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  مقدمه

 ربـك  الـي  كادح انك االنسان أيها يا * الحسنه الموعظة و بالحكمة ربك سبيل الي ادعوا«

  .»فمالقيه كدحا
  ي او راست بگو كجا روسوي هب ي نروگر

  او يكو و است يو ملك ي،كن رو كه يطرف هر
ـ  كه اي مجموعه  در كـه  سـت ا يواخالقـ  ياعتقـاد  دروس جلـسه  35 يـد، دار رو يشپ

ـ پ از پـس  و شـده  زاربرگـ  يهفتگـ  صـورت  به »نيبحر ديحدارالتو«  و نـوار  از شـدن  ادهي
 تفـسير  ايم بـه    كوشيده جلسات نيا در .است گرفته قرار انمند  عالقه دسترس در ي،بازنگر

 ياصل بحث .دارند ميمستق رابطه يزندگ امور و شناسي روان با كه بپردازيم ياتيروا و اتيآ
   .است ياخالق فضائل و يقرآن اخالق ليتحص و نفس هيتزك ،ها  درسنيا در ما

  
  هدف

 معنـا  بـا  يـشان  را برا  ياي كه زنـدگ      گونه به دارد، واميها را به تكاپو        كه انسان  ي از عوامل  يكي
 بـه آن  يدن رسـ ي بـرا انـسان تـر باشـد،     اندازه هدف مهمهر زيرا ؛ آنان است »هدف« د،كن  مي

  د؟گرد  هدف مهم مطرح مييك به عنوان  انساني براي امرچگونه اما. دكن تر تالش مي بيش
 و كند كسب را الزم معرفت شيخو هدف درباره يآدمكه    هنگامي: تگف ديبا پاسخ در

   .دكن مي تالش آن به يدنرس براي د،باش آگاهخوبي   بهزين آن جهينت از
 بداننـد   يـد  با ندكن   دانش شركت مي   يل تحص ي كالس برا  يك كه در    كساني ، مثال براي
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 ميـزان  چـه    تـا  و دارد   يـت  اهم يشان هدف تا چه اندازه برا     آن د،نكن   دنبال مي   را يچه هدف 
.  باشند آگاه كامالً   يز هدف ن  يجه نت از يد با همچنين.  تالش كنند  آن به   يدن رس ي برا حاضرند

 االهـي  يفه خل مقام در و   يد آفر »يماحسن التقو « في را انسان   »يناحسن الخالق « خداوند   زيرا
 او را از عرش بـه فـرش و          سير و »يفة االرض خل  ي جاعل ف  اني« :درمو كه ف  گاه آن ؛قرار داد 

 خلقـتش  چراكـه  يابد؛ تكامل   ي و صعود  ي نزول ير س ين به ملكوت قرار داد تا در ا       ملك از
  . نيستعبث 

 تـو  پـس  ،شـده  خلـق  تو يبرا زيچ همه .دارد وجود يعظمت چه عالم خلقت در بنگر
 ؛»جلـي  وخلقتـك أل   جلـك  أل ياءخلقت االش « آدم بن اي :دفرمو خود كه !خدا يبرا ؟چه يبرا

  .  خودمي و تو را برايدم تو آفري را برايز چهمه
 دانشگاه  ين ا در.  هستند يانش دانشجو ها  انسان و   ان معلم انبياء است كه    ي دانشگاه دنيا

 يـامبر  معلم پ  آخرين. ندكن   مي يس شاگردان تدر  براي را   ي آسمان كتب االهي انبياياست كه   
 را  ي كتـاب آسـمان    يـن  ا �يت ب اهل ،�يامبر از پ  بعد. است قرآن ، كتاب آخرين و �اسالم

  .»ي كتاب اهللا و عترتين الثقليكم تارك فإني« :د فرمو�يامبر كه پچرا ند؛كن  مييستدر
. درسـ    مي اللّهي����� است كه به مقام      ي كامل انسان ، دانشگاه ين ا التحصيل  فارغ البته و

 به كمـال  آيا د،بگذارنن شركت نكنند و كتاب را مهجور         اگر شاگردان در درس استادا     حال
 ي كه ممكـن اسـت فقـط بـرا         يايي علوم دن  يري فراگ ي برا يا در دن  ما كه افسوس   ند؟رس  مي

 و راه   ي زندگ ي از قرآن كه قانون اساس     اما ،ريمگذا   سال وقت مي   چندين د،امرار معاش باش  
ـ       غافليم د،كن   مي يان را ب  ماتكامل    عبـارات  ، قـرآن  در. يمبـر    مـي  رسـ  ه و در جهل مركـب ب

 و  بينديشيم ،يم بدان كه ين ا براي ، رفته كار به فراوان »التعقلون« و »يتفكرونال« ،»يعلمونال«
  ! افسوسولي يم؛ تا انسان شويمعمل كن

 د شـا  يش خو ي روز به استاد   يك     ميشد استاد به يكودك به روز كي
   يمشد

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  2424

ـ   از       فتاد چه را ما كه نگر سخن انيپا  و بـر خـاك      يمر آمـد   خاك ب
  يمشد

 معرفـت « بـه  دنيرسـ  يبـرا  يزندگ در قرآن يها   آموزه اجراي همانا ت،سعاد راه پس
 اندازه به معرفت نيا به دنيرس .دباش   مي »يخودساز« و »يپاكساز« ،»نفس تمعرف« ،»رب

ـ   شمار مي  به يخوشبخت ديكل و است پذير  كس امكان  هر يوجود سعه و تالش  البتـه  ؛دآي
   .لمحص و است مسافر كه بداند و باشد كوشا يآسمان كتاب فهم درچه  چنان
  

  م؟يبرس معرفت به چگونه

 يي توانـا  بلكـه  ؛ ندارنـد  عالقـه ها     آن به مردم   توده است و    خواص علوم مخصوص    بعضي
  . فلسفي مسائل مثل د،ها را هم ندارن  آنيريفراگ

 مـرگ و    مـسأله  ماننـد  رند؛ي بگ فراها     دارند آن  عالقه عامه مردم    ندكه هم هست  ي امور اما
   :دشو  مي هم مطرحؤاالتي باره سين كه در ايامتق

 جسم  ين انسان در هم   آيا يست؟ من چ  يت واقع :دپرس   خود مي  از آدمي كه ين اول ا  مسأله
 يـا  آ سـت؟  ا ي زنـدگ  يان مرگ پا  يا آ و روح و جسم است؟      ي دارا ا ي د،شو   مي خالصه يظاهر

   ممكن است؟يگر انسان با جهان داط ارتبياآ دارد؟ و وجود يگري دجهان ،بعد از مرگ
  .  آن استلباس ، بدنو دارد قرار »من« نام ه بواقعيتي ، جسمين اي در وراچون

  . دگرد  ميثابت وگاه با ادله ساده ي با ادله فلسفي گاه:يلدل
 در طـول زمـان جـسم        دانيم   مي و ، من چشم ، دست من  :ييمگو   اشاره مي  در ، مثال براي
 آن شـخص را بـا همـان         و د،شـو    نمـي  عـوض  انـسان    يقـت  حق ولي د،شو  ي م يلبارها تبد 

 با وجود و د،گذر  مي و كهولت بر انسانپيري ،جواني ،كودكي. ندشناس  مييمشخصات اول
 يـل  دل ينتـر    سـاده   و ين بهتـر  ين ا و. دانند   مي  را همان شخص   او ر، فراوان در ظاه   ييراتتغ

 و  االهي نفخه او يقت بلكه حق  يستو ن  ا ي و جسم ماد   بدن ، انسان يقت حق كه يناست بر ا  



  2525  �  مقدمهمقدمه

  :ي مولوقول به. از عالم ملكوت است
   از بدنماند  ساختهقفسي ي روزچند     از عالم خاك يم باغ ملكوتم نمرغ

 ي و كـسان   دشو   مي يان مهم ب  يقي ساده حقا  ي زبان ا مجموعه ب  ين خداوند در ا   خواست به
 يـن  چنـد جلـسه از ا      يـا  و   يـك لعـه    با مطا  ندتوان   مي د، مطالعه ندارن  براي كافيكه فرصت   

 ينتوان از ا  مينيز ي جلسات سخنرانبراي. سند روح و آرامش درون بري صفابه ،مجموعه
  . مجموعه استفاده كرد

  . يرد قرار گ4 عصري مورد قبول حضرت ولكه آن اميد به
 يـن  از آثارشـان در ا     كـه  را ي كـسان  همـه  مخواه   مي  خدا از واز همه التماس دعا دارم      

  .  رحمت خود قرار دهدقرين و ير كار خين در اسهيم ،عه استفاده شدهمجمو
  . ين اجمعله محمد و آي اهللا علوصلّي.  و علم قرآن منور بفرمايمان انور هقلب ما را ب! ياخدا
  مــذهب رنــدان كــردم  پيــروي هــا ســال

  راه بـردم  بـه خـود      نـه  به سـرمنزل عنقـا       من
  كــام كــه مــنبطلــب ت،عــاد آمــد ازخــالف

ــر اي ســايه  اي گــنج مــراد  فكــنيــشم ردل ب

 توست نه به دست من و       مستي و   ي مستور نقش
 طمـع  فردوس، و   جنت ، از لطف ازل   دارم
  بنواخـت  يوسـف  صحبت ، سرم يرانه كه پ  اين

  حافظ نكند درخم محـراب فلـك       هيچ
  

  به رنـدان كـردم     حرص خرد،   ي فتوا به تا  

  كـردم  يمان سل مرغ مرحله با    ين ا قطع
  كـردم  يشانر زلف پ  آن از   يت جمع كسب

  كردم ويران تو   ي خانه به سودا   ين من ا  كه

  كـردم  آن! بكـن  سلطان ازل گفـت      چه آن
  فـراوان كـردم    يخانـه  م ي دربان گرچه

  است كه دركلبه احزان كـردم      ي صبر اجر

  تنعم كه من از دولت قرآن كردم       اين
      
      
  »حافظ«  



 

  
  
  
  

  : اول جلسه

Aا EN ز����  �� TUV� و W�XY 	
د؟\]� �ز�� �ی
  كنيم و چگونه بايد زندگي كرد؟ براي چه زندگي مي �

  علم و تعليم و تربيت �

  تأثيرعلم بر جان آدمي �

  ازعبوديت تا رسالت �

  علم حقيقي معرفت خداست �

  قرآن؛ قانون اساسي زندگي �

  استجابت دعاي حضرت ابراهيم �

  تزكيه چيست؟ �

  تالش براي رسيدن به انسانيت �

  همه چيز براي انسان و انسان براي خدا �

  حكمت چيست �

  مجهوالت انسان �

 

  
  
  
  
  

  كرد؟ يزندگ ديبا چگونه و ميكن مي يزندگ چه يبرا

  . م مرا بپرستند نيافريدكه اين براي را جز انس  وجن و 1؛»عبدوِنلِي إِلَّا والْإِنس الْجِنَّ خَلَقْت وما«

 عبـادت  مرا ؛يعرفوناي ل  يعبدونل« 2:دنيافرم   مي هي آ ني ا ري در تفس  �ني امام حس  حضرت
   .»بشناسند مرا يعني كنند

 را  ي زندگ راز معبود را بشناسد و      يد با بنده.  معبود را شناخت   يد كردن با  ي بندگ ي برا زيرا
: انـد   فرمـوده  يـث  لذا در احاد   و.  او موال  و است   عبد خود، بداند كه    بايد. تا عبادت كند  بداند  

 اسـت   ي كـه موجـود    دبـر    مـي  پيهركس خود را شناخت،     . »من عرف نفسه فقد عرف ربه     «
  .  استشده داده وي به يت عاربه دارد، ياردر اخت چه  و وجود او و هر آنيربط
  كنم يو ميتسل و نميبب خشر يروز  تدوس سپرده حافظ به كه تيعار جان نيا

  .  به علم و معرفت شده استي فراواندي تاكي نورانثي و احاداتي در آلي دلني همبه
  
 تيترب و ميتعل و 3علم

اي    نمونـه  به كه شده انيب ياريبس اتيروا و اتيآ »تيترب و ميتعل« و »علم ضهيفر« درباره
                                                      

 .56ت، ايذار. 1

 .نيالثقل نور ريتفس .2

، كل در و است اهللا معرفت و يااله علم مقصود د، يآ  ميانيم به سخن معرفت و علم از هركجا ها  بحثنيا در. 3

 .باشد يم يخودشناس و يخداشناس و معاد و مبدأ معرفت
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  :دشو  مياشارهها   آناز
ـ   ي عل يضة العلم فر  طلب« :دنيفرما   مي �اكرم رسول  ي آمـوز  علـم ؛  »مؤمنـة  و   ؤمن كل م

   . همه مؤمنان واجب استيبرا
 انـسان بـه     ي بـرا  زيـ  علم ن  طلب ت، انسان واجب اس   ي كه نماز و روزه برا     گونه  همان
 صورت آمـده    ني ا به گري د كتب از   يخ در بر  ثي حد نيا.  واجب مطرح است   يعنوان امر 

ـ  كه فر  جا اما ازآن    »ؤمن كل م  ي عل يضة العلم فر  طلب« :تاس ـ  زن   مخـصوص  ،ضهي  مـرد   اي
  . سندي دركتب مختلف بنوراتيي تغنيا با را آن نبود كه يازين ت،سين

  
  يآدم جان بر رعلميتأث

 از  فراتـر  ، انـسان  يقت حق عنيي.  جسم او  ا ب نه دارد،   ارتباط جان انسان    با علم، يرتأث  و يلتحص
 حقيقـت . اسـت  آدمـي  ي مـاد   جسم مخصوص يت، جنس كه چرا ؛ بودن است  مذكرمؤنث و   

  : نقش بسته استيفه شريه آاين در يز انسان نانسانيت و است او يت انسانهمان ،انسان
  . به آدم آموخترا]  موجوداتي[ها  همه نامخدا و؛ 1»وعلَّم آدم األَسماءكُلَّها«

   .آموخت انسان به را »ي الحسناسماء« د،خداون
 بلكـه  نـدارد؛  اختـصاص  � حـواء  اي و   �رت آدم  آموزش فقط به حض    ني ا :مي كن دقت

ـ  ا از.  اسـماء خداونـد باشـند      گـاه  ي برسند كه تجلـ    ي به مقام  ندتوان  ي م ها  انسانهمه    ،رو  ني
 هستند كه به انـسان      يقيحقا ،...  و حج ،روزه ز، چون نما  ي علم و انجام امور واجب     ليتحص

  .  روح استي غذاعلم ،نيبرابنا. د برس»يااله اسماء يتجل« ي تا به مقام باالندكن يكمك م
 ميبين  كه مي    چنان ؛است نكرده ديتأك تعلم و ميتعل بر اسالم اندازه به يمذهب و نيد چيه

   .است شده نازل تفكر و تعقل و دانش ليتحص و علم درباره قرآن از ياديز اتيآ

                                                      
 .31، قره ب.1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  3030

 كه دارد يباالتر مانيا يكس؛  »1معرفة أفضلكم   يمانا ا أفضلكم« :دنيفرما   مي �اكرم رسول
   .باشد داشته يباالتر معرفت

ـ آ .نـد فهم   مـي  بهتر د،نكن مي تالش علم كسب يبرا كه يكسان را نكته نيا  كـه  آنـان  اي
 ترديـد،   بـي  اسـت؟  نداشـته  يريتأث عبادتشان و مانيا بر اند،   يافته يآگاه خدا درباره ياندك

   .شد خواهد افزون مانشيا د،شوتر  شي بانسان معرفت هرچه
 و انـسان  انيـ م يهـا    تفاوت به تاكنون ايآ :ميكن نگاه موضوع نيا به گريد هيزاو از حال

 امـا  ؛است وانيح و انسان اشتراكات از مثل ديتول و دنيآشام ،خوردن د؟يا دهيشياند وانيح
 بـر  .اسـت  تعقـل  و عقل از گيري  بهره د،شو   مي وانيح بر انسان يبرتر باعث كه اي  ويژگي

تـر    نزديـك  بودن انسان به د،كن استفادهتر    شي ب خود يبرتر نيا از آدمي هرچه ،اساس نيا
   .دگير  ميقرار واناتيح فيرد در ،مهم نيا از گرفتن فاصله صورت در و دشو مي

 !ليـ كم يا ؛»2ما من حركة اال و أنت محتاج الي معرفة        ! يا كميل « :دنيفرما   مي �يعل امام
  .يهست معرفت ازمندين آن انجام يبراكه  ني امگر ت،سين يحركت چيه

 يآگاه و علم اساس بر ديبا نانسا يسو از  ـ ساده چند هر  ـ يعمل هر انجام شد گفته
 .اسـت  ياساس اريبس يموضوع ،نيزم و ها   آسمان خالق شناخت كه است مسلم پس .باشد

 يزيـ چ نيچنـ  ؟كنـد  يبنـدگ  و باشـد  »عبد« دتوان  ي م د،خو خالق شناخت بدون انسان ايآ
   .ستين ممكن
  

  سالتر تا تيازعبود

ـ  فرموده و ما ن    اني ب � در مورد حضرت رسول    وند كه خدا  يلي از كرامات و فضا    يكي  در  زي
 :دباشـ   ي آن حـضرت مـ     يبنـدگ  مقام ،مدهي   مي ي گواه مسأله ني روزانه به ا   يتشهد نمازها 

                                                      
 .160 ح، 2ج، بحاراالنوار. 1

  .35 ح، 1ج،  همان.2
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 ابتدا  � كه محمد  دشو   مي استفاده جمله   ني ا از. دي كن دقت .» أن محمدا عبده و رسوله     أشهد«
  .  شدختهيمقام رسالت برانگعبد بود و سپس به 

 بـود  عبد ت،اس ستهيشا كهگونه     آن توان  ي نم ،نفس معرفت و االهي معرفت بدون ،پس
   .آوردجا   بهرا يبندگ حق و

 تعقـل  و تفكـر  ت،شـناخ  ت،معرفـ  ،علـم  بـه  را انـسان  اريبـس  يموارد در ميكر قرآن
 سعادت يبرا آدمي حسال و دارد نياز سالح به يعمل هر يبرا او كه چرا ؛است فراخوانده

 اسـت  »عمـل « و »علم« بال دو با انسان يعني .است معرفت و علم همانا ت،آخر و ايدن در
  1.ابدي دست ياخرو و يابد سعادت به و باشد آسوده ايدن در دتوان ي مكه

  
  خداست معرفت يقيحق علم

  .  استمعاد و أ كسب معرفت مبدي براي راه شناخت خدا و ابزاردراي   وسيله»علم« بنابراين،
 را معرفـت  يواقعـ  لـذت  د،بـر  يپ معلول به علت از انسان چون كه است نيا قتيحق
 خواهـد  را خـدا  بـا  مناجـات  و قـرآن  قرائـت  حقيقي طعم كه استجا     اين و دكن  مي درك
   .درس ي مآرامش به و ديچش

 و اسالم اتيح ،علم؛  »2ين و عماد الد   سالم اإل يات ح العلم« :دنيفرما   مي �رسول حضرت
  .است نيد يبرا يعمود
 انجام آخرتش و ايدن يبرا را يعمل دتوان  ي نم و ددان   نمي باشد جاهل كه يمسلمان يعني
 نيتـر   بـزرگ  از يكي مسأله، نيا و است ها  انسان تعقل و تفكر يبرااي     واسطه ،اسالم .دهد

                                                      
:  چـون  ييها ژه مرتبه وا  770،  »علم« مرتبه واژه    150ت،  اي كه درباره مفهوم تفكر و تعقل در آ        دهد ي نشان م  قاتيتحق .1

»لمـ  علم پ  يعني(» فقه« مرتبه واژه    20،  »عقل و تعقل  « مرتبه در مورد     49،  »... و علميل،  علمي،  اعلموا،  ع  كـردن دربـاره     داي

 .و مشتقات آن ذكر شده است» فكر« مرتبه واژه 17و ) نيفروع د

 3934 ص، 8ج، الحكمه زانيم. 2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  3232

