
ایام اهلل 9 دی ، روز بصیرت و میثاق با والیت گرامی باد .

وَن«
ُ

ق
َ
ُكْم َتّت

َّ
َعل

َ
ْبِلُكْم ل

َ
ِذيَن ِمن ق

َّ
ُكْم َو ٱل

َ
ق

َ
ِذى َخل

َّ
ُكُم ٱل  َرّبَ

ْ
اُس ٱْعُبُدوا

َ
َها ٱلّن ّيُ

َ
أ

»َيٰٓ
كنید تا اهل تقوا شويد. ای مردم! پروردگارتان كه شما و پیشینیان شما را آفريد، پرستش 

)آئه ۲۱ سورٔه بقره«

منهج الصادقین

می  کر هفته نامه اخالیق خلق 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) فیلسوف الدوله _  امنی الدوله ( 
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ُ

كــرم؟لص؟: إّنَ اهّلَل َتعالــى ُيباهــي ِبالّشــاّبِ العاِبــِد الَمالِئَكــة، َيقــول رســول ا
ــروا إلــى َعبــدي! َتــَرَك َشــهَوَتُه ِمــن أجلــي.

ُ
نظ

ُ
: ا

کــرم؟لص؟ می فرمایــد: خداونــد بــزرگ، بــه جــوان عبــادت پيشــه، نــزد  رســول ا
فرشــتگان افتخــار می کنــد، در حالــی کــه می فرمایــد: »بنــده ام را بنگریــد؛ بــراى 

مــن، خواســته هــاى نْفــس خــود را کنــار نهــاده اســت«.

 
ً
ــرا

ْ
خ

َ
ــى ِبــي ف

َ
 َو َكف

ً
ــَك َعْبــدا

َ
ُكــوَن ل

َ
ْن أ

َ
 أ

ً
ــى ِبــي ِعــّزا

َ
ِهــي َكف

َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟: ِإل

. َكَمــا ُتِحــّبُ ِنــي 
ْ
اْجَعل

َ
ِحــّبُ ف

ُ
َكَمــا أ ْنــَت 

َ
ْن َتُكــوَن ِلــي َرّبــًا أ

َ
أ

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرماید:خــدای مــن! بــس اســت مــرا ايــن عــزت کــه بنــده 
تــوام و بــس اســت مــرا ايــن افتخــار کــه تــو پــروردگار منــی. تــو چنــان هســتی کــه 

دوســت میــدارم پــس مــرا چنــان کــن کــه دوســت میــداری.

َو  ــِه  َماِنّیِ
َ
أ  

َ
ــْوق

َ
ف هّلُل 

َ
ا آَتــاُه  ِعَباَدِتــِه   

َ
َحــّق هّلَل 

َ
ا َعَبــَد  َمــْن  امــام حســین؟ع؟: 

اَيِتــِه.
َ

ِكف
امــام حســین؟ع؟ می فرمایــد: هــر کــه خــدا را، آنگونــه کــه ســزاوار اوســت، بندگــی 

کنــد، خداونــد بیــش از آرزوهــا و کفایتــش بــه او عطــا مــی کنــد. 

ِج. َر
َ

ِة  ِإنِتظاُر  الف
َ

 الِعباَدِة َبعَد الَمعِرف
ُ

امام موسى كاظم؟ع؟: أفَضل
کاظــم؟ع؟ فرمــود: بهتريــن عبــادت بعــد از شــناختن خداونــد،  انتظــار  امــام 

ج اســت. فــر

دَرتِه.
ُ

ِر فى اهّلِل و فى ق
ُ
فّك

َ
 الِعبادِة ِادماُن الّت

ُ
فَضل

َ
امام صادق؟ع؟: ا

ــاره  ــر تفکــر درب امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: برتريــن عبــادت، مداومــت نمــودن ب
ــت. ــدرت اوس ــد و ق خداون

بـه  می توانـد  حـاال  خداسـت؛  خوانـدِن  دعـا، 
کـه  هرچـه  باشـد؛  خودتـان  زبـان  بـه  یـا  عربـی  زبـان 
می خواهیـد بـا خـدا حـرف بزنید؛ اين، دعاسـت. گاهی 
هـم حاجـت خواسـتن نیسـت، فقـط ُانس با خداسـت. 
خـدای  از  کسـی  گاهـی  اسـت؛  مختلـف  هـم  حاجـات 
متعـال، رضـای او را می خواهـد یـا مغفـرت او را مطالبـه 
می کنـد. یـک وقـت هـم انسـان چیزهـای مـادی را درخواسـت می کنـد؛ هیـچ 
مانعـی هـم نـدارد. خواسـتن از خـدا خوب اسـت؛ و همین خواصـی را که عرض 
از  مأثـور  دعاهـای  البتـه  دارد.  را  بندگـی(  احسـاس  و  خـدا  بـا  )ارتبـاط  کـردم 
ائمـه؟مهع؟ بهتريـن مضامیـن در زيباتريـن الفـاظ و سرشـار از معارف الهی اسـت 

کـه قـدر آنهـا را بایـد دانسـت و بایسـتی بـه آنهـا متوسـل شـد.

َها الّناُس«:   ّيُ
َ
»يا أ

اى گروه آدميان 
»ُاْعُبُدوا«: 

بندگى و پرستش نمايید.
ُكُم «:  ّبَ »َر

پــروردگار خــود را كــه مســتحق عبــادت او اســت نــه 
. خداونــد متعــال مي فرمايــد: اى جميــع  غيــر از او
كافــران،  و  مؤمنــان  و  زنــان  و  مــردان  از  مردمــان 
را  خــود  پــروردگار  و  يــدگار  آفر اخــاص  وجــه  بــر 

كنيــد. پرســتش 
ِذي«: 

َّ
»َال

و حكمــت  كاملــه  قــدرت  بــه  كــه  آن خداونــدى 
بالغــه 

َقُكْم«:  
َ
»َخل

يــد و از جهــان نيســتى شــما را بــه وجــود  شــما را آفر

ُه.  َتُسّرُ
ً

ُه اهّلُل ِبِه ِعباَدة
َ
بَدل

َ
ٍم أ عَرَض َعن ُمَحّرَ

َ
كرم؟لص؟: َمن أ رسول ا

کــرم؟لص؟ می فرمایــد: هــر کــس از حــرام دورى کنــد، خداونــد بــه جــاى  رســول ا
آن، عبادتــی کــه او را شــاد کنــد نصیبــش می گردانــد.

هــا  َحّبَ
َ
هــا َوا

َ
عاَنق

َ
 ف

َ
ِعبــاَدة

ْ
ــاِس َمــْن َعِشــَق ال

َ
 الّن

ُ
َضــل

ْ
ف

َ
كــرم؟لص؟: ا رســول ا

ِمــَن  ْصَبــَح 
َ
ا مــا  َعلــى  اليبالــى  ُهــَو 

َ
ف هــا، 

َ
ل  

َ
غ ــّرَ

َ
َوَتف َوباَشَرهاِبَجَســِدِه  ِبــِه، 

ْ
ل

َ
ِبق

. َعلــى يْســٍر ْم 
َ
ا ْنیــا، َعلیُعْســٍر 

ُ
الّد

کــرم؟لص؟ می فرمایــد: بــا فضیلــت تريــن مــردم کســی اســت کــه عاشــق  رســول ا
عبــادت و بندگــی باشــد و آن را درآغــوش بگیــرد و از جــان و دل دوســت بــدارد، 
غ و  ــا فکــر فــار از نظــر جســمی بــه آن عبــادت مشــغول شــود و از نظــر فکــری، ب
کــی نداشــته باشــد کــه در دنیــا چگونــه  راحــت بــه عبــادات بپــردازد، آن گاه با

شــب را بــه روز آورده اســت؛ بــه ســختی یــا بــه آســانی.

 َشىء. 
َّ

ُكل ُه 
َ
َد اهّلُل ل امام حسن مجتبى؟ع؟: َمن َعَبَد اهّلَل َعّبَ

کنــد، خداونــد  کــس خــدا را بندگــی  امــام حســن مجتبــی؟ع؟ می فرمایــد: هــر 
همــه چیــز را بنــده او گردانــد.

