
کِتساِب الَحَسناِت. امیر المومنین ؟ع؟ : اجِتناُب السّیئاِت أولی ِمِن ا
دوری کردن از بدیها برتر از انجام خوبی هاست.

َبت إحداُتُه َعَشراِتِه.
َ
ل

َ
إلماُم زیُن العابدیَن ؟ع؟ : یا َسوأتاُه ِلَمن غ ا

بــدا بــه حــال کســی کــه یــک هایــش )گناهانــش( بــر ده هایــش )حســناتش( 
ــود.  ــره ش چی

ــُه ِمّمــا َرجــا و 
َ
کاَن أبَعــَد ل  ِبَمعصَیــِة اهّلِل 

ً
 أمــرا

َ
 اهّلِل ؟لص؟ : َمــن حــاَول

ُ
رســول

قــی. 
َ
ــا اّت أقــَرَب ِمّم

کســی کــه بــا معصیــت خــدا بــه دنبــال کاری باشــد، از مطلــوب خــود دورتــر و بــه 
آنچــه از آن می ترســیده اســت نزدیکتــر گــردد.

َم.
َ

ق  الّنِ
ُ

ل  اهّلِل سبحاَنُه بالمعاِصی ُتَعّجِ
ُ

امیر المومنین ؟ع؟: ُمجاَهَرة
خدای سبحان را آشکارا نافرمانی کردن، کیفرها را شتاب می بخشد. 

 بِه صاِحُبُه.
َّ

ف
َ

نوِب ما اسَتخ
ُّ

 الذ
ُ

امیر المومنین ؟ع؟ : أَشّد
ــز  ــکار، آن را ناچی ــه گنه ــت ک ــی اس ــبحان گناه ــدای س ــر خ ــاه در نظ ــن گن بدتری

انــگارد.

یـک  میکنیـد،  گناهـی  وقتـی  کـه  دارد  روایـت  در 
نقطـه ی سـیاهی در قلـب شـما بـه وجـود می آیـد  گنـاه 
دوم را که میکنید، این نقطه ی سیاه دو برابر میشود. 
هرچـه گنـاه بکنیـد، ایـن نقطه هـا هـی اضافـه میشـود، 
تـا اینکـه همـه ی قلـب را سـیاهی میگیـرد. ترجمـه ی 
مفهـوم عرفانیـش همیـن اسـت یعنـی شـما االن دل و 
جـان و روح آمـاده ای داریـد، بمـرور گناهـان، گرفتاریهـا و مشـکالت فراوانی که 
در مسـیر مبـارزات زندگـی انسـان بـه وجـود می آیـد - در سیاسـت، در اقتصـاد، 
در یـک لقمـه نـان، در بـه دسـت آوردن امکانـات زندگـی - چنانچـه انسـان از 
حـاال تمریـن نکـرده باشـد، اینهـا گرفتاریهـا را زیـاد میکنـد، دل را تاریـک میکنـد.
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گناه منحصر است در آشكارا و پنهان. 
، اقــوال و افعــال  حقيقــت آنســت كــه گنــاه ظاهــر
ســيئه اســت كــه بــه جــوارح و اعضــا ارتــكاب آن 
فاســده  عقايــد  باطــن،  گنــاه  و  مى دهــد  دســت 
اســت و عزائــم باطلــه. در بحــر الحقايــق مذكــور 
اســت كــه هــم چنــان كــه انســان را ظاهريســت و آن 
قولــى و فعلــى باشــد موافــق طبــع و مخالــف شــرع 
و باطنــى كــه آن صفــات حيوانــى اســت و اوصــاف 
ســبعى و شــيطانى پــس حقتعالــى مــى فرمايــد كــه: 
تــرك كنيــد افعــال طبــع را بــه اســتماع اعمــال شــرع 
بــه  را  نفســانى  ذميمــۀ  اخــاق  يــد  بدار دســت  و 
تخلــق بــه اخــاق ملكــى؛ پــس ظاهــر و باطــن خــود 
ک كــردن،  را پــاك كــن از آلودگــى گنــاه  تــا از آن پــا

كيــزه شــود.  ــو پا صــورت و معنــى ت
كــه  كــه آنــان  ْثــَم  بدرســتى  ِ

ْ
ِذيــَن  َيْكِســُبوَن  ال

َّ
  ال

َ
ِإّن

هــا و 
ُ
یهــا أهل

َ
 عل

َ
ــل  ُشــُمٌس ُحِم

ٌ
ــل ــا َخی طای

َ
ال و إّنَ الخ ــر المومنیــن؟ع؟ : أ امی

. َمــت ِبِهــم فــی النــاِر
َ

ّح
َ

َتق
َ

ُجُمهــا ف
ُ
ُخِلَعــت ل

بدانیــد کــه گناهــان، اســبان چموشــی هســتند کــه گناهــکاران بــر آنهــا نشســته و 
لگامهایشــان رهــا شــده اســت، پــس سوارانشــان را در آتــش می افکننــد. 

َک  ــّرَ
َ

ــَک، و مــا غ نِب
َ
َک علــی ذ أ إلنســاُن، مــا َجــّرَ امیــر المومنیــن ؟ع؟ : یــا أّیهــا ا

ــِة َنفِســَک!؟ َک
َ
َســَک ِبَهل

َ
ــَک، و مــا أّن ِبَرّبِ

ای انســان! چــه چیــز تــو را بــه گنــاه کــردن گســتاخ کــرده و چــه چیــز تــو را بــه 
پــروردگارت غــّره نمــوده و چــه چیــز تــو را بــه تبــاه کــردن خویــش خــو داده اســت؟!

 
َ

ألذی کیــف  ا
َ

ــة
َ

عــاَم َمخاف
َ

امیــر المومنیــن ؟ع؟ : َعِجبــُت ألقــواٍم َیحَتُمــوَن الّط
؟!  الّنــاِر

َ
نــوَب َمخافــة

ُّ
ال َیحَتُمــوَن الذ

در شــگفتم از مردمــی کــه از تــرس اذیــت شــدن، از غــذا پرهیــز می کننــد چگونــه 
از تــرس آتــش، از گناهــان پرهیــز نمــی کننــد؟! 

.
ً
یِه أبدا

َ
 ال َیرِجُع إل

ٌ
ُه َعقل

َ
نبًا فاَرق

َ
 ذ

َ
 اهّلِل ؟لص؟ : َمن قاَرف

ُ
رسول

هــر کــه گناهــی را مرتکــب شــود، عقلــی از او جــدا شــود کــه دیگــر هرگــز بــه او بــاز 
نگــردد. 

 
ّ
ال أ َیِجــُب  ــکاَن 

َ
ل ــِد اهّلُل علــی معِصَیِتــِه 

َ
َیَتَوّع ــم 

َ
ل ــو 

َ
ل  : المومنیــن ؟ع؟  امیــر 

ِلِنَعِمــِه.  
ً
ُشــکرا ُیعصــی 

گــر خداونــد بــر نافرمانــی از خــود بیــم ]آتــش[ هــم نمــی داد، بــاز واجــب بــود کــه  ا
بــه پــاس نعمتهایــش نافرمانــی از او نشــود. 

وَن«
ُ

َتِرف
ْ

 َیق
ْ
َکاُنوا َم َسُیْجَزْوَن ِبَما 

ْ
ث ِ

ْ
إل ِذیَن َیْکِسُبوَن ٱ

َّ
ِم َوَباِطَنُهج  ِإّنَ ٱل

ْ
ث ِ

ْ
إل اِهَر ٱ

َ
 ظ

ْ
ُروا

َ
»َوذ

که  کارها را  کیفر  گناه می شوند، به زودی  که مرتکب  کسانی  کنید، همانا  گناه آشکار و پنهان را رها  و 
مرتکب شده اند، خواهند دید. »سوره مبارکه انعام آیه 120 «

َن   كســب مــي كننــد گنــاه را ظاهــرا و باطنــا َســُيْجَزْو
زود باشــد كــه جــزا داده شــوند ِبمــا كاُنــوا َيْقَترُِفــوَن  بــه 

آنچــه كــه كســب مى كننــد.
در آيــات ديگــری هــم آثــار و مشــكات گنــاه ذكــر 

 : شــده اســت كــه چنــدی از آنهــا عبارتنــد از
ِقَبــُة  ْرِض َفَينُظــُروْا َكْيــَف َكاَن َعٰ

َ ْ
ل ــْم َيِســيُروْا ِفــى ٱ

َ
َول

َ
»أ

ًة   ِمْنُهــْم ُقــّوَ
َ

َشــّد
َ
َكاُنــوْا ُهــْم أ

ج   

َكاُنــوْا ِمــن َقْبِلِهــْم  ِذيــَن 
َّ
ل ٱ

ُنوِبِهــْم َوَمــا َكاَن 
ُ

ُهــُم ٱهَّلُل ِبذ
َ

َخذ
َ
ْرِض َفأ

َ ْ
ل ــاًرا ِفــى ٱ َوَءاَث

ــَن ٱهَّلِل ِمــن َواٍق«. ُهــم ّمِ
َ
ل

عاقبــت  بنگرنــد  تــا  نكردنــد  ســير  زميــن  در  آيــا 
كســانى كــه پیــش از آنــان بودنــد و قــوت و آثارشــان 
بــوده  اينــان  از  نيرومندتــر  و  ســخت تر  زميــن  در 
بــه  را  آنــان  خداونــد  پــس  اســت؟  بــوده  چگونــه 
در  و  گرفــت  خــود(  قهــر  )بــه  گناهانشــان  خاطــر 
مدافعــى  هيــچ  آنــان  بــرای  خداونــد   ) )قهــر برابــر 

نبــود.
در آيه ديگری آمده است: 