   .درو ي مشمار به اسالم افتخارات
 وقـت  سـاعت  كي؛  » ألف ختمة للقرآن    عشرة ي طلب العلم أفضل من أثن     ي الساعة ف  ان«

   .است قرآن ختم هزار دوازده از برتر ،1علم يريادگي يبرا كردن صرف
 در انـسان  يبرا حسنه 10 ،قرآن از حرف هر يحت و كلمه هر تالوت يبرا كه ميدان يم
 يازا بـه  يد،كن تالوت را »الم« مانند كلمه كي تنها شما اگر ،مثال يبرا .دشو   مي گرفته نظر

 تـالوت  با كه ديكن تصور ديتوان  ي م ايآ .دشو   مي نوشته شما يبرا حسنه 30 ،حرف سه نيا
 هزار دوازده با ديشينديب حال !د؟شو   مي نوشته شما يبرا حسنات زانيم چه قرآن ختم كي

   !ديكن مي افتيدر حسنات زانيم چه قرآن ختم
 االهـي  معرفـت  و علـم  ليتحص صرف را خود وقت از ساعت كي كه يصورت در اما

 كـه  صـورتي  در زيـرا  ؛بـود  خواهـد  قرآن ختم هزار دوازده نيا از شيب آن حسنات يد،كن
 را يعلم و كند خدا شناخت و دانش يريادگي صرف را شيخو وقت از ساعت كي انسان

 قرآن ختم از دتريمف اريبس د،كن افتيدر را يتر  عميق مفهوم ،قرآن قرائت هنگام كه اموزديب
 پروردگـار  با مناجات و نماز در يحت ريتأث نيا .است خدا شناخت و معرفت داشتن بدون

 مـدنظر  ،آن بـه  عمل و اتيآ درك بدون قرآن ختم ت،اس مسلم چه  آن. دشو   مي انينما زين
ـ  رفتـار  گونـه    اين اگر كه است قرآن اتيآ به عمل و معرفت كسب مراد بلكه ت،سين  ،ميكن

   .كرد ميخواه حققم را آن و دانست ميخواه را ايانب بعثت از هدف
 يرْفَع إِبرَاهِيم الْقَواعِد مِنَ الْبيـتِ       وإِذْ« :دخواه   از خدا چه مي    �ابراهيم انبيا، پدر يد كن توجه
 . دندبر خانه كعبه را باال مي���   پايهاسماعيل  كه ابراهيم وزماني]  كنيدياد [ و؛ 2»وإِسماعِيلُ

 به د،بسازن را خدا خانه شدند رمأمو �لياسماع حضرت و �ميابراه حضرت كه يزمان

                                                      
 .معاد و مبدأ به معرفت و خداوند شناخت .1

 .127، ره بق.2
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 عمل  نيا  [!پروردگارا؛  »1 مِنَّا إِنَّك أَنت السمِيع الْعلِيم     تَقَبلْ« :دكردن دعاچنين     اين خدا درگاه
  . ييدانا ر كه تو شنوا وياز ما بپذ]  را

ـ با را خداونـد  »بـودن  ميعل و عيسم« مسأله نيهم كه داشت توجه ديبا  معرفـت  بـا  دي
 فيتوص را خداوند« :ددنيپرس يشخص از معصوم امام كه ت،اس آمده ثيحد در .ميبشناس

  ».است ريبص و عيسم د،خداون« :ددا پاسخ شخص آن .»كن
 ريبـص  و عيسم انيم يفرق چه ي،عني( »ميهست ريبص و عيسم هم ما ،خوب« :دفرمو امام

  )است؟ خداوند بودن ريبص و عيسم و ما بودن
 گونـه    اين خداوند بودن ريبص و عيسم بفهماند مردم به كه بود ينا امما منظور ،واقع در

   .نديبب و بشنودها   آنبا تا باشد داشته گوش و چشم مانند يعضو كه ستين
 لَـك ومِـن ذُريتِنَـا       مسلِمينِ واجعلْنَا   ربنَا« :يدبخوان دقت با را �ميابراه يدعاها نيا لطفاً

 از دودمـان    نيز و ،تسليم خود قرار ده   ]  همه وجود    با[ ما را   ! پروردگارا ؛»2كأُمةً مسلِمةً لَّ  
  . آرپديد كه تسليم تو باشند يما امت

 منَاسِكَنَا وتُب علَينĤَ إِنَّك أَنت التَّواب       أَرِنَا« :دكهكن  مي طلب خداوند از ادامه در نيهمچن
ريپذ توبه تو همانا كه يببخشا را ما و بده نشان ما به را نما يعباد آداب خداوندا؛  3»الرَّحِيم 

   .يمهربان و
 ويعلِّمهـم  اتِك وابعثْ فِيهِم رسوالً منْهم يتْلُو علَيهِم آي       ربنَا« :كه بود نيا او يدعا گريد و

 از  ي آنـان پيـامبر    ميـان در  ! دگاراپرور؛  »4 أَنت العزِيزُ الحكِيم   ك ويزَكِّيهِم إِنَّ  مةَالْكِتَاب والْحِكْ 
 از [ و بياموزد،   حكمت و   كتاب را   آنان و بخواند،ها     آيات تو را بر آن     كه ز،خودشان برانگي 
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  .  هستيحكيم و ناپذير شكست يتوانا زيرا تو ؛ كندكشانپا ] يباطن و يظاهرهاي  آلودگي
 فرمـود  د،ركـ  دعـا  اش هيـ ذر و خـود  يخداپرست يبراكه    ني ا از سپ �ميابراه حضرت

 هيـ ذر(ها     آن بر را خدا اتيآ كه كند مبعوث را يامبريپ )اش هيذر( خودشان ينب از خداوند
   .كند هيتزك راها   آنو اموزديب شانحكمت و كتاب بخواند، )امتش و

 حضرت هيذر از �رسول حضرت كه چرا ؛شد مستجاب �يمابراه حضرت يدعا اين
 حـضرت  يدعـا  ابتاسـتج اي     گونـه  بـه  �رسـول  حضرت بعثت يعني .است �لياسماع
   .دشو  ميمحسوب �ميابراه
 فـرق  حكمـت  ميتعل با كتاب ميتعل كه ميابي  ميدر هيآ نيا در مذكور مطالب به توجه با

 ازايم    هپرداخت قرآن ديتجو و يظاهر جنبه به فقط زين خدا كتاب ميتعل نهيزم در ما .دكن  مي
   .ايم هبازماند است حكمت و ميمفاه و يمعان درك همانا كه كتاب باطن ميتعل

  
   يزندگ ياساس قانون ؛قرآن

ـ ا بـر  .دآمـوز    مـي  مـا  بـه  را كردن يزندگ چگونه دستورالعمل كه است يا نسخه ،قرآن  ني
ـ نو منظور و ميبخوان را آن ديبا ،ها دستورالعمل نيا به كردن عمل يبرا ،اساس ـ ا سندهي  ني
 و باطن و ميكن اكتفا مهم امر نيا ظاهر به تنها اگر صورت،  اين ريغ در .ميكن درك را نسخه
  .آورد مينخواه دست به را كامل جهينت ،ميساز رها را دستورات به عمل

 و يآسـمان  كتب به اشاره مذكور، آيات در كتاب از مقصود كه گفتتوان    ي م رو نيا از
 هيتزك به امر ،نيچنهم .است كتاب اين در موجود يها دانش و علوم معاني حكمت از مراد

   .است لهيرذ اخالق از درون يپاكساز يمعنا به
  

  ميابراه حضرت يدعا استجابت

 رسولًا مـنْهم يتْلُـو علَـيهِم آياتِـهِ ويـزَكِّيهِم           الْأُميينَ الَّذِي بعثَ فِي     هو« :يدكن توجه هيآ نيا به
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مهلِّميعلُ لَ       وإِن كَانُوا مِن قَبةَ والْحِكْمو بِينٍفِي ضَلَالٍ    الْكِتَاببـي   مردم كه در ميان     اوست؛  »1م 
 از[  را آنــان از خودشــان برانگيخــت تــا آيــات او را بــر آنــان بخوانــد و پيــامبري ســواد،
 بـه  آنـان  و بياموزد،   حكمت و   كتابها     آن بهپاكشان كند و     ] روحيي فكري و    ها  آلودگي

  . يقين پيش از اين در گمراهي آشكاري بودند

ـ  اما .است ميابراه حضرت يدعا استجابت يمعنا همانا ،فهيشر هيآ نيا !يآر ـ ا نيب  ني
ـ ا يدعـا  اسـتجابت  به مربوط كه اي  آيه و ميابراه حضرت يدعا يعني هيآ دو  ت،اسـ  شاني

 پـس  و دهيگرد انيب كتاب آموزش و اتيآ تالوت ابتدا نخست هيآ در .دارد وجود يتفاوت
 و آمده هيتزك و اتيآ تالوت ابتدا ،دوم هيآ رد كه يصورت در .است شده امر هيتزك به آن از

 ميبـدان  كـه  اسـت  شايسته ،نيبنابرا .است شده امر حكمت و كتاب آموزش به ،آن از پس
  ه؟يتزك اي حكمت و كتاب آموزش :دشو انجام ابتدا در ديبا كي كدام

 امـا  ؛رديـ گ صـورت  حكمت و كتاب آموزش از شيپ ديبا يوخودساز هيتزك ترديد، بي
 در كـه  گونـه   همـان  .باشـد  داشـته  علـم  آن يچگونگ و هيتزك به انسان ديبا زين هيكتز يبرا

 .اسـت  آن دربـارة  شـناخت  ازمنـد ين يعملـ  هر انجام يبرا آدمي ،ميكرد انيب بحث يابتدا
 يخودساز و هيتزك از پس .باشد داشته اندك چه اگر هايي  آگاهي ،هيتزك يبرا ديبا بنابراين

   .برسد حكمت و يعال علوم به دتوان ي مزين
  
  ؟ستيچ هيتزك

ـ با انسان .است) يروح و يفكر ي،اخالق يها  آلودگي از( يپاكساز يمعنا به هيتزك واژه  دي
 يعنـي  ؛ابـد ي دسـت  يعمل و يعلم تكامل به ،كرده تيترب را خود روح بتواند تا كند هيتزك
ـ  در را امـل تك راه بتوانـد  تـا  ببرد نيب از ت،اس او تكامل مانع كه را ياخالق لهيرذ هر  شيپ
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   .است بوده حكمت و كتاب آموزش و هيتزك ،امبرانيپ بعثت از هدف چون ؛رديگ
 او بنـده  د،بـشناس  را خدا د،كن درك را قرآن ميمفاه كه دارد عالقه يراست به آدمي اگر

   .سازد دور خود از را يوانيح صفت هر و كند هيتزك ديبا د،برس آرامش به و گردد
 تنها را عمرش و باشد داشته يماد رنگ فقط انسان يزندگ كه است تأسف يبس يجا

   .كند صرف يماد و يجسم التيتما يارضا و دنيخواب و خوردن راه در
  
  تيانسان به دنيرس يبرا تالش

 به را شيخو تيانسان تا كند يسع ديبا و است بالقوه انسان د،شو   مي متولد تازه كه ينوزاد
 ر،منظـو  البتـه  .كنـد  تيترب را خود كه ناميد انسان را واتوان    ي م يزمان يعني .رساند تيفعل
ـ ن يمعنـو  و يروح تيترب به ،شدن انسان براي كه چرا يماد تيترب  ،گمـان   بـي . اسـت  ازي

 او خلقـت  از هـدف  كـه  تيانسان مقام به دتوان  ي نم د،نكن تيترب را خود كه يزمان تا انسان
   .ابدي دست ت،اس

ـ  زنده كه يمانز تا ها  انسان« :دوفرم   مي يدانشمند  )يعمـود ( القامـه  ميمـستق  مـرده  د،ان
  ».ندگرد ي ميافق مرده بميرند، كه هنگامي و هستند

 تمـام  و نكنـد  توجـه  خود بودن انسان مقام به ايدن در آدمي اگر كه است نيا او منظور
ـ ا حالت كه است يمتحرك مرده همانند د،بگذران اتيماد به را خويش وقت  و دارد ستادهي
   .است حركت قدرت يدارا او كه است نيا تيم با انساني نينچ فرق تنها

 زنده اسـت كـه      زماني آدمي. او بودن روح    ده زن عني ي ، بودن انسان  زنده يگر، د ي عبارت به
 و مـانع    ميرانـد  ي آرام آرام م   را او ي معنو بعد ي، ماد ي انسان تنها به زندگ    پرداختن. باشدمفيد  

 قـرار  االهـي  يه آين كه مصداق ادرس  مي يي جا به  و دگرد   مي وي ي جنبه روح  يترشد و تقو  
  . ترند  مانند چهارپايانند بلكه گمراهآنان؛ »1 كَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّأُولَـئِك« :دگير مي
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  .  خدا غافل هستنداتيآ ومعارف   ازرايز

 ،خـوراك  بـه  او يمـاد  جنبـه  .يمعنـو  جنبه و يماد جنبه :تاس دوجنبه يدارا ،انسان
 د،شـو    مـي  محـسوب  انـسان  قـت يحق كه وي يروح جنبه و اردد نياز ...و گاه پناه ،كپوشا

   .است روح هيتغذ و رشد يبرا علم و ي،معنو علوم نيازمند
ـ با آرام آرام بنـابراين  ؛نـدارد  يعلمـ  چيه ظاهر لحاظ از ،هشد متولد تازه نوزاد  را او دي

   .ختآمو وي به را خوردن غذا و رفتن راه چگونه و كرد تيترب
   راه رفتن آموختيوه شتا      برد پا به پا و بگرفت دستم

  آموخت گفتن و نهاد الفاظ    زبانم بر حرف دو و حرف كي
 گام به گام    ي جسم ماد  يت ترب مانند بايد عهده خود او است و       به آدمي روح   يت ترب اما

را هـا      شـود آن   ي سـع  يـد  دارد كه با   وجود اوسري رذائل در       يك عبارتي، به. يردصورت گ 
  . مهار كرد
 يابتـدا  همـان  از او .دگـرد   ي م انسان كه است »پرورش و آموزش« با يآدم :يدكن توجه

ـ د اسـاس  ،ليـ دل نيهم به .دارد را شدن انسان تيقابل د،تول ـ پ همـه  عتيشـر  و ني  امبراني
ـ ن قـرآن  موضـوع  .است »انسان« ـ تزك زي  را خـدا  فطرتـاً  انـسان  .اسـت  نفـس  بيتهـذ  و هي

ـ با كـه  گرفتـه  قـرار  ييهـا   حجـاب  او رتفطـ  بر ،نشده هيكتز چون اما ؛دشناس  مي ـ ا دي  ني
   .گردد كينزد خدا به دانش و علم با و برداشته را ها حجاب

 طـول  در او .بـشناسد  را خـدا  و كند هيتزك دتوان  ي نم ت،اس هنشناخت را خود كه يانسان
 را »تيمن« ههموار و كند استفاده خويش نفع بهها     آن از كه است ييزهايچ دنبال به يزندگ

   . ...و من نيماش ،من فرزند ،من يزندگ ،من خانه :دكش  ميدكي به خود با
 اختهرا نـشن  » مـن  «يـن  هنـوز ا   كه حالي در د،ياب   مي يان كه عمر انسان پا    جاست ين ا جالب

 بـه   فكـرش  نمـاز،    يـر  از تكب  پـس  د،خوان   نماز را بدون حضور قلب مي      يل دل ين هم به. است
 گـم   ا چـه ر   هـر  و رسـانده    يان كه نمازش را به پا     دآي   به خود مي   ين و زما  درو  كجاها كه نمي  

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  3838

ـ     گم را خود   ي وحت خدا او! دكن   مي پيدا نمازكرده باشد در     . دگـرد    نمـي  دنبـالش  ه كرده امـا ب
 آن لذت   از يستد، نماز با  به وقتي باشد، ه را آموخت  االهي و علوم    ه كرد يه تزك ي كه اندك  انساني

 خـوردن و    وگرنـه  ؛ در تعقل و تفكر است     يوان انسان و ح   فرق يم،كه اشاره كرد    چنان. دبر  مي
  . دشو  ميمحسوب يوان انسان و حين از مشتركات بي جسميالت تماير و سايدنخواب

  
  خدا يبرا انسان و انسان يبرا زيچ همه

 و كاال[ از يريگ سرگرم بهره همواره؛ 1»يتَمتَّعونَ ويأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعام  « :يدفرما   مي قرآن
  .خورند  كه چهارپايان ميگونه همان خورند، دنيايند و مي]  زودگذريها لذت

 يمـاد  يزنـدگ  و دنيـ خواب و خـوردن  بـه  فقـط  شـان  يزنـدگ  در كـه  ستندهـ  يكسان
 كه  را ها دام و؛  2»...لَكُمواألَنْعام خَلَقَها   « :يدفرما   مي قرآن در خداوند كه حالي در د،نپرداز  مي

 ما خلـق    ي را برا  حيوانات خداوند،.  آفريد سودهاستگرمي و   ] وسيله[ها     در آن  ماشبراي  
  !يم كنيها زندگ  ما مانند آنتا يده، را آفريواناتكه ح  ايننهكرده است، 
 وما فِي الْأَرضِ جمِيعا منْه إِنَّ فِي ذَلِـك          السماواتِ لَكُم ما فِي     خَّرَوس« :يدافرم  مي خداوند

 يسو از است نيزم در را چه   آن و ستها   آسمان در را چه   آن همه و؛  » يتَفَكَّرُونَ لَّقَومĤٍياتٍ  لَ
 د،نانديـش    مـي  كـه  يمردمـ  يبـرا  امـور  نيا در ديترد يب ؛كرد رام و مسخّر شما يبرا خود
   .ست ]خدا قدرت و حكمت يت،ربوب بر[ هايي نشانه

 پرسش نيا حال .است شده خلق سانان يبرا رد،دا وجود نيزم و آسمان در چه   آن هر
  ؟ايم شده آفريده چه يبرا ما كه دآي  ميشيپ

 خلقت  آدم يابن« :كه است فرموده نيچن را پرسش نيا پاسخ يقدس ثيحد در خداوند
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   .خودم يبرا را تو و كردم خلق تو يبرا را زيچ همه؛ 1»ي ألجلك و خلقتك ألجلياءاألش
  . برد يپ ت، داده اسقرار انسان ي خداوند براهك ييواالتوان به مقام  يمجا   ايناز
 يمقـام  چـه  انانـس  دانيـد    مي ايآ .ندارند يآگاه مقام نيا از ها  انسانتر    شي ب متأسفانه اما

  كجاست؟ او گاهيجا و دارد
 زيـان  د،بفروشـ  بهـشت  ازتر     كم به را خود او اگر و است بهشت ،سانان گاهيجا !يبار

 و خـوردن  صـرف  تنهـا  را خـود  يزنـدگ  آدمـي  كـه  اسـت  تأسف يجا ،پس .است ديده
   .باشد غافل خويش تكامل از و د،كن ايدن روزه چند امور به پرداختن و دنيخواب

ـ ا كـه  چرا ؛ستين يمخالفت چيه دنيخواب و خوردن با داشت توجه ديبا البته  مـوارد  ني
 از و دازدبپـر  ييايدن امور نيا به تنها آدميكه    ني ا نه اما ت،اس بشر يزندگ اتيضرور جزء

ـ نزد خدا به را خود تا بكوشد ديبا انسان .بماند غافل تيمعنو يايدن  نعمـت  از و كنـد  كي
ـ پ بعثـت  از هدف كه چرا ؛گيرد بهره فرموده عطا يو به خداوند كه امبرانيپ بعثت  ،امبراني

»   الْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّميعو يزَكِّيهِموپاك كند و  ] روحي  و فكري هاي   آلودگي از[ را   آنان و ؛2ه 

  .  است»بياموزد حكمت  وكتابها   آنبه
  

   ستيچ حكمت

 حكمت  مي است بدان  ستهيشا حال د،ش داده   حيتوض كتاب   مي و تعل  هي تزك باره در   يمختصر
  : بداند كهيعني.  را بدانداي اشقي انسان حقايعني ت، حكم:ت گفدي چه؟ بايعني

