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  رح 
ر،                  ع،  ه، ریا  و   وا ت، س م  و    ّ

ّ1  
  . الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 

ـ   تر داند  و خود را از همه پست حـقّ نع و با تمام خلـق كـه ص 
كه تواضع رفعت آورد و كبـر و نخـوت كـه     دينما يتواضع م ،داند يم

چگونـه   .انددر او نم ،از خود است يخبر يب ي غفلت و نشانه ي الزمه
ـ ل نماكبر ورزد و حال آنكه آغاز و انجام تن را كه تأم  يازمنـد يو ن دي

ـ  اي ديسف ييكه مو خود را يدارد و ناتوان زيكه به همه چ نتوانـد   اهيس
 .نماند و كبر خوار سازد هيفخر يآورد جا به نظر دينما

ديدن و شنيدن و ه ب اعتنايه بر آنها و كو مؤمن نظر به خلق و ت
  .و بد گفتن آنها ندارد كني

دانسـته همـه را دوسـت دارد و دشـمن      حقّه همه را آثار كبل
  2.نمايد ترحمباشد و  نگيرد و بر تمام خصوصاً زيردستان مهربان

 دستورالعمل و دسـتورالفكر  كه پندصالح ي است از رساله يمبحث
 يفقـرا دسـتور   يهم در مورد فكر و هم در مورد عمل برا يعني. استم

زمـان   يعني ؛آنها بر ما واجب است تيند كه هنوز هم رعاا همرقوم فرمود

                                                                          
و دوره دوم تاريخ . ش . ه4/10/1376 خيتارهاي جمعه، تلفيق دوره اول  جلسات فقري شب.  1

 .ش . ه 23/3/1387
 .45-46 صپندصالح، ص.  2
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  .هم همان اقتضا را دارد يفعل
 ي چون از عمل خود و وسوسـه  شهيمؤمن همقبالً گفته شد كه 

از عمـل   ايدر واقع ح كند يهم كه م اينگران و ترسناك است، ح طانيش
كـه   يمـادام  والّـا . كنـد  يكه كرده اسـت مـ   ياز كار بد ،كند يخودش م

بـه   كه اولكودك هم . ستيگناه ندارد، خطا ن د،يدرصدد رفع جهل باش
ش يدرصدد رفع جهل خـو  جاًيندارد، تدر يعلم و اطالع چيه ديآ يم ايدن
ـ ترسناك است، از  شهيهم نكهيخوف از اعمال خودش و ا. ديآ يبرم  كي

 يمقصـد اصـل   يكه بـه سـو   كند يدفع ماز همه چيز دنيوي طرف او را 
ـ كه بنا به آ نديب يم كند ياز آن طرف نگاه م و خودش بخواهد برود  ي هي

ْنســاُن إِنَّــک کــاِدحٌ : فرمــودكــه قــرآن  َهــا اْلإِ يُّ َربِّــک کــْدحاً   إِلــى يــا أَ

و  يرو يخـدا مـ   يلنگان هم كه باشد به سو لنگاناي انسان  ،1َفُملاقيـهِ 
كـرم،   ،يبزرگـوار  كنـد  يبه آن هدف كه نگاه مـ . يرس يباالخره به او م

در  طانيشـ  .ودر ياو شتابان مـ  يو در حال توبه به سو نديب يبخشش م
و  كنـد  يوسوسه مانسان را  ايدر دن يول كشد، يخودش عذاب معالم آن 
از آن  .كنـد  ياو را دفع م ايدن .وسوسه است نينگران ا شهيمؤمن هملذا 

ـ ا. كنـد  يخداوند او را جذب م يكرم و بزرگوار ،طرف اسـت كـه بـه     ني
كبـر و   ياو جـا  يبـرا  گريد قيطر نيابه . رود يخداوند شتابان م يسو

                                                                          
 . 6سوره انشقاق، آيه .  1
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كـه  ودش به خـ ولي كه خبر ندارد،  يگرياز د نكهيا يبرا .ماند يفخر نم
ـ به ا. نديب يبخشش خداوند نم ي ستهيرا شا خود كند ينگاه م جهـت   ني

ـ ندارد كه كبر بورزد و با يليدل تواضـع هـم از    نيبنـابرا  .تواضـع كنـد   دي
  .سالك است تدس يو عصا مانياركان ا

ه خداونـد دارد  ك يصفاتجمله از . بر استكر و بكتواضع مقابل ت
و مختص خداست وحدانيصـفات  اطالق ايـن قبيـل    .ستت ات و احدي

بشـر   يبـرا . بشر اسـت  يساير صفات برا يول ،بشر صحيح نيست يبرا
ـ  ياز آن طـرف مـا مـ   . است بيع كير، متكب نديگو يم يوقت كـه   ميدان

صـفات خداونـد هـم در او     يعنـ ياهللا باشد  به اخالق قلّمتخ ديعارف با
ـ  يكي. كندجلوه  حشـر   ي در آخـر سـوره  . ر اسـت از صفات خداوند متكب

لاُم اْلُمْؤِمُن  کُ ُهَو اللَُّه الَّذي لا إِلَه إِلَّا ُهَو اْلَملِ : دفرماي يم اْلُقدُّوُس السَّ

ـ    1.بِّـرُ کَ اْلُمَهْيِمُن اْلَعزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتَ  خوانـده  ر خداوند را بـه عنـوان متكب
او  د،ينشان بدهد كه شما هر چه باش خواهد يم اوندخد نكهيا يبرا. است
هُ « مييگـو  يمـ وقتـي  . دارد يبزرگ و تر از شماستباال  يعنـ ي، »َبـرکْ أَ  اللَـّ

 يانسان وقتـ  ،نيبنابرا. خداوند از او باالتر است د،يهر چه فكر كندرباره 
ـ   يا خود را نشـان بدهـد كـه جلـوه     يبزرگ تواند يم ر از آن صـفت متكب

 يشـگ يهم يانسـان  چيهـ  يهم بـرا  نيا بتهال. باشد دهيتاب او خداوند، بر

                                                                          
 .23سوره حشر، آيه .  1
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ت اصـالً  در آن حاال كه دارند يحاالت يگاه ، اولياائمه غمبران،يپ. ستين
 .سـت يچ ميفهمـ  يو نمـ  ميهستند كه ما راه ندار يدر عالم ستند،ياز ما ن

 د، ممكن استندر آن حالت باش يوقت. ندستيآن حالت ندر  شهيهم يول
 آمد خدمت يكي مينيب يكه م نجاستيا .كه تكبر الهي در آنها جلوه كند

ـ صادق، پـس از اظهـار ادب گفـت    جعفر حضرت فرزنـد   اهللا، رسـول  ابني
بـر   ،يدانشمند و عـالم هسـت   ،يينور چشم ما ،يبزرگ ،ياهللا هست رسول
را عرض كـنم   نيا يول. نهايهمه ا ،يبزرگوار هست ،يدار ما حّق ي همه
ـ . ير هستمتكب يليكه خ بـه   يوقتـ  سـتم، ير نحضرت فرمودند من متكب

كـه در مـن جلـوه     سـت يي اكبـر خـدا   نيمتواضعم، ا كنم يخود نگاه م
  .باشد يگاه ديشا ؛ستيما ن يجلوه برا نيا. كند يم

ـ ر تكب ياز طرف .بر از خداوند شايسته استكبنابراين ت  ،تواضـع  اي
 يشما بـه كسـ   يعني. شود ينم دهيخودش د يول ،شود يم دهياش د جلوه

ـ متواضـع اسـت    وا دييبگوو  دينياش بب در چهره ديتوان ينم د،ينگاه كن  اي
اگر ه ك يبشر يول .ر استمتكبجـا آمـده  كه از كببينيد  رال خودش او، 
مادُخِلَق ِمـْن مـاٍء : طارق ي به قول قرآن در سوره .چيست ه بدنشليه او

ْلِب َوالتَّرائِـبِ  داِفقٍ  َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّ
بعـداً   ،و چگونـه خلقـت شـده    ،1

و  هـا  يشـ كو سر يبعد جوان ،نيش را ببيندو ضعف و ناتوا يكودكدوران 

                                                                          
 .آيد از آبى جهنده آفريده شده، كه از ميان پشت و سينه بيرون مى،  6-7 سوره طارق، آيات.  1
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ه هـر چـه يـاد گرفتـه از يـاد      ك ،يو فراموش يبعد هم پير ،نفس يهوا
رده كـ ه در اينجـا فـراهم   كـ اسـت   يا آخرش هم بسته به توشه ،برد يم

  .ماند ينم يباق يربكت يشديگر برا ،باشد
البته علم است، داشتن  يا ياجتماع يها تيرها از موقعتكب شتريب

. اسـت  دادهبـه او  دارد، جامعـه   ياگر مقام نديب يم. ندپندار يچه علم مآن
صـورت چطـور بـه     ني، در اهگذاشت ارشيجامعه در اخت ،دارد ياگر دانش

از جامعـه اسـت و    يفكر كند، عضـو  يهر انساناگر ر بورزد؟ جامعه تكب
اگر علـم  . به ديگران تكبر كند آنداشتن به  دياز جامعه است، نبا زئيج
كه خداونـد در   ي، علم و دانشش در مقابل علم و دانشداردهم  يدانشو 
  .صفر است د،يخواهد رس آنبشر گذاشته كه به  ارياخت

در حضـور شـاه عبـاس،     اندر اصـفه  يكه در مسجدنقل است 
كـه منبـر    يياز آنهـا  كيپله داشت، هر  چهلگذاشته بودند كه  يمنبر

 يرو رفـت  يكـه مـ   ييبها خيجز ش نشستند، يم يا پله كيدر  رفتند يم
ـ  ييبهـا  خيالبتـه شـ  . بـود  آخر ي پلّه كه چهلم ي پلّه ر نبـود، مـرد   متكب
. درس مـا بـود   يبود كه اعمالش برا يو دانشمند ، فقيهعارف لسوف،يف

. علمت باال برو ي آخر، به اندازه ي به پلّه يرو يچرا م :دياز او پرس يكس
علمـم   ي گفت من بـه انـدازه   ييبها خيش. پلّه بيستپّله،  دهمثالً  يعني

 ،بـروم بـاال  جهلم  بنابرپلّه است اگر قرار بود چهل ، كه روم يدارم باال م
  . ر نداردعلم هم تكب نينشان داد كه تازه به ااو . رفتم يبه آسمان م ديبا
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ـ  ميدار ه چيزيما از خودمان چ هـر چـه    م؟ير بـورز تا به آن تكب
 ي لهيصـورت ظـاهر بـه وسـ     ل خداونـد داده و بـه  او ي هست در درجه

  .است جامعه
خلـق   ي بـه همـه   م،يكـار خودمـان را بكنـ    دياست كه ما با نيا

مت و خداوند، محبميبـر آنهـا نكنـ    هيـ هرگز تك يول. داشته باشيم ترح .
 يرا خلـق كـرده، بـرا    نهـا يما بر خداوند است كه خداوند همه ا ي هيتك

 ،يو خودفروشـ  يخـواه خود ،رفتار نكنيمريا به جلب نظر مردم و جامعه 
رسم اينطور  ايامروز در دن نكهيگو ا .ميكنار بگذار ،از خود را فيتعر يعني

 ،هست اياست كه در همه دن ياسيس غاتيتبلغالباً براي  يول ،است شده
  . منافات دارد يو اخالق عرفان يبا اخالق فرد يول

خـود را   يعنـ يتواضع  .بشر از صفات پسنديده است يتواضع برا
ـ از . نشـان دادن  گرانيتر از مخاطب و دكوچك  ميطـرف نگـاه كنـ    كي

كه خودش  داند ياز كجا م كند، يبرخورد م يگريبا انسان د يانسان وقت
بـدون در نظـر گـرفتن     ،يو منطقـ  ياز لحـاظ ظـاهر  ؟ بهتر اسـت از او 
مـثالً   !خـودش از او بهتـر اسـت    ه چيـزِ چ نديببنگاه كند باطني  ي جنبه
ـ اگر . گرفت يظاهراً سرگردنه م كه بود يارقسدر ابتدا  اضيع ليفض  كي

از  ريـ البته غ ـ كندكه از درون او خبر ندارد، با او برخورد  يشخص عاد
 ،بـوده و هسـت و خواهـد بـود     مولمعهمانطوركه  ايدن ي كه در همهنيا
، كـه او دزد اسـت   نظر فكر كنـد  نياگر از ا ـ ديتملق او را بگو ،ترس از
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ـ . است حيظاهراً هم صح ؛هستممن بهتر از او  ديگو يم آن فطـرت   يول
اسـت   يهمان فطرت انسـان  .دنيب يكه در او هست، آن را كه نم يانسان

ـ گو يمـ  و زنـد  يرا صدا مـ  اضيع ليفردا همان فض  كه پس أََلـْم َيـأِْن : دي

ي آنچه تـا حـاال كـرد    يعني ،1 ِر اللَّهکلِلَّذيَن ٓاَمُنوا أَْن َتْخَشَع ُقلُوُبُهْم لِذِ 
ـ ، آينشان نداد ع قلبت را در مقابل خداخشو كه كـه   مـوقعش نشـده   اي

هـم كـه بـا دزد     يشخصـ  نيهمـ  ني؟ بنابرادلت به ياد خدا خشوع يابد
كه او  ندارد، از درون او خبر ندارد بيبه اصطالح علم غ كند، يبرخورد م

  ؟كيست يا ممكن است چه كسي شود
ا بـا  امـا تواضـع ر  . تواضـع كنـد   ديبا نسبت به همهجهت  ره هب

كـه    نيهم. است يگريتواضع اظهار ادب نسبت به د. ق اشتباه نكندتملّ
 رسـاند،  يم ياست و به او روز دهيآفر ،ينيب يرا كه تو م يخداوند شخص

آن مخلـوق خداونـد اسـت و    . اسـت  ياو كافداشتن ارزش  يبرا نيهم
ـ ااگر بـه  . را دوست دارد ات خودمخلوق ي خداوند همه  يشـعر سـعد   ني
  :ديگو يم هك توجه كند
   م ازوسـت م از آنم كه جهـان خـرّ  جهان خرّ به
   2عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست  

 توانـد  يو بداند كه همه عالم از اوست، نمـ  نديهمه عالم را بب اگر
                                                                          

 .16سوره حديد، آيه .  1
 .439ها، ص  غزل ،1385ا، تهران، روزنه، ر مصفّمظاه تصحيح ، كلّيات سعدي.  2
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ـ ا ي دهنـده  كبر نشـان  پس خود .خداوند كبر بورزد ملكيدر مقابل ما  ني
ه كنقل شده  عصادق حضرتاز  .است دهيمرحله نرس نياست كه به ا

پادشـاه   يخواه يه مكاز طرف خداوند آمد و به حضرت گفت  يا فرشته
و  يه متواضـع باشـ  كـ يا اين و رسول مثل حضرت داوود و سليمان يباش

بنـده   يوقتـ  .ه بنده خدا باشـد كرد ك برا انتخا يم؟ حضرت دوبنده من
سـاس  خـودش بنـدگيش را اح   ؟بر بورزدكخدا باشد ديگر نسبت به چه 

 ياعضـا  ييعنـ  1ه خلق عيال من هستندكخداوند فرموده است  .ندك يم
فـردي  ه كـ  يوقت است، خانواده من هستند و خداوند رئيس اين خانواده

 تواضـع ادب و احتـرام و   دهبه تمام افراد خانوا ،رئيس خانواده بود ي بنده
همـه  هـم  خـودش را ببينـد و بعـد     يبنابراين اگر انسان بنـدگ  .ندك يم

 ،اش بگيـرد  اعضـاء خـانواده   ي ه خداوند آفريده بـه منزلـه  كقات را مخلو
ه خـالف  كـ بر كدر . ندكبايد نسبت به همه تواضع  .ماند ير نمبكت يجا

 .انگيـزد  يغضب خداوند را شديداً برم ،برسد يا تواضع است اگر به درجه
 ،فرعـون رفتنـد  قصـر  ه بـا هـارون بـه    ك عيدر داستان حضرت موس

ــد او ــه آل خداون ــودب ــ :ن دو فرم ـــَفُق ــُه َق ــذَ ـولا َل ــُه َيَت ــاً َلَعلَّ ن ُر أَْو کْولاً َليِّ