 
َ

َول
ج 

َشــْىٍء ُكّلِ  َرّبُ  َوُهــَو  ــا  ّبً َر ْبِغــى 
َ
أ ٱهَّلِل  َغْيــَر 

َ
أ »ُقــْل 

ِوْزَر  َوازَِرٌة  َتــزُِر   
َ

َول
ج  

ْيَهــا 
َ
َعل  

َّ
ِإل َنْفــٍس   

ُ
ُكّل َتْكِســُب 

ِبَمــا  ُئُكــم  َفُيَنّبِ ْرِجُعُكــْم  ّمَ ُكــم  ّبِ َر ــٰى 
َ
ِإل ُثــّمَ   

ج  

ْخــَرٰى
ُ
أ

َتْخَتِلُفــوَن«. ِفيــِه  ُكنُتــْم 
 : بگو

در  بجويــم؟  ی  پــروردگار يكتــا  خداونــد  جــز  آيــا 
حالــى كــه او پــروردگار هــر چيــز اســت و هيــچ كــس 
يــان خويــش نمى كنــد و هيــچ  )كار بــدی( جــز بــه ز
بــر دوش نمى كشــد،  را  بــار )گنــاه( ديگــری  كــس 
كــه  بازگشــت شــما بــه ســوی پروردگارتــان اســت 
گاه  شــما را بــه آنچــه در آن اختــاف مى كرديــد، آ

مى كنــد.
کتاب تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین ج  ۳ . ص  ۴۶۱

احادیث مباحثه 

تفسیر منهج الصادقین

احادیث کالس

رهبر انقالب اسالمی ؟بد؟

کریم  هفته نامه اخالقی خلق 
حوزه علمیه آیت اهّلل حق شناس ؟هر؟

) فیلسوف الدوله _  امین الدوله ( 
حوزه علمیه مجازی اخالق 

 سال اول / شماره چهارم
الول 1443 هفته اول ماه جمادی ا

هفته سوم ماه آذر 1400

کتاب من الیحضره الفقیه، ج ۲، ص ۶۲۰ 

المحّجة البیضاء: ۱۶۰/۸.

تحف العقول: ۲۰۴.

نهج البالغة: الخطبة ۲۲۳.

بحار األنوار: ۵۱/۳/۷۸.

بحار األنوار ج ۷۴، ص ۱۶۴

تحف العقول، 297 / منتخب میزان الحکمه، 398 

من ال یحضره الفقیه ج ۲، ص ۶۱۸

بحار ج ۷۱.ص۷۷

نهج البالغة: الحکمة ۲۹۰.

هــِل 
َ
أِل مــاٌن 

َ
ا جــوَم 

ُ
الّن ّنَ 

َ
أ کمــا  ألرِض  ِا هــِل 

َ
أِل مــاٌن 

َ
ا ِاّنــی 

الّسماء.
مــن بــرای اهــل زمیــن أمــن و أمانــم همــان گونــه کــه ســتارگان 

آسمان أمن و أمان اهل آسمانند. 

 بیانات رهرب انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان
1389/5/31

رهبر کبیر انقالب ؟توضر؟

نـور  سـوی  بـه  تاریکـی  از  و  پاییـن  از  انسـان  سـیر 
و بـاال، همـه بـه دسـت حـق انجـام مـی پذیـرد و مـا در 
ایـن سـیر تنهـا بایـد خـود را بـه حـق بسـپاریم. راه برنده 
رشـد  اوسـت،  کننـده  ک  پـا اوسـت،  هـادی  اوسـت، 
دهنـده اوسـت. تـالش مـا در سـیر، تـالش بیـرون رفتـن 
از خـود و هـوای نفـس و راه رفتـن بـر منیـت و انانیـت 
ْج ِمـْن َبْیِتِه ُمَهاِجـًرا ِإَلی  خویـش و تسـلیم کـردن خـود بـه اوسـت که »َوَمـْن َیْخُر
ْجـُرُه َعَلـی اهَّلِل َوَکاَن اهَّلُل َغُفـوًرا َرِحیًمـا«

َ
اهَّلِل َوَرُسـوِلِه ُثـّمَ ُیْدِرْکـُه اْلَمـْوُت َفَقـْد َوَقـَع أ

)سوره نساء، آیه شریفه ۱۰۰(. 
خروج از خانه خویش و نفس خویش، در حکم سفر به سوی اوست.

موضوع هفته :  گناه

والدت حضرت زینب ؟اهس؟ وروز پرستار مبارک باد.

)بحار، ج ٧٨، ص 3٨(
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ْذَنَب َذْنبًا«. وقتی انسان گناهی مرتکب شد؛ حجابی روى قلب او می آید. 
َ
»ِإّنَ َمْن أ

باید فورًا این حجاب را قلع کند. باید ریشه اش را دربیاورد. حضرت فرمود: 
دهــی.  ادامــه  کــردن  گنــاه  بــه  کــه  می دهــد  جــرأت  تــو  بــه  گنــاه  آن  درنیــاوردى؛  را  ریشــه اش  و  کــردى  گناهــی  گــر  ا

ٱْلَمَعاِصــي«.  ِإَلــی  َماِیــاًل  ِبَطْبِعــِه  »َفَیِصْیــُر  می آیــد.  آن  ادامــۀ  در  هــم  دزدى  گرغیبت کــردى؛  ا
اَهــا«. اصــاًل غیرتــش تغییــر  میــل بــه معصیــت پیــدا می کنــد، طبیعــت ثانــوى بــراى او درســت می شــود. »ُمْسَتْحِســنًا ِإَیّ

می کنــد، آقاجــان!
حضرت فرمودند:

ِ َعاِصیًا َفُهَو َلَنا َعُدٌو«. 
»َو َمْن َکاَن هَّلِلّٰ

کسی که اهل معصیت باشد، دشمن ما اهل بیت ؟مهع؟ است. 
ادعاى والیت کردن، فایده اى ندارد. 

ِع«.  ِبٱْلَعَمِل  َو ٱْلَوَر
َّ

َیَتَنا ِإال
َ

ع باشد، خواهد رسید. »َو َما َتَناُل ِوال والیت ما فقط   به کسی که اهل عمل و ور
ع حفظــ   کنیــد. مــالك  ِع«. دیــن خودتــان را به وســیلۀ ور ــَوَر ــْوا ِدیَنُکــْم ِبٱْل ع کــه بــه آن اشاره شــده اســت، چگونــه اســت. حضــرت می فرماید:»ُصْوُن حــال ببینیــم ایــن ور
گــر بخواهیــد  ع تریــن مــردم کســی اســت کــه از گناهــان پرهیــز کنــد. رفقــاى عزیــز مــن! ا َع َعــْن َمَحــاِرِم ٱهَّلِل«. بــا ور َر ــاِس َمــْن َتــَوّ ُع ٱلّنَ ْوَر

َ
ع اســت. حضــرت فرمــود:»أ دیــن، ور

از امیــر مؤمنــان )ع( تبعیــت بکنیــد؛ بایــد بــه ایــن نــکات توجــه بفرماییــد.
ُع  ْلــَوَر

َ
کــرم عرضــه داشــت: یــا رســول اهَّلل! افضــل اعمــال در مــاه رمضــان کــه مــاه بندگــی خداونــد اســت، کــدام اســت ؟ حضــرت فرمودند:»أ امیــر مؤمنــان ؟ع؟ بــه پیامبــر ا

َعــْن َمَحــاِرِم ٱهَّلِل«.
ع را بــه کاربســتی،  گــر ایــن مرحلــۀ ور ع اقســامی دارد. یــك قســم آن برگشــتن از نادانــی و فســق و عمــل بــد بــه عمــل صالــح اســت. توبــه نصــوح کــردن اســت. ا مقــام ور

از علــی ؟ع؟ پیــروى کــرده اى.
توبــۀ نصــوح یعنــی اینکــه مــن بــا قصــد و یقیــن و قاطعیــت از معصیــت صرف نظــر بکنــم و قصــد برگشــت بــه گنــاه نداشــته باشــم. حضــرت فرمــود: چنیــن کســی نداریــم 
کــه دوبــاره بــه گنــاه مبتــال نشــود. انســان در معــرض حــوادث اســت و شــاید دوبــاره گرفتــار معصیــت شــود؛ ولــی بایــد تصمیــم قاطعانــه در توبــه بگیــرد. وقتــی توبه کننــده 
ح  ــرد. بــه اعضــاء و جــوار ــاد ملک هــا می ب تصمیــم قاطــع گرفــت؛ پــروردگار آن دو ملــک مأمــور ثبــت اعمــال انســان را احضــار می فرمایــد و گناهــان توبه کننــده را از ی
توبه کننــده هــم خطــاب تکوینــی می شــود کــه حــق نداریــد علیــه ایــن بنــده شــهادت بدهیــد، بــه زمیــن هــم خطــاب می رســد کــه بایــد از شــهادت علیــه ایــن بنــدۀ 

توبه کننــده خــوددارى بکنــی.
گــر گنــاه جــن و انــس  گــر گنــاه جــن و انــس را هــم کــردى، ناامیــد نشــو! لقمــان حکیــم ؟ع؟ بــه پســرش فرمــود: پســرم! ا خــداى مــا چنیــن خدایــی اســت، باباجــان مــن! ا
گــر به قــدر جــن و انــس -کــه در طاقــت تــو نیســت-عبادت کــردى، مبــادا َغــّرِه شــوى. خــوف و رجــاء مؤمــن تــوازن دارد، آقــا! در مرتبــۀ  را کــردى، مبــادا ناامیــد بشــوى و ا

