهت : چه كار دارى؟ گفت: چون نزد فضيل آمد، فضيل گفت. خواست باز گردد، فضيل او را بديد و آواز داد كه بيا

  .برفت و برداشت! اى بردار ادهمهاجنا كه : گفت. ام امانت آمده

او به من گمان نيكو : فضيل گفت! دهى ما در اين كاروان هيچ زر نيافتيم و تو چندين زر باز مى: ياران فضيل را گفتند
برم، من گمان او را به راسىت حتقق دادم تا باشد كه خداى تعاىل گمان من نيز  برد و من نيز به خداى تعاىل گمان نيكو مى

  .»1« ىت حتقق دهدبه راس

______________________________  
  .تذكرة االوليا -)1(
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  ها در اشعار حافظ عربت

  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم
 

 دارد كه بربنديد حمملها جرس فرياد مى

  

  ى گردون ِبَدر و نان مطلب برو از خانه
 

 بكشد مهمان را كان سيه كاسه در آخر

  

  است هركه را خوابگه آخر به دو مشىت خاك
 

 گو چه حاجت كه به افالك كشى ايوان را

  

  سنگ و گل را كند از ُمين نظر لعل و عقيق
 

  هر كه قدر نفس باد مياىن دانست

  

 احوال گنج قارون كايّام داد بر باد
 

ان ندارد  در گوش دل فرو خوان تا زر 

  

  بر لب جوى نشني و گذر عمر ببني
 

  كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس

  

 مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
 

 ى خويش آمد و هنگام درو يادم از كشته
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   پند و عربت در غزل سعد كاىف

  بيدار شو دال كه جهان پر مزور است
 

  بر خنل روزگار نه برگ است و نه بر است
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  اش دىل است گوىي جام بالست آن كه تو مى
 

  خواىن اش سر است ديگ هواست آنكه تو مى

 سيم حرام اگر چه سپيد است هم چو شري
 

  چندين خمور تو نيز كه ىن شري مادر است

  كند پّر خويش طاووس را بديدم مى
 

  گفتم مكن كه پر تو با زيب و زيور است

  بگريست زار زار و بگفتا كه اى حكيم
 

  اى كه دمشن جان من اين پر است آگه نه

  دان كه زّر توست اى خواجه پر و بال تو مى
 

  زيرا كه شخص پاك تو طاووس ديگر است

  پرهيز كن ز صحبت نا اهل هان و هان
 

  ار چند روزى تازه و بارز چو عبهر است

  داىن چرا خروشد ابريشم رباب
 

  ى خر است ر آن كه دامي هم كاسه از

ار سعد كاىف بر خلق دل مبند  ز
 

 «1»  دل در خداى بند كه خالق اكرب است

______________________________  
اى روزگار به رشته -)1( ى حترير درآمده كه بسيارى از مطالب و مسائل و حوادث عربت آموز  از مؤلف كتاىب به نام عرب

  .توانند به آن كتاب مراجعه كنند گردآورى شده است، عالقمندان براى به دست آوردن تفصيل اين موضوع مىدر آن  
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   الناُس أبناءُ ما ُحيِسنونَ : قال على عليه السالم

  127: هداية العلم

   خبش دوازدهم آراستگى اهل معىن

  270: زيبائى هاى اخالق، ص

   كسب حسنات

دانند و آن  اى براى كسب حسنات و فضايل مى دالىن هستند كه بر اثر حتصيل بصريت، دنيا را جتارختانه اهل معىن آن پاك
  .آورند را كشتزارى براى به دست آوردن حمصوالت آخرت و جهان ابدى به حساب مى

را مهماىن كه بايد با مصرف كردن بينند و خود  ى حضرت حق مى آنان دنيا را و هرچه در آن است با چشم دل مهماخنانه
و توجه دارند كه جز از راه . هاى حضرت حمبوب در كار بندگى خالصانه براى خدا و خدمت به مردم قرار گريند نعمت

خبشد رسيدن به  معرفت ديىن و عمل به آيات اهلى و آراسته شدن به حسناتى كه به آنان مجال معنوى و زيباىي باطىن مى
  .مت ميّسر نيستمقام عبادت و خد

  :آنان عالوه بر تأمني معاش مادى از راه كسب حالل بر اساس گفتار رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم كه فرمود

   الكاِسُب َحبيُب اللَّه

  .كسب كننده براى روزى حالل دوست و حبيب خداست. 

اخنت زندگى پاك و آخرت آباد اقدام به كسب حسنات و فضايل و امور معنوى و روحى و تأمني نيازهاى باطىن و س
   آنان خبشى از اوقات خود را به شناخت قرآن. ورزند كنند و در اين مسري باارزش از هيچ كوششى دريغ منى مى
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ا كوشند كه متام حركات و اعمال و حاالت خود را ب دهند و مى ها اختصاص مى و روايات و فهم تكاليف و مسؤوليت
  .آيات كتاب حق و روايات اهل بيت عصمت مهاهنگ كنند

اين فقري به برخى از آيات و رواياتى كه مهيشه اهل معىن دنبال آن بودند تا خود را با آن آيات و روايات تطبيق دهند 
ر زندگى ى امو  ى ما از آن آراستگان به حقايق درس بگريمي و وجود مباركشان را در مهه كنم، باشد كه مهه اشاره مى

  .سرمشق خود قرار دهيم

  اهل معىن و توحيد

ى شؤون پذيرفتند و از تكرب در برابر آن اجتناب ورزيدند و به دنبال  اهل معىن با به كارگريى خرد و عقل، حق را در مهه
حضرت  ى وجود تسليم توحيد شدند و از هر بت و طاغوتى دورى جستند و به رمحانيت و رحيميت ى كرميه با مهه اين آيه

  :معبود متصل شدند

  .»1« »َو ِإهلُُكْم ِإلٌه واِحٌد ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيمُ «

  .اش مهيشگى است اندازه و مهرباىن و معبود مشا معبود يكتاست، هيچ معبودى جز او نيست، رمحتش ىب

ورزند و از  هاى شريين و تلخ، شرك منى حادثهى شرايط و در  ى شؤون و در مهه ى حاالت و در مهه اهل معىن در مهه
كنند  ى حيات خود نفى مى ورزند و هر معبود باطلى را از خيمه اتصال به وحدانيت حق يك چشم به هم زدن غفلت منى

  .و در ظاهر و باطن با هر معبود باطلى در جنگ و ستيزند

   ى راپا آيينهآنان مطلع الفجر توحيد ذات و توحيد افعال و توحيد صفاتند، و س

______________________________  
  .163): 2(بقره  -)1(
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  .متام مناى امسا و صفات حضرت حمبوبند



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

 

آنان قدمشان قدم عبادت، و حركتشان در جهت خدمت به خلق، و زبانشان زبان هدايت، و گوششان گوش شنيدن 
آخرت، و عملشان عمل صاحل است؛ و اين مهه را از بركت توحيد و اتصال حقايق و معارف، و نيت و فكرشان خدا و 

  .به حق و كرنش و فروتىن در برابر معبود يكتا دارند

  :دارند آنان به زبان حال و قال به حمضر حضرت حبيب عرضه مى

  تن خاك راه دوست كنم حسىب احلبيب
 

  جان نيز در رهش فكنم حسىب احلبيب

 وجودم نزول كردچون عشق در سراى 
 

  از خويشنت طمع بكنم حسىب احلبيب

 دل سوخت چون در آتش سوداى عشق او
 

  جان هم در آتشش فكنم حسىب احلبيب

  روم چون ناصر من اوست چو منصور مى
 

  خود را به دار عشق زمن حسىب احلبيب

  ى تنم حالج عشق چون بزند پنبه
 

  بر دست و بازوى كه تنم حسىب احلبيب

 مهرش چو ذره ذره كند پيكر مرا
 

  من در هواش رقص كنم حسىب احلبيب

  دل بر كنم چو فيض ز بود و نبود خويش
 

 «1»  بر هرچه راى اوست تنم حسىب احلبيب

  

   اهل معىن و نبوت

اين واقعيت دل باختگان به حق، بصريان عاشق، عارفان صادق با توجه به حقايق اصيل و داليل قومي و براهني جلى به 
آگاه شدند كه معلمان واقعى و راهنمايان حقيقى و دل سوزان شفيق و مصلحان رفيق و آنان كه خري دنيا و آخرتشان را 

  .منايند، پيامربان اهلى هستند كنند و خوشبخىت و سعادت امروز و فردايشان را تأمني مى تضمني مى

  كوتّيه پيوند زدندى طيّبه و درخت مل اهل معىن وجودشان را به اين شجره

______________________________  
  .57فيض كاشاىن، ديوان شعر، غزل  -)1(
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  .ى شؤون زندگى به آن انوار اهلى اقتدا كردند و سراپا تسليم آن بزرگواران شدند و در مهه

سنت به خدا و طمع در آخرِت آباد ورزيدن و غرق آنان به اين حقيقت قرآىن با عمق باطن توجه منودند كه اميد مثبت ب
  :شود ى اقتدا به نبوت و رسالت و اسوه و سرمشق قرار دادن پيامرب حاصل مى شدن در ياد خدا، فقط و فقط در سايه

  .»1« »َو ذََكَر اللََّه َكِثرياً َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن يـَْرُجوا اللََّه َو اْليَـْوَم اْآلِخَر «

ى شؤون رسول خدا سرمشق نيكوىي است، سرمشق نيكو براى كسى كه پيوسته به خدا و روز قيامت  يقيناً براى مشا در مهه
  .كند بندد و بسيار ياد خدا مى اميد مى

هراسند و سسىت  اى منى هيچ حادثهدهند و در اين راه از  ها و تكاليف خود ادامه مى وار به اجراى مسؤوليت اهل معىن نوح
  .دهند و خستگى به خود راه منى

كنند و از آتش كينه و دمشىن دمشنان و آزار  پرست مبارزه مى پرست و طاغوت و طاغوت وار با بت و بت اهل معىن ابراهيم
  .گريند و اذيت آنان هراسى به دل منى

كنند و  هاى زمانه مبارزه مى ها و هامان پست و زبون و با قارون وار با فرعون درون و برون و با فرعونيان اهل معىن موسى
  .نشينند تا هالك شدن ستمگران از پاى منى

شده در شهوت و  خرب و ثرومتندان غرق گران از خدا ىب گر و حتريف وار به جنات مردم از شّر يهوديان مادى اهل معىن عيسى
  خيزند دنيا پرستان ستمگر برمى

______________________________  
  .21): 33(احزاب  -)1(
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خبشند، و بيماران فكرى و رواىن را  كنند و كوردالن غافل را چشم بصريت مى و به احياى قلب و جان مردگان اقدام مى
  .دهند شفا مى
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ى  شكنند و از خانه ها را مى بت صفت گذارند و با دست عقل، على ى درون و برون مى اهل معىن امحدوار قدم به بتخانه
هاى دروىن و بروىن را از  ها و ابوهلب كنند و ابوجهل ريزند و قلب را تبديل به عرش رمحان و حرم حمبوب مى ها بريون مى دل

  .دارند سر راه زندگى بندگان خدا برمى

ى خدا فرو  خنك رمحت و ارادهورزند و براى حل مشكالت در آب  وار در راه خدا صرب و استقامت مى اهل معىن ايوب
ره مى يابند و خود را با بندگى خالص به اوج رضاى دوست  هاى فراوان مادى و معنوى دست مى روند و از اين راه به 
  .رسانند مى

ورزند و در تاريكى چاه دنيا از طريق بندگى و راز و نياز به خدا متوسل  وار بر آزار برادران استقامت مى اهل معىن يوسف
كنند و در زندان دنيا به خاطر خدا پايدارى و صرب  شوند و در كاخ شهوت و ثروت با زليخاى نفس مبارزه مى مى
  .رسانند منايند و خود را از نردبان تقوا و استقامت به عزيزى مصر وجود مى مى

حيات جاودان رسند و به  ى حيات به  ى معرفت و عرفانند، تا با نوشيدن از آن مايه اهل معىن خضروار به دنبال چشمه
كشف اسرار نايل آيند و مردمان را از ظلمت تن رهاىي خبشند و آنان را به اين معىن آگاهى دهند كه علم و معرفت و 

ى ورود به  ى مس وجود و روزنه ى خري دنيا و آخرت و كيمياى طال كننده مايه ى جاوداىن و دست عرفان و بصريت سرمايه
  .حقايق غيب و شهود است

  آن را كه فضل و دانش و تقوا مسلم است
 

د قدمش خري مقدم است   هرجا قدم 

 كس را به مال نيست بر اهل كمال فخر
 

  علم است آن كه مفخر اوالد آدم است

  در پيشگاه علم مقامى عظيم نيست
 

  اى علم اعظم است كز هر مقام و مرتبه
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  تقّدم مؤّخر است جاهل اگر چه جست
 

  عامل اگر چه زاد مؤّخر مقّدم است
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  عامل به نور علم و يقني كاشف الغطاست
 

  كانوار علم كاشف اسرار مبهم است

  اى طالب فضيلت و اى سالك طريق
 

شتت فراهم است   اى آن كه آرزوى 

  غافل مشو كه صحبت ارباب معرفت
 

  ى صاىف زمزم است آب حيات و چشمه

  دامن بكش ز صحبت نادان كه ىف املثل
 

  جهل آتش است و صحبت جاهل جهّنم است

  ى زمان در معرض سوانح و در عرصه
 

 «1»  عامل كسى كه واقف از اوضاع عامل است

  

   اهل معىن و قرآن

عرفان و حقيقت،   ها و احكام حق، كتاب دانش و بصريت، كتاب اهل معىن قرآن را به عنوان كتاب زندگى، كتاب فرمان
  .نگرند كتاب حق و واقعيت، كتاب ذكر و حكمت و كتاب صدق و هدايت مى

  .دانند قرآن را پيشواى زندگى، درياى نور، چراغ راهنما، شفاى دردها، شفيع قيامت مى

است، به اين اهل معىن به اين حقيقت يقني دارند كه نزول قرآن جميد براى راهنماىي انسان به سوى حقايق غيب و شهود 
  .كنند ى حركات خود را با قرآن مهاهنگ مى ورزند و صبح و شام مهه خاطر آىن از قرآن و هدايتش غفلت منى

ره مى ى شريفه تكيه دارند و از نور اين آيه در مهه آنان بر اين آيه   :گريند ى شؤون زندگى و حيات 

  .»2« »َو يـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلاِت َأنَّ َهلُْم َأْجراً َكِبرياً ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم «

______________________________  
  .صادق سرمد -)1(

  .9): 17(اسراء  -)2(



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

 

  277: زيبائى هاى اخالق، ص

دهد كه  دهند بشارت مى مهواره عمل شايسته اجنام مىكند و مؤمنيىن را كه  ترديد اين قرآن به استوارترين راه هدايت مى ىب
  .براى آنان پاداش بزرگى است

  :كند ى كرميه توجه قلىب و عملى دارند كه در آن چهار ويژگى به نفع انسان بيان مى اهل معىن به اين آيه

  .»1« »لصُُّدوِر َو ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمِننيَ يا أَيـَُّها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو ِشفاءٌ ِلما ِيف ا«

هاست آمد و اين كتاب  اى مردم از سوى پروردگارتان براى مشا كتاىب سراسر پند و موعظه و درمان دردهاىي كه در سينه
  .براى مؤمنان هدايت و رمحت است

ره مى اهل معىن پيوسته از پندها و موعظه هاى اخالقى و روحى خود را با  نوى و بيمارىدردهاى مع. گريند هاى قرآن 
ايت حق  ى قرآن جميد به رمحت ىب برند و خود را به وسيله كنند و از هدايتش نصيب مى عمل به آيات قرآن درمان مى

  .كنند متصل مى

شده است سراپا  ى خدا و پيامرب و امامان براى هدايت مردمان قرائت  ى آيات قرآن كه به وسيله اهل معىن نسبت به مهه
گوشند تا بشنوند و عمل كنند و سراپا هوشند تا حقايقش را بفهمند و سراپا سكوتند و هرگز از پيش خود قانوىن و 

  .آورند تا با اين عمل و فهم و سكوت به رمحت خدا برسند حكمى در برابر قرآن منى

  .»2« »لَُّكْم تـُْرَمحُونَ َو ِإذا قُِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َو أَْنِصُتوا َلعَ «

  گوش فرا دهيد) براى عمل كردن(و هنگامى كه قرآن قرائت شود به آن 

______________________________  
  .57): 10(يونس  -)1(

  .204): 7(اعراف  -)2(
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  .تا مورد رمحت قرار گرييد) كنيدو با آوردن حكم و قانوىن در برابرش زبان درازى ن(و نسبت به آن سكوت ورزيد 
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اى جز هالكت و بدخبىت ندارد و  دانند كه ايستادگى در برابر قرآن و آوردن قانوىن و حكمى بر ضد آن نتيجه اهل معىن مى
كنند به عذاب  سازند و مردم را از ساحت كتاب حق دور مى زبان بازان كه از پيش خود بر خالف قرآن قانون و حكم مى

  .شوند مهيشگى دچار مىابد و آتش 

   داستاىن از زيان شكسنت سكوت

اى از آب خوشگوار و رودى  دو لك لك و يك الك پشت در صحراىي سبز و خرم و در كنار درختاىن پربار و چشمه
  .گذراندند ى حيات، روزگار به خوشى مى سرشار از مايه

ر كه داراى هواى مطبوعى بود و در آجنا آذوقه و دو لك لك با فرا رسيدن فصل خزان و هجوم باد پاييزى به حملى ديگ
ار و سرسبزى صحرا به جايگاه اصلى باز مى غذا به وفور وجود داشت، سفر مى   .گشتند كردند و در اواسط 

مند بود مهراه آن دو دوست مهربانش  ى دو يار ديرين خود غم و غصه داشت و عالقه الك پشت از غيبت چند ماهه
  .ييالق و قشالق كند

اى كه از خزان و سرماى زمستان در امان  نزديك فصل خزان از دو لك لك درخواست كرد كه او را مهراه خود به منطقه
  .است بربند

كىن مهراهى با ما برايت ميسر نيست؛ زيرا ما اين سفر را در مدتى كوتاه و طى  با اين كيفيىت كه تو حركت مى: به او گفتند
براى تو اين قدرت نيست كه مسري سفر را حىت در طول چند ماه طى كىن، اگر عالقه دارى با  برمي و چند روز به پايان مى

اى كه ما براى بردن تو دارمي تسليم حمض باشى و هرگز در طول سفر دهان  ما در اين سفر مهراه شوى بايد در برابر نقشه
   براى سخن گفنت باز نكىن
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  .و عاقالنه را نشكىن؛ زيرا شكسنت سكوتت با هالكتت مساوى خواهد بودو سكوت حكيمانه 

الك پشت به دو يار مهربانش قول داد در طول سفر از سكوت دست برندارد و زبان به سخن گفنت باز نكند و از 
  .ى آنان بپرهيزد فضوىل در برابر نقشه
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سط اين چوب را با دهانت حمكم بگري و ما هم دو دو لك لك چوىب كوتاه و مناسب آوردند و به الك پشت گفتند تو و 
آييم و تو را به اين صورت بدون كندى و معطّلى به قشالق  گريمي و سپس به پرواز مى سر چوب را با پاى خود حمكم مى

  .برمي مى

از باالى در راه . دو لك لك، الك پشت را با خود برداشتند و با پروازى تيز به سوى حمل مورد نظر به حركت درآمدند
زده شدند و گفتند اين چه داستاىن است؟ دو لك لك  اى در حال عبور بودند كه اهل قريه با ديدن اين منظره شگفت قريه

الك پشت از سخن اهل قريه ! برند الك پشىت را اسري خود كرده و با مقيد كردنش به چوىب خشك او را با خود به سفر مى
، جمبور به باز كردن دهان شد، باز كردن دهان مهان و از اوج هوا به زمني افتادن دلگري شد، خواست پاسخ آنان را بدهد

  !!مهان و به هالكت رسيدن مهان

خواهد انسان را به اوج معنويت و رشد و كمال پرواز دهد و  آرى، سزاى زبان درازان و قانون پردازان در برابر قرآن كه مى
: گويد وىن و نگونسارى و هالكت چيزى نيست، به مهني خاطر قرآن جميد مىدنيا و آخرتى آباد براى او بسازد جز سرنگ

در برابر من فقط گوش باشيد، براى به هوش بودن و عمل كردن، و سكوت باشيد براى جنات يافنت، تا مورد رمحت خدا 
  .قرار گرييد و به سعادت دنيا و آخرت برسيد

   اهل معىن و واليت و امامت

   ن به اين حقيقت آگاهند كه دين بدون امام معصوماهل معىن از طريق قرآ
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وجود او بر بندگان متام خنواهد بود و اسالم ىب امام معصوم مورد رضاى  و رهربى و واليت او كامل نيست و نعمت حق ىب
  .باشد خدا منى

ْسالَم ِديناً  اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْمتَْمُت َعَلْيُكمْ «   .»1« »نِْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

  .آيني برگزيدم]  به عنوان[امروز دين مشا را برايتان كامل و نعمت خود را بر مشا متام گردانيدم و اسالم را براى مشا 

اسالم صلى اهللا عليه و ى تفاسري شيعه در روز هجدهم ذواحلجه كه پيامرب  اين آيه بر اساس اغلب تفاسري اهل سنت و مهه
آله و سلم به فرمان خدا على بن اىب طالب امرياملؤمنني عليه السالم را به رهربى و واليت و زمامدارى امت نصب كرد نازل 

ى امور امت  شد، و به اين خاطر خداى مهربان بيان داشت كه امروز كه على بن اىب طالب به واليت و رهربى و اداره
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ا برايتان كامل كردم و نعمتم را بر مشا متام منودم و اسالم را با وجود على براى مشا به عنوان دين منصوب شد دين مشا ر 
  .رضايت دادم

پذيرفتند و زير بار غري  اگر مردم پس از درگذشت پيامرب صلى اهللا عليه و آله، واليت و رهربى امرياملؤمنني عليه السالم را مى
ى دانش و معرفت و عدل و عدالت و درسىت و  گراييدند وسفره جهان به اسالم مى هاى رفتند به تدريج ملت متخصص منى

نه ن مى امانت و مهبستگى و وحدت در  ديىن و  شد و انسان تا قيامت از تفرقه و فتنه و آشوب و پليدى و ىب ى زمني 
  .ماند فساد و شر و گناه و معصيت در امان مى

هاى اهلى كه يكى پس از ديگرى به تدريج نازل شد، واليت و رهربى آخرين  ريضهف: فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى
  اى بود كه اعالم شد و پس از فريضه

______________________________  
  .3): 5(مائده  -)1(
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  .»1«  ى اكمال دين و امتام نعمت نازل گشت آن، آيه

امام معصوم كامل كرد؛ زيرا پيامرب اسالم آنچه را خدا از دانش و معرفت و علم و بصريت آرى، خدا فرايض را با واليت 
اده بود به آگاهى و اطالع على عليه السالم رساند و پس از على عليه السالم در يازده فرزندش كه به  نزد او به وديعت 

اهل بيت عليهم السالم پس از قرآن به عنوان ثقل فرمان حق اوصيا و جانشينان پيامرب بودند قرار گرفت و به مهني خاطر 
ى سياه و زشت   ديگر دين معرىف شدند و از سوى پيامرب اعالم شد كه اگر امت به اين دو ثقل متسك جويند هرگز چهره

  .گمراهى را خنواهند ديد

  :فرمايد ى امهيت و عظمت واليت و رهربى معصوم مى حضرت باقر عليه السالم درباره

  »2« ٍء َكما نُوِدَى بِالَواليَةِ  َعَلى الصَّالِة َوالزَّكاِة َوالصَّوِم َواَحلجِّ َوالوِاليَِة، وََمل يُناَد ِبشى: سالُم َعَلى َمخسٍ ُبِىنَ اإل

بر مناز و زكات و روزه و حج و رهربى و واليت، و مردم را به چيزى هم چون واليت : اسالم بر پنج حقيقت بنا شده. 
  .اند ندا نداده
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ل معىن پس از پيامرب و قرآن حقايق و معارف و احكام و سنن و حالل و حرام و رموز و اشارات و لطايف و معاىن را اه
كنند و احدى را به جاى آن قبول ندارند و به دستور قرآن از صاحبان  ى واليت و رهربى دريافت مى از طريق دارنده

  .ايندمن واليت حقه به عنوان اولواالمر اطاعت و پريوى مى

   ى بيست ى طيّبه كه در آيه از حضرت صادق عليه السالم در رابطه با معناى شجره

______________________________  
  .421/ 1: ؛ تفسري صاىف4، باب ما نص اللَّه عز و جل و رسوله على األئمة، حديث 298/ 1: كاىف  -)1(

  .1، باب دعائم اإلسالم، حديث 18/ 2: كاىف  -)2(

  282: اى اخالق، صزيبائى ه

  :حضرت پاسخ داد. پرسيدند »1«  ى ابراهيم ذكر شده است و ششم سوره

هاى آن و دانش و معرفت امامان  ى آن و امامان از نسل پيامرب و على شاخه ى درخت و امرياملؤمنني تنه رسول خدا ريشه
  .»2« ...هاى آن هستند ى آن و شيعياِن مؤمنشان برگ ميوه

   اهل معىن و عمل

خواهند بر اساس  ى ظواهر زندگى را براى دست يافنت به معنا مى بينايان راه و آگاهان طريق اللَّه و عارفان شيدا كه مهه
َو اْعَمُلوا «  ى وجود فرمان آيات كتاب خدا كه آنان را به عمل صاحل خوانده و به جهاد در راه دوست دعوت كرده با مهه

شوند و با معرفت  اى از عمل غافل منى و طوق بندگى حق را به گردن انداخته و حلظهرا با گوش جان شنيده  »3« »صاِحلاً 
خيزند و پاداشش را فقط به خدا اميد  ريا به كوشش برمى گذارند و خالص و ىب و مهت و عشق قدم در وادى عمل مى

  .دارند

ارُ َو َبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّ « ْ   .»4« »...اٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

شت اند و كارهاى شايسته اجنام داده و آنان را كه اميان آورده هاىي است كه از زير درختانش  اند بشارت ده كه براى آنان 
  .رها جارى است
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______________________________  
  .24): 14(ابراهيم  » َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءِ أَ َملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال « -)1(

َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف «  سالت ابا عبد اللَّه عليه السالم عن قول اللَّه: عن عمرو بن حريث قال -)2(
ل اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم اصلها، وامرياملوِمِنَني عليه السالم فرعها، واألئمة من ذريتهما رسو : فقال: قال »السَّماءِ 

ا، وشيعتهم املؤمنون ورقها، هل فيها فضل، قال قلت ال واللَّه قال واللَّه ان املؤمن ليولد فتورق ورقة  ا، وعلم األئمة مثر اغصا
  .هافيها وان املؤمن ليموت فتسقط ورقة من

/ 42: ؛ تفسري عياشى886/ 1: ؛ تفسري صاىف80، باب فيه نكت و نتف من التنزيل بالوالية، حديث 428/ 1: كاىف
  .37/ 64: ؛ حبار االنوار22

  .51): 23(مؤمنون  -)3(

  .25): 2(بقره  -)4(
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ْم َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو أَقاُموا«  »الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ
»1«.  

ترديد كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادن و مناز را برپا داشتند و زكات پرداختند پاداششان براى آنان  ىب
  .شوند است، نه هيچ ترسى بر آنان است و نه اندوهگني مىنزد پروردگارشان حمفوظ 

ى عمل و  ى احكام خدا و حالل و حرام او در مرحله اهل معىن در عمل، اهل جتزيه و تفكيك احكام اهلى نيستند؛ مهه
ا ادا مى. ترك براى آنان يكسان است در اين  كنند و آنان واجبات بدىن، ماىل و حقوقى را بدون تفاوت گذاشنت ميان آ
  .هراسند گرى منى زمينه از مالمت هيچ مالمت

 خواهد ادم سر به فرمانش بكن گوهر چه مى
 

سرم شد گوى چوگانش بكن گو، هر چه 
 خواهد مى
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  كند گر هستيم ويران زند گر بر مهم سامان
 

من و حسن به سامانش بكن گو، هر چه 
 خواهد مى

 اگر روزم سيه دارد و گر عمرم تبه دارد
 

 خواهد و زلف پريشانش بكن گو، هر چه مى من

  آيد مگر مسكيىن و زارى ز دست من چه مى
 

 خواهد زدم دسىت به دامانش بكن گو، هر چه مى

  دل و جامن اگر سوزد ز تاب آتش قهرش
 

 خواهد من و لطف فراوانش بكن گو، هر چه مى

  خواهم سرش از تن جدا سازم شنيدم گفت مى
 

نش بكن گو، هر چه سر و تن هر دو قربا
 خواهد مى

______________________________  
  .277): 2(بقره  -)1(
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 نباشد گر روا در دين كه خون عاشقان ريزند
 

 خواهد بال گردان اميانش بكن گو، هر چه مى

  كشد از تن برد از من و گر جان مى اگر دل مى
 

بكن گو، هر چه  فدا هم اين و هم آنش
 خواهد مى

 تو را اى فيض كارى نيست با دردى كزو آيد
 

 خواهد به او بگذار درمانش بكن گو، هر چه مى
«1» 
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اهل معىن كه اهل توحيد و نبوت و قرآن و واليت و عمل هستند اين حقايق را در وجود خود با حسنات اخالقى و تقواى 
آورند كه با قرار   ساختماىن ملكوتى و حصارى عرشى براى خود به وجود مى كنند و فكرى و قلىب و روحى تكميل مى

كند كه با  يابند و به تدريج نريوهاىي اهلى در آنان ظهور مى گرفنت در آن از شّر هر شيطاىن و هجوم هر خنّاسى امان مى
د كه باور كردنش براى ظاهر زن توسل به آن نريوها كارهاىي شگفت در چهارچوب واقعيات ديىن و شرعى از آنان سر مى

  .ى انسانيت غريممكن است بينان مشكل و براى بريون رفتگان از دايره

  :فرمود اى از جمالت ديىن هم چاپ شده است مى استاد اخالق ما در درس اخالقش كه در پاره

ز نظر روحى برتر از ى ملكوتى دارد و جسم كه جهت ناسوتى و حيواىن دارد تركيب شده است، ا انسان از روح كه جنبه
ى موجودات، امني اللَّه و روح است، و از نظر  مالئكه و معنون به عنوان خليفة اللَّه، مظهر امسا و صفات حق، برتر از مهه

  .جسمى هم معنون به عنوان ظلوم، جهول، كّفار، عجول، هلوع و جزوع است

تركيىب را هيچ كس جز حق يا كساىن كه عملشان اند و كيفيت چنني  اين دو عنصر مادى و معنوى با هم تركيب شده
  .داند شهودى است منى

______________________________  
  .298فيض كاشاىن، ديوان اشعار، غزل  -)1(
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ه به جز تواند به جاىي برسد ك تركيب اين دو ضّد، شاهكار خلقت است، با اين تركيب انسان ميل به استكمال دارد و مى
  .خدا نداند و نبيند

   ى موجودات در خدمت انسان مهه

ى امور  داند، قرآن در زمينه ى موجودات مادى را چه آمساىن و چه زميىن براى انسان، و انسان را براى خدا مى قرآن مهه
  :فرمايد مادى كه در خدمت انسان قرار دارند مى

  .»1« »ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرضِ أَ َملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم «
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ا و آنچه را در زمني است مسخر و رام مشا قرار  آيا مشا انسان ها به حقيقت مشاهده نكرديد كه خدا آنچه را در آمسا
  داد؟

  :فرمايد ى امر معنوى مى و در زمينه

  .»2« »َو اْصَطنَـْعُتَك لِنَـْفِسي«

  .و تو را براى خود انتخاب كردم

ى درجات و مراتىب كه براى انسان  ى بسيار باالىي است و از مهه اين كه انسان براى خدا انتخاب شده، مرتبه و درجه
ى موجودات آمسان و زمني براى انسان و انسان براى  آور است كه مهه راسىت چه شگفت. مقرر است باالتر است

ى فعليت برساند و تا  ى اخري را به مرحله خصوص اين درجهخداست و اين انسان است كه بايد اين درجات بالقوه را به 
  .آجنا پيش رود كه در حمضر معنوى حق بار يابد و به قول اهل دل انسان كامل گردد

   كه به تعبري اهل حال بُراق انسانيت براى  -اگر انسان مركب وجود خود را

______________________________  
  .20): 31(لقمان  -)1(

  .41): 20(طه  -)2(
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با  -رسيدن به معراج معنوى است و آن مركب و براق عبارت از جسم و متعلقات آن از قبيل شكم و شهوت است
رسد كه جز خدا  شود؛ يعىن به آجنا مى ى واال براى او حاصل مى قواعد اهلى و رياضات شرعى كنرتل كند، ترقى به آن مرتبه

  !زند انگيز از او سر مى اش كارهاى شگفت هاى معنوى نبيند و در حّد وسع وجودش و قدرتنداند و جز خدا 

ترديد انسان در وادى سري و سلوك و حركت به سوى معراج انسانيت، براق الزم دارد و اين جسم مادى براق اوست؛ و  ىب
وى باشد كه حتت كنرتل امور شرعيه توجهى براى حركت روح به سوى معراج معن تواند براق قابل اين جسم هنگامى مى

  .درآيد
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هاى وادى طلب  اگر سالك به درسىت و راسىت سلوك كند و از پيچ و خم: ى بسيار مهم در اين زمينه اين است كه نكته
ى روح به  ى جسماىن دارد به تدريج صبغه بر اساس موازين شرعى گذر كند شك نيست كه بُراقش كه در ابتداى كار صبغه

دهد مثًال  آيد جسم نيز اجنام مى زند؛ يعىن مهان كارهاىي كه از روح برمى ريد و كارهاى خارق العاده از او سر مىگ خود مى
  .كند طى االرض، طى اللسان و طى اخللق پيدا مى

 توانيم در حاىل كه ى ما از نظر روحى و در عامل ذهن و باطن طى االرض و طى اللسان و طى اخللق دارمي؛ يعىن مى مهه
توانيم در ذهن  جسممان در حملى قرار دارد رومحان در يك چشم به هم زدن در مكه و يا دورترين نقاط عامل باشد و يا مى

  .خود باغى با درختان بسيار عاىل و مناظر دلنواز و داراى مهه گونه امكانات خلق كنيم

و اين سفرهاى دور و دراز را در عامل باطنش حتقق  تواند از نظر ذهىن و روحى اين كارها را اجنام دهد ترديد هر كسى مى ىب
  ها و اخالص جسمش رنِگ روح به خود هاى مشروع و اجنام عبادت دهد و اين امور را بيافريند و اگر با رياضت

  287: زيبائى هاى اخالق، ص

ا به اين حقيقت حّقه الزم براى اطمينان يافنت مش. كند گريد، يقيناً طى االرض و طى اخللق و طى اللسان جسماىن پيدا مى
  .است چند منونه از كردار سالكان به حق رسيده نقل شود

   طى اللسان عارف وارسته شيخ خنودكى

عامل بزرگ و عارف وارسته حاج شيخ حسن على خنودكى در اين قريه . اى است نزديك مشهد مقدس خنودك نام قريه
شده و دوباره به روستاى خنودك  اقامت داشت، وى هر شب به حرم مطهر حضرت امام رضا عليه السالم مشرف مى

يعىن ! خوانده است شده، يك ختم قرآن مى او در اين رفت و برگشت كه نزديك به هشت فرسنگ مى. گشته است برمى
اما چگونه و به چه كيفيت؟ . كرده است پانزده جزء آن را هنگام رفنت و پانزده جزء ديگر را هنگام بازگشت قرائت مى

مگر ممكن است انسان در چنني مسريى با پاى پياده آن هم هر شب يك ختم قرآن خبواند؟ آرى، او اين قدرت را داشته 
ه مقام طى اللساىن رسيده بود واين مهان مقامى است كه براى حبيب بن مظاهر هم حاصل شده بود، آن است چون ب

كسى را : اش خطاب به دمشن گفت انسان كم نظري و عارف خملص كه حضرت حسني عليه السالم كنار بدن قطعه قطعه
  !منود به شهادت رسانديد كه هر شب يك ختم قرآن مى

   ا دم عيسوِى عارىف وارستهى آب ب پديد آمدن چشمه
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حضرت آيت اللَّه العظمى حاج سيد عبداهلادى شريازى كه از مراجع بزرگ شيعه و عارىف وارسته و سالكى رياضت كشيده 
او . بود، كرامىت عجيب دارد كه مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ غالمرضا يزدى معروف به فقيه خراساىن نقل كرده است

رفتيم، در ميان راه به شّدت تشنه شدمي  ما در معيت آيت اللَّه شريازى از جنف به سوى كربال مىبا گروهى از عل: گويد مى
   به صورتى كه راه رفنت براميان
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  .بسيار مشكل شد

رفتيم و ديدمي ى ما به پشت تپه  مهه. بياييد پشت اين تپه تا به مشا آب بدهم: ى دم عيسوى فرمود آن مرد اهلى و دارنده
هاى خود را خيس كرده به روى سر  ها و چپيه كند، مهه آب خوردمي و جتديد وضو كردمي و لُنگ ى آىب فوران مى چشمه

انداختيم و پس از رفع خستگى به راه افتادمي، وىل من ناگهان متوجه شدم كه در مسري جنف به كربال آب نبوده، لذا به 
ى آب  لنگ خيس روى سر من بود وىل از چشمه: گويد شيخ مى. ىب وجود نداردى آ پشت تپه برگشتم و ديدم چشمه

  .اين است معناى طى اخللق!! خربى نبود

  كرامىت شگفت از سالكى كم نظري

مرحوم آيت اللَّه العظمى حاج سيد امحد خوانسارى مرجعى بزرگ و عاملى ژرف انديش بود، وى در وادى سري و سلوك و 
ى قم اين  ى علميه برداشته بود، آيت اللَّه حاج شيخ مرتضى حائرى فرزند بزرگوار مؤسس حوزههاى بلندى  عرفان گام

  :داستان را كه خود از زبان مرحوم آيت اللَّه خوانسارى شنيده بود نقل فرمود كه

رت رضا عليه گرفت او را براى زيارت حض هاى حيواىن اجنام مى اى داشتم، در زماىن كه سفرها با مركب من پدر ساخلورده
شد، من  كرد و براى ورود به مشهد آماده مى بردم، رسم كاروان اين بود كه در منزل آخر استحمام مى السالم به مشهد مى

هاى او را هم خود شستم، هنگام شب چون بسيار خسته بودم با مهان خستگى  در استحمام به پدرم كمك دادم و لباس
ام را نيز با خود برد،  ون توجه به من مهان وقت شب حركت كرد و پدر ساخلوردهبه خواب سنگيىن فرو رفتم، كاروان بد

نزديك طلوع آفتاب از خواب بيدار شدم، چيزى به قضا شدن مناز منانده بود، به سرعت تيمم كردم و مناز خواندم، پس از 
   ى وجودم را در تنهاىي مناز مهه
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كند و چه كسى در پياده و سوار  پدرم كه اكنون با كاروان رفته و چه كسى از او مواظبت مى بيابان ترس گرفت، فكر
  .داد دهد مرا آزار مى شدن و وضو گرفنت به او يارى مى