 .بترسداز خدا ر بشود يا كه متذكشايد ، يداو ماليم حرف بزن با ،2 َيْخشـى

                                                                          
َوَجلَّ اْلَخْلُق : 199، ص 2ج  ش، 1365، كليني، تهران، دارالكتب اسالميه، كافي.  1 َقاَل اللَُّه َعزَّ

 .ِعَيالِي
 .44سوره طه، آيه .  2
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بـر  كه كـ  يوقتـ  .ردكـ ه مأمور بود با ماليمـت رفتـار   ك يحضرت مادام
غيـر از خـودم    من ،1 ىـُم اْلأَْعلکأََنا َربُّ  :گفت و فرعون به حد اعال رسيد

به موسي رد و كآن وقت خداوند غضب  ،بينم ينم يرشما پروردگا يبرا
  .دانيد يداستانش را مچنين و چنان كني و ه كهستي  گفت حاال مجاز

هـا   همه ايـن داسـتان  البته  ،در مورد نمرود هم همين طور است
مـن   :الموت پرسـيد  كخداوند از مل .استيعني به زبان رمزي  كبليمس
هيچ وقـت شـده    ياآ ،نمك يهميشه مأمور به گرفتن جان بندگانم مرا و ت

 :خداوند پرسـيد  .بله :گفت ؟دلت بسوزد ينك يه انجام وظيفه مكموقعي 
 ي، مـادر ست و غرق شدكدر دريا ش يشتك كي يزمان :؟ گفتچه موقع

آن  يدو رو رده بـود و هـر  كپيدا  يا ه تختهكت ،شيرخوار داشت بچهه ك
چسبيده بـود و شـير   مادرش  تانبه پسو  ردك يگريه م بچه ،تخته بودند

 .ه جـان مـادر را بگيـرم   كـ  يدر همين حال به من دستور داد .خورد يم
نون به مـن  كه تاكالموت گفت  كمل ؟ه چطور شدآن بچ :خداوند پرسيد
ـ  يم :خداوند پرسيد .زنده است جان او را بگيرم حتماً يدستور نداد  يدان

ر  يهمين نمرود وقتـ  .مرود استن :گفت .خير :گفت ؟يستك ردكـ  تكبـ، 
  .ردكخداوند او را سرنگون 

 يبـر بزرگـ   كـه  ديـدن  كوچكخود را  يتواضع يعن ،سكعراما ب

                                                                          
 .24سوره نازعات، آيه .  1
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 گوينـد  يمـ  ،براي اينكه تواضع از تملّق جدا شـود البته  .افزايد يانسان م
ر ه مكـ اگر به كسـي   ييعن ،خوب است تكبرما ببر ورزيدن ك اسـت   تكبـ

در  ،خود عدم تواضـع مستحسـن نيسـت    .حسن استمست ،نيدكتواضع ن
  .شود يم تلقّير كاز من ينوع نه كبرخورد با او مستحسن است و اين ي

ند در مقابـل  در واقع همه مردم بندگان خدا و مخلوق خدا هسـت 
ه در كـ  نـد ك يبه خاطر خطـور مـ  اي  نكتهدر اينجا . ردكآنها بايد تواضع 

رو  هو روب يديم رجزشان ظاهرق يها جنگدر  .خواندند يم زها رج جنگ
در  .خواننـد  يامروزه رجزشـان را توسـط راديـو و تلويزيـون مـ      يول ،بود

رفـت خـودش را    ه به ميدان ميكنفر  كيها  هاي گذشته در جنگ زمان
ـ  ؛گفت يخودش م يبرابسياري و صفات  ردك يم يمعرف ـ  يحتّ  عيعل

ر تكاين از باب درست است كه به ظاهر  .چنين بود ها در جنگ اسـت   بـ
به  عيعل يوقتمثالً ه كه از بابت اين است كضد تواضع نيست بل ليو

ر م وعمردر واقع  رفت يمد عبدو بن وجنگ عمر خـودش را   و بـود  تكبـ
ــ ــاالتر از همــه م ــين  ،دانســت يب ــل چن ــدن  يســكدر مقاب رجــز خوان

  .است مستحسن
ه دارد كـ  يبه هيچ وجه راجع به نعماتانسان  ،به اين حساب سپ

هـا   چـون همـه آن نعمـت    .بفروشـد فخـر   بر ديگران و ندكتفاخر بايد ن
 : گويد يم يعراش .ن است برودكمم يزود بهاست و  يعارض
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ــرّ  ــال و جمــال خويشــتن غ ــر م     ه مشــوب
  يبرنـد و ايـن را بـه تبـ     يرا بـه شـب   كان  
و آن  آيـد  يتب م كيا ي برد ياش را م همه آيد يشب دزد م كي

  .برد يجمال را از بين م
صـدق و   يبايـد از رو  يواضع مثـل همـه خصوصـيات اخالقـ    ت

ريـا   يه از روك يباشد مثل تمام اعمالريا  يا اگر از رولّاخالص باشد وا
 اوقـات  يگـاه  رياحاال  .هم هست ه مضرّكبل ،اثر است يب شود يانجام م

 .و محرمانـه  ياوقـات بـه صـورت مخفـ     يگاه ،به صورت صريح است
، محاسن و ه هست نشان بدهدك آنچه خودش را غير از يسكه كهمين 
در . اسـت ريـا   ،ه در خودش نيست به خودش نسـبت بدهـد  كرا  يصفات

شـنواندن  به معناي و  آيد يع ممسريشه از است كه ه سمع همين قلمرو،
بـه قصـد    .يسـت ه الزم نكـ  ييدر جابه ديگران است اعمال نيك خود 

 يتلقّ هم از انواع ريا هعسم .بگويداز خودش و ه خودش را باال ببرد كاين
ـ  يه براك شود يم آمـد در   يكسـ  نـد يگو يمـ  .اسـت  مضـرّ  يانسان خيل

 نـد يكـه بب  ستاديا خوانند، پنج شش نفر مثالً دارند نماز مي ديد يمسجد
ـ نمازش بهتر اسـت تـا هد   اي خواند يبهتر نماز م يكيكدام  بـه او   يا هي
ـ ا :گفـت  پـيش خـود   ديرا د يكيدو تا را رد كرد،  يكي. بدهد ـ يخ ني  يل

: توسط نمـاز گفـ  در او ! يخوان يم يگفت عجب نمازبه او . خوب است
اسـت كـه    ينمازنوع نماز از آن  نيا. كه روزه هم هستم يدان ينم تازه
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و چـه بسـا    كنـد  يچه بسا نمازگزار كه نماز لعنتش م: ندا هگفتاش  درباره
  . كند يكه روزه لعنتش م ريگ روزه

داوند فرمود خلق مثل اعضاء خانواده من ه خكاگر در نظر بگيرد 
و شـفقت هـم    يه مهربـان كنسبت به همه نه تنها تواضع دارد بل ،هستند
ه گفته شده از اين كاهللا  خدا و خدمت به خلق لقاين شفقت به خ .دارد

ه او باشـد و  كرده كه را آفريده اراده كه خداوند هر كاين يبرا .بابت است
  .دارد يم نگه ه خداوند است و خداوند او راند بنابراين زير سايك يزندگ

واقعاً  است بلكه اگر آميزش توهين ينه به معنا ،بر ديگران ترحم
در روحيـه خـودش هـم اثـر      ،رحـم داشـته باشـد    ،با همه مهربان باشد

ه از كـ بل ،ناراحت نشـود  يا ه از هيچ حادثهكنباشد  يطور ييعن .ندك يم
نـد و  كبه جوش بيايد و اقدام  ينسانهر ااصوالً برادر مؤمنش و  يناراحت
بـه خصـوص بـه     ،بـر همـه اسـت    ترحم .كندل او كرفع مش تواند يتا م

، زيردسـتان هميشـه بيشـتر نيازمنـد     يا ، ادارهيدر هر سازمان .زيردستان
ـ  كينا يبرا .و شفقت هستند ترحم مـؤثر اسـت و    يه در روحيه آنهـا خيل

ص است اشخهمين اه دست ب يا مقدار عمدهنيز عالوه سرنوشت آنها  هب
 .ندكرا تشويق و تأئيد  ار آنهاكبا اين تواند  انسان ميو 
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  رح 
ب                  ت،  ا  ،

ّ
  1وت  و   ر

  . الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
سـخت نباشـد كـه     و خود را واسطه و مأمور خدمت داند و دل

بلكـه   ،نكند داريرا ب در او اثر نبخشد و حس شفقت او يو زار يخوار
و چون توجـه و  . جان را درد تمام اعضاء داند يدرد هر عضو از اعضا

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

ـ بسـنجد و با  بوده انجام هر امـر را از آغـاز   نيب انيپا ديبا  دي
جلب مالئمات و دفع نامالئمات دو قوه كه به  يدانست كه خداوند برا

ـ در انسـان آفر  انـد  هيفكر ي دو كارگر قوه يجا كـه فرمـان او را    دهي
كه هـر كـدام    اند دهينام هيغضب ي قوه و هيشهو ي كه قوه نديكارفرما

بـود   يبيغ ي آن خدا و وجهه گاه هيو تك يرو انهياگر در حد اعتدال و م
و بـدون   سـت ا يدگيپسند زانيكه م يو به دستور عقل و امر آمر اله

 يماننـد دو بـال بـرا    صورت نياجرا شد در ا شود ينم سريخدا م ادي
آن بـه   يو رو نـد يفرما كـار پرواز عالم باال خواهد بود و اگر برعكس 

 يمانند دو پابند كه به پا ديتن گرد شيآسا شيآن افزا ي و بهره ايدن

                                                                          
 .ش.  ه 13/4/1387تاريخ شب جمعه، .  1
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و  ديخواهد كشان عتيطب يمرغ روح بسته باشند خواهد بود و به پست
  1.مملكت او خواهد گشت يسگ و خوك وجود او فرمانفرما

ـ رساله به ا. پندصالح ي است از رساله يقسمت كـه بـه    يمعنـ  ني
 ياعتقـاد  تيبه اصـطالح اعـالم وضـع    نيچن دستورالعمل و هم ي منزله

  . ميرو آن هست است و دنبالهرساله معتبر  نيفقراست و هنوز هم ا
فكر كند كه مأمور خدمت به بنـدگان   ديبا يهر انسان نديفرما يم
ـ   نـد يب يرا كه م يهر مخلوق ،يا هر بنده و خداست ه خداونـد  مـورد توج

از آمدن را  عيموسخداوند  يوقتداستان گفته شد كه  نيبارها ا. ستا
ـ  كـه  در، حضرت از خداوند استدعا كس محروم كردبه ارض مقد تش علّ

ــرا بفرما ــود. دي ــد فرم ــ: خداون ــدگان مــن  ســتين ادتي ــدر از بن  درچق
هزار چنـد  ،به دستور خداوند يموس دو بار حضرت ؟يرا كشت لياسرائ يبن

 ليـ مـن بـه م   ايخدا :عرض كرد يموس. برد نياز ب را لياسرائ ينفر از بن
 ،ييگـو  يراست م: خداوند فرمود. نكردماين كار را نفس  يخود و از هوا

من هستند، به آنها  ي بنده ام، دهيآنها را هم كه من آفر يفكر نكرد يول
 ي بـه اشـاره   ،يموسـ  بود به حضـرت  يا هيدر واقع كنااين  مندم؟ هعالق

ـ  خواسـت  يقوم لوط را خداوند م يقتكه و ميجدش حضرت ابراه  نياز ب
 ي فهيباشد كه وظ نيت نيدر ا يوقت. وساطت كرد ميببرد، حضرت ابراه

                                                                          
 .47-48 صپندصالح، ص.  1
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ـ  گـران يبـه د بايد خودش را خدمت به بندگان خدا بداند،  ت داشـته  محب
بـراي همـه    نطـور يآنهـا رحـم كنـد و ا    يگرفتـار  و يباشد و بر نـاراحت 

ـ خشـونت با  ،البته بـه موقـع  . نباشد ،به صورت جالد يعني، سخت دل  دي
بـه  سخت نباشد كه  دارد، دل يكه برادرش گرفتار دياگر فهم يبكند ول

راجــع  حتّــي. بــه اصــطالح رقّــت داشــته باشــد ،حـرفش گــوش ندهــد 
جـاِدْلُهْم وَ كـه   دهد يدستور م غمبريدشمنان هم خداوند در قرآن به پ به

 يخود خداوند وقت. با آنها صحبت كن يخوب حوبه ن ،1 ِهَي أَْحَسـن  بِالَّتي
 ،دهـد  يرو شدن با فرعون م هو هارون دستور مبارزه و روب عيبه موس

ناً ـَلُه قَ  ولاـَفقُ  :ديفرما يم ْولاً َليِّ
صـحبت  بـا او   يو نرم يبا مهربان يعني ،2

ـ با كنـد  يكه م يفراست داشته باشد، هر كار ديبامؤمن و چون  ديكن  دي
نكـه يا يكار، چه خواهد بود و بـرا  نيا انيپا يعني هجينت كهه بكند توج 

به خدا داشته باشـد و كـارش را    توجه ديحاصل شود، با شير براتدب نيا
  . انجام دهد يامر اله تيخدا و به ن يبرا

آنچـه   ،3 لِّ ما َسـأَْلُتُموهکْم ِمْن کٓاتاوَ  :بندگانش فرمود هب خداوند
بشر است بلكـه در   اتينه تنها در مورد ح نيا .ميبود به شما داد ازتانين

هـر چـه    نكـه يالبتـه نـه ا  . هم محسوس است واناتياز ح ياريمورد بس

                                                                          
 .125سوره نحل، آيه .  1
 .44سوره طه، آيه .  2
 .34سوره ابراهيم، آيه .  3
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ـ اددلتان خواسـت، د   ارتـان يشماسـت در اخت  اتيـ ح ي زمـه آنچـه ال . مي
 ي دست آوردن آنچه الزمـه ه ب يو برا نهايآب و هوا و امثال ا. ميگذاشت

ـ  يروهـا ياسـت قـوا و ن   اتيح ـ در مـا آفر  يخاص در  روهـا يكـه آن ن  دي
  .باشند خدمتش

بـه خصـوص    ياست كه هر موجـود  يهيو بد يعيطب يليامر خ
وجودش است،  ميمال نفع وجود خودش است، هآنچه ب خواهد يانسان، م

جـذب و دفـع داشـته    . سـت دفـع كنـد   وا ميجذب كنـد و آنچـه نـامال   
انسان هستند كـه   ي هيفكر ي هل قوجذب و دفع به اصطالح مكم .باشد
ـ ا ،چه خوب است و چه بد است كند يفكر م يوقت بـه كمكـش    اقـو  ني
غضـب و شـهوت اسـم     نـوان قوا به ع نيا يياجرا يو تجلّ  جلوه. ديآ يم

هستند، خود غضـب را مطلقـاً    ياله يروهايهر دو از ن نيشده كه ابرده 
 يعنـ يعبادت اسـت،   و ثواب دارد اهللا يف گفت بد است، غضب شود ينم

كه امر به معـروف و   يدر مورد. عبادت است د،يخدا غضب كن يبرااگر 
ـ دغضب كربراي خدا  د،يديد ياز منكر است، اگر منكر ينه البتـه   ــ  دي

ـ ا ـ ديدعوا كن اي د،ياخم كن مثل اينكهدارد  يدرجات اين نيز  غضـب   ني
 د،يدعوا كرد د،يغضب كرد يگريمورد اگر به د نيا ريغ يول. ثواب دارد

ــه  ــل اينك ــچمث ــت يزي ــداد دياز او خواس ــ، او او ن غضــب، غضــب  ني
  .است يطانيش

 ياگر برا ،ميجذب مال يعنيشهوت . طور است هم همين شهوت
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شـهوت هـم    صـورت  نيا ريدر غ يارد ولثواب د صورت نيدر ا شدخدا با
 ياطاعت امر اله نيتخداوند و به  ياگر برا غضب و شهوت. مضر است

كـه   يمعن نيبه ا. شوند ميما باعث تكامل دو بالند كه  ي به منزلهباشد 
بـه   يهـدفش تعـال   اتيـ و چـون ح  كنند يآسان م و ليما را تسه اتيح
عكس اگر راند و ب ما شده يدر واقع موجب تعال نهايخداوند است، ا يسو
دو پابنـد، دو   ي مـا باشـد بـه منزلـه     ييايدن تينفس و رضا يهوا يبرا
  .است ما بسته شده يكه به پاباشد  مي ريزنج