   وطنم؟ننمايي آخر، مرو  مي كجابه    بود؟ چه بهر آمدنم ،امآمده كجا از
  

  انسان مجهوالت

 و گرفته قرار ايدن نيا در چرا نكيا و رفت خواهد اكج به ت،اس آمده كجا از انسان كهنيا
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ـ پ نـزد  در پاسخـشان  كـه  اسـت  ييهـا پرسش مجموعه دارد، عهدهبر يافهيوظ چه  امبراني
ـ يبگو انـسان  بـه  تـا اند     شده مبعوث امبرانيپ يعني .است موجود  از تـو  مبـدأ  !انـسان  اي  :دن

 ،����  �م ويي مملوك خداما؛ » إِلَيهِ راجِعونَ  ـاإِنَّا لِلّهِ وإِنَّ  « :يرهسپار او يسو به و خداست
  . ميگردي او بازمي سوبه

 يصعود ريس يا   عده كه وصف نيا با ؛است حركت و ريس حال در ناخواهخواه ،انسان
 كـرده  خلـق  ميالتقـو  أحـسن  در را انسان خداوند ،رگيد انيب به .ينزول ريس يبرخ و دارند

 أسـفل  يسـو  بـه  ،زشيـ غرا تعـادل  عدم جهينت در و هيتزك عدم صورت در او يول ت،اس
   .كرد خواهد سقوط نيالسافل
  

  ستين قبول قابل يعذر چيه

ـ يبگو و دهنـد  قـرار  بهانـه  را يزندگ فراوان مشكالت ها  انسان از ياريبس است ممكن  :دن
   .ميكن صرف خدا شناخت و نيد ميتعل نهيزم در تا ماندينم يوقت چناننآ ما يبرا گريد

 دانـد    مي يعني ؛دارد آگاهي نيزها     آن امور تمام به ت،اس موجودات خالق كه خداوند اما
ـ ا تمام از يآگاه با او .است تالش و زحمت و كار ازمندين كردن يزندگ يبرا انسان كه  ني
 بـه  و اموزديب االهي ميتعال طبق را كردن يزندگ درست راه ديبا آدمي كه دكن  مي انيب ر،امو
 خـود  يبـرا  دسـتور  آن گرفتن دهيناد د،دهيم دستور خداوند كه يزمان زيرا ؛كند عمل آن

   .شد خواهد سازمشكل انسان
 نداشـتن  د،هـستن  مواجـه  وقـت  كمبـود  بـا  كـه  ييها  انسانتر     بيش مشكل است يگفتن

   .است يزندگ در درست يزيربرنامه
 سـاعت  وهـشت  شصت و صد هفته كي و ساعت چهار و ستيب شامل روزشبانه كي
 بـه  را سـاعت  چنـد  ياهفته كمدست د،دار ارياخت در كه يوقت همه نيا با انسان اگر .است

ـ    مـي  او !بـود؟  نخواهد بزرگ يادهيديانز آيا ندهد، اختصاص خود دين آموختن  بـا  دتوان
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 خـود  عمـر  يبهـا گـران  هيسـرما  شـدن  تلـف  از يش،خو فراغت اوقات يبرا يزيربرنامه
   .كند يريجلوگ

 از مـشكل  امـا  ؛رديـ گينم انسان از را ياديز وقت يزندگ يضرور مسائل به پرداختن
ـ  خود يضرورريغ امور يبرا ها انسان كه دشو   مي شروع ييجا  تلـف  وقـت  انـدازه  از شيب
ـ  و ردكـ  ميتنظـ  را خـود  وقت ديبا نخست ،رو   اين از .ندكن  مي  ريـ غ امـور  بـه  حـد  از شيب

 .بپردازد نفس محاسبه و مراقبه ،مجاهده به ،ديني تعاليم ساية در سپس ت،خنپردا يضرور
 بـه  را كـسالت  ،فـراوان  خـواب  و .» أخ الموت  النوم« :تاس مرگ برادر خواب ،مثال يبرا

   .دارد همراه
  

  وقت ميتنظ

  :يدفرما چنين مي  اين�يبهائ خيش
  ئم انت نائم وقت الغناي فو        كم كالبهائم انت هائمالي

  !ي؟هست خواب متيغن وقت در و ي،گردانرس واناتيح مثل يك تا
 نآ از .كنـد  اسـتفاده  ياالهـ  ازالطـاف  ديبا انسان كه ستاياوقات ،ميغنا وقت از منظور

 خـواب  ).يدخورشـ  طلـوع  تا صبح اناذ نيب فاصله( است نيطلوعال نيبما يلتفض جمله
 مناسب ساعات انسان معموالً كه است خواب وقت نكردن ميتنظ ليدل به ،نيالطلوع نيبما

   .دكن مي هايسرگرم ريسا اي و ونيزيتلو يتماشا صرف را خواب
 :ت قرار اسينادامه شعر از ا

  يالي العمر تلحقه اللفنصف     عاماًين ستي عاش الفتاذا

 و اسـتراحت  بـه  كه بوده شب عمر نيا از يمين د،باش سالشصت انسان عمر اگر يعني
 غفلت خواب در باز ي،هست داريب كه عمر از گريد يمين رواست ايآ .است پرداخته خواب

  ؟يبر سر به

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  4242

 يزمـان  بلكه ؛ستين رختخواب در دنيكش دراز و هاچشم بستن تنها ،خواب از منظور
 كه ييها  انسان ،رو   اين از .بود خواهد خواب در باز د،ببر سر به غفلت حال در آدمي كه هم
 در را خـود  عمـر  يهـا روز و هـا شـب  همـه  واقع،به د،نبر   مي سر به غفلت در را مرشانع

 يزنـدگ  يكـشت  بـر  سـوار  كه ميباش داشته يآگاه مسأله نيا به ديبا ما همه .هستند خواب
 نيا از ديبا )است رفتن وقت االن( »ليالرح وقت االن حان« درس ندا كه زمان هر و ميهست
   .ميشو ادهيپ يكشت

 در ،آمـده  كجـا  از كيست،« :كه ابديدر و بشناسد را خود تا آمده ايدن نيا به نسانا ،پس
  »؟ددار يافهيوظ چه اكنون هم و است كجا به رفتن حال

  
  مرگ از بعد منازل يط در انسان ريس

 مـا . درسـ    مـي  هايش به پاسخ پرسش   يشيدن و تعلم و اند    يم انسان با تعل   :ت داش توجه يدبا
 صـلب   ين نخـست  منـزل .  داريم قرار در منزل سوم     اكنونهم و يم هست ري حال س  در ها  انسان

 منـزل  ، بـرزخ  ي چهـارم زنـدگ    منزل ،يا دن ي سوم زندگ  منزل ر، دوم رحم ماد   منزل ؛پدر بود 
.  جهـنم اسـت    گرنـه  و ؛ باشد بهـشت   ي انسان مؤمن و متق    اگر ، و منزل ششم   يامتپنجم ق 
 يـت  نها يعني ؛ند و آن بهشت خواهد بود      دار يز ن ي هفتم منزل ، بعد از جهنم   كار گنه مؤمنان

  ). اهللاشاءان(انسان مؤمن بهشت است 
  

  عمر فرصت از استفاده

 ناله مرگ هنگام مبادا تا ببرد را استفاده تينها د،دار دست در كه ييهافرصت از ديبا انسان
 صالِحا فِيما تَرَكْـت     أَعملُ علِّيلَ*  الْموت قَالَ رب ارجِعونِ      أَحدهم جاء   احتَّي إِذَ « :كه دهد سر

 از آنان را مرگ ي كه يكيزمان؛ 1» إِلَي يومِ يبعثُونَرْزخٌ بورائِهِمها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن  كَلَّا آن
                                                      

 .100 و 99، مؤمنون .1
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 كه از من سر زده به       يتقصيرهاي  جبران گناهان و   يبرا[ مرا   !پروردگارا :ديگو   مي  د،در رس 
 ،ام واگذاشـته ]  در دنيـا   ثروت  و مال ر، عم از[ چه  آن] برابر[ است در    اميد * ان؛بازگرد] دنيا
 ترديـد   بـدون ] ييگو   مي كه[ چنين نيست    اين :]يندگو   مي او به[.  انجام دهم  يا  شايسته كار

 ي اسـت تـا روز     ي رويشان برزخ  پيش و ت، گوينده آن اس   او است كه    فايدهي ب ياين سخن 
  . ندشو  ميكه برانگيخته

 در دهـم  انجـام  يصـالح  عمـل  تـا  ديبرگردان مرا« آردبر ناله كه رسديمفرا يروز يآر
  ».ام گذاشته يباق چه آن

 تـو  بـه  خـدا  كه را يقدرگران عمر .هرگز يعني »اكلّ« :دبشنو پاسخ فتأس تينها در و
 ت،اسيدن نيا از تو رفتن وقت كه نكيا ي،كرد تلف هودهيب را آن و يندانست قدر د،كر عطا

  :دشو عطا تو به دوباره يفرصت كه ندارد امكان ،نه ؟يكن مي يگريد فرصت يتقاضا
 كـه   ي كس پس؛  1» يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا    لَا ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا و     ء كَانَ يرْجو لِقَا   فَمن«

  انجـام دهـد و     شايـسته  ي كار بايد د،پروردگارش را اميد دار   ]   قرب مقام  و پاداش [ديدار  

  .  كس را در پرستش پروردگارش شريك نكندهيچ
 نظـر  در را خدا رفتارش و گفتار در ديبا برسد پروردگارش لقاء به دخواه   مي كه يكس
 والـسابِقُونَ « ؛بـود  نخواهـد  سريـ م يخداشناسـ  و علـم  بدون مسأله نيا البته و باشد داشته

   2»أُولَئِك الْمقَرَّبونَ* السابِقُونَ 
 مندانهسعادت يزندگ آن به و نهاده گام آن در ،شناخته را راه كه هستند يكسان سابقون

 در انـسان  كه اندازه هر زيرا ؛رنديگ قرار برزخ يهاعذاب موردكه   اينبدون اند،  يافته دست
   .كنند اصالح را او ديبا آخرت و برزخ در د،كن غفلت ايدن
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  است مسافر انسان

 يبـرا  فقـط  انـسان  يگـاه  !كند تجارت يدبا كه مسافري ت،اس مسافر هك بداند ديبا انسان
 .اسـت  تجـارت  منظور به او مسافرت يگاه و درو   مي مسافرت به يگذرانخوش و حيتفر

ـ ا در و ميهـست  مـسافر ايـم     هكـرد  فرامـوش  كـه  است اين ها  انسان ما مشكل سرچشمه  ني
ـ ا در ما ياصل فهيوظ كه يتصور در ايم،  هپرداخت ايدن يهايسرگرم به فقط هم مسافرت  ني
   .عمر هيسرما كردن تباه نه ت،اس تجارت مسافرت

 بـه  .كنـد  فـراهم  ياتوشـه  خـود  يبرا تا آمده ايدن به آدمي و .است آخرت مزرعه ايدن
 معرفت بدون گرفتن روزه و خواندن نماز با تنها توشه نيا و است محصل مسافر ي،عبارت

 معرفـت  ليتحـص  به ديبا ،نكرده يسپر را رشعم بهار كه يزمان تا انسان .دشو   نمي فراهم
 دوره حـواس  و هوش گريد و دياب   مي كاهش او قدرت ي،ريپ هنگام وگرنه ؛بپردازد االهي
   .كند كسب يمعرفت اي و بپردازد يسازخود و يخودشناس به بخواهد تا ندارد را يجوان

  
  مرگ از پس يها پرسش

 عمـر  بهار ي،جوان رايز»؟يگذراند چگونه را خود يجوان« :دنپرس  مي انسان از مرگ از پس
   .ستايزندگ هيسرما و

 هستند كه خداوند بـه      هايي جمله نعمت  از ،تر زنده بودن     و از همه مهم    ي و سالمت  جواني
 مـسائل   ين دربـاره همـ    يـز  پرسش پس از مرگ ن     نخستين روي،ين كرده و به هم    ارزاني آدمي

 اوست كه چـون بـه   ي برا ي بزرگ يار بس نعمت گي،زند عمر انسان و     يه سرما زيرا ؛خواهد بود 
  . يفزايند بن به آيه ثانيك توانست نخواهد تمام موجودات جمع شوند، اگر حتي رسد، يانپا

  
  عمر هيسرما

 سـر  واحـسرتا  يندا د،رس فرا وزر آن چون كه مينكن يسپر چنان را خود عمر است ديام
 اثـري  چيه ما لتماسا نيا چون ؛بازگردانند ايند نيا به را ما كه ميبخواه التماس با و ميده



  4545  �  كنيم و چگونه بايد زندگي كنيم؟كنيم و چگونه بايد زندگي كنيم؟  براي چه زندگي ميبراي چه زندگي مي: : جلسة اولجلسة اول

ـ    نمـي  يليتحـص  مـدرك  و فرزند ت،ثرو ،نيماش ،خانه روز آن در !يآر .ندارد  يبـرا  دتوان
  . دهدمي سود نياوالد و كه هيچ مال يروز؛ 1» بنُونَولَا مالٌ ع لَا ينفَيوم« :باشد مفيد انسان

 ميباشـ  داشـته  خاطر به .است كارساز باشد فتمعر با كه يعبادت و علم همان تنها بلكه
 شـدن  يسـپر  حـال  در يبهـار  ابـر  مانند هافرصت همانا ؛» السحاب  مرّ  الفرص تمرّ  ان« :كه

   .دگذر  ميابر نيا د،ببر استفاده آن از و بنگرد ابر نيا به بخواهد انسان تا .هستند
ـ ن ندهيآ ،شده يپرس هاگذشته .است گرفته شكل ندهيآ و حال ،گذشته از انسان عمر  زي

 .خـورد  خواهـد  رقم او يبرا ندهيآ در يزيچ چه كه ددان   نمي كسچيه و است امدهين هنوز
 از ستهيـ شااي     گونه به و ميشمار غتنمم را حال زمان :كه است نيا دارد اهميت چه   آن ،پس
   .ميكن استفاده آن

 :يدسرايم نيچن شاعر كهچنان

  يم و زريم افزون شدن سيهر زمان در پ   ريمخبي بجا شد و ما از همهي طعمرها
  يم ببريي موسر يك كه از آن يم توانكي   و زر از حد و مقدار گذشت يم سين اگيرم

  يم سعادت نبري شده و كويععمر ضا     مايداري نشود باعث بيي نداگر
   .مرد ميخواه مردم همه مانند هم ما و ستين ديجاو كسچيه يبرا عمر

 آوري مـشغول جمـع    زده شدن است و مـا غفلـت       ي حال سپر  در رعم ، به لحظه  لحظه
 اگـر  وايـم    ه كـرد  ي مـاد  ياي وقتمان را وقف دن    همه. يم كردن هست  ي بهتر زندگ  يثروت برا 

تـوان     در آخرت هرگز نمي    ولي ،يمگير   مي يده را ناد  آن د، دعوت كن  يقت ما را به حق    ييندا
 د،دهـ ي رخ م  يمان برا ي كه در زندگ   اتيتذكر ين ا بهچه    چنان. يم نداشت ي كه آگاه  آوردبهانه  
 ايـم؛  گرفتـه  يش راه سعادت را در پ     يقت حق در ،يمها عمل كن     و به آن   داده گوش فرا    اندكي
 عمـر   ي انـسان  يچ كـه هـ    يم داشته باش  ياد به   هميشه بايد.  شد يم خواه ديدگانيان از ز  وگرنه

 به  يا دن ين كردن در ا   ي زندگ ي و پس از مدت    ندشو   مي  متولد ي روز ها  انسان. ندارد يدانجاو

                                                      
 .88، شعرا .1
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  . شتافت خواهند ي ابديسرا
  يم و روز به حال سفرشب كه باشد خاطرت     كرد يد سفر باير دين از اآخراالمر

  ميببر يراه توشه دگر ستين يفرصت    فكر در مينباش امروز اگر ما بر يوا
هـا    آن از ،ميدار ارياخت در را هافرصت كه اكنون اگر .است سفر حال در همواره انسان

 انـسان  كـه  اسـت  زمـان  آن .بـود  نخواهـد  ارمـان ياخت در يگـر يد فرصـت  ،مينكن استفاده
ـ با كـه  دشو   مي گفته او به اما د،كن  مي خود راه شدن روشن براي ينور درخواست ـ ا دي  ني

   .بود نخواهد سريم آخرت در نور كسب زيرا ي؛آورديم خود با ايدن از را نور
   ما و شد انيپا به دوش خوش خواب حامدا

  ميسحر مرغ ناله و غزل از خبريب
ـ ا در را يافـه يوظ چه ميبدان تا كند تيعنا يداريب ما به خداوند است ديام  بـر  ايـ دن ني
   .ميدار دوش

 خداوند رحمت ؛1»ين؟ أ ي و ال  ين؟ أ ي ف ين؟ اهللا من عرف من أ     رحم« :د فرمو �ي عل امام
  ؟درو  ميكجا وبه ؟است دركجا ؟است ازكجا بداند كه برآن

 و شـد با معرفـت  كـسب  يپ در ديبا كه دانست خواهد برسد، يآگاه ينا به انسان اگر
 بـه  مـرگ  از پـس  كه دبر   مي پي مسأله نيا به آدمي ،نيچنهم .شمارد يمتغن را هافرصت

 ،مـرگ  از هموارهكه     اين نه د،كر ديبا چه گريد يسرا در يزندگ يبرا و رفت خواهد كجا
   .بترسد آن از كه كند ميستر خود يبرا را يوحشتناك ريتصو
 گـام  يخداشناسـ  و يخودشناسـ  ريمس در تا دهد قيتوف ما هب ميبخواه خداوند از ديبا
 در را خدا به تقرب د،دهيم انجام كه يعمل هر در انسان كه است صورت  اين در ؛ميبردار
ـ با كه چنانآن د،باش بزرگ چند هر ت،معرف بدون عمل هر انجام .دگير   مي نظر  ديشـا  و دي
   .بود نخواهد ديمف
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  : دوم جلسه

  شناختن نفس، مقدمه شناخت خدا �

  تاثير شناخت نفس در تهذيب اخالق �

  فرق انسان و حيوان �
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  1خدا شناخت مقدمه ،نفس شناختن

 خـود  شناخت با يآدم رايز ؛است شتنيخو نفس شناخت ،جهان دو سعادت ديكل كه بدان
 يهـا   نـشانه  ي زود بـه  :يدفرما   مي يتعال حق كه چنان .دياب   مي اعانت پروردگار شناخت بر

 نفوس خودشـان بـه آنـان نـشان خـواهيم داد تـا               در جهان و    افاطر و   ها را در كرانه   خود
بـا ظـاهر    [ نيست كه پروردگـارت      ي كاف آيا.  او حق است   ترديدي شود كه ب   روشن برايشان
 او  غير  است و  نيازيبكه تنها او آفريننده و      [ همه چيز گواه است      بر] داليل  و حقايقكردن  

 ].  هر جهت نيازمند به اوستاز  ومخلوق

ـ ي »من عرف نفسه فقد عرف ربه     « كه است منقول �رسول رتحض از و  كـس  هـر  يعن
  2.دشناس  ميرا يشخو پروردگار كه يدرست به پس د،بشناس را خود نفس
 شـناخت  بـه  د،بـشناس  را خـود  نتوانـد  كـس  هر كه است روشن و ظاهر د،خو نيا و

 را دخـو  چـون  .يـست ن تـو  از تـر   نزديـك  تـو  به زيچ چيه رايز .ديرس تواند چون يگريد
   ؟يشناس چون را يگريد ي،نشناس
  يباش چون كردگار عارف          يباش زبون خود علم در كه تو
  