يا اباصاحل املهدى : بالفاصله گفتم. در اين فكر بودم كه به ذهنم آمد آقا و موالى خود حضرت حجة بن احلسن را خبوامن
. اين راه را در پيش بگري و برو: ين استغاثه را منودم، ناگهان در برابر ديدگامن سرور مهربامن را ديدم كه فرمودتا ا. ادركىن

اى بيشرت  عظمت او به من مهلت نداد تا با جنابش سخن بگومي، مهان راهى را كه فرموده بودند طى كردم، چند دقيقه
ت نرفته بودم كه منظره اى روح  اى با باغى زيبا و درختاىن شاداب و حوض آب و فواره خانه انگيز پيدا شد، قهوه اى 

هاى ديگر تفاوت داشت، دو سه ليوان چاىي  انگيز، پياده شده و زير درختان نشستم، برامي چاىي آوردند، طعمش با چاىي
  :فتگ. آقا من پول ندارم: به كسى كه چاىي آورده بود گفتم. خوردم كه ناگهان متوجه شدم پول ندارم

  !!خواهد، اين چاىي براى تو خلق شده است كسى از تو پول منى

. اى بيش راه نرفته بودم كه ديدم به قافله رسيدم ام برطرف شد از جاى برخاستم و به راه افتادم، چند دقيقه وقىت خستگى
. اش كنم م منتظر است پيادهاى كه از اول شب تا صبح راه رفته و اكنون قصد دارند اطراق كنند، سراغ پدر رفتم ديد قافله

  .عقب ماندم، خوامب برد، سپس او را پياده كرده و مشغول خدمت او شدم: از من پرسيد كجا بودى؟ گفتم

خانه را با آن امكانات خلق كند و با يك اشاره مرحوم آيت اللَّه  تواند با يك اشاره آن قهوه آرى، امام زمان عليه السالم مى
  .دهد و با يك چشم به هم زدن وى را به قافله برساند خوانسارى را طّى االرض
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   أحَسُن األخالقِ : قال على عليه السالم

كارِم
َ
   ما َمحََلَك َعَلى امل

  5350، حديث 254: غرر احلكم

   خبش سيزدهم اخالق كليد خري دنيا و آخرت

  292: زيبائى هاى اخالق، ص
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   كليد خري دنيا و آخرت

ني مقّدس اسالم و فرهنگ حيات خبش حق كه در قرآن جميد و سنت نبوى و روايات امامان معصوم جلوه كرده و ضامن آي
شود از سه عنصر معنوى تركيب  سعادت دنيا و آخرت انسان است چنان كه از آيات قرآن جميد و روايات استفاده مى

  .اميان و عمل و اخالق: شده است

ى در حقايق هسىت و گوش سپردن به عاملان ربّاىن و متخصصان  حتصيل معارف اسالمى و مطالعهتوان از راه  اميان را مى
  .علوم اهل بيت به دست آورد

هاى عمليه  توان با شناخت واجبات و حمرمات از طريق رساله عمل هم كه عبارت از اداى واجبات و ترك حمرمات است مى
  .ى ظهور آورد حلههاى پرقيمت فقيهان و دانشمندان به مر  و كتاب

ا  حسنات اخالقى و مكارم نفسى را كه مواردش در قرآن و روايات به طور كامل بيان شده است را مى توان با شناخت آ
  .و مترين اجراى آن حتصيل كرد

تواند،  اى است كه اگر در دست انسان باشد مى اين سه حقيقت يعىن اميان و عمل و اخالق هم چون كليد سه دندانه
ى درهاى خري و بويژه درهاى رمحت اهلى را به روى خود باز كند و از فيوضات و بركات  در دنيا و چه در آخرت، مههچه 

ره ايتاً به مقام قرب حق و لقاى حمبوب برسد و در دنيا در خيمه اهلى  ى حيات طيبه قرار گريد و در آخرت  مند شود و 
شت عنرب سرشت جاى گريد   .براى ابد در 

  294: ئى هاى اخالق، صزيبا

  پسندد اخالقى كه خدا مى

امورى كه ذاتاً بلند مرتبه و شريف و پرقيمت و باارزش است و سبب ظهور خري دنيا و آخرت و سعادت و خوشبخىت 
ارزش است و  براى انسان است، چنان كه در آيات قرآن و روايات آمده، حمبوب خداست، و امورى كه ذاتاً پست و ىب

  .منفور و مبغوض حق است -مهان گونه كه در قرآن و روايات آمده -ىت انسان در دنيا و آخرت استخب سبب تريه

بنابراين هر انساىن كه آراسته به امور شريفه و حسنات اخالقى است حمبوب خداست و هر انساىن كه آلوده به امور پست 
  .ارزش است مورد نفرت پروردگار است و ىب
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هاى اخالقى و  باطىن و حاالت عاىل دروىن از مصاديق قطعى امور شريفه و باارزش، و زشىت زيباييهاى اخالق و حسنات
در اين زمينه به دو روايت بسيار مهم دقت  . ارزش است سيئات باطىن و حاالت پست از مصاديق يقيىن امور پست و ىب

  .كنيد

امرياملؤمنني از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت امام باقر عليه السالم از پدرانش از امرياملؤمنني عليه السالم و 
  :كند كه آن حضرت فرمود مى

  »1« ...إّن اللََّه َعزَّ وَجلَّ حيُِبُّ اجلوَد َوَمعاِىلَ اُألُموِر َوَيْكَرُه َسْفَسافـََها

نسبت به امور پست و دسىت و امور شريفه و باارزش را دوست دارد و  ترديد خداى عز و جل خبشندگى و گشاده ىب. 
  .ورزد ارزش كراهت و نفرت مى ىب

  :نيز از حضرت حسني عليه السالم از رسول خدا روايت شده است

______________________________  
  .14736، حديث 22، باب 56/ 13: ، باب يف ذكر البنات؛ مستدرك الوسائل196: جعفريات -)1(

  295: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« بُّ َمعاِىلَ األموِر َوَيكَرُه َسْفساَفهاإّن اللََّه حيُ 

  .ارزش نزد او منفور و مبغوض است به يقني خدا امور شريفه و باارزش را دوست دارد و امور پست و ىب. 

هاى اخالقى و امور  هاى اخالقى و امور شريف شود حمبوب خدا و هنگامى كه منبع زشىت مسلماً وقىت انسان ظرف ارزش
  .رزش گردد مورد نفرت خداستا پست و ىب

كند و سبب ورود انسان  ى زندگى، انسان را در دنيا غرق امنيت و سالمت و خوشى و رفاه و وسعت رزق مى امور شريفه
شت اهلى است، و امور پست و ىب در عرصه ارزش، زندگى را در دنيا دچار ناامىن و اضطراب و  ى قيامت به رضوان و 

منايد و در آخرت سبب ورود به خشم و سخط حق و دخول در عذاب دردناك  تنگى رزق مىنگراىن و غم و اندوه و 
  .دوزخ است
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ى خدا و  انسان اگر به خود معرفت پيدا كند و از طريق قرآن و معارف به حقيقت خود واقف شود كه از جهىت خليفه
  :فرمايد قائم مقام حضرت رب در زمني است، چنان كه قرآن مى

  .»2« »...ِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً ِإينِّ جا... «

  .من در زمني جانشني خواهم گماشت

  :دهد گاه امسا و صفات حضرت حق است، آن گونه كه قرآن خرب مى و از طرف ديگر جلوه

  .»3« »...َو َعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّها«

______________________________  
  .25، باب 73/ 17: ؛ وسائل الشيعه117الرابع، حديث ، الفصل 67/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .30): 2(بقره  -)2(

  .31): 2(بقره  -)3(

  296: زيبائى هاى اخالق، ص

  .نامها را به آدم آموخت]  معاىن[ى  مهه] خدا[و 

  :گويد و به عنوان مسجود فرشتگان است به طورى كه قرآن مى

  .»1« »وِحي فـََقُعوا َلُه ساِجِدينَ َفِإذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن رُ «

  .پس وقىت آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده در افتيد

ها و زمني و كوهها به خاطر عدم  ى ديگر امني اللَّه است، يعىن موجودى است كه پس از اين كه آمسان و در مرحله
  :امانت تن داد، چنان كه قرآن به اين حقيقت ناطق استظرفيت از پذيرش امانت روى تافتند به قبول 

ْنسانُ  ِإنَّا َعَرْضَنا اْألَماَنَة َعَلى السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْجلِباِل فَأَبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمْنها وَ «   .»2« »...َمحََلَها اْإلِ
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ا و زمني]  اهلى و بار تكليف[ما امانت   و كوهها عرضه كردمي، پس از برداشنت آن سر باز زدند و از آن را بر آمسا
  .انسان آن را برداشت]  وىل[هراسناك شدند، 

  :ى معنوى روح اللَّه است آن گونه كه قرآن داللت دارد و از جهت ديگر در جنبه

  .»3« »َفِإذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي«

  .از روح خود در آن دميدمپس وقىت كه آن را درست كردم 

ها و هواى نفس  ها و امور شريف خاىل مباند و شيطان دهد كه ظرف وجودش از ارزش هرگز و حتت هيچ شرايطى اجازه منى
   او را براى آلوده كردن باطنش

______________________________  
  .29): 15(حجر  -)1(

  .72): 33(احزاب  -)2(

  .72): 38(ص  -)3(

  297: اخالق، ص زيبائى هاى

كوشد قلب را تبديل به حرم خدا و عرش رمحان  ارزش مورد تاخت و تاز قرار دهند، بلكه مى ها و امور پست و ىب به زشىت
ى  ى اهلامات كند و نفس و باطن را با امور ارزشى و حقايق عرشى زينت دهد و دايره ى جلوه منايد و عمق دل را آيينه

اهلى قرار دهد و اعضا و جوارحش را در خدمت به خلق و عبادت رّب به كار گريد و از وجودش را حمل جتلى معارف 
وجود خويش منبعى از فضايل و كرامات بسازد و با كليد اميان و عمل و اخالق متام درهاى رمحت و سعادت را به روى 

  .خود باز كند و خويش را مطلع الفجر آيات حضرت رب العزّه منايد

  رى از نقصاناى دل ار ننگ دا
 

  جز سلوك ره كمال مكن

 هرچه عقل اندر او بود دستور
 

  جز بدان كار اشتغال مكن
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  شرف نفس اگر مهى خواهى
 

  با فرومايه قيل و قال مكن

 عرض نفس نفيس را هرگز
 

  در پى مال پاميال مكن

ر دينارى   منت از دوست 
 

  ور بود حامت احتمال مكن

  سبيلعجز و بيچارگى به هيچ 
 

  دمشن ار هست پور زال مكن

  

  بشنو اندرزهاى ابن ميني
 

 «1»  چون مفيد است ز آن مالل مكن

  

   سخىن از عبدالرزاق كاشاىن

ى عمر دنبال آراسته شدن به  حكيم بزرگ كمال الدين عبدالرزاق كاشاىن در شرح منازل السائرين در معرىف آنان كه مهه
  :فرمايد طريق به مقصد اعلى رسيدند مى ها بودند و از اين ارزش

ى اميان و عمل در اختيار حضرت حق قرار دادند، كساىن هستند كه  زمحت كشيدگان در اين راه كه خود را به وسيله
   خداى مهربان هنگامى كه شايستگى

______________________________  
  .سناىي غزنوى -)1(

  298: زيبائى هاى اخالق، ص

حماسبه و  هاى ناباب و شهوات حيواىن و اميال ىب هاى حرام و خوشى نان ديد، آنان را بر ترك لذتو لياقت در آ
هاى نامشروع برانگيخت و به مالزمت داشنت با معرفت ديىن و شريعت حق مهراه با مهاهنگ منودن عمل بر اساس  خواسته

اىي معنوى يارى داد تا اميد و آرزويشان سنت و حقايق اهليه توفيق داد و آنان را بر متايل داشنت به رسيدن  به درجات 
ى تفرقه و پريشاىن باطن است  اى برسانند كه در آجنا افكارشان از تعلق به غري خدا كه ريشه اين شد كه خود را به نقطه
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ن مناند ى توحيد فكر نداشته باشند و چيزى جز تعلق به حق در باطن آنا اى جز طلب حق در سايه تصفيه شود و انديشه
ارزش دور مبانند و با  ى امور پست و ىب هايشان جز يك خواسته و آن هم بندگى حق نباشد و از مهه ى خواسته و مهه

  «: هاى پوك و پوچ شركت نورزند و چنان كه در حديث آمده خّست و دنائت و برنامه

  إّن اللَّه حيّب َمعاِىل األموَر َوأشراَفها َويُبِغُض َسفساَفها

  .»ارزش دمشن است مور باارزش و شريف را دوست دارد و نسبت به امور پست و ىب؛ خدا ا

كوشيدند تا به امور باارزش آراسته شوند و از امور پست پاك مبانند تا مورد حمبت خدا قرار گريند و از خشم و غضبش در 
  .امان مبانند

ترين حقيقت كه حضرت حق  ا به عزيزترين و شريفه ها و پرياسته ماندن از دنائت اينان چون با آراسته شدن به كرامت
است اتصال پيدا كردند و قلبشان به حضرت رّب العزه تعلق گرفت از توجه و التفات به امور خسيسه و پست خوددارى 

  .»1« منودند

  .و مثل اعالى بندگى و عبادت و انسانيت و آدميت شدند و براى هم نوعان خود اسوه و سرمشق حسنه گشتند

   روايىت مهم در صفات پسنديده

   ى سحرهاى ماه مبارك ى مثاىل كه راوى دعاى عارفانه و عاشقانه ابومحزه

______________________________  
  .59: شرح منازل السائرين -)1(

  299: زيبائى هاى اخالق، ص

ساحل علم و  م كه درياى ىبرمضان از حضرت سجاد عليه السالم است از وجود مقّدس حضرت باقر العلوم عليه السال
كند   ى اخالقى نقل مى ى حقايق علمى است روايىت را در رابطه با برخى از صفات پسنديده معرفت و بصريت و شكافنده

شتياِن روز قيامت مى گاه حيات آنان غرق در  شود و عرصه كه اگر مردم دنيا به اين روايت عمل كنند، زندگى آنان چون 
  .كند ى زواياى زندگى آنان را پر مى ردد و برادرى و مواسات و حمبت و عشق مههگ آرامش و امنيت مى
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  :فرمود با دو گوش خود از دو لب اهلى و ملكوتى حضرت باقر عليه السالم شنيدم كه مى: گويد ابومحزه مى

ذُنُوبُه، َوَلِقَى َربَُّه َوُهو َعْنُه راٍض، َوَلو َكاَن ِفيَما َبَني َقرنِه إَىل أربٌع َمن ُكّن ِفيِه َكُمَل إسالُمُه، َوأِعَني َعَلى إميانِِه، َوُحمَِّصْت َعنُه 
الَوفاءُ ِمبا َجيَعُل اللَُّه َعلى نَفِسِه، َوِصدُق الِلساِن َمَع الّناِس، َواَحلياءُ ِممّا يَقَبُح ِعند اللَِّه وِعند : َقَدِمِه ُذنُوٌب َحطَّها اللَُّه َعنُه، َوِهىَ 

ؤِمِنَني أسَكَنه اللَّه ِىف أَعَلى ِعِلّيَني ِىف ُغَرٍف َفوَق ُغَرٍف ِىف حمّل . ، َوُحْسُن اخلُُلِق َمَع األْهِل َوالنّاسِ الّناسِ 
ُ
َوأربٌع َمن ُكّن ِفيه ِمن امل

فاه، َومن أنفَق عَلى واِلَديِه َمن آَوى اليتيَم َوَنَظر َلُه َفكان َله ابا َرحيمًا، َومن َرِحم الّضعيف وأعانَه وَكَ : الشََّرِف كّل أشرف
ما وِبرَُّمها وََملْ َحيزُنـُْهما، َوَمن َمل َخيِرَق ِمبَملوِكه َوأَعَنه َعلى َما َيكِلُفه وََمل َيسَتِسَعه ِفيَما َال    »1«  يُِطيقُ وَرَفق ِ

نش را از او پاك گردد، و گناها چهار چيز است كه اگر در كسى باشد اسالمش كامل است، و بر اميانش يارى مى. 
ا را  كنند، و خدا را در حاىل كه از او خشنود است مالقات مى مى منايد، و اگر ما بني سر تا قدش گناهاىن باشد خدا آ

دهد،  ى خود قرار مى وفا كردن به پيماىن كه براى خدا بر عهده: ريزد و آن چهار چيز عبارت است از اش فرو مى از پرونده
  مردم، و شرم و حيا از كارهاىي كه نزد خدا و مردم زشت است، ى و راستگوىي با مهه

______________________________  
  .38، حديث 38، باب 380/ 66: ؛ حبار االنوار1، حديث 21، جملس 166: اماىل مفيد -)1(

  300: زيبائى هاى اخالق، ص

ؤمنني در او باشد خدا او را در اعلى عليني و چهار چيز است كسى كه از م. ى مردم و خوش اخالقى با خانواده و مهه
كسى كه يتيمى را پناه دهد و به او نظر حمبت اندازد و : دهد ترين حمل جاى مى ها در شريف هاىي باالى غرفه در غرفه

نسبت به وى پدرى مهربان باشد، و كسى كه به ناتوان رحم كند و او را يارى دهد و امورش را كفايت منايد، و كسى كه 
دار ننمايد، و كسى كه  ى پدر و مادرش را بپردازد و با آنان مدارا كند و نسبت به هر دو نيكى ورزد و آنان را غصه ينههز 

كند يارى دهد و او را در امورى كه در  به حقوق غالم و كنيز و خدمتكارش جتاوز نكند و او را بر آنچه تكليف مى
  .طاقت او نيست به كار نگريد

   سنديدههاى پ پاداش خصلت
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وفا به پيمان، راسىت در زبان، حيا از : ى اخالقى اشاره شده است در اين روايت بسيار باارزش به هشت خصلت پسنديده
ى مردم، يتيم نوازى، ترحم به ناتوان، نيكى به پدر و مادر، رعايت حق  امور زشت، خوش اخالقى با خانواده و مهه

  .خدمتكار

  :شود هنگامى كه چهار خصلت اّول در انسان ظهور كند چهار پاداش نصيب او مى: دفرماي امام باقر عليه السالم مى

ى  اش را از مرتبه اولني پاداش كامل شدن اسالم اوست، به اين معىن كه عمل به اين چهار خصلت، اسالم و مسلماىن
هر حادثه و طوفاىن و گناه و  رسد؛ اسالمى كه از دهد و به اسالمى پابرجا و ثابت مى ى كامل ارتقا مى ضعيف به مرتبه

شود كه در قيامت مورد قبول حضرت حق  رسد، و اسالمى مى ماند و دست تطاول و غارت به آن منى معصيىت حمفوظ مى
  .واقع خواهد شد، و اسالمى كه هر نوع خسارتى را از انسان دفع خواهد كرد

  301: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« »ِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلاِسرِينَ َو َمْن يـَْبَتِغ َغيـَْر اْإلِْسال«

و كسى كه جز اسالم ديىن را خبواهد هرگز از او پذيرفته خنواهد شد و او در آخرت با نداشنت اسالم از زيانكاران واقعى 
  .است

ى پرنور يقني برسد، يقيىن   دهند تا به نقطه است يارى مىاى فوق اسالم  پاداش دومش اين است كه او را بر اميانش كه مرتبه
ى ظلمت شك و ترديد و وسواس و دودىل نسبت به حقايق است، يقيىن كه  كه در قلبش چون نور خورشيد فرار دهنده

رسد كه هجوم حوادث تلخ و شريين كمرتين اثر ختريىب در آن  در استوارى و ثبات و استحكام و پابرجاىي به جاىي مى
خنواهد داشت، يقيىن كه براى مؤمن نورى ملكوتى و عرشى است و به تعبري روايات نور اللَّه است و مؤمن به مهه چيز و به 

  .گردد ى حوادث براى او آسان مى ى شؤون و مهه نگرد، لذا تشخيص حق از باطل در مهه ى آن نور مى مهه كس به وسيله

  .»2« »...ْلَقْوِل الثَّاِبِت ِيف اْحلَياِة الدُّنْيا َو ِيف اْآلِخرَةِ يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِبا«

  .دارد خدا اهل اميان را در دنيا و آخرت به اميان ثابت و استوار پابرجا و ثابت قدم مى

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

ؤِمِن فَإ
ُ
  »3«  نُّه يَنظُُر ِبنوِر اللَّهإتّقوا ِفراَسَة امل
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.______________________________  
  .85): 3(آل عمران  -)1(

  .27): 14(ابراهيم  -)2(

  .4، حديث 2، باب 74/ 64: ؛ حبار االنوار3، باب املتومسني الذين ذكرهم اللَّه، حديث 218/ 1: كاىف  -)3(

  302: زيبائى هاى اخالق، ص

  .نگرد مؤمن بپرهيزيد، زيرا او با كمك نور خدا به مهه چيز و مهه كس مىاز هشيارى و تيزبيىن 

آرى، كسى كه به اين چهار خصلت آراسته شود به تدريج باطنش . ى اوست سومني پاداشش پاك شدن گناهان از پرونده
ايتاً  هاى پسنديده در وجودش چون رنگى ثابت و پابرجا مى گريد و خصلت به حسنات خو مى سبب حمبوبيت و  شوند و 

  .خبشد اى چون پاك شدن گناهانش به او مى ورزد هديه گردد و خدا هم به پاس حمبىت كه به او مى مقبوليت او نزد خدا مى

پاداش چهارمش ديدار و لقاى پاداش اخروى حق و مقام حضرت حمبوب است در حاىل كه آن ديدار و لقا توأم با رضاى 
ره -كه لذت قلىب است  -نودى خدا از انسانخدا از اوست و لذت اين رضا و خش شت  گريى از نعمت از لذت  هاى 

رت است - كه لذت جسمى است  -عنرب سرشت   .به مراتب بيشرت و 

  آن پيك نامور كه رسيد از ديار دوست
 

  آورد حرز جان ز خط مشكبار دوست

 دهد نشان جالل و مجال يار خوش مى
 

  دوستكند حكايت عّز و وقار  خوش مى

  دل دادمش به مژده و خجلت مهى برم
 

  زين نقد قلب خويش كه كردم نثار دوست

 شكر خدا كه از مدد خبت كار ساز
 

  بر حسب آرزوست مهه كار و بار دوست

 سري سپهر و دور قمر را چه اختيار
 

  در گردشند بر حسب اختيار دوست

 گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند
 

  چشم و ره انتظار دوستما و چراغ 

  كحل اجلواهرى به من آر اى نسيم صبح
 

  زان خاك نيكبخت كه شد رهگذار دوست
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 ى عشق و سر نياز ماييم و آستانه
 

  تا خواب خوش كه را برد اندر كنار دوست

  دمشن به قصد حافظ اگر دم زند چه باك
 

 «1»  منت خداى را كه نيم شرمسار دوست

  

   ى و آراسته شدن به چهار خصلت پسنديده: فرمايد باقر عليه السالم مىحضرت امام 

______________________________  
  .60حافظ، ديوان اشعار، غزل مشاره  -)1(

  303: زيبائى هاى اخالق، ص

آن هم  ها در حمل باارزش، هاىي فوق ديگر غرفه سبب ورود به اعالعليني و غرفه -كه در منت روايت مطرح است  -ديگر
  !ها خواهد بود ى ارزش برخوردار از مهه

  .دهم هاى انساىن است توجه مى ترين خصلت اينك مشا را به توضيح هر هشت خصلت كه از عاىل

  وفاى به عهد

انسان خداجو و مؤمن گاهى كار مثبىت را چه در جهت ماىل و چه در جهت اخالقى و چه در جهت خانوادگى و 
شود كه آن را اجنام دهد، بايد به اين معىن توجه داشته باشد كه وفاى به عهد امرى الزم و  ىاجتماعى براى خدا متعهد م

  .واجب است و قرآن جميد و روايات نسبت به اين حقيقت تأكيد و پافشارى دارند

  .»1« »َو َأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤًال ... «

  .و پيمان مورد بازپرسى است به عهد و پيمان وفا كنيد، زيرا عهد

  .»2« »...َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْمساِعيَل ِإنَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعدِ «

  .ترديد او انساىن وفادار به عهد و پيمان بود به كتاب زندگى امساعيل توجه كن، ىب
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  .»3« »َو الَِّذيَن ُهْم ِألَماناِِْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ «

  .ساىن هستند كه رعايت كنندگان امانت و پيمانندو اهل اميان ك

   به حضرت على بن احلسني عليه السالم گفتم مرا به: گويد شخصى به نام ابومالك مى

______________________________  
  .34): 17(اسراء  -)1(

  .54): 19(مرمي  -)2(

  .8): 23(مؤمنون  -)3(

  304: زيبائى هاى اخالق، ص

  :خرب ده، حضرت فرمودى قوانني دين  مهه

  »1« َقوُل اَحلّق َواُحلكُم ِبالَعدِل َوالَوفاءُ بِالَعهدِ 

  .ى قوانني دين است گفتار حق و حكومت به عدالت و وفاى به عهد مهه. 

  :فرمود از حضرت صادق عليه السالم شنيدم كه مى: گويد حسني بن مصعب مى

  »2«  ىل البَـرِّ َوالَفاِجِر، َوالَوفاءُ بِالَعْهِد ِللبَـرِّ َوالفاِجِر، َوِبرُّ الواِلَدْيِن بـَرَّْيِن َكانَا أْو فاِجرَْينِ أداءُ األمانَِة إ: َثالثٌَة ال ُعذَر ألحٍد ِفيها

اداى امانت به نيكوكار و بدكار، وفاى به عهد : سه چيز است كه در عمل به آن براى احدى هيچ عذرى نيست. 
  !در و مادر چه اين كه هر دو نيكوكار باشند و چه بدكارنسبت به نيكوكار و بدكار، نيكى به پ

  :كند كه آن حضرت فرمود موسى بن جعفر عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت مى

  »3«  َال ِديَن ِلَمن َالَعْهَد لَهُ 

  !بند به عهد و پيمانش نيست دين ندارد كسى كه پاى. 
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  به عهداهل بيت و وفاى 

ى امرياملؤمنني و فاطمه و حسن و  اند كه درباره شيعه و سىن روايت كرده »4« »يُوفُوَن بِالنَّْذرِ «  ى ى شريفه در شأن نزول آيه
  .حسني عليهم السالم نازل شده است

  داستان نزول آيه به اين سبب است كه حضرت حسن و حسني بيمار شدند،

______________________________  
، 37، باب 316/ 11: ؛ مستدرك الوسائل90، مجيع شدائع الدين ثالثة أشياء، حديث 113/ 1: خصال -)1(

  .13139حديث 

  .2، حديث 47، باب 92/ 72: ؛ حبار االنوار118، ثالث خصال ال عذر فيها، حديث 123/ 1: خصال -)2(

  .20، حديث 47، باب 96/ 72: ؛ حبار االنوار5: نوادر راوندى -)3(

  .7): 76(انسان  -)4(

  305: زيبائى هاى اخالق، ص

پيامرب هنگام عيادت به امرياملؤمنني عليه السالم . هاى برجسته از آن دو بزرگوار عيادت كردند رسول خدا و مجعى از چهره
بود دو فرزندت نذرى را بر عهده مى: فرمود ى زهرا  آن حضرت و فاطمه. اثر نبود گرفىت در شفاى آنان ىب اگر به خاطر 

ى خادمه هم به دنبال آن  عليهما السالم نذر كردند كه اگر خداى مهربان آن دو را شفا دهد سه روز روزه بگريند، فضه
  .دو بزرگوار متعهد سه روز روزه گرفنت شد

حسن و حسني پس از آن نذر شفا يافتند در حاىل كه خاندان طهارت پس از شروع روزه جهت افطار چيزى نداشتند، 
اى پشمني براى قرض دهنده ببافد، جو را  املؤمنني عليه السالم سه پيمانه جو از بازار قرض گرفت كه در برابرش پارچهامري 

به خانه آورد، حضرت زهرا عليها السالم آن را آسياب كرد و نان پخت و على عليه السالم پس از مناز مغرب نان را 
ى اهل خانه نان  به آنان مراجعه كرد و درخواست كمك منود، مهه جهت افطار بر سر سفره گذاشت كه ناگهان مسكيىن

ى خانواده نان خود را به او  خود را به او خبشيدند و با آب افطار كردند؛ شب دوم هم يتيمى طلب غذا كرد باز مهه
با آب افطار ى خانواده سهم خود را به او خبشيدند و جز  دادند، و شب سوم اسريى دق الباب كرد و اين بار هم مهه

  .نكردند
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روز چهارم در حاىل كه نذرشان را ادا كرده بودند، على عليه السالم مهراه دو فرزندش نزد پيامرب آمدند، چون پيامرب در 
به حضرت  » َهْل أَتى«  ى در اين وقت جربئيل با سوره. حسن و حسني از شدت گرسنگى ضعف و ناتواىن ديد گريست

  .»1« نازل شد

   به عهد از طرف انسان اين است كه خداى مهربان هم به ى وفاى نتيجه

______________________________  
  ى ، ذيل آيه243/ 30): فخر رازى(تفسري كبري : در تفاسري و مصادر شيعه و سىن اين مطالب ذكر شده است -)1(
؛ فرائد 368: ؛ غاية املرام670/ 4: كشاف؛ تفسري  514/ 10: ؛ جممع البيان»...ُحبِّهِ   َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى«

/ 20: ؛ تفسري امليزان135/ 10: ؛ تفسري برهان390/ 2: ؛ تفسري قمى299/ 6: ؛ الدر املنثور53/ 2: السمطني
212.  

  306: زيبائى هاى اخالق، ص

دنياىي و ى مؤمن كه پاداش عظيم  هاى مثبت و خلق و خوى پسنديده هاى صادقانه و عمل هايش نسبت به نيت وعده
  :آخرتى است وفا كند، چنان كه در قرآن جميد به اين واقعيت خرب داده است

  .»1« »َو َأْوفُوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ «

در جهت (وفا كنيد تا من هم به عهدى كه نسبت به مشا ) كه فرمان ما و احكام و حالل و حرام من است(به پيمان من 
  .كنم  دارم وفا) پاداش خبشى به مشا

كند چه بسا  پسر پيامرب، مؤمن را چيست كه وقىت دعا مى: به حضرت صادق عليه السالم گفتم: گويد هشام بن سامل مى
؛ مرا »2« »اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ « :شود؟ در حاىل كه خدا فرموده شود، و چه بسا مستجاب منى براى او مستجاب مى

  .خبوانيد تا مشا را اجابت كنم

هنگامى كه عبد، خدا را در دعايش به نيت راستني و قلب خملص خبواند دعايش پس از وفاى به تعهداتش : فرمودحضرت 
شود، آيا  گردد، و اگر خدا را بدون نيت راستني و بدون قلب خملص خبواند دعايش مستجاب منى به خدا مستجاب مى

  ا كنم؟خدا نفرموده به عهدم وفا كنيد تا به عهدى كه به مشا دارم وف

  .»3« پس كسى كه وفا كند نسبت به او وفا خواهد شد
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   راسىت در زبان

ى پيامربان  ها خواسته است و مهه ى انسان ترين صفاتى است كه حضرت حق از مهه صدق در گفتار و راستگوىي از عاىل
  .اهلى و امامان معصوم و اولياى خدا به اين صفت زيبا آراسته بودند

______________________________  
  .40): 2(بقره  -)1(

  .60): 40(مؤمن  -)2(

  .23، حديث 24، باب 379/ 90: ؛ حبار االنوار242: اختصاص -)3(

  307: زيبائى هاى اخالق، ص

مؤمن، خدعه در گفتار و غش در كالم و دروغ در سخن ندارد، بلكه مهه جا و با مهه كس بر اساس دستور شرع و حكم 
  .پرهيزد گويد و از دروغ و گفتار خالف حقيقت مى ق مىعقل سخن به راسىت و صد

  .ى زبان و وظايفش تا جاىي كه اقتضا داشت مطالىب گفته شد ى اين نوشتار درباره در فصول گذشته

آنچه كه در اين خبش شايان ذكر است اين است كه خدا و پيامربان و امامان به شدت از دروغ و دروغگو متنفرند و در 
  .لعنت و دورى از رمحت بر دروغگويان مقّرر شده است آيات كتاب خدا

  .»1« »فـََنْجَعْل َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبنيَ «

  .دهيم پس لعنت و دورى از رمحت خدا را بر دروغگويان قرار مى

ار يارانش مردى خدمت امرياملؤمنني عليه السالم آمد، در حاىل كه آن حضرت كن: خوانيم كه در روايىت بسيار عجيب مى
  :حضرت فرمود. به خدا سوگند من تو را دوست دارم و عاشق تو هستم: قرار داشت، به حضرت سالم كرد، سپس گفت

دروغ گفىت، : حضرت فرمود. به خدا سوگند دوستت دارم و اين سخن را تا سه بار تكرار كرد: آن مرد گفت. دروغ گفىت
ها آفريد، سپس دوستداران ما را به ما عرضه كرد،  دو هزار سال پيش از بدنگوىي نيسىت؛ زيرا خدا ارواح را  آن گونه كه مى
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 !آن مرد ساكت شد و ديگر به گفتارش باز نگشت. بينم اند منى به خدا سوگند روح تو را در آنان كه به ما عرضه شده
»2«  

  حيا منودن از امور زشت و ناپسند

______________________________  
  .61): 3(آل عمران  -)1(

  .5، حديث 7، باب 119/ 26: ؛ حبار االنوار1، باب معرفتهم اولياءهم، حديث 438/ 1: كاىف  -)2(

  308: زيبائى هاى اخالق، ص

خبشد، شرم و حيا كردن  دهد و مرتبه و مقام او را نزد حق و خلق رفعت مى از امور بسيار پسنديده كه به انسان ارزش مى
  .مشارند هاى واال و عاقل قبيح و زشت مى امورى كه خدا و انساناز امور قبيح و زشت است؛ 

اده شده است، بايد به وسيله ى اوىل و اصلى حيا، كه مايه ى مربيان دلسوز رشد و منو  اش از سوى خدا در وجود انسان 
از آلوده شدن و  داده شود و با نصيحت و موعظه و تذكر تقويت گردد تا وجود انسان در برخورد به امور قبيح و زشت

  .اتصال به خبائث امساك و امتناع ورزد

هاى انسان را از رفنت به  مربيان بايد اين معنا را تعليم دهند كه حياى مورد نظر حياى ناشى از عقل و خرد است كه قدم
داىن است كه شود، نه حياىي كه ناشى از جهل و نا دارد و از گرفتار شدن نفس به آلودگيها مانع مى سوى گناه باز مى

ادن در وادى عبادت و خدمت به خلق باز مباند كه در اين   شود انسان از پرسش سبب مى هاى علمى و به جا و از قدم 
شود و در فيوضات اهلى و رمحت  گونه موارد جاى حيا كردن نيست؛ زيرا اين گونه حيا انسان را از رشد و كمال مانع مى

  .بندد حق را به روى او مى

  :خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده است از رسول

  »1«  َحياءُ َعْقٍل َوَحياءُ ُمحٍْق، َفَحياءُ الَعقِل ُهَو الِعْلُم، َوَحياءُ اُحلمِق ُهَو اَجلْهلُ : اَحلياءُ َحياَءانِ 

از ناداىن حياى عقل و حياى محاقت؛ حياى عقل ناشى از ناداىن است و حياى محاقت ناشى : حيا بر دو گونه است. 
  .است
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هاىي بود كه با  ترين اسلحه حياى عاقالنه، حياى پيامربان و امامان و اولياى اهلى است كه در حيات آنان يكى از پرقدرت
  راندند و آنان را با آن شياطني را مى

______________________________  
/ 68: ل اخلامس ىف احلياء؛ حبار االنوار، الفص233: ؛ مشكاة االنوار6، باب احلياء، حديث 106/ 2: كاىف  -)1(

  .6، حديث 81، باب 331

  309: زيبائى هاى اخالق، ص

  .كردند اى روبرو مى شكست مفتضحانه

مت و حافظ چشم از نظر دوخنت به  حيا، حافظ زبان از انواع بدگوىي ها و حافظ گوش از گوش فرا دادن به غيبت و 
  .حافظ قدم از رفنت به جمالس خالف خداستناحمرمان و حافظ شكم از خوردن حرام و 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« اَحلَياءُ ِمَن االميَاِن َواالميَاُن ِىف اجلَنَّةِ 

شت است هاى اميان است و دارنده حيا از جلوه.    .ى اميان در 

  :و نيز حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »2«  َال إمياَن ِلَمن َالَحياَء َلهُ 

  .كسى كه حيا ندارد، اميان ندارد. 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم به روايت امام صادق عليه السالم از طريق پدران بزرگوارش فرمود

نَـْيِه، فإن ُكنُتم َفاِعلَني َفَال يَبيَنتَّ أحدُك: قاُلوا َوما نـَْفَعُل يَا َرُسوَل اللَّه؟ َقالَ . إْسَتْحُيوا ِمن اللَِّه حقَّ اَحلياءِ  م إّالوأجُله َبَني َعيـْ
ْنيا. َوْلَيْحَفظ الرأَس َوما َوعى، والبطَن َوما َحوى، َوْليذُكَر الَقبـَْر َوالَبلى   »3« َوَمن أراد اآلِخَرة فـَْلَيْدُع زِيَنَة اَحلياِة الدُّ



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

 

اگر حيا كننده هستيد  :چه كنيم؟ فرمود! اى پيامرب خدا: گفتند. ى حيا است حيا كنيد از خدا آن گونه كه شايسته. 
ى خود بيند، و سر و آنچه را از چشم و   احدى از مشا شب را به روز نياورد مگر اين كه مرگ خود را در برابر دو ديده

  گوش و زبان در بر دارد حفظ كند، و شكم و آنچه را از خوراك در خود

______________________________  
  .1، حديث 81، باب 329/ 68: ؛ حبار االنوار1ث ، باب احلياء، حدي106/ 2: كاىف  -)1(

  .15971، حديث 110، باب 166/ 12: ؛ وسائل الشيعه5، باب احلياء، حديث 106/ 2: كاىف  -)2(

  .13476، حديث 62، باب 45/ 12: ؛ مستدرك الوسائل58، حق احلياء من اللَّه، حديث 293/ 1: خصال -)3(

  310: زيبائى هاى اخالق، ص

  .حرام نگاه دارد، و قرب و پوسيده شدن بدن را به ياد آوردريزد از  مى

  .خواهد زيور دنيا را وا گذارد و كسى كه آخرت را مى

  .به من سفارشى ارائه دهيد: شخصى به پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم عرضه داشت

  :حضرت فرمود

  »1«  ِمن َقوِمكَ  اسَتحِىي ِمن اللَِّه َكما َتسَتْحِىي ِمن الّرُجِل الّصاِلحِ 

  .كىن حيا كن اى از قوم خود حيا مى از خدا چنان كه از مرد شايسته. 