آزاد كند و دو بـال بـه مـا     رهايزنج نيشاءاهللا خداوند ما را از ا نا
  .ميبدهد كه پرواز كن
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  رح 
رت                  وت،  ت،  ّ ت، ھ   1جا

  . الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
كه دل بـه   ستا يريشجاعت و دل هيغضب ي و حد اعتدال قوه

در راه مقصـد بـا    ،ندانـد  يكه دارد و جز خدا كاركن يتوجه ي واسطه
از جا نجنبـد و در راه   يباشد و به هر باد يعزم اراده و همت و پادار

 يبه امر مـول  ،شت بودهو گذ يخدا و دوستان خدا با فتوت و جوانمرد
ـ جان و مال و آبرو و ناموس را به چ  ينشـمارد و پسـت را فـدا    يزي

بكوشـد و نتوانـد    دياالمر در حفظ مراتب با باالتر سازد با آنكه حسب
ـ را در حرم  ارياغ ـ و غ نـد يبب اري بـر رخ   يباشـد كـه مبـادا گـرد     وري
  2.ندينش لدارد

ـ بار ا اولقبالً گفته شده بود و  در فلسـفه  را  يا هنكتـ  نيچنـ  ني
. وسط است اعتدال و حد حدرعايت و آن  كرد انيب ماتشيسقراط در تعل

ـ آ. اسـت  اعتدال به كـار رفتـه   يوسط در قرآن هم به معنا دح در  يا هي
داشـتند، باغشـان محصـول     يراجع به چند نفر برادر كه باغ قرآن است

 نكـه يز اقبـل ا  ،شـب پيش خود قرار گذاشـتند   نهايا. داشت يخوب اريبس
 نكهيا يبرا م،ينيمحصول را بچ هدينفهم يكس تا ميشوند برو داريهمه ب

                                                                          
 .ش.  ه 6/4/1387تاريخ شب جمعه، .  1
 .48پندصالح، ص .  2
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همـه  و صاعقه زده را باغ  دنديرفتند د يوقتاما . ميانفاق كن ميناچار نشو
ـ فرما يآنجا قرآن م. است رفته نياز ب ها وهيم  آنكـه  ،1قـاَل أَْوَسـُطُهمْ : دي

اعتدال در هـر  آنكه ظور من. گفت طورنيبود، معتدل بود، اآنها  ينتر وسط
 ،بزرگـان را  شـات يفرما ،حـاالت را  نيااگر . است فيدمناسب و م يصفت
ـ قـرآن ا  اتيدر آ اي م،يكن يو بررس ميهم بگذاركنار   م،يكـار را بكنـ   ني

در صف فرشتگان بود، خداونـد بـه    طانيش. ميشو يمطلب م نيا توجهم
: فرمود خوب هستند، يكه همه مظهر صفات اخالق رشتگانصف ف نيا

آنها سجده كردند جـز   ي همه. ديدر مقابل آدم سجده كن ،ُجُدوا لِآَدمَ ـاسْ 
ـ خداونـد در آ . به اصطالح ابا كرد ،2َبرکاْستَ وَ   إِْبليَس أَبى اإِلَّ  ،سيابل  ي هي
 تگانكه در صف فرش سيابل :3ديفرما يمچنين را امر  نيجهت ا يگريد

ـ آفر ،د، دود آتشاز دو يعنينّ است ابود اصل خلقتش مانند ج  شـده  دهي
ـ آن ر يعنـ ي سيابل نيبنابرا. است فطـرتش   هـا،  طانيو بـزرگ شـ   سيئ

كـه  آمـده   قيعهد عت يها باز در داستان يول .استكبار در مقابل خداست
د از همـان فرشـتگان، تمـرّ    يا هآمد عد رونيبرانده شد و  طانيش يوقت

ر انگليسـي  ي مشـهو  نويسنده لتونيم .طانيرفتند جزء قشون شو كردند 
  .استتوجه جالب  يليكه خ اي دارد نوشتهله أمس نيراجع به ا

                                                                          
 .28سوره قلم، آيه .  1
 .34سوره بقره، آيه .  2
 . إِْبليَس كاَن ِمَن اْلِجن:  50سوره كهف، آيه .  3
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كـه  خلقتشان د كرده باشند، فرشتگان كه اگر هم تمرّ نيخلقت ا
ـ  نيا. خوب است منتها تمردشان بد است شود، يعوض نم نكتـه و   كي

ـ بر ابايد كه  يا نكته : فرمـود  غمبـر يپايـن اسـت كـه     ،مياضـافه كنـ   ني
كـه از   يطانيش. من شد دست ميمن تسل طانيش ،يديبِ  مَ لَ سْ اَ  يطانيش

وقتـي  ولـي  . شـود  ينمـ  غمبـر يپ ميتسل خودش ليباشد، به م سينوع ابل
امـا  . اسـت آن شـيطان   ميتسل ي به منزله دهدبه حرفش گوش ن غمبريپ
آنها را  غمبريچون فطرتشان خوب است ممكن است پ ،كوچكتر نياطيش

در واقـع آن   رنـد يكه بگ يخوب ي بهنگرفته باشند و از جن يبد ي از جنبه
  .است شده نيا ديبه  ميتسل طانيش

باشند هـم   طنتيشرو به  توانند يكه گفتند، هم مبيشتر اوصافي 
ـ يمثالً شهوت خ. رحمت باشندرو به عكس،  به توانند يم را گمـراه   هـا  يل
از خـدا خواسـت    شـود  ينم يول ،كند يرا به گناه وادار م ها يليخ كند، يم

 .برود نينسل بشر از ب يعنيرفتن شهوت  نياز ب. برود نياز ب كه شهوت
شـهوت در خـدمت    ،داشته باشد بـه نـام عفـت    يشهوت كنترلاگر پس 

ـ يخ برد، يرا به جهنم م ها يكه بعض يهمان شهوت. انسان است را  هـا  يل
ـ نقدر بد است كه خداوند در آآخود حسد كه  اي برد يبه بهشت م از  يا هي

َوِمْن : ورزد يحسد م ياز حسود وقت ديبرپناه دهد  مي دستورفلق  ي سوره
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َشرِّ حاِسٍد إِذا َحَسـد
 يوقتـ  شـود؟  يحسد چگونه شروع م نيهم يول ،1

از آن  ،از دوسـتانش اسـت   حتّيكرده و  يشرفتيپ يگريد نديب يم يكس
ـ   كند يم يو سع شود يناراحت م شرفتيپ  نياو را كوچك كنـد، او را از ب

خيـالي   نيچنـ  نكـه ياما قبـل از ا  .برود نيكرده از بكه  يشرفتيپتا ببرد 
ـ كرده، فكـر كنـد كـه ا    يترقّ يگريد نديبب يبكند، ممكن است وقت  ني

. در نظـر ماسـت   يمعنـو  ترقّـي  ،شـتر يبدر اينجا البته  ست؟ياز چ ترقّي
آمده؟ و بعد نگاه كند  جودبه و يزياز چه چ يمعنو ترقّي نيا ،ترقّي نيا

 يگريد نكهيو ناراحت شدن از ا توجه نيهمپس . خودش را اصالح كند
باشـد و هـم   خيـر  و  يكرده است ممكن است هم موجب سـالمت  ترقّي

  .باشد ترموجب بد
نسـبت بـه كـار     ياگر كسـ . است طورنيهمهم غضب  وشهوت 

 يعنـ يدر واقع غضـب  . است گمراه شود ممكنخطا غضب نداشته باشد 
كار خوب شفقت داشـته  نسبت به  يولغضب نسبت به كار بد  ديبا. تنفر
در قرآن ذكر شده است، در مورد  يمختلف اتيآ نهايا ي همه يبرا. باشد

 اِظميَن اْلَغـْيظَ کـالوَ : قـرآن اسـت  در  يمفصـل  ي هيآ ،غضب يعنيخشم 

ُه ُيِحـبُّ اْلُمْحِسـنينَ َواْلعافيَن َعِن النَّاِس وَ  اللَـّ
فروخورنـدگان خشـم و    ،2

  .اران را دوست داردعفوكنندگان بر مردم و خداوند نيكوك
                                                                          

 . 5سوره فلق، آيه .  1
 .134عمران، آيه  سوره آل.  2
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غضـب را كـه از    يكه جلو استرحم و شفقت  ،در مقابل غضب
غضب . رديگ يش تجاوز كند، محداسـت كـه    يش اگر باشد صفتدر حد

ـ  .باشـد  ديو با دهيخدا در انسان آفر ـ ا يرحـم و شـفقت جلـو    يول را  ني
بـه قـدرت    هبسـت بنـابر آيـه مـذكور،    . ش تجاوز نكندكه از حد رديگ يم
ـ ا ،اراده و همت شخص و يمانيا ممكـن اسـت بـه چنـد      يريجلـوگ  ني

 ييآنهـا  ،اِظميَن اْلَغـْيظَ کـال :است ظيكظم غ :اول ي درجه :صورت باشد
ظاهر  دهند، يرا فرو م ظشانيغ يعني ظيغ كظم كنند، يم ظيغ كه كظم

را عفـو  مقابـل  كه طرف  يكسان. است عفو ،باالتر آن ي درجه. كنند ينم
اسـت كـه بـه آن     نيباالتر ا ي درجه. يَن َعِن النَّـاسِ اْلعافوَ  :كنند يهم م

درجه اول ايـن اسـت   . اللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسـنينَ وَ  :كنند يشخص احسان م
كـه طـرف را خشـم     كنـد  يظاهر نم دهد، يدارد منتها نشان نم ظيغ كه
بـه او  از همـه  و بـاالتر   كنـد  يم ماگر باالتر باشد از او گذشت ه. رديبگ

. در اين مرحله است كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد دكن ياحسان م
ـ است و خداوند در بشر آفر طنتيكه صفات ش يصفات ي همه  نهـا يا ده،ي

بشــر گذاشــته كــه بتوانــد بــر  اريــدر اخت ت،يــرا بــه اراده و قــدرت وال
 چهـارده  مييگـو  يكـه مـا مـ    نيتفاوت معصـوم . داشته باشد ارياخت نهايا

 اتيدر تمام ح نيمعصوم هاست ك نيدر هم يو مردم عاد ميمعصوم دار
خشمشـان را   يجلـو  تواننـد  يرا دارنـد و مـ   يتيقدرت وال نيخودشان ا

 گـران يد اتترقّيـ بـه   حسـادت  يجلـو . كه از حـد تجـاوز نكنـد    رنديبگ
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را بكنند اما  هاكار نيا توانند يم. با او نشود يكه موجب دشمن رنديبگ را
ـ ا تواننـد،  يه نمـ شـ يهم مانشانيبر حسب درجات ا گرانيد ط را تسـلّ  ني

خواهـد   شـتر يهم ب تسلّط نيباشد ا تر يقو مانيا نيهر چه ا يول. ندارند
در . يجـوانمرد  يعنـ يت فتو. ندا هت نام گذاشترا فتو نهايبود و مجموع ا

كه حضرت است  يجا وقت كياسم برده،  يٰ فتـاز كلمه جا  چندقرآن هم 
داستان در  1.خواند مي يٰ فترا كه همراهش ، رود يم خضر داريبه د يموس

ايمـان آورده  بودند كه  2يجوانمردان نهايكه اهم فرموده  ،اصحاب كهف
ـ ا ي مجموعه. آمدند رونيبنتوانستند در آنجا بمانند، بودند و  صـفات   ني

شود يت مموجب فتو.  
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  رح 
م                  و ظ م،  سان و   ،    1ا

  . حيمالرَّ  الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
گـذرد و اعتنـا    يو به سـالمت  ديايبه خشم ن ديشن يو اگر لغو

از جنـون   يكـه نـوع   يخود را از تنـد  دينكند و اگر خشم به جوش آ
 يجنون اگـر مسـتحكم نباشـد بعـد از انـدك      نياست نگاهدارد كه ا

به ذكر خدا مشغول گـردد و   يگردد و برود و وقت خشم فور مانيپش
ـ  حاضررا  يمولو  ديمصافحه نما يبا مؤمن را فـرو   ظيو ناظر داند و غ

ـ  ستادهياگر ا .خورد و به آب حلم فرو نشاند و خـاموش   ندياست بنش
باشد و اگر نشسته است حركت كند و راه رود و تا توانـد عفـو كنـد    

 .و خود از محبوب انتظار بخشش دارد پسندد يچون محبوب عفو را م
خـدا   ازو دوسـت را  كند كه خالف دشمن  دايپ يبلكه بكوشد كه حال

 ابـد يرا در وجود خود   و لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه .خود داند تيترب يبرا
 ،خـود بـوده  ه اگر سر ب هيغضب ي و قوه .ديو در مقابل احسان هم بنما

اجراء شود هر قسم  ينفسان ماتيرفع نامال يعقل نباشد و برا عيمط
  2.ناپسند خواهد بود ديآ شيپ يلقو هر خُ ديرفتار نما

 ياست كه هنوز بـرا  يا رساله. پندصالح ي است از رساله يمبحث
                                                                          

 .ش.  ه 20/4/1387تاريخ شب جمعه، .  1
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در شـروع دوران  چـرا كـه    ميكنـ  توجـه به آن  ديما هم معتبر است و با
  . است از عرفان نوشته شده يديجد

جاذبـه   يكـ يهست كـه  در انسان دو قوه چنانكه قبالً گفته شد 
خداونـد   چيزهايي است كـه  ذب آنج يجاذبه برا. دافعهديگري است و 

. يوجود جسـم  نيا يبراصرفاً نه البته دانسته است،  ديمفوجود ما  يبرا
. سـت ما يوجود معنو يعمده برااما است، از انسان  يجزئ يوجود جسم

در غذاها  يحتّ. است او مضرّ يآنچه برايعني دفع  ،است نيضد ا ،دافعه
 ليـ مطـابق م وريم آنچـه  خـ  ميكه  ييغذااز بدن است، حفظ  يكه برا
 .ميكن يدفع م ستيما ن ليو آنچه مطابق م ميكن يماست، جذب مجسم 

ستيما ن ليانسان و مطابق م ي كه به اراده زيا همه چام.  
كـه   ميكنـ  يبرخورد مـ  يبه موارد ،يجامعه و زندگبا در برخورد 

را دفـع   نآ ميخواه يشده، مپيدا ما  يبرامشكلي  م،يكن دفع ميخواه يم
ـ  دييـ فرض بفرما. شود يكار به صورت خشم ظاهر م نيدفع ا. ميكن  كي

ـ . شـود  يمـ  جاديخشم خودبخود ا صورت نيدر ا د،يگو يم يينفر ناسزا  اي
خشـم در  . كنـد  يمـ  جاديخشم اكار  نيا زند، يم به ما يا نفر لطمه كي

خشـم اگـر   . اسـت  هيغضب ي ك قوهض و تحرّو تعرّ يبرون ي واقع جلوه
عاقلـه   ي قوه اريباشد كه مورد خشم است و در اخت يزيمتناسبِ با آن چ

 هيغضـب  ي بـدون قـوه   يكسـ  شـود  ينم. باشد، آن هم در خدمت ماست
 نكـه يبـه شـرط ا   يول. هيشهو ي قوهاست  نيچن و هم .وجود داشته باشد
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دو قـوه   نيهـم همـ   وانـات يدر ح. باشـند  لـه عاق ي قوه اريدو در اخت نيا
 نهـا يكه ا يا عاقله ي قوه ارياست، نه در اخت هزيغر اريهست منتها در اخت

خداونـد  . است خودش را به عقل داده جاي زهيدر انسان غر. كند ريرا اس
منتهـا در انسـان    .جمله در انسـان از  و دهيآفر زهيغر واناتيح ي در همه

را تحـت   نهـا يكـه ا  يا عاقلـه  ي قـوه  ده،يآفر يگريد رمزت و افسار كي
انسـان   اريـ اسـت كـه در اخت   يموارددر شم غالباً خ. دهد يقرار م تسلّط

 كنـد  يعاقلـه تجـاوز مـ    ي از قـوه  ستيانسان ن اريو چون در اخت ستين
  . خشم را فرو خورد ديبا المقدور حتّي نيبنابرا

ـ  به عنـوان  خشم به هنگام  كـه اگـر    نـد ا هفرمـود  يدسـتور عمل
 ديـ حركت كن د،ياگر نشسته هست د،يبده يبدن رييتغ د،ينيبنش ،ديا ستادهيا