  .
ُ

ة ُبوِبّیَ لّرُ
َ
ُكْنُهَها ا  َجْوَهٌر 

ُ
ة ُعُبوِدّيَ

ْ
ل

َ
امام صادق؟ع؟: ا

امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: عبودیــت گوهــری اســت کــه ربوبیــت در درون آن 
نهفتــه شــده اســت.

لــوِة َو   الصّیــاِم َو الّصَ
َ

 َكثــَرة
ُ

یَســِت الِعبــاَدة
َ
امــام حســن عســكری؟ع؟: ل

ــر فــى أمــر اهّلِل.
ُ
ّك

َ
ف

َ
 الّت

ُ
 َكثــَرة

ُ
مــا الِعبــاَدة

َ
اّن

امــام حســن عســکری؟ع؟ فرمــود: عبــادت کــردن بــه زیــادی روزه و نمــاز 
نیســت، بلکــه )حقیقــت( عبــادت، زیــاد در کار خــدا اندیشــیدن اســت.

آورد.
ِذيَن  ِمْن  َقْبِلُكْم«:  

َّ
»َو ال

و آن كســانى را كــه پیــش از شــما، از آبــاء و اجــداد 
شــما بودنــد.

پس حق تعالى مى فرمايد: 
كــه  كنيــد؛  پرســتش  را  خــود  حقيقــى  پــروردگار 
خالــق شــما و جميــع كســانى اســت كــه پیــش از 
ــروردگار و خالــق  ــد متعــال پ ــد. خداون شــما بوده ان
از شــما بوده انــد،  كــه قبــل  كســانى  همــۀ شــما و 
كنيــد، نــه غيــر او را. مى باشــد؛ پــس او را پرســتش 

ُقوَن« :  ُكْم  َتّتَ
َّ
َعل

َ
»ل

محتــرز  و  عــذاب  از  يــد  بپرهيز شــما  كــه  شــايد 
شــويد از عقوبت هــا. ايــن  جملــه، جملــٔه حاليــه 
ــت:  ــده اس ــه ش ــگار گفت ــُدوا. ان ــر ُاْعُب ــت از ضمي اس
ســلك  فــى  تنخرطــوا  ان  راجيــن  ربكــم  )اعبــدوا 

المتقيــن الفائزيــن بالهــدى و الفاح المســتوجبين 
لجــوار اهّلل تعالــى؟زع؟( يعنــى: عبــادت خــداى خــود 
آنكــه  بــه  باشــيد  اميــدوار  كــه  حالتــى  در  كنيــد، 
كــه پیروزنــد بــه  داخــل شــويد در ســلک متقيــان 
ى و مســتحق در جــوار خــدا  هدايــت و رســتگار
حق تعالــى  حضــرت  نــزد  مرتبــه،  قــرِب  و  بــودن 
هســتند. بــه واســطه ايــن جملــه، بــه بنــدگان تنبيــه 
داده شــده اســت كــه تقــوا منتهــاى درجــۀ ســالكين 

اســت.
پــس بايــد حق تعالــى را پرســتش و عبــادت كــرد؛ 
چــه آدميــان و چــه جنيــان. همان طــور كــه خداونــد 
ِجــّنَ  َو 

ْ
ْقــُت  ال

َ
متعــال در قــرآن مــى فرمايــد:     »مــا َخل

ْنــَس  ِإاّل ِلَيْعُبــُدوِن«؛ يعنــى: مــن خلــق نكــردم جــن  ِ
ْ

ال
و انــس را مگــر بــرای آنكــه مــرا عبــادت كننــد.

کتاب تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین ج  1 . ص  101/ 103

کنز العّمال ج 15 ص ۷۷۶ 

الکافي ج ۲، ص ۸۳

بحاراألنوار ج74 ، ص 121

کافی ج 2 ص 55

بحاراالنوار ج 68 ص 186

بحاراالنوار ج ۷۴ ص۴۰۰

التفسیر المنسوب إلی اإلمام العسکري؟ع؟ ج ۱، ص ۳۲۷ 

بسـیار  واجبـات،  مـورد  در  تنهـا  نـه  امـام؟هر؟ 
مسـتحبات  بـه  راجـع  بلکـه  بودنـد،  دقیـق  و  حسـاس 
هـم دقـت زیـادی می کردنـد. امـام؟هر؟، در اواخـر عمـر 
عبـادت  جوانی شـان،  دوران  ماننـد  نیـز،  شریفشـان 
می کردنـد. زمانـی کـه در بیمارسـتان بودنـد، با وجودی 
کـه ِسـُرم بـه دسـت و پایشـان وصـل بـود، حتـی یکـی از 
مسـتحبات را هـم تـرک نکردنـد؛ و تمامی مسـتحبات نماز را به جـا می آوردند. 
کـه بـا ايـن  کـه چنیـن قدرتـی را بـه آدمـی می دهـد  ايـن انـس بـا معبـود اسـت 
ضعـف جسـمانی و بـا ايـن حالتـی کـه امـام؟هر؟ قادر بـه پلـک زدن نبودند، اما 
نمـاز و ذکرشـان چنـان واضـح بـه گـوش می رسـید کـه امیـد بهبـودی را در دل 

همـه زنـده می کـرد. ايـن همـان روح تعبـد و بندگـی اسـت.

احادیث کالس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر کبیر انقالب ؟هر؟

امام خمینى ؟وضر؟: در راس همه امور تهذيب نفس است.

تحف العقول ص ۴۸۸

دعا، وسیله اتباط با خدا :دقت کامل به مستحبات :

مصباح الّشریعه، صفحٔه 536

کنز العّمال ج 75 ص 326 



هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 7   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 2

ثمرات بندگى خدا
غ لعبادتــی   آن حدیثــی کــه -ماننــد تــرازو- همیشــه مــن خــودم را بــا آن می ســنجم، ايــن حدیــث اســت: »یابــن آدم تفــر
گــر بندگــی مــرا بکنــی، قلــب تــو را پــر از  گــر بــه مــن توجــه بکنــی، ا امــأ صــدرك غنــی و اســد فقــرك«؛ یعنــی: اى پســر آدم! ا
بــی نیــازى می کنــم. )یعنــی فقطــ   ایجــاد کننــدٔه کائنــات را مؤثــر در وجــود خواهــی دانســت و بــه دیگــرى توجــه نخواهــی 

داشــت(.  
»امــأ صــدرك غنــی و اســد فقــرك«؛ یعنــی: بیچارگی هــاى تــو را برطــرف خواهــم کــرد. قلبــت را از غیــر مــن خالــی 

کــن، تــا آن را پــر از بی نیــازى کنــم. 
کــه  کــردم -البتــه نــه در مقــام مــادى بلکــه در مقــام علمــی- و گفتــم  وقتــی بنــده اظهــار احتیــاج 
ــده  ــراى بن ــث را ب ــن حدی ــواب اي ــود؟، در خ ــرف بش ــی برط ــه کل ــن ب ــی م ــات علم ــود احتیاج ــا می ش آی

خواندنــد. یعنــی قلبــت را از غیــر مــن خالــی کــن، تــا آن را پــر از بی نیــازى کنــم. 
غ لعبادتــی امــأ صــدرك غنــی و اســد فقــرك«. نســبت صــدر و ذيــل ايــن روایــت معلــوم اســت، هــر قــدر کــه احتیاجــات شــما مانــده اســت، نشــانٔه ايــن اســت کــه از  »تفــر

عبودیــت کــم گذاشــته اید و هــر قــدر کــه از عبودیــت و توجــه پــروردگار بیشــتر بــراى شــما حاصــل بشــود، احتیاجــات شــما بــه کلــی مرتفــع می شــود. 
غ کردى، بر عهدٔه من است که بیچارگی هاى تو را برطرف کنم.   گر خودت را براى عبادت من فار »و علی ان اسد فاقتك«. پروردگار می فرماید: ا