   ى مردم خوش اخالقى با خانواده و مهه

شود كه سبب حسن معاشرت و خوىب رفتار با خانواده و مردم است،  هاى مثبىت گفته مى حسن خلق به صفات و ويژگى
در روايىت از پيامرب . حوصله، صرب، مهرورزى، تواضع و فروتىن، خاكسارى و انكسارمانند نرمى به خرج دادن، بردبارى، 

  :اسالم نقل شده است

  »2«  َخاِلِق الّناِس ِخبُُلٍق َحَسنٍ 



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

 

  .ى مردم با حسن خلق رفتار كن با مهه. 

  .منظور به كارگريى آن گونه اوصاف پسنديده در معاشرت با خانواده و مردم است

  :فرمايد لسالم مىامام صادق عليه ا

ؤِمُن َعَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِبَعَمٍل َبعَد الَفراِئِض أَحبَّ إَىل اللَِّه تـََعاَىل ِمن أْن َيَسَع النّ 
ُ
  »3«  اَس ِخبُُلِقهِ َما يـَْقَدُم امل

.______________________________  
  .20، حديث 81، باب 336/ 68: ، جملس ىف ذكر احلياء؛ حبار االنوار460/ 2: روضة الواعظني -)1(

لس السابع، حديث 186: اماىل طوسى -)2(   .92، باب 374/ 71: ؛ حبار االنوار312، ا

  .4، حديث 92، باب 375/ 68: ؛ حبار االنوار4، باب حسن اخللق، حديث 100/ 2: كاىف  -)3(

  311: زيبائى هاى اخالق، ص

تر از اين كه با اخالقش به مردم   عّز و جّل در نزد خدا حمبوبمؤمن پس از واجبات اهلى عملى را به پيشگاه خداى 
  .آورد گشايش دهد منى

   حديثى قابل توجه

مردى در زمان رسول خدا از دنيا رفت، او را براى دفن به گورستان بردند وىل هرچه  : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
ترديد  شود، ىب به چه علت زمني كنده منى: بردند، حضرت فرموداى از زمني كنده نشد، شكايت نزد پيامرب  كلنگ زدند ذره

ظرف آىب براى حضرت . رفيق مشا خوش اخالق بود، كنده نشدن زمني هيچ ربطى به او ندارد، ظرف آىب برامي بياوريد
  .اكنون به كندن زمني مشغول شويد: فرمود. آوردند، دست مباركش را در آب گذاشت و از آن آب به زمني پاشيد

  .»1« شد گوركنان شروع به كندن زمني كردند، گويا رمل نرمى بود كه زير نيش بيل و كلنگ آنان به راحىت زير و رو مى

  :فرمايد كه آن حضرت به مردم فرمود حضرت رضا عليه السالم از پدران بزرگوارش از پيامرب روايت مى

  »2« ِة َالَحمالَة؛ وإيّاُكم َوسوءُ اخلُلِق؛ َفإّن سوءُ اخلُلِق ِىف النّار َالَحماَلةَ َعَلْيُكم ِحبُسِن اخلُلِق؛ َفإّن ُحسَن اخلُلِق ِىف اجلَنَّ 
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شت است؛ و بپرهيزيد از بد اخالقى؛ زيرا بد اخالقى .  بر مشا باد به خوش اخالقى؛ زيرا خوش اخالقى به ناچار در 
  .بناچار در دوزخ است

  :كند كه آن حضرت فرمود از پيامرب روايت مىحضرت حضرت امام صادق عليه السالم از پدرانش 

______________________________  
  .8، حديث 92، باب 376/ 68: ؛ حبار االنوار10، باب حسن اخللق، حديث 101/ 2: كاىف  -)1(

  .17، حديث 92، باب 383/ 68: ؛ حبار االنوار41، حديث 31، باب 31/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  312: اخالق، صزيبائى هاى 

  »1«  إنَُّكم َلْن َتَسُعو النّاَس بِأمَواِلُكم َفَسُعوُهم بِأْخالِقُكم

  .توانيد با اموالتان به مردم گشايش دهيد، پس با اخالقتان به آنان گشايش دهيد مشا هرگز منى. 

ام سلمه به كند كه  حضرت موسى بن جعفر از پدرش حضرت صادق از جدش حضرت باقر عليهم السالم روايت مى
پدر و مادرم فدايت، زىن و دو مردى كه در دو زمان شوهر او بودند پس از : پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم گفت

شت مى انقضاى عمرشان از دنيا مى شوند، آن زن متعلق به كدام يك از آن دو شوهر است؟  روند و هر سه وارد 
رت بود انتخاب مى و براى خانوادهآن را كه از نظر اخالق نيكوتر : حضرت فرمود حسن خلق ! اى ام سلمه. كند اش 

  .»2«  مالزم با خري دنيا و آخرت است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  »3«  ُحسُن اخلُلِق ِنصُف الّدينِ 

  .اخالق نيكو نصف دين است. 

كه : كه ابواحلسن براى ما روايت كرد و گفت: گفت  ابواحلسن براى ما روايت كرد و: گويد امحد بن عمران بغدادى مى
  :ابواحلسن براى ما روايت كرد كه حسن از حسن از حسن براى ما روايت منود

  »4«  إّن أحَسَن اَحلَسِن اخلُْلُق اَحلَسنُ 
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  .»به اين كه نيكوترين نيكى اخالق نيك است«. 

   يمى زيبا مراد از ابواحلسن اّول حممد بن عبدالرح در اين قطعه

______________________________  
لس الثالث، حديث 12: اماىل صدوق -)1(   .17، حديث 92، باب 383/ 68: ؛ حبار االنوار9، ا

لس اخلامس والسبعون، حديث 498: اماىل صدوق -)2(   .23، حديث 92، باب 384/ 68: ؛ حبار االنوار8، ا

  .15930، حديث 104، باب 154/ 12: ؛ وسائل الشيعه106، حديث 30/ 1: خصال -)3(

  .30، حديث 92، باب 386/ 68: ؛ حبار االنوار102، حديث 29/ 1: خصال -)4(

  313: زيبائى هاى اخالق، ص

است، و ابواحلسن دوم على بن امحد بصرى است، و ابواحلسن سوم على بن حممد واقدى است، و حسن اول  شوشرتى
ىب احلسن بصرى، و حسن سوم حضرت جمتىب حسن بن على بن اىب طالب حسن بن عرفه عبدى، و حسن دوم حسن بن ا

  .عليهما السالم است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم به ابوذر فرمود

  »1« اّتِق اللََّه حيُث ُكنَت، َوخاِلِق الّناَس ِخبُلٍق َحَسن، َوإذا َعِملَت َسيّئًة َفاْعَمل َحَسنًة َمتحوَها

اى اهلى را مراعات كن، و با مردم با خوش خلقى آميزش داشته باش، و چون گناهى مرتكب شدى هر كجا هسىت تقو . 
  .اى به جا آور كه آن گناه را حمو كند حسنه

   حسن خلق عامل جنات

سوگند ياد كردند كه پيامرب اسالم را به ) دو بت مشهور قريش(سه نفر به الت و عّزى : فرمايد امام سجاد عليه السالم مى
امرياملؤمنني عليه السالم به تنهاىي به سوى آنان رفت و يكى از آنان را كشت و دو نفر ديگر را زنده دستگري  . ل برسانندقت

: حضرت فرمود. يكى از اين دو نفر را نزديك من آور، يكى را آورد: رسول خدا فرمود. كرد و مهراه خود نزد پيامرب آورد
  :ول اللَّه، گفتال اله اال اللَّه واشهد اىن رس: بگو
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  .او را برب و گردنش را بزن: حضرت فرمود. تر است كوه ابوقبيس نزد من از گفنت اين كلمه حمبوب

. مرا هم به دوستم ملحق كن: گفت. ى شهادتني را بگو دو كلمه: پس به او فرمود. آن ديگر را نزديك كن: سپس فرمود
  يا على او را هم برب: حضرت فرمود

______________________________  
لس السابع، حديث 186/ 1: اماىل طوسى -)1(   .46، حديث 92، باب 389/ 68؛ حبار االنوار؛ 312، ا

  314: زيبائى هاى اخالق، ص

سالم پروردگارت ! يا حممد: جربئيل به پيامرب نازل شد و گفت. على عليه السالم او را برد تا گردنش را بزند. و گردن بزن
! يا على: حضرت فرمود. او را نكش؛ زيرا خوش اخالق و در ميان قومش اهل سخاوت است: گويد رساند و مى مى

دهد اين بت پرست، خوش اخالق و در ميان  ى پروردگار من است كه به من خرب مى دست نگاهدار، اينك فرستاده
وردگار تو است كه حسن خلق و سخاوت من را ى پر  اين فرستاده: اقوامش اهل سخاوت است، مشرك زير مششري گفت

به خدا سوگند با داشنت برادرى انساىن هرگز خود را مالك درمهى به حساب : گفت. آرى: دهد؟ فرمود به تو خرب مى
پس پيامرب . گومي اشهد ان ال اله اال اللَّه و انك رسول اللَّه روىي از خود نشان ندادم و اكنون مى نياوردم و در جنگ ترش

شت ابدى و جاويد كشانيد: فرمود مردى روبروى  »1« !اين مرد از كساىن است كه خوش اخالقى و سخاوتش او را به 
  .خوش اخالقى: دين چيست؟ فرمود: رسول خدا آمد و گفت

  .خوش اخالقى: دين چيست؟ فرمود: سپس از طرف راست پيامرب آمد و گفت

  .خوش اخالقى: ت؟ فرموددين چيس: آن گاه از طرف چب پيامرب آمد و گفت

آيا دين را نفهميدى؟ دين : دين چيست؟ حضرت به او توجه فرمود و گفت: سپس از پشت سر رسول خدا آمد و گفت
  .»2«  اين است كه به خشم نياىي

   كمال خوش رفاقىت

______________________________  
لس الثاىن و العشرون، حديث 105: اماىل صدوق -)1(   .4، حديث 106، باب 73/ 41: االنوار ؛ حبار4، ا
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حسن : ما الدين، فقال! يا رسول اللَّه: جاء رجل إىل رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم من بني يديه، فقال -)2(
، مث حسن اخللق: ما الدين، فقال: حسن اخللق، مث أتاه من قبل مشاله، فقال: ما الدين، فقال: اخللق، مث أتاه عن ميينه، فقال

  .أما تفقه الدين هو أن ال تغضب: ما الدين، فالتفت إليه وقال: أتاه من ورائه، فقال

  .63، حديث 92، باب 393/ 68: ، باب العتاب؛ حبار االنوار89/ 1: جمموعه ورام

  315: زيبائى هاى اخالق، ص

لى عليه السالم با مردى از اهل ذّمه ع: كند حضرت صادق عليه السالم از پدر بزرگوارش امام باقر عليه السالم روايت مى
هنگامى كه بر سر دوراهى راه . كوفه: قصد كجا دارى؟ حضرت فرمود! ى خدا اى بنده: مرد ذّمى به او گفت. مهراه شد

آرى : تو خيال كوفه نداشىت؟ فرمود: ذّمى گفت. ذّمى تغيري كرد حضرت هم مسريش را از كوفه به مسري ذّمى تغيري داد
  :راه را رها كردى؟ فرمود: ذّمى گفت. اشتمخيال كوفه د

اين از كمال خوش رفاقىت است كه مرد دوستش را هنگام : در حاىل كه دانسىت چرا مهراه من شدى؟ فرمود: گفت. دانستم
: پيامرب اين چنني گفته است؟ حضرت فرمود: ذّمى گفت. جداىي مشايعت كند و پيامرب ما اين گونه به ما فرمان داده است

تنها پريو واقعى او كسى است كه از او در كارهاى باارزش پريوى كرده است و من نزد تو شهادت : ذّمى گفت. آرى
پس ذّمى با على عليه السالم بازگشت و زماىن كه حضرت را شناخت . دهم كه من هم بر طريقه و روش تو هستم مى

  .»1« مسلمان شد

هاى روحى و سبب  هاى باطىن و كرامت ى مردم از ارزش و با مههدر هر صورت خوش خلقى با اهل و عيال و خانواده 
جلب حمبت ديگران و مصون ماندن از بسيارى از شرور و باعث زياد شدن روزى و جلب خشنودى و رضايت حق و 

  .عامل پاداش و جزاى عظيم در قيامت و از علل خبشوده شدن گناهان و حمو شدن سيئات است

دين و دور از انسانيت و سبب  ى و خشونت از صفات شيطان صفتان و خوى مردم ىببد خلقى و ترش روىي و عبوس
رميده شدن مردم از انسان و رجنش خانواده و آزار مردم و باعث سخط و غضب حق و عامل دوزخى شدن انسان و 

  .بسته شدن درهاى رمحت به روى اوست

   اتى هولناك حمشر با عمل اندك جن چه بسا خوش خلقاىن كه در عرصه
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______________________________  
، باب 134/ 12: ؛ وسائل الشيعه5، باب حسن الصحابة و حق الصاحب ىف السفر، حديث 670/ 2: كاىف  -)1(

  .15863، حديث 92

  316: زيبائى هاى اخالق، ص

  .سخت دوزخند يابند و چه بسا بد خلقاىن كه با داشنت عمل بسيار طريق جنات به روى آنان مسدود و مستحق عذاب

  317: زيبائى هاى اخالق، ص

  ...ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتم ِالنـُْفِسُكمْ 

  7): 17(اسراء 

   نيكى با ديگران) قسمت دوم روايت صفات پسنديده(خبش چهاردهم 

  318: زيبائى هاى اخالق، ص

ؤِمِنَني أسَكَنه اللَّه ِىف َأعَلى ِعِليّ ... 
ُ
َمن آَوى اليتيَم : َني ِىف ُغَرٍف َفوَق ُغَرٍف ِىف حمّل الشََّرِف كّل أشرفَوأربٌع َمن ُكّن ِفيه ِمن امل

ما وِبرَُّمها وَملَْ   َحيزُنـُْهما، َوَمن َمل َوَنَظر َلُه َفكان َله ابا َرحيمًا، َومن َرِحم الّضعيف وأعاَنه وََكفاه، َومن أنفَق عَلى واِلَديِه وَرَفق ِ
  »1«  لى َما َيكِلُفه وََمل َيسَتِسَعه ِفيَما َاليُِطيقُ َخيِرَق ِمبَملوِكه َوأَعَنه عَ 

ترين  ها در شريف هاىي باالى غرفه و چهار چيز است كسى كه از مؤمنني در او باشد خدا او را در اعلى عليني در غرفه. 
باشد، و كسى كه كسى كه يتيمى را پناه دهد و به او نظر حمبت اندازد و نسبت به وى پدرى مهربان : دهد حمل جاى مى

ى پدر و مادرش را بپردازد و با آنان مدارا   به ناتوان رحم كند و او را يارى دهد و امورش را كفايت منايد، و كسى كه هزينه
دار ننمايد، و كسى كه به حقوق غالم و كنيز و خدمتكارش جتاوز  كند و نسبت به هر دو نيكى ورزد و آنان را غصه

  .كند يارى دهد و او را در امورى كه در طاقت او نيست به كار نگريد يف مىنكند و او را بر آنچه تكل

   يتيم نوازى
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گويند كه يا به خاطر مرگ پدر از نوازش و حمبت پدرانه حمروم شده، يا به سبب مرگ مادر از آغوش  يتيم به آن انساىن مى
  .بت را از دست داده استره گشته، يا هر دو منبع لطف و فيض و عشق و حم ى مادرانه ىب عاشقانه

   هاى اسالمى اهل اميان توجه از وظايف اهلى و تكاليف قرآىن و مسؤوليت

______________________________  
  .38، حديث 38، باب 380/ 66: ؛ حبار االنوار1، حديث 21، جملس 166: اماىل مفيد -)1(

  320: زيبائى هاى اخالق، ص

  .خشنودى خداستمهه جانبه به يتيمان براى جلب 

هاىي بسيار مهم مردم را به  قرآن جميد و روايات در ضمن بيان مطالىب لطيف و اشاراتى دقيق، و سفارشاتى عميق و توصيه
  .اند ى يتيمان دعوت كرده و اين كار را از اعظم عبادات و افضل قربات مشرده رعايت حقوق مهه جانبه

اى در روايات اهل بيت عليهم  ه بار از يتيم ياد كرده، و فصل جداگانهحق يتيم آن چنان عظيم است كه قرآن بيست و س
  .ى بسيار مهم اختصاص يافته است السالم به اين برنامه

  :قرآن جميد نسبت به ايتام اين عناوين را به كار گرفته است

به يتيم، كار براى يتيم، حفظ مال احسان به يتيم، اكرام به يتيم، اطعام يتيم، انفاق به يتيم، امر ازدواج يتيم، پناه دادن 
  .يتيم، خوردن مال يتيم، برخورد قهر آميز با يتيم

  :نگارم ى قرآن به ترتيب عناوين باال عبارت است از آياتى كه در اين سطور مى آيات كرميه

   احسان به يتيم

  .»1« »...َو اْلَمساِكنيِ   َو اْلَيتامى  اْلواِلَدْيِن ِإْحساناً َو ِذي اْلُقْرىبَو ِإْذ َأَخْذنا ِميثاَق َبِين ِإْسرائِيَل ال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َو بِ «

و ياد كنيد هنگامى را كه از بىن اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و 
  .يدستان احسان و نيكى كنيد
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______________________________  
  .83): 2(بقره  -)1(

  321: زيبائى هاى اخالق، ص

   اكرام به يتيم

  .»1« »َكالَّ َبْل ال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ «

چنني نيست كه خدا مشا را خوار و پست كرده باشد، بلكه عّلت خوارى و پسىت مشا اين است كه يتيم را گرامى نداشتيد 
  .و حقوقش را رعايت ننموديد

گريد و  شود كه هركس به اكرام يتيم و رعايت حق او برخيزد، مورد اكرام حضرت حق قرار مى ى شريفه استفاده مى از آيه
  .يابد در پيشگاه حضرت رّب رفعت مقام مى

   اطعام به يتيم

  .»2« »ُحبِِّه ِمْسِكيناً َو يَِتيماً َو َأِسرياً   َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى«

يدست و يتيم و اسري مىو پيوسته در عني دوست داشنت طعام براى خو    .خورانند دشان آن را به 

ى شريفه خداى مهربان اطعام به يتيم را از اعمال قابل تقدير اهل بيت عليهم السالم مشرده است، اهل بيىت كه  در اين آيه
رمشق حسنه ى مردم س ى امور زندگى براى مهه ى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم، هم سنگ قرآن و در مهه به فرموده

  .هستند

   انفاق به يتيم

   َيْسئَـُلوَنَك ما ذا يـُْنِفُقوَن ُقْل ما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َخْريٍ َفِلْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـرَِبنيَ «

______________________________  
  .17): 89(فجر  -)1(

  .8): 76(انسان  -)2(
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  322: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« »...اْلَمساِكِني َو اْبِن السَِّبيلِ َو   َو اْلَيتامى

كنيد به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و  آنچه را از مال انفاق مى: پرسند چه چيزى را انفاق كنند، بگو از تو مى
  .يدستان انفاق كنيد

   ازدواج يتيم

  .»2« »...َحىتَّ ِإذا بـََلُغوا النِّكاحَ   َو ابـْتَـُلوا اْلَيتامى«

ى تصرف در اموالشان تا زماىن كه براى ازدواج آماده شدند و  نسبت به امور دينشان و اخالق و رفتارشان و حنوه يتيمان را
  ...ى نكاح براى آنان سهل و آسان آمد آزمايش كنيد، اگر توان ازدواج داشتند اموالشان را در اختيارشان قرار دهيد مسأله

  .»3« »...َفاْنِكُحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِّساءِ   ْلَيتامىَو ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف ا«

ترسيد كه در ازدواج با يتيمان نتوانيد عدالت را رعايت كنيد پس با آن كس از زنان كه خوشايند مشاست ازدواج   و اگر مى
  .كنيد

   حفظ مال يتيم

بر سرپرست يتيم واجب است كه در حفظ آن مال  اگر از پدر يتيم يا مادرش يا از هر دو نفر ماىل براى يتيم باقى ماند
  آن مال را تا دينار آخر در اختيار او قرار -سن تشخيص مسائل مربوط به امور ماىل -بكوشد، و پس از رشد يتيم

______________________________  
  .215): 2(بقره  -)1(

  .6): 4(نساء  -)2(

  .3): 4(نساء  -)3(

  323: زيبائى هاى اخالق، ص
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  .هدد

ُلوا اْخلَِبيَث بِالطَّيِِّب َو ال َتْأُكُلوا أَْمواَهلُْم ِإىل  َو آُتوا اْلَيتامى«   .»1« »َأْمواِلُكْم إِنَُّه كاَن ُحوباً َكِبرياً   َأْمواَهلُْم َو ال تـََتَبدَّ

اموال آنان را به اموال يتيمان را به خود آنان بدهيد و مال نامرغوب خود را با مال مرغوب آنان جابه جا نكنيد، و 
  .ى اموال خود خنوريد، زيرا اين كار گناهى بزرگ است ضميمه

  .»2« »...فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـُْهْم ُرْشداً َفاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمواَهلُْم َو ال َتْأُكُلوها ِإْسرافاً َو ِبداراً َأْن َيْكبَـُروا... «

گى و تصرف در اموال يافتيد اموالشان را در اختيارشان بگذاريد، و پس اگر از آنان رشد و صالحيىت در كارگرداىن زند 
  ...اموالشان را به خيال اين كه مبادا كبري شوند از روى اسراف و شتاب خنوريد

   خوردن مال يتيم

تصرف در اموال يتيمان بدون جموز شرعى، و خوردن آنچه در مالكيت آنان است گناهى بسيار سنگني و سبب دچار 
  .عذاب اهلى استشدن به 

ا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوِِْم ناراً َو َسَيْصَلْوَن َسِعرياً   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى«   .»3« »ظُْلماً ِإمنَّ

خورند و به  هايشان آتش مى خورند جز اين نيست كه در شكم ترديد كساىن كه اموال يتيمان را از روى جتاوز و ستم مى ىب
  .زودى در آتش برافروخته درآيند

______________________________  
  .2): 4(نساء  -)1(

  .6): 4(نساء  -)2(

  .10): 4(نساء  -)3(

  324: زيبائى هاى اخالق، ص

   پناه دادن به يتيم
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  .هاى نيك انساىن است پناه دادن به يتيم است از امورى كه بسيار پسنديده و باارزش و از خصلت

به يتيم براى مصون ماندن او از آفات و بالها و حوادث تلخ و قرار گرفتنش در مدار امنيت و تربيت و رشد و  پناه دادن
صالح الزم كار بسيار باارزشى است كه حضرت حق به خود نسبت داده است، و در حقيقت كسى كه يتيم را پناه دهد  

  .كارى اهلى اجنام داده است

  .»1« » وىأَ َملْ جيَِْدَك يَِتيماً َفآ«

  آيا خدا تو را يتيم نيافت پس پناهت داد؟

   برخورد نامناسب با يتيم

آورد برخورد نامناسب و قهر آميز با يتيم  از كارهاى زشىت كه بنا بر روايات اهل بيت عليهم السالم عرش را به لرزه مى
  .روحى قرار دهدكند و او را در فشار  سوزاند و اشكش را جارى مى است، برخوردى كه دل او را مى

خداى مهربان كه وىل و سرپرست حقيقى ايتام است و مردم مؤمن را وكيل خود در اين سرپرسىت گرفته از اين كه با يتيم 
ى فرموده است   :برخورد قهر آميز شود 

  .»2« »فََأمَّا اْلَيِتيَم َفال تـَْقَهرْ «

  .وى برخورد قهر آميز ننماىيى او اين است كه با  و اما يتيم، از وظايف و تكاليفت درباره

______________________________  
  .6): 93(ضحى  -)1(

  .9): 93(ضحى  -)2(

  325: زيبائى هاى اخالق، ص

   كار براى يتيم

تا زماىن كه يتيم قدرت بر اجنام كارهاى خود را ندارد، و به اين خاطر ممكن است زيان و ضررى متوجه او شود بر اهل 
  .تكليف است كه به خاطر خدا كار الزم را براى او اجنام دهند اميان و دلسوزان
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دو پيامرب چون موسى و خضر عليهما السالم با هم : فرمايد كار براى يتيم از چنان ارزشى برخوردار است كه قرآن جميد مى
كه آن دو مسافر ملكوتى را اى رسيدند، از اهل آن قريه درخواست طعام كردند وىل اهل آن قريه از اين   رفتند تا به قريه مى

دام و خراىب بود، پس خضر عليه السالم به تعمري  مهمان كنند امتناع ورزيدند، در آن قريه ديوارى را يافتند كه نزديك به ا
ديوار متعلق به دو طفل يتيم در اين : و استوار ساخنت آن اقدام كرد و پس از بيان مطالىب به موسى عليه السالم گفت

ه زير آن ديوار گنجى متعلق به آن دو يتيم قرار داشت، دو يتيمى كه پدرشان مردى صاحل و شايسته بود، خدا شهر بود ك
كه من با تعمري و استوار كردن (ى رمحت پروردگارت گنجشان را  اراده كرد كه آن دو يتيم به سن رشد برسند تا در سايه

  .»1« استخراج كنند) ديوار دور از دستربد قرار دادم

   وايات و يتيمر 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
يُد َأْن يـَنـَْقضَّ فَأَقاَمُه قاَل َلْو َفاْنطََلقا َحىتَّ ِإذا أَتَيا أَْهَل قـَْرَيٍة اْسَتْطَعما َأْهَلها َفَأبـَْوا َأْن ُيَضيـُِّفوُمها فـََوَجدا ِفيها ِجداراً يُرِ « -)1(

َأمَّا السَِّفيَنُة َفكاَنْت * قاَل هذا ِفراُق بـَْيِين َو بـَْيِنَك َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل ما َملْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْرباً * ْذَت َعَلْيِه َأْجراً ِشْئَت َالختََّ 
َو َأمَّا اْلُغالُم َفكاَن أَبَواُه ُمْؤِمنَـْنيِ * لَّ َسِفيَنٍة َغْصباً ِلَمساِكَني يـَْعَمُلوَن ِيف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن أَِعيَبها َو كاَن َوراَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ كُ 

َو أَمَّا اجلِْداُر َفكاَن لُِغالَمْنيِ يَِتيَمْنيِ * َفَأَرْدنا َأْن يـُْبِدَهلُما َربـُُّهما َخْرياً ِمْنُه زَكاًة َو أَقْـَرَب ُرْمحاً * َفَخِشينا َأْن يـُْرِهَقُهما طُْغياناً َو ُكْفراً 
ُلغا َأُشدَُّمها َو َيْستَ  ْخرِجا َكنَزُمها َرْمحًَة ِمْن َربَِّك َو ما فـََعْلُتُه ِيف اْلَمِديَنِة َو كاَن َحتَْتُه َكنـٌْز َهلُما َو كاَن أَبُوُمها صاِحلاً َفَأراَد َربَُّك أَْن يـَبـْ

  .82 - 77): 18(كهف   »َعْن أَْمِري ذِلَك تَْأِويُل ما َملْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصْرباً 

  326: زيبائى هاى اخالق، ص

نَفِسِه، َوْلَريَحِم الَيِتيَم، َوْلُيِعِن  َمن أراَد أن يُدِخَلُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِىف َرمحَِتِه وُيسِكَنُه َجنََّتُه، فـَْلُيْحِسْن ُخُلَقُه، َولُيعِط النصَفَة ِمن
  »1«  الضَِّعيَف، َوْلَيَتواَضْع للَِّه الَِّذى َخَلقهُ 

شت جايش دهد، بايد اخالقش را نيكو گرداند، و از جانب  كسى كه مى.  خواهد خدا او را در رمحتش درآورد، و در 
  .خود به مهگان انصاف دهد، و به يتيم مهر ورزد، و ناتوان را يارى رساند، و براى خداىي كه او را آفريده فروتىن كند

   آمرزش والدين با اعمال نيك فرزندان
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عيسى بن مرمي عليه السالم به قربى عبور كرد كه صاحبش در عذاب بود، : دا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودپيامرب خ
سال اّول از اين قرب عبور  : سپس سال بعد به آن قرب عبور كرد در حاىل كه صاحبش دچار عذاب نبود، به پروردگار گفت

از او فرزندى شايسته به ! اى روح اللَّه: ا به او وحى فرمودخد. كردم صاحبش در عذاب بود، و سال بعد در عذاب نبود
  .»2«  اى را اصالح كرد، و يتيمى را پناه داد، پس به خاطر عمل فرزندش او را آمرزيدم سّن رشد رسيد كه جاده

   نوازى پاداش يتيم

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

َسّبَحَة والُوسطىَمن كّفَل يَِتيماً وَكّفَل نـََفَقتَ 
ُ
  »3«  ُه ُكنُت أنا وُهو ِىف اجلَّنِة َكهاتِني؛ وقـََرَن َبَني أصبَـَعيه امل

.______________________________  
لس احلادى و الستون، حديث 389: اماىل صدوق -)1(   .6، حديث 33، باب 18/ 72: ؛ حبار االنوار15، ا

  .2، حديث 31، باب 2/ 72: حبار االنوار ؛12، باب فضل الولد، حديث 3/ 6: كاىف  -)2(

  .4، حديث 31، باب 3/ 72: ؛ حبار االنوار45: قرب االسناد -)3(

  327: زيبائى هاى اخالق، ص

شتيم و بني دو انگشت  دار يتيمى شود و هزينه كسى كه عهده ى او را نيز به عهده گريد، من و او مانند اين دو در 
شت با خود نشان دهد(د مسّبحه و وسط خود را پيوند دا   ).تا نزديك بودن چنني انساىن را در 

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

اً َلهُ إّالَكَتَب اللَُّه َلُه ِبُكّل َشعَرٍة َمرَّ    »1« ْت َيُدُه َعَليها َحسنةً َما ِمن ُمؤِمٍن َوَال ُمؤِمَنٍة َيَضُع َيَدُه َعَلى َرْأِس يَتيٍم ُمَرتمحِّ

مؤمىن نيست كه از روى مهرورزى دستش را بر سر يتيم بگذارد مگر اين كه خدا به هر موىي كه دستش بر آن  مرد و زن. 
  .نويسد اى براى او مى بگذرد حسنه

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود
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الَّذى أبكى عبِدى الَّذى َسَلبَتُه أبَويِه ِىف ِصَغرِه؟ فـََو ِعزَِّتى َمن َهَذا : إّن اليتيَم إذا َبكى اهتَـزَّ َله الَعرُش فَيقوُل الرّب َتباَرَك وَتعاىل
  »2« َوَجَالِىل َالَيْسُكُته أحٌد إّالأوجبُت َله اجلّنة

ى مرا   چه كسى اين بنده: فرمايد ترديد هنگامى كه يتيم گريه كند، عرش به خاطر او به لرزه آيد، پس پروردگار متعال مى ىب. 
كند مگر  و مادرش را از او گرفتم به گريه انداخت؟ به عزت و جالمل سوگند احدى او را ساكت منىكه در كودكى پدر 

شت را بر او واجب مى   .كنم اين كه 

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  »3«  أحِسُنوا ِىف َعقِب َغريُِكم، ُحتَْفظُوا ِىف َعقِبُكم

.______________________________  
  .9، حديث 31، باب 4/ 72: ؛ حبار االنوار199: عمالثواب اال -)1(

  .12، حديث 31، باب 5/ 72: ؛ حبار االنوار200: ثواب االعمال -)2(

  .264، حكمت 833: ج البالغه -)3(

  328: زيبائى هاى اخالق، ص

  .كنندماند نيكى   به فرزندان باقى مانده از ديگران نيكى كنيد تا به فرزنداىن كه از مشا باقى مى

  :حضرت امام رضا عليه السالم فرمود

  »1« َمن َأَكَل ِمن َماِل الَيتيِم ِدرَمهاً واِحداً ظُلماً ِمن َغِري َحقٍّ ُخيَلُِّده اللَّهُ ِىف الّنار

  .كسى كه از مال يتيم از روى ستم و به ناحق يك درهم خبورد، خدا او را در آتش جاودانه كند. 

  او ترحم به ناتوان و يارى دادن

ى مردم را به آن دعوت فرموده، مهرورزى به ناتوان و يارى دادن  هاىي كه حضرت باقر عليه السالم مهه از زيباترين خصلت
  .نياز كند اش ىب به او در مشكالت، و قيام به امور زندگى اوست تا جاىي كه او را از قيام به امور زندگى
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  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

نَيا، فـَرََّج اللَُّه َعنُه اثـْنَـْنيِ َوَسبِعَني ُكرَبًة ِمن ُكَرِب اآل ِخَرِة َواثـْنَـْنيِ وسبعَني ُكربًة ِمن ُكَرِب أَال َوَمن فـَرََّج َعن ُمؤِمٍن ُكربًة ِمن ُكَرِب الدُّ
ْغصُ 

َ
ا امل نَيا أهَوُ   »2«  الدُّ

هاى دنياىي را برطرف كند، خدا هفتاد و دو گرفتارى از   رفتارىآگاه باشيد، كسى كه از مؤمىن گرفتارى و اندوهى از گ. 
  .ترينش بيمارى قولنج است از او برطرف كند هاى دنيا را كه آسان هاى آخرت و هفتاد و دو گرفتارى از گرفتارى گرفتارى

  :خدا به داود عليه السالم وحى كرد: امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .13، حديث 31، باب 5/ 72: ؛ حبار االنوار85، باب 332: فقه الرضا -)1(

، حديث 33، باب 18/ 72: ؛ حبار االنوار)ص(، باب ذكر مجل من مناهى النىب 15/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
8.  

  329: زيبائى هاى اخالق، ص

ؤِمِن ُكربـََته َوَلْو ِبَتمَرةٍ : َوما تِلَك اَحلسنُة؟ َقال! يا ربِّ : قال. نّةَ إّن العبَد ِمن ِعباِدى َليأتِيِىن بِاَحلسنِة فُأدِخُله اجلَ 
ُ
. يـَُفرُِّج َعِن امل

  »1«  َحقٌّ ِلَمن َعَرَفك أن َال يـَْقَطَع رجاَءهُ ِمنك: َفقال داودُ 

شت مى اى از بندگامن يك نيكى به پيشگاه من مى بنده.  پروردگارا آن يك : داود گفت. كنم آورد، پس من او را وارد 
. ى يك دانه خرماى خشك باشد برطرف منايد گرفتارى و اندوهى را از مؤمىن گرچه به وسيله: نيكى چيست؟ خدا فرمود

  .براى كسى كه تو را شناخته سزاوار است كه اميدش را از تو قطع نكند: داود گفت

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« َمن أقَاَل نَاِدماً، أو أغاَث َهلَفاَن، أو أعَتَق َنَسَمًة، أو َزوََّج َعَزباً : إليهم يوَم الِقيامةِ  أربَعٌة يَنُظُر اللَُّه عّز وجلّ 

  :اندازد چهار نفرند كه خداى عّز و جّل روز قيامت به آنان نظر رمحت مى. 
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ى ازدواج  زاد منايد، يا وسيلهكسى كه از پشيماىن گذشت كند، يا اندوهگيىن را يارى دهد، يا انساىن را از بند بردگى آ
  .مهسرى را فراهم آورد ىب

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

كروبِ 
َ
لُهوِف َوالتَّنِفيُس َعِن امل

َ
نوِب الِعَظاِم اغاثَُة امل   »3«  ِمن كّفاراِت الذُّ

  .هاى گناهان بزرگ يارى اندوهگني و برطرف كردن گرفتارى گرفتار است از كفاره. 

______________________________  
، حديث 374: ؛ معاىن االخبار)با كمى اختالف( 5، باب ادخال السرور على املؤمنني، حديث 189/ 2: كاىف  -)1(
1.  

  .13، حديث 33، باب 19/ 72: ؛ حبار االنوار55، حديث 224/ 1: خصال -)2(

  .21، حديث 33، باب 21/ 72: ؛ حبار االنوار24، حكمت 752: ج البالغه -)3(

  330: زيبائى هاى اخالق، ص

  :امام صادق عليه السالم فرمود

َعَمُه ِمن ُجوٍع أطَعَمُه اللَُّه ِمن َمن نـَفََّس َعن ُمؤِمٍن ُكرَبًة نـَفََّس اللَُّه َعْنُه َكَرَب اآلِخرَِة، َوَخرََج ِمن َقربِِه َوُهو ثَِلُج الُفؤاِد، َوَمن أط
ْخُتومِ َمثاِر اجلَنَِّة وَمن َسَقاُه 

َ
  »1«  َشربًَة َسَقاُه اللَُّه ِمَن الرَّحيِق امل

كند و از قربش با دل خنك وارد  هاى آخرت او را برطرف مى كسى كه از مؤمىن يك گرفتارى برطرف كند، خدا گرفتارى. 
شت مى گردد، وكسى كه مؤمىن را طعام دهد خدا او را از ميوه آخرت مى با شربىت آب  خوراند، و كسى كه مؤمىن را هاى 

  .كند سرياب منايد خدا او را از رحيق خمتوم سرياب مى

  نيكى به پدر و مادر
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است، بيست و يك بار به چهار زبان فارسى،  1382اين جانب در كتاب نظام خانواده در اسالم كه تاكنون كه سال 
ام، به اين  بزرگواران اشاره كرده اردو، انگليسى و عرىب چاپ شده است به تفصيل به حقوق پدر و مادر و احسان به آن

  .كنم خاطر در اين خبش به ذكر چند روايت اكتفا مى

  :برترين عمل در ميان اعمال كدام است؟ فرمود: به امام صادق عليه السالم گفتم: گويد منصور بن حازم مى

  »2«  الصَّالُة ِلَوقِتَها َوِبرُّ الَواِلَديِن َواِجلهاُد ِىف َسبيِل اللَّه

  .از در وقت ويژه به خودش و نيكى به پدر و مادر و جهاد در راه خدامن. 

______________________________  
، باب 321/ 71: ؛ حبار االنوار149: ؛ ثواب االعمال3، باب تفريح الكرب املؤمن، حديث 199/ 2: كاىف  -)1(

  .87، حديث 20

  .71، حديث 38، باب 392/ 66: االنوار؛ حبار 4، باب الرب بالوالدين، حديث 158/ 2: كاىف  -)2(

  331: زيبائى هاى اخالق، ص

  :به حضرت صادق عليه السالم گفتم: گويد ابراهيم بن شعيب مى

َيِدَك َفإنَُّه ُجنَّةٌ إِن اْسَتَطْعَت أن َتِلَى َذلك ِمنُه َفافَعل َوَلقِّْمُه بِ : إنَّ أىب َقد َكِربَ ِجّداً َوَضُعَف َفنحُن َحنِمُلُه إذا أراَد اَحلاَجَة َفقالَ 
  »1« َلك َغداً 

كشيم، حضرت  پدرم جداً كهنسال شده و دچار ناتواىن گشته و هرگاه نيازى داشته باشد ما اهل خانه او را به دوش مى. 
اگر بتواىن تنها خودت او را به دوش بكشى آن را اجنام ده، و هنگام غذا خوردن لقمه بر دهانش بگذار؛ زيرا اين  : فرمود

  .ونه خدمت براى فرداى قيامت تو نگاهدارى از بالهاستگ

  :دارد شنيدم مردى به حضرت صادق عليه السالم عرضه مى: گويد جابر جعفى مى

  :پدر و مادرى دارم كه هر دو خمالف با مشا و فرهنگ مشا هستند، حضرت فرمود

نَا سِلِمَني ِممَّن يـَتَـَوالَّ
ُ
  »2« بـَرَُّمها َكَما تـَبَـرُّ امل
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  .كىن نيكى كن آنان مهان گونه كه به شيعيان ما نيكى مىبه . 