  3اخالق بيتهذ در نفس شناخت ريتاث

 اخالق بيتهذ و كماالت ليتحص به شوق موجب خود، شناختن :يدفرما   مي ينراق مرحوم
                                                      

 .اول فصل، السعاده معراج. 1

 .32 ص، 20 ج، نواربحاراال .2

 .اول فصل، السعاده معراج .3
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 و شـناخت  را خود قتيحق كه آن از بعد يآدم رايز د،گرد   مي ايلرذ دفع در يسع باعث و
 ينا به ،آمده يجسمان عالم ينا به كه 1ملكوت عالم از ستا يگوهر او قتيحق كه نستدا

ـ ا در و نفرسـتاده  عالم نيا به دهيفا يب و عبث را فيشر يجوهر نيچن كه افتديم فكر  ني
 و ديـ آيبرمـ  بـدن  به نفس تعلق وايدف ليتحص صدددر پس .اند نداده قرار بدن صندوقچه

   .اندرس  ميديبا كه يفيشر منزل سر به جيتدر هب را خود
ـ  از نيا امدهيرس خود قتيحق به و امشناخته را خود كه ييبگو اگر  سـت، ا يخبـر  يب

 ريسا كه چرا ؛نرساند يجائ هب را وت ييشناسا نيا و .ستين سعادت ديكل را يشناخت نيچن
 و سـر  يظـاهر  جـسم  ودخـ  ظـاهر  از تو رايز .كنديشر شناختن نيا در تو با زين واناتيح

 يشو گرسنه چون :كه قدر نيا مگر يدان   نمي خود باطن از و ...و پوست و چشم و گردن
 تـو  بـر  شـهوت  چـون  و يي،برآ انتقام صدددر شوي خشمناك كسي بر چون و لبي،غذاط
 .كنديشـر هـا      اين در تو با حيوانات همه و ،هااين امثال و يينما خواهش مقاربت كند غلبه
 و ؟يكنـ مـي  مفـاخرت  »ئمبهـا « و »سباع« بر راه چه از د،باش همين تو حقيقت هرگاه پس
   .دارند ترجيح تو بر حيوانات از يبسيار ،عوارض و صفات اين در كهاين حال

نَ             آدم بنِـي  كَرَّمنَا   ولَقَد«: دايفرم مي خداوند م مـقْنَـاهزرـرِ وحالْبـرِّ وفِـي الْب ملْنَـاهمحو 
اتِالطَّينْ خَلَقْنَا       بملَي كَثِيرٍ مع مفَضَّلْنَاهو را كرامت داديـم      آدم يقين فرزندان    به؛  »تَفْضِيالً و 
 بـه  و 	سوار كرديم ] گذاشتيم كه در اختيارشان     هايي مركب بر [دريا  را در خشكي و    آنان

 خـود  هـاي  از آفريـده بـسياري  را بـر  آنـان  و 	 پاكيزه روزي بخشيديم هايآنان از نعمت  
  . برتري كامل داديم

 حقيقـت  بايـد  پـس  2.»موجودات از يبسيار بر را آدم يبن داديم تفضيل ما« :يدفرمامي
 اين واند  آفريده چه يبرا را تو ت،رف يخواه كجا به ،يا آمده كجا از كه يكن طلب را خود

                                                      
 .نافرشتگ عالم، مجرده نفوس و عقول عالم .1

 .70، ءاسرا .2
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 در جهـت  هچـ  بـه  را اختيار و قدرت زمام واند    داده تو به سبب چه به را جوارح و اعضا
   .اند نهاده تو كف

   چيست؟ در تو هالكت و سعادت كه يبدان و
 ايـم،   به صفاتها     آن از يبعضاند،    شده جمع تو در كه يملكات و صفات اين كه يبدان و

   .ندفرشتگان صفات يا پاره و ،شياطين صفات يبعض و ،درندگان صفات يبرخ و
 و نجـات  باعث و تو حقيقت اوارسز و شايسته ت،صفا اين از يك كدام :كه يبشناس و

 و خـذالن  موجـب  وانـد     عاريـت  يـك  كدام و .يبكوش آن استحكام در تا ستتو سعادت
   .يينما يسع آن ازاله در تا ت،شقاو
سعي در  :  طلب سعادت و رستگاري الزم است آن كه        برايدر آغاز كار،     چه   بالجمله آن  و

  .  به سر منزل مقصود نتوان رسيد بدون آنكه يي،شناختن و پي بردن به حقيقت خود نما
  
  وانيح و انسان فرق

ـ ا كه است كرده خلق يعدب دو يموجود را انسان د،خداون  خلقـت  ثيـ ح از موجـود  ني
   .بيعج كامال يموجود يعني ؛است گرفته نام »عالم اعجوبه«

 يوانـات  دارد كـه او را از ح       ياتي خـصوص  امـا  ؛ اسـت  يوان نوع ح  ك ي ، در واقع  انسان
 هـر نـوع     يعنـي  ؛ كردن خود مجبـور هـستند      ي در چگونه زندگ   حيوانات. دكن  مي يزمتما

گـاه     كند و هيچ   ي خاص زندگ  ي خلقت خود مجبور است كه به روش       ي مقتضا به يوان،ح
 خـود   ي كه روش زندگ   افتدي به فكر نم   يا و   دشو   خسته نمي  يش كردن خو  ياز نوع زندگ  

ـ    مـي  يه همان روش زندگ    خلقت تا انتها ب    ي از همان ابتدا   بلكه ؛ دهد ييررا تغ   بـراي . دكن
 سـازد، ي م نظيري و ب  يب عج هاييگوشه را به صورت شش    خودخانه كه عسل   زنبور ،مثال

 و  ييـر گونـه تغ     خواهد مانـد و هـيچ      ي شكل باق  ين و خانه ساختن او به هم      ي ابد زندگ  تا
  . دكن  نمييشرفتيپ
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 كردن يزندگ به مجبور راها     آن واناتيح در يزيغرا نهادن با خداوند ر،گيد يعبارت به
   .ندارند يگريد راه زينها   آنو است كرده يخاص وهيش و روش به

  
  انسان مقام

ـ اخت« و »تعقـل  و ادراك« :تاس بزرگ نعمت دو يدارا انسان ـ ترب درسـت  او اگـر  .»اري  تي
ـ ترب چـون  و دشو   مي نقمت برايش كه دكن  مي استفادهاي     گونه به هانعمت نيا از د،نشو  تي
   .ديرس خواهد فرشتگان از ترباال يگاهيجا به د،شو

 از تـر پـست  يحت اي و وانيح همانند انسان ينا چگونه و چرا :ميبدان ميخواه   مي ،حال
   :يدفرما  مينآقر كه دشو  ميآن

»         ـمه لَـئِكأَضَلُّ أُو ملْ هامِ بكَاألَنْع لَـئِكبلكـه  چهارپاياننـد  ماننـد  آنـان ؛  1»الْغَـافِلُونَ أُو 
   .هستند ]يخدا آيات و ازمعارف[ غافل و خبريب كه اينانند د،ترنگمراه
  برسد؟ مالئكه از يباالتر مقام به دتوان  ميانسان نيهم ،حال نيع در و

 او يبـرا  تـا  كـرد  امر مالئكه به ديآفر را آدم خداوند كه يزمان ،دانيم   مي كه گونه  همان
 از ،سـاله  هـزار  شـش  عبادت سابقه شتندا وجود با و دكن   نمي سجده طانيش د،كنن سجده
 كه دبو يتيخصوص چه يدارا آدم كه است نيا پرسش اكنون .دشو   مي رانده خداوند درگاه

 انـسان  يظاهر عدب خاطر به مالئكه كردن سجده ايآ نيچنهم گرفت؟ قرار مالئكه مسجود
  د؟باش  مياست االهي نفخه كه او يروح و يمعنو دبع خاطر به اي است
 مبعـوث  رسـالت  بـه  كـه  اسـت  بشر شدن انسان جهت به امبرانيپ كه شد انيب ترشيپ
 بـر  كـدام چيه خاطر به ؛كرده عطا انسان به را ياريبس يهانعمتكه     اين با خداوند .اندشده

 نعمـت  ،نهاده منت انسان بر آن سبب به خداوند كه ينعمت تنها .است نگذاشته منت انسان
                                                      

 .179، اعراف .1
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ـ            الْمؤمِنِينَ اللّه علَي    لَقَد منَّ « :تاس اءيانب بعثت  يهِم إِذْ بعثَ فِيهِم رسوالً مـنْ أَنفُـسِهِم يتْلُـو علَ
 منّت نهاد كـه در ميـان        مؤمنان بر   خدا گمانبي 1؛» ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ    آياتِهِ

ـ    مـي  نانآ از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر          يآنان پيامبر   يهـا   آلـودگي از  [  و دخوان
  . دآموز  ميحكمت و كتاب آنان به و دكن پاكشان مي] يروح و يفكر

  
  باطن حجت و ظاهر حجت

  :تاس كرده تمام انسان بر را حجت قيطر دو از خداوند
   .دشو  ميناميده يباطن حجت كه »عقل حجت«. 1
ـ پ و دشـو    مـي  گفته يظاهر حجت ن،آ به كه »يوح حجت«. 2 ـ ا فيـ رد در نامبراي  ني

  .دارند قرار ها انسان تيهدا يبرا حجت

 يسـو  از االهـي  حجـت  گـرفتن  دهيناد ت،اس آمده قرآن در كه گونه  همان :تگف ديبا
  :داشت خواهد پي در او يبرا گران و سخت اريبس يفريك ،انسان
 وِزر أُخْرَي وما    وازِرةٌعلَيها والَ تَزِر     لُّ لِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضِ     يهتَدي اهتَدي فَإِنَّما    منِ«

  بـه سـود خـودش هـدايت        فقـط  ت، كس هدايت يافـ    هر 2؛»رسوالًكُنَّا معذِّبِينَ حتَّي نَبعثَ     
 بردارنـده بـار     هـيچ  و. دشـو    مي  به زيان خودش گمراه    فقط د، كس گمراه ش   هر و   دياب  مي

 يبـرا [ را   ي پيـامبر  كـه  ايـن  بدون ما و داردنمي را به دوش خود بر       ي بار گناه ديگر   يگناه
  . نبوديم ]آنان[ كنند عذاب 	بفرستيم]  مردمي حجت به سواتمامهدايت و 

 

  برخلق خدا حجت ؛امبريپ

ـ  و راه درست را نشان دا      ند آمد يامبران پ كهزماني ها  انسان ـ  تبعيـت هـا      آن از اگـر  د،ن  د،نكنن
                                                      

 164، عمران آل. 1

 .15، اسراء .2
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 عـالوه  ،ها  انسان بر   حجت نشدن   تمام با ت، صور ين ا ير غ در شد؛ عذاب خواهند    مستحق
  .  حق اعتراض داشتنديز نها انسان د،رو كه عذاب كردن انسان ظلم به شمار مي بر اين

  درنماز نفس هيرتزكيتأث

ـ  1؛»فَصلَّي اسم ربهِ    وذَكَرَ  *تَزَكَّي أَفْلَح من    قَد« :يدكن توجه هيآ نيا به  كـه   ي كـس  ترديـد يب
 د، پروردگارش را ياد كر    نام و . شد رستگار د،پاك كر ] ظاهر  باطن و  يهاي زشت از[ را   خود
  .  نماز خواندپس

)  باطن ي دل و پاك   يصفا (يه تزك مسأله در ابتدا    : است كه  اين مذكور يه جالب در آ   نكته
 بـه ذهـن خطـور    ين ممكن است چناما.  شده استبيان خدا و نماز  ياد سپس و ، شده بيان

  .  نماز بخواندنبايد د،نكرده باش يهكند كه انسان تا تزك
 از يطيشـرا  چيهـ  در و گـاه   هـيچ  كه است فهيوظ كي نماز به امر :گفت بايد پاسخ در
ـ    مي نفس هيتزك از پس انسان كه ينماز و خدا ادي و ذكر اما د،شو   نمي ساقط انسان  د،خوان
   .ردگذا  ميريتأث او روح بر كه است يواقع ينماز

 مـردم  .كنـد  برقـرار  ارتبـاط  خـدا  بـا  دتوان   نمي او باشد، فتهآش انسان قلب كه يزمان تا
 يبـرا  .باشـد  نامرتـب  زيـ چ همه كه ندبر   مي كار به يزمان در را »پاش و ختير« اصطالح

 بـه  را خود ليوسا ،مدرسه از آمدن محض به كه ديريبگ نظر در راينامنظم بچه اتاق ،مثال
ـ    نمي دايپ را آن د،بگرد يزيچ دنبال به اتاق نيا در بخواهد اگر و ؛اندازديم طرف هر  .دكن
   .نديگو  مي»پاش و ختير« اصطالح در نامرتب اتاق وضعيت نيا به

 ارتبـاط بـا     ياي بـرا     وسيله بال چه دن  هرباشد،  »  و پاش  يختر«حال اگر قلب ما هم      
 بـدون حـضور قلـب       نمـاز  خوانـدن  حالـت،  ين و در ا   يمكن   نمي يدا را پ  آن يم،خدا بگرد 

 خـود   ي آتـ  ي كارهـا  بـراي  حالـت نمـاز،      در ي آمده كه آدم   يش پ گاهي. دگير  صورت مي 
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  !دكن  ميريزيبرنامه
 مسأله آن كه معناست نيا به د،شو نماز در قلب حضور و تمركز عدم سبب يعامل اگر

 ميصم از خدا با دتوان   نمي د،نكن هيتزك تا آدميرو     اين از !استتر     مهم نماز از انسان نزد در
   .كند اربرقر ارتباط قلب

 يـه  قبول است و بق    مورد شود،   خوانده از نماز كه با حضور قلب        ي مقدار آن دانست   بايد
 را» نـور «و  » تكامـل « است و آن     يف به منزله رفع تكل    فقط ، خواندن يح در صورت صح   يحت
  . تا به تكامل برسددخوان  كه انسان نماز ميچرا ؛ دنبال نخواهد داشتبه

ــع ــا موان ــ ت ــود ز ينگردان  ورد خ
 است چهار عالم نيا در چون موانع
 اجنـاس  و احداث از يپاك نينخست
 اسـت  مـه يمذ اخـالق  ز يپاك سوم

ــارم ــاك چه ــر يپ ــغ از اســت س  ري
  

 نـــور دتيـــنا دل نـــه خـــا درون  
 اسـت  هم چهار    وي كردن از    طهارت

ــصيت از دوم ــر و مع ــواس شّ  وس
  اسـت  يمه همچون به  مي آد وي با   كه
 ريسـ  تدگـرد    مي يمنته جا نيا كه

  )شبستري (     

 بـه معـراج     يز ن خود ز، خواندن نما  با بايد د، با نماز به تكامل برس     دخواه   مي  انسان اگر
  . » معراج المؤمنالصالة« :برود چرا كه
 .اسـت  داده او به را اجازه و امكان نيا هيومي ينمازها هنگام مرتبه پنج يروز خداوند

   .برود عروج به دتوان تر مي يش بمراتب به د،كن هيتزك و تالشتر   بيشاندازه هر ،پس
 از عظمـت    يـشان  بـود كـه ا     يل دل ين به ا  يز ن � حضرت رسول  يممعراج عظ : توان گفت   مي

 الَّـذِي   سبحانَ«: خدا شدند » عبد« كه   يدند رس اي برخوردار بودند و به درجه     ايالعاده فوق يروح
 إِنَّه هو   ياتِنَا حولَه لِنُرِيه مِنْ آ    ا باركْنَ الَّذِيالْمسجِدِ األَقْصي    لَيالً منَ الْمسجِدِ الْحرَامِ إِلَي       بِعبدِهِأَسرَي  

  مِيعصِيرُالسد[ اشكه شبي بنده  ]  خدايي[ است آن    پاك  و منزّه 1؛»البرا از مسجدالحرام   ] �محم
                                                      

 .1، اسراء .1



  5555  �  انسان و خودشناسيانسان و خودشناسي: : جلسة دومجلسة دوم

 يهـا   نشانهاز  ] بخشي [تا داد،] حركت و[ سير 	 االقصي كه پيرامونش را بركت داديم      مسجدبه  
  . داناست  شنوا واو يقين،به ؛ را به او نشان دهيمخود] قدرت عظمت و[

ـ ن فهيشـر  هيآ نيا در ـ ب حـضرت  يبـرا  را بـودن  »عبـد « تيخـصوص  و يژگـ يو زي  اني
  .شدند لينا رسالت مقام به بودند خدا »عبد« چون �اهللا رسول و اندفرموده

   
  دشو  ميعبد زماني چه انسان

 كـار نباشـد و      در »خـواهي خود« و »يـت من« او   يباشد كه برا  » عبد «دانتو   مي زماني ،انسان
 باشـد   يتي خـصوص  ي دارا بايد د، باش يش كه قرار است موال    يبداند كه عبد است و آن كس      

 اگـر   امـا  تيم؛خدا هس » عبد« به اجبار    ها  انسان ما   همه. گردد وي» عبد« خود   يار اخت با اوكه  
رود و   به تكامل مـي رو د، اعتراف و افتخار كنيش خودش به عبد بودن خو  يارانسان به اخت  

را محقـق   )  از آن است كـه وصـف شـود         تر  بزرگ خداوند   همانا (» اكبر اهللا «يقي حق يمعنا
  . ست ايدهگردان
  

  ست؟يچ حكمت

»لَقَدانَ    ونَا لُقْمةَ آتَيشْكُرُ لِنَفْسِهِ        الْحِكْما يشْكُرْ فَإِنَّمن يمما به لقمان    ي راست به 1؛» أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ و 
 گزارد تنهـا    سپاس هركه  باش و  شاكر  و گزار حكمت عطا كرديم كه نسبت به خدا سپاس       

  . گزاردبه سود خود سپاس مي
 عنـوان  بـا  ،دهيبخـش  لقمـان  بـه  كـه  را ييهـا نعمت از يكي خداوند ،فهيشر هيآ نيا در

  2.دكن مي ادي »حكمت«
 قيحقـا  شـناخت  يعنـ ي ت،حكمـ  .است تحكم مسأله ما نظر مورد نكته ،حال هر به

                                                      
 .12، لقمان .1

 .دانندي خداوند مستهي از بندگان شايكيو را  اي بوده و برخامبري كه پكنندي ماني باي در مورد خود لقمان عده.2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  5656

  :دشو  مياشاره حكمت اقسام به نكيا .هستند كه چنان آن ،اءياش
 اخـالق  شـامل  ي،عمل حكمت و ت،ايعيطب و اتياضير ت،ااالهي شامل ي،نظر حكمت

  .است ياجتماع قاخال و يفرد اخالق االهي،

 البتـه  .اسـت  تيترب و ميتعل مناسب كه بود يعمل حكمت ،لقمان به شده عطا حكمت
ـ ترب و ميتعل مسأله نيهم قمانل حضرت يهايژگيو از يكي ـ  و اسـت  تي  در كـه  يجمالت

 به لقمان حضرت ت،جمال نيا در .دارد اشاره يتيترب جنبه نيهم به ،شده انيب لقمان سوره
   .دآموز  ميياجتماع اخالق و يفرد اخالق ت،ااالهي فرزندش

  
  داند  ميرا بد و خوب فطرتاً انسان

 اريبس مسأله به خداوند د،شو   مي آغاز سوگند با كه شمس سوره نيآغاز اتيآ در ،نينهمچ
*  زكَّاهـا  أَفْلَح مـن     قَد * وتَقْواها فُجورها   فَأَلْهمها*  سواها وما   ونَفْسٍ« :1دكن  مي اشارهيمهم

قَدن    وم ا خَاباهسرفجو] يصتشخ [پس.  داد امانس را او   كهآن و   ي نفس آدم  سوگندبه 2؛»د 
 گمـان  بـي  و اسـت  رسـتگار  كـرد  تزكيه را خود كه شك آن بي.  كردالهام وي بهوتقوا را  

  . گشتمحروم بيالود، را خود كهآن

 مـسأله   ، از سـوگندها   پـس  ، شـده  مطرح مهمي بحث   يات آ ين در ا  يمبين   كه مي  طورهمان
. دشـو    مـي  بيـان  ، نفس الهام كرده   ينبه ا  را   هاي و بد  هاي و خوب  يده نفس را آفر   كهنفس و آن  