»و ملئت قلبك خوفًا منی«. قلبت را از خوف خودم پر می کنم. وقتی که قلب من از خوف پروردگار پر شد، دیگر محرمات پروردگار را انجام نخواهم داد. 
ع می ِکشــد، تــا  شــخصی ســؤال کــرد: یــا رســول اهلل! عاقــل و زيــرك چــه کســی اســت ؟ حضــرت؟لص؟ فرمودنــد: عاقــل آن کســی اســت کــه نفســش را زيــر بــار مقــررات شــر

بــه مقــام نفــس مطمئنــه برســد. عاقــل کســی اســت کــه متوجــه پشــت پــرده باشــد.  
»الکیــس مــن دان نفســه و عمــل لمــا بعــد المــوت«. عاقــل کســی اســت کــه نفســش را در تحــت قــدرت خــودش بگیــرد، در تحــت عبودیــت بکشــد، نفســش را محاســبه 

بکنــد و حســاب خــودش را بــا مــردم تســویه بکنــد. »حاســبها«.  
ــکم  ــًا ش ــب، نوع ــوزش هاى قل ــع س ــراى رف ــتند- ب ــادى هس ــه م ــه هم ــه -ک ــك خارج ــت. در ممال ــدا اس ــی خ ــت و بندگ ــدار عبودی ــر م ــم، دائ ــن ه ــٔه م ــم و قص ــن غ رفت

خودش شــان را پــاره می کننــد؛ امــا مــا اینطــور نیســتیم، باباجــان مــن! آن ســوزش ها را توجــه بــه مقــام پــروردگار از بیــن می بــرد. 
وقت ما دیگر تمام شد. 

ل خیزد         از خوردن پر مالل خیزد آب أر چه همی زال

بهترین عمل نزد خدای متعال:
پيامبر؟لص؟ فرمود: 

َو  ْزَکاَهـا 
َ
أ َو  َمِلیِکُکـْم  ِعْنـَد  ْعَماِلُکـْم 

َ
أ َخْیـَر  ّنَ 

َ
أ »ِاْعَلُمـوا 

ـْمُس 
َ

ْرَفَعَهـا ِفـي َدَرَجاِتُکـْم َو َخْیـَر َمـا َطَلَعـْت َعَلْیـِه َالّش
َ
أ

َتَعاَلـی«؛  َو  ُسـْبَحاَنُه  َاهلِل  ِذْکـُر 
خـدای  نـزد  اعمـال  تريـن  کیـزه  پا و  اعمـال  بهتريـن 
متعـال، آن عملـی کـه بیـش از همـٔه اعمـال، درجات انسـان را نـزد او باالتر می 
بـرد؛ امـا حـاال بهتريـن چیـزی کـه در میـان اعمـال بشـری آفتـاب بـر او تابیـده 

اسـت، چیسـت؟ 
یاد کردن خدای سبحان و تعالی است. 

ايـن ریشـٔه همـٔه اعمـال خیـر اسـت و اعمـال خیـر دیگـر، اصـاًل بـا ايـن عمـل، 
خیـر مـی شـوند.

کـرده  کـرده باشـد، مثـاًل جـان فشـانی  کارهـای دنیـا را  کسـی بـزرگ تريـن  گـر  ا
باشـد، امـا بـدون یـاد خـدا باشـد، قیمـت آن چقـدر اسـت؟! یـا هیـچ اسـت یـا 

اسـت!  انـدک  خیلـی 
عمـل کسـی کـه بـه یـاد خـدا بـه جهـاد رفتـه اسـت، بـه یـاد خـدا از جان گذشـته 
از راحـت خـود  یـاد خـدا  بـه  گذشـته اسـت،  از مـال خـود  یـاد خـدا  بـه  اسـت، 
گذشـته اسـت و به یاد خدا از آبروی خود گذشـته اسـت، در آخرت ارزش پيدا 

 می کنـد و خریـدار دارد. 
پس ریشٔه همٔه خوبی ها اين است که آن خوبی به یاد خدا باشد.

انواع مختلف بندگی خدا:
حضرت امام صادق؟ع؟ فرمود:

 علـی َثالثـِة أوُجـٍه«؛ مـردم بـه سـه شـکل 
َ

 »إّن الّنـاَس َیعُبـدوَن اهلَل َعـّزَ و جـّل
را می کننـد: بندگـی خـدا 

کیفـر بندگـی می کننـد؛ یعنـی بندگـی می کننـد از  ۱. یـا مثـل بـردگان، از تـرس 
تـرس اینکـه چـوب نخورنـد.

۲. یـا مثـل تاجـران، کاسـبکارانه و محاسـباتی بندگـی مـی کننـد، می دهنـد کـه 
بگیرنـد، خـب ايـن هـم عیب نـدارد.

۳. امـا آن چیـزی کـه قیمتـش را نمـی شـود معیـن کـرد و در هیـچ ترازويـی نمی 
شـود آن را گذاشـت، عبـادت کسـانی اسـت کـه نـه بـه امیـد پاداش، نـه از ترس 

عقـاب و کیفـر، بندگـی می کننـد؛ بلکـه خـدا را دوسـت دارند. 
لذا حضرت؟ع؟ فرمود: 

«؛ مـن خـدا را از سـر محبـت بندگـی می کنم. 
َ

»و لکّنـي أعُبـُدُه ُحّبـا َلـُه َعـّزَ و جـّل
»فِتلـَك ِعبـاَدُة الِکـراِم«؛ بزرگـواران چنیـن عبـادت می کنند.

انسان باید خیلی زحمت و رنج بکشد و مجاهده کند تا به اینجا برسد. 
اين نوع عبادت، عبادت کرام است.

 »َو ُهو األمُن«؛ اين جاست که آدم به امنیت می رسد، امنیت مطلق. 
دیگـر هیچ گونـه خـوف، تـرس، حزن و اندوهی برای او وجود نخواهد داشـت؛ 
ِع بـزرِگ روِز قیامـت در  ٍع َيْوَمئـٍذ آِمنـوَن«؛ اینهـا هسـتند کـه از فـز »و ُهـْم ِمـْن َفـَز

امان هسـتند.
بعد حضرت؟ع؟ اضافه فرمود:

ُه اهلل«؛   »فَمن أَحّبَ اهللَ  أَحّبَ
را دوسـت  او  بـدارد، خـدا هـم  را دوسـت  تعالـی  و  تبـارک  کـه خـدای  هرکـس 
کـه خـدا او را دوسـت بـدارد، »کاَن ِمـَن اآلِمنیـَن«، درامـن  کـس  مـی دارد و آن 
الهـی و بـه تعبیـر دیگـر در امـن مطلـق بـه سـر خواهـد بـرد و هیـچ رنـج و خطر و 

کـرد. مشـکلی، او را تهدیـد نخواهـد 

از باالتریــن بندگى هــا، خوانــدن نمازشــب و 
یــار امــام زمــان؟جع؟ بــودن: 

از مــواردی کــه خداونــد متعــال نجــوا کــرد بــا حضــرت 
ــود:  ــد فرم ــه خداون ــت ک داوود؟ع؟، اینجاس

کیــد کــه هرکســی  ْیــِل« بــه تا
َ
ــي ِبالّل ــُه ُیَصّلِ ّنَ

َ
ای داوود »أ

ــاُس ِنَیــاٌم« مــردم خــواب  کــه اهــل نمازشــب شــود، »َالّنَ
ــَك َوْجِهــي« و بــرای  هســتند و او درحــال نمازشــب خوانــدن باشــد، »ُيِریــُد ِبَذِل
خــدا هــم بلنــد شــده باشــد و نمازشــب می خوانــد و بــرای قــرب بــه خداونــد 
ْن َیْســَتْغِفُروا َلــُه« پــس 

َ
ــي آِمــٌر َماَلِئَکِتــي أ متعــال ايــن کار را انجــام می دهــد، »َفِإّنِ

قطعــا مــن امــر می کنــم بــه مالئکــم کــه بــرای او طلــب مغفــرت بکننــد. 
یعنــی می شــود کســی گنــه کار باشــد و بیایــد و اهــل نمازشــب بشــود و مالئکــه 

بــرای او طلــب آمــرزش بکننــد. 
اســت.  خــوان  شــب  نمــاز  مشــتاق  مــن  بهشــت  ِتــي«  َجّنَ ِإَلْیــِه  َتْشــَتاُق  »َو 
خوشــا به حال شــخصی کــه اهــل نمــاز شــب می شــود کــه هــم مالئکــه برایــش 
اســتغفار می کننــد و هــم اثبــات ورود بــه بهشــت برایــش فراهــم می شــود و 
بهشــت مشــتاق دیــدار اوســت و اینکــه هــر تــر و خشــکی بــرای او دعــا می کننــد.