  :امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت فرموده

قسِط ِعباَدٌة، والنظُر إىل الَواِلَديِن ِبَرأَفٍة َوَرمحٍة ِعبادةٌ 
ُ
، َوالنَّظر إىل األخ توّده ِىف اللَّه الَنظُر إىل العاِمل ِعباَدٌة، َوالنظُر إىل اإلماِم امل

  »3« عّز وجّل ِعبادةٌ 

ورز عبادت است، و نظر به رأفت و رمحت به پدر و مادر  نظر به عامل رباىن عبادت است، و نظر به رهرب عدالت. 
  .عبادت است، و نظر به برادر ديىن كه او را براى خداى عّز و جّل دوست دارى عبادت است

  :السالم فرمود امام صادق عليه

______________________________  
  .27707، حديث 106، باب 505/ 21: ؛ وسائل الشيعه13، باب الرب بالوالدين، حديث 162/ 2: كاىف  -)1(

  .14، حديث 2، باب 56/ 71: ؛ حبار االنوار14، باب الرب بالوالدين، حديث 162/ 2: كاىف  -)2(

لس 454: اماىل طوسى -)3(   .60، حديث 2، باب 73/ 71: ؛ حبار االنوار1015السادس عشر، حديث ، ا
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  »1« ُعُقوُق الوالَديِن ِمَن الَكباِئِر َألَنَّ اللََّه َعزَّ وجلَّ َجَعَل العاقَّ َعِصّياً َشِقّياً 

  .را عاصى و بدخبت قرار داده است گناه عاق پدر و مادر شدن از گناهان كبريه است، زيرا خداى عّز و جّل عاق. 

  رعايت حقوق خدمتكار

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

َمالِيِك َحّىت ظَنَـْنُت أنَّه َسَيْجَعُل َهلُم َوْقتاً إذا بـََلُغوا َذِلَك الَوقَت أُعتِ 
َ
  »2« ُقواَما زَاَل َجربَئِيُل يُوِصيِىن بِامل

كرد تا جاىي كه گمان كردم براى آنان وقت  و كنيزان و خدمتكاران و زيردستان سفارش مى پيوسته جربئيل مرا به غالمان. 
  .شوند دهد كه چون آن وقت برسد آزاد مى معيىن قرار مى
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  :فرمود از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم شنيدم كه مى: گويد ابوذر رمحه اهللا مى

  »3«  ا تَلِبُسونأطِعُموُهم ِممّا تَأُكُلوَن وألِبُسوُهم ممِّ 

  .پوشيد بپوشانيد خوريد خبورانيد و از آنچه خود مى به خدمتكاران و زيردستان از آنچه خود مى. 

  :امام باقر عليه السالم فرمود

  »4«  اِلَديِه، َوَرَفَق ِمبَمُلوِكهِ َمن آَوى الَيِتيِم، َوَرِحَم الضَّعيِف، َوأشَفَق َعَلى وَ : أربٌع َمن ُكنَّ ِفيِه بـََىن اللَُّه َلُه بَيتاً ِىف اجلَنَّةِ 

.______________________________  
  .66، حديث 2، باب 74/ 71: ؛ حبار االنوار2، حديث 479/ 2: علل الشرايع -)1(

لس السادس والستون، حديث 427: اماىل صدوق -)2(   .1، حديث 4، باب 139/ 71: ؛ حبار االنوار1، ا

  .5، حديث 4، باب 140/ 71: ، الفصل الثاىن و العشرون؛ حبار االنوار178: مشكاة االنوار -)3(

  .6، حديث 4، باب 140/ 71: ؛ حبار االنوار133: ثواب االعمال -)4(
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شت بنا مى چهار خصلت است در هركس باشد خدا براى او خانه پناه دادن به يتيم، و رمحت آوردن به : كند اى در 
  .ناتوان، و مهرباىن به پدر و مادر، و مداراى با مملوك و خدمتكار

  :فرمود از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم شنيدم كه مى: گويد ابوذر رمحه اهللا مى

ْكُسُه ِممّا يـَْلِبُس، َوَال ُيَكلِّْفهُ َما يـَْغلُِبُه، إخَواُنُكم َجَعَلُهُم اللَُّه َحتَت أيديُكم، َفَمن َكاَن أُخوُه َحتَت َيدِه فـَْلُيْطِعْمُه ِممَّا يَأُكُل، َوْليَ 
  »1«  فإن َكلََّفُه ما يـَْغِلُبُه فَلَيعِنهُ 

غالمان و مماليك و خدمتكاران برادران ديىن مشا هستند كه خدا آنان را زيردست مشا قرار داده است، پس كسى كه برادر . 
پوشد به او بپوشاند، و او را به آنچه  به او خبوراند و از آنچه خود مى خورد اش زيردست اوست بايد از آنچه خود مى ديىن

  .اندازد تكليف نكند و اگر تكليف كرد الزم است به او كمك دهد او را به زمحت مى
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   حكايىت شگفت از حضرت سجاد عليه السالم

داشت كه او را دنبال كارى فرستاد پدرم غالمى : كند كه آن حضرت فرمود ابوبصري از حضرت باقر عليه السالم روايت مى
خدا را اى على بن : و او نسبت به اجنام آن كار تأخري كرد، حضرت با تازيانه يك ضربه به او زد، غالم گريست و گفت

پدرم گريست و به : امام باقر عليه السالم فرمود! زىن؟ ام مى فرسىت و سپس تازيانه احلسني عليه السالم، مرا دنبال كارى مى
خدايا على بن احلسني را از خطايش در قيامت : به حرم رسول خدا برو و دو ركعت مناز خبوان، آن گاه بگو: گفتمن  

فدايت شوم، : گويد به حضرت باقر عليه السالم گفتم ابوبصري مى. برو تو در راه خدا آزادى: بيامرز، سپس به غالم فرمود
  .»2« وت كردى يك ضربت تازيانه است؛ وىل امام سك آزادى كفاره

______________________________  
  .11، حديث 4، باب 141/ 71: ، باب العتاب؛ حبار االنوار57/ 1: جمموعه ورام -)1(

  .12، حديث 4، باب 142/ 71: ؛ حبار االنوار116، حديث 7، باب 43: الزهد -)2(
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   على و بازار پرياهن فروشان

عليه السالم به بازار پرياهن فروشان آمد و دو پرياهن يكى را به ارزش سه درهم و ديگرى را به ارزش دو درهم امرياملؤمنني 
كنيد به  رويد و براى مردم سخنراىن مى مشا كه منرب مى: او گفت. قنرب اين پرياهن سه درمهى را بگري و بپوش: خريد و فرمود

كنم به تو برترى  و جواىن و داراى هيجان جواىن هسىت، من از پروردگارم حيا مىت: فرمود. تر سزاوارتريد اين پرياهن باارزش
خوريد  پوشيد بپوشانيد و از آنچه خود مى خدمتكاران را از آنچه خود مى: فرمود جومي، از رسول خدا شنيدم كه مى

  .»1« خبورانيد

   ى حسنات اخالقى هاى انسان در مسأله نيازمندى

هاى ارزشى، و پاك  هاى معنوى، و دارندگان خصلت گاه حسنات اخالقى، و آراستگان به زيباىي عرصهراه يافتگان به 
هاى ملكوتى، و حاالت  هاى نفساىن عقيده دارند هر انساىن براى رسيدن به فضايل انساىن و خصلت دامنان از زشىت

  :ارزمشند باطىن به پنج حقيقت نيازمند است

  .هاى اخالقى معرفت و آگاهى به زيباىي. 1
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ا. 2   .دلبستگى و عشق ورزى به آ

  .به كار گرفنت آن حسنات آمساىن و ملكات عرشى. 3

ا. 4   .تداوم خبشيدن نسبت به كارگريى و عمل به آ

  .هاى اهلى و انساىن تبليغ هنرمندانه و دعوت مهگان با زباىن پر از مهر و حمبت به آن خصلت. 5

توانند به   سعادت خبش كار مشكلى نيست و رفت و آمد چنداىن نياز ندارد، مهه مىبه دست آوردن معرفت به آن موارد 
   هاىي كه در اين زمينه بزرگان كتاب

______________________________  
  .19، حديث 4، باب 143/ 71: حبار االنوار -)1(
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هاى آنان تلفيقى از آيات و روايات و مباحث  نوشته. اجعه كننداند مر  دين و عاملان متعهد و دانشمندان دلسوز نوشته
ا هم كه عرىب است يا مطابق با منت عرىب يا خالصه ى عموم  اى از آن براى استفاده عقلى است و خوشبختانه برخى از آ

  .ترمجه شده است

ى  حقايق فيض، و اخالق حسنه ى ى منت عرىب كتاب اخالق راغب اصفهاىن، و ترمجه مانند بزرگوارى در اسالم ترمجه
نظري است مانند جلد دوم اصول كاىف،  هاى مهمى كه در اين زمينه در نوع خود ىب فيض، و معراج السعادة و نيز كتاب

ها، كه انسان با  ى ورّام، حمّجة البيضاء، اميان و كفر، حبار االنوار، جامع السعادات و امثال اين كتاب حتف العقول، جمموعه
ا به حسنات اخالقى معرفت و آگاهى پيدا مىدقت در  كند، و هنگامى كه با چشم دل مطالعه كند چراغ عشق  منت آ

ها  شود و به انسان براى آراسته شدن به آن موارد و به كار گرفنت آن ارزش ى دل او روشن مى به آن واقعيات در خانه
منايد كه عاشقانه حتت هر شرايطى به  جان او شريين مىى  دهد، و آن چنان آن حسنات در مقام عمل به ذائقه حركت مى

ا تن مى ار حمروم منانند، به تبليغ آن و  تداوم خبشيدن به عمل به آ دهد، و براى اين كه ديگران هم از اين بوستان مهيشه 
ا عاشقانه قدم به ميدان مى ا د دعوت مردم به آراسته شدن به آ ر وجود مردم مايه د و از دل و جان براى حتقق آ

  .گذارد مى
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مردم بايد بدانند كه به كار گرفنت حسنات اخالقى از اعظم عبادات و افضل قربات است، عبادتى كه نياز به زمحت غسل 
  .و وضو و روى به قبله كردن ندارد

   پاداش حسن خلق

  :ليه السالم فرمودهخوانيم كه امام صادق ع زمحت مى ى پاداش اين عبادت عظيم وىل ىب در روايىت درباره

   إّن اللََّه تَباَرَك َوَتعاَىل َليـُْعِطى الَعْبَد ِمن الثَّواِب َعَلى ُحْسِن اخلُُلِق َكما يـُْعِطى

  336: زيبائى هاى اخالق، ص

جاِهَد ِىف َسبيِل اللَِّه َيغُدو َعَليِه َويـَُروحُ 
ُ
  »1«  امل

روز در راه خدا  اى كه شبانه پاداشى چون پاداش رزمنده ى خود را بر حسن خلق خداى تبارك و تعاىل يقيناً بنده. 
  .كند رزميده عطا مى مى

ى خدا ببيند و خود را نيز در مهان جايگاه  بنده -ها ترين غريبه از زن و فرزند گرفته تا غريبه -ى مردم را انسان وقىت مهه
رتند، ج هاى اخالق نسبت به  اىي براى به كارگريى زشىتمشاهده كند و اين حقيقت را هم به خود بقبوالند كه مهه از او 

ى حسنات اخالقى  ى پرمايه شود كه با مهگان در سايه ماند، بلكه كوشش انسان در اين نقطه متمركز مى بندگان خدا منى
هاى اخالقى پاسخ دهد، چنان كه خداى مهربان در قرآن جميد از  هاى اخالقى آنان را با زيباىي رفتار كند و حىت بدى
هاى مثبت  ى معنوى خصلت ها خواسته، و اين واقعيت در حقيقت اوج اخالق و قلّه ها را با خوىب پيامربش، تالىف بدى

  .است

َنَك َو بـَيـَْنُه َعداَوةٌ « َو ما يـَُلقَّاها ِإالَّ الَِّذيَن * يمٌ َكَأنَُّه َوِيلٌّ محَِ   َو ال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َو َال السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ
  .»2« »َصبَـُروا َو ما يـَُلقَّاها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 

رت است دفع كن؛ آن گاه كسى كه ميان تو و ميان او دمشىن ] بدى را. [و نيكى با بدى يكسان است به آنچه خود 
  .گردد است، گوىي دوسىت يكدل مى

ره اند منى كه شكيبا بودهرا جز كساىن  ]  خصلت[و اين    .اى بزرگ، خنواهد يافت يابند و آن را جز صاحب 

   ترين مسائل معنوى و ارزشى، در خبش نظري، مهراه با عاىل اى است كم آيه
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______________________________  
  .10، حديث 92، باب 377/ 68: ؛ حبار االنوار12، باب حسن اخللق، حديث 101/ 2: كاىف  -)1(

  .35 -34): 41(فصلت  -)2(

  337: زيبائى هاى اخالق، ص

ى اخالقى راهى به  كند كه هرگز حسنه و نيكى و زشىت و بدى اخالقى يكسان و برابر نيست، حسنه اّول آيه اعالم مى
ى اخالقى  سوى قرب و رضاى خداست، و زشىت اخالقى راهى به سوى سخط و خشم حق و آتش دوزخ است، حسنه

ى پسىت و ناامىن و  ان و امنيت و آرامش و دل خوشى فرد و خانواده و جامعه، و زشىت اخالقى مايهى ارزش انس مايه
  .اضطراب فرد و خانواده و جامعه است

رت و حالىت كه نيكوتر است  در خبش دوم آيه، فرمان حكيمانه مى دهد، زشىت اخالقى ديگران را به خود با روش اخالقى 
  .و كسى دمشىن است گويا يارى و دوسىت نزديك و خودماىن استدفع كن كه ناگهان ميان تو 

رت و برتر را كه مقابله گويد اين حسنه در خبش سوم آيه، مى رت است منى ى اخالقى  پذيرند  ى بدى با روشىن كه روش 
  .منايند مىكنند، و بر مرز حقايق اخالقى ثبات و پايدارى  مگر كساىن كه وجودشان را از انتقام گرفنت منع مى

پذيرند مگر آنان كه از خري و كمال و كرامت و بزرگوارى نصيب عظيم  فرمايد اين روش را منى در خبش پاياىن آيه، مى
  .دارند

   پاداش صرب و بردبارى

ها و برخوردهاى نامناسب  آرى، صرب منودن و پايدارى نشان دادن و ثبات قدم داشنت در امر معنوى، و در برابر تلخى
  .براى استوار شدن حقايق اخالقى در عمق نفس عبادتى بسيار مهم و داراى پاداشى باارزش است ديگران

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

ٍد ِمن عند اللَِّه َيسَمُع آخُرهم كما َيسَمُع أّوُهلم ُمنا  إذا كاَن يَوَم القياَمة َمجََع اللَّه عّز وجّل اخلالِئَق ِىف َصعيٍد َواحٍد، ونادى
الِئكِة فيقولوَن َهلُم: أين أهُل الصِرب؟ قَالَ : يقولُ 

َ
ما كاَن صربُُكم َهذا الَّذى َصَربُمت؟ : فيقوُم ُعُنٌق ِمن الّناِس ُمسَتقِبُلهم ُزمرةٌ ِمن امل

  .ن َمعِصيِة اللَّهَصَربنا أنُفسنا على طاعِة اللَّه وَصَربناها عَ : فيقولون
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  َصَدَق ِعباِدى َخَلْوا سبيَلُهم ِليدُخلوا اجلّنَة ِبَغريِ : فـَيُنادى ُمناٍد ِمن ِعنَد اللَّه: قال

  338: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1«  حسابٍ 

ني و دهد كه اول اى ندا مى كند و از جانب خدا ندا دهنده هنگامى كه روز قيامت شود خدا مهه را در يك سرزمني مجع مى
اى از  خيزند و دسته اهل صرب و شكيباىي كجايند؟ پس گروهى از مردم از جاى برمى: گويد شنوند مى آخرين آن ندا را مى

ما وجودمان را بر طاعت خدا نگاه : گويند صرب مشا چه بود؟ مى: گويند كنند و به آنان مى فرشتگان از آنان استقبال مى
گويند، راه را به  بندگامن راست مى: دهد اى از سوى خدا ندا مى پس ندا دهنده. داشتيم و نسبت به معصيتش حبس منودمي

شت شوند   .روى آنان باز كنيد تا بدون حساب وارد 

   پيوند ميان خالق و خملوق

وايت خدا حسنات اخالقى را پيوند بني خود و بندگانش به مشار آورده و در اين زمينه ر : فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
  :هاى رواىي بسيار كم است ى آن در كتاب بسيار مهمى از حضرت نقل شده، كه منونه

  فيجب أَحَدُكم أن يتمَسَك ِخبُُلٍق ُمتَّصٍل باللَّهِ  أنّه َقاَل ِلَوَلِدِه إّن اللََّه َعزَّ َوجلَّ َجَعَل َحماِسَن األخَالِق ُوصَلًة بَيَنُه َوبـَْنيَ ِعَباِدهِ 
»2«  

هاى اخالق را پيوند ميان خود و بندگانش قرار داده، پس به هر يك  ترديد خداى عّز و جّل زيباىي ىب: ش فرمودبه فرزندان. 
  .از مشا واجب است متمسك به اخالق متصل به خدا شود

  :فرمايد هاى اخالقى مى امام صادق عليه السالم در رابطه با زيباىي

______________________________  
لس الرابع، حديث 102: سىاماىل طو  -)1(   .14، حديث 28، باب 392/ 71: ؛ حبار االنوار158، ا

  .12719، حديث 6، باب 192/ 11: ؛ مستدرك الوسائل27، حديث 52: نزهة الناظر -)2(
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كمال دين به آن است،   ى انسان از عذاب در آخرت است، هاى زيبا مجال در دنيا و نگاه دارنده اخالق نيكو و خصلت
  ...ى انبيا و اوليا و اوصيا موجود بوده است ى تقرب به سوى خداست، و حسنات اخالقى در مهه و مايه

حامت روزگار ما حسن خلق و صفات : داند، پيامرب فرمود هاى اخالقى است جز خدا كسى منى و آنچه در حقيقت زيباىي
  .»1«  ترين مايه در ميزان است ن و سنگنيترين حقيقت در دي حسنه است و حسن خلق لطيف

  كند ى حسنات اخالقى عاشقانه آن را هزينه مى دارنده

خواهد خريش را به ديگران  كند چون كرمي گشاده دسىت هر حلظه مى حسنات اخالقى هنگامى كه در انسان جلوه مى
يگران حىت حيوانات سر از پا هاى ملكوتى نسبت به د برساند، صاحب حسنات اخالقى در هزينه كردن اين مايه

  .شناسد و زمان و مكان برايش مطرح نيست منى

زينب كربى عليها السالم قهرمان كربال و مثل اعالى اميان و عمل، داستان عجيىب را از مهسرش عبداللَّه بن جعفر به اين 
اى رسيدم، باغى  يك قريهگشتم در حال خستگى به نزد من از سفرى باز مى: كند كه عبداللَّه گفت مضمون نقل مى

سرسبز و خّرم در بريون آن قريه بود، پيش خود گفتم بروم از صاحب باغ اجازه بگريم تا اندك زماىن از خستگى راه 
  .بياسامي

______________________________  
والقربة إىل اللَّه عّز وجل،  اخللق احلسن مجال يف الدنيا، ونزهة يف اآلخرة، وبه كمال الدين،: قال الصادق عليه السالم -)1(

وال يكون حسن اخللق إال يف كل ويل، وصفي؛ ألن اللَّه تعاىل أىب أن يرتك ألطافه حبسن اخللق، إال يف مطايا نوره األعلى، 
ا األعرفني به، وال يعلم ما يف حقيقة حسن اخللق إال اللَّه عز وجل، قال رسول اللَّه  ا خصلة خيص  صلى ومجاله األزكى؛ أل

ء يف امليزان، وسوء  ء يف الدين، وأثقل شي خامت زماننا إىل حسن اخللق، واخللق احلسن ألطف شي: اهللا عليه و آله و سلم
اخللق يفسد العمل، كما يفسد اخلل العسل، وإن ارتقى يف الدرجات فمصريه إىل اهلوان، قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

جلنة، وصاحبه متعلق بغصنها، جيذبه إليها، وسوء اخللق شجرة يف النار، وصاحبه متعلق حسن اخللق شجرة يف ا: و سلم
  .بغصنها، جيذبه إليها

  .61، حديث 92، باب 393/ 68: ؛ حبار االنوار9967، حديث 87، باب 449/ 8: مستدرك الوسائل
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آمد و با حمبت مرا به درون باغ دعوت كرد، من بدون اين كه خود را كنار در ايستادم و سالم كردم، غالم سياه نزديك من 
من مالك باغ نيستم، مالك باغ در قريه است وىل اين اجازه را دارم كه عزيزى چون مشا : او گفت. معرىف كنم وارد باغ شدم

ى نانش را باز كرد، تا  م سفرهاى را براى اسرتاحت در نظر گرفتم، نزديك ظهر بود، غال ميان باغ رفتم و نقطه. را بپذيرم
ى سگ  ى اّول را از سفره بردارد، سگى وارد باغ شد، از خوردن باز ايستاد، در چهره خواست بسم اللَّه بگويد و لقمه

تر خورد، قرص دوم و سوم  دقت كرد، او را گرسنه يافت، يك قرص نان نزد سگ گذاشت و سگ هم با حرص هرچه متام
  .اى گذاشت ى خاىل را مجع كرد و در گوشه خيالش از سري شدن سگ آسوده شد، سفره را هم به سگ داد، وقىت

ى آن را به اين  چرا مهه: گفتم. ام در روز مهني سه قرص نان است ندارم، جريه: خورى؟ گفت خود غذا منى: به او گفتم
بود خيلى گرسنه است و من  ى ما سگ ندارد، اين سگ از جاى ديگر به اين باغ آمد و معلوم قريه: سگ دادى؟ گفت

با صرب و : كىن؟ گفت پس با گرسنگى خود چه مى: گفتم. ى زبان بسته را نداشتم حتمل گرسنگى اين مهمان ناخوانده
  !آورم حوصله روز را به شب مى

من از كرامت و اخالق و مهرورزى و برخوردش با سگى كه از جاى ديگر آمده بود شگفت زده شدم، : عبداللَّه گفت
وقىت او را يافتم خود را معرىف كردم كه من عبداللَّه بن جعفر . س از اسرتاحت به قريه رفتم و سراغ صاحب باغ را گرفتمپ

مسافرم و : گفتم. اش بروم فداى قدمت، و به من اصرار ورزيد كه به خانه: گفت. داماد امرياملؤمنني عليه السالم هستم
مشا كه زندگى و كارت در مدينه است، اين باغ را براى چه : گفت. ا خبرمام باغ تو ر  براى رفنت عجله دارم، آمده

غالم را هم . غالم را هم به من بفروش: گفتم. خواهى؟ جريان را به او گفتم و پس از اصرار زياد باغ را خريدم مى
  تو را: به باغ برگشتم و به غالم گفتم. فروخت

  341: زيبائى هاى اخالق، ص

  !خريدم و تو را در راه خدا آزاد كردم و باغ را نيز به تو خبشيدمو باغ را از مالكت 

  .ايد آرى، به قول قرآن اگر خوىب كنيد به خود خوىب كرده

  .»1« »ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكمْ «

  .ايد اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده

  .پيوندى ميان خدا و بندگان اوستو به قول امرياملؤمنني عليه السالم حسنات اخالقى 
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______________________________  
  .7): 17(اسراء  -)1(

  343: زيبائى هاى اخالق، ص

  :قال امرياملؤمنني عليه السالم

  ُحْسن اخلُلِق َرأُس ُكّل برّ 

  182: هداية العلم

   خبش پانزدهم حسنات اخالقى عامل جنات انسان در دنيا و آخرت

  344: ، صزيبائى هاى اخالق

   آراستگى به خوشخوىي

شود حسنات اخالقى و خصايل مثبت نفساىن سبب جنات انسان در دنيا و آخرت است، سخىن به حق  اين كه گفته مى
  .و كالمى بر اساس صدق و راسىت است

روى آوردنشان بسيار اتفاق افتاده كه برخى از حسنات اخالقى در برخى از كافران و مشركان عامل جنات آنان از اعدام و 
  .به اسالم و سبب جناتشان در آخرت شده است

مندان به معبودهاى باطل به دعوت پيامربان پاسخ گفتند و از آلودگى بت  مگر نه اين كه تعدادى از بت پرستان، و عقيده
عاملى جز  ديىن درآمدند و به طهارت و پاكى معنوى آراسته شدند، آيا روى آوردنشان به دعوت پيامربان پرسىت و ىب

  تواضع و فروتىن در برابر حق بوده است؟

  هاى معنوى نيست؟ اى از حسنات اخالقى وزيباىي مگر تواضع وفروتىن رشته

ى كامل رمحت خداست  اش در آخرت كه زمان جلوه خبشى وقىت حسنات اخالقى در دنيا عامل جنات باشد، يقيناً جنات
  .بيشرت است
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، و در »1«  ى دانش كتاب نزد او بوده ى رعد مهه ى سوره ى قرآن جميد در آخرين آيه فرمودهامرياملؤمنني عليه السالم كه به 
   يك كلمه، علم او متصل به علم حضرت

______________________________  
َنُكْم وَ   َو يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكفى« -)1(   .43) 13(رعد  »َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ  ِباللَِّه َشِهيداً بـَْيِين َو بـَيـْ

حضرت امرياملؤمنني عليه السالم » َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاب«در مصادر رواىي خاصه در روايات خمتلف بيان شده است كه 
  .است

لس الثالث والثمانو 564: ؛ أماىل صدوق6، حديث ...، باب أنه مل جيمع القرآن229/ 1: كاىف ؛ 3ن، حديث ، ا
، فصل ىف 29/ 2: ؛ مناقب105/ 1: ؛ روضة الواعظني1، باب 212: ؛ بصائر الدرجات193: بشارة املصطفى

/ 23: ؛ حبار االنوار33589، 33564، 33546، حديث 13، باب 181/ 27: املسابقة بالعلم؛ وسائل الشيعه
  ...و 11، حديث 10، باب 191

  346: زيبائى هاى اخالق، ص

هاى تربيىت و معارف اهلى و انساىن را بيان نكرده است و  س از پيامرب هيچ انساىن هم چون او قواعد و مايهحق است، و پ
هاى معنوى برخوردار باشد  هاى بشرى هرچند از مايه هايش در هيچ يك از فرهنگ ى راهنماىي بايد انصاف داد كه منونه

  :فرمايد ى حسنات اخالقى مى شود، درباره يافت منى

  »1«  اإلمياِن ُحسُن اخلُلِق َوالَتحّلى بالِصدق َرأسُ 

  .سر اميان حسنات اخالقى و آراستگى به صدق و راسىت است. 

شود،  ى بندگى اوست خداگونه منى راسىت عجيب است انسان با مناز و روزه و حج و زكات و مخس و صدقه كه وظيفه
  .شود صفات حضرت رب و به تعبري ديگر خداگونه مىگاه  وىل با آراسته شدن به حسنات اخالقى در حقيقت جلوه

بدن داراى اسكلىت منظم و دست و پا و . تعبري از حسنات اخالقى و آراستگى به صدق به سر اميان تعبري عجيىب است
شكم و شهوت و خون و گوشت و رگ و پى و عصب و پوست است، وىل حيات او مرهون سر اوست، اگر سر را از 

ماند، مهني گونه اگر جاى حسنات اخالقى و صدق و راسىت در وجود انسان خاىل باشد  تى باقى منىبدن جدا كنند حيا
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ماند و به قول  از اميان هم خربى خنواهد بود، و در نتيجه انسان از انسانيت كه هويت و تشّخص او به آن است حمروم مى
  :مشود و به قول امرياملؤمنني عليه السال مى »َكاْألَْنعامِ «  قرآن

______________________________  
  .183: ؛ هداية العلم5361، فضيلة حسن اخللق، حديث 254: غرر احلكم -)1(

  347: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  َفالصُّوَرُة ُصوَرُة إنساٍن َوالَقْلُب َقلُب َحَيوانٍ 

  .صورتش صورت انسان وىل از نظر باطن و سريت حيوان است. 

  :السالم صرب در امور را هم تشبيه به سر فرموده، چنان كه در روايت آمده است امرياملؤمنني عليه

  »2«  األموَر َفَسَدِت األُُمورُ والصَُّرب ِىف األموِر ِمبَنزَِلِة الَرأِس ِمن اَجلَسِد، َفإَذا َفاَرَق الرَّأُس اَجلَسَد َفَسَد اَجلَسُد، َوإذا َفاَرق الصَّربُ 

ى سر نسبت به بدن  مور و نگاه داشنت خويش در مرزهاى معنوى و مقررات ديىن به منزلهاستقامت و پايدارى در ا. 
ى امور رخت بربندد امور با رنگ   گردد، و زماىن كه صرب از خيمه است، هنگامى كه سر از بدن جدا شود، بدن فاسد مى

  .شود گرفنت از هواى نفس و شيطان فاسد مى

  :اند ى سر براى بدن دانسته سبت به اميان به منزلهحضرت سجاد عليه السالم نيز صرب را ن

  »3«  الصَُّرب ِمن اإلمياِن ِمبنزَِلِة الرَّْأِس ِمَن اَجلَسِد َوَال إمياَن ِلَمْن َالَصبـَْر َله

صرب نسبت به اميان هم چون سر نسبت به بدن است و براى كسى را كه در برابر حوادث تلخ و شريين و اقبال و ادبار . 
  .صرب و پايدارى نيست، اميان نيستدنيا 

   ارزش حتصيل ادب

   چه مطلب شگفت آورى است كه از امام به حق ناطق حضرت صادق عليه السالم

______________________________  
  .86ى  ، خطبه174: ج البالغه -)1(
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  .6، حديث 62، باب 73/ 68: ؛ حبار االنوار9، باب الصرب، حديث 90/ 2: كاىف  -)2(

  .46، حديث 62، باب 91/ 68: ؛ حبار االنوار281: ؛ حتف العقول4، باب الصرب، حديث 89/ 2: كاىف  -)3(
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اى است كه اگر دو روز عمرت را به تأخري  روايت شده است كه ارزش آداب انساىن و حسنات اخالقى به اندازه
اب بگذار، نه براى مناز و روزه و حج و روز ديگرش را براى كمك  انداختند، يك روزش را براى حتصيل حسنات و آد

  :گرفنت از حسنات براى مرگى آبرومند و معنوى

  »1«  إن ُأجَِّلْت ِىف ُعُمرَِك يـَْوَمِني َفاْجَعل أَحَدُمها ِألََدِبك لَِتْسَتِعَني ِبِه َعَلى َيوِم َموِتكَ 

آن دو روز را براى به دست آوردن ادب كه حسنات اخالقى و حقايق  اگر دو روز عمرت را به تأخري انداختند، يكى از. 
  .ى آن براى روز مرگت يارى جبوىي معنوى است قرار داده تا به وسيله

بندد، انسان احساس شرافت و  ى باعظمت وجود انسان نقش مى ادب و آراستگى و حسنات اخالقى وقىت بر صفحه
هاى مثبت و ملكات معنوى را با خود دارد، دنيا و عناصرش  رياىي از خصلتكند و چون د بزرگوارى و ارزش و كرامت مى

فروشد، بلكه دنيا و  منايد و به مهني سبب خود را به امور مادى هرچه باشد و هرچند باشد منى ى او كوچك مى در ديده
  .گريد مت و شرافتش به كار مىعناصرش را نيز مطابق با مقررات قرآن و آثار اهل بيت عليهم السالم براى بيشرت كردن كرا

  :از حضرت سجاد عليه السالم روايت شده است

نيا   »2« َمن َكُرَمْت َعَليِه نـَْفُسُه َهاَنْت َعَليِه الدُّ

  .مقدار است منايد، دنيا نزد او خوار و ىب كسى كه احساس شرافت و بزرگوارى مى. 

______________________________  
، حديث 6، باب 266/ 19: ؛ وسائل الشيعه132من ولد ىف اإلسالم، حديث  ، حديث150/ 8: كاىف  -)1(

24559.  

  .3، حديث 21، باب 135/ 75: ؛ حبار االنوار278: حتف العقول -)2(
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بردم اگر  هاى اخالقى را با خود دار حكومت دنياىي و امارت ساحل از شرافت و كرامت و زيباىي آرى، كسى كه درياىي ىب
ى وصله بر آن را ندارد  اى كه جز خودش حوصله در دست او مهراه با عدالت ورزى نباشد در نظرش از كفش كهنه و پاره
ى هسىت گنجايش عظمتش را نداشت چون  خوارتر و حقريتر است و اين ارزياىب از شخصيىت اهلى و ملكوتى كه مهه

كند،  الىي كه وقىت اهل تقوا و اولياى اهلى را براى صحاىب بزرگوارش معرىف مىامرياملؤمنني عليه السالم است، مهان انسان وا
  :فرمايد در خبشى از گفتارش مى

  »1«  َعُظَم اخلَاِلُق ِىف أنُفِسِهم َفَصُغَر َما ُدونَُه ِىف أعُيِنِهم

  .ى هسىت در باطنشان عظيم و غري او در ديدگانشان كوچك و حقري است آفريننده. 