ـ  ي جنبهكه اين  ،بكنيد، ذكر خدا ديفتيب خدا اديو به هر جهت به   يروان
ـ را بـه آن طر  يبـدن  ي جنبه. است آنمبارزه با  از  د،يـ ده يانجـام مـ   قي

ْوَل ـلاَحـ كـه  ديـ كن يمـ  توجـه  ديخدا باش اديكه به  يوقت يروان ي جنبه

َّبِاللَِّه اْلَعِليِّ اْلَعِظـيمـقُ َولا َة إِلا و  ختهيخشم ما را برانگ كهآن فردي چه .  وَّ
او انجـام   تيبـدون مشـ   يحركتـ  چيه .ميچه ما، هر دو مخلوق خداوند

مطـابق امـر    ديبرخورد با نيا م،يكن يم ياگر برخورد نيبنابرا .رديپذ ينم
ـ  در يامر الهـ  نيا اما. است ما را خلق كرده يباشد كه هر دو ياله  كي
ـ نه به عنوان امرالبته . ستشده ا انيبصفات مؤمنان  ءجز  هيآ چـون   ،هي

به . ستما يبرا يوبال و وزر ،ميانجام ده ميخداوند اگر امر كند بعد نتوان
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ـ    ياريجهت بس نيا بـه مـا كـرده،     يت و رحمتـ از اوقـات خداونـد محب
به عنوان صفات مـؤمن گفتـه   . ميامر نكرده كه مبادا تخلّف كن ميمستق
شـاءاهللا جـزء    نا ميخـواه  يما مو  ديفرما يصفات مؤمن را م يوقت. است
  .ميكن يبه آن مطلب م توجه صورت نيدر ا ميحساب بشو نيمؤمن

ُه ُيِحـبُّ اِظميَن اْلَغْيَظ َواْلعافيَن َعِن النَّـاِس وَ کالْ وَ  :ديفرما يم اللَـّ

فرو بـردن   يعني ظيغ كظم كنند، يم ظيغ كه كظم ييآنها ،1اْلُمْحِسنينَ 
و خشم موجـب تجاوزشـان از عقـل     ظيغكه  دارند يم خود را نگه ظ،يغ

ـ كـار را بكننـد، ا   نياگر توانستند ا. نشود گرانينسبت به د قـدرت را   ني
ـ  رتداشتند از خداونـد قـد   صـورت   در آن بخواهنـد كـه   يشـتر يب يروان

را فـرو   ظينه تنها آن غـ  يعني. د بودنخواه اْلعافيَن َعِن النَّـاسِ وَ مصداق 
واقعاً در ته دلتـان هـم او را عفـو    ، بلكه دينشان ندهبه طرف و  ديبخور
ـ  .اسـت ديـن  خداوند و بزرگان  توجهعفو مورد  نيا .ديكن از  يكـ ي يحتّ

بـه خودمـان نگـاه    . كننده استعفو دايز يعني است، وفُعصفات خداوند 
كـه   ييهـا  يكوتاه همه نيبا ا م،يكه دار ييهمه خطاها نيبا ا ميكن يم

ــدار ــد  مي ــو نكن ــد عف ــر خداون ــد ،اگ ــ يرو در ياري ــ نيزم ــد ينم . مان
ــد ــه شــما خــودش  خداون ــمهلــت داد فرمــوده كــه ب ــود  م،ي اگــر او نب

ـ ع نخداوند چـو . ديرفت يم نيب از همه َه َلَعُفـوٌّ ، و و غفـور اسـت  فُ إِنَّ اللَـّ
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 خواهـد،  يما هـم اگـر دلمـان مـ     .كند يو عفو م بخشد يم يعني ،1َغُفورٌ 
ـ با خودمان هـم  م،يبرس وفُع نيكه به ا ميمند هعالق را عفـو   گـران يد دي
 ي بشـرها را بـه منزلـه    ي كه خداونـد همـه   يطورهمان ميفكر كن م،يكن
مثل  هماگر بخوا رميگ يمن كه خشم م ده،يآفر نيزم ياهللا در رو فةيخل

خدا خشمم را بخورم و او را  گريد ي آن بنده نسبت به ديبا، مباشخداوند 
  .است انايم يباال اريدرجات بسدر  نياالبته عفو كنم كه 
را خـود  نه تنها خشـم   يعني. احسان است ن،يباالتر از ا ي درجه

نيكـي نيـز   اضافه بـر آن بـه او    د،يبلكه طرف را عفو هم بكن ديفرو بده
ِمَن اللَِّه لِْنَت َلُهْم  َفِبما َرْحَمةٍ  :ديفرما يم غمبريخطاب به پخداوند . ديكن

جهت به : ديفرما يم ،2 کوا ِمْن َحْولِ ْنَت َفظًّا َغليَظ اْلَقْلِب لاَْنَفضُّ کَلْو وَ 
سـخت بـودي، از    رحمت الهي است كه تو با آنان ماليم بودي و اگر دل

ـ  نيهمـ  .شـدند  اطراف تو پراكنده مي ـ د نيـز  هائمـه  نيروش در ب  دهي
نسبت به اشخاص  يجهت مظهر غضب اله كياز  نيامام حس. ودش مي

از جهت ديگر مظهر و  نكرده غضبناك بشود ييخدا نكهينه ا يول ،است
  .لطف الهي

 در سـر سـفره  نويسند كـه   در شرح حال حضرت امام حسين مي
ـ دوغ  ايآش  ي مثالً كاسه ديكرد، شا ياز غالمان حضرت كوتاه يكي  اي
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از دستش افتـاد   د،يسر حضرت كه رس يداشت باالدر دست كه  يزيچ
حضـرت غضـبناك شـدند،    . شـد  كثيـف حضـرت   يسـر تـا پـا    .ختير

كننده تربيت( يمرب(  نسبت بهٰيمرب )ـ بابـراي تـربيتش   ) شونده تربيت  دي
آن غالم عـرض  . بود كه غضبناك شدند دايشان پ از چهره. غضب بكند

كردم  ظيغ خوب، كظم يليخ :حضرت فرمودند. اِظميَن اْلَغْيظَ کالْ وَ  :كرد
خـوب، گذشـت    اريبسـ  :فرمودند .اْلعافيَن َعِن النَّـاسِ وَ  :گفتغالم . از تو

ــردم از ــو ك ــت . ت ــنينَ وَ گف ــبُّ اْلُمْحِس ــُه ُيِح ــد  .اللَّ ــرت فرمودن  :حض
  .دينيب يرا مآيه  نياعملي  ي غضب نمونهعين در . كردم آزادت

دارند چنـين   يهم كه درجات اءاهللايخود، اول يحاال ائمه كه به جا
ـ امطلبي بـه   صالح ي ادنامهيدر كتاب . دارندمعنوي قدرت  مضـمون   ني

ـ  عليشـاه  صـالح  نقل شده كه در زمان حضـرت  از  يحيمسـ  ئـت يه كي
. دادنـد  يناهار مـ طبق مرسوم بود كه  يا روز جمعه ،شدند يرد م دختيب

 ني، اشدل ها مفص صحبت يليو خ ندآمد ،دنيايب ند به مجلساجازه گرفت
د : اكنون مورد نظر است كه آنهـا گفتنـد   قسمتش را هـم مـا بـه     محمـ

. عيسيع ردستيز يعني ،مدست دو غمبريمنتها پ ميقبول دار يغمبريپ
ـ در ا ميخواسـت  يفرمودند كه ما نم شاهيعل صالح حضرت وارد  لهأمسـ  ني

ْم کـلَ وَ  :، پيـامبر فرمـوده  ديريگ يم راديابر ما شما كه  يول ميشو سهيمقا
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براي شما در قصاص حيات قـرار  ، 1 ِفي اْلِقصاِص َحياٌة يا أُولِي اْلأَْلبـاب
ـ  يعنيكم شده،  موجب شده كه كشتاراين حكم . ايم داده نفـر اگـر    كي
ـ  كشـند  يرا كشت فقط خود او را مـ  يگريد در مملكـت شـما و در    يول
حـال آنكـه    وهمه جا جنـگ اسـت    ديامروز كه شما درست كرد يايدن
ـ   طرف نيفرمود اگر ا عيسيع  شيصورتت را زدند آن طرف را هـم پ
اينكـه  اما . احسان كن يعنيرا هم بده،  ردايت ،را بردند تيقبااگر  اور،يب

داد،  يدسـتور  يخداوند وقتدر اسالم  يول .نفرمود را چگونه احسان كن
در اسـت كـه    يكسبراي  عيسيع شيفرما. را هم گفت شيطرز اجرا

 ينردبـان  برسـد،  بـام  بـه پشـت  بايـد  چگونه  يباشد، ولمعنويت بام  پشت
ـ فرموده است كـه برو  هيما توص غمبريپ .باال رود پلّه پلّه كه خواهد يم  دي

ـ آسـپس  . اسـت  نردبـان هـم گذاشـته    يدرجه، ول ياعلبه  را قرائـت   هي
پلّه  پلّهدر آيه فرمودند   .اْلعافيَن َعِن النَّاسِ يَن اْلَغْيَظ وَ اِظمکالْ وَ : فرمودند

ـ  رود يم ـ در نها يتا برسد باال، ول ـ   تي مـا و   غمبـر يپ شيفرمـا  نيامـر ب
ُه يُ وَ  :مييگـو  يمـا هـم مـ   و  سـت ين يتفاوت عيسيع شيفرما ِحـبُّ اللَـّ

ـ مـا كـه با   ياست بـرا  يا مدل و نمونه نيامنظور اينكه   .اْلُمْحِسـنين  دي
: مياز خـدا بخـواه   ميچه بهتر، اگـر نتـوان   ميحاال اگر بتوان. ميباش طورنيا

  .تو خودت ما را بر آن راه بدار! ايخدا
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  رح 
وت  ه،    ،ن ر،ّو                وت، ،دا ره  ظلم،  ت، 

ّ
ود     1و 

  . الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
ـ تهـو  ،و از خود بگـذرد  دياگر اعتنا به موانع ننما  يبـاك  ير و ب

 ديد ياز كس يو اگر بد .بن باشدترس و ج دينما يباشد و اگر كوتاه
خود تجاوز و بـر خـالف امـر     و از حد رديو عداوت او را در دل گ نهيك

شمارد  چيمخلوق خدا را به ه و ديستم نما نيريو بر خود و سا ،رفتار
 ريرا بسوزد و به سـا  يعداوت برافروزد و جهان آتشو به اندك بهانه 

و نفس اماره  طانيخداوند همه را از شرّ ش .اخالق مذمومه مبتال گردد
قـال امـر   بـه ع  ياگر در وجـود انسـان   زين هيشهو ي و قوه. نگاهدارد

بركنـار و بـه    طيفـر عقـل باشـد و از افـراط و ت    عيپابند و مط ييخدا
جهان به فرمان خدا  يبقاء نوع و آبادان و حفظ بدن يكه برا يا اندازه

آن  شيو كم و ب. است يت و پاكدامنعفّ ديفرما كار ،الزم است انبياو 
  2.بد است ،مود استه و خَرِكه شَ

باشند و  ديفقرا كه چگونه با ياست برا يدستورات پندصالحكتاب 
  .است شانيبرا يو عمل ياخالق يراهنما

كه در را  يوسط صفات اعتدال و حد كه قرائت شد حد يدر مبحث
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ر تهـو  نهـا ياز ا يكـ ي. كردند نيرا معديگر حاالت انسان انسان هست و 
اگر از موانع اصالً نترسـد و بـه راه خـود    . ترسو بودن مقابلش و دراست 

. نـد يگو ير مهوتبه آن رفاً فكر رفع موانع كند، ع نكهيادامه دهد، بدون ا
. مضـرّ  ي جهينت يگاه يبدهد ول ديمف ي جهينت يگاه ستممكن ا تهور
و جبن  تهورحد وسط . ترس باشد، آن هم بد استجبن يا كه  تهور ضد

  .اسمش شجاعت است
در  غالبـاً  ان،يـ معموالً هم خود شـخص هـم اطراف   تهوردر مورد 
بعـد كـه بـه آخـر      يولاست،  تهور نيندارند كه ا توجهموقع شروع كار 

واقع  درو  شود ياحسنت بلند م يآورده بود صدا ديمف ي جهياگر نت ديرس
خودش اسـت كـه    رينشد باز هم تقص روزيخداوند كمكش كرده و اگر پ

  .است دهيدر رفع موانع نكوش
اسـت مـانع سـلوك انسـان     تهـور  مقابـل   ي ترس هم كه نقطه

است كه خداوند  ييها اسلحهمعتدل جزء  ي البته ترس به اندازه. شود يم
درنـده   وانـات يح هكـ  يا در مهلكـه  اگـر . اسـت  بشر قرار داده اريدر اخت

ـ برود، ا ينيب شيپ گونه چيهستند، بدون ه ـ . اسـت  تهـور  ني اگـر در   يول
آنقدر احتياط كند كـه   نكهيا اما. استبهتر  ه باشداينجا كمي ترس داشت

ـ بشود، ا يكار نيچن روم يمبادا من كه در فالن راه م ـ را با ني گفـت   دي
ـ  :رديم يكه ترسو دو بار م نديگو يماست  يمثل فارس. جبن و ترس  كي

 يوقتـ ديگـر،  مرگ است و بـار   ي به منزلهكه برايش مرگ ترس بار از 
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بـه   ،كند يفرار م تهوراز اگر  دينباانسان  نيبنابرا. شود يكه دچار مرگ م
ـ   يشيفرما. بردترس پناه ب : نـد يفرما يمـ  كـه  عياست منسوب بـه عل

لِّ  ِفـي ُذلِّ  النَّاُس ِمْن َخْوِف الـذُّ
نشـوند   ليـ ذل نكـه يمـردم از تـرس ا   ،1

 ياريبس دينگاه كن خيتاراگر به . اندازند يت مخودشان، خودشان را در ذلّ
حـاكم   يبه اصطالح قوا ايحكومت  يها كه دور و بر دستگاه ياز كسان

و  ليـ را ذل شـان خـود  د، خودنـ كن تشـان يمبـادا اذ  نكـه يبودند از ترس ا
  .كردند يم كوچك

كـه   يراهـ  يعني .شجاعت است تهور و ترس، وسط حد نيبنابرا
رفـع   درصدد ند،يب يم ندر آ يت كند اگر موانعبرود دقّ خواهد يانسان م
  .از آن ترس داشته باشد، برود نكهيبدون او  ديايموانع برب
دا با دشـمن خـ   يدشمن. و عداوت است نهيصفات ك نياز ا يكي
 يطانيكار ش جا يب يخود دشمن يول .مثل عبادت است و است يكار خوب

تالشـي بـراي بـه ثمـر     و  يدشمن كيبه دل گرفتن  يعني نهياست و ك
 هراجع بـه چـ   ياست كه دشمن يهم تابع همان دشمن نهيك .رساندن آن

  .شود يا غلط ميدرست  نهيك ، بر حسب آنباشد
اسـت،   هيشـهو  ليند ما هكه ذكر فرمودحاالت  نياز ا گريد يكي

ـ هـا آفر  است كه خداونـد در انسـان   يجنس ليم  نكـه يا ياسـت بـرا   دهي
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را  غمبريازدواج دستور پ يها خطبهاول در  نكهيكماا .بماند ينسلشان باق
 احنكـ پـس   ،1مکـأَُبـاِهي بِ ي َتَکثَّروا فـانّ ُحوا َتَناَسلُوا کَتَناخوانند كه  مي
 يعنـ ي ،لهأمس نيا ي دنبالهچون  ينسل است ول جاديايعني تناسل  يبرا

پـدر هـم    يهـم بـرا   ييها يداشتن، زحمات و گرفتار نسل آوردن و نگه
اوالد  يبـود، ممكـن بـود كسـ     ياز امر الهـ  ري، كه اگر غمادر دارد يبرا
 ودشـان خ ليبه م نهايا نكهيا يمنظور در واقع برا نيخداوند به ا ،اوردين
  . است دهيآفر نيا در طرفرجنسي  ليرا اجرا كنند، م يامر اله نيا

 آورد يمـ  يه در واقع هرزگرِشَ. است هرِشَ ،ليم نيبه ا اديز توجه
 ، عفّـت نآوسـط   حـد . آورد يمـ  يو افسردگ يبه آن خمود يتوجه يو ب

در  نكـه يا كمـا . اسـت  توجـه مـورد   و مطلوب واست كه خداوند فرموده 
وضع  يخاصرات مقرّ ،ازدواج يبرا يعاد نيقوان حتّي اي ياسالم نيقوان