ـ    را درك مـي    هـا ي و بد  هاي شده كه خوب   ياي طراح    نفس به گونه   ين ا سيستم عني،ي  بـه . دكن
 بـد و    ي و چـه مـسائل     يده خـوب و پـسند     يداند كه چه مسائل      فطرتاً مي  انسان يگر، د يعبارت

ـ  ديگـران  امـوال    غصب و مداند كه ظل     مي ، مثال براي. ناپسند هستند   حتـي .  اسـت  سنديدهناپ
 قيمتـي  گران يء ش يش و به جا   يرند آن را از او بگ     اگر است،   ارزشيي ب يء ش ي كه دارا  يكودك

                                                      
 .برندي سوگند نام مازدهي از ي هفت سوگند و برخني از مفسراي عده.1

 .10ـ7،  شمس.2
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 فطرتـاً  زيرا. دكن  خود را مطالبه ميارزشي بيء همان شو دشو  ميعصبي ند، كنعطا ويرا به   
 ءي كه گـرفتن شـ  چرا يرد؛ آن را پس بگدخواه  از آن خودش است و مي  يءداند كه آن ش     مي

  .  استي احساس كامالً فطرين و ادكن  ميي به خود تلقنسبتظلمي ، رايگرانخود توسط د
 حاضـر  يگـاه  ،هـا آن اشـباع  يبرا كه دارد غرايزي و هاخواسته انسان ر،گيد طرف از
ـ ا از .كنـد  تجـاوز  گـران يد حقـوق  بـه  يحتـ  و شـود  مرتكب را يكار هر است  ي،رو ني

ـ   مـي  زيجـا  خـود  يبـرا  را آن ابتدا د،ده جامان را يبد عمل دخواه  كه مي   هنگامي  بـه  .دكن
 د،خواهـ   مي چه   آن آوردن دست به يبرا گاهآن و ردگذا  خود مي  سر كاله نخست ،اصطالح

   .ردگذا  ميزيچ همه يرو پا
 او عمل كه داند   مي شخص ينا .ديريبگ نظر در دكن  مي يدزد كه را يشخص ،مثال يبرا
 كـرده  لهـام ا را هـا يبـد  و هايخوب او نفس به دخداون و است انسان چون ؛نيست درست

 چـرا  :دآوريمـ  ييهابهانه خود يبرا د،بزن دست ناروا عمل آن بهكه     اين از شيپ اما .است
 خـود  عمـل  ،هابهانه و هاحرف نيا با باألخره . ...و ثروتمند؟ يگريد و باشم ريفق ديبا من
   .ورزديم مبادرت آن به ،سپس و دكن مي زيجا شيخو نزد در را

 طانيشـ  از خـود  يطانيش زيغرا توسط بسا چه د،نكن هيتزك انسان اگر كه سترو   اين از
 بـه   :بگـو  1؛» شَرِّ مـا خَلَـقَ     مِن * الْفَلَقِ أَعوذُ بِرَب    قُلْ« :دبر پناه خدا به ديبا كه شود بدتر هم

بـه   االهي   از قوانين  انحرافشان با [ كه   ي زيان مخلوقات  از * مبر   مي  پناه دم سپيدهپروردگار  
  . انندرس ضرر مي]  انسان
ذِي   * مِن شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ      * إِلَهِ النَّاسِ    *ملِكِ النَّاسِ   * قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاسِ     «  الـَّ

] به* [ پروردگار مردم    به مبر   مي  پناه :بگو 2؛» مِنَ الْجِنَّةِ و النَّاسِ    *يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ     

                                                      
 .1 ،  فلق.1

 .6ـ1، ناس .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  5858

 همواره كه آن  *پنهان  كمين گرفته و   گراز زيان وسوسه   *معبود مردم   ] به* [پادشاه مردم   
  . آدميان  وجنّيان از*  دكن مردم وسوسه مي هاي سينهدر 

 ة سور در. دبر   مي  به خدا پناه   ي خاص موجوداتانسان از   » فلق«و  » ناس «هايدر سوره 
 به خـدا پنـاه      يد با يان جن ي نه تنها انسان از برخ     عني ي ،»اسِالنَّ الْجِنَّةِ و    مِنَ «:تناس آمده اس  

 وسوسـه   ها  انسان ين كه كار ا   چرا ؛ به خدا پناه برد    يد با يز ن ها  انسان ي از شرّ برخ   بلكه ؛ببرد
  . كردن است

  
  درس  مييرستگار به يكس چه

 يكـس  اگـر  ،حـال  .كننـد  پاك و هيتزك را خود نفس كه ندياب   مي دست يرستگار به يكسان
ـ   مـي  ضرر د،نمو ماليپا و محو را آن و كرد رها را خود نفس ـ آ مـصداق  و دكن  ينـوران  هي
 اگـر  !انسان يا« :كندمياشاره آن به سوگندها ذكر از بعد خداوند كه دشو   مي شمس سوره
ـ ا در .يافتـ يم گناه و تيمعص به ي،نكن پاك هايبد از را خود نفس  از را خـود  حالـت  ني

   .ياساخته محروم ياخرو و يويدن سعادت
  نفس يهوا مراد به د،كن خود نفس با    خرد يب كه نپسندد دشمن به دشمن

  

  يروح امراض معالجه

 داده قـرار  هـا   انسان وجود در يمصالح جهت به را غضب و شهوت مانند يزيغرا خداوند
ـ  انسان يز،غرا نيا ليتعد عدم صورت در .كنند ليتعد را زيغرا نيا ديباها     آن اما ت،اس  هب
 گريد يماريب هزاران خود ي،روح هايبيماري از كدام هر كه دشو   مي دچار يروح يماريب

 د،شـو    مـي  انسان كردن بتيغ اي و گفتن دروغ باعث كه چه   آن ،مثال يبرا .دارد دنبال به را
   .دگير  ميسرچشمه يروح يهايماريب نيازهم

 ،جـان  و روح يدردها رةدربا اما د،دار ييدارو يهردرد يبرا خداوند كه است خبر در
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ـ  لمـا  شَـفاء « كـه  ديـ بخواه قرآن از را دارو هفرمود  در چـه    آن يشـفا  ،قـرآن ؛  » الـصدور  ي ف
   .دباش  ميت،سها قلب

ـ ن و راز به امراض يبرخ معالجه يبرا آدمي كه انددهيرس جهينت نيا به انشناس  روان  ازي
 ؛نباشد ميخوان   مي ما كه يمازن همانند ازين و راز نيا است ممكن حال .دارد ازين خداوند با

ـ  »خدا« عنوان با را او يبرخ كه است عتيطب مافوق ييروين با ارتباط يبرقرار ،مهم اما  ادي
   .ندشناس  ميگريد يعنوان با را روين نيا گريداي   عدهالبته .ندكن مي

 يـق  طراز نـد، پرداز  نفس و روان انسان مي ينه در زم  ي كه به بحث و بررس     شمنداني دان اگر
 يـت هـا عنا     كه خداوند به آن    ي نبوغ و استعداد   با ند،شد   مي شناسي  روان يها  قرآن وارد بحث  

 از آنان مـسلمانند     ي تنها برخ  اما. يدندرس   مي يقي مهم و دق   يار بس يج به نتا  ترديد  بيكرده است،   
  .  استيده نتابيشانها  از نور اسالم هم به قلبي روزنه كوچكيها حت اي از آن و عده

 بـه  ديبا د،ياب   مي دست ييهاتيموفق به كه يزمان ويژه به يزندگ مراحل تمام در آدمي
 بـه  افتنيـ  دسـت  يبرا بود خواهد حاضر ،هيتزك عدم صورت در زيرا ؛بپردازد نفس هيتزك

 مقـام  و مـال  ،جـاه  بـه  كـه  يافـراد  ارنديبس چه .بزند دست ييناروا عمل هر به ت،شرفيپ
 محنـت  و شـكنجه  و عذاب ةمشاهد از كه ديرس يياج به كارشان هيتزك بدون اما ؛دنديرس

   .دشو  مييناش درون يپاكنا از امراض نيا تمام .دندبر  ميلذت گريد يها انسان
  يمرد ي،نگرد لنگ ي،برس نقمت به گر  يمرد ي،نگرد مست ي،برس ولتد به گر

 امـور  زا ياريبس بلكه ؛رديگينم صورت مسكرات و شراب خوردن با تنها شدن مست
 يواقعـ  يمعنـا  به گاه كه . ...و مقام ،جاه ،مال مانند ندگرد   مي انسان يمست باعث هم رديگ

 رسيدن از پس اما د،بودن ريفق كه يافراد اريبس چه .ندگرد   مي شدن خوديب خود از موجب
طـور     بـه  نانيا .ركردندييتغ شدتبه و بردند ياد از را خود نيشيپ تيوضع ثروت، و مال به

 متأسـفانه  .انندرس   مي بيآس ،شده شانشرفتيپ موجب هك ياخانواده گرم كانون به معمول
   .است فراوان ما جامعه در تيوضع نيا مشابه

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  6060

 ةي تزك بدون رستگاري ،عنيي.  خواهد شد  »ة و األخر  يا الدن خسر« د، نكن يه انسان تزك  اگر
  نفـس كنـد و     يـه  كس تزك  هر. يد خواب يتوان شب را به راحت       نمي حتي ؛ است محال ،نفس

 را  اي برد كه اگر خداونـد بخواهـد بنـده         خواهدي پ مسأله ين ا به د،خدا بدان » عبد«خود را   
 را  ي باشد كه كـس    ين و اگر اراده خدا بر ا      يست كردن او ن   يل قادر به ذل   كسهيچ د، كن يزعز

  .  به او عزت دهددتوان  نميكسهيچ د، كنيلخوار و ذل
ـ  ،اضـطراب  ي،گافـسرد  مانند زمانه نيا عيشا امراض از ياريبس  از يناشـ  ، ...و ينگران

 مـواد  يمقدار كه ديريبگ نظر در را يشخص .است انسان درون بودن »وپاشختير« نيهم
 برگشت هنگام .است رفته مسافرت به يمدت يبرا و داده قرار منزل آشپزخانه در را ييغذا
 عدم صورت در انسان قلب .است حشرات انواع از مملو آشپزخانه كه دبين   مي مسافرت از

 تكبـر،  غـرور،  حـسد،  ينه،ك مثل ياضاف مواد يمقدار كه تاس آشپزخانه نيهم مانند هيتزك
ـ كن  مـي  ديتول را خود مخصوص راتحش هم هركدام كه را ...و جهل حرص، بخل،  در د،ن

 را خود جاي انسان فكر و ذهن در ييغذا مواد نيا كه تفاوت نيا با ؛است كرده رها جاآن
   .دهنديم باطل و هودهيب افكار به

ــرادر اي ــو ب ــين ت ــشه اندهم  ايي
ــود گــر ي گــل گلــشناتيــشه اندب 

  

 ايريــشه و اســتخوان خــود مــابقي  
 گلخنــي يمــه، ههمچــو نباشــد، ور
  

 يـت  ال تدخل الب   المالئك« :دنكن  مي اشاره ييبايز ثيحد به بيدستغ ديشه ،باب نيا در
   .دنشو  نميوارد د،باش آن در سگ كه ياخانه به فرشتگان؛ » كالبيه فيالذ

 ميدهـ  پرورش يالهيرذ و بد اخالق زين خودمان درون در ما است ممكن :يدفرما   مي و
 مبـادا  تـا  د،ركـ  دقت اريبس ديبارو     اين از .باشد درنده واناتيح ريسا اي و سگ منزله به كه

هـا    آن پـرورش  به خود دست با ما و ابنديب راه وجودمان در ياخالق ليرذا اي واناتيح نيا
 سـعادت  طالـب  كـه  يانـسان  رايز .است اتيضرور از يكي نفس هيتزك ،واقع در .ميبپرداز
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ـ ناام تـا  كنـد،  يهتزك و پاك را خود نفس بايد ت،اس  و سـعادت  بـه  و نگـردد  محـروم  و دي
   .برسد يخوشبخت

 بـراي  فقـط  را آن وداتموج و جهان د،خداون كه است آفرينش جهان عصاره ،»انسان«
   .است آفريده او

 وجـود  در ت،اسـ  گرفتـه  قـرار  ملكـوت  و ملك عالم در كه چه   آن هر ر،گيد يطرف از
   .دشو  ميافتي انسان

  است افتاده چون دامگه نيدرا كه ندانمت    ريسف زننديم عرش گره ز را تو
 كـه  ديـ ريبگ نظـر  در را يلـ گُ از پر سبد .نامنديم زين يهست عالم سرسبد لگُ را انسان

 به خداوند .دهنديم رارق آن يباال در است باتريز همه از كه را يگل ،آن شدن باتريز يبرا
 را نيوزمـ  آسـمان  ياگرتونبـود  1؛» لماخلقت السموات واالرض   لوالك« :يدفرما   مي امبرشيپ

   .كردمينم خلق
 مـا  و است كامل يانسان امبريپ رايز ؛دهديم قرار خطاب نيا مورد را امبرشيپ خداوند

   .ميابي تكامل اووسيله   بهو كنيم كينزد كامل انسان به را خود ميتوان  ميتالش با زين
 بـه  خداونـد  كـه  جاستآن تا )انسان(اسرار پر و بيعج قمخلو نيا العادهفوق تياهم

 نفس مسأله انيپا در و كرده ادي سوگند ستارگان و ماه يد،خورش چونهميميعظ مخلوقات
ـ تزك ديبا يوخوشبخت يرستگار به دنيرس ايبر :يدبگو انسان به ات فرموده انيب را  نفـس  هي
   .يكن

  
  ناشناخته موجود ؛انسان

ـ ا از يكـ ي .انـد دهكـر  يفراوان هاييبررس ،انسان ةدربار دانشمندان  از پـس  دانـشمندان  ني

                                                      
 199ص ، 57؛ ج 406ص ، 16؛ ج 28ص ، 15ج ، االنوار بحار .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  6262

 )شـناخته نا يموجـود  انـسان ( »االنسان ذلك المجهول  « عنوان با را يكتاب ،فراوان قاتيتحق
 بيـان  را انـسان  سـاختار  يدگيـ چيپ ،كتـاب  نيا .است كرده اديپ ياريبس شهرت كه نوشته

   .است آوررتيح يو يمعنو عدب و زيانگشگفت و منظم اريبسيآدم يماد عدب رايز د؛كن مي
 شـناخت  عـدم  ؛اورنـد يب مـان يا �اطهـار  ائمه به ندتوان   نمي ها  انسان يبرخكه     اين ليدل

 يحدود تا زين �ائمه مقام د،ريبگ تصور يوح قيطر از او شناخت اگر اما .است »انسان«
 عـدم  بـه  هم اين كه دهند يم ييخدا صفت ائمه به زين يبرخكه     اين و د،ش خواهد آشكار

 خـود  روح از ،آن از پـس  و ديآفر بوبد لگِ از را آدمي د،خداون .گردد يبرم انسان شناخت
 هـم  از را بـد  و خـوب  تـا  كـرد  الهـام  وي بـه  را االهي يتقوا و فجور سپس .ديدم او در

 وانيـ ح از اعم ت،موجودا انيم در تا داد »ارياخت« نعمت انسان به ،نيچنهم .دهد يصتشخ
ـ  و كنـد  صـعود  سـعادت  يسو به د،خو ارياخت با بتواند دارد كه يقدرت با ،مالئكه و  بـه  اي

   .دينما سقوط ت،شقاو و يبدبخت يسو
  
  بداند ديبا انسان آنچه

 خـت يبرانگ يو ييراهنما يبرا را امبرانيپ و كرد قخل صورت نيبهتر به را انسان خداوند
ـ نا يخداشناسـ  بـه  يخودشناسـ  از پس و بشناسد را خود تا ـ آ لي  و يخودشناسـ  البتـه  .دي

   .ستين پذير  امكانيگريد بدون كدامچيه و هستندهم مكمل ي،خداشناس
 آغاز و است »بنده« كه بداند و دريابد را يخداشناس ليدل تا بشناسد را خود ديبا انسان

 و آمـده  ايدن نيا به يكار چه يبرا و چرا كه بداند ديبا ،نيچنهم .است ديگري عالم از او
 يخودشناسـ  نـه يزم در چنـد  هـر  د،نشناس را خدا انسان اگر .رفت خواهد كجا به انيپا در

   .بود نخواهد سودمند د،كن تالش
 جهان نيا از كهآن از شيپ و كند تيعنا ما به را معرفت كسب قيتوف خداوند كه باشد

ـ  ؛خوابنـد  در مـردم « :اسـت  آمـده  ثيحـد  در .ميشـو  داريب غفلت خواب از ،ميبرو  يوقت
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 كـه  يصـورت  در د،نرو   مي نيب از مردن با ندكن  مي گمان ها  انسان ».ندشو   مي داريب د،رنيميم
 چـون  و هـستند  يعمـود  مـرده  هـا   انـسان  كه دكن  مي نقل يبزرگ .است برعكس واقعيت،
  !ندشو  مييافق دهمر بميرند،

 گوش به را يوح يصدا يتوان   نمي تو« :دكن  مي خطاب خود رسول به قرآن در خداوند
   »!يبرسان هامرده

 كـه  هستند يدالنمرده مقصود بلكه ؛خاكند ريز در كه ستندين ييهامرده ر،منظو گمانبي
 غفلت خواب از نسانا كه يزمان .است رفته نيب از و مردهها     آن باطن اما د،انزنده ظاهر به
 كتـاب  مـا  يبـرا  خداونـد  چـرا  كـه  يابددرمي و دبر   مي يپ ايانب بعثت هدف به د،شو داريب

 بـه  عمـل  منظـور  به اي است يروخوان يبرا فقط كتاب نيا فرستادن ايآ و فرستاده يآسمان
  !آن؟ دستورات



 

  

  

  

  

  : سوم جلسه

  حقيقت و ماهيت آدمي �

  خودشناسي �

  شريعت در تكامل بشرنقش عمل و �

  نقش اخالق در زندگي بشر �

  نقش تربيت در زندگي �

 بررسي آيات اخالق در قرآن كريم �

  گمراهي چيست؟ �

    تربيت چيست؟ �

  آداب زيارت و ارتباط قلبي �

  وظيفه پيامبران و تزكيه نفس �

  

 

  
  
  
  

 هاستنفس خبث شرح قرآن جمله
 نكــو پنــد نيــا تــو بــشنو خبــر در
  

   كجاست؟مت اندر مصحف آن چشبنگر  
ــ ــ نيب ــم كميجنب ــدا لك ــدو ،ءاع  ع
  

  :دنكن مي استفاده روش دو از ميكر قرآن ريتفس يبرا ينيد علوم عالمان
 تـا  آغاز از را آن اتيآ سپس و بانتخا را ياسوره كه است صورت نيا به اول روش

 تمام و انتخاب را يخاص موضوع كه است صورت نيا به دوم روش .ندكن  مي ريتفس انيپا
 بـه  .نـد كن  مي ريتفس و جمع ت،اس موجود ميكر قرآن در كه را موضوع آن به مربوط اتيآ
 انتخـاب  را انـسان  موضـوع  ،مثـال  يبـرا  .دشو   مي گفته »يموضوع ريتفس« ريتفس نوع نيا

 كمـال  بـه  و رشـد  يچگـونگ  تـا  خلقـت  يچگـونگ  از ،نآ با مرتبط ياتآ تمام و دنكن  مي
   .دهنديم قرار يبررس مورد را او مرگ از پس يزندگ و مرگ و ،دنيرس

ـ  كه هستند احكام اتيآ ،قرآن اتيآ از يبخش دانيد   مي كهچنان  مـورد  يـاز ن حـسب  رب
 در روز هر و لحظه هر كه ندباش  مياتيآ از ياپارهها    آن كنار در اما ند؛گير  قرار مي  استفاده