گــر مراعــت  داخــل بعضــی روایــات داریــم کــه تمــام ايــن خیــرات و خوبی هــا را ا
بکنــد، توفیــق خوانــدن نمــاز شــب را پيــدا می کنــد.

هیچ بنده ای نیست، جز آنکه با بندهايی گره زده شده است. 
اصــاًل وجــود بنــده گــره زده اســت. حــاال ايــن گره هــا چــه زمانــی بــاز می شــود؟ 
دو ســوم شــب کــه بگــذرد و یــک ســوم شــب باقــی مانــده باشــد و نزدیــک هــای 

صبــح باشــد کــه وقــت ســحر اســت، در بعضــی روایــات داریــم کــه: 
مالئکه خداوند  می آیند و می گویند: 

ای بنــدٔه خــدا از جایــت بلنــد شــو و نمــاز شــب را بجــا بیــاور و یــاد خــدا کــن کــه 
صبــح نزدیــک اســت. 

گــر آن لحظــه بیــدار شــد و یــاد خــدا کــرد، یــک گــره از آن گره های  ايــن شــخص ا
وجودیــش بــاز می شــود. چــه بســا گــره زندگیــش، گــره دنیایــش، گــره وجودیــش 

و گــره معنویــش، همــان لحظــه کــه یــاد خــدا می کنــد همــه بــا هــم بــاز شــود. 
گــر از جایــش بلنــد شــد و وضــو گرفــت و وارد نمــاز شــب شــد، تمــام ايــن گره هــا  ا

بــاز می شــود. 
آن  وقــت وارد صبــح  می شــود. بعــد از نمــاز شــب وارد صبــح می شــود، درحالــی 
کــه شــادمان اســت و چشــمانش و دیــده اش روشــن اســت و تمــام ايــن گره هــا 

بــاز شــده اســت.
در روایــت دارد هرکــس کــه دوســت دارد از اصحــاب آقــا صاحــب الزمــان؟جع؟ 

باشــد، ســه چیــز را بایــد رعایــت بکنــد:
۱. آنکه اهل انتظار واقعی باشد.

آيينه شو وصال پری طلعتان طلب       
                    

اول بروب خانه دگر میهمان طلب 

۲. دقت در انجام واجب و ترک محرمات داشته باشد.
۳. محاسن األخالق، حسن خلق و حسن برخورد را رعایت کند.

آن سفر کرده که صد قافله دل هم ره اوست         
                        

هرکجا هست، خدایا به سالمت دارش

ادای حق واقعى خداوند:
بــا دقــت در کیفیــت پيدایــش موجــودات ايــن عالــم، 
عقــل حکــم مــی کنــد کــه هســتی آنهــا بایــد بــه علــت 
مســتقلی تکیــه کنــد کــه آن علــت، وابســته بــه موجــود 

دیگــری نباشــد. 
از ســوی دیگــر عقــل حکــم مــی کنــد کــه موجــودات 
نســبت بــه ايــن رابطــه واقعــی بیــن خــود و آفریدگارشــان، تکلیــف و وظیفــه 
ای دارنــد. ايــن تکلیــف، همــان اظهــار خضــوع در برابــر آفریــدگار اســت کــه بــه 

ــد.  ــی یاب ــور م ــتورات او ظه ــت از دس ــورت اطاع ص
بــه طــور کلــی موجــودات نســبت بــه پــروردگار عالــم دو گونــه اطاعــت و بندگــی 

دارند:
ــه  ــت، ب ــراه اس ــودی هم ــر موج ــود ه ــا وج ــی ب ــر تکوین ــه از نظ ــی ک اول: اطاعت
کــه آن موجــود در ایجــاد و بقــای هســتی و شــئون خــود همچــون  گونــه ای 
خــواب و بیــداری، جوانــی و پيــری، ســالمتی و مریضــی و نظايــر آن تحــت 
فرمــان خداونــد متعــال اســت و از ايــن جهــت امــکان ســرپيچی از خواســت او 

بــرای آن موجــود، ممکــن نیســت.
گاهــی و انتخــاب خاصــی صــورت می گیــرد و مخصــوص  دوم: اطاعتــی کــه بــا آ
موجــود صاحــب شــعور و اراده همچــون انســان و جــن در ايــن عالــم اســت. 
گاهانــه، از روی انتخــاب اســت و انســان یــا  ايــن اطاعــت عــالوه بــر جنبــه آ

جــن، مختــار هســتند کــه آن را بپذيرنــد یــا نپذيرنــد. 
خداونــد نیــز آن را بــه عنــوان مقصــود و هــدف اصلــی آفرینــش ايــن دو موجــود 
 ِلَیْعُبــُدوِن« )آیــٔه ۵۶ ســورٔه 

َّ
نــَس ِإال ِ

ْ
معرفــی مــی فرمایــد: »َوَمــا َخَلْقــُت ٱْلِجــّنَ َوٱإل

بــا اظهــار اطاعــت و بندگــی  ذاریــات( بنابرايــن ادای حــق واقعــی خداونــد 
گاهانــه و از روی اختیــار توســط انســان تحقــق مــی یابــد. آ

کتــاب و ســنت، می تــوان  بــا توجــه بــه مطالــب گذشــته و دقــت در معــارف 
کــه مســألٔه بندگــی، اســاس دعــوت انبیــا و اولیــا؟مهع؟ بــوده اســت؛  فهمیــد 
چنــان کــه قــرآن کریــم در آیاتــی، ايــن حقیقــت را بیــان کــرده و بــه طــور کلــی 

مــی فرمایــد:
ُغوَت«

ِن ٱْعُبُدوْا ٱهلَل َوٱْجَتِنُبوْا ٱلّطَٰ
َ
 أ

ً
ُسوال ٍة ّرَ ّمَ

ُ
ُکّلِ أ  »َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفی 

 )آیٔه ۳۶ سورٔه نحل( 

هــم چنیــن، همانطــور کــه ذکــر شــد، بندگــی هــدف آفرینــش انســان و جــن 
بیــان شــده اســت:

 ِلَیْعُبُدوِن«
َّ

نَس ِإال ِ
ْ

 »َوَما َخَلْقُت ٱْلِجّنَ َوٱإل
 )آیٔه ۵۶ سورٔه ذاریات( 

بنــدگان نیــز در ايــن عالــم جــز بــه ايــن مســأله مامــور نیســتند )بندگــی خداونــد 
متعــال( البتــه بایــد دانســت کــه بندگــی، جــز بــا اطاعــت از خــدا، رســوالنش 
ــفارش  ــر س گ ــود و ا ــی ش ــق نم ــی، محق ــون زندگ گ ــؤون گونا ــر در ش ــی االم و اول
هــای بســیاری بــه تحصیــل علــم، ایجــاد شــرایط و رفــع موانــع آن شــده، بــرای 

رســیدن بــه ايــن مقصــود اصلــی اســت.