   اخالقى از ديدگاه لقمان حكيم هاى زيباىي

نظري و اشاره  حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم در ضمن توضيح و تفسري عقل و بيان جنود و لشكر اين نعمت ىب
ى هسىت براى شاگرد كم نظري مكتب اسالم، آگاه خبري و داناى بصري، هشام بن  به منافع اين گوهر و دّر گرامنايه عرصه

ى فرزانه، كه پروردگار مهربان او را به خاطر آراسته بودنش به حسنات اخالقى به  حكيم آن يگانهحكم از قول لقمان 
  :كند كه به فرزندش فرمود مقام حكمت برگزيد در نصيحت به فرزندش روايت مى

لدُّنيا َحبٌر َعِميٌق َقد َغِرَق ِفيها عاَملٌ َكِثري، فـَْلَتُكن إنَّ ا! يَا بـَُىنَّ . َتواَضْع ِللَحقِّ َتُكْن أعَقَل الّناِس َوإنَّ الَكيَِّس َلَدى اَحلقِّ َيسريٌ 
  َسِفيَنُتَك ِفيَها َتقَوى اللَِّه، َوَحْشُوَها

______________________________  
  ).معروف به متقني( 184ى  ، خطبه425: ج البالغه -)1(
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  »1« َوقـَيُِّمها الَعقَل، َوَدليُلَها الِعلَم، َوُسكَّانـَُها الصَّربَ اإلمياَن، وِشراُعَها التَـوَكَُّل، 

مقدار و  ترديد انسان زرنگ و زيرك نزد حق ىب ترين مردم به حساب آىي و ىب در برابر حق تواضع و فروتىن كن تا عاقل. 
ىي ژرف و عميق است، خلق دنيا دريا! پسرم. اندك است؛ زيرا ارزش انسان در تواضع به حق است نه زيركى و زرنگى
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اند، پس بايد كشىت تو در اين دريا براى رسيدن به ساحل جنات تقواى اهلى و پرهيزكارى باشد، و  بسيارى در آن غرق شده
  .بارش اميان، و بادبانش توكل، و مالحش عقل، و قطب منايش علم، و سكانش استقامت و صرب

عياتى باارزش چون تواضع و تقوا، اميان، توكل، عقل، علم و صرب اشاره خبش و واق ى ناب به حقايقى سعادت در اين قطعه
ا به تناسب اين نوشتار نياز به توضيح دارد   .شده است كه هر يك از آ

   تواضع

كند در برابر خدا و  هاى اخالقى است حالىت در باطن است كه انسان را وادار مى تواضع و فروتىن كه از زيباترين خصلت
هاى مثرخبش آنان   امامان و اوليا و مردمى كه شايسته هستند به آنان تواضع شود نرمى نشان دهد و به خواستهپيامربان و 

د و حق را در مهه   .ى شؤونش بپذيرد گردن 

آيد و شياطني جىن و انسى از آن  اى كه از آن ابليس به وجود مى ى آلوده آن مايه: تواضع حالىت ضد كرب است؛ كرب يعىن
   كند، و چون سراغ ثرومتندى رود وى را به ريند، و چون در زمامدارى قرار گريد او را تبديل به فرعون مىگ شكل مى

______________________________  
  .20291، حديث 8، باب 206/ 15: ؛ وسائل الشيعه12، كتاب العقل و اجلهل، حديث 15/ 1: كاىف  -)1(
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كند، و هنگامى كه در مردم قرار گريد از آنان فاسد و مفسد و ياغى و طاغى و جمرم و منافق و  يان مىصورت قارون منا
  .سازد مشرك و كافر مى

رساند، مردم از متكرب فخرفروش  به راسىت تواضع و فروتىن سر رفعت انسان را به عرش حمبوبيت نزد خدا و خلق خدا مى
  .كنند ر با جان و دل استقبال مىطبيعتاً نفرت دارند و از متواضع خاكسا

   داستاىن از تواضع امرياملؤمنني عليه السالم

ترينشان در برآوردن  كوش ترين مردم به حقوق برادران ديىن و سخت آگاه: فرمايد حضرت امام عسكرى عليه السالم مى
اش تواضع و فروتىن كند نزد  برادران ديىنحاجات آنان، برترينشان از نظر شأن و مقام نزد خدا هستند و هركس در دنيا به 

  .ى به حق على بن اىب طالب عليه السالم است آيد و شيعه خدا از صديقني به مشار مى
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مهمان آن حضرت  - پدر و فرزندى -دو برادر ديىن على عليه السالم: فرمايد سپس حضرت عسكرى عليه السالم مى
ان را گرامى داشت و هر دو را باالى جملس نشاند و روبروى آنان امام براى خدمت به آنان برخاست و مقدمش. شدند

  .نشست، سپس فرمان داد براى هر دو غذا آوردند و آنان از آن غذا خوردند

اى آورد و خواست دست پدر را بشويد، حضرت از جا جست و آفتابه را از دست  آن گاه قنرب طشت و آفتابه و حوله
خدا مرا ببيند كه تو بر ! يا امرياملؤمنني: مرد دستش را به خاك ماليد و گفت. بريزد قنرب گرفت تا آب روى دست آن مرد

ات  بنشني و دستت را بشوى؛ زيرا خدا تو را و برادر ديىن: حضرت فرمود! ريزى؟ دست من با اين مقام و عظمتت آب مى
خواهد با  ات مى  براى او نيست، برادر ديىنها امتيازى به تو ندارد و در خدمت به تو فضيلىت بيند كه در اين زمينه را مى

شت زمينه ها برابر عدد اهل دنيا و بر مشار  ى خدمت به نفع خودش فراهم سازد، آن هم خدمىت ده شسنت دست تو در 
  !خدمتكاراىن كه در دنيا هستند

  352: زيبائى هاى اخالق، ص

مشارى و  شناسى و آن را عظيم و بزرگ مى از من مى تو را به حقى كه: پس مرد نشست و على عليه السالم به او گفت
اند  دهم كه مرا به آنچه كه از خدمتم به تو افتخارت داده تواضعى كه براى خدا دارى تا به آن پاداشت دهند سوگند مى

  !ريزد ى من بشوىي كه گويا قنرب آب روى دستت مى واگذارى و آنچنان با آرامش دستت را به وسيله

وقىت كار متام شد . تواضع على عليه السالم شد و دستش را با آب رخينت امرياملؤمنني عليه السالم شستآن مرد تسليم 
  :آفتابه را به فرزندش حممد بن حنفيه داد و فرمود

پسندد كه بني  رخيتم وىل خداى عّز و جّل منى پسرم اگر فقط فرزند اين مرد مهمان من بود من خود آب به روى دستش مى
ر را چون با هم هستند فرق نگذارم، پدر به روى دست پدر آب رخيت و بايد در اين موقعيت پسر روى دست پدر و پس

آن گاه حضرت عسكرى عليه . پس حممد حنفيه به روى دست پسر آب رخيت و پسر دستش را شست. پسر آب بريزد
  .»1«  ى واقعى او است عهكسى كه على عليه السالم را در تواضع و فروتىن پريوى كند شي: السالم فرمود

  :كند حضرت صادق عليه السالم از پدرانش روايت مى

جلِس، وأن ُيسلَِّم َعلى َمن يَلقى، َوأن َيرتَُك املِراَء وإن كانَ 
َ
جلِس ُدوَن امل

َ
 حمُِّقًا، َوَال حيُِبُّ أن إّن ِمن التَّواُضِع أن َيرَضى الرَُّجُل ِبامل

  »2«  ُحيَمَد َعَلى التـَّْقَوى
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خبشى از تواضع به اين است كه انسان در هر جملسى وارد شد هرجا كه جا هست بنشيند و براى خود جاى نشسنت . 
كند به او سالم دهد، و جدال و ستيز در سخن را واگذارد، گرچه  خاصى را در نظر نداشته باشد، و هركه را مالقات مى

   كهحق با او باشد، و دوست نداشته باشد كه او را بر تقواىي  

______________________________  
، 51، باب 117/ 72: ؛ حبار االنوار173، التواضع وفضل خدمة الضعيف، حديث 325: تفسري امام عسكرى -)1(

  .1حديث 

  .4، حديث 95، باب 465/ 72: ؛ حبار االنوار9، باب النوادر املعاىن، حديث 381: معاىن االخبار -)2(
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  .دارد ستايش كنند

  :امام صادق عليه السالم فرمود

اِيِق َما ِىف َخمفّياِت الَعَواِقِب، التَّواُضُع أصُل ُكلِّ َخٍري نَفيٍس َوَمرتَبٍة َرِفيَعٍة، َولو َكاَن لِلتَّواُضِع لَُغةٌ يـَْفَهُمَها اخلَْلُق لََنَطق َعن َحق
  »1«  َوَما َسواُه َمكٌر، َوَمن َتواَضَع للَِّه َشرََّفُه اللَُّه َعلى َكثٍري ِمن عباِدهِ َوالتـََّواُضُع َما يكوُن للَِّه وِىف اللَِّه 

ى هر خري باارزشى است و مرتبه و مقام بلندى است، اگر براى تواضع لغىت وجود داشت كه مردمان آن را  فروتىن ريشه. 
گفت و تواضع آن است كه در راه خدا و براى  ن مىها بود سخ فهميدند، هر آينه از حقايق آنچه در پنهان سراجنام مى

خداست و جز آن مكر و حيله است و كسى كه براى خدا تواضع كند، خدا او را بر بسيارى از بندگانش شرافت 
  .دهد مى

   تواضع حممد بن مسلم

ق عليهما هاى رجال آمده از اعاظم اصحاب حضرت امام باقر و حضرت امام صاد حممد بن مسلم چنان كه در كتاب
السالم و از راويان حديث و بسيار مورد اطمينان و انساىن عادل است كه روايات اهل بيت او را جزء مقربان و صّديقان 

  .اند دانسته
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مردى بسيار بزرگوار وىل از نظر مال : پرسيدم؟ گفت ى حممد بن مسلم از عبداللَّه بن حممد بن خالد درباره: گويد ابونصر مى
زماىن كه به كوفه بازگشت ظرىف بافته . فروتىن پيشه كن! اى حممد: بود، امام باقر عليه السالم به او فرمود دنياىي تنگدست

رخيتند پر از خرما با ترازوىي برداشت و كنار در مسجد جامع نشست و صدايش را  شده از ىن كه معموًال در آن خرما مى
  .به خرمافروشى بلند كرد

  اى ما را رسوا با اين كارى كه پيشه كرده: فتندى او نزدش آمدند و گ عشريه

______________________________  
  .12، حديث 51، باب 121/ 72: ، باب الثاىن و الثالثون ىف التواضع؛ حبار االنوار72: مصباح الشريعه -)1(
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هاى  گفت موالمي حضرت باقر عليه السالم مرا به يكى از خصلت. ى ما نيست ساخىت اين كار در شأن تو و قبيله
ورزم و اينجا را ترك  ام خمالفت منى اخالقى و حسنات نفسى كه تواضع است فرمان داده و من هرگز با پيشوا و رهرب اهلى

بيىن،  اى منى اكنون كه براى خود از شغل و كسب چاره: ش به او گفتندا قبيله. ى خرما آسوده شوم كنم تا از فروش مهه منى
  .پس در ميان بازار آسياب داران برو و آسياب و شرتى براى آسيا كردن گندم و جو آماده كن

  آور پيامرب تواضع شگفت

ات با من  با اين ناقه! اى پيامرب خدا: مردى بياباىن نزد پيامرب اسالم آمد و گفت: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
مشا شرت مرا باال برديد، خدا : پيامرب به او فرمود. دهى؟ حضرت با او مسابقه داد و مرد بياباىن مسابقه را برد مسابقه مى

ايت تواضع را از خود  دوست داشت كه آن را پايني بياورد، كوه ها در برابر كشىت نوح گردنكشى كردند و كوه جودى 
  .»1« هم كشىت نوح را بر آن فرود آوردنشان داد، خدا 

  :فرمايد و نيز امام صادق عليه السالم مى

شود؟ اوس بن  اى در مسجد قبا افطار كرد، پس از افطار فرمود آيا آىب براى خوردن يافت مى رسول خدا شب پنج شنبه
دح زد قدح را از لب مبارك خوىل انصارى قدحى بزرگ از آب خملوط با عسل براى حضرت آورد، هنگامى كه لب به آن ق

   شود، من دو آشاميدىن است كه به يكى اكتفا مى: دور كرد و فرمود
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______________________________  
تسابقين ! يا رسول اللَّه: قدم أعرايب على النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم فقال: عن أيب عبداللَّه عليه السالم قال -)1(

إنكم رفعتموها فأحب اللَّه أن : فسبقه األعرايب، فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم فسابقه: بناقتك هذه، قال
ا على اجلودي   .يضعها، إن اجلبال تطاولت لسفينة نوح وكان اجلودي أشد تواضعا، فحط اللَّه 

  .18، حديث 51، باب 123/ 72: ، باب التواضع والكرب؛ حبار االنوار61: الزهد

  355: ى اخالق، صزيبائى ها

منامي؛ زيرا هركس براى خدا فروتىن كند خدا او را  كنم وىل براى خدا فروتىن مى خورم و بر مردم هم حرام منى اين خملوط را منى
روى پيشه كند خدا به او روزى  منايد، و كسى كه در معيشتش ميانه دهد و هركس تكرب ورزد خدا او را پست مى رفعت مى

 ورزد منايد، و كسى كه بسيار ياد مرگ كند خدا به او حمبت مى وخلرجى كند خدا او را حمروم مى خبشد و كسى كه مى
»1«.  

  :خدا به داود وحى كرد: امام صادق عليه السالم فرمود

َتكبـِّ 
ُ
َتواِضعُوَن، َكذِلَك أبَعُد النّاِس ِمَن اللَِّه امل

ُ
  »2«  ُرونَ يَا َداُوَد َكما أّن أقَرَب النَّاِس ِمَن اللَِّه امل

  .ترين مردم به خدا فروتنانند، دورترين مردم از خدا متكربانند چنان كه نزديك! اى داود. 

  :فرمايد ى جملسى در رابطه با تواضع مى عالمه

گى  تواضع ترك تكّرب و ذلت و خاكسارى در برابر پيامرب و امامان و مردم مؤمن است، تواضع نفرت از رفعت و چريه
  .»3«  امور موجب قرب انسان به حق و ضدش موجب دورى انسان از خداست ى اين است و مهه

   هايش در هر صورت تواضع و فروتىن در برابر حق و شؤون حق كه از جلوه

______________________________  
و آله و سلم عشية أفطر رسول اللَّه صلى اهللا عليه : عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أىب عبد اللَّه عليه السالم قال -)1(

هل من شراب، فاتاه أوس بن خوىل األنصارى بعس خميض بعسل، فلما وضعه على فيه حناه، : مخيس ىف مسجد قبا، فقال
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شرابان يكتفى بأحدمها من صاحبه ال أشربه وال أحرمه، ولكن أتواضع للَِّه، فان من تواضع للَِّه رفعه اللَّه، ومن تكرب : مث قال
  .اقتصد يف معيشته رزقه اللَّه، ومن بذر حرمه اللَّه، ومن أكثر ذكر املوت أحبه اللَّهخفضه اللَّه، ومن 

  .20505، حديث 31، باب 277/ 15: ؛ وسائل الشيعه3، باب التواضع، حديث 122/ 2: كاىف

  .34، حديث 51، باب 132/ 72: ؛ حبار االنوار11، باب التواضع، حديث 123/ 2: كاىف  -)2(

  .34، ذيل حديث 51، باب 132/ 72: االنوارحبار  -)3(

  356: زيبائى هاى اخالق، ص

هاى امامان و نرمى داشنت در برابر زن و فرزند و پدر و مادر و  هاى خدا و اوامر و نواهى پيامرب و خواسته قبول فرمان
  .هاى اخالق و از حسنات ملكوتيه و خصال عرشيه است ترين زيباىي عموم مردم است از باارزش

  :فرمايد دهد مى لقمان حكيم پس از اين كه فرزندش را به تواضع توجه مى

منايد سخت در  نياز مى كنند اين زرنگى و تيزى آنان را از حق ىب دانند و تصور مى آنان كه خود را زرنگ و تيز مى
  .حق ارزش قابل توجهى نداردمقدار و ناچيز است و بدون  ى زرنگى و تيزيش نزد حق ىب اشتباهند؛ زيرا زرنگ و تيز با مهه

   تقوا و پرهيزكارى

در اين دنياىي كه درياىي عميق است و خلق بسيارى در آن غرق : گويد اش به فرزندش مى لقمان در سخنان حكيمانه
 هاى خامنان برانداز هوا و هوس سامل اند كشىت خود را تقوا قرار داده تا اين كشىت تو را از ميان امواج خطر و طوفان شده

  .به ساحل جنات برساند

ى محايت، حافظ، نگهدار و سپر كه اين حصار حمكم اهلى با مترين  وقى يعىن حصار، قلعه. است» وقى«ى  تقوا از ماده
دهد و در نتيجه در دنيا از شرور و فنت و  آيد و انسان را در پناه و محايت و حفظ خود قرار مى ترك گناه به وجود مى

  .يابد گريد و در آخرت از عذاب دوزخ و آتش ابد مصونيت مى و جتاوز در امان قرار مىفساد و معصيت و گناه 

  :حضرت جواىب معنوى و پاسخى ملكوتى دادند: از امام صادق عليه السالم از تفسري تقوا پرسيدند

اك َ   »1«  أن َاليـَْفِقَدك اللَُّه َحيُث أمَرك َوَال َيراك َحيُث 
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.______________________________  
  .8، حديث 56، باب 285/ 67: ؛ حبار االنوار303: عدة الداعى -)1(

  357: زيبائى هاى اخالق، ص

ى  ى عبادات و بودن در عرصه مانند بودن در مهه(در آجنا و در موقعيت و مكانىت كه فرمانت داده قرار داشته باشى 
ى فرموده نباشى مشاهده) را خاىل نبيندخدمت به خلق و اجنام كار خري جايت    .ات نكند و در آجنا كه تو را 

  .و اين توضيح حضرت در حقيقت بيان عمق تقواست

  قرآن و آثار تقوا

توانند از دچار شدن به فتنه و فساد و گناه و معصيت و خالصه   آنان كه عالقه دارند خود را تا آجنا كه قدرت دارند و مى
  .ها تقوا به خرج دهند هدايت قرآن نسبت به آنان مؤثر است قيامت حفظ كنند و در اين زمينه گرفتار شدن به عذاب

  .»1« »ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقنيَ «

  .ى هدايت تقوا پيشگان است مايه) و(آن هيچ ترديدى نيست، ) حقانيت(اين است كتاىب كه در 

ى بّر و خري و خوىب و  از افق وجودشان طلوع كند و به هر خري و خوىب آراسته شوند مهه خواهند بّر و نيكى آنان كه مى
  .نيكى در تقواست

  .»2« » َو لِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتَّقى«

  .بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند

راهى جز  »3« ه دست آورندمرگ ب فقر، حيات ىب ذّلت، ثروت ىب جهل، عزت ىب خواهند فرداى قيامت علم ىب آنان كه مى
  .گريد ندارند ى واجباتى كه به آنان تعّلق مى ى معاصى و روى آوردن به مهه پيشه كردن تقوا و پرهيز از مهه

______________________________  
  .2): 2(بقره  -)1(
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  .189): 2(بقره  -)2(

  .املفردات راغب -)3(

  358: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1« »اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َو اتـَُّقوا ... «

  .و از خدا برتسيد، باشد كه رستگار گرديد

آنان كه مشتاق معيت با حق هستند و عالقه دارند مهيشه و در مهه جا با خدا باشند و از انس با او لذت بربند و از 
ره سرمايه   .دمند شوند بايد تقوا پيشه كنن ى مهراهى با او و مهراهى او با خود 

  .»2« »َو اتـَُّقوا اللََّه َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنيَ ... «

  .و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقوا پيشگان است

اى جز  خواهند چشم به هم زدىن دچار عذاب قيامت شوند، چاره ى خدا بيم دارند و منى آنان كه از سخىت عقاب و جرميه
  .ندارندتقوا ورزيدن 

  .»3« »َو اتـَُّقوا اللََّه َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعقابِ ... «

  .و از خدا برتسيد و بدانيد كه خدا سخت كيفر است

يه كنند و كنار آن زاد و توشه تا ابد با آسودگى خاطر  رتين زاد و توشه را  آنان كه دوست دارند براى آخرت خود 
يه مند گردند و از ره رتين زاد  ى تقوا برخيزند كه به فرموده هر شر و رنج و مشكلى در امان باشند بايد به  ى قرآن، تقوا 

  .و توشه براى انسان است

  .»4« »... َو تـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقوى... «

رتين توشه، پرهيزگارى است   .و براى خود توشه برگرييد كه در حقيقت، 
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______________________________  
  .189): 2(بقره  -)1(

  .194): 2(بقره  -)2(

  .196): 2(بقره  -)3(

  .197): 2(بقره  -)4(

  359: زيبائى هاى اخالق، ص

ى حمبوبيت حضرت  ى شؤون حيات و براى مهيشه مورد حمبت خدا قرار گريند و در عرصه خواهند در مهه آنان كه مى
  .دهد، تقوا است ى كه اين حمبوبيت را حتقق مىدوست راه يابند، تنها كار 

  .»1« »فَِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ ... «

  .ترديد خداوند، پرهيزگاران را دوست دارد ىب

آنان كه عالقه دارند از كيد و مكر دمشنان در امان مبانند و دوست دارند هيچ كيدى از سوى دمشن به آنان زيان نزند بايد 
  .تقوا منزل گزينند و در پناه تقوا بيارامنددر حصار 

ى خدمت به خلق خدا و چه  ى عبادت و چه در زمينه خواهند زمحاتشان و كار و كوششان چه در مرحله كساىن كه مى
شت ابد راه يابند واجب است تقوا پيشه كنند، يعىن  در اعمال خري مورد قبول حضرت حق قرار گريد و به اين خاطر به 

گذارد باقى  سوزاند و منى ها را مى ى گناهان را به روى خود ببندند؛ زيرا باطن گناه آتش است و اين آتش خوىب درب مهه
  !ى قبول حق برسد مباند تا به نقطه

ا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ ... «   .»2« »ِإمنَّ

  .پذيرد خدا فقط از تقوا پيشگان مى

خواهند هم چون ماهى در دريا غرق رمحت دوست  اشتياق رسيدن به آن را دارند و مىكساىن كه عاشق رمحت خدايند و 
  .ايت پرواز كنند شوند بايد از راه تقوا خود را به آن حقيقت اهليه برسانند و با بال تقوا به آن آمسان ىب
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  .»3« »َو اتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ ... «

______________________________  
  .76): 3(آل عمران  -)1(

  .27): 5(مائده  -)2(

  .155): 6(انعام  -)3(

  360: زيبائى هاى اخالق، ص

  .و پرهيزگارى مناييد، باشد كه مورد رمحت قرار گرييد

جامعه و مّلىت كه دنبال برف و باران به موقع و از پى ارزاق فراوان هستند و عالقه دارند از هر درى بركات اهلى به آنان 
ى مشكالتشان از بركت آن بركات حل شود بايد به اميان و تقوا روى آرند و در اين دو زمينه قدم ثابت داشته  و مههببارد 
  .باشند

  .»1« »...آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألَْرضِ   َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى«

  .گشودمي ورده و به تقوا گراييده بودند قطعاً بركاتى از آمسان و زمني برايشان مىو اگر مردم شهرها اميان آ

هايشان حمو شود و مورد آمرزش  ى امور پيدا كنند و زشىت خواهند قدرت تشخيص حق را از باطل در مهه آنان كه مى
ره ى امور زندگى خويش تقوا را  مههمند شوند واجب است در  حضرت حق قرار گريند و ازفضل و احسان عظيم پروردگار 

  .رعايت منايند

  .»2« » َلُكْم َو اللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً َو ُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو يـَْغِفرْ «

دهد؛ و گناهانتان  قرار مى]  حق از باطل[تشخيص ]  نريوى[خدا پروا داريد، براى مشا  ايد، اگر از اى كساىن كه اميان آورده
  .آمرزد؛ و خدا داراى خبشش بزرگ است زدايد؛ و مشا را مى را از مشا مى

______________________________  
  .96): 7(اعراف  -)1(
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  .29): 8(انفال  -)2(

  361: زيبائى هاى اخالق، ص

  روايات و تقوا

  :فرمود از حضرت صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد يعقوب بن شعيب مى

َعاِصى إَىل ِعزِّ التَّقَوى إّالأغَناُه ِمن َغِري َماٍل َوأَعزَُّه ِمن َغريِ 
َ
  َعِشريٍَة َوآَنَسُه ِمن َغِري َبَشرَما نـََقَل اللَُّه َعّز َوجّل َعبداً ِمن ُذلِّ امل

»1«  

نياز كرد و بدون قوم  را از ذّلت گناهان به عزت تقوا منتقل نكرد مگر اين كه او را بدون مال ىباى  خداى عز و جل بنده. 
  .و قبيله عزت خبشيد و بدون يك بشر انس داد

ا شناخته  براى اهل تقوا نشانه: فرمود امرياملؤمنني عليه السالم مهواره مى: فرمايد امام باقر عليه السالم مى هاىي است كه به آ
ى ارحام، مهرورزى به ناتوانان، كمى  راسىت در سخن، اداى امانت، وفاى به پيمان، كمى عجز و خبل، صله: شوند مى

كند،  موافقت با زنان، بذل نيكى، حسن خلق، گسرتدگى بردبارى و پريوى دانش در آنچه كه انسان را به خدا نزديك مى
  .»2«  خوشا به حال اهل تقوا، و بر آنان باد خوىب عاقبت

گريم، آيا  كنم و روزى روزه مى من گرفتار زنامن، روزى زنا مى: مردى به حمضر حضرت سجاد عليه السالم آمد و گفت
تر از اين نيست كه اطاعت شود و از معصيت او  چيزى نزد خدا حمبوب: شود؟ حضرت به او فرمود ى زنامي مى ام كفاره روزه

ري، سپس او را نزديك خود خواند و دستش را گرفت و به او خطاب كرد، عمل بپرهيزند، بنابراين نه زنا كن و نه روزه بگ
شت را دارى؟ اهل دوزخ را اجنام مى   »3« دهى و اميد به ورود به 

______________________________  
  .1، حديث 56، باب 282/ 67: ؛ حبار االنوار8، باب الطاعة و التقوى، حديث 76/ 2: كاىف  -)1(

  .213/ 2: ؛ تفسري عياشى56، حديث 483/ 2: خصال -)2(

  .56، باب 286/ 67: ؛ حبار االنوار313: ؛ عدة الداعى5، باب الزاىن، حديث 541/ 5: كاىف  -)3(

  362: زيبائى هاى اخالق، ص
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  :در وصيت پيامرب به ابوذر است

  »1«  َعَليَك بَِتقوَى اللَّه فإنُّه رأُس األمِر ُكّله

  .ى كارهاست خداترسى، زيرا تقوا رأس مههبر تو باد به تقوا و . 

   اميان

  .اميان كه ظرف پاك و باارزشش قلب است به معناى باور واقعى و تصديق حقيقى است

باور داشنت خدا و قيامت و فرشتگان و پيامربان و وحى بودن قرآن اميان است كه حمصولش عمل صاحل و اخالق حسنه 
  .خبشند و گناه را مى پذيرند است و از بركت آن اعمال را مى

  :فرمايد ى ارزش اميان مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم در روايىت بسيار مهم درباره

  »2«  ٍء أحّب إىل اللَّه ِمن اإلميان والعمِل الصاِلِح َوَترُك َما أُِمَر أن ُيرتَك َما ِمن شى

  .اند نيست اتى كه به ترك آن فرمان دادهتر از اميان و عمل شايسته و ترك حمرم چيزى نزد خدا حمبوب. 

  :ى ارزش مؤمن فرموده امام صادق عليه السالم درباره

ؤمُن أعظُم ُحرَمًة ِمن الَكْعَبة
ُ
  »3« امل

  .تر است مؤمن از نظر حرمت و احرتام از كعبه عظيم. 

  :ودو در روايىت آمده كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم به كعبه نظر انداخت و فرم

  َمرحباً بالبيِت َما أعَظَمك وأعظَم ُحرَمتك َعلى اللَّه، واللَّه للمؤِمن أعَظُم ُحرَمًة ِمنك؛

______________________________  
  .21، حديث 56، باب 289/ 67: ؛ حبار االنوار13، حديث 523/ 2: خصال -)1(

  .37، األخبار، حديث 71/ 64: حبار االنوار -)2(
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  .20، حديث 15، باب 16/ 65: ؛ حبار االنوار95، حديث 27/ 1: خصال -)3(

  363: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« َماَله َوَدَمه َوأن يظن ِبه الظن السوء: ألّن اللََّه َحرََّم ِمْنَك َواِحَدًة َوِمَن اْلُمْؤِمِن َثالثَة

تر  مؤمن حرمتش از حرمت تو بزرگخوشا به بيت، چه باعظمىت و چه بزرگ است حرمتت بر خدا، به خدا سوگندن . 
است، زيرا خدا يك حرمت براى تو قرار داده و براى مؤمن سه حرمت، حرمت مال، حرمت خون و حرمت اين كه به او  

  .گمان بد برده شود

  :ى اميان فرموده امرياملؤمنني عليه السالم درباره

  »2« اء، وَمثُرها الّسخااإلميان شجرٌة أصُلها الَيقني، و فرُعها الُتقى، َونوُرها احلي

  .اش سخاست اش تقوا و نورش حيا و ميوه اش باور استوار قلىب و تنه اميان درخىت است كه ريشه. 

  :و نيز از آن حضرت روايت شده است

  »3«  أصُل اإلمياِن ُحسُن التَّسليِم ِألمِر اللَّه

  .ى اميان نيكو تسليم بودن نسبت به فرمان خداست ريشه. 

  :عليه السالم فرمودحضرت رضا 

  »4«  اإلميان عقٌد بِالقلِب وَلفٌظ باللساِن وَعمٌل بِاَجلوارِح

  .ى اعضا است اميان اعتقاد به قلب و گفنت به زبان و عمل بوسيله. 

   اميان بار بسيار سنگني معنوى است كه كشىت زندگى انسان را از ميان امواج

______________________________  
  .39، األخبار، حديث 71/ 64: ، جملس ىف ذكر مناقب أصحاب األئمة؛ حبار االنوار293/ 2: واعظنيروضة ال -)1(
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  .1441، حقيقة االميان، حديث 87: غرر احلكم -)2(

  .62: ؛ هداية العلم1444، حقيقة االميان، حديث 87: غرر احلكم -)3(

  .13، حديث 30، باب 65/ 66: ؛ حبار االنوار2، حديث 186: معاىن االخبار -)4(

  364: زيبائى هاى اخالق، ص

  .رساند ها با آرامى و استوارى به ساحل جنات مى هاى درياى دنياى مادى و از ميان خطرات و فتنه و طوفان

   توكل

خبش انسان توكل است، حقيقىت كه قرآن و روايات انسان را براى حل مشكالت و تقويت روح و آسان  بادبان كشىت جنات
  .كنند ى حيات ديىن به آن دعوت مى ادامه شدن زندگى و

ى امور زندگى وكيل و   هاى حق و اعتماد صد در صد به قدرت و كارگشاى او و او را در مهه توكل تسليم بودن به خواسته
  .كارگذار گرفنت است

هربان و آن قادر انسان هنگامى كه به طور جدى به خدا اعتماد كند و حضرت او را وكيل خود بگريد، يقيناً آن حمبوب م
كند كه امور در جريان  اى به نفع انسان مهاهنگ مى هاى مادى و معنوى و انساىن را به گونه ى زمينه مشكل گشا مهه

  .رود گريد و هر كارى در جهت منافع مشروع انسان پيش مى اصلى خود قرار مى

  .»1« »اْلُمتَـوَكِِّلنيَ  فَِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ... «

هنگامى كه بر اجنام كارى پس از طى مقدمات آن و مشورت با صاحلان تصميم گرفىت بر خدا اعتماد و توكل منا، زيرا خدا 
  .متوّكالن را دوست دارد

  .»2« »ِباللَِّه وَِكيًال   فََأْعِرْض َعنـُْهْم َو تـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه َو َكفى... «

دورويان و سست دينان و ياوه گويان روى گردان و بر خدا توكل كن و خدا از نظر كارسازى و قيام به امور  از منافقان و
  .بندگان كاىف است

ا تسلطى: ابليس گفت: فرمايد امام صادق عليه السالم مى    پنج كس است كه مرا بر آ
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______________________________  
  .159): 3(آل عمران  -)1(

  .81): 4(نساء  -)2(

  365: زيبائى هاى اخالق، ص

  :ى قدرت من هستند نيست و ديگر مردمان در قبضه

ارِهِ  ؤِمِن َما َمِن اعَتَصَم ِباللَِّه َعن نّيٍة َصاِدَقٍة َواتََّكَل َعَليِه ِىف َمجيِع أُمورِِه، َوَمن َكُثر َتسبيَحه ىف لَيِله َوَ
ُ
، َوَمن َرِضَى ِألخيِه امل

صيَبِة ِحَني ُتصيُبه، وَمن َرِضَى ِمبا َقسَّم اللَُّه َله وََمل يـَْهَتمَّ ِلِرْزِقهَيرضاُه 
ُ
  »1«  لَِنفِسِه، وَمن َمل َجيْزَْع َعَلى امل

ى امورش بر خدا توكل منايد و تسبيحش در شب و روز  كسى كه از روى نيت صادقه به خدا متسك جويد و در مهه. 
تاىب ننمايد و به  پسندد بپسندد و بر مصيبت چون به او رسد ىب آنچه را براى خود مىزياد باشد و براى برادر مؤمنش 

  .آنچه خدا از روزى، نصيب او منوده، راضى باشد و براى روزى خود تن به زمحت و رنج غريمتعارف ندهد

  :گفترسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم از امني وحى جربئيل پرسيد توّكل بر خدا چيست؟ جربئيل  

َفُع، َوَال يُعِطى َوَال َميَنُع، َوإسِتعَماُل الَيْأس ِمَن اخلَلقِ  خُلوَق َالَيُضرُّ َوَال يـَنـْ
َ
فَإَذا كاَن الَعبُد َكذلك َمل َيعَمل ِألحٍد . الِعلُم بِأنَّ امل

  »2«  َفهذا ُهَو التَّوكُّلُ  ِسَوى اللَِّه، وََمل يـَرُْج وََمل َخيْف ِسَوى اللَِّه، وََمل َيطَمْع ِىف أَحِد ِسَوى اللَّهِ 

چون عبد . ى خلق زند و عطا و منع به دست او نيست و نااميد بودن از مهه آگاهى به اين كه خملوق زيان و سود منى. 
ترسد جز خدا، و طمع در   بندد، و از كسى منى كوشد، و به احدى اميد منى اين چنني باشد براى احدى جز خدا منى

  .اين است توكل كند جز خدا، كسى منى

______________________________  
  .4، حديث 3، باب 177/ 90: ؛ حبار االنوار37، حديث 285/ 1: خصال -)1(

  .23، حديث 63، باب 138/ 68: ؛ حبار االنوار1، حديث 260: معاىن االخبار -)2(

  366: زيبائى هاى اخالق، ص
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   داستاىن از توكل يك انسان بااميان

هاى امياىن و انساىن خدمتگذار و دلسوز بود سالياىن چند فقط به خاطر خدمت به مردم و  ريى كه از شخصيتعبداللَّه هب
رساىن به مردم باز ماند و  پس از سقوط بىن اميه بيكار شد و از خدمت. پيش گريى از ظلم در ادارات بىن اميه كارگزار بود

  .نگدسىت افتاداش در مضيقه و ت پس از هزينه كردن آخرين حقوق ماىل

امحد  . ى امحد بن خالد وزير مأمون كه مردى بداخالق و تندخو بود آمد روزى از شدت تنگدسىت و بيكارى به در خانه
ى وزير مراجعه   شناخت از ديدن او بسيار ناراحت شد و به او اعتناىي نكرد، عبداللَّه به طور مكرر به خانه كه او را مى

امحد كه از پى در پى آمدن عبداللَّه به ستوه آمده بود به غالمش گفت او را به هر . نديد كرد وىل پاسخى نشنيد و حمبىت
  !ى من بران و به او اعالم كن كه من هيچ گونه كمكى به تو خنواهم كرد داىن از در خانه صورتى كه مى

پيام تلخ خوددارى كرد و خود از نزد ديد از دادن آن  غالم كه عبداللَّه را آدم باشخصيت و انسان باوقار و بزرگوارى مى
وزير سالم رساندند و گفتند اين مقدار پول را مصرف كنيد كه : ى عبداللَّه برد و گفت خود سه هزار دينار طال به خانه

  .براى آينده هم فكرى خواهيم كرد

توكلم به خداست، خدا كليد حّل  من به گداىي در آن خانه نيامدم، نيازى به پول وزير ندارم، من اعتماد و: عبداللَّه گفت
مشكالت مشكل داران را به دست اهل قدرت و مكنت و ثروت و مال و منال قرار داده است، امروز كه امحد بن خالد 

آمي به شخص خودش   ى او مى من اگر در خانه. وزير مملكت است، كليد حل مشكل من از جانب خدا در دست اوست
كليد حل مشكل من در دست اوست از آن دست بريون آورم و اگر نيست پس از ثابت   آمي كه اگر كار ندارم، مرتب مى

   كنم، پول را به صاحبش برگردان كه من فردا هم به شدنش رفت و آمدم را قطع مى
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  .وزيرى خواهم آمد حمل خنست

مگر پيام مرا به او : احت شد و به ندميش گفتامحد بن خالد روز ديگر چون چشمش به عبداللَّه افتاد، بسيار نار 
با قدرتى كه در اختيار دارم به حسابش : وزير به خشم آمد و گفت. نرساندى؟ غالم داستان برخوردش را با عبداللَّه گفت

  !خواهم رسيد
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م دارم يكى دو روز است تصمي: امحد بن خالد هنگامى كه پس از گفتگويش با غالم وارد بر مأمون شد، مأمون گفت
  به نظر تو چه شخصى براى آن منطقه لياقت دارد؟. براى استان مصر كه استاىن ثرومتند است استاندارى بفرستم

وزير كه تصميم داشت يكى از دوستان نزديكش را معرىف كند و به قول معروف رابطه را بر ضابطه ترجيح دهد  خنست
مگر عبداللَّه هبريى : مأمون گفت. عبداللَّه هبريى: نده شد و گفتاختيار پيچا خواست بگويد عبداللَّه زبريى، زبانش ىب

او دمشن خاندان بىن عباس : وزير گفت. زنده است؟ او مردى است عاقل و كاردان و براى اين پست بسيار مناسب است
اى اين او به سن كهولت رسيده و بر : وزير گفت. كنيم تا دوست ما شود آنقدر به او حمبت مى: مأمون گفت. است

او عقل فعال و دنياىي از جتربه است، فعًال سيصد هزار درهم جهت خرج سفر در : مأمون گفت. پست شايسته نيست
  .ى حاصل خيز مشغول شود اختيارش بگذار تا به مصر رود و به كارگرداىن آن منطقه

منايش دانش و علم و سّكانش  بايد عقل مالح كشىت زندگى و قطب: اش به فرزندش فرمود لقمان حكيم در پايان موعظه
منايش  اش تقوا و بارش اميان و بادبانش توكل و مالحش عقل و قطب ترديد اين گونه زندگى كه كشىت ، ىب»1« صرب باشد

شت اهلى است   .دانش و سّكانش صرب باشد زندگى معقول و پربار و مفيدى است و ساحل جناتش 

______________________________  
، 8، باب 206/ 15: ؛ وسائل الشيعه383: ؛ حتف العقول12، كتاب العقل و اجلهل، حديث 16/ 1: كاىف  -)1(

  .20291حديث 

  369: زيبائى هاى اخالق، ص

  َمْن َأَحبّنا: قال على عليه السالم

  ...فـَْليَـْعَمل ِبَعَمِلنا

  174/ 71: حبار االنوار

شت    خبش شانزدهم راه 

  370: زيبائى هاى اخالق، ص

   واالترين مكتب
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ى سّنت  مكتب اهل بيت عليهم السالم كه در حقيقت توضيحى جامع و تفسريى كامل بر آيات قرآن جميد و بيان كننده
پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم است راهنماى انسان به سوى سعادت دنيا و آخرت و ضامن امنيت و آرامش 

  .استدر دنيا و رفاه و آسايش ابدى در آخرت 

ى  هاى اخالقى وحسنات باطىن بيان شده و نسبت به مهه در اين مكتب انسان ساز متام ملكات مثبت باطىن و زيباىي
  .اند هاى اخالقى به انسان هشدار داده زشىت

توان گفت كه در هيچ مكتب و  آنچه در اين دو زمينه براى آبادى دنيا و آخرت بيان شده، آگاهانه و به جرأت مى
  .ى و در هيچ آموزشگاه و دانشگاهى و از طرف هيچ استادى بيان نشده استا مدرسه

هاى اخالقى و روانكاوى و  ام به كتاب هامي داشته ها و نوشنت كتاب من تا حّدى به خاطر نيازى كه براى سخنراىن
 و پارسيان حكيم و ى قدمي ها و مقاالت اساتيد معروف يونان زمني و اسكندريه روانشناسى شرق و غرب بويژه به نوشته

ا را بررسى كرده ام، خدا را   فلوطونيان جديد و اروپاييان قرون وسطى و قرن هيجدهم به بعد مراجعه داشته و به دقت آ
اش را  ام منونه خورم آنچه در مسائل اخالقى و رواىن در مكتب اهل بيت ديده ى حقايق سوگند مى گريم و به مهه گواه مى

  .ام در جاىي نيافته

   خربى از حقايقى كه آن بزرگواران براى ى اهل بيت و ىب توجهى به مدرسه ىب

  372: زيبائى هاى اخالق، ص

اند و جايگزين كردن مكتب ديگر به جاى مكتب آنان چه مكتب شرقى و چه مكتب غرىب  سازى بيان كرده انسان
اى است كه با دست خود  ترين ضربه كوبنده  آورد، و ترين خسارتى است كه انسان به دست خود براى خود فراهم مى بزرگ

  !آورد ترين بالىي است كه جاهالنه به سر خود مى كند، و سخت بر ساختمان انسانيت خود وارد مى

گرى اهلى و ملكوتى خود به سوى حسنات اخالقى، راه  هاى خود، بويژه با هدايت اهل بيت عليهم السالم با راهنماىي
  .كنند ى خطرناك دوزخ را به روى انسان مسدود مى ايند و جادهگش شت را به سوى انسان مى

اهل بيت عليهم السالم هم چون پيامربان دلسوزترين معلمان نسبت به انسان هستند، اين انسان است كه بايد با آگاه 
شان سپاس شدن از تعليمات آنان و به كار گرفنت آن تعليمات از وجود مباركشان قدرداىن كند و نسبت به ساحت مقدس

  .ورزد
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هاى معترب نقل شده است كه منظور از صديقني و شهدا و صاحلني در آيات قرآن جميد اهل بيت  روايات فراواىن در كتاب
   ى ى شريفه ى آيه ى طاهرين عليهم السالم هستند و روايات بسيارى به دنباله و ائمه

ِذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقَني َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني َو َحُسَن أُولِئَك َو َمْن يُِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَّ «
  .»1« »َرِفيقاً 

ى سنت واقعى پيامربند اطاعت   نقل شده است كه هركس پس از خدا و پيامرب از اهل بيت كه مفسر قرآن و بيان كننده
  .اند اى متنّعم خواهد گشت كه آنان متنعم آنان خواهد بود و بر سر مهان سفره كند در قيامت با

كمال اطاعت از خدا و پيامرب به اين است كه از اهل بيت اطاعت شود؛ زيرا خدا و پيامرب اطاعت آنان را به عنوان 
   اولواالمر و اهل ذكر و دانايان واقعى واجب

______________________________  
  .69): 4(ساء ن -)1(

  373: زيبائى هاى اخالق، ص

  .شود اند و بدون اطاعت از آنان در حقيقت خدا و پيامرب اطاعت منى كرده

   شيعه در كالم اهل بيت عليهم السالم

شود وحرمىت مافوق  بيت به عنوان شيعه يعىن مؤمن واقعى، مطيع كامل شناخته مى انسان با اطاعت از خدا و رسول و اهل
  .كند ى موجودات پيدا مى مههحرمت 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« ٍء ُجوهراً َوُجوَهُر ُوْلِد آَدَم ُحمَمٌَّد َوَحنُْن َوِشيَعتُنا إنَّ ِلُكلِّ َشى

ترديد براى هر چيزى ماّده و ذاتى است و ماده و ذات فرزندان آدم، حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم و ما اهل بيت  ىب. 
  .يعيان ما هستندو ش

  :امام صادق عليه السالم به فضيل بن يسار فرمود
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  »2«  أنُتم َواللَِّه نوٌر ِىف ظُُلماِت األرض

  .هاى زمني هستيد به خدا سوگند مشا شيعيان روشناىي و نور در تاريكى. 