تــوازن اســت، در مرتبــۀ تعــادل اســت.
ــَد  ُبــوَن ِبِمْثــِل ٱْلُبــَکاِء ِمــْن َخْشــَیِتي َو َمــا َتَعَبّ ُب إَلــّیَ  ٱْلُمِتَقّرِ ــُه َمــا َیَتَقــَرّ ّنَ

َ
ْبِلــْغ َقْوَمــَك أ

َ
ْن َیــا ُموٰســی أ

َ
ــوِر أ ِبــی َجْعَفــٍر ؟ع؟ َقــاَل: »َکاَن ِفْیَمــا َناَجــی ٱهَّلَل ِبــِه ُموٰســی َعَلــی ٱلّطُ

َ
َعــْن أ

ْنَیــا«
ّ

ْهــِد ِفــی ٱلُد ُنــوَن ِبِمْثــِل ٱلّزُ ْلُمِتَزِیّ
َ
ــَن ِلــْي أ َتَزَیّ

َ
ِع َعــْن َمَحاِرِمــي َو ال ــُدوَن ِبِمْثــِل ٱْلــَوَر ِلــَي ٱْلُمِتَعِبّ

. پــروردگار در مناجــات خــود بــا موســی فرمــود: اى موســی بــه قــوم خــود بگــو کــه هیچ چیــزی ماننــد گریــه از خشــیت مــن، بندگانــم را بــه مــن نزدیــك نمی کنــد و هیــچ 
عبادتــی باالتــر از تــرك حــرام نیســت و هیــچ زینتــی بــراى بندگانــم باالتــر از زهــد در دنیــا نیســت. ممکــن اســت ایــن ســه عنــوان در یــك شــخص باشــد.

آیت اهَّلل العظمی حق شناس ؟هر؟

امام صادق ؟ع؟ فرمود: 
ْیِل« 

َ
َة الّل

َ
ْنَب َفُیْحَرُم َصال

َ
ُجَل ُیْذِنُب الّذ »ِإّنَ الّرَ

آدمـی گناهـی مـی کنـد و در اثـر گناهـش از توفیـق نماز 
شـب محروم مـی ماند. 

کـه   فرمودنـد  کلـی  قاعـدٔه  یـک  جـا  ایـن  در  حضـرت 
وقتـی کسـی گنـاه مـی کنـد، در اثر گناهش از نمازشـب محروم مـی ماند؛ یعنی   
گـر یـک نفـر گناهـی کنـد، بـرای نمـاز صبـح اول وقـت بیـدار نمـی شـود؛ نمـاز  ا
صبحـش بـه نزدیـک آفتـاب مـی افتد؛ از نمـاز جماعت عقب مـی افتد؛ از یک 

کار خـوب محـروم مـی شـود؛ از توفیـق یـک کار خـوب محـروم مـی شـود.
بعد حضرت باز هم به صورت یک قاعدٔه کلی می فرمایند: 

ْحِم« 
ّ
یِن ِفي الَل ِکّ ُع ِفي َصاِحِبِه ِمِن الّسِ ْسَر

َ
َئ أ ّیِ

»ِإّنَ اْلَعَمَل الَسّ
در  برنـده  چاقـوی  و  خنجـر  یـک  اثـر  از  آن،  دهنـدٔه  انجـام  در  بـد  عمـل  اثـر 

اسـت.  بیشـتر  گوشـت 
گوشـت بگذاریـم و فشـار دهیـم، ایـن چاقـوی تیـز  گـر چاقـوی تیـزی را روی  ا

چقـدر طـول مـی کشـد کـه گوشـت را ببـرد و قطـع کنـد؟! 
بیشتر از چند ثانیه طول می کشد؟! 

عمل بد سریع تر از این در صاحبش اثر می کند و او را می َدَرد!
کنـد، همـان  کار بـدی مـی  کـه  گـر انسـان اهـل تشـخیص باشـد، زمانـی  لـذا ا
کار بـد، آثـار شـوم آن را در خـودش تشـخیص  لحظـه، یعنـی در حـال انجـام 

داد. خواهـد 
کـم  گنـاه  بـر  براثرمداومـت  نباشـد،  هـم  تشـخیص  اهـل  کـرده  نا خـدای  گـر  ا
کـه در طـول زمـان  کـم آثـار آن را خواهـد فهمیـد و نتیجـه اش ایـن مـی شـود 

کـرده اسـت؛  گذشـته خیلـی فـرق  کـه نسـبت بـه  کنـد  احسـاس مـی 
گـر سـابقًا قـرآن مـی خوانـد و خوشـش مـی آمـد و خسـته نمـی شـد، حـاال دیگـر  ا
گـر در گذشـته نمـاز مـی خوانـد و در نمـاز  از قـرآن خوانـدن خسـته مـی شـود؛ ا
نمـاز  در  حواسـش  کـه  اسـت  سـال  چنـد  حـاال  بـود،  جمـع  حواسـش  مقـداری 
پرت تـر مـی شـود. همـٔه اینهـا آثـار بـه جـای مانـده از تقصیراتـی اسـت کـه آدم 

کـرده اسـت. گذشـته  در 
متأسـفانه مسـأله، منحصـر بـه اینهـا نیسـت و بدبختـی هـای بیشـتر و بدتـری 

دامـن انسـان را مـی گیـرد. 
مثـال آدم مـی بینـد قبـال مـی توانسـت در دعایـی کـه مـی کنـد یـا مـی خوانـد، در 

مرثیـه ای کـه مـی شـنود، در مجلـس روضـه ای کـه شـرکت مـی کنـد، 
قطرٔه اشکی بریزد و با خدای متعال مناجاتی کند، 

لحظه ای را با امام حسین ؟ع؟ بگذراند،
 در یـک زیـارت عاشـورا حضـوری پیـدا کنـد و لحظه ای توجهی پیدا شـود؛ اما 
در طـول زمـان مـی بینـد کـه ایـن هـا را از دسـت داده و دیگـر حـال و توجهـی 

دربـارٔه ایـن امـور ندارد.

َئًة  َســّیِ َکَســَب  َمــن  »َبَلــٰی 
ِئــَك 

ٰ
وَل

ُ
َفأ َخِطیَئُتــُه  ِبــِه  َحاَطــْت 

َ
َوأ

ــاِر ُهــْم ِفیَها َخاِلــُدوَن«؛  ْصَحــاُب الّنَ
َ
أ

»  سوره مبارکه بقره آیه 81 «

کــه دچــار بــه گنــاه بشــوند و در گنــاه غــرق بشــوند وگنــاه آن هــا  آری؛ آنــان 
ــار  را احاطــه کنــد و آنهــا توبــه و پیشــگیری و درمــان نکننــد، اینهــا اصحــاب ن

هســتند وخالــد در آتــش خواهنــد مانــد.
 بحث بحث ذنب و گناه است. 

امام کاظم ؟ع؟ فرمودند:   
در هر شبانه روز یک ملکی فریاد می زند که 

هّلِل«؛ 
َ
هّلِل َعْن َمَعاِصي ا

َ
»َمْهاًل َمْهاًل ِعَباَد ا

ای بنــدگان خــدا در هــر شــبانه روز بایســتید، بایســتید از اینکــه گنــاه و معصیت 
خــدا را بکنید.

 ایــن روایاتــی کــه دارنــد مــی فرماینــد کــه  اینطــور مالئــک فریــاد میزننــد، یکــی 
از معانیــش ایــن اســت کــه از عالــم بــاال چنیــن تذکــری را اعــالم میکننــد و یــک 

معنــای دقیــق تــری دارد کــه  آن هــم ایــن اســت کــه :
 وقتــی مالئکــه از عالــم بــاال فریــاد میزننــد، کنایــه از ایــن اســت کــه ای انســان 
ــد؛ یعنــی شــما کمــک مــی  ــرک کنی ــاه را ت ــد گن شــما در داخــل زمیــن مــی توانی

شــوید. 
گــر تــرک گنــاه را اراده کنیــد،  مالئکــه در عالــم دیگــر فریــاد میزننــد و وسوســه    ا
ــد؛ امــا  ــر خودشــان را مــی گذارن ــد و روی زمیــن اث ــار میزنن هــای شــیطان را کن
بــه شــرط اینکــه شــما بــه ســمت خوبــی هــا حرکــت کنیــد و از گناهــان و زشــتی 

هــا دوری کنیــد.
کتساب الحسنات«؛ »اجتناب السیئات اولی من ا

کنیــم و بعــدا  کــردن خیلــی مهــم اســت، تــا اینکــه اشــتباه  رفقــا؛ پیشــگیری 
بکنیــم.  درســتش  بخواهیــم 

ــا خطــا  ــا فضــای حقیقــی دســت از پ چقــدر یــک جوانــی در فضــای مجــازی ی
کــرده و ســالها میگــذرد؛ امــا همچنــان دارد چــوب آن خطاهایــی کــه  در جوانــی 
انجــام داده را مــی خــورد. نــه تنهــا خــودش را نابــود مــی کنــد؛ بلکــه پــدر ومــادر 
و کل خانــواده را نابــود مــی کنــد؛ لــذا هــر شــخصی عاقــل تــر باشــد، چــون مــی 
دانــد کــه گنــاه شــخص را زودتــر زمیــن مــی زنــد، آن را تــرک مــی کنــد، معصیــت 
را تــرک مــی کنــد، اصــال فکــر بــه گنــاه هــم نمــی کنــد. خــوش بــه حــال شــخصی 
کــه زود تــر متوجــه میشــود و جلوگیــری مــی کنــد. هرچــه زودتــر آدم متوجــه 

شــود، داخــل موفقیــت شــخص، بیشــتر تاثیــر دارد. 
گــر شــخصی بخواهــد یــک کاری ر انجــام بدهــد و آن کار را از راه  روایــت داریــم ا
معصیــت انجــام بدهــد، اینــکار باعــث دورتــر شــدن آن شــخص  از مقصــودش 

میشــود. حضــرت فرمودنــد که: 
هرکســی کــه بــا معصیــت و گنــاه پیــش بــرود، بــه چیــزی کــه مــی خواهــد نمــی 
ــر  گ ــود. ا ــی ش ــار م ــه آن دچ ــر ب ــرد، بدت ــی ک ــرار م ــه از آن ف ــزی ک ــد و آن چی رس
کســی بخواهــد بــه دنبــال شــیطان بــرود، تمامــی نــدارد و هرگــز هــم بــه مقصــد 

خــود نمــی رســد.
 فرمود هیچ گناهی را دست کم نگیرید.