كردنـد و   نيـي ازدواج مجازات تع ريروابط غ يبرا يولتا انجام شود شده 
اسـت   ياطاعت امـر الهـ   يكيفقط آن  .است يكيحال آنكه نوع روابط 

است و در مورد  يتجاوز از امر اله يكي نياعتدال است و ا حد تيرعا و
  .اند در نظر گرفتهمصلحت جامعه براي  ييها ، مجازاتتجاوز

 نكـه ينه ا ،یديَ بِ  مَ لَ سْ اَ  يَشْيَطانِ  :فرمود غمبريكه پ بارها گفته شد
است  دهيكه خداوند آفر يطانيآن شبلكه كه مأمور من بود،  يطانيآن ش
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كـه   يشـهوت  يعني. من شد ميتسل طانيدر مورد من هم هست، آن شو 
آن را فقط  و من من شد ميتسل شود، يم ياسباب گرفتار گريدر مردم د

را در مـورد ائمـه    شيفرمـا  نينسل به كار بردم كه البته همقاي ب يبرا
ـ ا ي عتدال در همـه ا تيرعا ،نيبنابرا. به كار برد توان يهم م مـوارد   ني

  .الزم و واجب است
اخـالق و   يعلمـا . انـد  اسـم گـذارده  اعتدال را ظلم  تجاوز از حد

ـ كالم ظلم را كـه در مقابـل عـدل اسـت تعر    علم  يعلما نيچن هم  في
ضـع وَ  يعني، ظلم َلهُوضِع  مادر  ءيش عَوض يعنيعدل  نديگو يم ،هكرد

شـيء در  يـا قـرار دادن   وضـع   يعنـ يعـدل  . ما ُوضـِع َلـه ريغدر  ءيش
 نكـه ياعـدل يعنـي   . موضعش و ظلم يعني وضع شيء در غير موضعش

ـ كـه با  ييثروت را در جا نيداشت، ا يثروت ياگر كس صـرف بشـود،    دي
هـم   يپـول رو  اي) بودمرسوم ه ها سكّ تآن وق(ه سكّ نكهيا. صرف كند

ـ ا يه بـرا پول و سكّ نكهيا يبرا. ظلم است ني، اداردانبار كند و نگه  ني
لبـاس   ايشود به غذا  ليكه تبداست  نيا يبرا. ميكه نگاهش كن نيست

  .اجاتياحتديگر و 
 يظلم ظاهرعرفاً شود،  بكار برده ميي ظلم  كلمه كه يالبته وقت

كه ظالم و مظلوم دو تـا باشـند، از هـم جـدا      يلمظ يعني شود يم تلقّي
 يعنـ ي كنـد،  ياست كه انسان بر خودش م يظلم يظلم اصل يول. باشند

را  يالهـ  نيقرآن تجاوز از قوان اتيآ شتريدر ب. است يكيظالم و مظلوم 
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خدا شد و از ظلـم اسـتغفار    گاهكه به در ييدعا نياولند، در ا هظلم دانست
ْنُفَسـنا وَ : عرض كردند. ا و آدم بودحو ي، دعاندكرد نـا َظَلْمنـا أَ إِْن َلـْم َربَّ

ما بـه خودمـان ظلـم    ! ايخدا ،1 وَننَّ ِمَن اْلخاِسـرينکنا َلنَ ترّحمَتْغِفْر َلنا وَ 
اگر بر مـا رحـم نكنـي و مـا را      ميكن يبخشش م يو از تو تقاضا ميكرد

خداوند چند جا در قرآن  اتيدر آ. ديدگان خواهيم بود نبخشي ما از زيان
قـوم  كه تجاوز از قانون كردند، بـه خصـوص در مـورد    در مورد كساني 

ْنُفَسُهْم َيْظِلُمـونَ لِكْن ما َظَلُمونا وَ وَ  :ديفرما يم يهود به ما ظلم  ،2 كانُوا أَ
ـ ا. نكردند، به نفس خودشان ظلم كردنـد  اسـت كـه ظـالم و     يظلمـ  ني

م ظـالم هسـتم   هـ  كـنم،  يمن به خودم ظلم مـ  يعنياست  يكيمظلوم 
است  يكه در لغت و در عرف متداول شده، ظلم يظلم يول. مظلوم هم
ـ با يعنـ ي .كنـد  يظلم مـ  يگريد نفر به حقّ كيكه  را  يگـر يد حـقّ  دي
  .كند ينمولي كند،  تيرعا

مــورد  كيــدر . دارد ينيظلــم مجــازات ســنگ يخداونــد بــرا و
را  َعـذاَب اْلُخْلـد 3.ْلـدقيَل لِلَّذيَن َظَلُمـوا ُذوُقـوا َعـذاَب اْلخُ  :ديفرما يم

ـ ا .باشد يشگيكه هم يعذاببه  ندا هغالباً ترجمه كرد  يا هـم ترجمـه   ني
 چيبـودن، كـه هـ    يشـگ ياست كه خود هم نيااً منظور ظاهر ياست ول
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ـ ا شود، يدر آنها حاصل نم يو بهتر يرييتغ در  يعنـ ي. عـذاب اسـت   ني
و بـه   كشـد  يظلم هست، رنج محالت در آن  شهيهم نكهيواقع ظالم از ا

ظـالم از   نكهيا يبرا. است دياست كه ظلم معموالً رو به تزا ليدل نيهم
ـ خداونـد در آ . كنـد  يظلمش را اضـافه مـ   ديايب لد درخُ نيا  يبـرا  اي هي

ـ فرما يمـ  يلماترساندن هر ظ ذيَن َظَلُمـوا ِن الَـّکَمسـا  ْنُتْم فـيکَسـوَ  :دي

ْنُفَسُهْم وَ  َن لَ أَ ـ فرما يمـ  مـه لَخطـاب بـه ظَ   ، 1مْيَف َفَعْلنـا بِِهـکْم کَتَبيَّ  دي
كـه   دينشسـت  يگـاه يدر همـان جا  ،ِن الَّذيَن َظَلُمـواکَمسا  ْنُتْم فيکسَ وَ 

هـا بـه    است كه همان منزل نيمنظور ا اي .نشسته بودند يقبل يها ظالم
ـ  ي است كه همـان حالـت ظلمـه    نيمنظور ا اي د،يرسارث شما  را  يقبل
ـ چه به روزگار آنهـا آورد  كه ديديد ديگو ياش م دنباله. ديداشت َن وَ  ؟مي َتَبـيَّ

گـر  «: گويـد  شاعر مي. دارد شيالبته ظلم كم و ب. ْيَف َفَعْلنا بِِهـمکْم کلَ 
  :ميگو يمن م ،»رنديحكم شود كه مست گ

    رنـــديحكـــم شـــود كـــه ظلـــم گ گـــر
 ! رنـــديدر شـــهر هـــر آنچـــه هســـت گ   
ده نكـر فرمود كه خداوند  يظلم نيكه از ا ستيما ناز كدام چيه

  .شاءاهللا نا ،را ببخشد نهايا ي كه خداوند همه ميدواريام يول .ميباش
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  رح 
                 

ّ
م و رضا، ش ل،و   1س

  . الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
ـ  يو روز يو خدا را كاركن واقع ل در كـار  دهنده دانسته با توكّ

آرد صـالح و   شيباشد كه آنچه پ اريبكوشد كه دست به كار و دل با 
امـر   ميتسـل  ديپس با ،تر است در آن است و از ما به ما مهربان ريخ

او را كه  يها بود و نعمت يبود بلكه خوشنود و راض يفيو تكل ينيتكو
و اعضـاء و سـالمت و    او قـو  ياز نعمـت هسـت   تاس رونياز اندازه ب

ـ و اول انبياو وجود  مانيو ا تيو بزرگ نعمت كه هدا رهيو غ تيامن  اءي
  .كرد يماست سپاسگزار ييراهنما يبرا

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

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

دانـد كـه دو گـروه     را جنگ بدر مييكي از آيات خويش خداوند 
  َقـْد كـاَن َلُكـْم ٓاَيـٌة فـي: فرمايـد  مسلمان و كافران مكّه جنگيدند و مـي 
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ِه َوأُْخـرى  ِفَئَتْيِن اْلَتَقتا ِفَئٌة ُتقاتُِل في آيـت   نيمهمتـر  ،1كـاِفَرةٌ   َسبيِل اللَـّ
 يچـ يكـه ه مسـلماناني  نفر  313خداوند در اين جنگ اين بود كه اين  

 امدهيجنگ ن يبرا نهاينداشتند، اكافي و مجهز در واقع اسلحه  نداشتند،
دو قافلـه  حكايـت ايـن جنـگ ايـن بـود كـه       . ولي پيروز شـدند بودند، 

، جهـاد  ي اجـازه  نيمسـلم يعني سال دوم هجري  خيتا آن تار رفتند، يم
بـدين  . كردند دايپ گجن ي اجازه تيموقع نيدر ا. جنگ نداشتند ي اجازه

كـه   يكـاروان  ي قافلـه : ن خدمت پيامبر عرض كردنـد ترتيب كه مسلمي
انهـا هسـتند   هم نهـا يو ا رود يمبه مكّه دارد  ها يا هاز مكّ يثروت فراوان

قافلـه  و  ميكه حمله كن ديريند، از خداوند اجازه بگا هاموال ما را گرفت كه
ـ افرمود به  يول ،خداوند اجازه داد. ميريبگو اموالشان را   حـقّ قافلـه   ني

ـ   يا به آن قافله د،يحمله كن ديندار ديـ ز دارد حملـه كن كه قشـون مجه .
نخواسـت كـه    ؛خداوند خواست قدرت خودش را نشان بدهد نكهيا يبرا

  . كار نداشتبه اين  رند،يبگرا  يبه عنوان قصاص بروند اموالمسلمانان 
سـر تـا پـا     ،هزار نفرنزديك به  يقشون بر حمله كردندمسلمانان 

بـه   نيمسلم. داشتند زهيو ن ريشمش وخود و زرهب، اس كه حز و مسلّمجه
مـا كـه   همـه  حمله كردند، خداوند خواست به آنها و بعـد هـم بـه     نهايا

من قـدرت  هم و  دهم يمن قدرت مهم بفهماند كه  مياخالف آنها هست
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ـ يكه خ ينفر 313. نفر در مقابل هزار نفر 313 ؛رميگ يم پابرهنـه   هـا  يل
شـدند و   روزيـ بـر آنهـا پ   نهـا يا. نداشـتند  شتريشتر ب اياسب چند  ؛بودند
 نهـا يا. ندادنـد شهيد  شترينفر بدوازده، سيزده . ندداد يكم يليخ ي كشته
مـا   ر،ينخ: نگفتند گريكه امر شد، د نيهم يعني ؛خداوند داشتند ل برتوكّ
ل حـال آنكـه قصدشـان از او    ،ميريرا بگ يي تجار آن قافله ميخواه يم
همه به امر خـدا و  . بودقافله  يكيآن  يبرا مبرغيپ ي اجازه يول .بود نيا

  .اطاعت كردند ،ل بر خداتوكّبا 
ـ  يبـرا بهانه  نكهيل نه االبته توكّ ـ يچـون خ  ،باشـد  يتنبل  هـا  يل

توكّل از مـواردي اسـت    .كنند يمل به توكّ ليخودشان را تبد يها يتنبل
حتّي انسـان اگـر هـم     ،شود اش خلط موضوع مي كه خيلي اوقات درباره

كنـد گـاهي    افتد و سعي مي ذلك در اين اشتباه مي واهد خطا كند معنخ
زنـد يعنـي    اينكه انسان خودش را گول مـي . اوقات خودش را گول بزند

چون هر انساني بطور فطري و طبيعي ميل دارد كه كـار نادرسـت از او   
كند درست باشد، وقتي كار نادرستي كرد  صادر نشود و هر كاري كه مي

تنبلي كرد و يك كاري را نكرد بعد براي اينكه بـه قـول   يا به هر جهت 
مند به كـار درسـت كـردن اسـت،      ها ناخودآگاهش را كه عالقه امروزي

راضي و اقناع كند و خـودش را از ايـن مخمصـه درونـي كـه هميشـه       
ناراحت باشد كه چرا اين كار را كردم نجات بدهد براي خـودش توجيـه   

بـا ايـن كـار توكّـل را بـراي      . خدا كـرد گويد بايد توكّل بر  كند و مي مي
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حال آنكه توكّل واقعـي بـا   . برد توجيه عملي كه درست نبوده به كار مي
روزي عربــي آمــد خــدمت   . عمــل و فعاليــت بايــد همــراه باشــد    

بـا چـه   : حضـرت فرمودنـد  . ، ايشان در مسجد بودندصرسول حضرت
بـا  : شترت را چكار كـردي؟ گفـت  : فرمودند. با شترم آمدم: گفت. آمدي

بـا توكّـل زانـوي    «: فرمودنـد . جلوي مسجد رهايش كردمتوكّل به خدا 
اگر انسان خـوب  . زانوي اشتر را ببند و آن وقت توكّل كن 1».اشتر ببند
خود خداوند گفته است . يعني تكيه به خداوند توكّلبيند كه  مي فكر كند

ه اين وظايف را بـراي مـا تعيـين كـرد    و كه در زندگي بايد فعاليت كني 
رفتار نكنيم و بعد توكّـل   مان به وظيفهآيا اين صحيح است كه ما . است

  بر او بكنيم؟
 ،ميكنـ  يامر خدا را اطاعـت نمـ   ؟بر خدا ؟چه كسيل بر آخر توكّ

مطابق آنهـا  كه ما  يقواعدبه صورت خدا ؟ امر ميكن يمبر او ل بعد توكّ
ـ   يزيـ چ چيه يعني .، تجلّي كرده استميكن يم يزندگ ت و را بـدون علّ

 يول ،به دكتر برو يشد ضيمر ديفرما يم. آورد يبدون سبب به وجود نم
ـ    يزانـو  يآمـد  يوقتـ . .خداسـت از جانـب  شفا  ـ  يشـترت را ببنـد ول  اب
  .خدا بر لتوكّ

پس توكّل وقتي صحيح است كه در واقع انسان تمام وظـايفش  
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ـ . را رفتار كرده باشد و بعد از انجام وظايف بر خداوند توكّل كنـد  ن در اي
  . آيد صورت، هر چه خداوند مصلحت بداند، پيش مي

ي  درجـه . ي اول اين است كه بايد تسليم باشد بـر آن امـر   درجه
  .باالترش اين است كه به قضاي الهي راضي باشد

ـ  وقتي  .است ميرضا و تسل ،لتوكّ ي دنباله بـر   يل كـرد كـه توكّ
از  اسـت كـه   يكسـ هـم   ليـ آن وك ،يقرار داد ليخدا را وك يعني، خدا

هـر   نيتر است، بنابرا از خودت به خودت مهربان و فهمد يخودت بهتر م
هر چه  ،يبود ميتسل ،يل كرداگر واقعاً توكّ. يبكن ديچه فرموده است با

  . يو هم راض يباش ميهم تسل ،يباش يراض ديبا ديايب شيپ
در روز عاشورا امام حسين است كه  از آخرين فرمايشات حضرت

، بـه قضـايت راضـي    کبَِقَضـائِ  اً ِرضـكـه  كنـد   ميعرض به درگاه خدا 
ــتم ــدارم،      . هس ــي ن ــيچ حرف ــي ه ــود؛ يعن ــاي خ ــه ج ــه ب ــليم ك تس
كند به مصلحت ماسـت و خـود    زيرا آنچه خداوند مي. هستم هم راضي

تـر   تر است، از خود ما به خود ما مهربـان  خداوند براي ما از مادر مهربان
هـا بـراي اينكـه كـار      ناما چنانكه گفته شـد گـاهي اوقـات انسـا    . است

زننــد، ولــي خداونــد  نادرســتي را انجــام بدهنــد خودشــان را گــول مــي
خواهد كه ما خودمان را گول بزنيم، از اينرو وسـايل روشـن شـدن     نمي

  .كند مي ذهن ما را هميشه فراهم
شـكر هـم   . نعماتي را كه خداوند به ما داده است، بايد شكر كرد
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گويند الهـي   ها مي بعضي. الهي شكراين نيست كه فقط به زبان بگوييم 
گويي صدهزار بار، بگـو صـد ميليـون     خوب تو كه مي. صدهزار بار شكر