ـ آ .ميازمنـد ينها     آن به يزندگ طول  و انـسان  دنيرسـ  كمـال  بـه  يچگـونگ  و اخـالق  اتي
   .دگروهن نيا از او يخوشبخت

  
  يآدم تيماه و قتيحق

 ويـسفِك  فِيهـا  يفْـسِد  مـنْ  أَتَجعـلُ  قَالُوا خَلِيفَةً الْأَرضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْملَائِكَةِ ربك قَالَ إِذْ«
اءمنُ الدنَحو حبنُس دِكما بِحفِيه سنُقَدو إِنِّي قَالَ لَك لَما أَعونَ لَا ملَمتَع * لَّمعو مآد اءمالْأَس 
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 لَا سبحانَك قَالُوا * صادِقِينَ كُنْتُم إِنْ ؤُلَاءِٰه بِأَسماءِ أَنْبِئُونِي فَقَالَ الْملَائِكَةِ علَي عرَضَهم ثُم كُلَّها
ا إِلَّا لَنَا عِلْمتَنَا ملَّمع إِنَّك أَنْت لِيمالْع  كِـيمـا  قَـالَ  * الْحي مآد  مأَنْبِـئْه  ائِهِمـمـا  بِأَسفَلَم  مـأَهأَنْب 

ائِهِممقَالَ بِأَس أَقُلْ أَلَم إِنِّي لَكُم لَمأَع باتِ غَياومالس الْأَرضِو  لَـمأَعـا  وونَ  مـدـا  تُبمو  كُنْـتُم 
 مِـنَ  وكَـانَ  واسـتَكْبرَ ٰ أَبـي  إِبلِـيس  إِلَّـا  فَـسجدوا  لِـĤدم  اسجدوا لِلْملَائِكَةِ قُلْنَا وإِذْ * تَكْتُمونَ

 به يقين جانشيني در زمين: آن زمان را ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفت 1؛»الْكَافِرِينَ
دهـي كـه در آن بـه فـساد و تبـاهي              آيا موجودي را در زمين قرار مي      : گفتند. دهم قرار مي 

ريزي كند و حال آن كـه مـا تـو را همـواره بـا ستايـشت تـسبيح                     برخيزد و به ناحق خون    
از اين جانـشين و قـرار گـرفتنش در          [من  : فرمود] پروردگار[كنيم   گوييم و تقديس مي    مي

را بـه آدم    ] ي موجـودات  [هـا     و خدا همه نـام      *دانيد شما نمي دانم كه    اسراري مي ] زمين
مرا از  : به فرشتگان ارائه كرد و گفت     ] هويت و حقايق ذات موجودات را     [آموخت؛ سپس   

:  گفتنـد   *راستگوييد] در ادعاي سزاوار بودنتان به جانشيني     [هاي ايشان خبر دهيد، اگر       نام
اي نيـست،    خودت بـه مـا آموختـه       چه  جز آن ، ما را دانشي     تو از هر عيب و نقصي منزّهي      

هـاي    فرشـتگان را از نـام      !اي آدم : فرمود] خدا [* گمان، تويي كه بسيار دانا و حكيمي        بي
آيا بـه شـما     : فرمود] خدا[هايشان را به فرشتگان خبر داد        پس هنگامي كه نام   . آنان خبر ده  

كنيـد و    شما آشكار مـي    چه  و به آن  ،  دانم ها و زمين را مي      يقين، نهانِ آسمان  نگفتم كه من به   
بـه آدم  : هنگـامي كـه بـه فرشـتگان گفتـيم     ] ياد كن[ و * ؟داريد، دانايم پنهان مي  چه  به آن 

  .سجده كنيد، پس سجده كردند مگر ابليس كه نپذيرفت و تكبر ورزيد و از كافران شد
 و  ينمـ  خـدا در ز    يفـه  و ارزشـمند و خل     ي گرامـ  ي به عنوان موجـود    انسان يات، آ ين ا در
 برتـر  يـز  ناالهـي  كه از فرشتگان مقرب    ست ا ي او به حد   ي كه استعداد و توان علم     يموجود

ـ    و ارزشمند است كه خداوند به فرشتگان امر مي         يقدر گرام    شده است، آن   يمعرف  در تـا  دكن

                                                      
 .34ـ30، بقره .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  6868

  . گرديد كه سجده نكرد طرد يس ابلو او سجده كنند و همه به سجده افتادند، يبرابر مقام عال
 شـده  اشـاره  شيهـا يبد به و گرفته قرار نكوهش مورد گريد ياتيآ در انسان نيهم اما
  :نمونه براي .است
 ،انـسان  همانـا  1؛»منوعـاً  الخيـر  مـسه  اذا و جزوعاً الشر مسه اذا هلوعاً خلق االنسان ان«
 بـه  يمـال  چـون  و كنـد  يقـرار  يب رسد او به يشر چون ،شده دهيآفر بايناشك و صيحر

   .دورز بخل افتد دستش
  .  شده استيده ناتوان آفرآدمي 2؛»ضعيفا االنسان خلق«
ـ   يـشتن  خو هرگـاه  د،كن   مي يان طغ انسان 3؛»استغني رآه ان ليطغي االنسان ان كال«  ي را ب

  . يند ببيازن
   .است شتابزده انسان و ديجومي را خود ريخكه   چنانطلبدمي را خود شر يآدم

   .دكن مي پنهان را هانعمت و است ستمكار يآدم 4؛»كفّار لظلوم االنسان ان«
 و  اميـد  انـسان نا   يـريم  از او بـاز گ     آنگـاه  ،يم بچـشان  ي اگر به انسان رحمت    :ديافرم   مي و

»كفور ليؤس انه« :تفراموشكار اس
5

  

 از مـن دور شـده      هاي ناگوار :ديگو   مي يم به او بچشان   نعمتي و رنج  ي اگر پس از سخت    و
  6»فخور لفرح انه«.  فخر كننده است ودشو  مي زود شادماننسان ازيرا ؛است

 يهـا ينـه خز همـه  مالـك  شما اگر بگو :يدفرما  ميامبرشيپ به خداوندكه   اين جالب اما
   .است ليبخ يآدم رايز ؛ديكرديم امساك ي،ندار ترس از يدبود ارپروردگ

                                                      
  19، معارج .1

 28، نساء. 2

 6، علق .3

  34، ميابراه .4

 10 و 9د، هو .5

 همان .6
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  1؛»قتوراً االنسان كان و االنفاق خشية المسكتم اذاً ربي رحمتة خزائن تملكون لو قل«

 شـده  فيتوصـ  متـضاد  ظـاهراً  گونه دو به قرآن در انسان ييد،فرما   مي مالحظه كهنانچ
 از كـه  دارد را يدانـش  كسب اقتيل و است يملكوت مجرد روح يدارا طرف كي از :تاس
   ت،سين ساخته رشتگانف

 بـا   و گرديـده  بنـا    يـد  او بـر توح    فطـرت  ، مالئكه واقع شـده    مسجود ت،اهللا اس �����
  كـه جـا آن د، داري برتـر يگـر  داشته و بر موجـودات د ي او را گرام  اخد ت،كماالت آشناس 

 از و يمكـرد  سـوار  يخـشك  و دريـا  بـر  و ،ميداشت يگرام را آدم فرزندان همانا :ديافرم  مي
   .ميداد يبرتر مخلوقات از ياريبس بر و ،ميداد يروز خوب و پاك يهايزچ

 ،فيضع ،منوع ،جزوع ،وعهل ،جهول ،ؤوسي ر،كفو ،ظلوم عنوان هب او گريد يسو از و
   .است شده يمعرف انگريطغ و ر،قتو ر،فخو ،فرح ،عجول
 است مهم يشناس خود پس .است شده يمعرف گونه دو نيهم به انسان زين ثياحاد در

   .بپردازد يشخو تيترب به انسان تا
  

  يخودشناس

 و نـور  او سرشـت  از يمـ ين ؛دارد يوجـود  مرتبه دو كه است يسرشت دو يموجود انسان
   .است ظلمت از گريد يمين

 جنبـه  و يوانيـ ح جنبـه  :ددار جنبـه  دو ت،سين شيب قتيحق كيكه     اين وجود با انسان
 شرور .است شده نهاده وجودش در يوانيح التيتما و است وانيح طرف كي از .يانسان

 به و دگير   مي سرچشمه او يوانيح جنبه از ،شده اشاره آن به قرآن در كه انسان يهايبد و
   .است گرفته قرار نكوهش مورد جهت نيمه

                                                      
 .100، اسراء .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  7070

 بـا  كـه  است االهي اي  نفخه او روح .است يملكوت مجرد نفس يدارا گريد طرف از و
 نيهم به و هاستيخوب و مكارم سرچشمه ،جنبه نيا و دارد تباطار و تيسنخ قدس عالم

   .است شده واقع مالئكه مسجود و خدا فهيخل و گرفته قرار ميتكر مورد جهت
ـ ا و يابـد  شيگـرا  يوانيـ ح التيتما به دتوان   مي اشژهيو خلقت نيهم اثر بر نانسا  ني

   .شد خواهد فيتضع او تيانسان جنبه جهينت در و كند تيتقو را يوانيح جنبه
 را يوانيـ حهـاي     خواسـته  و كنـد  توجـه  يانـسان  مكارم و فضائل به دتوان   مي سويي از

ـ  هر انتخاب و .دهد پرورش را يانسان جنبه و دينما كنترل و ليتعد ـ ا از كي  در راه دو ني
  1.دارد قرار انسان خود ارياخت

 انسان مركـب از نفـس و        يز ن و .است ارياخت از برخورداري آدمي، يهايژگيو از يكي
 نفـس   همـان  د، دار يح ترج يوانات ح ساير بربه سبب آن     چه   و آن  ي آدم حقيقت. بدن است 

ـ     يـت  عار استي امر بدن. است كه از جنس مالئكه مقدسه است        ي را بـرا   ي و حكـم مركب
 ي خـود تجـارت    ي آمده تا بـرا    يا دن ين به ا  يقي و موطن حق   ي عالم اصل  از او   زيرا ؛نفس دارد 

 و اخالق   يده و اكتساب صفات حم    يارايد اندوزد و خود را به انواع كماالت ب        يكند و سود  
  . يد خود مراجعت نماي باز به وطن اصلو د،ي نمايدهپسند
  
  بشر تكامل در عتيوشر عمل نقش

 نيزم بر خدا نيجانش كه زين امبرانيپ .باشد سازانسان كه است نيا قرآن اتيآ ياصل هدف
 نيزمـ  يرو خـدا  فـه يخل چگونـه  اموزنديب انسان به كه بوده نيا بر تالششان همه د،هستن
 يبـرا  ييابزارهـا  ،داده قـرار  ما يبرا خداوند كه يشرع احكام و يعباد اعمال همه .گردد

 روزه و نمـاز  به يازين گونه  هيچ خداوند گرنه و ؛هستند تيانسان مقام يسو به ما تشرفيپ

                                                      
 .رييتغ يكم با، 178ـ176 ص، اسالمي كل مسائل بايي آشنا .1
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 نيآخر تا كه است يااندازه به ،احكام نيا از يبرخ تياهم .است مطلق يغن او و ندارد ما
   .هستند همراه انسان با لحظه
 صـورت  به د،توان   نمي ستادهيا اگر د،بخوان را نماز ديبا يطيشرا هر در انسان مثال يبرا
 انسان از نماز ي،طيشرا چيه در پس .گزارد نماز دهيخواب ديبا صورت نيا ريغ در و نشسته
 به .بخواند را نماز يخاص روش به ديبا است شدن غرق حال در اگر يحت .دشو  نميساقط

   .است آدمي تكامل و رشد يبرا نماز مهم نقش دهندهنشان االهي دستور نيا ،حال هر
  
  بشر يزندگ در اخالق نقش

 مـسأله  د،دهـ يمـ  شكل زين را امبرانيپ هدف كه قرآن يها   بحث نيترمهم از يكي ،نيبنابرا
ـ دن نـه  و دارد يمفهـوم  انسان يبرا نيد نه ،اخالق بدون ر،گيد انيب به .است »اخالق«  ياي

   .دگير  ميسامان ها انسان
  است يمردن ،اخالق فاقد گشت كه يقوم     اندزنده اخالق به روزگار اقوام
  :تاس مطرح اخالق نوع سه ميكر قرآن در
ـ با انسان كه است ياعمالسري     يك درباره كه ياتيآ يعني :االهي اخالق. 1  مـورد  در دي
   .دهد انجام خداوند با اشرابطه
 اخالق .دهد انجام را ييكارها چه شيخو تيترب يبرا ديبا بشر يعني :يفرد اخالق. 2

 گـر يد يطرف از .دكن  مي تيسرا گرانيد به او از و دشو   مي بوطمر انسان خود به ابتدا يفرد
 كه است ييرفتارها مجموعه ي،فرد اخالق ،نيبنابرا .ردگذا   مي ريتأث خدا با انسان ارتباط بر

  .ندكن مي دايپ رتباطا زين گرانيد به ،بالعرض و دشو  ميمربوط انسان خود به اصالتاً

 .دهد انجام گرانيد با ارتباط در ديبا انسان كه است ييكارها مراد، :يجتماعا اخالق. 3
 انـسان  بـه  كه ييهادستورالعمل مجموعه يعني ؛است يفرد اخالق ما بحث مورد موضوع

 او كمـال  موجـب  يعملـ  چـه  د،سـاز  دور خود از را يالهيرذ اخالق هر چگونه دآموز مي

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  7272

   .دارديم باز كمال و رشد به دنيرس از را يو يعمل چه و دشو مي
 و ستا يباهوش موجود انسان كه چرا ؛است شده نازل انسان با رابطه در ياريبس اتيآ
ـ تزك عدم صورت در او مشكل نيتر  بيش ـ ترب و هي  بـودن  بـاهوش  نيهمـ  از ي،اخالقـ  تي

ـ  وهـا      آن نشدن ليتعد صورت در كه است انسان وجود در يزيغرا .دگير   مي سرچشمه  اي
   .آوردمي بار به را ياديز عيجاف ،عقل يبهاگران نعمت از نكردن استفاده

 يـشرفت  اشاره كرد كه با اسـتفاده از اختراعـات و پ           يتوان به دانشمندان     مي ، مثال براي
 يـدات  فـروش تول   ي و برا  ندپرداز   مي  جمعي كشتار هاي ساخت انواع سالح   به ،يتكنولوژ

اي از     عـده  ندشـو    مـي   سـبب  و نـد پرداز   مي افروزي جنگ به ، كالن يخود و كسب سودها   
 رشد براي سوء استفاده از نعمت عقل كه خداوند         با ،عنيي.  شوند ي قربان گناهي ب يها  انسان

 :تگفـ تـوان      مـي  فقـط هـا      كه در مورد آن    ندرس   مي يي جا به ،و كمال بشر به او عطا نموده      
  . هستند » و األخرةيا الدنخسر«

  
  يزندگ در تيترب نقش

 نخواهـد  وانيـ ح بـا  يفرقـ  چيهـ  يدمـ آ صورت، اين غير در .شود تيترب ديبا انسان !يآر
 تحـت  نـد توان   مـي  وانـات يح يبرخـ  كه چرا ؛گردد ترپست هم وانيح از بسا چه و داشت

 از يبرخـ  بـه  ،مثـال  يبـرا  .دهنـد  انجـام  را ياالعـاده خـارق  يهاكار و گرفته قرار تيترب
ـ ترب يوانيح اگر اما .بروند راه طناب يرو اي پا دو يرو كه دهنديم آموزش انيچهارپا  تي

 ولي .وستا بودن وانيح همان او كمال و رشد تينها كه چرا ؛رنديگينم خرده او بر د،نش
ـ    نمي رحم خود نوعانهم به تنها نه نشود، يتترب اگر نانسا ـ دن بلكـه  ؛دكن  ينـابود  بـه  را اي
 ترديـد،   بـي  .انـد شـده  مبعوث بشر تيترب يبرا امبرانيپ كه است سبب نيهم به .اندكش  مي

 كـارش  كـه  اسـت  يوانيح مانند باز د،باش متمدن چند هر ،نشدن تيترب رتصو در انسان
   .دباش  مييوانيح زندگي و دنيوخواب خوردن فقط
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  ميكر قرآن در اخالق اتيآ يبررس

»وثَ فِي     هعينَ الَّذِي بيالْأُم        زَكِّيهِمياتِهِ وآي هِملَيتْلُو عي منْهولًا مسر مهلِّمعيةَ     ا و الْحِكْمـو لْكِتَـاب
 از خودشان يپيامبر د،سوا ي بمردم كه در ميان اوست 1؛»مبِينٍوإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَلَالٍ 

پـاك  ] يروحـ   و ي فكـر  يها  آلودگي از[ را   آنان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و        
 ي آشـكار  يش از اين در گمراهـ      يقين پي  بهها     آن و د، بياموز حكمت  آنان كتاب و   به كند و 
  . بودند

  
  ست؟يچ يگمراه

 ت،داسـ يپ نـامش  از كـه  طورهمان ر،آشكا يگمراه .پنهان و آشكار :تاس نوع دو يگمراه
   .ستين مطلع شخص يگمراه از يكس ،پنهان يگمراه در اما ؛است روشن و واضح

 آنان بـا    ياه كه قرآن از گمر    دندبر   مي سر ه ب ي در گمراه  چنان مردم   � زمان رسول  در
 كـافي  ،العـرب ��
	��  مردم آن زمان     ي روشن شدن گمراه   براي. دكن   مي ياد آشكار   يژگيو

  . يم بزنسر يخياست به كتب تار
 ار خرمـا  يمقـدار هـا      آن از يبعـض  بلكـه  د،دنيتپرس   مي را هابت تنها نه ،زمان آن مردم

 سپس و آوردنديم در مجسمه ورتص به و انباشته هم يرو راها     آن د،كردنيم يآورجمع
 را ييخرمـا  يخـدا  آن شـد،    مـي  غالـب ها     آن بر يگرسنگ چون و !كردنديم عبادت را آن
 خـدا  نـد توان   نمي شما دستهاي    ساخته نيا كه شد   مي اعتراضها     آن به يوقت !خوردنديم

  !ندكن مي كينزد خدا به را ما هابت نيا كه دادنديم پاسخ د،باشن
 هـاي  نعمـت  ين ب ز ا خداوند ، همين سبب  به.  بود آشكار شانيگمراه بودند و    گمراه هاآن
  . نهدمي منت ين بر مؤمنيامبران نعمت پبراي ، كردهيتها عنا  كه به انسانيفراوان

                                                      
 .2، جمعه .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  7474

»لَي     لَقَدع نَّ اللّهؤمِنِينَ مالْم       هِملَـيتْلُـو عي نْ أَنفُسِهِموالً مسر ثَ فِيهِمعاتِـهِ  إِذْ بـزَكِّي آييو  هِم
 منّت  مؤمنان بر   خدا ،يقينبه 1؛»بِينٍ قَبلُ لَفِي ضَاللٍ م    مِنويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُواْ      

 از [  و دخوان   مي آنان از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر          ينهاد كه در ميان آنان پيامبر     
 بـه   ودآمـوز   مـي آنان به   حكمت  و بكتا و د،كن  پاكشان مي ]  يروح  و يفكر هاي  آلودگي

  .  بودندي آشكاري كه آنان پيش از آن در گمراهيراست
 انيم از يامبريپ شدن مبعوث سبب به ،نيمؤمن بر خدا منت انيب از پس يز،ن هيآ نيا در

 :تاسـ چنين     اين مذكور هيآ دو در هدف .دكن  مي ذكر را نخست هيآ هدف همان ،خودشان
��    ��  آيات او را بر آنان بخواند و       تا 2؛»والْحِكْمةَاتِهِ ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب      علَيهِم آي  يتْلُو«

  .  بياموزدحكمت  آنان كتاب وبه وپاك كند ]  يروح  وي فكريها آلودگي از  [را
 الْكِتَـاب  ويـزَكِّيكُم ويعلِّمكُـم       منكُم يتْلُـو علَـيكُم آياتِنَـا       رسوالً أَرسلْنَا فِيكُم    كَما« يةآ در