نٌب َصُغَر ِعنَد صاِحِبِه«؛
َ
نوِب ِعنَد اهّلل سبحاَنُه ذ

ّ
ُم الذ

َ
 »أعظ

 باالتریــن گنــاه کبیــره ایــن اســت کــه فکــر کنیــد کــه گناهــی کــه کردیــد، چیــزی 
نبــوده اســت؛ کــه از بــد تریــن گنــاه هــا همیــن اســت.

فرمــود کــه در خلــوت و تنهایــی معصیــت نکنیــد؛ زیــرا آن کــه شــاهد هســت 
کــم هــم هســت؛ یعنــی در دادگاه قضــاوت آن شــخصی کــه قاضــی اســت،  حا

خــود آن همــان کســی بــوده کــه شــاهد بــوده اســت. 
یکــی نــزد مــن آمــد و گفــت کــه مــن زود عصبانــی مــی شــوم، یــا اینکــه َنفســم می 
گویــد اینــکار را انجــام بدهــم، چــه کار کنــم؟، رفقــا بــرای پیــروز شــدن بــر ایــن 
هــا مــا یــک لحظــه یــا چنــد ثانیــه ایــی  الزم داریــم کــه  آن هیجانــی کــه در آن 

لحظــه بــرای گنــاه داریــم، کــم شــود. 
گــر ایــن یــک صــدم ثانیــه رو قبــال کار کــرده    یــک صــدم ثانیــه الزم داریــم کــه ا

باشــید ایــن مســائل حــل مــی شــود. چطــوری حــل مــی شــود؟ 
اینگونه که اول فکر کنید و بعد عمل کنید. 

  شــما در تمــام عمرتــان یــا در خیلــی از زمــان عمرتــان اول عمــل کردیــد و بعــد 
فکــر کردیــد و حــال اینکــه اول بایــد فکــر کنیــد و بعــد عمــل کنیــد. 

  کســی کــه اینــکار را تمریــن کنــد، بعدهــا دیگــر دســت خــودش نیســت و بــه طور 
عــادت، اول فکــر میکنــد و بعــد عمــل میکنــد و بعدهــا هــم دیگــر حرف نفســش 
ک  را گــوش نمیدهــد. اول فکــر میکنــد کــه آیــا در ایــن موقیــت بایــد غضبنــا

بشــوم یــا خیــر؟ بایــد ناراحــت بشــوم یــا خیــر؟ 
  آیا دنبال این مطلب بروم یا خیر؟

   امــا شــخصی کــه اول عمــل کــرده اســت و بعــدا فکــر، طبــق غضبــش جلــو 
میــرود و بعــدا ضربــه مــی بینــد، طبــق هــوای نفســش میــرود و بعدهــا ضــرر مــی 

کنــد .
بــه  یــک فکــری  کــه وقتــی  کل عمــرش تمریــن داشــته باشــد  بایــد در  آدم 
ذهنــش رســید، یــک تاملــی بکنــد و بعــد دســت بــه عمــل آن بزنــد کــه بعدهــا 

کننــده اســت. کمــک  کار پشــیمان نشــود. ایــن خیلــی  درآن 

گنــاه، نابودکننــدۀ روح و تمایــالت فطــری انســان 
اولیــاء  و  پیامبــران  دعــوت  اســاس  بنابرایــن  اســت. 
یگانه پرســتی،  و  توحیــد  بــه  دعــوت  از  پــس  الهــی 
دیــن  دســتورهای  از  نافرمانــی  از  انســان ها  دوری 
گــوار دنیایــی دارد و هــم موجــب  اســت کــه هــم آثــار نا
شــقاوت انســان می شــود. بــه جهــت شــدت قبــح آن، 
بهتــر  و  برتــر  گناهــان،  و  بدی هــا  از  »دوری  می فرمایــد:  ؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 
کــه کســی کارهــای  از کســب خوبی هــا اســت.« مقصــود روایــت ایــن نیســت 
خــوب و واجبــات شــرعی را انجــام ندهــد و فقــط نافرمانــی نکنــد؛ زیــرا انجــام 
نــدادن واجبــات الهــی نافرمانــی از حق تعالــی اســت؛ بلکــه مقصــود آن اســت 
کــه انســان مؤمــن نبایــد قصــد تمــرد و مخالفــت بــا حق تعالــی را داشــته باشــد 
کــی نداشــته باشــد، درعین حــال کارهــای خوبــی  گــر کســی از انجــام گنــاه با و ا
ــف  ــا تکلی ــد و تنه ــی نمی بین ــر خاص ــنات تأثی ــام حس ــد، از انج ــام ده ــم انج ه

ــت. ــرده اس ــاقط ک ــود را س خ
بــه فرمــودۀ رســول خــدا ؟لص؟ : »مؤمــن گناهــش را به گونــه ای می بینــد، کــه 

گویــا زیــر ســنگی اســت و می ترســد بــر او واقــع شــود«.
گیــری علــم دیــن و در عمــل الگــوی دیگــران اســت،  عالمــی کــه در جهــت فرا
بایــد اهتمامــش در دوری از گناهــان بیشــتر از دیگــران باشــد؛ چنان کــه امــام 
صــادق ؟ع؟ بــه شــقرانی )کــه از نزدیــکان ایشــان و بــه گنــاه مبتــال بــود( فرمــود: 
کار خــوب تــو از همــه خوب تــر اســت بــه جهــت این کــه بــه مــا  »به راســتی 
نســبت داری و قطعــًا کار زشــت تــو هــم از همــه قبیــح و زشــت تراســت چــون 

بــه مــا نســبت داری«.
عالمــان  و  علــم  اوصــاف  بیــان  ادامــۀ  در  ؟ع؟  علــی  امــام  ازاین جهــت، 
انســان  کــه  یعنــی: همان گونــه  ٱلُذُنــوب«؛  اْجِتَنــاُب  َذِخْیَرُتــُه  »َو  می فرمایــد: 
بــرای روز گرفتــاری، مقــداری از پــول و لــوازم زندگــی خــود را ذخیــره می کنــد 
گــر  کنــد و ا تــا در هنــگام نیــاز از آن بــرای خویــش و خانــواده اش اســتفاده 
این گونــه اقــدام نکنــد، ناچــار می شــود هنــگام احتیــاج، دســت نیــاز بــه هــر 
کســی دراز کنــد و قهــرا حیثیــت انســانی وایمانــی او لکــه دار می شــود  کــس و نا
ــا از جهــت ظاهــری  ــا از جهــت آبرویــی و ی و بســا افــراد بــه او توجهــی نکننــد ی
گــر بخواهــد از علمــش اســتفاده کنــد و علــم برایــش  نابــود می شــود؛ عالــم نیــز ا
باقــی بمانــد و راهــش را روشــن نگهــدارد و روزی کــه همــه او را تنهــا گــذارده 
و فرامــوش می کننــد، بــا علــم و آثــارش انــس داشــته باشــد و از آن بهره منــد 
گــردد، بایــد از گناهــان و آلودگی هــا دوری کنــد، امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: 
»َاْلِعْلــُم َمْقــُروٌن ِإَلــی َاْلَعَمــِل َفَمــْن َعِلــَم َعِمــَل َو َمــْن َعِمــَل َعِلــَم َو َاْلِعْلــُم َیْهِتــُف 
 ِاْرَتَحــَل َعْنــُه«. بازهــم امــام صــادق ؟ع؟ می فرمایــد: 

َ
َجاَبــُه َو ِإاّل

َ
ِباْلَعَمــِل َفَمــْن أ

»به راســتی بــرای جاهــل هفتــاد گنــاه بخشــیده می شــود، قبــل از این کــه بــرای 
ــم یــک گنــاه بخشــیده شــود«. عال

استاد میر هاشم حسینی )  حفظه اهَّلل تعالی ( 

آیت اهَّلل محمد باقر تحریری  )  حفظه اهَّلل تعالی ( آیت اهَّلل محمد علی جاودان )  حفظه اهَّلل تعالی ( 
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ازحضرت 
پیغمبر؟لص؟ 

کــه:  اســت  مــروی 
صبحــی  »هیــچ 
هــم  شــامی  هیــچ  و  نمی کنــد  طلــوع 
دو  اینکــه  مگــر  نمی نمایــد؛  غــروب 
فرشــته بــه چهــار نــدا جــواب یکدیگــر را 

می دهنــد: 
یکی از ایشان می گوید که: 

نمی شــدند.  آفریــده  خلــق  ایــن  کاش   
کــه:  می گویــد  دیگــری 

شــدند  آفریــده  چــون  کــه  ای کاش   
آفریــده  چــه  بــرای  از  کــه  می دانســتند 

می گویــد: اولــی  بــاز  شــدند. 
کــه ندانســتند از بــرای   ای کاش، حــال 
کــه  قــدری  هــر  شــدند  آفریــده  چــه 

می کردنــد.  عمــل  آن  بــه  دانســتند 
باز دومی می گوید که: 

و  دانســتند  آنچــه  بــه  چــون  ای کاش،   
ازآنچــه  می کردنــد  توبــه  نکردنــد  عمــل 

کرده انــد«. 
به درستی که:

  بنــده را بــه جهــت یــک گنــاه، از گناهانی 
کــه کــرده صدســال حبــس می کننــد و او 
نــگاه می کنــد بــه حوریانــی کــه در بهشــت 
از بــرای او آماده شــده اســت؛ کــه بــه نــاز و 
نعمــت مشــغول اند و او حســرت می بــرد.