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟آیت اهلل حق شناس؟هر؟

آیت اهلل تحریری ؟ظفح؟ آیت اهلل جاودان ؟ظفح؟

ُمحاســبُة الّنفــس کتابــی بــه زبــان عربــی بــا موضــوع 
عرفــان عملــی و اخالقــی می باشــد کــه بــه قلــم ســید  ابــن  

طــاووس؟هر؟ نوشــته شــده اســت. 
ســید بــن طــاووس؟هر؟ آیــات و روایــات مرتبــط بــا ايــن 

موضــوع را در ايــن کتــاب جمــع آوری کــرده اســت.
کــه بــا موضــوع محاســبٔه  ســید؟هر؟، آیــات و روایاتــی 
اســت؛  آورده  کتاب هــای مختلــف خــودش  را در  اســت  بــوده  نفــس مرتبــط 
کاربــردی و  کتابــی بســیار  امــا نظــر بــه اهمیــت آن، در بحــث تزکیــٔه انســان، 

تألیــف می کنــد. ايــن موضــوع  در  مســتقل 
اين کتاِب ارزشمند، مورد تاييد علماء شیعه هم بوده است. 

ايــن کتــاب شــامل پنــج بــاب  می شــود کــه خــود ايــن باب هــا شــامل چنديــن 
فصــل مختلــف هســتند. 

باب های اين کتاب عبارتند از:
باب اول: حاوی آیاتی از قرآن و لزوم دوری از گناه می باشد.

بــاب دوم: حــاوی روایاتــی اســت کــه بیانگــر ارزش محاســبٔه نفــس در شــب و 
روز، بــرای محفــوظ مانــدن از خطرهاســت.

بــاب ســوم: در بیــان روزهــای معینــی )ماننــد: دوشــنبه و پنج شــنبه( اســت کــه 
یــادآوری آن هــا و احتیــاط در امــر محاســبه و مراقبــه در آن هــا الزم اســت.

بــاب چهــارم: دربــاره اوقــات و مکان هايــی اســت کــه در آنهــا بایــد دقت بیشــتری 
در حفــظ نفــس کرد. 

یــادآوری  و  احتیــاط  بــرای  شــخص  کــه  اســت  امــوری  دربــاره  پنجــم:  بــاب 
دارد. احتیــاج  آن هــا  بــه  محاســبه  ارزش هــای 

خاتمه: در ذکر بعضی اعمال و اذکار می باشد.

معرفی کتاب اخالقی 



هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 7   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 3

 فضیلة التوکل:
مــن  منــزل  التــوکل 
و  الســالکین  منــازل 
مقــام مــن مقامــات 

درجــات  أفضــل  هــو  بــل  الموحديــن، 
الموقنیــن؛ و لــذا ورد فــی مدحــه و فضلــه 
و فــی الترغیــب فیــه مــا ورد مــن الکتــاب و 

اهلل؟زع؟:  قــال  الســنة، 
ُکْنُتــْم ُمْؤِمِنیــَن«؛  ُلــوا ِإْن 

َ
»َو َعَلــی اهلِل َفَتَوّک

ِل اْلُمْؤِمُنــوَن«؛ 
َ

و قــال: »َو َعَلــی اهلِل َفْلَیَتــَوّک
ِلیــَن«؛  اْلُمَتَوّکِ ُیِحــّبُ  اهلَل  »ِإّنَ  قــال:  و 
َفُهــَو  اهلِل  َعَلــی  ْل 

َ
َیَتــَوّک َمــْن  »َو  قــال:  و 

ْل َعَلــی اهلِل 
َ

َحْســُبُه«؛ و قــال: »َو َمــْن َیَتــَوّک
َفــِإّنَ اهلَل َعِزيــٌز َحِکیــٌم«. 

بــه، فــال  یــذّل مــن اســتجار  أی عزيــز ال 
ــه، و حکیــم ال یقصــر  یضــع مــن الذ بجناب
و  تدبیــره؛  علــی  تــوکل  مــن  تدبیــر  عــن 

اهلل؟لص؟:  رســول  قــال 
»مــن انقطــع إلــی اهلل، کفــاه اهلل کل مؤنــة، 
مــن  و  یحتســب.  ال  حیــث  مــن  رزقــه  و 
کلــه اهلل إلیهــا«؛ و  إلــی الدنیــا، و  انقطــع 

قــال؟لص؟: 
النــاس،  اغنــی  یکــون  ان  ســره  »مــن 
فلیکــن بمــا عنــد اهلل اوثــق منــه بمــا فــی 

قــال؟لص؟:  و  یــده«؛ 
»لــو انکــم تتوکلــون علــی اهلل حــق توکلــه، 
لرزقتــم کمــا تــرزق الطیــور، تغــدو خماصــا 

و تــروح بطانــا«؛ 
قــال:  الحســین؟امهع؟  بــن  علــی  عــن  و 
هــذا  الــی  انتهیــت  حتــی  »خرجــت 
الحائــط، فاتــکأت علیــه، فــإذا رجــل علیــه 
ثوبــان أبیضــان ینظــر فــی تجــاه وجهــی، 
بــن الحســین! مالــی  یــا علــی  ثــم قــال: 
ک کئیبــا حزینــا؟ أعلــی الدنیــا؟ فــرزق  أرا
ــی  ــر و الفاجــر. قلــت: مــا عل اهلل حاضــر للب
هــذا أحــزن، و إنــه لکمــا تقول. قــال: فعلی 
اآلخــرة؟ فوعــد صــادق یحکــم فیــه ملــک 
قاهــر قــادر. قلــت: مــا علــی هــذا احــزن، 
و إنــه لکمــا تقــول. فقــال: مــم حزنــک؟ 
قلــت: ممــا نتخــوف مــن فتنــة ابــن الزبیــر 
و مــا فیــه للنــاس. قــال: فضحــک، ثــم 
قــال: یــا علــی بــن الحســین! هــل رأیــت 
 ! ال قلــت:  یجبــه؟  فلــم  اهلل  دعــا  أحــدا 
قــال: فهــل رأیــت أحــدا تــوکل علــی اهلل 
! قــال: فهــل رأیــت  فلــم یکفــه؟ قلــت: ال
 ...! أحــدا ســأل اهلل فلــم یعطــه؟ قلــت: ال
ثــم غــاب عنــی«، و لعــل الرجــل کان هــو 
الخضر-علــی نبینــا و علیــه الســالم-؛ و 

الصــادق؟ع؟:  قــال 
»أوحــی اهلل إلــی داوود: مــا اعتصــم بــی 
عبــد مــن عبــادی دون أحــد مــن خلقــی، 
تکیــده  ثــم  نیتــه،  مــن  ذلــک  عرفــت 
إال  فیهــن،  مــن  و  األرض  و  الســماوات 
و  بینهــن«؛  مــن  ج  المخــر لــه  جعلــت 
یمنــع  ال  ثالثــا  أعطــی  »مــن  قــال؟ع؟: 
ثالثــا: مــن أعطــی الدعــاء أعطــی اإلجابــة، 
و  الزیــادة،  أعطــی  الشــکر  أعطــی  مــن  و 
مــن أعطــی التــوکل أعطــی الکفایــة؛ ثــم 

اهلل؟زع؟  کتــاب  تلــوت  أ  قــال: 
)و مــن یتــوکل علــی اهلل فهــو حســبه(، و 
قــال: )و لئــن شــکرتم الزیدنکــم(، و قــال: 
)ادعونــی اســتجب لکــم(؟«؛ و قــال؟ع؟: 
ــب اهلل؟زع؟  ــا یح ــل م ــل قب ــد أقب ــا عب »أیم
أقبــل اهلل قبــل مــا یحــب و مــن اعتصــم 
بــاهلل عصمــه اهلل؛ و مــن أقبــل علــی اهلل 
ســقطت  لــو  يبــال  لــم  عصمــه،  و  قبلــه 
الســماء علــی األرض، أو کانــت نازلــة نزلــت 
کان  علــی أهــل األرض فتشــملهم بلیــة، 
کل بلیــة،.   فــی حــزب اهلل بالتقــوی مــن 
أ لیــس اهلل؟زع؟ یقــول: )إن المتقیــن فــی 

مقــام امیــن(؟«.