 از خودتـان فرسـتاديم كـه        ي رسـول  شما ميان   در 3؛»والْحِكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُواْ تَعلَمونَ     
پـاك   ]يباطن  و ي ظاهر ي هر نوع آلودگ   از[ را   شما و د،خوان  همواره آيات ما را بر شما مي      

  . دهد به شما تعليم ميستيددان  نميرا چه  آنو د،آموز  مي به شماحكمت و كتاب  ودكن مي
 خودتان نيب از يرسوالن انتانيم در :يدفرما   مي ها   آن به كه هستند ها  انسان خود مخاطب

 و اموزنديب حكمت و كتاب و كرده هيتزك را شما و بخوانند اشم بر را ما اتيآ تا ميفرستاد
   .دهند آموزش شما به ديستدان  نميكه را چه آن

  :تاس ريز صورت بهها   آندر مشترك نقاط كه ميبين  ميهيآ سه نيا سهيمقا در
   ؛اتيآ تالوت. 1
  ؛هيتزك. 2

  .حكمت و كتاب آموزش. 3

                                                      
 .164، عمران آل.1

 .2، جمعه. 2

 .151، بقره .3
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ـ ن اضافه مورد كي هيآ نيآخر در :ميكن دقت ـ ب زي  بـه  يليمـسا  آمـوزش  آن و شـده  اني
ـ    مـي  فقـط  كه است امبرانيپ توسط ها  انسان  يوحـ  از ريـ غ و شـد با يوحـ  قيـ طر از دتوان

   .ستين آگاهها   آناز كسچيه
ـ ب را ييهاحكمت و علوم كه بود نيا �رسول حضرت معجزه و ميكر آنقر اعجاز  اني

ـ پ جاسـت نيا نكته و نداشت يآگاهها     آن از يبشر چيه آن از قبل تا كه ردندك  كـه  يامبري
  !بود نخوانده درس كسچيه نزد در د،آور را عظمت با كتاب نيا

»بثْ فِي  نَارعابو والً هِمسر          الْكِتَـاب ـمهلِّمعيو اتِكآي هِملَيتْلُو عي منْهـةَ  مالْحِكْمو   ـزَكِّيهِميو 
   كِيمزِيزُ الحالع أَنت آيـات   كه ز، برانگي ودشان از خ  ي آنان پيامبر  ميان در   !پروردگارا 1؛»إِنَّك 

  و ي ظـاهر  يهـا   آلـودگي  از[ و د، بيـاموز  حكمت  و تابكرا   ها   آن و د،تو را بر آنان بخوان    

  . حكيمي  وناپذير  شكستيتوانا زيرا تو ؛پاكشان كند] يباطن

 در د،دار دوسـت  را خـدا  بنـدگان  و مردم و خود هيذر ،�ميابراه حضرت كه جاآن از
 هكـ  كن مبعوث شانيبرا را يرسول مردم نيا نيب از !ايخدا« :دكن مي دعاچنين   اين ها   آن حق

 همانـا  .كند هيتزك راها     آن و اموزديب حكمت و كتاب راها     آن و بخواند شانيبرا را تو اتيآ
  ».يهست ميحك و زيعز تو

 كامـل  يآگـاه  موضوع نيا تياهم از ميابراه حضرت و است يبزرگ اريبس يدعا نيا
 يـن ا سـت ا قـادر  وندخدا كه دكن  مي انيب منظور نيا به را دعا يانيپا جمله ،رو   اين از .دارد
   .گرداند مستجاب را عظمتبا ايدع

 ،يـامبران  بعثت پ  ي از اهداف اصل   يكي كه   ندكن   مي يان را ب  يقت حق اين مذكور يه آ چهار
ها به كمال برسند و بـه اخـالق و احكـام حـسنه                 تا آن  ستها  انسان يت نفوس و ترب   تزكيه

  . ستا يالله�����  مقامبه او رسيدن ، انسانقت از خلهدف زيرا ؛ شوندينمز

                                                      
 .129، بقره .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  7676

 د، كنن دريافت را   »مبلِّغ« لقب   و بپردازند   االهي علم   يم به تعل  ندخواه   مي  كه ي كسان پس
 د، باشـ  يده به كمال نرسـ    ي انسان اگر زيرا.  تحقق بخشند  همه از   بيش را يامبران پ هدف بايد

 كه  كسي ؛»يعطيال ءيفاقدالش« : كه چرا ؛ را نخواهد داشت   يگران د به كمك كردن    توانايي
  .  را عطا كندآن دتوان  نميد،رندا را يزيچ

 باشـد،  متبلـد  ايـ دن حـب  و شهوت و غضب چون ياخالق رذائل به كه »يمبلِّغ« انسان
 !كند؟ هيتزك راها   آنو دهد اخالق درس گرانيد به دتوان  ميچگونه

 از را   يتـر   عميـق تـر و       بـيش  مفهوم د، بخوان تأمل كند و قرآن را با       يه تزك كسي هر پس
  . دكن  ميكسب االهي ياتآ

  
  ؟ستيچ تيترب

 مگـر  هك شود مطرح پرسش نيا است ممكن حال .ها  انسان تيترب يعني هيتزك كه شد انيب
  م؟يانشده تيترب ما

 بـه كـه      اين نه د،دهن جلوه خوب را خود گرانيد برابر در ندكن  مي يسع ها  انسان ترشيب
   .كنند كسب را گرانيد ديتمج و فيتعر ندخواه  ميبلكه ؛باشند خوب خودشان خاطر

 بايـد  خـوب بـودن      بـراي  چـون  امـا  است،   يدهداند كه خوب بودن پسند       مي فطرتاً انسان
 در ، وجـود ايـن    بـا  را خوب نـشان دهـد،        خود كوشدمي يگران رفتار با د   در بكشد،   زحمت

 چون زند،ي خوب بودن را م    قيد تالش است،    يازمند كه خوب بودن او ن     يي خانه و جا   يطمح
 يـب،  ترت يـن  ا بـه .  داشت نخواهند او   اخالق جز تحمل    اي خانواده چاره  يا اعض سايرداند    مي
  .  كندي خوب را بازهاي آدمنقش كمدست يز نانه كه در خدهدي خود زحمت نمبه

 ر،سـف  آغـاز  در .نـد رو   مـي  مـسافرت  به هم با كه ديريبگ نظر در را ها  انسان از يگروه
 در ويـژه  بـه  ت،گذشـ  روز چنـد كـه      همـين  امـا  د،هـستن  اخـالق خـوش  و خوب يهمگ

 و دارنـد يمـ  بر شانيهاچهره از را بودن خوب نقاب ،حج سفر مانند يطوالن يهامسافرت
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  ».اوست در كه تراود برون همان كوزه از« .سازنديم برمال را خود يواقع چهره
ـ ا كـه  شـد  خواهد داريپد رفتار در ها انسان درون تيماه  يشناسـ  روان علـم  در را ني

   .نديوگ  مي»شاكله«
ـ ن نمـاز  در بلكه رد،گذا   مي ريتأث رفتارها در تنها نه ،درون مسأله نيا ـ نما را خـود  زي  اني

 هـنش ذ بـه  يگونـاگون  افكـار  و نـدارد  يقلب توجه نماز در انسانكه     اين علت .كرد خواهد
 اجـازه  كـه  اسـت  ايـ دن حـب  و حـسد  ،بخـل  ،نهيك چونهم يرذائل وجود د،كن  مي خطور

 ريتـأث  انـسان  خـود  بر ميمستقطور     به يفرد اخالق پس .كند برقرار ارتباط خدا با دهدينم
   .است مؤثر زين االهي اخالق در و دكن مي تيسرا گرانيد به هم آن از بعد و ردگذا مي

 بد ريتأث صورت،  اين ريغ در زيرا ؛كند اصالح را خود ديبا د،دار يبد اخالق انسان اگر
 ياعـضا  از اعم انشياطراف به آن از بعد و دكن  مي دهيدانيز را انسان خود ابتدا ،اخالق نيا

   .اندرس  ميضرر .كارش طيمح يحت و ليفام ت،دوس ،خانواده
 افتي او در رذائل گونههمه كه يطور به ت،اس آشفته انسان درون كه يزمان تا بنابراين

 باشد پاك او درون كه هنگامي اما ؛دارد يبزرگ موانع خدا با ارتباط يبرقرار يبرا د،شو  مي
 كند برقرار يقلب يارابطه خود پروردگار با تا بود خواهد قادر د،زيبر دور به را رذائل نيا و
   .بپردازد مناجات به خدا با و

ـ    نمـي  لـذت  احـساس  ارتيز نيا از و درو   مي ارتيز به انسان ت،اوقا يگاه  از و دكن
   .دكن برقرار رتباطا جاآن در موجود يقو تيمعنو با نتوانسته راچ كه دپرس  ميخود

  
  يقلب ارتباط و ارتيز آداب

ـ  مـي  غـسل  مثـال  يبـرا  .كند تيرعا را يآداب بايد ارتيز به رفتن يبرا انسان  وضـو  د،كن
ـ ز اگـر  .درو   مـي  ارتيز به و ديگو   مي خدا ذكر د،كن  مي تن بر يزيتم جامه د،گير  مي  ارتي

 آن بـا  انـسان چه     چنان و د،شو  مي وارد و خوانده دخول اذن د،باش �اطهار ائمه اي �امبريپ

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  7878

   .دهديم دست او به ينوران حالت كند، برقرار يقلب ارتباط انبزرگوار
 حالـت  دارد، اهميـت  چـه    آن اما ت،سين ريپذانيپا انسان يماد يهادرخواست هرچند

 و روحانيـت  بـه  ،رذائـل  رفـع  و نفس طهارت با انسان واقع در .است او يروح و يمعنو
   .دشو مينائل  يارتز يقتحق

 د،خواسـتن ينمـ  خـدا  از يمـاد  زيـ چ چيهـ  و د،كردنيم ازين و راز انهصخال كه يكسان
 تـارتر گرف چه هر مواقع برخي در يعاد يها  انسان ما اما ؛بودند عرفا و نيمعصوم ،امبرانيپ

   .دشو  ميتر  بيشخدا با ازمانين و راز و ميگرد  ميتر نزديك خدا به ،ميشو مي
  

  نفس هيتزك و امبرانيپ فهيوظ

 بـوده  هـا   انـسان  تيترب امبرانيپ ريخط فهيوظ .دارند ارتباط »اخالق« با ينحو به علوم تمام
 بر يد،با كهگونه     آن نه و نشيندمي بار به امبرانيپ زحمت نه ،هيتزك عدم صورت در و است
   .ردگذا  ميريتأث ها انسان

ـ تزك يبـرا  �اكرم ينب ويژه به امبرانيپ همه ـ ترب و هي ـ  و تي  هـا   انـسان  نفـوس  رورشپ
   .دهدمي نشان را اخالق علم ضرورت ،اين و اندهآمد

ـ تزك و علـم  ؛اسـت  يعملـ  هـر  انجام مقدمه علم كه نيا رغم به ـ ترب و هي ـ با تي  بـا  دي
 كـه  انـدازه  هـر  به و كند هيتزك كه دياب   مي دست االهي علم به يزمان انسان يعني .باشندهم
   .دشو  ميتيترب د،كن هيتزك

  
  تيترب و ميتعل تقابلم ريتأث

ـ ي .دارنـد  متقابل ريتأث گريكدي رب يت،ترب و ميتعل ـ ن تشيتـرب  بـر  انـسان  علـم  يعن  ريتـأث  زي
   .باشد داشته را يتيترب اشكاالت از ياريبس است ممكن جاهل انسان و ردگذا مي

 چه ت،اس مدنظر االهي علمجا     اين در بلكه ؛ستين يعلم هرگونه كسب ما منظور البته
 و يروحـ  تيترب نظر از اما ؛باشند يقو اريبس معلومات نظر از علوم يبرخ در يدافرا بسا
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   .اندگرفته قرار ينييپا اريبس سطح در يروان
 خـودش  با انسان رابطه ت،اس خودش با انسان رابطه ي،فرد اخالق از منظور كه گفتيم

  چه؟ يعني
  
  يشناسخود و قرآن

 يم ما هست  اين ت،يق حق در. خدا ديگررف   انسان بود و ط    يه طرف قض  يك االهي اخالق   در
 طـرف  يـك  يـز  ن ي اخالق اجتماع  در. يم به خدا برس   تا كنيم تمسك   يالوثق�عرو به   يدكه با 

 بـه   و...  و همـسايه  ،فاميـل  ت،دوسـ  د،فرزن ر، او اعم از همس    يان اطراف يگرانسان و طرف د   
ـ  .است عدي دو ب  ي موجود انسان د،گفته ش كه     چنان .ت اجتماع اس  يطور كل   وي عـد  ب ك ي
  .  استـ اوجسم ـ ي او ماديگر دعد بو ـاو) من( و يقت روح و حقهمان ـ معنوي
 كـه  مهـست  تـا  دو من مگر كه دآي   مي شيپ پرسش نيا د،خو با انسان رابطه مييبگو اگر

   باشد؟ مقصود »ودمخ« با »خودم« رابطه
 از منظـور  .تاسـ  امـر  عـالم  از و خداوند خلقت از يعيوس اريبس دستگاه ،انسان روح

 يدارا انـسان  ي،عني .است گريكدي با ابعاد نيا رابطه روح ابعاد شناخت همانا ي،خودشناس
   .رندگذا  ميريتأث گريكدي بر كه است ينيمع يقوا

 تـا  .باشـد  داشـته  يمختلفـ  هايحالت دارد امكان كه است يطيبس موجود ،انسان نفس
 يبـرا  .ميكن معالجه را خود يد،با كه طورآن ميتوان   نمي باشيم، هنشناخت را نفس ما كه يزمان
  :ميكن مي استفاده مثال كي از ذهن به بيتقر

 كه يگل از ينگهدار يبرا .ديارفته يفروشگل به يگل لدانگُ ديخر منظوربه ديكن فرض
اي    گونـه  بـه تـوان      مـي  چگونه ديبدان تا ديپرس   مي فروشنده از را الزم اطالعات يد،ادهيخر
 ماننـد  ياطالعـات  بـه  شـما  انيم نيا در .داد پرورش را آن و كرد مراقبت گل آن از ستهيشا
   .ديدار ازين ...و حرارت درجه ر،نو زانيم ز،اين مورد آب زانيم

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  8080

  نفس از مراقبت

 گـل  بوته باغبان كه همچنان د،بشناس را نفس نيا ديبا او .است گل بوته مانند انسان نفس
 از مناسـب اي     گونه به است قادر د،دار بوته نيا از كه ياطالعات با و دشناس   مي يخوب به را
ـ ترب را خود دخواه   مي كه يانسان ؛است انسان خود ،باغبانجا     اين در .كند ينگهدار آن  تي
 هـستند  ييهادستورالعمل همان قرآن اتيآ او يبرا پس .بشناسد را خويش نفس ديبا د،كن
   .كند تيترب را خود و مراقبت را نفسش تا

 نيا او اگر حال .ديبگو دروغ دينبا كه هدديم ذكرت انسان به قرآن از اي  آيه ،لمثا يبرا
 در گفـتن  دروغ آن بـاز  د،كـر  توبه و شد مانيپش يتمد از پس و گذاشت پا ريز را دستور
ـ ا ريتـأث  تحـت  يلحظات يبرا انسان نفس ي،عني .است گذاشته ريتأث نفسش  قـرار  دروغ ني

   .است ردهك توبه آن از پس هچ گر ،هگرفت
 در كه طورهمان .ميكن  مي يبررس كردن بتيغ مانند ر،گيد يگناه مورد در را مسأله نيا
 اگـر  حتي حال .است مؤمن برادر گوشت خوردن منزله به كردن بتيغ ،ميخوان   مي اتيروا

 اثـر  او نفـس  بر غيبت د،بطلب تيحالل شخص از و شود مانيپش كردن بتيغ از بعد آدمي
   .است گذاشته سوء

ـ  بـت يغ او از دشو   مي سبب د،گير  دل مي  به يشخص از انسان كه يانهيك ،نيچنهم  د،كن
 كـدام  هـر  نفس يقوا كه استچنين     اين و .شود مرتكب را ياريبس گناهان و ديبگو دروغ

   .رندگذا  ميريتأث گريكدي بر
 نانـسا  به كه ييغذا خوردن از و سازد پيشه اطياحت ديبا غذا خوردن در انسان كهچنان

ـ با آدمي يعني .دارد را حالت نيهم زين نفس د،كن يخوددار اندرس   مي ضرر  چـه  بدانـد  دي
 ديـ مف نفس تيتقو يبرا يزيچ چه و كند يدور آن از تا اندرس   مي ضرر او نفس به يزيچ

 در كـه  شـد  خواهـد  چنـان  د،نكن هيتزك انسان اگر ،انيم نيا در .رديگ كار به را آن و است
 و كمـال  بـه  گاه  هيچ هم و است جهينتيب او تالش هم يعني ،ميسته آن شاهد امروز يايدن
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   .ديرس نخواهد آرامش يحت
  . دشو  ميي ناشي امراض دروناز...  وغرور تكبر، تهمت، دروغ، يبت، غمانند ، گناهانتمام

  
  باش خود مراقب

ـ   مي يمتعال اي درمكّ را او روح يزيچ چه كه بداند ديبا انسان ،حال هر به ـ اب او .دكن  در دي
ـ نبا .كنـد  دقـت  اريبس ...و مختلف مجالس در شركت ،هامعاشرت ،آمدهاورفت  هـر  در دي
 د،شـو  كـردن مـي   گنـاه  سببها   آن با معاشرت داند   مي كه يافراد با و ردك شركت يمجلس
   .داشت آمد و رفت

 مبـادا  تـا  شـد،  خـود  روح و نفس مراقب شدت به ديبا .باش خودت مراقب ،خالصه
 ،واقـع  در .سـازند  مبـتال  را آدمـي  د،نـ كن  مي تيسرا زود اريبس كه يروح مختلف امراض
 ياريبـس  زحمـت  و كـارد يم را آن ،كوچك هالن كي دادن وهيم اي دادن گل ديام به باغبان

   .دكش  مينهال نيا رشد و پرورش يبرا
ـ  ي خـود و اسـتعدادها     بايد كه دارد،    هايي استعداد يي شكوفا ي برا يزانسان ن   را  اشي درون

ها را از وجـود خـود پـاك      آن، كشف و با تالش و كوشش يز را ن  اشيلهشناسد و اخالق رذ   ب
 كنند،  رشد نفس   نهال هستند كه اگر در كنار       ي هرز هاي به مثابه علف   يله رذ اخالق زيرا ؛كند

  . ندشو  و پرورش نهال استعدادها مييدن از به ثمر رسمانعها را رها سازد،   باغبان آنو
 ؛اسـت  داده قـرار  او وجـود  در دارد، ضرورت انسان تيترب يبرا كه را چه   آن خداوند

   .ستا آگاه ي،تعال و رشد براي او يهايازمندين به و آفريده را انسان د،خداون رايز
  

  ه؟يچراتزك

ـ  1؛»دسـاها  خَاب من    وقَد*  زكَّاها أَفْلَح من    قَد« :ديافرم   مي يم كر قرآن  كـه   ي كـس  ترديـد  يب
                                                      

 .10 و 9، شمس .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  8282

  و ها  آلودگي به[ كه آن را     يكس و*  شد   رستگار د،رشد دا ]  پاك كرد و   ي آلودگ از[ را   نفس

  . نوميد شد] حق رحمت از [بيالود]  بازدارنده از رشدامور
ـ ترب را خود نفس آدمي اگر كه دكن  مي انيب صراحت به هيآ نيا در ه؟يتزك چرا حاال  تي

 رذائـل  كـه  دهـد  اجـازه  و ردگـذا ن پـا  ريـ ز را نفسچه     چنان و درس   مي يرستگار به د،كن
 ضـرر  انسان خود حالت نيا در و رسدينم يخوشبخت به د،كنن رشد او وجود در ياخالق
   .است كرده