فرمودنــد  ؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  حضــرت 
کــه: 

ظاهــر  خنــده  بــه  را  خــود  »دنــدان 
تــو  از  قبیحــه  اعمــال  درحالی کــه  نســاز 
آرامــش  بــا  را  شــب  و  باشــد  صادرشــده 
تــو  از  گنــاه  هنگامی کــه  آن  در  نخــواب 

باشــد«. ســرزده 
اســت  مــروی  ؟ع؟  محمدباقــر  امــام  از 

کــه:
»خداونــد عالــم، حکمــی فرمــوده اســت 
کــه بــه بنــده عطــا  کــه، هیــچ نعمتــی را 
فرمــوده اســت را از او نمی گیــرد تــا زمانــی 
کــه مســتحق  گناهــی از اوســر بزنــد  کــه 
همــان  و  شــود«؛  نعمــت  آن  ســلب 
کــه  »به درســتی  فرمــود:  ؟ع؟  حضــرت 
ســبب،  آن  بــه  و  می کنــد  گناهــی  بنــده 

می شــود«. منــع  او  از  روزی 
؟ع؟  صــادق  جعفــر  امــام  حضــرت  از 
متعــال  »خداونــد  کــه:  اســت  مــروی 
می فرمایــد: هــر بنــده کــه خواهــش نفــس 
بــر طاعــت مــن اختیــار نمایــد  را،  خــود 
ــا او می کنــم ایــن اســت  کمتــر کاری کــه ب
کــه او را از لــذت مناجــات خــود محــروم 
می ســازم«؛ همــان حضــرت ؟ع؟ فرمــود: 
گــر قصــد معصیتی را کردی، از آن روی  »ا
برگــردان و آن را انجــام نــده، زیــرا باشــد 
پــروردگار  و  ســرزند  گناهــی  بنــده  از  کــه 
بــه  قســم  بفرمایــد:  و  ببینــد  را  او  عالــم 
عــزت و جــالل خــودم کــه بعدازایــن هرگــز 
حضــرت  آن  بازهــم  آمــرزم«؛  تورانمــی 
؟ع؟ فرمــود: »هیــچ رگــی در بــدن آدمــی 
نمی جهــد و هیــچ مصیبــت و دردســر و 
مرضــی نیســت؛ مگــر به واســطه گناهــی 
آن  بازهــم  اســت«؛  صادرشــده  او  از  کــه 
کــه  »به درســتی  فرمــود:  ؟ع؟  حضــرت 
بنــده گنــاه می کنــد، پــس بــه ســبب آن از 
نمــاز شــب محــروم می گــردد و به درســتی 
کــه عمــل بــد زودتــر بــر صاحــب خــود اثــر 

گوشــت«. در  کارد  از  می کنــد 
از حضــرت امــام کاظــم ؟ع؟ مــروی اســت 
هــر  در  کــه  اســت  حتــم  خــدا  »بــر  کــه: 
کــه معصیــت او شــود آن خانــه را  خانــه 
ویــران ســازد تــا آفتــاب بــر زمیــن آن بتابــد 

ک ســازد«. و آن را پــا

جامع السعادات معراج السعادة

یشــترط  هــل 
القــدرة  التوبــة  فــی 
الذنــب  علــی 

؟ بق لســا ا
ســبق  ذنــب  عــن  تکــون  انمــا  التوبــة 
مثلــه، أمــا تــرک ذنــب لــم یســبق مثلــه 
حــاال و العــزم علــی ترکــه اســتقباال ال یســمی 
یســمی  و  تقــوی،  یســمی  بــل  توبــة، 
یصــح  لــذا  و  تائبــا،  ال  متقیــا  صاحبــه 
متقیــا  کان  ؟لص؟  النبــی  بــأن  القــول 
کان  عــن الکفــر، و ال یصــح القــول بأنــه 
الســابق  بالمثــل  المــراد  ثــم  تائبــا عنــه، 
أعــم مــن أن یکــون مثــال فــی الصــورة او 
المنزلــة، فالشــیخ الهــم الــذی ســبق منــه 
الزنــا و قطــع الطریــق، و لــم یقــدر الســاعة 
عنهمــا  التوبــة  أراد  اذا  فعلهمــا،  علــی 
یتــوب عمــا یماثلهمــا منزلــة  ینبغــی أن 
و درجــة، کالقــذف و الســرقة و امثالهمــا، 
إذ ال معنــی للتوبــة عمــا یماثلهمــا صــورة 
الطریــق(  قطــع  و  الزنــا  نفــس  )اعنــی 
ــم یکــن  ــو ل ــه علیهمــا، و ل مــع عــدم قدرت
التوبــة عمــا یماثــل الشــیء فــی المنزلــة 
لــزم  الشــیء،  توبــة عــن هــذا  الدرجــة  و 
أن یکــون بــاب التوبــة مســدودا بالنســبة 
إلــی مثــل الشــیخ الهــم و کل مــن صــدر 
منــه معصیــة و اآلن ال یقــدر علیهــا، و هــو 
باطــل، النفتــاح بــاب التوبــة الــی المــوت، 
و لمــا ذکــر، قــال بعــض المشــایخ فــی حــد 

التوبــة: 
مثلــه  ســبق  ذنــب  اختیــار  تــرک  »إنهــا 
ــن  ــذرا م ــا هَّلل و ح ــورة، تعظیم ــة ال ص منزل

ســخطه«. 
فقوله: 

»ســبق مثله«احتــراز عــن تــرک ذنــب لــم 
بــل  یســبق مثلــه، فانــه ال یســمی توبــة 

تقــوی، 
ــة  ــال التوب ــة ال صورة«الدخ ــه: »منزل و قول
عمــا ســبق و ال یقــدر اآلن علــی فعلــه، و 
النظــر و  العنیــن عــن  علــی هــذا فتوبــة 
اللمــس و أمثــال ذلــک یکــون توبــة عــن 
الزنــا الــذی قارفــه قبــل طریــان العنــة، و 
الظاهــر أن بنــاء ذلــک علــی داللــة توبتــه 
عمــا یقــدر علیــه اآلن، علــی أنــه لــو کان 
قــادرا علــی الزنــا لترکــه أیضــا، الشــعاره بــأن 
توبتــه صــدرت عــن معرفــة و یقیــن بضــرر 
الزنــا الــذی قارفــه قبــل طریــان العنــة، فلــو 

کان قــادرا علیــه لترکــه أیضــا. 
قال أبو حامد الغزالی: 

ــة العنیــن مــن  »إن قلــت: هــل تصــح توب
العنــة؟  الــذی قارفــه قبــل طریــان  الزنــا 
نــدم  عــن  عبــارة  التوبــة  ألن   ! ال قلــت: 
یبعــث العــزم علــی التــرک فیمــا یقــدر علــی 
فعلــه و مــا ال یقــدر علــی فعلــه، فقــد انعــدم 

بنفســه ال بترکــه إیــاه«، 
ثم قال: 

»و لکنــی أقــول: لــو طــرأ علیــه بعــد العنــة 
ــا: ان  ــذا لقلن ــو ال ه ــدة، و ل ــف المجاه کش
التوبــة ال تقبــل مــا لــم یعــش التائــب بعــد 
عیــن  فــی  نفســه  یجاهــد  مــدة  التوبــة 
تلــک الشــهوة مــرات کثیــرة، و ذلــک ممــا 

ع علــی اشــتراطه«.  یــدل ظاهــر الشــر
واجبــة،  بأســرها  الذنــوب  عــن  التوبــة 

العقــل:  و  النقــل،  و  باالجمــاع، 
أمــا اإلجمــاع فــال ریــب فــی انعقــاده و أمــا 

النقــل فکقولــه تعالــی: 
ــوَن  ــا اْلُمْؤِمُن َه ّیُ

َ
ــًا أ ــی اهَّلِل َجِمیع ــوا ِإَل »َو ُتوُب

ــوَن«. ــْم ُتْفِلُح ُک
َ
َلَعّل

و قوله تعالی: 
ِذیــَن آَمُنــوا ُتوُبــوا ِإَلــی اهَّلِل َتْوَبــًة 

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
»ٰیــا أ

َعْنُکــْم  ــَر  ُیَکّفِ ْن 
َ
أ ُکــْم  َرّبُ َعســٰی  َنُصوحــًا 

ٰئاِتُکْم«  َســّیِ

»گناه گرفتگی«
َخْذَنا ِبَذنِبه«

َ
 أ

ً
ُکاّل تعبیر عجیبی است »َ

 همه آنها را به گناهانشان گرفتیم. 
باور بسیاری بر این است که گناهی بود و گذشته ها گذشته. 

غافل از اینکه قرآن کریم در این » آیه 40 سوره عنکبوت « می گوید گناهان گریبانگیر می شود.  
در روایتی از امام صادق ؟ع؟ آمده : 

ْحِم«. 
َ
یِن ِفي الّل ّکِ ُع ِفي َصاِحِبِه ِمَن الّسِ ْسَر

َ
َئ أ ّیِ

»ِإّنَ اْلَعَمَل الّسَ
)کلینی، 1429ق: 675/3( 

تاثیــر گنــاه بــر فــرد گناهــکار از تاثیــر چاقــو بــر روی گوشــت ســریع تــر اســت. ایــن روایــت نشــان مــی دهــد اثــر گنــاه بــر انســان بســیار شــدید و ســریع اســت و حتــی در 
دنیــا نیــز مــی توانــد تاثیــر خــود را بگــذارد. 