شكر كه دفعات ندارد كه خداونـد چرتكـه بگـذارد كـه بشـمارد مـا       ! بار
شكر حالتي است كه انسان . شكر گفتني نيست. گوييم شكر بار مي چند

برد، در  ه او داده و بهره مييعني از نعماتي كه خداوند ب. بايد داشته باشد
كمااينكه مثالً شما در مسيري به سـختي پيـاده راه   . دلش متشكّر باشد

كنـد و   ايستد و شما را سوار مـي  رويد، يك نفر كه اتومبيلي دارد، مي مي
در تمام اين مدت شما قلباً شـكرگزار او هسـتيد   . كند خالصه محبت مي

قط بـراي ايـن اسـت كـه بـه او      گفتن ف. الزم نيست كه حتماً بگوييد و
ولي خود شكر، . كنم اعالم كنيد كه من محبت تو را فهميدم و شكر مي
  . حالتي است كه بايد براي نعمات الهي داشته باشيم

انـد دائمـي    اش را در اينجا ذكر كرده نعمات الهي كه تقريباً همه
بتوانند مـا   اوالً كه ما را وجود داده، قوا و غرايزي در ما آفريده كه. است

لِّ مـا َسـأَْلُتُموهُ ُکـْم ِمـْن کُ ٓاتـاوَ فرموده اسـت كـه   . را اداره كنند
آنچـه   ،1
از بعـد  . مقتضاي وجود و زندگي شما بود براي شما فراهم كـرده اسـت  

كه همه اينها را فراهم كرده، اگر انسان به قـول مشـهور فـيلش يـاد     اين
عمـن، آدم  هندوستان كرد، يادش آمد كه من آن كسي هستم كه جد 
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در بهشت كه بود، آرام بود، هيچ نگراني و هـيچ نيـازي نداشـت و او را    
هـا، نعمـت    فهمد كه باالترين نعمـت  تبعيد كردند به اينجا، آن وقت مي

بلكه آدم را كـه بـه زمـين     البته خداوند آدم را تبعيد نكرد، . هدايت است
، ود بياييمفرستاد، قوايي كه در آدم وجود داشت موجب شد كه ما به وج

بينيم حتّـي   به اين معني كه مي. قرار دادنعمت هدايت را هم  و براي ما
در واقع گنـاه    كهكه خودش خطا و اشتباهي كرد،  عهمان جد ما، آدم

 دنه تنها بخشيد بلكه يادش داد كه چكار كنـ . نبود، خداوند او را بخشيد
ـى آ  :فرمايد چنانكه در قرآن مي .دببخشاو كه  ِلمـاٍت کَ َدُم ِمـْن َربِّـِه َفَتَلقَّ

و بعـد آدم   از خداوند كلماتي را آموخت كه توبـه كنـد   ، آدم1َفتاَب َعَلْيـهِ 
نا َظَلْمنا أَْنُفَسنا وَ  :عرض كرد وَننَّ ِمـَن ُکـنـا َلنَ ترّحمإِْن َلْم َتْغِفـْر َلنـا وَ َربَّ

د خداون  خواهي كرد، بعد از اينكه آدم استغفار كرد و معذرت 2.اْلخاِسـرينَ 
تـو را  گذارمت و دو مرتبه  مدت كوتاهي در زمين مي: گفتقبول كرد و 
ـا فرستم  ي هدايت را برايت مي فرمود رشته. گردانم برمي پيش خودم َفإِمَّ

ْم ِمنِّي ُهدًى َفَمْن َتِبَع ُهـدايَ کُ َيأْتَِينَّ 
را هـدايت  كسـي كـه آن رشـته     ،3

ز همـه نعمـات   ايـن نعمـت ا  . گـردد  برمـي  ادامه دهد دوباره پيش خودم
  .است باالتر
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 إِنْ وَ . شـود شـمرد   را نميالهي نعمات  ،در واقع اگر ما توجه كنيم

وا نِْعَمَة اللَِّه لا توانيـد   هاي خدا را بشمريد نمي ، اگر نعمت1ُتْحُصـوهاَتُعدُّ
َر َلُكـْم مـا َسـخَّ وَ فرمود كـه  . همه اينها را بايد شكرگزار بود. شماره كنيد

ماواِت َوم اسـت  و زمين  ها آنچه در آسمان ،2اْلأَْرِض َجميعاً  ا ِفيِفي السَّ
ما اگر كوتـاهي كنـيم و ايـن مسـأله را درك نكنـيم،      . مسخّر تو كرديم

جبـران هـر   . را بايـد جبـران كنـيم    رحمـت تقصير خودمان است و اين 
محبتي و هر موهبتي اين است كه استفاده به موقـع و بجـا از   رحمت و 
خداوند گفته است كـه مسـخّر   . دنبال علم برويم در اينجا بايد. آن بشود
، یَ َفَمْن َتِبَع ُهدا: برويم ببينيم چطوري؟ خداوند فرموده است. تو كرديم

، ايـن شـكرگزاري   بـرويم  دنبـال آن و بـه  هدايت خداوند را قبول كنيم 
. انجام شكر از تمام نعمـات بـراي هـيچكس فـراهم نيسـت     البته . است
  :قول سعدي به

    ديـــــان كـــــه برآدســـــت و زبـــــ از

  ديــــشــــكرش بــــه در آ ي كزعهــــده  
ــاءاهللا  ان ــق   اوش ــودش توفي ــا  خ ــه م ــكرگزاري را ب ــدش .بده
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  رح 
ت                   نا  ، ن، و د سان وا   1ا

  . الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
ـ با يقيو چه حق يبلكه وسائط هر نعمت را چه مجاز شـكر   دي

و  ائنـد يو اول انبيـا اسـت كـه    تيهـدا  ي تر آنها واسطه نمود كه مهم
 .كه معلم اسـت  تيترب ي و واسطه نديورص نيوبخلقت كه اَ ي واسطه

ـ وفادار با دهيبه تو رس يكيكه از او ن يو نسبت به هر كس بـود نـه    دي
ـ فرامـوش نما  دينبا دادكه  يفراموشكار چنانكه قول كـه   يمـان يو پ دي

فرموده  تيخداوند عنا يعمتو هر ن .و رفتار كند ديبر آن بپا ديبست با
به نظر آورده و محزون  خواهد يو شكر نمود نه آنكه آنچه م دهيد ديبا

ساخت و  ديو به آنچه داد با .بود كه شكر نعمت نعمت را افزون سازد
ـ  تيقناعت كرد و شكا رضـا   نينداشت گرچه دعا و خواستن را در ع

  2.ستين گريكدي ياند و مناف شكر اجازه داده و

ـ آ ،پـدر و مـادر   يعني ،نيرد احسان والددر مو  حيقـرآن صـر   اتي
وقتـي  قـرآن  در  مـوارد در بيشـتر  . سـت ا هاست و مكرر سفارش فرمـود 

او را  نكـه ياسم خـودش را بـرده و مـردم را دعـوت كـرده بـه ا      خداوند 
بعـد از   ي،يجـا در . اسـت  را هـم آورده  نيوببپرستند و عبادت كنند نام اَ
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اشـتباه   نكهيا يبرا دياحسان كن نيو به والد ديتمرا بپرس ديفرما يآنكه م
خداوند هسـتند،   در همان حد نير كند والدتصو اي ديبگو ينشود كه كس

ک مـا َلـْيَس َلـ  بـي کأَْن ُتْشرِ   َعلى کإِْن جاَهداوَ  :ديفرما ياش م دنباله

اگر پدر و مادر كوشش كنند كـه تـو را بـه شـرك     ، 1ُتِطْعُهمابِِه ِعْلٌم َفلا
اطاعـت از پـدر و    يكه برا يحدتنها  يعني. كنند، اطاعتشان نكن روادا
  . وادار كنندبه شرك نبايد فرزند را است كه  نيهم ،گذاشته است مادر

و دستورات قرآن راجع به احترام پـدر و   حياز عبارات صر گذشته
. بـه شـكر نعمـت    گـردد  يند و آن برما ههم فرمود ياستدالل نجايمادر، ا

 يقـ ياز هـر طر  نيبنابرا اور،يشكر نعمت مرا به جا ب :فرمودخداوند  يوقت
ـ است، با دهيبه انسان رس يكه نعمت ـ ا. اورديـ را بـه جـا ب   ششـكر  دي  ني
شكرگزار  يكسكه اگر  ،القَ الَخـ رکُ شْ يَ  مْ لَ  خلوقَ مَ  رکُ شْ يَ  مْ لَ  نْ مَ عبارت 
بـه جـا    تواند يشكر خدا را هم نم ، نباشد،  كه به او كمك كرده يمخلوق

كـه   ينعمتـ  شـه يهمبايد  نكهيا يبرا .رديگ يسرچشمه م نجايا، از وردايب
َمـْن : كـه خداونـد فرمـوده اسـت     يطوردر نظرش باشد و همانشده داده 

امر  ي كه واسطه يهر كس ،2ْن َلُه َنصيٌب ِمْنهـاکَيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنًة يَ 
 ي واسـطه كـه  هـم   يهر كس نيبنابرا ، برد يم بيباشد از آن نص يريخ

 دهيهم كه نعمت به او رسـ  يكس ،برد يم بينعمت باشد نزد خداوند نص
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  .شكرگزارش باشد ديبا
كـه   خـود نعمـت خلقـت    يكي :است ينعمات اله دو نعمت اهم

 ن،يوالـد  ي لهيوس به له؟يبه چه وس. است داده اوجود ر نيبه ما ا خداوند
هسـتند،   وجود مـا و خلقت  ي پدر و مادر كه واسطه نيبنابرا. پدر و مادر

 :كـه خداونـد فرمـود    تيهدا نيچن هم. ميكن ياز آنها هم شكرگزار ديبا
ْم ـُهـَخْوٌف َعَلْيِهْم َولاَفلا يَ َفَمْن َتِبَع ُهدا ،فرستم يرا م تيهدا سمانير

ــون ــ 1. َيْحَزنُ ــه پ يكس ــك ــدا يروي ــه   تياز آن ه ــد دو مرتب او را بكن
ـ ا. نـدارد  يترس و حزنو خودمان  شيپ ميگردان يبرم  يعنـ ينعمـت،   ني

 اياش انب واسطه برد، يترس و حزن را از ما م نكهينعمت ا ت،ينعمت هدا
ما صلوات كه . كرد ديجهت شكر آنها را هم با نيهستند، به ا اءاهللايو اول

 ،غمبـر ياز پ يدر واقـع شـكرگزار   يكـ يدارد،  يجهات مختلف ميفرست يم
ـ    نيكه ااست  اءاهللايو اول شنانيجانش  مييگـو  يمـ . دنعمت را بـه مـا دادن
و خاندان او كـه   محمدتو درود بفرست بر  ،مي، ما كه بنده و كوچكايخدا

  .كردند تيما را هدا نهايا
 يريـ بـه مـا داده، خ   يبه ما كرده، نعمت يكيكه ن يهر كس پس
ـ به قول مشـهور  هم  يشكرگزار م،يباش ششكرگزار ديكرده، ما با  كي
ـ   نماز مثالً . مداوم است بلكه ستين يامر ضربت نمـاز   يعبـادت اسـت ول
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ـ د، اوش ميتمام  گريد اقامه كرديد،صبح را كه  را انجـام   تـان  فـه يوظ ني
 شـه يمـا هم . و پرسـتش خداونـد مـداوم اسـت     يامـا شـكرگزار  . داديد

كـه   مييبگـو اگـر  البتـه   ،ستيمحتاج به گفتن هم ن ،يمدخداونشكرگزار 
ـ نه  ،حالت است كي ،شكر يول. زبانمان هم عادت كند، بهتر است  كي

  .عمل كيفعل و 
بـه مـا كـرد،     يكـه خـوب   يكسـ  يعنيهم حالت است،  يوفادار
و  ميفراموش كنـ آن را  دينبا وقت چيه ميكن يشكرش م نكهيگذشته از ا

در  .ميفراموش كنـ  ديو نبا شود يم يحقّاو  يبرا نيا م،يكه داد يهر قول
در مـورد   ،شـمرد  يرا كـه مـ   غمبـران يهـر كـدام از پ   اتيخصوصـ قرآن 

به  لياسماع، 1اَن صاِدَق اْلَوْعـدِ کإِنَُّه و :ديفرما يم عليماعاس حضرت
 ،كردنـد  يوفـا نمـ   گرانيد نكهينه ا ،بود صاِدَق اْلَوْعدِ  ؛كرد يوعده وفا م

 يكـه روز نقـل اسـت    نكـه يكماا. مبالغه داشتكار  نيدر ا لياسماع! نه
 :گفـت  ستاده،يا لياسماع دي، درد شداز جايي  لياز دوستان اسماع يكي

 ،ييايتا ب ستادميا ،يامديبا تو وعده كردم ن روزيد: فرمود ؟يا هستاديچرا ا
كـه داده   يا در انجام وعـده اسماعيل . مانم منتظرت ميچون گفته بودم 

  .تداش يو وسواس فراوان دقّتبود 
شـد  گفته كه  يطورنيهم. ستيها به زبان ن شكر نعمت ياز طرف
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ـ ا يبـرا  نهايا! هللا، بله شكر، شكراً ياله: مييگو يما م  اوالًاسـت كـه    ني
 امـت يدر روز ق ميگفتـ  نكـه يكماا .هـم عـادت كنـد    مانيزبانمان، اعضا

 ،انسـان  ياعضـا  رد،يـ گ يگذشته از خود انسان كه مورد محاكمه قرار م
كـه مـن چـه     دهند يمستقالً شهادت م نهايا ي همه ،گوشتش ،پوستش

ُه لِـَم َشـِهْدُتْم َعلَ  :قـرآن اسـت   هيكار كردم كه در آ ْنَطَقَنـا اللَـّ ْينـا قـالُوا أَ

ـ گو يم اعضاي بدن صاحب ،1ءٍ  لَّ َشيْ کالَّذي أَْنَطَق  مـن   هيـ چـرا عل  :دي
 ؟يمـن شـهادت داد   هيچرا عل :ديگو يبه دستش ممثالً  ؟يشهادت داد

 ،آورد يكه تمام موجودات را به زبان م يهمان كس :دهد يدست جواب م
ود عبادت، پرستش به دل است نـه  در واقع خ .آورد ميما را هم به زبان 

در آن روز زبـان هـم    نكـه يا يبه زبان انجام داد بـرا  ديبا يول ،به زبان
  . بودم كيشهادت بدهد كه من در عبادت شر

 اينكه يبرا ميكن يشكر م. است طورنيهم مييگو يهم كه م شكر
ـ وا ،مي زبان ما عادت كند و بعـد خـود مـا هـم عـادت كنـ      اوالً وقتـي  ا لّ
صـد هـزار    مييشكر كه عدد ندارد كه بگـو ! صد هزار بار شكر نديگو يم
به هـر جهـت   خدا . صد هزار بار خدا بزرگ است مييبگو نكهيمثل ا. بار

چـه   ،صـد هـزار بـار    يياست، چه بگـو  يشگيشكر هم هم .بزرگ است
  .وجود داشته باشدانسان حالت شكر در  ديبا ،يينگو
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شــكر . تمتفــاوت اسـ بـا نعمــت ديگـر   هــم  يشـكر هــر نعمتـ  
وفادار  ميا كرده عتيكه در ضمن ب ياست كه به تعهدات نيا مانيا نعمت
خداوند  هك يماد يها شكر نعمت. ميآنها را انجام بده ميو تا بتوان ميباش

ـ مرحمت كرده ا  خودمـان آنهـا را در محـل خـودش     اوالًاسـت كـه    ني
ـ آفر مـا  يكه خداوند بـرا  ينانمثالً . ميو هدر نده ميمصرف كن بـه  ، دهي

 يـا  در كوچـه مازادش را هم  ،ميبدن هست از آن بخور ازيكه ن يا اندازه
 يعنـ ي ،كه مازاد نداشته باشدمصرف كنيم  يا به اندازه. ميندازين دان زباله

بعد هم به آنچـه در دسترسـمان هسـت قناعـت      .ميكن ياز اسراف دور
ــ ــا .ميكنـ ــ نيـ ــ يقناعـــت و دور ي لهأمسـ ــراف در بعضـ از  ياز اسـ
 .كنـد  يمـ  دايـ پ يشـتر يوجـوب ب خصوص زمان مـا   به يانجه يها دوره
ـ وين يهـا  رستوران يخواندم كه از مازاد غذادر جايي  شيپ يليخ  وركي
ـ چـرا ا . خوراك داشـته باشـند   توانند يم نفر ونيليم كي كـه   ينعمتـ  ني