  :امام هشتم عليه السالم فرمود

  »3« ِللنَِّبّيَني َوالصّديِقَني َوالشَُّهداِء َوالّصاحلَِِني َوَحُسَن أولئَك َرِفيقاً َحقٌّ على اللَِّه أن َجيَعَل َولِيّنا َرفيقاً 

ى خداست كه عاشق و يار ما را هم نشني با پيامربان و صديقني و شهيدان و صاحلني قرار دهد و اينان نيكو  بر عهده. 
  .رفيقاىن هستند

  :است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم فرموداز فرزند عمر بن خطاب معروف به ابن عمر روايت شده 

______________________________  
  .39، حديث 11، باب 143/ 1: ؛ حماسن برقى260، حديث الصيحة، حديث 214/ 8: كاىف  -)1(

  .54، حديث 15، باب 28/ 65: ؛ حبار االنوار112، حديث 30، باب 162/ 1: حماسن برقى -)2(

  .68، حديث 15، باب 32/ 65: ؛ حبار االنوار189، حديث 256/ 1 :تفسري عياشى -)3(

  374: زيبائى هاى اخالق، ص

َعَرٍق ِىف َبدنِه َمديَنةٌ َمن أحّب َعليّاً َقبَل اللَّه عنه َصالَته َوِصياَمه َوِقياَمه واستجاَب ُدعاَءه، أال وَمن أحّب َعلّياً أعطاُه اللَُّه ِبُكلِّ 
َمَع  ن أحبَّ آَل ُحمّمٍد أِمَن ِمن اِحلساِب َواملِيزاِن والِصراِط، أال َوَمن َماَت َعلى ُحبِّ آِل ُحمّمٍد َفأنا َكفيله ِباجلَنَّةِ ِىف اجلّنِة، أال َومَ 

  :األنِبياء، أال َوَمن أبَغض آَل ُحمّمٍد جاَء يَوم الِقياَمِة َمكُتوباً َبَني َعيْـنَـْيهِ 

  »1«  آِيٌس ِمن َرَمحة اللَّه

پذيرد و دعايش را مستجاب  على عليه السالم را دوست بدارد، خدا مناز و روزه و عبادت شبش را مى كسى كه. 
شت به او عطا مى مى كند،  كند، آگاه باشيد هركس به على عشق ورزد خدا برابر هر رگى كه در بدن دارد شهرى در 

ن است، آگاه باشيد هركس با آل حممد دمشىن آگاه باشيد هركس عاشق آل حممد باشد از حساب و ميزان و صراط در اما
  .نااميد از رمحت خداست: اش نوشته شده آيد در حاىل كه به پيشاىن ورزد روز قيامت مى
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  :ى زير فرمودند ى شريفه امام صادق عليه السالم در توضيح آيه

  .»2« »َو الَِّذيَن آَمُنوا َو اللَُّه َوِيلُّ اْلُمْؤِمِننيَ  ِإنَّ َأْوَىل النَّاِس ِبِإْبراِهيَم َللَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َو هَذا النَِّيبُّ «

ترين مردم، اين پيامرب و مؤمنانند و خدا يار  ترين مردم به ابراهيم كساىن هستند كه او را پريوى كردند و شايسته كه شايسته
  .مؤمنان است

  .منظور از مؤمنان در اين آيه ائمه و پريوانشان هستند

هركس عامل : فرمودند كردند و مى پيوسته عاشقان شيعه بودن را به عبادات و حسنات اخالقى سفارش مىامامان بزرگوار 
   كردند دسرتسى به و اعالم مى. به عبادات و آراسته به حسنات اخالقى باشد شيعه و پريو ما و مؤمن حقيقى است

______________________________  
  .15، باب 40/ 65: وار؛ حبار االن104/ 1: كشف الغمه  -)1(

  .68): 3(آل عمران  -)2(

  375: زيبائى هاى اخالق، ص

  .هاى اخالق ميّسر نيست حقيقت تشيع و اميان بدون عمل و زيباىي

  :فرمود امام صادق عليه السالم مى

  »1«  إجتهاٍد، َعليُكم بِالصَّالِة َوالِعباَدِة َعَليُكم بِالَورَعِ أّما َواللَِّه إنَُّكم َلَعَلى ِديِن اللَِّه َوَمالِئَكِتِه َفأِعيُنونَا َعَلى َذِلَك ِبَورٍَع وَ 

بيدار باشيد به خدا سوگند مشا شيعيان بر دين خدا و فرشتگان هستيد، پس ما را بر پابرجا بودن به اين دين به كمك . 
  .مشا باد به پرهيزكارى و تقواكوشى در امور خري يارى دهيد، بر مشا باد به مناز و بندگى خدا، بر  پرهيزكارى و سخت

خدمت حضرت صادق عليه السالم رسيدم، گروهى از شيعيان نزد حضرت بودند و امام : گويد سليمان به مهران مى
  :فرمود خطاب به آنان مى

  َواْحَفُظوا ألِسَنَتُكم، وَُكفُّوها َعِن الُفُضوِل َوقَِبيِح الَقْولِ ُكونُوا َلَنا زَيناً َوَال َتُكونُوا َعَلْينا َشْيناً، قُوُلوا لِلنَّاِس ُحسناً ! َمعاِشَر الشِّيعةِ 
»2«  
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ى بدنامى، با مردم سخن به نيكى و خوشى گوييد، زبانتان را از گناهان  براى ما زينت باشيد نه مايه! اى مجعيت شيعه. 
  .گوىي نگاه داريد گوىي و زشت مربوط به زبان حفظ كنيد، و آن را از زياده

  :كنند م صادق عليه السالم در اين روايت بسيار مهم اوصاف شيعه را بيان مىاما

ًة ِىف الَيوِم َواللَّيَلِة، ِشيَعتـَُنا أهُل الَورَِع َواإلجِتهاِد، َوأهُل الَوفاِء َواألمانَِة، َوأهُل الزُّهِد َوالِعباَدِة، أصحاُب إحَدى َوَمخسَني رَكع
   ونَ القاِئموَن بِاللَّيِل، الصَّائِم

______________________________  
لس الثاىن و الثالثون، حديث 270: اماىل مفيد -)1(   .14، حديث 16، باب 87/ 65: ؛ حبار االنوار1، ا

لس اخلامس، حديث 440: اماىل طوسى -)2(   .16063، حديث 119، باب 193/ 12: ؛ وسائل الشيعه987، ا

  376: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  ِر، يـُزَكُّوَن أمواَهلُم َوَحيُجُّوَن البَـْيَت َوَجيَْتِنبوَن ُكلَّ ُحمرَّمٍ ِبالنَّها

رغبىت به دنيا و عبادت و اهل  شيعيان ما اهل پرهيزكارى و كوشش در راه خدا و اهل وفاى به عهد و امانت و اهل ىب. 
دار در روزند، زكات مال خود را  و روزهبيدار  پنجاه و يك ركعت مناز واجب و مستحب در روز و شب هستند، آنان شب

  .كنند هاى دورى مى ى حرام آورند و از مهه پردازند و حج بيت را به جا مى مى

ى آل حممد صلى اهللا  اى از فرهنگ پاك اهل بيت عليهم السالم و تعليمات مدرسه آنچه در صفحات گذشته خوانديد مشه
واران بود، اين فرهنگ راهى فراروى انسان به سوى خوشبخىت در دنيا و هاى پريوان آن بزرگ عليه و آله و سلم و ويژگى

شت راهى و طريقى جز اين راه وجود ندارد و هر راهى جز اين  رضوان اهلى در آخرت است و به جانب خوشبخىت و 
  .ترديد ضاللت و گمراهى است راه ىب

   سه حقيقت بسيار مهم اخالقى

ى  دهند كه اگر اين سه خصلت به وسيله سه خصلت بسيار مهم اخالقى توجه مى امام صادق عليه السالم مردم را به
يدستان حل مى مهه هاى خامنانسوز و  هاى روحى و باطىن و نزاع ى تلخى شود، و مهه ى مردم به كار گرفته شود مشكل 
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از شرييىن و آرامش و ى حيات  رسد، و خيمه يابد، و هركسى به هر حقى كه دارد مى برخوردهاى نامناسب خامته مى
  :فرمايند اى باارزش و سودمند است كه امام صادق عليه السالم مى آن سه خصلت به اندازه. شود امنيت و كرامت پر مى

   هركسى يكى از اين سه خصلت را به حمضر حضرت حق بياورد حضرت حق

______________________________  
  .23، حديث 19، باب 167/ 65: ار؛ حبار االنو 1حديث / 2: صفات الشيعه -)1(

  377: زيبائى هاى اخالق، ص

  :آن سه خصلت عبارت است از. كند شت را بر او واجب مى

، َواإلنصاُف ِمن نَفِسهِ    »1«  اإلنفاُق ِمن إقَتاٍر، َوالِبْشُر جلَِميِع الَعاملَِ

  .و انصاف دادن به مهگان از سوى خودى مردم  روىي با مهه هزينه كردن مال در عني تنگدسىت، برخورد با گشاده. 

   انفاق

يدستان و كارهاى خري  قرآن جميد و روايات به طور مكرر از انسان خواسته اند كه خبشى از مال خود را براى حّل مشكل 
  !!ى ماىل و فشار مادى قرار داشته باشند و امور عام املنفعه هزينه كنند، گرچه خود هنگام انفاق در مضيقه

  .اند انفاق چه خصلت باارزشى است كه معارف اهليه انسان را گرچه تنگدست باشد به اجنام آن دعوت كردهراسىت، 

شود؛ زيرا چراغى كه به خانه رواست به مسجد حرام  ممكن است تنگدست بگويد حكم پرارزش انفاق شامل حال من منى
  .است

رتين خصلت كند  هاى عظيم اهلى حمروم مى ها و از پى آن از پاداش وىل اسالم اين توجيه را كه انسان را از يكى از 
  .ى شأن مادى او از وى خواسته است اسالم انفاق تنگدست را به اندازه. پذيرد منى

هنگامى كه منروديان براى سوزاندن ابراهيم آتش فراواىن افروخته بودند، جربئيل زنبورى را : هاى قدميى نقل شده در كتاب
  :به او گفت. كند روى آن آتش بريزد رود تا آب بسيار اندكى كه با دهانش محل مى ش مىديد كه به سوى آن آت
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ى ظرفيتم وظيفه دارم  من هم به اندازه: مگر ممكن است اين آب بسيار اندك اين آتش فراوان را خاموش كند؟ زنبور گفت
ى اهلى  شود كه من وظيفه باعث منىبه خاموش كردن اين آتش كمك كنم، كوچكى من و حجم غريقابل توجه دهان من 

   ى توان خود را ترك كنم، بر من هم الزم است در اين دستگاه اهلى به اندازه

______________________________  
  .37، حديث 10، باب 169/ 71: ؛ حبار االنوار2، باب حسن البشر، حديث 103/ 2: كاىف  -)1(

  378: زيبائى هاى اخالق، ص

  !ابراهيم بشتامب و قدرمت به يارى

شود به  ترديد اگر چند نفر تنگدست پول اندك خود را كه فرض كنيد با روى هم گذاشنت آن جمموعاً ده هزار تومان مى ىب
منايد يا كفشى براى  ى بيمار او را تأمني مى كند، پول نسخه اى از مشكل او را حل مى يدسىت بپردازند، يقيناً گوشه

يه مى   ....پردازد و يا ى آب و برقى را مى با آن ورقه شود، يا فرزندش 

ى شأن  كنند، به اندازه بنابراين تنگدستان هم بايد در كنار مؤمناىن كه گشايش ماىل دارند و پيوسته در كار خري شركت مى
 مادى خود گرچه يك درهم باشد، گرچه يك مرت پارچه باشد، گرچه يك عدد خرما باشد، شركت كنند تا حضرت حمبوب

  .ايت برساند كنندگان ثبت كند و در قيامت به پاداش عظيم و اجر كرمي و ثواب ىب آنان را نيز جزء انفاق

  .»1« »وا َهلُْم َأْجٌر َكِبريٌ آِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َو أَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو أَنـَْفقُ «

ام انفاق كنيد  به خدا و پيامربش اميان بياوريد و از مال و ثروتى كه مشا را در تصرف و هزينه كردنش جانشني خود قرار داده
  .اند داراى پاداش بزرگ هستند اند و انفاق كرده و كساىن از مشا كه اميان آورده

سازى، غرس درخت براى  رسه، محام، پل، راهانفاق مال براى حل مشكل آبروداران و اجنام امور خري از قبيل مسجد، مد
  .ورى عموم مردم، درمانگاه، بيمارستان، نشر معارف اسالمى عبادت و طاعت خداست ره

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

   إّن إنفاَق َهَذا املاِل ىف طاَعِة اللَِّه أعَظُم ِنعَمٍة، َوإّن إنفاَقه ىف َمعاِصيِه أعَظمُ 
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______________________________  
  .7): 57(حديد  -)1(

  379: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« ِحمنةٍ 

  .ترين مصيبت است كردنش در معاصى بزرگ ترين نعمت، و هزينه ترديد انفاق مال در طاعت خدا بزرگ ىب. 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

ؤِمنِ 
ُ
  »2«  َفإنَّ َصَدقـََتهُ ُتِظلُّهُ : أرُض الِقياَمِة ناٌر َما َخَال ِظلَّ امل

  .پوشاند ى خود مى ى مؤمن او را در سايه زمني قيامت يك پارچه آتش است، مگر سايبان مؤمن، زيرا صدقه. 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »3« ءٍ  َملعوٌن َملعوٌن َمن َوَهَب اللَُّه َلُه َماًال فَلْم يـََتَصدَّْق ِمنُه ِبَشى

  .است، ملعون است كسى كه خدا ماىل به او خبشيده و او چيزى از آن را صدقه نداده است ملعون. 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »4«  أنِفْق َوأْيِقْن ِباخلََلفِ 

  .اى جايگزين دارد از مال خود در راه خدا هزينه كن و يقني داشته باش كه آنچه را هزينه كرده. 

  :سلم فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله و 

______________________________  
  .8463، حديث 376: غرر احلكم -)1(
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، حديث 15، باب 291/ 7: ؛ حبار االنوار140: ؛ ثواب االعمال6، باب فضل الصدقة، حديث 3/ 4: كاىف  -)2(
2.  

  .67، حديث 14، باب 133/ 93: ؛ حبار االنوار21555، حديث 41، باب 280/ 16: وسائل الشيعه -)3(

  .57، حديث 14، باب 130/ 93: ، الفصل احلادى و االربعون؛ حبار االنوار178: جامع األخبار -)4(

  380: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« َمن َمَنَع َماَلُه ِمن األْخَياِر إخِتياراً َصَرَف اللَُّه َماَلُه إَىل األشرَاِر إضِطراراً 

  .دن براى خوبان منع كند، خدا مالش را به ناچار مصرف بدان خواهد كردكسى كه مالش را به اختيار خود از هزينه كر . 

  :حضرت سجاد عليه السالم فرمود

ؤِمِن اإلنفاُق َعَلى َقْدِر األقْـَتارِ 
ُ
  »2« إنَّ ِمن أْخالِق امل

  .هاى مؤمن هزينه كردن مال در حّد تنگدسىت است ترديد از خصلت ىب. 

ز ياد برد كه عمل به آيات انفاق و روايات مربوط به آن در صورتى براى انسان ميّسر ى بسيار مهم را نيز نبايد ا اين نكته
است كه از بيمارى خطرناك خبل سامل باشد؛ زيرا اين خصلت نكوهيده و خطرناك براى باطن انسان هم چون ترمز 

بردارد و در نتيجه به گذارد انسان يك قدم به سوى عمل به آيات كتاب خدا و فرهنگ اهل بيت  شديدى است كه منى
  !اش دچار عذاب قيامت خواهد شد هاى اهل بيت در زندگى خاطر تعطيل آيات خدا و فرمان

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در اين زمينه مى

  »3« الُبخُل َيكِسُب العاَر َويُدِخُل النَّارَ 

  .منايد كند و او را وارد آتش دوزخ مى خبل براى انسان كسب عار و ننگ مى. 

   خوش روىي
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زدايد نشان دادن خوش روىي است، كارى كه براى انسان  هاى بسيار زيبا كه غم و اندوه را از دل ديگران مى از خصلت
  .اى ندارد هيچ هزينه

______________________________  
  .57حديث ، 14، باب 131/ 93: ، الفصل احلادى و االربعون؛ حبار االنوار178: جامع األخبار -)1(

  .282: ؛ حتف العقول36، باب املؤمن و عالماته، حديث 241/ 2: كاىف  -)2(

  .70: ؛ هداية العلم6555، الذم، حديث 293: غرر احلكم -)3(

  381: زيبائى هاى اخالق، ص

رد كند ى مردم برخو  خواهد با زن و فرزند، پدر و مادر، اقوام و خويشان و مهه چقدر شايسته است انسان هنگامى كه مى
اش را در چهره ظاهر كند و با  ى نشاط و سرسبزى و خرمى ى باطن پنهان منايد و مهه ى غم و اندوهش را در پس پرده مهه

  .خوش روىي كامل با مهگان ديدار كند

  :فرمايد مشارد مى هاى مؤمن را مى امرياملؤمنني عليه السالم وقىت خصلت

ؤِمُن ِبشرُُه ِىف َوجِهِه َوُحزنُُه 
ُ
  »1«  ِىف قـَْلِبهِ امل

  .اش منايان و غم و اندوهش در دلش پنهان است اش در چهره مؤمن شادى و خرمى. 

  :فرمايند و نيز آن حضرت در رواياتى مى

  »2«  الَبشاَشةُ إحسان

  .روىي احسان و نيكى نسبت به مردم است خوش. 

وّدة
َ
  »3« الَبشاشُة ِحباَلُة امل

  .روىي ريسمان حمبت و عشق است خوش. 

عاَندة
ُ
  »4« الِبشُر يُطِفُئ ناَر امل
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  .كند ورزى را خاموش مى روىي آتش دمشىن و كينه خوش. 

  »5« الِبشُر ِشيَمُة اُحلرّ 

  .روىي خصلت آزاده است خوش. 

______________________________  
  .333، حكمت 852: ج البالغه -)1(

  .77: العلم؛ هداية 5215، األمانة، حديث 250: غرر احلكم -)2(

  .77: ؛ هداية العلم9927، البشر و فوائده، حديث 434: غرر احلكم -)3(

  .77: ؛ هداية العلم9924، البشر و فوائده، حديث 434: غرر احلكم -)4(

  .78: ؛ هداية العلم9922، البشر و فوائده، حديث 434: غرر احلكم -)5(

  382: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1«  نَفِسك َوَتواُضِعك يُنِبُئ َعن شريِف َخلِقك ِبشُرَك َيدلُّ َعلى َكَرمِ 

  .باشد ات مى ى از اخالق بلند مرتبه ات خربدهنده روييت دليل بر بزرگوارى نفست و فروتىن خوش. 

  »2« طالَقُة الَوجِه بِالِبشِر َوالَعطّيُة َوِفعُل الِربّ َوبذُل الَتحّيِة داٍع إىل حمّبَة الَربيّة

ى  ى تو به سوى حمبوبيت نزد مهه ات و كار نيكت و سالم كردنت كشاننده روىي و دست دهنده خوشروييت با  گشاده. 
  .مردم است

   انصاف

هاى اخالقى است از نظر لغت به معناى عدالت ورزى و اجراى قسط و  انصاف دادن به مردم كه از زيباترين خصلت
است و اين كه هر خريى را ك خواهم براى ديگران هم خبواهم و هر زيان و  ه براى خود مىاقرار به حقوق مردم و اداى آ

  .پسندم براى ديگران هم نپسندم ضررى كه براى خود منى
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  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم مى

  »3«  أعَدُل الّناِس َمن َرِضَى ِللنّاِس َما يـَْرَضى لِنَـْفِسِه وََكرَِه َهلُم َما َيْكَرُه لِنـَْفِسهِ 

ى مردم هم بپسندد و هرچه را براى خود  پسندد براى مهه ترين مردم كسى است كه آنچه را براى خود مى انصاف با. 
  .پسندد براى مردم هم نپسندد منى

  :و نيز آن حضرت فرمود

ؤِمُن َحّقاً 
ُ
  »4« َمن َواَسى الَفِقَري َوأنَصَف النَّاَس ِمن نـَْفِسِه َفَذِلَك امل

.______________________________  
  .78: ؛ هداية العلم9933، البشر و فوائده، حديث 434: غرر احلكم -)1(

  .9938، البشر و فوائده، حديث 434: غرر احلكم -)2(

، 35، باب 25/ 72: ؛ حبار االنوار5840، حديث )ص(، من الفاظ رسول اللَّه 394/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
  .حديث اول

  .48، حديث 47/ 1: ؛ خصال17، باب اإلنصاف و العدل، حديث 147/ 2: كاىف  -)4(

  383: زيبائى هاى اخالق، ص

يدست كمك كند و از سوى خود به مهه   .ى مردم انصاف دهد مؤمن حقيقى است كسى كه با مال خود به 

  :د نوشتحضرت على عليه السالم به حممد بن ابوبكر كه از طرف آن حضرت استاندار مصر بو 

  »1«  أِحّب لعاّمة َرِعّيتك َما حتُِبُّ لَِنفِسك َوأهل بَيِتك، َوأكرِه َهلُم َما َتكَرُه لَِنفِسك َوأهِل بَيِتك

ى افراد حتت حكومتت دوست بدار و آنچه را براى خود و  ات دوست دارى براى مهه آنچه را براى خود و خانواده. 
  .وست نداشته باشات دوست ندارى براى آنان هم د خانواده

  :امام صادق عليه السالم به حّذاء كه از اصحابشان بود فرمود
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 وَجلَّ َوذِكُر اللَِّه َعلى ُكلِّ أال أخِربَُك ِبأَشّد َما افْـتَـَرَض اللَُّه َعَلى َخلِقِه؟ إنصاُف الّناِس ِمن أنُفِسِهم، ُمَواَساُة اإلخَواِن ِىف اللَِّه َعزَّ 
ا َوإن َعَرْضَت َلُه َمعِصَيةٌ تـَرََكهاَحاٍل، فَإْن َعَرْضَت    »2« َلُه َطاعُة اللَِّه َعِمَل ِ

  ترين امورى كه خدا بر مردم واجب منوده خرب دهم؟ آيا تو را به قوى. 

ى مردم از سوى خودشان، و كمك دادن به برادران ديىن با مالشان و ياد خدا در مهه حال، پس اگر  دهى به مهه انصاف
  .ن روى آورد به آن عمل كنند و اگر گناهى به آنان عرضه شد آن را ترك كنندطاعىت به آنا

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

   الَِّذين: َوَمن ُهم؟ فـََقالَ ! يَا َرسوَل اللَّهِ : ِقيلَ . السَّاِبقوَن إَىل ِظلِّ الَعرِش ُطوَىب َهلُم

______________________________  
لس األول؛ حبار االنوار29: طوسى اماىل -)1(   .3، حديث 4، باب 276/ 101: ، ا

لس الثالث، حديث 88: اماىل طوسى -)2(   .9، حديث 1، باب 152/ 90: ؛ حبار االنوار135، ا

  384: زيبائى هاى اخالق، ص

ُعوُه، َويـَْبُذلوَنه إذا ُسِئُلوُه، َوَحيُكُموَن    »1«  لِلنَّاِس َكُحكِمِهم ِألنُفِسِهم، ُهُم السَّاِبقون إَىل ِظلِّ الَعْرشِ َيقبَـُلوَن اَحلقَّ إذا مسَِ

كساىن كه وقىت حق را : اى پيامرب خدا آنان كيانند؟ فرمود: گفتند. ى عرش گريندگان به سوى سايه خوشا به حال پيشى. 
گذارند و مهانند داورِى نسبت  واهندگان مىطلبند عاشقانه در اختيار خ پذيرند و زماىن كه حق را از آنان مى شنوند مى مى

  .ى عرشند گريندگان به سوى سايه كنند، اينان پيشى ى مردم داورى مى به خود در حق مهه

   چهار حق واجب اخالقى

اسالم كه دين كامل و جامع پروردگار مهربان است و منابع معارفش قرآن جميد و سنت پيامرب و فرهنگ اهل بيت عليهم 
ى حمبت  تفاوت را از دايره هاى ىب ى مردم را از نظر اخالقى نسبت به يكديگر مسؤول شناخته و انسان مهه السالم است

  .داند خدا خارج مى
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بر هر مسلماىن واجب شده كه هر حقى را از ديگر مسلمانان به عنوان حق انساىن يا شرعى به عهده دارد حتماً ادا كند 
  !ر عقوبت خدا باشدو در صورت سهل انگارى بايد به انتظا

ى مردم نسبت به يكديگر  رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم در گفتارى حكيمانه چهار حق را بر عهده
  :واجب دانسته و اداى آن را الزامى اعالم فرموده است

حِسَن، َوَيسَتغِفروَن لِلُمذِنب ُحيّبون التائَب، َويَرَمحوَن الضَّعيَف، َويُعينُونَ : يلَزُم اَحلّق ألُّمىت ىف أرَبعٍ 
ُ
  »2«  امل

دوست داشنت توبه كننده، مهرورزى به ناتوان، يارى دادن به نيكوكار، و : براى امتم در چهار چيز حّق واجب است. 
  .طلب آمرزش براى گناهكار

______________________________  
  .19، حديث 35، باب 29/ 72: االنوار؛ حبار 13118، حديث 34، باب 308/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .11، حديث 15، باب 223/ 71: ؛ حبار االنوار88، حديث 239/ 1: خصال -)2(

  385: زيبائى هاى اخالق، ص

   تائب

گريند  يابند و مورد احرتام و دعاى فرشتگان قرار مى هاىي كه در پيشگاه خداى مهربان ارزش واالىي مى از انسان
  .كنندگان هستند توبه

كنند و در حقيقت از ستم به خود و به ديگران و از جتاوز به مقررات ديىن دست  آرى، آنان كه با گناه قطع رابطه مى
شتابند  سازى درون و برون مى دارند و به سوى حقايق و واقعيات شرعيه و اجنام عبادت و خدمت به خلق و پاك برمى

  .ى ارزش يافنت هستند شايسته

ورزى  اى مهربان در صريح قرآن جميد به تائبان اعالم حمبت فرموده است و آنان را در مدار عشقمگر نه اين است كه خد
  به آنان از سوى خود قرار داده است؟

  .»1« »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبنيَ «
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  .كنندگان را دوست دارد ترديد خدا توبه ىب

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم مى

  »2« ءٌ أحبُّ إَىل اللَِّه ِمن ُمؤِمٍن تَائٍب َأو ُمؤِمَنٍة َتائَِبةٍ  َشى لَيسَ 

  .تر نيست اند حمبوب چيزى نزد خدا از مرد و زن مؤمىن كه به توبه برخاسته. 

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

ِم، َوَسقوها ِمبِياه الندِم فأ م نصب ُعيوِِم وقُلِو   »3« مثََرت هلُم الّسالَمة وأعقبتُهم الّرضا َوالِكرامةَغرسوا أشجاَر ُذنِو

ا را به آب پشيماىن سرياب.     درختان گناهان را در ديده و دل كاشتند و آ

______________________________  
  .222): 2(بقره  -)1(

  .15، حديث 20، باب 21/ 6: ؛ حبار االنوار31، باب 29/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  .38، حديث 16، باب 72/ 75: حبار االنوار -)3(

  386: زيبائى هاى اخالق، ص

  .كردند، آب پشيماىن به آنان سالمت را ميوه داد و خشنودى خدا را از آنان و ارزش و كرامت را براى آنان به دنبال آورد

كننده را دوست داشته  كه توبهى مردم واجب است   كننده را دوست دارم بر مهه كند من توبه بنابراين وقىت خدا اعالم مى
كننده با او بپرهيزند و وى را به عنوان حمبوب  ى كرامت و بزرگوارى بنگرند و از برخورد سرد و كسل باشند و به او با ديده

  .خدا در ميان خود بپذيرند

به تائبان كه   اند و نگاه به حقارت به ديگران به خصوص طرد كردن ديگران بويژه آنان كه موفق به اصالح خود شده
  .ى تلخ خودپسندى و اخالقى شيطاىن است اند ميوه ى بدى داشته گذشته
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 هر آن كس كه خود را پسنديده باشد
 

 به هر مويش ابليس خنديده باشد

  نباشد پسنديده جز آن كه حقش
 

 در آيات قرآن پسنديده باشد

  ز انوار اميان و اسرار عرفان
 

 فروغى به سيماش تابيده باشد

 ديدار او حق به ديدار آيدز 
 

 كه نور خدا زو تراويده باشد

  ى روى آن صاحب دل در آيينه
 

 خداى جهان را عيان ديده باشد

 بني را به حق بسته باشد دل غيب
 

 ز بيگانه و خويش بربيده باشد

ر حق جنبشى آن زنده دل   بود 
 

 نفرموده باشد جننبيده باشد

 خاليق ز حق سوى باطل گرايند
 

 ز حق سوى حق او گراييده باشد

  بود مردمان را مهه ترس از هم
 

 خدابني ز جز خود نرتسيده باشد

  خنسبد دو چشم دو بينان مهه شب
 

 يكى بني دو چشمش خنسبيده باشد

 ى دمشنان نيز باشد پسنديده
 

 زبس دوست او پسنديده باشد

  

  هاى قدسى كه چون فيض گل خنك آن
 

 «1» چيده باشد مىز گلزار الهوت 

  

تر و در اجنام عبادت و خدمت به خلق  تر و نسبت به اصالح وجودش شايق خوش اش دل ورزى به تائب او را به توبه حمبت
  .كند تر و نريومندتر مى چاالك

   رمحت آوردن به ناتوان
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ناتوان و جربان خألهاى او و در رابطه با دومني حق واجب كه ادايش بر مهگان الزم است و آن رمحت آوردن به حال 
ى اين نوشتار مطالىب  هاى گذشته اش و اداره شدن امورش در يكى از فصل ى زندگى يارى رساندنش براى برپا شدن خيمه

  .ذكر شد

  يارى دادن به نيكوكار

د اشىت، نيكان جامعه كه در نيكوكارى و امور مثبت و خري چون حّل مشكالت مردم، ساخنت مساجد، مدارس، مراكز 
شناسند، گاهى دچار كمبود وقت و زماىن گرفتار تنگدسىت و هنگامى با  دار االيتام و خدمت به مناطق حمروم سر از پا منى

شود و از اين جهت دچار  شوند كه سبب كندى يا توقف كار باارزششان مى هاى كمرشكن روبرو مى مشكالت و مضيقه
  ردندگ فشار روحى و حسرت و غم و اندوه فراوان مى

براى اين كه چنني مسائلى مانع حركت اهلى آنان نشود، پيامرب بزرگ اسالم يارى رساندن به آنان را به هر شكلى كه براى 
  .اند مردم ميّسر است واجب و الزم دانسته

 اند و در بقاى هاىي اگر مردم نسبت به آنان سهل انگارى و كوتاهى كنند، گناه بزرگى مرتكب شده در چنان موقعيت
ى پديد آمدن فساد است شريكند و از اين راه مورد خشم و  خألهاى معنوى و شرعى و مادى جامعه كه خود زمينه

   سخط حق

______________________________  
  .261فيض كاشاىن، ديوان اشعار، غزل  -)1(

  388: زيبائى هاى اخالق، ص

شت را به روى خود مسدود مى قرار مى   .كنند گريند و راه 

  آمرزش خواهى براى گناهكار

در روايات آمده كه ممكن است انسان در حق خود دعا كند وىل دعايش مستجاب نشود، اما اگر در حق ديگران دعا  
كند و به خاطر آن دعا كه در حق ديگرى منوده پاداش و اجرش  كند خداى مهربان دعا و درخواستش را مستجاب مى

  .دهد مى
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ار اسالم دعا در حق گناهكار و در حقيقت آمرزش خواسنت براى او را از پيشگاه حضرت رّب بر مهني اساس پيامرب بزرگو 
  .داند ى امياىن مى ى مردم مسلمان و جامعه حقى واجب بر عهده

آمرزش خواهى براى گناهكار حقيقىت است حمبوب حق، به مهني خاطر خداى مهربان به پيامرب اسالم كه دعايش به درگاه 
  :دهد كه براى امت از من طلب آمرزش كن فرمان مى او مستجاب بود

  .*»1« »َو اْستَـْغِفْر َهلُمْ «

  .و بر ايشان آمرزش خبواه

  .هاى بارز پيامربان و امامان معصوم و اولياى خدا بود آمرزش خواهى براى گناهكار از خصلت

  :كردند براى مهه درخواست آمرزش مىحضرت سجاد عليه السالم در سحرهاى ماه رمضان به طور گسرتده از خداى عزيز 

  اللهّم اغِفر ِحلَيِّنا َوَميِِّتنا َوشاِهِدنا َوغائِِبنا، وذََكرِنا وإناثِنا، صغريِنا وكبريِنا،

______________________________  
  .159): 3(آل عمران  -)1(

  389: زيبائى هاى اخالق، ص

  »1« ُحرِّنا َوَمملوِكنا

و حاضران و غايبان و مردان و زنان و كودكان و بزرگساالن و آزادگان و بردگان ما را مورد  خدايا زندگان و مردگان. 
  .آمرزش قرار ده

   عجب مناز شىب

ّجدى كه كمرت مناز شبش و مناجات سحرش ترك مى: گفت شخصى از دوستامن مى شد مأنوس بودم، شىب در  با اهل 
كردم، چون در مناز وتر دست  در حال و در عبادت او دقت مىخلوت سحر شاهد مناز شب باحال و باارزشش بودم، 

به قنوت برداشت به جاى آمرزش خواسنت براى چهل مؤمن براى چهل گنهكار درخواست آمرزش كرد، پس از مناز به او  
از شب ى مؤمنان را مؤمنان ديگر در من مهه: اند در قنوت مناز وتر به چهل مؤمن دعا كنيد؟ پاسخ داد مگر نگفته: گفتم
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ى خدايند  كنند وىل گنهكاران از اين خلوت پرقيمت و مناجات باارزش چرا نصيب و سهمى نربند، آنان هم بنده دعا مى
و مستحق و گداى آمرزش، شايد خود براى آمرزش خود كارى نكرده باشند، و اكنون در برزخ گرفتار گناهان خويشند، 

اند از خدا طلب  ى ما واجب دانسته ه آمرزش خواهى براى آنان را بر عهدهى پيامرب ك بايد براى آنان هم بنا به فرموده
ترديد  آمرزش كرد تا از رنج برزخ با دعاى ما درآيند و متقابًال به ما دعا كنند، كه خدا دعاى دل سوختگان اهل برزخ را ىب

  .نسبت به ما مستجاب خواهد كرد

  .بايد به اداى اين حق واجب عاشقانه اقدام كردى ما حق واجب دارند،  آرى، گناهكاران هم بر عهده

______________________________  
  .312ى مثاىل،  دعاى ابومحزه: مفاتيح اجلنان -)1(

  390: زيبائى هاى اخالق، ص

ساز حتول و تغيريى بنيادى  ى آمرزش حق در افق وجودشان زمينه ما وقىت از خدا براى آنان آمرزش خبواهيم، چه بسا جلوه
  .در زندگى آنان گردد

ى گناهكار نيت خري و قدم مثبت داشته باشيم نه اين   اند ما درباره ى ما خواسته خدا و پيامرب با اثبات اين حق بر عهده
ى  ى امياىن دلسرد منوده به دور شدنشان از حوزه كه آنان را طرد كرده و با خشونت با آنان رفتار كنيم و آنان را از جامعه

  .رت غرق شدنشان در فساد و گناه كمك كنيماميان و بيش

بر ما الزم است با اين گونه برخوردهاى معنوى و ملكوتى نسبت به گناهكار آبرودارى كنيم، از او و گناهانش جاىي و با  
ى او سخن بگوييم و سخن ما  ى او ناچار به سخن ديدمي، فقط با خدا درباره كسى سخن نگوييم و اگر خود را درباره

  .خواست آمرزش براى او باشدهم در 

رود و  شومي وىل هنگامى كه اين شخص گناهكار از دنيا مى افتد كه ما از گناهان فراوان شخصى آگاه مى بسيار اتفاق مى
ايستيم در عني آگاه بودن به گناهانش بايد در مناز  اش مى ما به عنوان كارى واجب براى مناز خواندن به او در كنار جنازه

  :بگوييمواجب ميت 

َخْرياً    اللهّم إنّا َالنـَْعَلُم ِمْنهُ إالَّ

  !!دانيم خدايا ما از او جز خري و خوىب چيزى منى. 
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دهند كه بر مشا الزم  در حقيقت روايات وجوب حفظ آبروى مسلمان و مناز ميت كه منازى واجب است به ما درس مى
  !!ى مسلمان آبرودارى كنيد است نسبت به زنده و مرده

   ى آبرودارى آموزنده درباره داستاىن

از شيخ كفعمى » مفاتيح اجلنان«ى كتاب شريف  حمدث قمى معروف به حاج شيخ عباس رضوان اللَّه تعاىل عليه در حاشيه
  ى مشس و ليل و قدر و كافرون و توحيد و فلق و ناس و اخالص را كند كه هركس سوره و فيض كاشاىن روايت مى

  391: زيبائى هاى اخالق، ص

  .بيند د مرتبه مهراه با صلوات خبواند هركس را كه اراده كند در خواب مىص

بند به اصول اهلى نقل   اى است از قول مردى مؤمن و نيك سريت و پاى يكى از دوستامن كه پدر شهيد و انسان وارسته
خواستم در خواب  ه مىكرد كه من چندين بار به دستورالعملى كه حاج شيخ عباس نوشته است، عمل كردم وىل آنان را ك

  !اى از امور كه اثر و نتيجه ندارد در مفاتيح آمده است؟ نديدم، از جناب شيخ دلگري شدم و پيش خود گفتم چرا پاره

از من دلگري نباش من آن مسأله را بر : شىب حمدث قمى را در عامل رؤيا ديدم، پس از آن كه خود را معرىف كرد، فرمود
ىل شايد برخى از مردگان در عامل برزخ گرفتار رنج و حمنت باشند و اگر به آن صورت به خواب و . ام اساس روايات نوشته

كند و اجازه  اشخاص بيايند براى آبروى آنان زيان داشته باشد به اين خاطر حضرت حق نسبت به آنان آبرودارى مى
د خواب ديدن اشخاص باشد و آن دهد در خواب ديده شوند و شايد سبب خواب نديدن، حجاىب در باطن آرزومن منى

  !حجاب مانع خواب ديدن اشخاصى كه انسان مايل است آنان را در خواب ببيند گردد

  پايان برگردان گفتار به نوشتار

   ايام والدت 1382/ 2/ 25

   پيامرب بزرگوار اسالم

   فقري حسني انصاريان

  392: زيبائى هاى اخالق، ص
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  ها فهرست