یادداشت اخالقی 

ین پر  به قلم :حجت االسالم و المسلمین محمود زر

جامع السعادات معراج السعادة

طلبه و پروردگار

و  خــدا  بــر  تــوکل 
فضیلت آن :

اعتمــادی  بــی  ضــد 
بــه خــدا، تــوکل بــر او 

اســت. تــوکل عبــارت اســت از:
دِل  بــودِن  مطمئــن  و  کــردن  اعتمــاد   
و  بــه خــدا  امــور خــود  بنــده، در جمیــع 
بــه  خــود  کارهــای  همــٔه  کــردِن  حوالــه 
و  حــول  هــر  از  شــدن  بیــزار  و  پــروردگار 
تکیــه  و  متعــال  خداونــد  غیــر  قــوه ای 
بــر حــول و قــؤه الهــی نمــودن. حصــول 
بــر  اســت  موقــوف  شــریفه  صفــت  ايــن 
اعتقــاد یقینــی بــه اینکــه: هــر کاری کــه 
خ می دهــد، همــه  کارخانــٔه هســتی ر در 
هیچ کــس  و  اســت  پــروردگار  جانــب  از 
را جــز او قــدرت برهیــچ امــری نیســت و 
حــول و قــوه ای نیســت مگــر بــه واســطه 
ــوِر  ــِت ام ــر کفای ــدرِت ب ــم و ق ــام عل او و تم
بنــدگان، از بــرای اوســت و غایــت رحمــت 
و عطوفــت و مهربانــی را، بــه هــر فــرد از 
بــه  اعتقــاد  و  دارد  خــود  بنــدگان  افــراِد 
اینکــه: باالتــر از قــدرت او قدرتــی نیســت 
و فــوق علــم او علمــی نیســت و عنایــت 
و مهربانــی کســی از عنایــت و مهربانــی او 
کــه ايــن  افــزون تــر نیســت؛ پــس کســی 
اعتقــاد را داشــته باشــد، دل او اعتمــاد بــه 
ــد،  ــری نمی کن ــه غی ــات ب ــدا دارد و التف خ
بلکــه در امــور خــود ملتفــت بــه خــود نیــز 
نیســت. کســی کــه ايــن حالــت را در خــود 
نیابــد، یــا یقیــن او سســت اســت یــا دل او 
ضعیــف اســت و مــرض تــرس بــر او غلبــه 
پيــدا کــرده اســت و به ســبب غلبــه اوهام، 
نفــس  زيــرا  اســت؛  لــرزان  و  مضطــرب 
ضعیــف بــه تبعیــت از وهــم، مضطــرب 
گــر چــه در یقیــن او قصــوری  می شــود؛ ا
نباشــد. مثــل اضطــراب و تشــویش فــرد، 
از خوابیــدن بــا میــت در قبــر یــا در خانــٔه 
کــه:  دارد  یقیــن  اینکــه  وجــود  بــا  تنهــا، 
کــه هیــچ  بــدن او حــال جمــادی اســت 
ضــرری از آن متمشــی نمــی شــود و نبایــد 
کــه عســلی  از او ترســید و چه بســا باشــد 
و  مهیــا  کســی  نــزد  در  صفــا  نهایــت  در 
آمــاده باشــد و دیگــری گویــد: ايــن عســل 
بــه َفْضلــٔه فــالن شــخص شــباهت دارد، 
یــا بــه قــی کــرده فــالن کــس، پــس کســی 
ــع او از آن  کــه ضعیــف النفــس باشــد، طب
وجــود  بــا  می کنــد؛  پيــدا  نفــرت  عســل 
و  اســت  عســل  ايــن  دارد  یقیــن  اینکــه 

مدخلیتــی بــه َفْضلــه یــا قــی نــدارد. 
پــس گاهــی اوقــات، شــاید کســی اعتقــاد 
بــه  ولیکــن  باشــد،  کامــل  و  صحیــح  او 
کــه دارد تــوکل او  جهــت ضعــف نفســی 
می گــردد.  مضطــرب  امــور  در  و  ناقــص 
بــه  مگــر  شــود  نمــی  تمــام  تــوکل  پــس 
وجــود  کــه  نفــس  قــوت  و  یقیــن  قــوت 
دو،  ايــن  بــه  و  اســت  نیــاز  هــم  هــردو 
حاصــل  دل  اطمینــان  و  ســکون 
بــدان  دانســتی  را  ايــن  می گــردد. چــون 
راهــرواِن  منــازل  از  یکــی  تــوکل  کــه: 
اهــل  مقامــات  از  یکــی  و  ســعادت  راه 
توحیــِد حضــرت رب؟زع؟ اســت و افضــل 
درجــات اهــل ایمــان می باشــد؛ بلکــه بــه 
ــات  ــه واجب ــرآن از جمل ــات ق ــای آی مقتض
بــر مؤمنیــن و مؤمنــات اســت. چنــان کــه 
ــٓوْا  ُل

َ
ــی ٱهلِل َفَتَوّک ــد: »َوَعَل در قــرآن می فرمای

آیــٔه  مائــده  ْؤِمِنیَن«)ســورٔه  ّمُ ُکنُتــم  ِإن 
گــر ایمــان داریــد، برخــدا  ۲۳(؛ یعنــی: »ا
ٱهلَل  »ِإّنَ  می فرمایــد:  یــا  کنیــد«؛  تــوکل 
ِلیَن«)ســورٔه آل عمــران آیــٔه  ُیِحــّبُ ٱْلُمَتَوّکِ
۱۵۹(؛ یعنــی: »خداونــد تــوکل کننــدگان 

دارد« دوســت  را 

عبودیت ، ثمرات ، برکات
باالترين مقامی که آدمی می تواند بدان نائل شود، مقام عبودیت است. 

دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه؟لص؟«. ّنَ ُمَحّمَ
َ
ْشَهُد أ

َ
»أ

عبودیت یعنی: 
خود را ندیدن و از فرعون وجود خود رها شدن و نشنیدن ندای کاذب نفس که می گوید: 

ْعلي )آیٔه ۲۴ سورٔه  نازعات( «.
َ ْ
ُکُم األ َنا َرّبُ

َ
»أ

عبودیت یعنی:
ُه )تفسیر الصافي ج ۴، ص ۱۵۴(«.   شناخِت حقیقِت وجوِد خود. »َمْن  َعَرَف  َنْفَسُه  َفَقْد َعَرَف َرَبّ

فِس أنَفُع الَمعاِرِف )غرر الحکم و درر الکلم ج ۱، ص ۷۱۲(«. »َمعِرَفُة الّنَ
عبودیت یعنی: 

کرم؟لص؟(«. شیاَء َکماِهَی )دعای رسول ا
ْ

لُهّمَ اِرِنی اال
َ
استجابت دعای »اّل

عبودیت یعنی: 
فهم مولویت. »َمْوالَى یا َمْوالَى َاْنَت اْلَمْولی َو َاَنا اْلَعْبُد َو َهْل َيْرَحُم اْلَعْبَد ِاال اْلَمْولی )فرازی از مناجات امیرالمؤمنین؟ع؟ در مسجد کوفه(«.

عبودیت یعنی: 
ْجَعْلَك ِمْثِلي )کلیات حدیث قدسی ج ۱، ص ۷۰۹(«.

َ
ِطْعِني أ

َ
ج. »َعْبِدي أ رسیدن به تمام مقامات و مدار

عبودیت یعنی: 
ْجَعْلَك َحّیًا اَل َتُموُت )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج ۱۱، ص ۲۵۸(«.

َ
َمْرُتَك أ

َ
ِطْعِني ِفیَما أ

َ
ُموُت أ

َ
َنا َحّيٌ اَل أ

َ
جاودانگی. »َیا اْبَن آَدَم أ

عبودیت یعنی: 
ْجَعْلَك َغِنّیًا اَل َتْفَتِقُر )کلیات حدیث قدسی ج ۱، ص ۷۱۳(«.