از تاثیرات مخرب گناه، فساد قلب، سیاه شدن آن و در نهایت مرگ قلب است. 
ــَر  ْفَســَد ِلْلَقْلــِب ِمــْن َخِطیَئــٍة؛ ِإّنَ اْلَقْلــَب َلُیَواِقــُع اْلَخِطیَئــَة، َفَمــا َتــَزاُل ِبــِه َحّتــی  َتْغِلــَب َعَلْیــِه، َفُیَصّیَ

َ
ِبــي ؟ع؟  َیُقــوُل: َمــا ِمــْن َشــْي ٍء أ

َ
ِبــي َعْبــِد اهَّلِل ؟ع؟ ، َقــاَل: َکاَن أ

َ
»َعــْن أ

ْســَفَلُه«.)همان:667( از عوامــل اصلــی فســاد قلــب گنــاه اســت. بــه گونــه ای کــه قلــب را زیــر و رو مــی کنــد.
َ
ُه أ

َ
ْعــال

َ
أ

قلــوب تمــام انســان هــا در ابتــدای زندگــی ســفید و تمییــز بــوده اســت ولــی در طــول مســیر زندگــی بــه واســطه گناهــان ایــن قلــوب بــه تدریــج ســیاه شــده تــا جایــی 
کــه دیگــر امیــد خیــری از او نمــی رود. 

امام باقر ؟ع؟  در همین زمینه می فرمایند: 
ــَواُد، َو ِإْن   ــَك  الّسَ ــاَب  َذَهــَب ذِل ــِإْن َت ــٌة َســْوَداُء؛ َف ــِة ُنْکَت ْکَت َج ِفــي الّنُ ــَب َذْنبــًا، َخــَر ْذَن

َ
ــِإَذا أ ــٌة َبْیَضــاُء، َف ــِه ُنْکَت  َو ِفــي َقْلِب

َّ
ــٍد ِإال ــا ِمــْن َعْب ــاَل: َم ِبــي َجْعَفــٍر ؟ع؟ ، َق

َ
»َعــْن أ

 َبــْل راَن َعلــی  
َّ

: َکال
َ

َبــدًا، َو ُهــَو َقــْوُل اهَّلِل َعــّزَ َو َجــّل
َ
ــَي  اْلَبَیــاُض  َلــْم یْرِجــْع َصاِحُبــُه ِإلــی  َخْیــٍر أ ــَي الْ َبَیــاَض، َفــِإَذا ُغّطِ ــَواُد َحّتــی  ُیَغّطِ ُنــوِب َزاَد ذِلــَك الّسَ

ُ
َتَمــادى  ِفــي  الّذ

ک روحــی مــرگ قلــب اســت کــه منجــر بــه شــقاوت و بدبختــی انســان مــی شــود.  ُقُلوِبِهــْم مــا کاُنــوا َیْکِســُبوَن «. )همــان:676( یکــی از مریضــی هــای شــدید و خطرنــا
ِبیــِه ؟ع؟ 

َ
ــٍد َعــْن أ بنابــر فرمایــش رســول خــدا ؟لص؟  چهــار چیــز انــد کــه قلــب را مــی میراننــد؛ یکــی از آن چهــار چیــز کثــرت گناهــان اســت. »َعــْن َجْعَفــِر ْبــِن ُمَحّمَ

ْنــِب َو الــخ«. )ابــن بابویــه،  1362ش: 228/1(
َ

ْنــُب َعَلــی الّذ
َ

ْرَبــٌع ُیِمْتــَن اْلَقْلــَب الّذ
َ
َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اهَّلِل ؟لص؟  أ

)موجب ابتالی به مریضی ها و سختی ها(: 
از تاثیرات دنیایی گناهان این است که موجب ابتالی گناهکار به انواع مریضی و بیماری ها می شود. 

امام صادق ؟ع؟ در تایید این مدعی می فرمایند: 
َکَســَبْت  صاَبُکــْم  ِمــْن ُمِصیَبــٍة َفِبمــا 

َ
ِکَتاِبــِه : َو مــا أ  ِبَذْنــٍب، َو ذِلــَك َقــْوُل اهَّلِل -َعــّزَ َو َجــَل - ِفــي 

َّ
 َمــَرٍض ِإال

َ
 ُصــَداٍع، َو ال

َ
 َنْکَبــٍة، َو ال

َ
ــُه َلْیــَس ِمــْن ِعــْرٍق َیْضــِرُب، َو ال َمــا ِإّنَ

َ
»أ

ــا ُیَؤاِخــُذ ِبِه«.)کلینــی، 1429ق: 668/3( ْکَثــُر ِمّمَ
َ
. َقــاَل: ُثــّمَ َقــاَل : َو َمــا َیْعُفــو اهَّلُل أ َکِثیــٍر ْیِدیُکــْم  َو َیْعُفــوا َعــْن 

َ
أ

البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه علــل ابتــالی بــه مریضــی هــا و بــال هــا متفــاوت اســت بطــور نمونــه انبیــاء و اولیــاء الهــی بــرای ترفیــع درجــه بــه ســختی و بــال دچــار مــی 
َکَراَمــٌة«. )مجلســی،1403ق:235/64( ْوِلَیــاِء 

َ ْ
ْنِبَیــاِء َدَرَجــٌة َو ِلل

َ ْ
َدٌب  َو ِلْلُمْؤِمــِن اْمِتَحــاٌن َو ِلل

َ
اِلــمِ  أ

َ
َء ِللّظ

َ
شــوند. »ِإّنَ اْلَبــال

)مانع استجابت دعا(: 
استجابت دعا ایجاد مقتضی و دفع مانع نیاز دارد؛ از موانع اصلی استجابت دعا گناه است. 

حضــرت موســی ؟ع؟ روزی از کنــار یکــی از اصحــاب خــود مــی گذشــت کــه او را در ســجده دیــد ]او از خــدا حاجــت طلــب مــی کــرد[ حضــرت موســی ؟ع؟ رفــت و 
برگشــت و همچنــان او را در ســجده دیــد. 

به خدای  متعال رو کرد و عرض کرد : 
گر حاجتش به دست من بود آن را می دادم.  ا

از جانب خدای متعال وحی رسید که : 
کراه دارم به آنچه دوست دارم روی کند.  گر او آن قدر سجده کند که گردنش بشکند، قبول نمی کنم تا زمانی که از آنچه ا ا

 .» ِحــّبُ
ُ
ْکــَرُه ِإلــی  َمــا أ

َ
ــا أ َل َعّمَ ــْو َســَجَد َحّتــی  َیْنَقِطــَع ُعُنُقــُه، َمــا َقِبْلُتــُه َحّتــی  َیَتَحــّوَ یعنــی بــه گناهــان پشــت کنــد و روی بــه ســمت واجبــات کنــد. » ُموســی  ؟ع؟ ، َل

)ابــن فهــد حلــی، 1407ق: 176(

یادداشت اخالقی 

به قلم :  حجت االسالم و المسلمین میرزایی

تعدادی از گناهان کبیره، مبتنی بر کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب؟هر؟

غیبت

قمار

دروغ اسرافِسْحردزدی

تکبر

بدعتحسداحتکار

قطع رحمعقوق والدینآدم کشیشرك به خدا

کم فروشیخیانت به امانتپیمان شکنیرباخواریخوردن مال یتیم

زکات ندادنکمک به ستمگرانفرار از جهادحبس الحقوقحرام خواری

یاری نکردن ستم دیدگان
ً
سخن چینیترک یکی از واجباتسبک شمردن حجترک نماز عمدا

اردشمنی کردن با مؤمن مکر و نیرنگریختن آبروی مؤمن
ّ

حکم ناحقفروختن اسلحه به کف

 بهتان )تهمت(

هتک حرمت مقدسات



چــرا  نمى دانــم  مــن  كــه:  گفتــم  او  بــه  روز  يــک 
تــو ايــن چنــد ســال اخيــر انقــدر در معنويــات رشــد 

كــردی؟
مى خواســت بحــث را عــوض كنــد؛  امــا ســؤالم را تكــرار 
گــر  كــردم و بــا خــودم گفتــم حتمــًا علتــى دارد. گفــت: ا
ــم. گفتــم: طاقتــش رادارم؛ بگــو و او  ــا برايــت بگوي ی، بنشــين ت طاقتــش رودار
شــروع بــه گفتــن كــرد: يــک روز بــا رفقــای محــل و بچه هــای مســجد بــه دماونــد 
ی بودنــد و يكــى از بزرگ ترهــا گفــت: احمــد آقــا  رفتــه بوديــم. همــه مشــغول بــاز