ـ كـه مصـرف دار   يا هدر داده شود؟ به همان اندازه داده، بايدخداوند   دي
 ازمنــدين انــاًيكــه اح يدارد، بــه كســ هــم اگــر يمــازاد و بعــد ديــبخور
  . ديبده است،

در واقـع شـكر    ميدهـ  يكه انجـام مـ   يا هيمصارف شرع نيبنابرا
ـ البتـه ا . است كه خداوند به ما داده است يمتنع منافـات   تيـ بـا فعال  ني

ما  ي فهيرا وظ يشكرگزار نيخداوند ا نكهيدر ضمن ا نكهيا يندارد، برا
منتهـا  . قرار داده، هر دو مثل هم هسـتند  فهيرا هم وظ تيقرار داده فعال
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ت بـه  . نبايـد باشـد  خاطر خودمـان   يبراتنها  ميكن يكه ما م يتيفعال نيـ 
  .مردمان باشد ي خودمان و همه

فرمودند كـه   عباقر كه حضرتبه اين مضمون آمده  يخبر در
ن   و نـود  ديـ كن يشما كوتاه آورد، يكه صد من گندم بار م ينياگر زم مـ

. ديولئنشده، نزد خداونـد مسـ   جاديكه ا يآن ده من يبرا ،وردايگندم بار ب
شما  بهمال را امانت  نيخداوند ا يدرست است كه مال شماست ول رايز

 يعنـ ي ؛امانت دسـت شماسـت   ،مال نيكه ا ديفرما يخداوند هم م. داده
ن   گرسنه باشـند،   يا عده ديشا .ديكار كن ديبا توليـد  اگـر  را همـان ده مـ
  . گرسنه نبودندكردند و  استفاده ميا آنه ديكرد يم

ر كرده اسـت  كه خداوند مقرّ يبه همان مصرف ديامانت را با نيا
و توكّـل  با رضـا و شـكر   . ندارد تيبا فعال يقناعت منافات نيا و ميبرسان

ـ از آنچه دار ميكن يشكر م شهيهم .هم منافات ندارد بعـد از خداونـد    ،مي
ـ ا مـا بنـده   م،يخواه يرا هم م ادترشيز دارد،  زيـ همـه چ  ،و او اربـاب  مي
  .ميخواه يم او از

 ،راً ّيـحَ تَ يـک فِ  ينِ دْ ربِّ زِ  :كند يبه خدا عرض م ييدر دعا غمبريپ
َربِّ  :فرمايـد  قرآن است كه ميدر  ايكن،  اديمرا در خودت ز ريتح ايخدا

بـا  منافـاتي  دعـا كـردن    ،خواستن. كن اديعلم مرا ز ، خدايا1ِعْلماً   ِزْدني
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. ميخـواه  يرا هـم مـ   شـترش يو از او ب ميكن يشكر م. ندارد يشكرگزار
شـكر   قيـ كند و بـه مـا هـم توف    يبه ما ارزان شنعمات ي ههماز خداوند 
  .شاءاهللا ، انبدهد
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  رح 
ص               خا   و  ع،  نا، ط   1ا

  . الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
بـه   ازيبود كه ننداشت و با استغنا  يدر دل نظر به احد ديو با

است و طمع و چشمداشـت از ماننـد خـود     يت و خوارذلّ ازين يب رِيغ
ـ با ينادار بلكه در ؛فقر است نتياز عفاف است كه ز يدور صـابر   دي
حقـوق   دينعمت با ي را وسعت داد به شكرانه يو اگر خداوند روز بود
خـود بهتـر وسـعت دهـد و      الياگر بود بر ع ديرا برساند و زا ييخدا
 يـي دارا نتيكه شكر و سخا ز ديدرماندگان نما يريهم دستگ يقدر

و بد  كيه اصالح خود بود و نمؤمن كه متوج ييخدا قيو به توف .است
را  ايبلكه دن ديننما ايدن يتن و تن را فدا يخود را دانست جان را فدا

و در جمـع   .كسب كماالت جان بخواهـد  يحفظ تن و تن را برا يبرا
امر نكوشد كه نفس  ي و جز به اندازه ديل تجاوز ننمااعتدا از حد ايدن
ـ  ايبه زحمت دن صيو حر گردد رهيت از زحمـت آخـرت افتـد و     شيپ

ــد ــكل يآزمن ــده يســخت دي ــد بن ــيگ ي و آزمن ــراه  شــهيهم و يت هم
  2.است ينادار

 شـاه يعل صـالح  حضرت فيتأل ،پندصالح ي از رسالهاست  يمبحث
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ت دستورالعمل به قو نيهنوز هم همفقرا بوده و  اميكه دستورالعمل آن ا
  .ستا يخودش باق

ـ  گرانياز دخود را  يعنياستغنا  ـ البتـه ا . دانسـتن  ازيـ ن يب امـر   ني
ـ    گرانيكه با د نداردت منافات با مهر و محب  يهمدل و همـراه باشـد ول

كـار ايـن    نيا العمل عكس ميرياگر بگ يمعن نيبه ا. باشدآنها از  ازين يب
 ازين يب گرانيخود را از د. نكند يخود تلقّ ازمندينرا هم  گرانياست كه د
ـ آ يدر بعضـ  نكـه يكماا. بدانـد  ازيـ ن يرا هم از خود ب گرانيبداند و د  اتي

ــوده اســت  ــؤمن فرم ــه م ــرآن راجــع ب ــائِِل أَ   فــيوَ  :ق ــوالِِهْم َحــقٌّ لِلسَّ ْم

ـ    يكه در اموالشـان بـرا   يآن كسان، 1اْلَمْحـُرومِ وَ   يسـائل و محـروم حقّ
  الَّذيَن فيوَ  :ديفرما يم تر تر و قوي ي ديگر محكمجا كيدر  شناسند، يم

ائِِل وَ  أَْموالِِهمْ  آنهايي كه براي مساكين حقّي   ،2اْلَمْحـُرومَحقٌّ َمْعلُوٌم لِلسَّ
  .قائلندمعلوم 

مـال را امانـت    ني، اانسان هست كه در دست يمال نيا نيبنابرا
را امانت به دست شـما   مال نيخداوند هم فرموده است كه ا. بداند ياله
هـم خودتـان    و ديـ استفاده كن گرانيد شيآسا ياز آن براهم كه  ميداد

كه انسان را  يع و طمعر كرده باشد آن توقّخداوند اگر مقد .دياستفاده كن
خداوند و  ع هم نداشته باشدتوقّاگر . رساند يم يگريدارد، به نحو داو از 
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  .و هم در آخرت گيرد يم ايپاداشش را هم در دن ،قسمت كرده باشد
 نيفاز مشرّ شاه،يعل رحمت يعبداهللا حائر خيحاج ش يمرحوم آقا

يكي از رجال قديمي . بود شانيا خياز مشاابتدا در و  شاهيعل سلطان يآقا
كـه   كنـد  يم فيتعرچنين را  ي راجع به ايشانداستانكه غيردرويش بود 

توضيح دادم ه؟ من چ يعنياستغنا ي  كلمه :ديبار رضاشاه از من پرس كي
كه  يعبور ي شاه گفت كه در مكالمه د؟يچه خواست يبرا دميبعد پرس و

 يمـا از غنـا   يفرمودند اسـتغنا  شاني، اداشته عبداهللا خيحاج ش يبا آقا
ـ  حضـرت يمـا خودمـان را از اعل   يعنـ ي. است شتريب حضرتياعل  ازيـ ن يب
ـ دار است كه شما يزياز آن چ شتريهست بنزد ما و هر چه  ميدان يم . دي

ـ  هديبود كـه داسـتانش را شـن    يا مسبوق به سابقه نيالبته ا كـه بعـد    داي
ـ    گرانيكه د آنچه ي خداوند همه ميديد ع داشـتند  به صـورت ظـاهر توقّ
  .فراهم كردفقر  يو برا شانيا يبرا

مـا   اريـ كـه خداونـد در اخت   يو امكانات تيما از لحاظ بشراصوالً 
و  ميهسـت  يبه رحمـت الهـ   زمندايهمه ن. ميگذاشته همه مانند هم هست

ـ رو يفـردا مـا مـ    پس نكهيا ليبه دل. امانت است ميه دارهر چ خـود   م،ي
آن  .ديـ قسـمت كن  يچه كسان نيچگونه و بمال را  نياكه خداوند گفته 

خـودش را بـه    ازيـ انسان طمـع داشـته باشـد و ن   درست است كه وقت 
 ،ميحسـاب كنـ  اگر به صورت ظاهر هم  ؟كند يمثل خود معرف يشخص

كه حساب هم از ما باشد و در معنا  ازمندتريچه بسا آن شخص خودش ن
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و  ديـ خداونـد ام  ريـ از غ نيبنـابرا . ميازمندين همه به درگاه خداوند ميكن
  .عفاف است فكردن، بر خال ازيع داشتن و عرض نتوقّ

هـم كـه خداونـد     يهم فرمودند كه روز يراجع به روز نجايدر ا
دسـتور   نـه يزم نيانسان بگذرد و در همـ  ياست كه زندگ نيا يداده برا

. ديـ كمـك كن نيـز   گـران يبه د ديتوان ياز آنچه كه م يكه مقدار ندا داده
هـر  بلكـه  جنس داده شود،  ايمال  ايكه پول  ستين نيكمك هم فقط ا

 جـاد يدر اذهان ا يا خدشه نكهيا يبتوان كرد و برا كهاست  ينوع كمك
انـد كـه زائـد بـر      گفته هيعنشود در موارد زكات و خمس و وجوهات شر

 سـاده  يزنـدگ  كيدر آنچه  يعني. باشد خودش يعني زائد بر خرج ونهئم
هر چه زائـد   .است وبرق پرزرق يليخ ها ي، البته امروز زندگآيد اضافه مي

نـد  ا هشود كـه گفتـ   يم يمشمول وجوهات الههاي زندگي است  خرجبر 
و  ديـ پرداخـت كن  ديا بار يل وجوهات الهدر او ديونه داشتئاگر زائد بر م

داد بـه خـانواده وسـعت     يشـ يبعد از آن اگر باز هم خداوند به شما گشا
كوشـش كنـد، زحمـت و     ياگر كسكه هست  ياخبار باره ايندر. ديبده

 يامر خود نوع نياخود وسعت بدهد  ي به خانواده نكهيا يرنج بكشد برا
ـ  يشـرع  اضتير ي عبادت است و آن زحمات به منزله . شـود  يمـ  يتلقّ

كـه بخواهـد بـه     يهر گونه كمكـ  تواند مياضافه بر آن داشت حاال اگر 
 ي اسـت كـه خـود خـانواده     نيا يدر واقع برادستور  نيا. ديگران بكند

چـون  . شـود  گرانيق باشند كه به اصطالح كمك به دشخص هم مشو
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  .بكند نيتأمرا خانواده  حتاجيكه ما تاس نيافرد ل او ي فهيوظ

كه مأمور است انجـام   يا به اندازهنيز  ايو كار دن تيدر مورد فعال
انجام بدهـد   يرا به درست اش امرار معاش خود و خانوادهفرد  اينكه. دهد
 باشـد  كـار يد بيكس نبا چيه يعني. نحوه وجوب دارد كيگفت توان  مي
 يآور حفـظ و جمـع   ،و زائد بـر آن  تيفعال نيمنتها ا. كار بكند ديبا بلكه
ـ ا يبرا ،مال را سـالمت   و آن كـه انسـان تـنش سـالم باشـد      اسـت  ني

تكامل باشـد و   ي است كه جانش آماده نيا يسالمت برا نيا .نگهدارد
اسـت پشـت بـه     يسـلوك  ،نياما معكوس ا. برود شيبتواند در سلوك پ

 شيآسـا  يرا فـدا  ينـ يو د يمعـارج عرفـان   يعني ،بهشت و رو به جهنم
 تيـ فعال يفـدا  ا،يدن يبكند و آن را هم فدا يظاهر يها تولذّ يظاهر

. خالف بكنـد  يكارها براي كسب درآمد،مجبور شود  يعني ؛كنددنيوي 
 يعني ،اعتدال است تيدستور و رعا ي دهنده نشانموارد  نيا ي مجموعه
 ايـ نه آنقدر به دن اعتدال را كرد، حد تيبه اصطالح رعا ديبا يدر هر كار

نمـاز و   اي يت معنوفراموش كند و نه آنقدر به حاالرا پرداخت كه جان 
آنهـا   شيخانواده و آسـا  ي ادارهمانند  فشيوظا ريعبادات پرداخت كه سا

 باشد اتيخصوص نيا ي انسان جامع همه ديبا. را از نظر دور داشته باشد
ـ رعا نكهيا يبرا ،كند تيرا رعا ييايدن فيوظا استيدر دنوقتي تا  و  تي
  .او خواهد داشت يبراهم  ياخرو ي رهيذخ فيوظا نيا

 .شاءاهللا  ان بدهد قيتوف روش نياانجام خداوند ما را در 



 63/  )پنجمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح

  رح 
  1 سد و  ع ،انی  ،د ،م ،حالل             

  . الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
 يكـه روز  دياز دستور شرع تجاوز نما دينبا مال ليو در تحص

ـ و نبا .حرام گـردد  ايست و به عمل حالل ا مقسوم و  تياز انسـان  دي
ـ به مكر و فر ايت بگذرند و انصاف و رحم و مرو و خدعـه و دروغ   بي

آمدن آن  نهكه  نديبرآ ييكردن دارا دايپ درصدداست  طانيكه كار ش
ـ بلكه به آنچه دارد نبا .آن به اقتدار ماست يو نه نگاهدار اريبه اخت  دي

و  پندارد تا به آمدن آن بر خـود بالـد   يقيحق يدل ببندد و خود را دارا
و بدانـد كـه    ،ديبه رفتن آن خود را دربازد و جزع نما ايكند  يسركش

  .آن كس كه داده خود برده است
كه خداونـد بـه هـر دو داده و     دحسد نورز گرانيو بر نعمت د

ـ    نيحسود بر قضا و قدر خشمگ  شـه يو هم زنـد  يو خـود را آتـش م
ا بـه جـز از خـد    يياز حسد بركنار است و دارا مانيو ا .است نيغمگ

مؤمن از  ديحسد است و نبا ياست پس چه جا داريناپا ايو دن ستين
  2.پردازد يگريخود به د

ــ ــاب   يمبحث ــت از كت ــالحاس ــع   ،پندص ــتورالعمل و در واق دس
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كه هنوز هـم   شاهيعل صالح و فرمان حضرت شاتيدستوراالعتقاد از فرما
  .معتبر است

بلكه  زديراز حرام بگ دينه تنها با يروز ليند كه در تحصا هفرمود
 قيمصـاد  ، در واقـع مختلـف  يالبته حالل هم معان. فقط حالل بخواهد

ـ حالل ممكن اسـت حـرام بشـود     يتفاوت يمثالً با جزئ. دارد يمختلف  اي
داده راجـع بـه ربـا دسـتور      ياتيدر قرآن در آخداوند . حالل بشود ،حرام
، ند كه ربا هم مثـل معاملـه اسـت   ا هگفت ه وكرد راديا ها يبعض ولي است

چـرا   سـت؟ يو فروش حالل است و ربا حالل ن ديخر ع،يچطور معامله، ب
 نيهمـ  و در آخر سـود  دنكن يبعد معامله م ،دنده يم يربا هم پولكه در 

ُه اْلَبْيـَع وَ  خداوند فرمـوده اسـت كـه    يول !برند را ميپول  َم أََحـلَّ اللَـّ َحـرَّ

با الرِّ
  .كند يربا را حرام م و 1

بنا به مورد خـاص حـالل    يكه حرام هم هست يدر مواردالبته 
 وانيـ اصـطالح خـوردن ح   بـه  ،تهيل مكْدر مورد اَ المثل يف نيا. شود يم

إِنَّمـا  هم هست كه حيبر ما حرام است و تصر نيماً ااست، مسلّ يا مرده

َم َعَليْ  َم وَ کُ َحرَّ بر شـما حـرام شـد خـوردن     ... َلْحَم اْلِخْنزيرِ ُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ
َفَمـِن اْضـُطرَّ َغْيـَر بـاٍغ  ديگو يبعد م خون و گوشت خوك، جسد مرده و