َ
َمْرُتَك أ

َ
ِطْعِني ِفیَما أ

َ
ْفَتِقُر أ

َ
َنا َغِنّيٌ اَل أ

َ
بی نیاز شدن. »َیا اْبَن آَدَم أ

عبودیت یعنی: 
ْجَعْلَك َتُقوُل ِلَشْيٍء ُکْن َفَیُکوُن )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج ۱۱، ص ۲۵۸(«.

َ
َمْرُتَك أ

َ
ِطْعِني ِفیَما أ

َ
ْيِء ُکْن َفَیُکوُن أ

َ
ُقوُل ِللّش

َ
َنا أ

َ
مقتدر شدن. »َیا ِاْبَن آَدَم أ

رسیدن به اين مقام الهی )مقام عبودیت و عبد بودن( از طرفی سخت است: 
ِقیِه )آیٔه ۶ سورٔه انشقاق(«؛ 

ٰ
َك َکْدًحا َفُمَل َکاِدٌح ِإَلٰی َرّبِ َك  ُن ِإّنَ نَسٰ ِ

ْ
َها ٱإل ّيُ

َ
أ

»َیٰٓ
ولی از افقی دیگر رسیدن به آن دور نیست: 

اِحَل ِإَلْیَک َقِریُب اْلَمَساَفِة )دعای ابوحمزه ثمالی(«. ّنَ الّرَ
َ
»أ

حقیقت عبودیت عبارت است از آن که انسان خود را مالک چیزی نبیند و موالیش را مالک علی االطالق بداند و ببیند: 
َمَرُهُم اهلُل َتَعاَلی ِبِه )بحار األنوار ج ۱، ص ۲۲۴(«. 

َ
 َیُکوُن َلُهْم ِمْلٌك َيَرْوَن اْلَماَل َماَل اهلِل َیَضُعوَنُه َحْیُث أ

َ
ّنَ اْلَعِبیَد ال

َ
َلُه اهلُل ِإَلْیِه ِمْلکًا أِل  َيَرى اْلَعْبُد ِلَنْفِسِه ِفیَما َخّوَ

َ
ْن ال

َ
»أ

و دیگر آن که مدبر امور را موال بداند و ببیند: 
ُر اْلَعْبُد ِلَنْفِسِه َتْدِبیرًا )بحار األنوار ج ۱، ص ۲۲۴(«؛ و از همه باالتر تمام فکر و ذکر و َهّمُ و غم او، اوامر و نواهی موالیش باشد:   ُیَدّبِ

َ
»َو ال

َمَرُه َتَعاَلي  ِبِه َو َنَهاُه َعْنُه )بحار األنوار ج ۱، ص ۲۲۴(«؛ 
َ
»َو ُجْمَلُة اْشِتَغاِلِه ِفیَما أ

دائما دغدغه اش آن باشد که فکر و ذکر وچشم و گوش و زبان و تمام وجودش مشغول دستورات موالیش باشد. 
ــِذي ُيْبِصــُر 

َ
ــِذي َیْســَمُع ِبــِه َو َبَصــَرُه َاّل

َ
ْحَبْبُتــُه ُکْنــُت َســْمَعُه َاّل

َ
ــُه َفــِإَذا أ ِحّبَ

ُ
ــی أ اِفَلــِة َحّتَ ُب ِإَلــّيَ ِبالّنَ ــُه َلَیَتَقــّرَ ــا ِاْفَتَرْضــُت َعَلْیــِه َو ِإّنَ َحــّبَ ِإَلــّيَ ِمّمَ

َ
َب ِإَلــّيَ َعْبــٌد ِبَشــْيٍء أ »َمــا َتَقــّرَ

ْعَطْیُتــُه )بحــار األنــوار ج ۷۲، ص ۱۵۵(«.
َ
َلِني أ

َ
َجْبُتــُه َو ِإْن َســأ

َ
ِتــي َيْبِطــُش ِبَهــا ِإْن َدَعاِنــي أ

َ
ــِذي َیْنِطــُق ِبــِه َو َیــَدُه َاّل

َ
ِبــِه َو ِلَســاَنُه َاّل

آن گاه که آدمی بدين مقامات رسید، می شود عین اهلل، اذن اهلل، لسان اهلل، خلیفه اهلل و...
رزقنا اهلل و جمیع من طلب هذه المقامات و الکماالت بجاه محمد؟لص؟ و آل محمد؟لص؟
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ِريــِط 

ْ
ْكَیــاِس ِعْنــَد َتف

َ ْ
ل

َ
 ا

َ
ِنیَمــة

َ
 غ

َ
اَعــة

َ
لّط

َ
 ا

َ
هّلَل ُســْبَحاَنُه َجَعــل

َ
؟ع؟ ِإّنَ ا

َ
ــال

َ
َو ق

َعَجــَزِة 
ْ
ل

َ
ا

و درود خــدا بــر او، فرمــود: خــداى ســبحان طاعــت را غنیمــت زيــركان قــرار 
كــه مــردم ناتــوان، در آن كوتاهــى مى كننــد.  داد؛ هنگامــى 

 
ح نهج البالغه آيت اهّلل العظمى مكارم شیرازی؟ظفح؟ :  شر

هوشــمندان  میــان  مقايســه اى  نورانــى  كالم  ايــن  در   امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
كــرده و مى فرمايــد: »خداونــد ســبحان طاعــت  مطیــع و عاجــزان بــدكار 
كــه افــراد ناتــوان )و  خــود را غنیمــت زيــركان قــرار داده اســت؛ هنگامــى 

مى كننــد«.  كوتاهــى  هوس بــاز( 
كــر  َعَجــَزِة « ذ

ْ
ريــِط ال

ْ
ــَد َتف  بــا اين كــه در غالــب نســخه هاى نهج البالغــه »ِعْن

ــه  ــار ب الخی كتــاب روض ا كتــاب صفیــن و همچنیــن در  شــده، در نســخۀ 
َجــَرِة « آمــده و مناســب تر نیــز همیــن تعبیــر اســت، 

َ
ف

ْ
َعَجــَزِة «، »ال

ْ
جــاى »ال

زيــرا امیرالمؤمنیــن؟ع؟، مطیعــان را بــا فاجــران مقايســه مى فرمايــد و گويــى 
كــه هوشــمندان بــه مبــارزه بــا  جهــان را صحنــۀ جنگــى بــه حســاب مــى آورد 
ــر آن هــا پیــروز مى شــوند و  ــد و ب لشــكر شــیطان و هــواى نفــس مى پردازن
غنیمتــى كــه در ايــن جنــگ سرنوشت ســاز نصیــب آن هــا مى شــود، اطاعــت 
كوتاهــى مى كننــد و در  فرمــان پــروردگار اســت؛ ولــى ناتوان هــا و فاجــران 
ايــن میــدان در برابــر شــیطان و هــواى نفــس شكســت مى خورنــد و همــه 
چیــز را از دســت مى دهنــد. نه تنهــا غنیمتــى بــه دســت نمى آورنــد بلكــه 

كــف خواهنــد داد. ســرمايه هاى عمــر و ايمــان و عنايــات پــروردگار را از 
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ســال  درســال  حلــه  شــهر  در  طــاووس؟هر؟  بــن  موســى  بــن  علــى 
 ، 589ه.ق در روز 15 محــرم چشــم بــه جهــان گشــود. نســبش از جهــت پــدر
، بــه امــام حســين؟ع؟ مى رســد و از  بــه امــام حســن؟ع؟ و از ســوی مــادر
ــه ذوالحســبين مشــهور اســت. ســيد ابــن طــاووس؟هر؟ شــور و  ، ب هميــن رو
گيــری اش بســى  اشــتياق عجيبــى در تحصيــل علــوم داشــت و توانايــی فرا
متــون  متــن،  هــر  بــا  مواجهــه  هنــگام  ی  و بــود.  هم درســى هايش  از  بيــش 
مرتبــط بــا آن را از كتاب هــای ديگــر نيــز بــا دقــت مطالعــه مى كــرد و بــه ايــن 
ترتيــب، اطاعــات او در آن مطلــب، كامــل مى شــد. اجــازه اجتهــادی كــه 
آقــای ابــن نمــا؟هر؟، بعــد از خوانــدن بخــش اول نهايــه شــيخ طوســى؟هر؟، 
بــه ايشــان دادنــد بــه خاطرهميــن پشــتكار قويــی بــود كــه داخــل مطالعــات 
علمــى داشــت. ايــن پشــتكار بــود كــه باعــث گرفتــن اجتهــادش در جوانــى 