. بــرو كتــری رو آب كــن بيــار
رســيد.  گوشــم  بــه  آب  صــدای  كم كــم  امــا  بــود؛  يــاد  ز راه  افتــادم.  راه  منــم 
بــه رودخانــه افتــاد،  تــا چشــمم  بــه رودخانــه نزديــک شــدم.  از بيــن بوته هــا 
يک دفعــه ســرم را پائيــن انداختــم و همان جــا نشســتم. بدنــم شــروع كــرد بــه 
ــدن. نمى دانســتم چــه كار كنــم. همان جــا پشــت درخــت مخفــى شــدم.  ي لرز
كنــار  گنــاه بزرگــى انجــام دهــم. پشــت آن درخــت و  مى توانســتم به راحتــى 
رودخانــه چنديــن دختــر جــوان مشــغول شــنا كــردن بودنــد. همان جــا خــدا 
را صــدا زدم و گفتــم خدايــا كمكــم كــن، خدايــا اآلن شــيطان به شــدت مــن 
ــا  ــود؛ ام ــه نمى ش ــم متوج ــس ه ــم، هيچ ك ــگاه كن ــن ن ــه م ــد ك ــه مى كن را وسوس
خدايــا مــن بــه خاطــر تــو از ايــن گنــاه مى گــذرم. كتــری خالــى را برداشــتم از 
جايــی ديگــر آب تهيــه كــردم و رفتــم پیــش بچه هــا و مشــغول درســت كــردن 
تــوی چشــمانم  و خيلــى دود  كــردم  آمــاده  را  آتــش  به ســختى  آتــش شــدم. 
ی بــود و حالــم منقلــب بــود و از آن امتحــان ســخت كنــار  رفــت و اشــكم جــار
ــا  ــردم؛ ام ــات مى ك ــم و مناج يخت ــک مى ر ــودم و اش ــون ب ــوز دگرگ ــه هن رودخان
در ايــن هنــگام؛ خيلــى بــا توجــه گفتــم: »يــا اهَّلل يــا اهَّلل«، به محــض تكــرار ايــن 
عبــارات صدايــی شــنيدم كــه از همــه طــرف شــنيده مى شــد. بــه اطرافــم نــگاه 
مى آمــد!  كوه هــا  و  درخت هــا  و  بيابــان  ســنگريزه های  همــه  از  صــدا  كــردم 

ئكــه والــروح… همــه مى گفتنــد: ســبوح القــدوس و ربنــا الما
ــم  ــببش ه ــد و س ــاز ش ــن ب ی م ــه رو ــال ب ــم ب ــی از عال ــم درهاي ــع كم ك از آن موق
را  آن  هيچ كــس  مــى دادم  هــم  انجامــش  گــر  ا كــه  بــود  گناهــى  از  ی  دور آن 

. نمى فهميــد

شهید هفته :  احمد علی نیری

معرفی کتاب اخالقی

؟ع؟،  دســتغيب  شــهيد  كبيــره  گناهــان  كتــاب 
و  منابــع  ازنظــر  و  ارزشــمند  بســيار  علمــى  ازنظــر 
بــا  را  مطالــب  و  اســت  اســتوار  بســيار  ارجاعــات 
بيــان  شــيوا  و  رســا  روايت هــا،  و  آيه هــا  از  اســتفاده 

 . مى كنــد
و  توبــه  دربــاره  ضميمــه ای  بــا  و  مى شــود  شــروع  مقدمــه ای  بــا  كتــاب  ايــن 

مى يابــد. پايــان  بيداركننــده  حكايت هــای 
بخــش اول كتــاب، دربــاره گناهانــى اســت كــه افــزون بــر كبيــره بــودن، وعــدۀ 

عــذاب هــم بــر آن هــا داده شــده اســت.
بخش دوم نيز به سه نوع گناه مى پردازد:

يــح يــا ضمنــى بــه  ، وعــدۀ صر ۱. گناهانــى كــه در قــرآن مجيــد يــا روايــت معتبــر
آتــش و عــذاب بــر آن داده شــده اســت.

۲. گناهانــى كــه در كتــاب يــا ســنت، تصريح شــده باشــد بــه اينكــه از يكــى از 
ی آيه هــای قــرآن يــا ســنت، قطعــى و  گناهــان كبيــره ای كــه كبيــره بودنــش از رو

ــت. ــر اس ــده، بزرگ ت ثابت ش
۳. گناهانى كه نزد دين داران، بزرگ است.

ُع  ُهــّمَ َیــا َمــْن ِبَرْحَمِتــِه َیْســَتغیُث اْلُمْذِنُبــوَن َو َیــا َمــْن ِإَلــی ِذْکــِر ِإْحَســاِنِه َیْفــَز
َ
الّل

وَن َو َیــا َمــْن ِلِخیَفِتــِه َیْنَتِحــُب اْلَخاِطُئــوَن اْلُمْضَطــّرُ
ْعَلــی ِمــْن ِعَقاِبــِه 

َ
ــِذى َعْفــُوُه أ

َ
ْنــَت اّل

َ
 َشــْيٍء َرْحَمــًة َو ِعْلمــا َو أ

َ
ــِذى َوِســْعَت ُکّل

َ
ْنــَت اّل

َ
أ

ــِذى ال ُیْفــِرُط ِفــی ِعَقــاِب َمــْن َعَصــاُه
َ
ْنــَت اّل

َ
َو أ

َعاِء 
ُ

َمْرَتُه ِبالّد
َ
ِذى أ

َ
َنا، َیا ِإَلِهی، َعْبُدَك اّل

َ
َو أ

، َمْطُروٌح َبْیَن َیَدْیَك َنا َذا، َیا َرّبِ
َ
ْیَك َو َسْعَدْیَك، َها أ َفَقاَل: َلّبَ

ــِذى 
َ
َنــا اّل

َ
ُنــوُب ُعُمــَرُه، َو أ

ُ
ْفَنــِت الّذ

َ
ــِذى أ

َ
َنــا اّل

َ
ْوَقــَرِت اْلَخَطاَیــا َظْهــَرُه، َو أ

َ
ــِذى أ

َ
َنــا اّل

َ
أ

ْهــال ِمْنــُه ِلــَذاَك
َ
ِبَجْهِلــِه َعَصــاَك، َو َلــْم َتُکــْن أ

ِإَلِهی 
َحــٍد 

َ
ــْب َمــْن ال َیِجــُد ُمْعِطیــا َغْیــَرَك، َو ال َتْخــُذْل َمــْن ال َیْســَتْغِنی َعْنــَك ِبأ ال ُتَخّیِ

ُدوَنــَك
ــی، َو  ــِه، َو اْرَحْمِن ــٍد َو آِل ــی ُمَحّمَ ــّلِ َعَل ــِة، َفَص ْحَم ــَك ِبالّرَ ــَت َنْفَس ــِذى َوَصْف

َ
ــَت اّل ْن

َ
أ

ــی ــُف َعّنِ ــِو َفاْع ــَك ِباْلَعْف ْیَت َنْفَس ــّمَ ــِذى َس
َ
ــَت اّل ْن

َ
أ

ْمِرى
َ
ُدُه ِمْن َمْکُتوِم أ َعّدِ

ُ
ْشَهُد ِبِه َعَلی َنْفِسی، َو أ

َ
ْعَجَب َما أ

َ
ُسْبَحاَنَك َما أ

ــْن  ــَك ِم ــَس َذِل ــی، َو َلْی ــی، َو ِإْبَطــاُؤَك َعــْن ُمَعاَجَلِت ــَك َعّنِ َناُت
َ
ــَك أ ــْن َذِل ْعَجــُب ِم

َ
َو أ

ْرَتــِدَع َعــْن َمْعِصَیِتــَك 
َ
ْن أ

َ
ــال ِمْنــَك َعَلــّيَ أِل

ُ
یــا ِمْنــَك ِلــی، َو َتَفّض ّنِ

َ
َکَرِمــی َعَلْیــَك، َبــْل َتأ

َحــّبُ ِإَلْیــَك ِمــْن 
َ
ــی أ ّنَ َعْفــَوَك َعّنِ

َ
َئاِتَی اْلُمْخِلَقــِة، َو أِل ــَع َعــْن َســّیِ ْقِل

ُ
اْلُمْســِخَطِة، َو أ

َنــا،
َ
ُعُقوَبِتــی َبــْل أ

 َیا ِإَلِهی
ــُف  ْضَع

َ
را، َو أ ــّوُ ــِل َتَه ــی اْلَباِط  ِف

ُ
ــّد َش

َ
ــاال، َو أ ْفَع

َ
ــَنُع أ ْش

َ
ــارا، َو أ ــُح آَث ْقَب

َ
ــا، َو أ ــُر ُذُنوب ْکَث

َ
 أ

َلــَك  ْحِصــَی 
ُ
أ ْن 

َ
أ ِمــْن  اْرِتَقابــا  َو  اْنِتَباهــا  ِلَوِعیــِدَك   

ُ
َقــّل

َ
أ َو  ظــا، 

ُ
َتَیّق ِعْنــَد َطاَعِتــَك 

ْقــِدَر َعَلــی ِذْکــِر ُذُنوِبــی
َ
ْو أ

َ
ُعُیوِبــی، أ

ْمــِر اْلُمْذِنِبیــَن، َو 
َ
ِتــی ِبَهــا َصــالُح أ

َ
َفِتــَك اّل

ْ
ــُخ ِبَهــَذا َنْفِســی َطَمعــا ِفــی َرأ َوّبِ

ُ
َمــا أ َو ِإّنَ

ِتــی ِبَهــا َفــَکاُك ِرَقــاِب اْلَخاِطِئیــَن
َ
َرَجــاًء ِلَرْحَمِتــَك اّل

اَعــِة،  ــٍد َو آِلــِه، َو ِقِنــی ِمــَن اْلَمَعاِصــی، َو اْســَتْعِمْلِنی ِبالّطَ ُهــّمَ َصــّلِ َعَلــی ُمَحّمَ
َ
الّل

ــَتْصِلْحِنی  ــِة، َو اْس ــی ِباْلِعْصَم ْدِن ّیِ
َ
ــِة، َو أ ْوَب ــی ِبالّتَ ْرِن ــِة، َو َطّهِ َناَب ِ

ْ
ــَن اإل ــی ُحْس َو اْرُزْقِن

ِذْقِنــی َحــالَوَة اْلَمْغِفــَرِة، َو اْجَعْلِنــی َطِلیــَق َعْفــِوَك، َو َعِتیــَق َرْحَمِتــَك، َو 
َ
ِباْلَعاِفَیــِة، َو أ