 يا اضطرار داشته باشد و بعد هم به انـدازه كه  يكسبراي مگر ،  2لاعادٍ وَ 
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بخـورد كـه   مـردار را  آنقـدر   ديـ فرض كنآنكه كه اضطرار رفع بشود، نه 
  . كه حالت اضطرار را مرتفع كند يآنقدرفقط  ،بشود ريكامالً س

عطار در ذكر عبداهللا مبـارك آمـده    اءيتذكرةاالول يها داستان در
است كه به مكّه رفته بود، پس از اينكه مراسم حج را تمـام كـرد شـبي    

اي را خواب ديد كه به او گفت حج اين حاجيان هيچكـدام قبـول    فرشته
. او قبول است حجكه  نيببنيست ولي به فالن شهر برو و كفشگري را 

او به چگونه است؟  .قبول است يچه كسان حج نديبب خواست يمعبداهللا 
 يا العـاده  كـار فـوق   ديو د دبوآن كفشگر هم با  يروز كيرفت و آنجا 
تعريفــي قرائــت نمــازش هــم  كنــد، ينمــ ياديــعبــادت ز كنــد، ينمــ

را هـم   نماز واجـب  )ديبگودرست بلد نبود هم را  نيوالضّالمثالً ( نداشت
 دم،يد يخواب نيمن چن :گفت. تواقعش را به او گف. دخوان يزحمت مبه 
 وا! ت؟قبول اسـ  تو چگونه گفتند حج ،ينرفت تو كه حج نميبب خواهم يم
ها بود كه پول خود  سالاست كه  نيگفت داستان من ا ،متأثر شد يليخ

 زنم هم حاملـه بـود و  . بروم حج آن بهبا  خواستم ي، مكردم را ذخيره مي
ـ يزنم خ ،دآم رونياز بكباب  يبوروزي . داشت ارب  دايـ پبـه آن   ليـ م يل

در زدم، موضـوع   هيآمدم منزل همسـا . ريبگ هيبرو از همسا :گفتو كرد 
چطور  ،ب كردممن تعج. بر شما حرام استكباب  نيا! گفت نه. را گفتم

مـن دارنـد از    يهـا  هبچ نكهيا يگوشت بر ما حرام است؟ گفت برا نيا
و من  كنند يم هيگرند، ا چند روز است كه غذا نخوره رند،يم يم يگرسنگ
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و آن را برداشـتم   دميد يا مردهحيوان كنم و  دايپ يزيكه چ رونيآمدم ب
بر ما حالل است و بر شما  نيا. كنم يكباب م ميها بچه يبرااالن آن را 
ـ  يليمن خگفت مرد  نآ. حرام است ه را آوردم متأثر شدم خرج سفر مكّ

  .است كه حج ما اين فرزندانت مصرف كن يگفتم برا ودادم ن زن آبه 
 يزيـ حـالل آن چ . داردنيـز   تيبه ن يبستگحال حالل يا حرام 
ٍد َحَلاٌل أََبد ،است كه خداوند حالل كرده ًا إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمـِة َحَلاُل ُمَحمَّ

اسـت كـه او    يزيـ هم آن چحرام ، 1َحَراُمُه َحَراٌم أََبدًا إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمـةِ وَ 
  : كه از آن طرف هم گفته شده .استكرده  نيمع

ــر ــبگ گ ــال  ردي ــال م ــان را م ــون جه    خ
ــ   ــالل  يكـ ــا حـ ــدا الّـ ــرد خـ ــورد مـ  خـ
 دهـد  يم يو اصالً دلش گواه خورد يجز حالل نممرد خدا  يعني

كـه  نطور آ همالبته حالل  .بخورد تواند ينم ايبخورد  تواند يرا م نيكه ا
به  د،يرس يمان محالل حالش به آس يصدا گفت يكه م يآن داستاندر 

 اليـ بـه خ  يعنـ ي ،ميكه ما خودمان را گول بـزن  ستينآن صورت ظاهر 
ـ خودمان را با مكـر و فر در واقع  يول ميزن يخودمان خدا را گول م و  بي

ممكن است بـه   نيا. زنيم گول مي يمال كيبراي به دست آوردن دروغ 
 يكـاال  يمثالً كسـ . ستيدر معنا حالل ن يصورت ظاهر حالل باشد ول

                                                                          
  . 58، ص 1، ج كافي.  1



 67/  )پنجمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح

بـه او  بـه دروغ  كسـي  اگـر   داند، ينمارزش آن را خودش  و دارد يمتيق
بعد خودش بخواهـد بـه    ،ندازيبآن را دور  ندارد، يكاال ارزش نيا: بگويد

ــتيق ــرد ارزان م ــا. بخ ــرا  ني ــت ب ــالل اس ــاهرش ح ــهيا يظ ــا  نك ب
ـ ااسـت  دست آمده ه با دروغ ب تيآن رضا ياست، ول دهيخر رضايت  ني

هــم  يدر احكــام مــدنحتّــي وشــن اســت كــه ر يا بــه انــدازهموضــوع 
  . شود يم تيرعا

ـ  ،آورد يهم كه به دست مـ  يمال ديفرما يم بعد ه بكنـد كـه   توج
 يا ده كه اسـتفاده سپر ومال خداست و امانت به دست ا نيا يمالك اصل
 يحتّ ،وجود دارد نهيزم نيقرآن هم در ا اتيآ. بكندر است مقرّكه از آن 

ـ فرما يمـ  ،ريصغ اي هيسف ن،يدر مورد مهجور اگـر   ديـ كـه امتحـان كن   دي
ــال را  ــارزش م ــد يم ــ دانن ــد يو م ــد توانن ــال را اداره كنن ــال ،م  يآن م

ــه را ــپرده   ك ــما س ــه ش ــت ب ــد امان ــدگي   خداون ــق آن، زن ــا از طري ت
 يعنـ ي. ديـ پس بده آنهامال را به  ،بگذرد ـ ...صغيران، سفيهان و ـ آنها

در  يانـد كـه كسـ    ودههم فرمـ  ليدل نيبه هم .گفته است حيصر نقدريا
 ياند كه به هر مصـرف  داده زهاز آن ثلث اموالش كه اجا ريغخود  تيوص
ـ ببخشـد   تواند يبرساند، اضافه بر آن نم خواهد يم ـ  نكـه يا اي را از  يوارث

  . ارث محروم كند
بايـد آن را  ست كه امانت ا دست تودر مال  نيا ديگو يخداوند م
بعد از تو من خودم مال را بـه   يول يو از آن استفاده كن يخوب اداره كن
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در واقـع بعـد    يعني ،تو باشد اريكه در اخت ستين يزيچ. دهم يم يگريد
 تياگر زائد بر ثلث وصـ  و استديگران ماتَرَكش مال  ،ياز فوت هر كس

بداند هـر   يوقت نيبنابرا. وارث اجازه دهد نكهيمگر ا ستين حيصح، كرد
 شـود  ينه از آمدنش مغرور ماست،  يكه به دستش آمده امانت اله يلما

ـ كه ا يآن صاحب اصل. شود يو نه از رفتنش متأثر م ـ را داده در  ني  كي
 چيهـ  بـه . اسـت  گرفتهپس  يگريد ي است و در لحظه دهيلحظه بخش

  .بشودمتأثر  دينباوجه 
بـا  خـود  مـال   ي سـه يو از مقاديگـري  مال نسبت به  نيهم چن

از حسـود   كـه خـود  اسـت   يحسادت صفت. بورزدحسادت  دينبا گرانيد
  :ديگو يم يسعد. زند يدرون خودش، خودش را آتش م

ــوانم ــه ن تـ ــآنكـ ــدرون كســـ  ازارميـ    يانـ
 1نـج در اسـت  رخود به  ز كنم كوه حسود را چ  
 نكـه يآزارش بدهـد خـودش از ا   يكسـ  نكهيبدون احسود  يعني

شـود ولـي بـه     ناراحت مـي  ،جاها از او بهترند يدر بعض گرانيد نديب يم
 فيآن طرف را ضع خواهد يخودش بهتر بشود، م كهرود  نمي نيدنبال ا

ـ طرف نبا يكاز انسان . ببرد نيكند و از ب از طـرف  حسـادت كنـد و    دي
البته ( وجه چيهبه كار ببرد و به  اديحرص زديگر نبايد براي كسب مال 

                                                                          
 .18، گلستان، ص كلّيات سعدي.  1



 69/  )پنجمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح

 اسـت و كـه مشـكوك    يمـال نبايد دوروبر  )درجات ايمان متفاوت است
 ،خواهـد بـود  نيـز  تـر   و به اين طريق ايمن رودب ممكن است حرام باشد،

  .شاءاهللا ان
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فات  نخال    ؤ
من ؤصـفات و اخـالق مـ    ،خواننـده  توجـه در خاتمه براي ازدياد 

ست و از فرمايشات خدا و رسول و اتر از كبريت احمر  واقعي را كه ناياب
ست به جـاي خالصـه آنچـه تـا      ا شالموالي و ساير موالي حضرت مولي

نويسم كه در اين مورد تكرار هم مطلـوب و بـراي    مي ،نوشته شداينجا 
  : ستاكيد و تذكر أت

خـالص، و دل خاشـع، و تـن     نيتست، خداخواه و خداجو، منؤم
ــزد . خاضــع دارد ــر راه نلغ ــرود، و ب ــرون ن ــايش از راه بي اش  دوســتي. پ

به خود پرداخته، به ديگران نپردازد، . غش باشد آاليش و كردارش بي بي
نگـاهش بـه   . خود ترسـان و ديگـران از او در امـان باشـند     خود بر و از

. سـت ااش عبرت، خاموشي او حكمت، گفتـارش حقيقـت    معرفت، بهره
دانايي را با بردباري، و خرد با پايداري، و گذشت با توانـايي، و شـجاعت   

و هنگام نيكي كردن شادان، و از بدي پشيمان، . و مهرباني دارد با نرمي 
هـا پافشـاري    پايان كـار را بسـنجد و در سـختي   . رسان باشدو بر خود ت

جويـد، و آمـاده و    ةو در هر حال و هر كـار يـاري از صـبر و صـلو     كند،
  .مهياي مرگ باشد، و ساز و برگ آن را فراهم سازد

نيكي صرف نمايد و سفارش  سرمايه عمر را بيهوده نگذراند و در
گذشـتش بـر خشـم، و     ش بر شهوت چيره باشـد، و ئحيا .به نيكي نمايد

دوستي بر كينه، و قناعت بر آز، جامه مانند مردم پوشـد، در ميـان آنهـا    
زندگاني كند، و دل به آنها نبندد و در كار بندگي شتاب كند، و كار امروز 

روي كند، و از معصيت خود را نگـاه دارد،   به فردا نياندازد، و در دنيا ميانه
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خود نيكي كند، و با آن كس كه از زيانش به كسي نرسد، به بدكننده بر 
ال از كسـي نكنـد، و   ؤكننـده را ببخشـد، سـ    او بگسلد بپيوندد و محروم

نيـاز نبـرد، و نيـاز     درخواست ديگران را رد نكند، روي نيـاز جـز بـه بـي    
نيازمندان را برآورد، انصاف نخواهد و انصاف دهد، خود را از لغزش نگاه 

ديگــران درگــذرد، دشــمن  دارد و هميشــه مقصــر شــمارد، و از لغــزش
  .كشيدگان باشد ستمگري و يار ستم

 ،از سردي مردم دلگير نگردد، تجسس عيوب نكند، و عذر پذيرد
و عيب پوشد، از چاپلوسي مردم شاد نگردد، از بدگويي اندوه به خـود راه  

و در شادي آنها شاد و بـه گرفتـاري آنهـا     ،منين يكدل باشدؤبا م. ندهد
تواند به همراهي چاره انديشد و دل آنهـا را خـوش   اگر  .اندوهناك گردد

براي آنها خواهـد آنچـه   . و اگر نتواند از خدا درخواست چاره نمايد. سازد
من قهـر  ؤاز مـ  .براي خود خواهد و بر آنها پسندد آنچه بر خـود پسـندد  

  .نكند و پند در پنهان دهد، و نيكي آنها در آشكار و پنهان خواهد
نود نگـردد و از رفـتن آن انـدوهگين    به روي آوردن دنيـا خوشـ  

لغزش را تكـرار نكنـد، تـا    . همت بلند دارد، به عادات بد خو نكند. نشود
نپرسند نگويد و چون گويد كم و سنجيده گويد، كردارش گواه گفتـارش  
باشد، از تدبير زندگاني فروگـذار نكنـد، از فريـب و دورويـي و دروغ بـر      

ديگـران را پسـت نبينـد، كسـي را     باشد، و خود را بزرگ نشمارد و  كنار
سرزنش نكند و با مردم نستيزد، و با زنان كم نشيند ولي به آنها مهربان 
باشد و دلشان خوش دارد، دل همسايه را بدست آرد، صدا را بلند نكنـد،  

چيني نزد كسـان ننمايـد در اصـالح كوشـد، در حكـم از درسـتي        سخن
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رد، دركارها شتاب نكنـد نـام   نگذرد، ستم روا ندارد، در خنده پرده حيا ند
دشـنام ندهـد، دوسـت دانـا      الغيب همه نمايـد،   مردم به بدي نبرد، حفظ

زدگان و يار آوارگان و ناتوانان باشد،  گزيند و از يار بد بپرهيزد، ياور ستم
با درويشان نشيند و خوشنودي مردم را بر خوشنودي خدا نگزيند، و بـه  

هي نكند، او را كه خواندنـد بپـذيرد،   مال و جان و اندام در همراهي كوتا
بر دوستان به ديدار سالم كند، در كار مشورت نمايد، در مشورت خيانت 

الجعالـه كـه نـاروا نيسـت      حـقّ الزحمه و  حقّنكند، رشوت نگيرد، گرچه 
در ايـن مضـامين بـا سـنجيدن خـود و كردارمـان        دقّتستاند و اگرچه 

ست، نبايد دسـت  الش فراوان پايان و فض نااميدي آورد ولي كرم خدا بي
  :اش را نتوان گذاشت از طلب داشت و آنچه به تمام نتوان دريافت همه
   گرچــه وصــالش نــه بكوشــش دهنــد    

 چـــه تـــواني بكـــوشهـــر در طلـــبش   
بايد كوشيد و اين صفات را ميزان ساخته كردار را بر آن سـنجيد  

نيـاز پـوزش    روزگار ديـده بـا نيـاز از درگـاه بـي      و خود را گناهكار و تبه
  :خواست

ــويش   ــه ز تقصــير خ ــه ك ــان ب ــده هم    بن
ــدا آورد     ــاه خـــ ــه درگـــ ــذر بـــ  عـــ

   ورنـــــــه ســـــــزاوار خداونـــــــديش
ــا آورد    ــه بجـــ ــد كـــ  كـــــس نتوانـــ

بـه  اميد كه به همه دوستان حال بنـدگي و نيازمنـدي بخشـد و    
  .ق داردآنچه پسند مولي است موفّ
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ن ی  ور ب ناو ح یوات  ه پندصا ر   رح رسا 

ت اّول   س
شرح داليل بقـاي روح  * شرح فكر و تحقيق * شرح مقدمه * 

  .مؤمنينخالصه صفات * و تجرّد نفس و عالم آخرت 

ت دّوم   س
خالصـه صـفات   *  فكـر شـرح  *  ذكـر شـرح  *  ايمانشرح * 
  .مؤمنين

ّوم ت    س
 * شرح آداب خدمت* ات صحبت و صلوشرح *  انتظارشرح * 

  .مؤمنينخالصه صفات  * كتمان سرّشرح 

ھارم ت    س
ياد مرگ، امل شرح * مراقبه و محاسبه شرح *  اخالقشرح * 

خالصـه صـفات    *شـرح حيـاء، خـوف و رجـا      *شرح توبـه و انابـه   * 
  .مؤمنين
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***  
ي اين جزوات، مستقل از هـر سـازمان يـا     با توجه به آنكه تهيه

است جهت  خواهشمند  گيرد، و يا انتشاراتي صورت مي ي خيريه مؤسسه
 0912 583 8242 ي تلفـــن ســـفارش جـــزوات، فقـــط بـــا شـــماره 

  .بگيريد تماس
***  

بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جزوه توفيـق خـدمت   
  .شود اند، سپاسگزاري مي مالي داشته
  