   فهرست آيات

   فهرست روايات

   فهرست انبياء و معصومني

   فهرست اعالم

  فهرست اشعار

ا   فهرست كتا

ا   فهرست مكا

  فهرست منابع ومآخذ

  395: زيبائى هاى اخالق، ص

   فهرست آيات

   صفحه سوره آيه

  137166: بقره» ...ِإْذ تـَبَـرَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتـَّبَـُعْوا «

  93 255: بقره» احلَْىُّ اْلَقّيوماللَُّه َالإَلَه إّالُهَو «

  378 7: حديد» ...آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوأَنِفُقوا «

  29672: احزاب» ...ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََماَنَة َعَلى السَّماَواِت َواْألَْرِض «

  341 7: اسراء» اْن َأْحَسْنُتم َأْحَسْنُتم ِألَنـُْفِسُكم«
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  37468: عمران آل» ...ِبِإبـْرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتـَّبَـُعوهُ ِإنَّ َأْوَىل النَّاِس «

  283 277: بقره» ...ِإنَّ الَِّذيَن آَمنـُْوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت «

  323 10: نساء» ...ظُْلماً   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى«

  59 45: عنكبوت» ُمنَكرِ َعِن اْلَفْحَشاِء َوالْ   ِإنَّ الصََّالَة تـَنـَْهى«

  54 111: توبه» ...ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم   ِإنَّ الّلَه اْشتَـَرى«

  116 48: نساء» ...ِإنَّ الّلَه َال يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه «

ْحَساِن «   234 90: حنل» ...ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

  396: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه سوره يهآ

  385222: بقره» ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ التـَّوَّاِبنيَ «

  23727: اسراء» ...ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطِني «

ْرِك اْألَْسَفِل «   231146 -145: نساء» ...ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ

  127142: نساء» ...َو َخاِدُعُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُخيَاِدُعوَن الّلَه َوهُ «

  222162: انعام» ...ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت ِلّلِه «

  15880: منل» َوَال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاءَ   ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى«

َا يـَتَـَقبَُّل الّلُه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ «   35927: مائده» ِإمنَّ

  2769: اسراء» ...هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَّيت ِهَي أَقْـَوُم  ِإنَّ «
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ْم َوزِْدنَاُهْم ُهدىً « ْم ِفتـَْيٌة آَمُنوا ِبَرِِّ َّ   12113: كهف» ِإ

  11572: مائده» ِإنَُّه َمن ُيْشرِْك ِبالّلِه فـََقْد َحرََّم الّلُه َعَلْيِه اْجلَنَّةَ «

  29530: بقره» يَفةً ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخلِ «

  33، 2218: سجده» أََفَمن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن َفاِسقاً َالَيْسُتوون«

  28520: لقمان» ...َأَملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكم «

  3246: ضحى»  َأَملْ جيَِْدَك يَِتيماً َفآَوى«

  2519: سجده» ....أَمَّا الَِّذيَن ءَاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت «

  30660: مؤمن» اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ «

  13824 -20: رعد» ...الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَال يَنُقُضوَن اْلِميثَاَق «

  397: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه سوره آيه

  2803: مائده» ...اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم «

  212199: اعراف» َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجلَْاِهِلنيَ  ُخِذ اْلَعْفوَ «

  3572: بقره» ذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقنيَ «

  32 20: سجده» ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنُتم ِبِه ُتَكذِّبُونَ «

نـَْيا َحَسَنًة «   105201: هبقر » ...َربـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

  2621: انسان» ...َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـَْرٌق «
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  29629: حجر» ...َفِإَذا َسوَّيـُْتهُ َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي «

  29672: ص» َفِإَذا َسوَّيـُْتهُ َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي«

  364159: عمران آل» ...َفِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه «

  196103: نساء» ...َفِإَذا َقَضْيُتُم الصََّالَة َفاذُْكُروا الّلَه «

  36481: نساء» ...َفَأْعِرْض َعنـُْهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى الّلِه «

  240109: بقره» يَْأِيتَ الّلُه بَِأْمرِهِ   َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ «

  3236: نساء »...َفِإْن آَنْسُتْم ِمنـُْهْم ُرْشداً «

  35976: عمران آل» َفِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ «

  3249: ضحى» فََأمَّا اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهرْ «

  196152: بقره» َفاذُْكُروِين أَذُْكرُْكمْ «

  24013: مائده» َفاْعُف َعنـُْهْم َواْصَفْح ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ «

  398: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه سوره آيه

  9314: مؤمنون» فـََتَباَرَك اللَُّه اْحَسَن اخلَاِلِقنيَ «

  61105: كهف» َفَحِبَطْت َأْعَماُهلُْم َفَال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناً «

َا يَنُكُث َعَلى«   14210: فتح» نـَْفِسهِ   َفَمن َنَكَث فَِإمنَّ

  30761: عمران آل» اْلَكاِذِبنيَ فـََنْجَعْل َلْعَنَة الّلِه َعَلى «
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  26211: انعام» ...ُقل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض ُمثَّ انظُُروا «

  26269: منل» ...ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض َفانظُُروا «

  26250: انعام» َواْلَبِصُري أََفَال تـَتَـَفكَُّرونَ   ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعَمى«

  73183: بقره» ...كَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن   ُكِتَب َعلْيُكُم الصِّيامَ «

  32117: فجر» َكالَّ َبْل َالُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ «

  6243 -38: مدثر» ...ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة «

  24492: يوسف» ...َالتـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليـَْوَم «

  11513: لقمان» َعِظيمٌ  َال ُتْشرِْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلمٌ «

نَـْيَك ِإَىل «   180، 17988: حجر» َما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواجاً مِّنـُْهمْ   َال َمتُدَّنَّ َعيـْ

َرٌة ِالوِيل اْألَْلَبابِ «   262111: يوسف» َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

  27421: احزاب» ...َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة «

َا «   157179: اعراف» ...َهلُْم قـُُلوٌب َاليـَْفَقُهوَن ِ

  6342: مدثر» ...َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقر «

  399: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه سوره آيه

  16097: حنل» ...  َمْن َعِمَل َصاِحلاً ِمن ذََكٍر َأْو أُنَثى«

  3232: اءنس» ...َأْمَواَهلُْم   َوآُتوا اْلَيَتاَمى«
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  277204: اعراف» ...َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه «

  32083: بقره» ...َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل «

  388159: عمران آل» َواْستَـْغِفر َهلُم«

  28251: مؤمنون» واعملوا صاحلاً «

  6311 -10: واقعه» اْلُمَقرَّبُونَ َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن أُولِئَك «

  96148: عمران آل» واللَُّه حيُِبُّ اُلمْحِسِننيَ «

  272163: بقره» َوِإهلُُكْم ِإلٌه َواِحٌد َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيمُ «

  24114: تغابن» ...َوِإن تـَْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوتـَْغِفُروا «

  3223: نساء» ...  طُوا ِيف اْلَيَتاَمىَوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقسِ «

  1024: قلم» ُخُلٍق َعِظيمٍ   َوِإنََّك َلَعَلى«

  3021 -20: سجده» ...َوأَمَّا الَِّذيَن َفَسُقواْ َفَمْأَواُهُم النَّاُر «

  6015: جن» َوأَمَّا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا جلََِهنََّم َحطَباً «

  30334: اسراء» ْهَد َكاَن َمْسؤوًال َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلعَ «

  30640: بقره» َوأَْوُفوا ِبَعْهِدى أُوِف ِبَعْهدُِكمْ «

  3226: نساء» ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاحَ   َحىتَّ   َوابـْتَـُلوا اْلَيَتاَمى«

  400: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه سوره آيه
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  358189: بقره» َواتـَُّقوا الّلَه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ «

  358196: بقره» َواتـَُّقْوا الّلَه َواْعَلُموا َأنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقابِ «

  358194: بقره» َواتـَُّقوا الّلَه َواْعَلُموا َأنَّ الّلَه َمَع اْلُمتَِّقنيَ «

  359155: انعام» َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ «

  30354: مرمي» ...َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإْمساِعيَل «

  12545: بقره» ...َواْسَتِعينـُْوا بِالصَّْربِ َوالصََّالِة «

  12645: بقره» َواْسَتِعينـُْوا بِالصَّْربِ َوالصََّالةِ «

  23228: كهف» ...َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهم «

  28541: طه» َواْصَطنَـْعُتَك لِنَـْفِسي«

  15942: اعراف» ...ُلوا الصَّاحلَِاِت َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعمِ «

  15812: حممد» ...َوالَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َويَْأُكُلوَن «

ِِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ «   3038: مؤمنون» َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَا

  *244134: آل عمران» ...َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس «

  28225: بقره» ...َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت «

  358197: بقره»  َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقَوى«

  5730: انبياء» ٍء َحيٍّ  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشيْ «

  29531: بقره» َوَعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلََّها«
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  401: اى اخالق، صزيبائى ه

   صفحه سوره آيه

  9221: ذاريات» َوِيف أَنُفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُرونَ «

  13617: اسراء»  َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخَرى«

  33635 -34: فصلت» ...َوَال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَال اْلسَّيَِّئُة «

  237141: انعام» نيَ َوَال ُتْسرُِفوا إِنَُّه َالحيُِبُّ اْلُمْسرِفِ «

  *159154: بقره» ...َوَال تـَُقوُلوا ِلَمن يـُْقَتْل ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواٌت «

يُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلهِ «   14243: فاطر» َوَال حيَِ

  357189: بقره»  َوَلِكنَّ اْلِربِّ َمِن اتـََّقى«

  36096: اعراف» ...اتـََّقوا آَمُنوا وَ   َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى«

  102159: عمران آل» َوَلْو ُكنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ «

  241، 16722: نور» ...َوْليَـْعُفوا َولَْيْصَفُحوا َأَال حتُِبُّوَن «

  12854: توبه» ...َوَما َمنـََعُهْم َأن تـُْقَبَل ِمنـُْهْم نـََفَقاتـُُهْم «

  533: بقره» ا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ َوِممَّ «

  228207: بقره» ...َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نـَْفَسُه «

ْسَالِم ِديناً «   30085: عمران آل» ...َوَمن يـَْبَتِغ َغيـَْر اْإلِ

  115116: نساء» َوَمن ُيْشرِْك بِالّلِه فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيداً «
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  37269: نساء» ...ُسوَل َوَمن ُيِطِع الّلَه َوالرَّ «

  9216: ق» َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ «

  402: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه سوره آيه

  10147: انبياء» ...َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة «

  24123: رعد» َوَيْدرَُءوَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئةَ «

  3218: انسان» ...ُحبِِّه ِمْسِكيناً   َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى«

  36029: انفال» ...يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تـَتـَُّقوا الّلَه «

  19641: احزاب» يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ِذْكراً َكِثرياً «

  2348: مائده» ...وا قـَوَّاِمَني لِّلِه يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُ «

  19454: مائده» ...يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعن ِديِنِه «

َا بـَْغُيُكْم َعَلى«   14223: يونس» أَنُفِسُكم  يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ

  27757: يونس» ...ُكْم يَا أيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعَظٌة ِمن َربِّ «

  10116: لقمان» ...يَا بـَُينَّ ِإنـََّها ِإن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة «

  30127: ابراهيم» ...يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت «

  3511: جمادله» ...يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم «

  321215: بقره» ...يـُْنِفُقوَن َيْسئَـُلوَنَك َماَذا «
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  3047: انسان» يُوفُوَن ِبالنَّْذرِ «

  5289 -88: شعراء» ...يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن «

  13836 - 34: عبس» ...يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمْن َأِخيِه «

  403: زيبائى هاى اخالق، ص

   فهرست روايات

   صفحه معصوم روايت

  313رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... حيُث ُكنَت َوخاِلِق النّاَس ِخبُلٍق َحَسن اّتِق اللََّه 

ؤِمِن َفانُّه يَنُظُر بِنوِر اللَّه
ُ
  301حممد باقر عليه السالم  اّتقوا ِفراَسَة امل

  188رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اتَقى النّاِس َمن قَال اَحلقَّ ِفيَما َله َوَعليهِ 

  104عباَد اللَِّه اىل اللَِّه أحَسنـُُهم ُخْلقًارسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله احّب 

  383امري املؤمنني عليه السالم ... اِحّب لعاّمة َرِعيّتك َما حتُِبُّ لَِنفِسك 

  327احِسُنوا ِىف َعقِب َغريُِكم ُحتَْفُظوا ِىف َعقِبُكم امري املؤمنني عليه السالم 

  333رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َجَعَلُهُم اللَُّه َحتَت أيديُكم اخَواُنُكم 

  27رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ادََّبِىن َرّىب َفأحَسَن تَأِديِىب 

  71امري املؤمنني عليه السالم ... اَذا اراَد اللَُّه ُسبحانَُه َصالَح َعبِدِه 

  263لِعَرب امري املؤمنني عليه السالم  اَذا أحّب اللَُّه َعبداً َوَعَظه بِا

  404: زيبائى هاى اخالق، ص
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   روايت معصوم صفحه

  214؟ ...اذا َتاَب الشيخ يقوُل اللَّه عّز وجّل اآلن 

ؤِمَن َصُموتاً َفادنُوا ِمنهُ 
ُ
  257رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اذا َرأيُتُم امل

  150ِبَها َحسنًة َمتَحها رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله اذا َعِمَلْت َسّيئًة َفاْعَمْل ِجبَن

  337رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اذا كاَن يَوَم القياَمة َمجََع اللَّه عّز وجّل اخلالِئَق 

  332حممد باقر عليه السالم : ... اربٌع َمن ُكنَّ ِفيِه بـََىن اللَُّه َلُه بَيتاً ِىف اجلَنَّةِ 

  299حممد باقر عليه السالم ... ُكّن ِفيِه َكُمَل اسالُمهُ   اربٌع َمن

  165جعفر صادق عليه السالم ... اربُع َمن ُكنَّ فيه َكَمَل اميانُُه 

  166العابدين عليه السالم  زين... اربٌع َمن ُكنَّ ِفيِه َكَمَل اميانُُه 

  76و آله  رسول اللَّه صلى اهللا عليه... ارَبعٌة َالتـَُردُّ َهلُم َدعوٌة 

  329جعفر صادق عليه السالم : ... اربَعٌة يَنُظُر اللَُّه عّز وجّل اليهم يوَم الِقيامةِ 

ؤِمِن 
ُ
  379رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ارُض الِقياَمِة ناٌر َما َخَال ِظلَّ امل

  309رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْسَتْحُيوا ِمن اللَِّه حقَّ اَحلياِء 

  310رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اسَتحِىي ِمن اللَِّه َكما َتسَتْحِىي ِمن الّرُجِل 

  235امرياملؤمنني عليه السالم ... اْسَتِعْن َعَلى الَعدِل ِحبُْسِن الِنّيِة 

  56اْسَخى النَّاِس َمن ادَّى زَكاَة َماِلِه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  238ٍء اّال ِىف أفعاِل الِربِّ امرياملؤمنني عليه السالم  ذموٌم ِىف ُكلِّ َشىاإلسراُف مَ 



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

 

  239اإلسراُف يـَْفىن الَكِثري امرياملؤمنني عليه السالم 

  405: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  96رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اشتاَقِت اجلَنَُّة اىل أرَبٍع ِمن الِنساِء 

  79رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َظَلَم   اشَتدَّ َغَضُب اللَِّه َعلى

  363اصُل االمياِن ُحسُن التَّسليِم ِالمِر اللَّه امرياملؤمنني عليه السالم 

  257اصُمت دهَرك جيّل أمَرك امرياملؤمنني عليه السالم 

  99جعفر صادق عليه السالم ... َسُد اِحلرُص َواالستكباُر َواحلَ : اصوُل الُكفِر َثالثَةٌ 

  332اطِعُموُهم ِممّا َتأُكُلوَن والِبُسوُهم ِممّا تَلِبُسون رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  382رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اعَدُل الّناِس َمن َرِضَى لِلّناِس َما يـَْرَضى ِلنَـْفِسِه 

  207يك امرياملؤمنني عليه السالم افضُل االموال أحسُنها أثراً َعلَ 

  189افضُل اِجلهاِد َكلمُة حقٍّ ِعنَد ُسلطاٍن جاِئٍر رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  223افضُل الِعباَدِة االخَالص حممد تقى عليه السالم 

  107افضُل َعمٍل يُؤِتى ِبه يَوَم الِقياَمِة ُخلٌق َحَسن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

سِلَم ُخلٌق َحَسن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ا
ُ
  107فَضُل َما اعِطَى امل

  207افَضُل املاِل َما َوقى ِبه الِعرُض َوُقِضَيت ِبِه احلُقوُق امرياملؤمنني عليه السالم 

وِقِف 
َ
  165رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اقرُبكم ِمّىن َغداً ِىف امل
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  164رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ساً يَوَم الِقياَمِة اقرُبُكم ِمّىن َجملِ 

  206اكرِِم الساِئَل اذا اتاَك ِبَردٍّ َمجيٍل، او اعَطاٍء َيِسٍري قدسى 

  383جعفر صادق عليه السالم ... اال اخِربَُك ِبأَشّد َما افْـتَـَرَض اللَُّه َعَلى َخلِقِه؟ 

  406: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

نـَْيا َواآلخرِة؟    241رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اال اُدلُُّكْم َعَلى َخِري اخالِق الدُّ

  238اال َوانَّ اعطاَء َهَذا املاِل ِىف َغِري َحقِِّه َتبذيٌر َواسراٌف امرياملؤمنني عليه السالم 

  328رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ...  اَال َوَمن فـَرََّج َعن ُمؤِمٍن ُكربًة ِمن ُكَرِب الدُّنَيا

  127رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... الَِّذيَن اَذا أْحَسُنوا اْسَتبَشُروا 

  257الزِم الَصمَت فأدىن نَفَعه السالَمة امرياملؤمنني عليه السالم 

  83امرياملؤمنني عليه السالم ِىف بَيِت َربُِّكم َالُختَلُّوُه َما بَِقيُتم ! اللَّه اللَّه

  375جعفر صادق عليه السالم ... اّما َواللَِّه انَُّكم َلَعَلى ِديِن اللَِّه َوَمالِئَكِتِه 

  217جعفر صادق عليه السالم ... اّن اللََّه أدََّب ُحمَّمداً صلى اهللا عليه و آله و سلم َفأْحَسَن تَأِديَبُه 

  90جعفر صادق عليه السالم ... َخيُلُق َخلَقه َعَبثاً اّن اللََّه تباَرَك وَتعاىل َمل 

  335جعفر صادق عليه السالم ... اّن اللََّه َتباَرَك َوَتعاَىل َليـُْعِطى الَعْبَد ِمن الثَّواِب 

  28رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اَن اللََّه َجلَّ ثَناُؤُه يَقوُل 

  338امرياملؤمنني عليه السالم ... َن االخَالِق اّن اللََّه َعزَّ َوجلَّ َجَعَل َحماسِ 
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  294رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اّن اللََّه َعزَّ وَجلَّ حيُِبُّ اجلوَد 

  298اّن اللََّه ُحيبُّ َمعاِىلَ االموِر َوَيكَرُه َسْفساَفها رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  295سول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ر ... اّن اللَّه حيّب َمعاِىل االمور 

  378امرياملؤمنني عليه السالم ... اّن انفاَق َهَذا املاِل ىف طاَعِة اللَِّه 

  348جعفر صادق عليه السالم ... ان ُأجَِّلْت ِىف ُعُمرَِك يـَْوَمِني َفاْجَعل أَحَدُمها ِألََدِبك 

  407: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  312أحَسَن اَحلَسِن اخلُْلُق اَحلَسُن حسن جمتىب عليه السالم اّن 

  192انَّ أعَجَل اَخلْريِ َثواباً ِصَلُة الرَِّحِم رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

ؤمنَني امياناً أْحَسنَـُهم ُخْلقاً حممد باقر عليه السالم 
ُ
  163انَّ أكَمَل امل

  373ض جعفر صادق عليه السالم انُتم َواللَِّه نوٌر ِىف ظُُلماِت االر 

  104رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اّن ُحسَن اخلُلِق يُذيُب اَخلِطيئَة 

َتَخّلفني امرياملؤمنني عليه السالم 
ُ
  263اّن ِذهاب الذاِهبني َلِعربٌة لِلقوِم امل

  223جعفر صادق عليه السالم ... اّن َربَُّكم َلَرحيٌم َيشُكُر القِليَل 

  193رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... رِيَح اَجلّنِة توِجُد ِمن مسريِة ألَف عاٍم  انّ 

  253اإلنساُن لبُّه ِلسانُه َوعقُله ِديُنه امرياملؤمنني عليه السالم 

  55رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ السَّخاَء َشَجَرٌة ِمْن اْشجاِر اجلَنَّة 
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  149جعفر صادق عليه السالم ... ِر متَِيُث اخلطيَئَة اّن َصَدَقَة النَّها

  79رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ الَعبَد اَذا ظُِلَم فـََلْم يـَْنَتِصْر 

  103رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ العبَد لَِيبُلَغ ِحبُسِن ُخْلِقه عظيَم درجاِت اآلِخَرِة 

  329قدسى ... لَيأتِيِىن بِاَحلسنِة فُأدِخُله اجلَّنَة  اّن العبَد ِمن ِعباِدى

  235امرياملؤمنني عليه السالم ... اّن العدَل ِميزاُن اللَِّه ُسبحانَه 

  242اّن الَعفَو َيزيُد َصاِحَبُه ِعزّاً َفاْعُفوا يُِعزَُّكُم اللَِّه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  377جعفر صادق عليه السالم ... جلَِميِع الَعاملَِ  اإلنفاُق ِمن اقَتاٍر َوالِبْشرُ 

  408: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  379انِفْق َواْيِقْن بِاخلََلِف جعفر صادق عليه السالم 

  239جعفر صادق عليه السالم ... اّن القصَد أمٌر حيُِبُُّه اللَُّه 

  254ول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ٍء َفِفى اللِّسان رس ان كاَن الَشرُّ ِىف َشى

  311انَُّكم َلْن َتَسُعو الّناَس بِأمَواِلُكم َفَسُعوُهم ِبأْخالِقُكم رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

اك جعفر صادق عليه السالم  َ   356ان َاليـَْفِقَدك اللَُّه َحيُث امَرك َوَال َيراك َحيُث 

  373جعفر صادق عليه السالم ... ُر ُوْلِد آَدَم ُحمَمٌَّد ٍء ُجوهراً َوُجوهَ  انَّ ِلُكلِّ َشى

َا الَبِخيُل َحقَّ الَبِخيِل    57رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... امنَّ

ا بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َمكارَِم األخَالِق رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله    97امنَّ
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ؤِمِن االنفاُق َعَلى قَ 
ُ
  380العابدين عليه السالم  ْدِر االقْـَتاِر زينانَّ ِمن أْخالِق امل

جلِس 
َ
  352جعفر صادق عليه السالم ... اّن ِمن التَّواُضِع أن َيرَضى الرَُّجِل ِبامل

  189جعفر صادق عليه السالم ... انَّ ِمن َحِقيَقِة االمياِن أْن تُؤِثَر اَحلقُّ 

  26؟ ...انَّ النَِّىبَّ َلمَّا َواَصَل ِىف َصْوِمِه 

  107رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ هِذِه االخالق مناِئح من اللَِّه 

  15اّىن بُِعْثُت ألَمتُِّم َمكارِم األْخالق رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  327رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اّن اليتيَم اذا َبكى اهتَـزَّ َله الَعرُش 

  255رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ان يكوَن َصمىت ِفكراً 

  195سيد الشهداء عليه السالم ... اّىن ال أَرى املوَت اّال َسعادٌة 

  409: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  56؟ ...عليه السالم   ُموسى  اوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ اىل

  221اللَّه صلى اهللا عليه و آله رسول ... اوصاِىن ِباالخالِص : اوَصاِىن َرّىب بِِتسعٍ 

  177ابوذر ... اوصاِىن ان انُظَر اىل : اوَصاِىن َرسوُل اللَِّه ِبسبعٍ 

  61جعفر صادق عليه السالم ... اوَُّل َما ُحيَاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َعَلى الصََّالِة 

  103ه صلى اهللا عليه و آله اّوُل َما يُوَضُع ىف ميزاِن الَعبِد يَوَم الِقياَمِة ُحسُن ُخلِقِه رسول اللَّ 

  116رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ايّاَك أن ُتشرَِك بِاللَِّه َطرَفَة َعٍني 
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  70رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ايَّاُكم َوالِبْطَنَة َفانـََّها َمْفَسَدٌة ِللَبَدِن 

ْطَعِم 
َ
  70عليه و آله  رسول اللَّه صلى اهللا... ايَّاُكم َوُفُضوَل امل

  363امرياملؤمنني عليه السالم ... اإلميان شجرٌة أصُلها الَيقني و فرُعها الُتقى 

  355اإلميان عقٌد بِالقلِب وَلفٌظ باللساِن وَعمٌل بِاَجلوارِح على بن موسى عليه السالم 

  47ه و آله رسول اللَّه صلى اهللا علي... َأَال انَّ َمَثَل َهَذا الّديِن َكَمَثِل َشَجَرٍة 

  380الُبخُل َيكِسُب العاَر َويُدِخُل النَّاَر امرياملؤمنني عليه السالم 

نَا جعفر صادق عليه السالم  سِلِمَني ِممَّن يـَتَـَوالَّ
ُ
  331بـَرَُّمها َكَما تـَبَـرُّ امل

  381الَبشاَشُة احسان امرياملؤمنني عليه السالم 

وّدة امرياملؤمنني علي
َ
  381ه السالم الَبشاشُة ِحباَلُة امل

  381الِبشُر ِشيَمُة اُحلّر امرياملؤمنني عليه السالم 

  382امرياملؤمنني عليه السالم ... ِبشُرَك َيدلُّ َعلى َكَرِم نَفِسك 

  410: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

عاَندة امرياملؤمنني عليه السالم 
ُ
  381الِبشُر يُطِفُئ ناَر امل

  254اللِّساِن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َبالءُ االنساِن ِمنَ 

  281حممد باقر عليه السالم ... َعَلى الصَّالِة َوالزَّكاِة : ُبِىنَ االسالُم َعَلى َمخسٍ 

  114العابدين عليه السالم  َتأدَّبُوا ِبآداِب الصَّاحلَني زين
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  353جعفر صادق عليه السالم ... التَّواُضُع أصُل ُكلِّ َخٍري نَفيٍس 

  349لقمان ... َتواَضْع ِللَحقِّ َتُكْن اعَقَل الّناِس 

  256رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َتُكفُّ ِلساَنَك : َثالٌث ُمنِجياتٌ 

  304جعفر صادق عليه السالم ... اداءُ االمانَِة : َثالثٌَة ال ُعذَر الحٍد ِفيها

  188جعفر صادق عليه السالم ... زَّ َوَجلَّ َثَالثٌَة ُهْم اقَرُب اخلَْلِق اَىل اللَِّه عَ 

  253َمجاُل الرَُّجِل َفصاَحُة ِلَسانِِه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  253اَجلماُل ِىف اللِّسان رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

كارِِه َوالصَِّرب 
َ
  148حممد باقر عليه السالم ... اَجلّنُة َحمُفوفٌة ِبامل

ْغِفَرِة امرياملؤمنني عليه السالم احلاجُّ َوا
َ
ْعَتِمُر وفُد اللَِّه َوَحيُبوُه ِبامل

ُ
  83مل

  83العابدين عليه السالم  زين... ِحجُّوا َواْعَتِمُروا َتِصحَّ اْجَساُمُكم 

  254َحدُّ الِلساِن امضى ِمن َحّد الَسنان امرياملؤمنني عليه السالم 

  168َيزِيُد ِىف الرِّزِق جعفر صادق عليه السالم ُحْسُن اخلُُلِق ِمن الّديِن َوُهو 

  312، 104ُحسُن اخلُْلِق ِنصُف الّديِن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  411: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  373على بن موسى عليه السالم ... قٌّ َعَلى اللَِّه ان َجيَعَل َولِّينا َرفيقاً لِلنَِّبّيَني 

  308رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َحياءُ َعْقٍل َوَحياءُ ُمحٍْق : ياءُ َحياَءانِ احلَ 
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  309احلياء من االميان واالميان ىف اجلنة جعفر صادق عليه السالم 

  310َخاِلِق الّناِس ِخبُُلٍق َحَسٍن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  104يُفِسُد اَخللُّ الَعسُل رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ءُ يُفِسُد الَعمَل َكما  اخلُلُق الَسّىي 

  103اخلُلُق ِوعاءُ الّدين رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

نيا َمْزَرَعُة اآلِخَرة؟    134الدُّ

  346رَاُس االمياِن ُحسُن اخلُلِق َوالَتحّلى بالِصدق امرياملؤمنني عليه السالم 

  73رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ياِمِه اُجلوُع َوالَعَطُش ُربَّ َصائٍم َحظُُّه ِمن صِ 

  383رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... السَّاِبقوَن اَىل ِظلِّ الَعرِش ُطوَىب َهلُم 

  55السََّخا ُخُلُق اللَِّه اْألَعَظُم رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  97رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... أصُلها الَّسخاءُ َشجرٌة ِىف اجلَنَِّة 

  56جعفر صادق عليه السالم ... السَّخاءُ ِمن اخَالِق االنِبياِء 

  55رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... السَِّخىُّ َقريٌب ِمَن اللَِّه 

  191ِسْر َسَنًة ِصْل َرِمحََك رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  103نٌب َاليـُْغَفر رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ُسوءُ اخلُلِق ذَ 

  207شّر االمَواِل َما َمل يـُْغِن َعن صاِحِبه امرياملؤمنني عليه السالم 

  412: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت
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  208امرياملؤمنني عليه السالم ... َشّر املاِل َما َمل يـُْنِفُق ِىف َسِبيِل اللَِّه 

  85يُتم ِفيه اَىل ِضَياَفِة اللَّه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله َشهٌر ُدعِ 

  236الَعفُو َوالَعدُل امرياملؤمنني عليه السالم : َشْيَئاِن َاليُوَزُن َثوابـُُهَما

  197ِشيَعتُنا الَّذيَن اذا َخَلْوا ذََكروا اللََّه َكثرياً جعفر صادق عليه السالم 

  375جعفر صادق عليه السالم ... االجِتهاِد ِشيَعتـَُنا اهُل الَورَِع وَ 

  347العابدين عليه السالم  زين... الصَُّرب ِمن االمياِن ِمبنزَِلِة الرَّْأِس ِمَن اَجلَسِد 

  149جعفر صادق عليه السالم ... َصدَقُة الَعالنَِيِة َتدَفُع سبعَني نوعاً ِمن الَبالِء 

  255ؤمنني عليه السالم صالُح االنساِن ِىف َحبِس الِلسان امريامل

  330الصَّالُة ِلَوقِتَها َوِبرُّ الَواِلَديِن َواِجلهاُد ِىف َسبيِل اللَّه جعفر صادق عليه السالم 

  106امرياملؤمنني عليه السالم ... ِصل َرِمحَك يزيُد اللَُّه ِىف ُعمرَِك 

  191ِصل َمن َقَطَعَك رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  192ارحاَمُكم ِىف الدُّنيا َوَلو بِالسَّالِم رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ِصُلوا 

  257الَصمُت َروَضُة الِفكر امرياملؤمنني عليه السالم 

رَءِة ِىف َوجِهها َوصوَرُة الرَُّجِل ِىف َمنِطِقه امرياملؤمنني عليه السالم 
َ
  253صوَرُة امل

  75امرياملؤمنني عليه السالم ... ِة ِباراَدٍة َواختياٍر َصوُم اَجلَسِد االمساُك َعِن االغِذيَ 

آمثِِ امرياملؤمنني عليه السالم 
َ
  75َصوُم النَّفِس، إمساُك اَحلواسِّ اَخلمِس َعن َساِئِر امل

  76الصوم جّنة من النار رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 
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  413: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  74النـَّْفِس َعن َلذَّاِت الّدنَيا أَنـَْفُع الصِّياِم امرياملؤمنني عليه السالم َصْوُم 

  72صُوُموا َتِصحُّوا رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  74امرياملؤمنني عليه السالم ... ِصياُم الَقلِب َعِن الِفكِر ِىف اآلثاِم 

  382ني عليه السالم امرياملؤمن... طالَقُة الَوجِه بِالِبشِر َوالَعطّيُة 

  254ُطوَىب ِلَمن انَفَق َفَضالَت َماِله َوامَسَك َفَضالَت ِلسانِِه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  257طوَىب ِلَمن َصمت اّال ِمن ذِكِر اللَّه امرياملؤمنني عليه السالم 

  235امرياملؤمنني عليه السالم ... العدُل اّنك اذا ظُِلمَت انَصْفَت 

  235ْدُل ِقواُم الرَِّعيَِّة وِمجاُل الُوالِة امرياملؤمنني عليه السالم العَ 

  205رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُعِرَضت َعلىَّ اهل اجلّنة فرايُت اكثُر اهِلها 

  349، 37َعُظَم اخلَاِلُق ِىف أَنـُْفِسِهم َفَصُغَر َما ُدوَنهُ ِىف َأْعيُِنِهم امرياملؤمنني عليه السالم 

  332جعفر صادق عليه السالم ... ُعُقوُق الوالَديِن ِمَن الَكباِئِر 

َفُع  خُلوَق َالَيُضرُّ َوَال يـَنـْ
َ
  365جربئيل عليه السالم ... الِعلُم بِأنَّ امل

  239امرياملؤمنني عليه السالم ... َعَليَك بِتَـْرِك الَتبذيِر َواالسراِف 

  362المِر ُكّله رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله َعَليَك بَِتقوَى اللَّه فانُّه راُس ا

  256رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َعليَك ِبطوِل الَصمِت فَانّه َمطَرَدٌة لِلشيطاِن 
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  257امرياملؤمنني عليه السالم ... َعليَك بِلزوِم الَصمِت َفانّه يلَزُمك السَّالمةُ 

  202جعفر صادق عليه السالم ...  َعَليُكم ِبالَورَِع َوِصدِق اَحلِديثِ 

  414: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  311، 105رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َعَلْيُكم ِحبُسِن اخلُلِق فَاّن ُحسَن اخلُلِق ِىف اجلَنَِّة 

  31ى اهللا عليه و آله َعلٌى َمَع اَحلق َواَحلقُّ َمَع َعلى َيُدوُر َحيَثما َدار َعلى رسول اللَّه صل

ِم  م ُنصُب ُعيوِِم وقُلِو   385امرياملؤمنني عليه السالم ... َغرسوا اشجاَر ُذنِو

  347َفالصُّوَرُة ُصوَرُة انساٍن َوالَقْلُب قَلُب َحَيواٍن امرياملؤمنني عليه السالم 

  253عليه و آله ِفتنُة اللِّساِن اَشدُّ ِمن َضْرِب السَّْيِف رسول اللَّه صلى اهللا 

  263ِىف ُكلِّ َنظَرٍة ِعربة امرياملؤمنني عليه السالم 

  188ُقِل اَحلقَّ َوَلو َعلى نـَْفِسَك حممد باقر عليه السالم 

  304، 141العابدين  َقوُل اَحلقِّ واُحلكُم ِبالَعدِل َوالَوفاءُ بالَعهِد زين

  271 الكاِسُب َحبيُب اللَّه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  263جعفر صادق عليه السالم ... َكاَن اكثـََر ِعباَدِة اىب ذرٍّ َرِمحُه اللَُّه 

  171كاَن ُخلُق َرسوُل اللَِّه الُقرآن؟ 

  71امرياملؤمنني عليه السالم ... َكثْـَرُة اْالْكِل َوالنـَّْوِم يـُْفِسَداِن 

  253َكالُم الرَُّجِل ِميزاُن َعقِلِه امرياملؤمنني عليه السالم 
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  255كلُّ انسان ُمؤاِخٌذ ِجبِناَيِة ِلسانِِه َوَيِدِه امرياملؤمنني عليه السالم 

  255َكْم ِمن انساٍن اهَلكه ِلسان امرياملؤمنني عليه السالم 

  170جعفر صادق عليه السالم ... ُكونُوا ُدعاًة لِلّناِس ِبَغْريِ اْلِسَنِتُكم 

  309ليه السالم َال امياَن ِلَمن َالَحياَء َلُه جعفر صادق ع

  415: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  258امرياملؤمنني عليه السالم ... َال َخَري ِىف الّسكوِت َعن احلّق 

  304َال ِديَن ِلَمن َالَعْهَد َلُه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  258َال ِعباَدَة كالصَّمت امرياملؤمنني عليه السالم 

  54لُمَوحِِّد َحمُبوٌب ِسَوى الَفرد الَواِحد؟ َال يـَبـَْقى لِ 

  183رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َال َيدُخُل اَجلّنَة َمن َكاَن ِىف قـَْلِبِه 

  225جعفر صادق عليه السالم ... َال يصُري الَعبُد َعبداً خاِلصاً للَِّه َعّز َوجّل 

  255ني عليه السالم الِلساُن َسُبٌع ان أطَلْقَته َعَقر امرياملؤمن

  237امرياملؤمنني عليه السالم ... يَأُكُل َما لَْيَس َلُه : ِللُمْسِرِف َثالُث َعالَماتٍ 

  72َلْو انَّ النَّاَس َقَصُدوا ِىف الطَّْعِم َالْعَتَدَلْت ابدانـُُهم جعفر صادق عليه السالم 

  223عليه السالم عسكرى ... َلو َجعْلُت الدُّنيا ُكلَّها لُْقَمًة َواِحدًة 

  388العابدين عليه السالم  زين... اللهّم اغِفر ِحلَّينا َوَميِّتنا َوشاِهِدنا َوغائِِبنا 
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  171اللهّم َحسِّن ُخْلِقى َوالّلهّم َجنّبىن ُمنكرات أخالق رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  385لَّه صلى اهللا عليه و آله رسول ال... ءٌ احبُّ اَىل اللَِّه ِمن ُمؤِمٍن َتائٍب  لَيَس َشى

  70ءٌ أَبـَْغَض اَىل اللَِّه ِمن َبْطٍن َمَآلٌن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  لَْيَس َشىْ 

  223، 173رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َما اخلَص َعبد للَِّه اربعَني َصباحاً 

  263عليه السالم َما اكثـََر الِعبَـَر َواَقلَّ االعِتباَر امرياملؤمنني 

  202امرياملؤمنني عليه السالم ... الَورَُع : َما ثـََباُت االمياِن؟ فـََقالَ 

  416: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

َمالِيِك 
َ
  332رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َما زَاَل َجربَئِيُل يُوِصيِىن بِامل

اُل َماُل اللَِّه َجَعَلُه 
َ
  207جعفر صادق عليه السالم ... َوداِئَع ِعنَد َخْلِقِه امل

  362رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ٍء احّب اىل اللَّه ِمن االميان والعمِل الصاِلِح  َما ِمن شى