ــْرِنی ِبَذِلــَك ِفــی اْلَعاِجــِل ُدوَن ااْلِجــِل، ُبْشــَرى  َمانــا ِمــْن ُســْخِطَك، َو َبّشِ
َ
ْکُتــْب ِلــی أ ا

ُنَهــا . َتَبّیَ
َ
ْفِنــی ِفیــِه َعالَمــًة أ ْعِرُفَهــا، َو َعّرِ

َ
أ
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برنامه  هفته

معرفی عالم اخالقی

كبــر فيــض آلنــى مشــهور بــه آيــت  آيــت اهَّلل علــى ا
اهَّلل على مشــكينى ؟هر؟ در 10 آذر ســال ۱۳۰۰ شمســى 
در شــهر آلنــى از توابــع شــهر خيــاو اردبيــل كــه بعدهــا 
نــام آن بــه مشــكين شــهر تغيیــر يافــت و در خانــواده ای 
روحانــى بــه دنيــا آمــد و مقدمــات علــوم دينــى را نــزد 
پــدر فــرا گرفــت. ايشــان پــس از مــرگ پــدر و بــه ســفارش 
ی  ــدار ــرد و مق ــفر ك ــل س ــتان اردبي ــه شهرس ــى ب ــوم دين ــل عل ــرای تحصي ی ب و
از صــرف و نحــو را در آنجــا فــرا گرفــت. ســپس بــرای ادامــه تحصيــات علــوم 
گرد آيــت اهَّلل  دينــى بــه شــهر قــم رفــت. آيــت اهَّلل مشــكينى ؟هر؟ در قــم شــا
ســيدمحمدحجت كوه كمــری ؟هر؟، آيــت اهَّلل بروجــردی ؟هر؟، ســيد محمــد 
محقــق دامــاد ؟هر؟ بــود. در دهــه ۱۳۴۰ آيــت اهَّلل مشــكينى ؟هر؟ از مؤسســين 
يــس مى كــرد.  مدرســه حقانــى شــد و دروس اخــاق و مكاســب را در آنجــا تدر
را  ی؟هر؟  انصــار مرتضــى  اهَّلل  آيــت  مكاســب  و  رســائل  دوران  آن  در  ی  و
خاصــه كــرد و بــا ســبک و ســياق متفــاوت بــا ســاير مــدارس حــوزه علميــه، در 

اختيــار طــاب آن مدرســه قــرار داد.
بــه  ؟هر؟  مشــكينى  اهَّلل  آيــت  ؟هر؟،  بروجــردی  اهَّلل  آيــت  مــرگ  از  پــس 
ی آورد كــه به ويــژه پــس از حادثــه ۱۵  فعاليت هــای سياســى و شبه سياســى رو
ــيد.   ــود رس ــه اوج خ ــى ؟هر؟ ب ــيد روح اهَّلل خمين ــت اهَّلل س ــخنرانى آي ــرداد و س خ
ی از زمــان تاســيس  ايشــان از روحانيــون تاثيــر گــذار درانقــاب اســامى بــود. و
ياســت و تــا پايــان عمــر خــود ايــن پســت بــزرگ  مجلــس خبــرگان رهبــری، بــه ر

را عهــده دار بــود. 
ياســت مجلــس خبــرگان رهبــری رئيــس  آيــت اهَّلل مشــكينى ؟هر؟ در كنــار ر
و  بــود  نيــز  قــم  دائمــى  جمعــه  امــام  و  قــم  علميــه  حــوزه  مدرســين  جامعــه 
همچنيــن اســتاد دروســى همچــون فقــه ، اصــول، تفســير و اخــاق نيــز بودنــد 
ی يكــى از مهــم تريــن دورس  بــه  گفتــه حــوزه علميــه  درس هــای اخــاق و
حــوزه علميــه نيــز شــمرده مــى شــد. ايشــان يكــى از دوازده امضــاء كننــد هــای 
اعاميــۀ مرجعيــت امــام خمينــى ؟ع؟ در سال۱۳۴۹شمســى بــوده اســت.

ــه همــراه آقــای حســينعلى منتظــری و آقــای ســيد  آيــت اهَّلل مشــكينى ؟هر؟ ب
محمــد بهشــتى  در نوشــتن قانــون شــهری در ســال ۶۰ نقــش داشــته اســت. او 

ياســت شــورای بازنگــری قانــون اساســى را هــم بــر عهــده داشــت.   ر
ايشــان ســرانجام در 8 مــرداد ســال ۱۳۸۶ شمســى بعــد از مــدت هــا كوشــش 
گفــت و در حــرم مطهــر حضــرت  بــرای اســام و انقــاب دار فانــى را وداع 

معصومــه ؟اهس؟ دفــن شــد.

» فراز هایی از دعای 16 صحیفه سجادیه امام سجاد ؟ع؟ «

م یا عاِشقیْن
ُ

وا أرواَحک
ُ
إبِذل

گوی دولت آن سعادتمند برد

گر همی خواهی حیات و عیش خوش

در جوانی کن نثار دوست جان

پیر چون گشتی، گران جانی مکن

شد همه برباد، ایام شباب

چون نکردی ناله در فصل بهار

تا که دانستی زیانت را ز سود

غرق دریای گناهی تا به کی؟

جد تو آدم، بهشتش جای بود

یک گنه چون کرد، گفتندش: تمام 

تو طمع داری که با چندین گناه

روايــت شــده يــک نامــه از راه دور بــه دســت ابــوذر ؟ع؟ رســيد كه شــخصى 
از او تقاضــای موعظــه كــرده بــود؛ چــون ابــوذر ؟ع؟ را كامــا مــى شــناخت كــه 
مــورد عاقــه رســول اهَّلل ؟لص؟ اســت.  ابــوذر ؟ع؟ در پاســخ بــه ايــن نامــه يــک 
جملــه نوشــت و آن ايــن اســت:  »بــا آن كســى كــه بيــش از همــه مــردم او را 

ی، بــدی و دشــمنى مكــن«؛ و جــواب نامــه را فرســتاد.  دوســت ميــدار
ــه  ــاورد كــه مقصــود ايشــان از ايــن جمل ــد. ســر در ني آن شــخص نامــه را خوان
چيســت؛ ايــن معلــوم و روشــن اســت كــه انســان بــا دوســت خــود دشــمنى 
ــه ای اســت؟!! از طرفــى، فكــر كــرد كــه گوينــدٔه  نمــى كنــد. ايــن چطــور جمل

؟ع؟ اســت. چــاره ای نيســت، بايــد توضيــح خواســت.  ايــن كام ابــوذر
وقتــى بــاز هــم نامــه ای بــه ابــوذر نوشــت و شــرح ايــن جملــه را خواســت، ايشــان 
ــا  نوشــت: »مقصــودم از محبــوب تريــن افــراد همــان خــودت هســتى، يعنــى ب
ــر  ــاه كــه انســان مــى كنــد صدمــه اش ب خــودت دشــمنى مكــن، چــون هــر گن

خــود او وارد ميشــود«.

دشمنی با خود

وا في َهوانا صاِدقیْن
ُ
ون

ُ
  إْن تک

کو، به پای دلبر خود، جان سپرد  

    گاو نفس خویش را اول بکش

 رو »َعواٌن َبْیَن ذاِلْک« را بخوان

 گوسفند پیر قربانی مکن

بهر دین، یک ذره ننمودی شتاب

! در خزان، باری قضا کن زینهار

توبه ات نسیه، گناهت نقد بود

وز معاصی روسیاهی تا به کی؟،

قدسیان کردند پیش او سجود

مذنبی، مذنب، برو بیرون خرام!

داخل جنت شوی، ای روسیاه!

» شیخ بهایی «

غــرض اصلــى از خلقــت حاصــل نخواهــد شــد 
بــه جــز اينكــه معرفــت و محبــت ميــان عبــد و مــول 
باشــد و تحصيــل تقــوی محتــاج بــه چنــد چيــز اســت 

كــه چــاره نــدارد از آنهــا:
1. پرهيز از معاصى است

 بايــد معاصــى را تفضيــًا يــاد بگيــرد، هــر يــک را در 
مقــام خــود تــرک نمايــد، كــه از جملــه معاصــى اســت تــرک واجبــات، پــس بايــد 
ــد، و  ــاد گرفتــه عمــل نماي ــه آنهــا ي ــه مقــدار وســع و ابتــاء ب واجبــات خــود را ب
ی اســباب محبــت و معرفــت نخواهــد  ايــن واضــح اســت كــه بــا معصيــت كار

گــر اســباب عــداوت نباشــد،  شــد، ا
2.اينكه َمهما َامَكن پرهيز از مكروهات هم داشته باشد

 بــه مســتحبات بپــردازد، حّتــى المقــدور چيــز مكــروه بــه نظــرش حقيــر نيايــد، 
] هــر كار مكروهــى جايــز اســت[ بســا مــى شــود يــک   مكــروٍه جايــز

ُ
بگويــد ُكّل

ــا اتيــان  ــود، ي ــر واقــع خواهــد ب ــز مقّربت ــى از همــه چي ــرک مكروهــى پیــش مول ت
مســتحب كوچكــى و ايــن بــه تأمــل در عرفيــات ظاهــر خواهــد شــد.

3.ترک مباحات است .
4 .ترک كند ما سوی اهَّلل 

كه در دل خود غير او را راه ندهد. چطور گفت خواجه:

  چكنم حرف دگر ياد نداد استادم

نيست در لوح دلم جز الف قامت يار 

آیت اهَّلل شیخ محمد بهاری ؟هر؟

کتاب داستان راستان شهید مطهری ؟هر؟ » داستان 43 «

در آینه ادب 