شــد.
ی، تأثيــر  وضــع اجتماعــى دوران ابــن طــاووس؟هر؟ و روحيــات شــخصى و
ــرای فرزنــدش  ی در وصيتــى كــه ب ی در حيــات علمــى او داشــت. و بســيار
ک و  بــه يــادگار گذاشــته اســت، معاشــرت بــا مــردم، به ويــژه بــدكاران را دردنــا
مانــع توجــه بــه پــروردگار مى دانــد و در ادامــه، وضعيــت خــود را چنيــن بيــان 
ی بــا  مى كنــد: مــن بــرای توجــه كامــل بــه خداونــد، از مناســبات غيــر ضــرور
يــدم و بــه مشــهد علــوی رفتــم و مــدت ســه ســال بــه عبــادت و  مردمــان بر
ــتحبات،  ــبات، مس ــارات، مناس ي ــه، ز ــای ادعي ــم. موضوع ه ــش پرداخت نياي
يكــردی روايــی كــه بيشــتر ناظــر  يخــى بــا رو ايــام و ســاعات و كتاب هــای تار
بــه رابطــٔه بيــن شــخص و خــدا هســتند، بيشــترين حجــم فعاليت هــای 

علمــى ســيد ابــن طــاووس؟هر؟ را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ی بــا اعتقــاد بــه اينكــه حديــث، منشــأ تمامــى علــوم اســت، تمــام همــت  و
كــه در تنهــا  خويــش را صــرف خلــق آثــار حديث محــور نمــود؛ به گونــه ای 
، بســنده كــرد  تأليــف فقهــى خويــش، فقــط بــه ذكــر احاديــث مربــوط بــه نمــاز

ــه تــاش خــود خواننــده گذاشــت. و اســتنباط ايــن احاديــث را ب
ی، شــيخ نجيــب الديــن بــن نمــا،  ، جــد مــادر از اســاتيد ايشــان مى تــوان پــدر
ســيد شــمس الديــن فخــار بــن معــد الموســوی، ســيد صفــى الديــن محمــد 
ســديد  شــيخ  بــی،  الدر الحســن  الديــن  تــاج  شــيخ  الموســوی،  معــد  بــن 

... نــام بــرد. ی و الديــن ســالم بــن محفــوظ بــن عزيــزة الســوراو
از ســيد بــن طــاووس؟هر؟، آثــار فراوانــى برجــای مانــده كــه نــام برخــى از آنهــا 
بديــن شــرح اســت: االمــان مــن اخطــار االســفار و الزمــان، االنــوار الباهــرة فــى 
 ، انتصــار العتــرة الطاهــرة، االســرار المودعــة فــى ســاعات الليــل و النهــار
المهجــة،  لثمــرة  المحجــة  كشــف  الدعــوات،  انــوار  و  الصلــوات  اســرار 
الــدروع الواقيــة، فــاح الســائل و نجــاح المســائل فــى عمــل اليــوم و الليــل، 
فــرج المهمــوم فــى معرفــة نهــج الحــال و الحــرام مــن علــم النجــوم، فرحــة 
، محاســبة النفــس، ربيــع االلبــاب، روح االســرار  الناظــر و بهجــة الخواطــر
...ايشــان در در روز دوشــنبه، پنجــم ذی قعــده ســال 664  و روح االســمار و
قمــری در شــهر حلــه دار فانــى را وداع گفــت و جســم مطهــرش بــه نجــف 
ک  كنارقبــر مطهــر مواليــش اميرالمؤمنيــن؟ع؟ بــه خــا اشــرف منتقــل و در 

ســپرده شــد.

معرفی عالم اخالقی

ی كنم  تصميــم قاطــع گرفتــه بــودم كــه از گنــاه دور
و معصومانــه زندگــى كنــم. چنــد قــرص نــان گرفتــم و 
ســمت  افتــادم  راه  و  دوچرخــه  ســبد  تــوی  گذاشــتم 
زمين هــای ســبيلى )منطقــه ای حاصلخيــز در شــمال 
از  بــود  پــر  (. زمين هــا  دزفــول و در شــرق رودخانــه دز
را پهــن  گنــدم، ســجاده  مــزارع  از  كنــار يكــى  گنــدم. 
كــردم بــه نمــاز خوانــدن. ســاعت ها گذشــت و مــن مشــغول  كــردم و شــروع 

عبــادت و مناجــات و دعــا بــودم؛ تــا اينكــه وقــت نمــاز ظهــر شــد.
نمــاز ظهــر و عصــر را خوانــدم و نشســتم تــا چنــد لقمــه نــان بخــورم. لقمــه اول را 

گذاشــتم تــوی دهانــم كــه تمــام فكــر و ذهنــم متوجــه يک ســوال شــد.
گــه قــرار باشــه تــو بــری تــوی بيابــان و فقــط عبــادت  بــا خــودم گفتــم: »حســين! ا
گــه  كنــى و هيــچ وســيله و ابــزار گناهــى دورت نباشــه كــه فايــده ای نــداره! ا
مــردی، بايــد بــری تــوی شــهر و اون جــا باشــى و گنــاه نكنــى. اينــه كــه ارزش 

ــه!« ــم نباش ــم فراه ــاه ه ــه گن ــه زمين ــه جايی ك ــری ي ــه ب ــه اين ك داره؛ ن
ســوار  دوبــاره  كــردم،  فكــر  خــوب  مســئله  ايــن  بــه  »وقتــى  گفــت:  حســين 
دوچرخــه شــدم و ركاب زنــان بــه خانــه برگشــتم. برگشــتم تــا بــا امــاره تريــن نفــس 
مبــارزه كنــم و شــروع بــه بندگــى پــروردگار بكنــم و عبــد صالــح خداونــد متعــال 

بشــم«.
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در آینه ادب 

کــى و خدایــی ملــکا ذکــر تــو گویــم کــه تــو پا

ــی ــوام راه نمای ــه ت ــان ره ک ــه هم ــز ب ــروم ج ن

همــه درگاه تــو جویــم همــه از فضــل تــو پویــم

همــه توحیــد تــو گویــم کــه بــه توحیــد ســزایی

تــو زن و جفــت نــداری تو خور و خفت نداری

کامروایــی ملــک  جفتــى  و  زن  بــی  احــد 

نــه نیــازت بــه والدت نــه بــه فرزنــدت حاجــت

المرایــی ا نصیــر  تــو  الجبروتــى  جلیــل  تــو 

تــو حکیمــى تو عظیمى تــو کریمى تو رحیمى

ثنایــی ســزاوار  تــو  فضلــى  نماینــدٔه  تــو 

بــری از رنــج و گــدازی بــری از درد و نیــازی

بــری از بیــم و امیــدی بــری از چــون و چرایــی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهى

بری از صورت و رنگى بری از عیب و خطایی

بــری از رنــج و گــدازی بــری از درد و نیــازی

بــری از بیــم و امیــدی بــری از چــون و چرایــی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهى

بری از صورت و رنگى بری از عیب و خطایی

نتــوان وصــف تــو گفتــن کــه تــو در فهــم نگنجى

ــو گفتــن کــه تــو در وهــم نیایــی ــوان شــبه ت نت

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشى

نــه بجنبــى نــه بگــردی نــه بکاهــى نــه فزایــی

همــه عــزی و جاللــى همــه علمــى و یقینــى

همــه نــوری و ســروری همــه جــودی و جزایــی

لــب و دنــدان ســنایی همــه توحیــد تــو گویــد 

رهایــی روی  بــودش  دوزخ  آتــش  از  مگــر 

»سنایی«
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