  105ٍء ِىف املِيزاِن احسُن ِمن ُحسِن اخلُلِق رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َما ِمن َشى

  327امرياملؤمنني عليه السالم ... َوَال ُمؤِمَنٍة َيَضُع َيَدُه َعَلى َرْأِس يَتيٍم  َما ِمن ُمؤِمنٍ 

َعاِصى 
َ
  361جعفر صادق عليه السالم ... َما نـََقَل اللَُّه َعّز َوجّل َعبداً ِمن ُذلِّ امل

  74 فاطمه زهرا عليها السالم... َما َيصَنُع الصائُم ِبِصياِمِه اَذا َمل َيُصْن ِلسانُهُ 

ؤِمُن َعَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِبَعَمٍل 
ُ
  310جعفر صادق عليه السالم ... َما يـَْقَدُم امل

  101رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َما يُوَضُع ِىف ِميزاِن اْمِرٍئ يَوَم الِقياَمِة 
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ؤِمِن ِعْنَد اللَِّه تـََعاَىل َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرٍَّب 
ُ
  29ول اللَّه صلى اهللا عليه و آله رس... َمَثُل امل

  362رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمرحباً بالبيِت َما اعَظَمك واعظَم ُحرَمتك َعلى اللَّه 

حارَِم 
َ
سرفوَن ُهم الَّذيَن َيْسَتِحّلوَن امل

ُ
  239حممد باقر عليه السالم ... امل

  375صادق عليه السالم جعفر ... َمعاِشَر الشِّيعِة ُكونُوا لََنا َزيناً 

  104َمكارُِم االخالِق ِمن اعماِل اجلَّنة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  379جعفر صادق عليه السالم ... َملعوٌن َملعوٌن َمن َوَهَب اللَُّه َلُه َماًال فَلْم يـََتَصدَّْق 

  374رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن احّب َعلّياً قَبَل اللَّه عنه َصالَته َوِصياَمه َوِقياَمه 

  326جعفر صادق عليه السالم ... َمن اراَد ان يُدِخَلُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِىف َرمحَِتِه 

  417: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  224فاطمه زهرا عليها السالم ... َمن اصَعد اىل اللَِّه خاِلَص ِعباَدتِه 

  197رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اللَِّه اَحبَُّه اللَُّه َمن اكثـََر ذِكَر 

  261جعفر صادق عليه السالم ... ِمن َأَحبِّ االعماِل اَىل اللَِّه عزَّ َوَجلَّ 

  60صادق عليه السالم ... َمن َأحب أن يعَلم أقبلت صالُته أم مل 

  328على بن موسى ...  َمن َأَكَل ِمن َماِل الَيتيِم ِدرَمهاً واِحداً ظُلماً 

  365جعفر صادق عليه السالم ... َمِن اعَتَصَم ِباللَِّه َعن نّيٍة َصاِدَقٍة 

  123رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن بَاَع َواْشتَـَرى فـَْلَيْحَفْظ َمخَس خصاٍل 
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  120؟ ...َمن تـََقرََّب اىلَّ ِشْرباً َتقرَّْبَت اليِه ِذراعاً 

  91د َرَأى احلّق رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله َمن َرآين فـَقَ 

  181رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َرمى بَِبَصرِه َما ِىف َيِد َغريِِه 

  192رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َسرَّه ان يَبُسَط َله ىف ِرزقه وينسأ َله ىف اجِله 

رِء ُحْسُن 
َ
  106اخلُُلِق َوِمن َشقاَوتِِه ُسوءُ اخلُُلِق رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ِمن َسعادِة امل

ا َحقُّ    260رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َشِهَد َشهاَدَة َحقٍّ لُِيْحِىيَ ِ

  236امرياملؤمنني عليه السالم ... َمن طاَبَق ِسرَّه َعالنِيََّته َوواَفَق ِفعَله َمقالََته 

  235، 141على بن موسى عليه السالم ... ن َعاَمل الّناَس فـََلم َيْظِلمُهم مَ 

  144جعفر صادق عليه السالم ... َمن َعرََّف اللََّه َخاَف اللََّه 

  160جعفر صادق عليه السالم ... َمن َعَرَف اللََّه وَعظََّمه َمنَع َفاُه ِمن الكالِم 

  418: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  258على بن موسى عليه السالم ... ِمن َعَالَماِت الِفقِه اِحلْلُم والِعْلُم َوالصُّمُت 

  260؟ ...َمن َقَضى ِلمؤمٍن حاَجًة َقَضى اللَُّه َلُه َحواِئَج َكثريًة 

  71َمن َقلَّ َطعاُمُه قـَلَّت آَالُمُه امرياملؤمنني عليه السالم 

  71امرياملؤمنني عليه السالم ... َوَمتِجيُدُه َوَقلَّ َطعاُمُه َوَشرابُهُ َمن َكثـَُر َتسِبيُحُه 

  208امرياملؤمنني عليه السالم ... َمن َكثـَُرْت نَِعُم اللَِّه َعليِه َكثـَُرْت َحَواِئُج النّاِس الَيِه 
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نيا زين   348العابدين عليه السالم  َمن َكُرَمْت َعَليِه نـَْفُسُه َهاَنْت َعَليِه الدُّ

لُهوِف 
َ
نوِب الِعَظاِم اغاثَُة امل   329امرياملؤمنني عليه السالم ... ِمن كّفاراِت الذُّ

  326رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن كّفَل يَِتيماً وَكّفَل نـََفَقَتهُ 

  74رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َمل َتُصْم َجوارُِحُه َعْن َحمَارِِمى 

  84جعفر صادق عليه السالم ... ِىف َطرِيِق َمكََّة َذاِهباً او َجائِياً  َمن َماتَ 

  380رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َمَنَع َماَلُه ِمن االْخَياِر اخِتياراً 

  330جعفر صادق عليه السالم ... َمن نـَفََّس َعن ُمؤِمٍن ُكرَبًة نـَفََّس اللَُّه َعْنُه َكَرَب اآلِخَرِة 

  382رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َواَسى الَفِقَري َوانَصَف النَّاَس ِمن نـَْفِسِه 

ؤمُن أعظُم ُحرَمًة ِمن الَكْعَبة جعفر صادق عليه السالم 
ُ
  362امل

َُقرَِّبَني رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 
ؤِمُن أْكَرُم َعَلى اللَِّه ِمن َمَالِئَكِتِه امل

ُ
  29امل

ؤِمُن ِبشرُُه ِىف َوجِهِه َوُحزنُُه ِىف قـَْلِبِه امرياملؤمنني عليه السالم 
ُ
  381امل

ؤِمُن َحليٌم َالَجيَْهُل 
ُ
  46جعفر صادق عليه السالم ... امل

  419: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

ؤِمُن َمنـَْفعٌة، اْن ماَشْيَتُه نـََفَعَك 
ُ
  45ه و آله رسول اللَّه صلى اهللا علي... امل

ؤِمُن َوقوٌر ِعْنَد اهلَزَاِهِز 
ُ
  45امرياملؤمنني عليه السالم ... امل

ؤِمُن يَأُخذ ِمن اللَِّه ُخلقاً َحسناً رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 
ُ
  214امل
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  214قدسى ... نَاَديُتموِىن فـََلبَّيتُكم، َسأَلُتُموِىن َفاعَطيُتُكم 

  331رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... الَنظُر اىل العاِمل ِعباَدةٌ 

  83نـََفقُة ِدرَهٍم ِىف اَحلجِّ تـَْعِدُل الَف ِدرَهٍم امرياملؤمنني عليه السالم 

  85جعفر صادق عليه السالم ... َنوُم الصَّاِئِم ِعباَدةٌ َوَصْمُتهُ َتسبيٌح 

  167اخلُُلق رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َواكثـَُر َما يَِلُج ِبِه أُمَّىت اجلّنَة َتقَوى اللَِّه َوُحْسنُ 

م َجَناُحَك  َّ   192امرياملؤمنني عليه السالم ... َواْكرِْم َعِشريَتَك َفا

  259رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َواْميُ اللَِّه َالن َيهِدَى اللَُّه َعَلى يََديَك َرُجًال 

  60حممد باقر عليه السالم َواجلَنَُّة َالَيدُخُلَها االَّ طّيُب 

ما يَنِفياِن الَفقَر  ّ   83امرياملؤمنني عليه السالم ... َوحّج الَبيِت والُعمرِة َفا

  236امرياملؤمنني عليه السالم ... وُسِئل عن ِصفِة الَعدل ِمن الرَُّجل َفقال 

  347ليه السالم امرياملؤمنني ع... والصَُّرب ِىف االموِر ِمبَنزَِلِة الرَاِس ِمن اَجلَسِد 

ا َتذهُب اَخلطيئَة  ّ   149امرياملؤمنني عليه السالم ... َوَصدقُة السّر فا

يِن    202قدسى ... يَا امحُد َعَليَك بِالَورَِع َفانَّ الَورََع راُس الدِّ

ا ُهو اللَُّه َوالشَّيطاُن َواحلقُّ    233رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... يَا ايُّها النّاُس امنَّ

  420: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه معصوم روايت

  209قدسى ... يَابَن ِعمراَن َهب ِىل ِمن َقلِبَك اُخلُشوَع 
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َتواِضعُوَن 
ُ
  355قدسى ... يَا َداُود َكما اّن اقَرَب النَّاِس ِمَن اللَِّه امل

  254صلى اهللا عليه و آله يَا َعِلىُّ َمن َخاَف النّاُس ِلسانَُه فـَُهو ِمن اهِل الّناِر رسول اللَّه 

  384رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُحيّبون التائَب : يلَزُم اَحلّق ألُّمىت ىف أرَبعٍ 

  241رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ينادى مناٍد يَوَم الِقياَمِة ِمن َبطناِن الَعْرِش 

  421: زيبائى هاى اخالق، ص

  فهرست ائمه وانبيا

   نني على عليه السالمامري املؤم

، 106، 105، 84، *83، 82، 77، 76، 74، 71، 70، 44، 39، 37، 31، 23امرياملؤمنني على عليه السالم، 
121 ،123 ،126 ،141 ،149 ،151 ،164 ،192 ،202 ،206 ،207 ،208 ،227 ،228 ،229 ،
235 ،237 ،238 ،249 ،253 ،254 ،257 ،259 ،262 ،269 ،280 ،281 ،282 ،291 ،294 ،
304 ،305 ،307 ،313 ،314 ،315 ،327 ،329 ،334 ،338 ،340 ،343 ،345 ،346 ،349 ،
351 ،352 ،361 ،363 ،369 ،374 ،378 ،380 ،381،  

383 ،385  

   پيامرب اسالم حممد بن عبد اللَّه صلى اهللا عليه و آله

   پيامرب خدا حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

  349، 312، 304، 151، 71، 61، 23جعفر، 

، 116، 112، 105، 99، 93، 90، 85، 84، 76، 62، 60، 56، 46، 29جعفر صادق عليه السالم، 
125 ،126 ،143 ،144 ،147 ،149 ،155 ،160 ،165 ،167 ،170 ،188 ،193 ،197 ،202 ،
207 ،208 ،213 ،217 ،223 ،225 ،236 ،238 ،239 ،245 ،261 ،263 ،281،  

  422: اخالق، صزيبائى هاى 
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282* ،304 ،306 ،309 ،310 ،311 ،312 ،314 ،325 ،328 ،329 ،330 ،331 ،335 ،338 ،
339* ،347 ،352 ،353 ،354 ،356 ،361 ،362 ،364 ،373 ،374 ،375 ،376 ،379 ،383  

  313، 304، 191، 151، 105حسن بن على عليه السالم، 

  223حسن عسكرى عليه السالم، 

  304، 294، 287، 191، 151، 119، 118، 116، 85، *83، 48السالم،  حسني بن على عليه

   حضرت جمتىب حسن بن على عليه السالم

  23حفص، 

   خامت پيامربان حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

  325، 275خضر عليه السالم، 

   رسول اسالم حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

   لَّه صلى اهللا عليه و آلهرسول اكرم حممد بن عبدال

   رسول خدا حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

   زهرا فاطمه زهرا عليها السالم

   زين العابدين على بن احلسني عليهما السالم

  191طالب، 

   على امرياملؤمنني على عليه السالم

   على بن أىب طالب امرياملؤمنني على عليه السالم
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، 298، 245، 244، 167، 166، 145، 141، *114، 113، 95، 79السالم،  على بن احلسني عليهما
303 ،313 ،333 ،347 ،348 ،361 ،380 ،388  

، 287، 229، 223، *217، 216، *155، 151، 141، 121، 41، 29على بن موسى الرضا عليه السالم، 
288 ،311 ،328 ،363  

  304، 224، 119، 96، 74، 38فاطمه زهرا عليها السالم، 

، 280، 244، 239، 209، 192، 188، 167، 163، 148، 127، 79، *74، 60حممد باقر عليه السالم، 
281 ،294 ،298 ،300 ،301 ،302 ،314 ،328 ،332 ،333 ،337 ،353 ،361  

  ،28، 26، 23، 15حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم، 

  423: زيبائى هاى اخالق، ص

29 ،31 ،38 ،45 ،47 ،48 ،55 ،56 ،58 ،62 ،68 ،70 ،72 ،73 ،75 ،76 ،78 ،79 ،85 ،91 ،
95 ،96 ،97 ،99 ،101 ،102 ،103 ،105 ،106 ،111 ،112 ،113 ،114 ،116 ،118 ،121 ،

122 ،123 ،125 ،126 ،127 ،137 ،140 ،142 ،143 ،144 ،146 ،150 ،151 ،155 ،156 ،
160 ،161 ،163 ،167 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،175 ،177 ،181 ،182 ،183 ،185 ،
188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،197 ،205 ،210 ،212 ،214 ،217 ،221 ،223 ،
224 ،225 ،227 ،228 ،232 ،234 ،241 ،242 ،244 ،246 ،247 ،252 ،251 ،253 ،255 ،
256 ،259 ،260* ،261 ،263 ،271 ،274 ،277 ،280 ،281 ،282 ،294 ،301 ،304 ،306 ،
308 ،309 ،310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،321 ،326 ،327 ،328 ،331 ،332 ،333 ،
336 ،337 ،339 ،346 ،354 ،355 ،362 ،365 ،371 ،372 ،373 ،374 ،376 ،379 ،382 ،
383 ،384 ،385 ،387 ،388 ،389 ،391  

  210، 209، 206موسى عليه السالم، 

  190، 189حيىي عليه السالم، 
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  275، 248، 243، 203، 148السالم، يوسف عليه 

  425: زيبائى هاى اخالق، ص

   فهرست اعالم

   آيت اللَّه خوانسارى سيد امحد خوانسارى

  331ابراهيم بن شعيب، 

  190ابن سّكيت، 

  172ابن سينا، 

  196ابن عباس، 

  373ابن عمر، 

  312، 105، 104ابواحلسن، 

  333، 143ابوبصري، 

  275، 227ابوجهل، 

  *389، 298مثاىل، ى  ابومحزه

  ،332، 313، 263، 185، 177ابوذر، 

333 ،362  

  *275ابوهلب، 

  303ابومالك، 
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  353ابونصر، 

  *143اىب بصري، 

  141اىب مالك، 

  367، 366امحد بن خالد، 

  312، 105، 104امحد بن عمران بغدادى، 

  242احنف بن حيس، 

  62ادريس بن عبداللَّه، 

  144اسحاق بن عمار، 

  223يسار، امساعيل بن 

  426: زيبائى هاى اخالق، ص

  96، 48اسيه، 

  94، 48اسيه، 

  312ام سلمه، 

  *142انس، 

  *355اوس بن خوىل االنصارى، 

  50برقعى، 

  38بالل، 
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  *209، *123، *74، 73جابر بن عبداللَّه، 

  331جابر جعفى، 

  377، 365، 332، 313، 305، 192، 156، 112جربئيل، 

  *94جعفر بن حممد بن عمارة، 

  183جنيد بغدادى، 

  205حارثه، 

  *302حافظ، 

  *93حافظ شريازى، 

  287حبيب بن مظاهر، 

  48حبيب جنار، 

  117حجاج بن مسروق، 

  48حجر بن عدى، 

  383حّذاء، 

   حر بن يزيد حر بن يزيد رياحى

  118، 117، 116، 114حر بن يزيد رياحى، 

  313، 105حسن بن اىب احلسن بصرى، 

  312 ،105حسن بن عرفه عبدى، 
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  287حسن على خنودكى، 

  304حسني بن مصعب، 

  124حكيم بن حزام، 

  *209محزة بن محران، 

  81، 80خان، 

  147خواجه نصري الدين طوسى، 

  121دقيانوس، 

  177ديلمى، 

  335راغب اصفهاىن، 

  48رشيد هجرى، 

لوى    81، 80، 79رضا شاه 

  427: زيبائى هاى اخالق، ص

لوى    رضا خان رضا شاه 

  *95ن أوىف، زرارة ب

  339زينب كربى، 

  155سعد بن معاذ، 

  375سليمان به مهران، 



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

 

  48مسّيه، 

  *297سناىي غزنوى، 

  289، 288سيد امحد خوانسارى، 

  287سيد عبداهلادى شريازى، 

  *92مشس، 

  *345، *332، *217شيخ صدوق، 

  *383، *375، *338، *331، *313، *310، *202، *149، *73، *55شيخ طوسى، 

  391، 390عباس قمى، شيخ 

  39شيخ عبدالكرمي حائرى، 

  390شيخ كفعمى، 

ارى،    80شيخ حممد باقر 

ارى،    81شيخ حممد 

ارى،    80شيخ حممد حسن 

  288شيخ مرتضى حائرى، 

  *375، *319، *299، *228، 166شيخ مفيد، 

  140صابر مهداىن، 

، *156، *149، *147، *146، *143، *127، *113، *106، 104، 90، 85، *76، *37صدوق، 
177 ،189* ،202* ،209* ،212* ،246* ،311* ،312* ،314* ،326*  
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   صدوق شيخ صدوق

   طوسى شيخ طوسى

  *355عبد الرمحن بن احلجاج، 

  54عبداللَّه اجلزايرى، 

  340، 339عبداللَّه بن جعفر، 

  *193عبد اللَّه بن طلحة، 

  353عبداللَّه بن حممد بن خالد، 

  428: الق، صزيبائى هاى اخ

  116عبداللَّه بن مسعود، 

  367عبداللَّه زبريى، 

  367، 366عبداللَّه هبريى، 

  119عبيداللَّه بن زياد، 

  118عقبة بن مسعان، 

  355، 191، 177، 104ى جملسى،  عالمه

  312، 105على بن امحد بصرى، 

  312، 105على بن حممد واقدى، 

  48عمر بن محق خزاعى، 



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

 

  373عمر بن خطاب، 

  *282عمرو بن حريث، 

  243عوف بن عبداللَّه، 

  *228فخر رازى، 

  350، 274، 190، 133، 115، 96فرعون، 

  266فضيل بن عياض، 

  373فضيل بن يسار، 

   فضيل فضيل بن عياض

  335فيض، 

  *390، *386، *284، *273، *258، *247فيض كاشاىن، 

  351، 334، 191قنرب، 

  242قيس بن عاصم، 

  *297عبدالرزاق كاشاىن، كمال الدين 

  367، 356، 349لقمان حكيم، 

  367، 366مامون، 

  358، 357مامون، 

  *217مبارك، 
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  190متوكل، 

  58جملسى، 

   حمدث قمى شيخ عباس قمى

  383حممد بن ابوبكر، 

  *260حممد بن محاد احلارثى، 

  *94حممد بن زكريا اجلوهرى، 

  312، 105حممد بن عبدالرحيم شوشرتى، 

  353لم، حممد بن مس

  352حممد حنفيه، 

  429: زيبائى هاى اخالق، ص

  224، 150معاذ بن جبل، 

  191معتز، 

  مفيد شيخ مفيد

  330منصور بن حازم، 

  *92مولوى، 

  48ميثم متار، 

  191مؤيد، 
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  *49نشاط اصفهاىن، 

  106نوف، 

  349هشام بن حكم، 

  306هشام بن سامل، 

  190، 189هريدويس، 

  190، 189هريوديا، 

  48ياسر، 

  133، 119يزيد بن معاويه، 

   يزيد يزيد بن معاويه

  361يعقوب بن شعيب، 

  431: زيبائى هاى اخالق، ص

  فهرست اشعار

   صفحه مصرع اول

  302آن پيك نامور كه رسيد از ديار دوست 

  275آن را كه فضل و دانش و تقوا مسلم است 

  267احوال گنج قارون كايّام داد بر باد 

  203افسوس كه گوهر نفس نفيس 
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  264اگر زرّين كالهى عاقبت هيچ 

  264اگر شريى اگر بربى اگر گور 

  297اى دل ار ننگ دارى از نقصان 

  92اى قوم به حج رفته كجاييد كجاييد 

  86اى كرمت در دو جهان يار من 

  135بدان اى دل اگر هسىت تو عاقل 

  432: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه مصرع اول

  267ببني بر لب جوى نشني و گذر عمر 

  267ى گردون ِبَدر و نان مطلب  برو از خانه

  264به گورستان گذر كردم صباحى 

  264به گورستان گذر كردم كم و بيش 

  247بياييد ياران به هم دوست باشيم 

  267بيدار شو دال كه جهان پر مزور است 

  187تا ز نور معرفت در دل صفا را ننگرى 

  273تن خاك راه دوست كنم حسىب احلبيب 

  265درخت غم به جامن كرده ريشه 
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  265دال اصًال نرتسى از ره دور 

  265دال غافل ز سبحاىن چه حاصل 

  48ديدن روى تو و دادن جان مطلب ماست 

  100زمني شوره سنبل برنيارد 

  93كرد  ساهلا دل طلب جام جم از ما مى

  267سنگ و گل را كند از ُمين نظر لعل و عقيق 

  265صداى چاوشان مردن آيو 

  140عشق بازان حقيقى مهگى جان مهند 

  433: زيبائى هاى اخالق، ص

   صفحه مصرع اول

  267مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم 

  267مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو 

  264تشويش دارم » قالو بلى«من از 

  27من نه آمن كه روم از پى يارى ديگر 

  37موحد چو در پاى ريزى زرش 

  283خواهد  سر به فرمانش بكن گوهر چه مىادم 

  386هر آن كس كه خود را پسنديده باشد 
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  174هر كه باشد اهل اميان اى عزيز 

  267هركه را خوابگه آخر به دو مشىت خاك است 

  113شود  هركه را عشق تو در سر مى

  258هشدار كه هر ذره حساب است در اينجا 

  435: زيبائى هاى اخالق، ص

ا   فهرست كتا

  *306اختصاص، 

  335اخالق حسنه، 

  *206، *202، *182، *75ارشاد القلوب، 

  *228ارشاد مفيد، 

  *173، 172اشارات، 

، *202، *189، *156، *149، *147، *146، 127، *113، *106، 85، *76، *37اماىل صدوق، 
209* ،212* ،217* ،246* ،311* ،314* ،326 ،332* ،345*  

  383، 375، 338، 331، *310، *228، *73، *55اماىل طوسى، 

  375، *319، *299، *166اماىل مفيد، 

  *46، *45االميان، 

  335اميان و كفر، 
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، *70، *63، *60، *59، *57، *56، *55، *46، *45، *31، *29، *28، *27، *24، *23حبار االنوار، 
72* ،74* ،75* ،83* ،90* ،91* ،94* ،95* ،96* ،97* ،99* ،101* ،103* ،104* ،105* ،

106* ،113* ،116* ،129 ،134* ،141* ،142* ،144* ،145* ،146* ،147* ،148* ،149* ،
156* ،161* ،162* ،165* ،166* ،168* ،170* ،173* ،177* ،181* ،182* ،188* ،189* ،
191* ،192* ،193* ،195* ،202* ،206* ،207* ،209* ،212* ،217* ،221*،  

  436: زيبائى هاى اخالق، ص

223* ،224* ،235* ،238* ،239* ،241* ،244* ،246* ،251* ،253* ،254* ،255* ،256* ،
258* ،259* ،260* ،264* ،282* ،299* ،301* ،304* ،306* ،307* ،308* ،309* ،310* ،
311* ،312* ،313* ،314* ،319* ،326* ،328 ،329 ،330* ،331 ،332 ،333 ،335 ،336* ،
338 ،339 ،345* ،347* ،348 ،352 ،354 ،355 ،356 ،361* ،362 ،363 ،365 ،373 ،374 ،
376 ،379 ،382 ،383 ،384 ،385  

  *68بدن انسان، 

  335بزرگوارى در اسالم، 

  *345بشارة املصطفى، 

  *345، *260بصائر الدرجات، 

، 116، 115، 106، 105، 99، 97، 96، 84، 62، 60، 55، 54، 34، 32، 28، 26، 25، 24شت، 
119 ،133 ،136 ،138 ،139 ،145 ،147 ،148 ،150 ،156 ،167 ،178 ،183 ،193 ،205 ،
208 ،211 ،222 ،223 ،225 ،229 ،251 ،260 ،282 ،293 ،295 ،302 ،309 ،311 ،312 ،
314 ،326 ،327 ،329 ،330 ،333 ،338 ،351 ،359 ،361 ،367 ،369 ،372 ،374 ،388  

  *174سرنامه،  پندنامه و ىب
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، *367، 348، *347، 335، *255، *253، *251، *236، *221، *168، *114، *83ل، حتف العقو 
380  

  *54، )خمطوط(التحفة السنية 

  *266تذكرة االوليا، 

  *205التصوف تاج االسالم، 

  *305، *228تفسري امليزان، 

  *352تفسري امام عسكرى، 

  *305، *228، *142تفسري برهان، 

  *282، *281، *181تفسري صاىف، 

  373، 361، *282، *228، *147، *24تفسري عياشى، 

  *228تفسري فرات، 

  *305، *228تفسري قمى، 

  *228تفسري كبري، 

  *305، )فخر رازى(تفسري كبري 

  *305تفسري كشاف، 

  *181تفسري منونه، 

  *46التمحيص، 

  190تورات، 
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  *259، *217ذيب، 

  437: زيبائى هاى اخالق، ص

  *379، 332، *330، 327، *194، *149، *122، *83ثواب االعمال، 

  379، *254، *253، *47جامع االخبار، 

  335جامع السعادات، 

  *294جعفريات، 

  *51جوامع احلكايات، 

  335حقايق، 

، *263، *256، *238، *192، *177، *142، *141، *124، *105، *104، *95، *83خصال، 
304* ،309* ،312* ،329 ،361 ،362* ،365* ،382* ،384*  

  104خصال، شيخ صدوق، 

  *305، *171الدر املنثور، 

  *74دعائم االسالم، 

  *70الدعوات، 

  *72دعوات راوندى، 

  *302، 93ديوان اشعار حافظ، 

  *386، *284، *258، *247ديوان اشعار فيض كاشاىن، 

  *273ديوان شعر فيض كاشاىن، 
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  *92ديوان مشس، 

  *363، *345، *310، *228، *209، *123، *28روضة الواعظني، 

  *354، *333، *193، *104الزهد، 

  *55الّسخاء، 

  *226، *202سفينة البحار، 

  *227شرح مثنوى معنوى، 

  *298، 297شرح منازل السائرين، 

  *188صحيفة الرضا، 

  *114صحيفة على بن احلسني، 

  376صفات الشيعه، 

اى روزگار،    *268عرب

  *241عدد القويه، 

  *361، 356، *224، *223عدة الداعى، 

  332، *94، 90علل الشرايع، 

  *130علم اخالق يا حكمت عملى، 

  *119عنصر شجاعت، 

  *295، *213، *189، *134، *27، *24عواىل الآلىل، 
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، *223، *217، *173، *164، *155، *141، *122، *105، *104، *70، *29عيون اخبار الرضا، 
235* ،311* ،385  

  *305غاية املرام، 

، *257، *255، *254، *253، *238، *235، *208، *207، *192، *75، *74، *71حلكم، غرر ا
258* ،263* ،346،  

  438: زيبائى هاى اخالق، ص

363 ،379 ،380 ،381 ،382  

  *305فرائد السمطني، 

  *328فقه الرضا، 

  *61الفقيه، 

  *225فالح السائل، 

  326، *103قرب االسناد، 

  *209قصص االنبياء راوندى، 

  *190هاى قران،  قصه

، 126، *124، *114، *104، *101، *99، *84، *79، *76، *74، *63، *60، *56، *46، *23كاىف، 
127* ،129 ،143* ،144* ،148* ،160 ،161* ،163* ،165 ،170* ،192* ،194* ،197* ،
206* ،217* ،233* ،241* ،242* ،244* ،245* ،258* ،259* ،260* ،261* ،281* ،282*، 
301* ،307* ،308* ،309* ،310* ،311* ،315* ،326* ،329* ،330* ،331* ،335 ،336* ،
345* ،347* ،348* ،350* ،355* ،361* ،367* ،373* ،377* ،379* ،380* ،382*  

  151كامل الزيارات، 
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  335كتاب اخالق، 

  *214كشف االسرار، 

  374، *96كشف الغمه، 

  *253، *189، *107، *106، *104، *103، *79، *55، *45، *29كنز العمال، 

  *191كنز الفوائد، 

  *191الكىن وااللقاب، 

  *305، *228، *150، *126، *125جممع البيان، 

  335، *333، *314، *224، *183، *165، *106، *71ى ورام،  جمموعه

  *189احملاسن، 

  373حماسن برقى، 

  335، *197، *171، 129، *103حمجة البيضاء، 

  *205الكني، مراحل الس

، *207، *194، *191، *167، *120، *97، *76، *71، *70، *59، *47، *27، *23مستدرك الوسائل، 
236* ،257* ،294* ،304* ،309* ،338 ،384*  

  332، *308، *192، *148، *144، *56، *28مشكاة االنوار، 

  353، *264، *56، *55مصباح الشريعه، 

  *74مصباح املتهجد، 

  439: اخالق، صزيبائى هاى 
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  365، 363، 352، 329، *256، *193، *183، *97، *57معاىن االخبار، 

  335معراج السعادة، 

  390، 389مفاتيح اجلنان، 

  357مفردات راغب، 

  *116، *97مكارم االخالق، 

  *86مناجات عارفان، 

  *345، *195، *31مناقب، 

  382، 328، *188، *145، *85من ال حيضره الفقيه، 

  213الصادقني، منهج 

، *239، *83، *79، *75، *74، *72، *71، *70، *56، *55، *46، *45، *29، *28ميزان احلكمه، 
257*  

  *29املؤمن، 

  *338نزهة الناظر، 

  330نظام خانواده در اسالم، 

  *191نوادر الراوندى، 

  *304نوادر راوندى، 

  *239، *27نور الثقلني، 

  381، 349، 347، 329، 327، *263، *208، *192، *83، *37ج البالغه، 
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  129واىف، 

، *164، *155، *143، 129، *123، *122، *105، *104، *97، *73، *72، *23وسائل الشيعه، 
194* ،295* ،309* ،312* ،315* ،331* ،345* ،348* ،350* ،355* ،367* ،375 ،379*  

، 380، 363، 346، *263، *258، *257، *255، *254، *238، *235، *208، *207هداية العلم، 
381* ،382*  

  441: زيبائى هاى اخالق، ص

ا   فهرست مكا

  37، 36، 35اصفهان، 

  243بيابان كنعان، 

  266بيابان مرو، 

  38، 36ختت فوالد، 

  276، 148، 76جهنم، 

، 197، 167، 148، 144، 138، 136، 134، 119، 111، 105، 75، 62، 60، 44، 31، 24دوزخ، 
203 ،205 ،206 ،210 ،211 ،222 ،224 ،295 ،311 ،337 ،356 ،361 ،372 ،380  

  119شام، 

  189فلسطني، 

  288، 184، 40، 39قم، 

  353، 315، 123، 119، 117كوفه، 
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  313كوه ابوقبيس، 

  340، 247، 245، 228، 227، 84مدينه، 

  184مسجد طباطباىي، 

  287مشهد، 

  383، 367، 275، 243مصر، 

  286، 247، 227، 117، 84مكه، 

ار،  منطقه   81ى 

  287خنودك، 

  82، 81، 80مهدان، 

  443: زيبائى هاى اخالق، ص

  فهرست منابع ومآخذ

   قرآن كرمي - 1

  .ج البالغه - 2

  .»ق. ه 1413قم «ى شيخ مفيد  اختصاص، شيخ مفيد، كنگره - 3

  .»ق. ه 1413قم «ى شيخ مفيد  ارشاد القلوب، شيخ مفيد، كنگره - 4

  .»ق. ه 1413قم «ى شيخ مفيد  مفيد، كنگرهارشاد، شيخ  - 5

  .اشارات، ابوعلى سينا - 6
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  .الُدر املنثور، سيوطى - 9
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  .بدن انسان -16

   آية اللَّه مرعشى ى بصائر الدرجات، حممد بن حسن بن فروخ صفار، كتاخبانه -17

  444: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»ق. ه 1410قم « 2جنفى 
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  .تفسري برهان، سيد هاشم حبراىن -22

  .»بريوت«تفسري صاىف، فيض كاشاىن، االعلمى  -23

  .تفسري عياشى، عياشى، مكتب العلميه االسالميه -24

  .»بريوت«تفسري قمى، على بن ابراهيم قمى، االعلمى  -25

  .»ق. ه 1413«فخر رازى، مكت االعالم االسالميه تفسري كبري،  -26

  .»ق. ه 1421بريوت «تفسري كشاف، اىب القاسم حممود بن عمر الزخمشرى اخلوارزمى، دار احياء الرتاث العرىب  -27

  .تفسري منونه، مكارم شريازى، دار الكتب االسالميه -28

  .»ق. ه 1404«ى امام مهدى  متحيص، حممد بن مهان اسكاىن، مدرسه -29

  .»ش. ه 1365ران «ذيب، شيخ طوسى، دار الكتب االسالميه،  -30

  .»1364قم «ثواب االعمال، شيخ صدوق، شريف رضى  -31

  .»ش. ه 1363قم «جامع االخبار، تاج الدين شعريى، انتشارات رضى  -32

  .»ق. ه 1403قم «خصال، شيخ صدوق، جامعه مدرسني  -33

  .»ق. ه 1407قم «) عج(ى امام مهدى  ، مدرسهدعوات، قطب الدين راوندى -34

  .ديوان حافظ شريازى -35

  .ديوان مشس، مولوى -36

  .ديوان فيض كاشاىن -37

  445: زيبائى هاى اخالق، ص



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

 

  .»قم«روضة الواعظني، حممد بن حسن فتال نيشابورى، رضى  -38

  .سفينة البحار، حاج شيخ عباس قمى -39

  .هادى سبزوارىشرح مثنوى معنوى، حاج مال  -40

  .»ق. ه 1409«ى جهاىن امام رضا  صحيفة الرضا، حضرت على بن موسى الرضا عليهما السالم، كنگره -41

ران -42   .صفات الشيعه، شيخ صدوق، انتشارات اعلمى 

  .»ق. ه 1408قم «ى آية اللَّه مرعشى جنفى  عدد القويه، رضى الدين على بن يوسف حلى، كتاخبانه -43

  .»ق. ه 1407«داعى، ابن فهد حلى، دار الكتب االسالميه عدة ال -44

  .»1366قم «علل الشرايع، شيخ صدوق، سيد الشهداء  -45

  .علم اخالق يا حكمت عملى، دكرت مهدى بامداد -46

  .اى عنصر شجاعت، حاج مريزا خليل كمره -47

  .»ق. ه 1405قم «عواىل الآلىل، ابن اىب مجهور احسائى، سيدالشهداء  -48

  .»1378«عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، جهان  -49

  .غاية املرام، حبراىن -50

  .»1366قم «غرر احلكم، عبد الواحد بن حممد متيمى آمدى، دفرت تبليغات  -51

  .»قم«فالح الوسائل، سيد بن طاووس، انتشارات دفرت تبليغات  -52

  .فرائد السمطني -53

  .»ران«ى نينوى  ى قمى، كتاخبانهقرب االسناد، عبداللَّه بن جعفر محري  -54



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

 

  .قصص االنبياء، ثعلىب -55

  .هاى قرآن قصه -56

  .»ش. ه 1365«كاىف، شيخ كليىن دار الكتب االسالميه   -57

  .»1356جنف «كامل الزيارات، ابن قولويه قمى، مرتضويه   -58

  446: زيبائى هاى اخالق، ص

  .كشف االسرار، ميبدى  -59

  .»1381تربيز «ى بىن هامشى  عيسى اربلى، مكتبهكشف الغمه، على بن   -60

  .»ق. ه 1389بريوت «كنز العمال، على املتقى اهلندى، الرتاث االسالمى   -61

  .»ق. ه 1410قم «كنز الفوائد، ابوالفتح كراجكى، دار الزخائر   -62

  .ى جامع احلكايات، عوىف گزيده  -63

  .»بريوت«العرىب جممع البيان، طربسى، دار االحياء الرتاث  -64

  .»قم«ى ورام، ورام بن اىب فراس، مكتبة الفقيه  جمموعه -65

  .»1371قم «حماسن، امحد بن حممد بن خالد برقى، دار الكتب االسالمى  -66

  .حمجة البيضاء، فيض كاشاىن، دفرت انتشارات اسالمى -67

  .مراحل السالكني، حاج مريزا جعفر كبودر آهنگى -68

  .»1408قم «ئل، حمدث نورى، آل البيت مستدرك الوسا -69

  .»ق. ه 1385جنف «مشكاة االنوار، ابوالفضل على طربسى، حيدريه،  -70



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

 

  .»ق. ه 1400«مصباح الشريعه، امام صادق عليه السالم، االعلمى للمطبوعات  -71

  .»ق. ه 1411بريوت «ى فقه الشيعه  مصباح املتهجد، شيخ طوسى، مؤسسه -72

  .ى مدرسني قم ، شيخ صدوق، جامعهمعاىن االخبار -73

  .مفاتيح اجلنان -74

  .»ق. ه 1423قم «مفردات، العالمه الراغب االصفهاىن، انتشارات ذوى القرىب  -75

  .»قم«مكارم االخالق، رضى الدين حسن بن فضل طربسى، شريف رضى  -76

  .منازل السائرين، خواجه عبداللَّه انصارى -77

  .»قم«شهر آشوب، مطبعة العلميه  مناقب آل اىب طالب، ابن -78

  .»ق. ه 1413قم «ى مدرسني  من ال حيضر الفقيه، شيخ صدوق، جامعه -79

  .منهج الصادقني، مال فتح اللَّه كاشاىن -80

  .»ق. ه 1404قم «ى امام مهدى  مؤمن، حسني بن سعيد اهوازى، مدرسه -81

  447: زيبائى هاى اخالق، ص

  .»1379دوم «دى رى شهرى، دار احلديث ، حمم»مرتجم«ميزان احلكمه  -82

  .»ق. ه 1394قم «نزهة الناظر، حيىي بن سعيد حلى، انتشارات رضى  -83

  .»قم«نوادر، سيد فضل اللَّه راوندى، دار الكتاب  -84

  .شيخ عبد على بن مجعه العروسى احليوزى. نور الثقلني -85

  .»1409قم «وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، آل البيت  -86



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

 

  .هداية العلم -87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