كه    اين يبرا آدمي و ستها  انسان دنيرسان سعادت به ،امبرانيپ بعثت از هدف ،نيبنابرا
ـ ا در .كند هيتزك ياخالق ليرذا و تعلقات غبار از را خود نفس ديبا د،برس يرستگار به  ني
ـ تقو را انسان نفس و روح كوچك نهال و بوته كه دارند را يباغبان حكم امبرانيپ ،انيم  تي
   .دهنديم پرورش و

   .بفرما منور قرآن وعلم مانيا نور هب را ما يها قلب ايخدا
  



 

  
  
  
  

  : چهارم جلسه

  

  اخالق فردي �

  براي تكامل اخالق�بعثت رسول �

  د چگونه باشيمباي �

  بنگر از كدامين گروهي �

  خداوند؛ اولين معلم انسان �

  تو بايد آيينه صفات خدا باشي �

  اهل بيت؛ مظهر صفات االهي �

  اخالق چيست؟ �

  

 

  
  
  
  
  

 و است مجرد كه دارد ديگري جزء ،يحس صورت و يماد بدن اين از غير يآدم كه يمگفت
 دل سـاحت  كـه  هـر  د،دار صـعوبت  آن دانستن و فهميدن چه اگر د،گوينمي »نفس« را نآ

 خـويش  از يانـدك  را حيوانيـت  شهوات و عاليق و كند پاك طبيعت عالم غبار از را خود
 يگـاه  گـاه  و دهـد  يجالئ الجمله يف عالم اين كدورات زنگ از را دل ينهيآ و نمايد دور

 ،قلـب  حضور با و نمايد يخلوت يحقيق محبوب با و ببندد نابكار اغيار يرو بر را »دل درِ«
 و گـردد  مشغول پروردگار حضرت مناجات به خالص نيت با و شود متوجه انوار عالم به

 زا البتـه  د،كن تفكر الجالل ذو قادر »وتجبر« و جمال »ملكوت« و لكم عجايب در يگاه
 ذات كند يم يقين نآ سبب به كه شود يم حاصل يعقل »هجتيب« و نوراني حالتي او براي

   .است ديگر عالم از بلكه ت،نيس يجسمان عالم اين از او
 قـرآن  از را كـده محنت يـن ا از پـرواز  راز پس د،كن  مي آشنا پرواز با را تو كه تاس قرآن

   .است شده نازل مرحمت نيا يبرا كه اموزيب
 اسـت  مـضمر  دردل چه   آن ميگو فاش
 شـود  گريد جان رفت درجان كهچون

ــ از ــيآئ كي ــده مــسلمان ين  اســت زن
  

 اسـت  يگر د چيزي يست، ن ي كتاب اين  
  شـود  يگر د جهان شد، ديگر چو   جان

 اسـت  زنـده  قـرآن  ز ملـت  كريپ

  

ـ  :تاسـ  آمده �اكرم رسول از يثيحد در  خداسـت،  سـراي ادب قـرآن  كـه  راسـتي  هب
 سـت ا ياخانه اهخانه ترينيخال چه يد،نتوا كه جاآن تا ،سرا ادب اين در را ادب دياموزيب

   .باشد يخال خدا كتاب انوار از كه
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 آدم شـدن را     دسـتور . شود انسان تا آمده   اما است، بشر   آيد دنيا ه چون ب  آدمي فرزند
 معلـم  او قرآن و  ي و ادب سرا   است همو فقط رب   چه يد؛ فرما كرامت او   به خالقش بايد

 يـد، فرما   كه مـي   طور ادب سرا آن     يندا كند ما در ا     خ و است،   ين النب خاتم ، ادب سرا  ينا
  . يم بپروررا خود

  ستين منع ت،نوال ضيف خانهضيافت بر
  انداخته خوان داده، در صال و است درگشاده

 با و دكن  مي انيب را خدا با انسان رابطه يچگونگ كه است ياتيآ ميكر قرآن در شد انيب
ـ   مـي  نيـي تب را خـودش  بـا  انسان رابطه كه ياتيآ و ندشو   مي ادي »االهي اخالق« عنوان  د،كن

 گـر يد موجـودات  بـا  شخلقـت  حكم به انسان كه جاآن از .است گرفته نام »يفرد اخالق«
ـ ا بـه  هـم  ياتيآ ت،اس الطبع يمدن و دارد ارتباطها     آن با و دكن  مي يزندگ  ارتبـاط  نـوع  ني
   .اندشده دهينام »ياجتماع اخالق« كه دنكن مي اشاره
  

  يدفر اخالق

 اگـر  كـه  چرا ؛ندكن  مي انيب را يفرد اخالق كه ميرو   مي ياتيآ سراغ به ما يز،چ هر از شيپ
ـ    نمي د،نشناس را خويشتن و نكند درست خودش با را اشرابطه انسان  و گـران يد بـا  دتوان
   .كند برقرار يخوب ارتباط ،جامعه

ـ ي د،ريـ گ صـورت  گريكـد ي با ديبا ياخالق فضائل نيا تمام كسب البته  در انـسان  يعن
ها    آن و نماند غافل ياجتماع و االهي اخالق از ديبا ي،فرد اخالق يتعال يبرا تالش ضمن

 اخـالق  نـه يزم در هنوز و ندرو   مي ايدن از ييها  انسان بسا چه ؛گرداند كين و اصالح زين را
   .هستند مشكل دچار يفرد

  
  اخالق تكامل يبرا �رسول بعثت

 بـه  هـا ينه در همه زميد كه با  ندرو   انسان به شمار مي    يتيترب منبع   ترينمهم ،يث و احاد  قرآن

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  8686

 مكـارم   مـم  ألت  بعثت انما« :دينافرم   مي ينه زم ين در ا  � رسول حضرت. ها تمسك جست    آن
 ايـن . ام مبعـوث شـده  ي اخالقـ يل اخـالق و فـضا  يل تكماي من بر همانا ،عنيي. »األخـالق 

 در ،همچنـين  1.» ألتم حسن األخالق   تعث ب انما« :دان هم ذكر كرده   يگري را به گونه د    يثحد
 ر،ي تعابين ادر .» لمكارم األخالق و محاسنهابعثت« : شكل آمده است كهين به ايگري ديرتعب
 م تمـا  عنـي ي.  شده اسـت   استفاده د،انرس   حصر را مي   ي معن ي كه در زبان عرب    »ماانّ« لغت   از

 ر،يگـ  د ي عبارت به. ه است  خالصه شد  ها  انسان ي در تكامل اخالق   �اهداف بعثت رسول اهللا   
 هـدف  يـن  ابه...  و زكات ،حج ،روزه ز، ما نهاده شده از جمله نما      عهده كه بر    وظايفي همه

  . يم تكامل برسبه و يم شويل ناي كه به فضائل اخالقاستبوده 
  

  ميباش چگونه ديبا

 د،شـو    مي محسوب نيد نيتركامل كه اسالم نيد و است يسازانسان ،امبرانيپ تمام مكتب
   .است شده عرضه اخالق مكارم و فضائل ليتكم جهت در

 و روزه و نماز به گريد ايآ ،ميگردان كين را اخالقمان ما اگر :دشو  ميمطرح پرسش نيا
 به تنها ي،شرع فيوظا تمام كه است نيا سخن !داشت؟ ميخواه يازين يعباد اعمال ريسا

   .ندباش  ميجهت نيا دراي  ه وسيلعنوان به واند   شدهداده قرار انسان تكامل منظور
 را بـشناسد و اوامـر او را         خـدا  ، است كه انـسان    ين ا دكن   را شكوفا مي   يتانسان چه  آن

 تـالش  ت، قرار داده اس   تكاملش براي كه خداوند    يلياطاعت كند و با استفاده از تمام وسا       
  .  برسد»اهللا�����«مقام  به ين زمدر تاكند 

 لكـان  العقابـا  و ثوابـا  ال و نـارا  نخشي ال و جنة نرجوا ال كنا لو« :دانفرموده �يعل امام
 ثـواب  يتمنا نه ما اگر 2؛»النجاة سبيل علي تدل مما فانها األخالق بمكارم نطلب أن لنا ينبقي

                                                      
 .رسانم اتمام به را كين اخالق كه نيا يبرا شدم مبعوث همانا. 1

 .803 ص، 2 ج، الحكمه يزانم. 2
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 اخـالق  مكـارم  كـسب  صـدد در كه است يستهشا هم باز يم،باش داشته عقاب از ترس اي و
   .دهديم سوق سعادت و نجات يسو هب را انسان ي،اخالق فضائل كسب كه چرا ؛مييبرآ

ـ  و بهشت به رفتن يبرا دينبا ياخالق فضائل كسب ر،گيد انيب به  جهـنم  بـه  نـرفتن  اي
   .بپردازد ياخالق فضائل كسب به ديبا شدن انسان منظور به آدمي بلكه ؛باشد
 كـسب  پـس  .سازدمي آماده تيمحبوب و تيموفق يبرا را او ي،اخالق فضائل ي،طرف از

 ياخالقـ  فضائل از بلكه ؛است مرگ از پس يزندگ و آخرت يبرا تنها نه ي،اخالق فضائل
 همـين  بـه  .ديرسـ  رامشآ و سعادت به تا شد مندبهره آن از و كرد استفاده ايدن درتوان    مي

 چه   آن به كه است اين ،آن از مراد و دارد ياالعادهفوق تياهم ياخالق فضائل كسب ،سبب
   .شود يدور زين »ينواه« از و عمل ت،اس داده ستورد راها   آنانجام خداوند

  
  يگروه نيكدام از بنگر

 إن «،را نيظالم ندارد دوست خداوند همانا ؛»...ين الظالميحب اهللا الإن« :تاس آمده قرآن در
 يحــب اهللا الإن «و را نيمتكبــر نــدارد دوســت خداونــد همانــا ؛»...ين المتكبــريحــباهللا ال
  .را انيدروغگو ندارد دوست داونخد همانا؛ »...ينالكذاب

 ،مقابـل  در .مينـده  انجـام  راهـا      آن دياب ما كه هستند يمسائل گرانيب ،هانمونه نيا تمام
» ...ين المطهـر  يحـب  اهللا   إن« و» ...ين التـواب  يحب اهللا   إن« :ميدار شكل نيا به يگريد اتيآ
  . »...ين المؤمنيحب اهللا إن«

 :دان فرموده � رسول حضرت. يم باش نه چگو يد كه با  ددهني نشان م  يز ن يات نمونه آ  ينا
 بخلـق متـصل     يتمـسك  عباده حسب أن     ين و ب  ينه ب صلة اهللا سبحانه مكارم األخالق      جعل«

 خود و بندگانش قـرار      ين ارتباط ب  يله را به وس   ي اخالق فضائل ، سبحان خداوند ،عنيي. »باهللا
 اخالق شما را بـه      ين كه ا  يد متمسك شو  ي بس است كه به اخالق     ين را هم  شما. داده است 

 شـدن بـه     يـك  راه نزد  يمتوان   مي يات روا ين توجه به ا   با ، اساس ين ا بر.  گرداند يكخدا نزد 

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  8888

  ي؟ گروه هستين بنگر از كدامحال. ياموزيمخدا را ب
 ترس از جهنم    يا به خاطر بهشت و      يد نبا ي از رذائل و كسب فضائل اخالق      ي دور پس

 از افراد بـه مـستحبات      ياري بسا بس  چه. ظر است  مدن »اهللا�����«مقام   به   يدن رس بلكه ؛باشد
ـ      تمام ت، حساد يا يبت غ يك با   اما د،نكن   عمل مي  ياديز  .نـد بر   مـي  ين آن مستحبات را از ب

گونه    همان سوزاندي و م  دبر   مي ين انسان را از ب    يمان و ا  اعمال د، حس :دشو   مي گفتهكه    چنان
  .  رايزمكه آتش ه

 انـسان  بر د،شو   مي خدا و آدمي نيب رابطه جاديا باعث يقاخال ليفضا كه جاآن از پس
 نـه يك ،بخل د،حس مانند ياخالق رذائل و بپردازد ياخالق ليفضا كسب به كه است واجب

 وجـود  در را .بخـشش  و ثـار يا ،صـدق  ،تواضـع  چون يليفضا و كنند دور خود از را ...و
   .سازد نيگزيجا يشخو

  
  انسان معلم نياول ؛خداوند

 و اخـالق  معلـم  او يعني .است خداوند انسان معلم نياول ،شده انيب قرآن در كه طورهمان
 بـه  كمـاالت  و فـضائل  منبـع  خداوند .دكن  مي تيترب را انيآدم نفوس و است انسان يمرب

   .است او مطلق ازكمال اي جلوه ي،كمال و لتيفض هر و دآي شمار مي
 چـون  ؛ خواهـد شـد    يـسر  انسان م  ي به خدا برا   قرب االهي، با تخلق به اخالق      تنها پس،

 از لحاظ   بايد گردد،   يندر زم »  خدا يفهخل «دخواه   انسان مي  اگر. خداوند جامع كماالت است   
  . يابد تخلق االهي به اخالق عني ي؛ نداشته باشديگونه فساد اخالق  كامل شود و هيچياخالق

 شما نـزد    ترينگرامي د،تردييب 1؛»اكُم أَكْرَمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَ    إِنَّ« :يدفرما   مي ميكر خداوند
  . خدا پرهيزكارترين شماست

                                                      
 .13ت، حجرا .1
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كـه     ايـن  ،مثال يبرا .است نادرست كامالً ت،شبها از يبرخ كه دهديم نشان مسأله نيا
  1.ندرو  نميجهنم به د،هستن �خدا رسول فرزندان چون سادات ميبپندار
  

  يباش خدا صفات نهييآ ديبا تو

...)  و رحيم رئوف، يم،كر( را كسب و صفات خداوند       يتر   بيش يق كه فضائل اخال   يالبته كس 
  .  گونه بشناسين خدا را اپس. تر خواهد بود  خدا نزديكبه كند، يجادتر در خود ا  بيشرا

رُ     الْ الْعزِيزُ إِلَّا هو الْملِك الْقُدوس السلَام الْمؤْمِنُ الْمهيمِنُ         إِلَههو اللَّه الَّذِي لَا     « تَكَبـالْم ار بـج
 الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنَي يسبح لَه ما فِي         الْبارِئُ اللَّه الْخَالِقُ    هو * يشْرِكُونَسبحانَ اللَّهِ عما    

 ت،نيـس  يمعبـود  هـيچ  او جـز  كه يخداي اوست 2؛» والْأَرضِ وهو الْعزِيزُ الْحكِيم    السماواتِ
 شكـست  ،مـسلط  و چيـره  ،بخـش ايمني ،نقص و عيب هر از سالم ،پاك يفرمانروا همان
 د،دهنمي قرار او شريك چه   آن از خدا. است عظمت و يبزرگ شايسته ،كنندهجبران ر،ناپذي
 چه آن. اوست ويژه نيكو يهانام همه ر،صورتگ ز،نوسا ،آفريننده ،خدا اوست * .است منزّه
 و ناپـذير شكـست  يتوانا او و د،ينگو   مي تسبيح او يبرا همواره تاس زمين و ها   آسمان در

   .است حكيم
 يبرا .كند جاديا خود در راها     آن بكوشد و بشناسد را خداوند يحسن اسماء ديبا انسان

 ي،هـست  غنـا  يانـدك  يدارا خداوند فضل به كه تو ،حال .است رازق و يغن خداوند ،مثال
 صـفت  نيا و يشو   مي خداوند تيرزاق اسم مظهر ي،كن كمك دارند ازين كه يافراد به اگر
ـ تزك كـه  است ليدل نيا به ي،ده انجام را عمل نيا ينتوانست اگر و د،كن  مي يتجل تو در  هي

   .دارد وجود تو در بخل صفت و ايدهينگردان پاك هايبد از را خود نفس و نكرده
                                                      

 كفار يبرا را جهنم و باشد يحبش عبد اگر يحت دهيآفر نيمؤمن يبرا را بهشت خداوند :ديفرما  مي�معصوم رايز .1

 .باشد يشيقر ديس اگر يحت

 .24ر، حش .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  9090

 يهـا نعمـت  خداونـد  بلكه ؛دشو   نمي خالصه مال انفاق در فقط خدا راه در انفاق البته
ـ  انفاق پروردگار به قرب يبراها     آن از ميتوان   مي كه كرده يارزان ما به را ياديز اريبس  .ميكن

 مظهـر  او، مخلوقـات  بـه  يمهربان و كردن رحم با دتوان   مي زين انسان .است »ميرح«خداوند
 مقـام  بـه  و شـود  عبد تا بپردازد خدا عبادت به ايدن در ديبا نيهمچن .گردد االهي اسم نيا

   .سدبر نيقي به قيطر نيا از و گردد كينزددتوان  ميكه يحد در ملكا انسان
 از يدورها     آن بر وهعال بلكه ؛دشو   نمي خالصه روزه و نماز در فقط عبادت :تگف ديبا
   .دشو  ميمحسوب خدا عبادت هزمر در االهي اوامر تمام انجام و ينواه تمام

ـ  بـه  يشخـص  روزهـا  از يكي در .است معروف بودن ميكر به ييطا حاتم  رمـرد يپ كي
ـ ا چـرا  :تگف او به .كرديم كار يسخت به خود معاش امرار يبرا كه ديرس خاركن  قـدر  ني
 از نـان  كه هر :ددا پاسخ رمرديپ ؟يرو   نمي ييطا حاتم سفره بر و يشو   مي زحمت متحمل

   .نبرد يياط حاتم منت د،خور شيخو عمل
 حـاتم  :كـه  بود نيا يبرا تيحكا نيا انيب اما ؛بود رمرديپ نفس تعز گرانيب پاسخ نيا

 بـه  اسـالم  سـپاه  با جنگ در او دختر كه يزمان اما ؛ستيزيم اسالم از قبل دوره در ييطا
 اسـماء  از يكـ ي يمتجلـ  كـه  پـدرش  يژگـ يو خاطربه را دختر آن �امبريپ د،درآم ارتاس

   .كرد آزادبود )ميكر( خداوند
  
  االهي صفات مظهر ؛تيب اهل

ـ  مطالعه اطهار ائمه يزندگ در ياندك اگر  ياخالقـ  ليفـضا  را آنـان  يزنـدگ  سراسـر  ،ميكن
 .نـد بود ياريبـس  كرامـات  و ليفـضا  صـاحب  ،كامل انسان كي عنوان به �امبريپ .ميبين  مي
 :تاسـ  يو »ميعظـ  خُلق« د،دهيم قرار خطاب مورد آن با را امبرشيپ وندخدا كه يلتيفض

»إِنَّكو ظِيمٍ خُلُقٍ يللَعي عظيمي قرار داري اخالقي سجايايبلندا بر تو ،يقينبه و 1؛»ع .  
                                                      

 .4، قلم .1
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 انـسان  از و دارنـد  دوسـت  اسـت  برخـورد  خوش و اخالق خوش كه را يانسان مردم

 احساس و دنشو   مي ناراحت د،افرا نيا دنيد با كه چرا ؛زارنديب ،عبوس و تندخو ،بداخالق

   .دهديم دستها   آنبه يبد

 گـاه   هـيچ  و دبـر    مـي  سـر  به عذاب در همواره ت،اس ياخالق رذائل يدارا كه خصيش

 امـا  .است يروح فشار و يناراحت ،انسان يبرا ياخالق رذائل پيامد ،واقع در .ندارد آرامش

   .است رينظ يب ياهيسرما منزله به و روح يصفا ي،اخالق فضائل ةثمر

 عنـوان  بـه  ياخالق لتيفض هر چون د،وش  رو مي    روبه يمشكل با آدمي هرگاه ،عالوه به

 ذكـر  با دتوان   مي يراحت به و است باز خدا با ارتباطش راه ت،اس خدا و او نيب يارتباط پل

   .ابدي ييرها يناراحت و درد از پروردگار ادي و
  

  ست؟يچ اخالق

 كه هستند يروان و يروح صفات نيا .است يباطن و يروح صفات از يامجموعه ،اخالق

 اريبس باطن و نفس از ياخالق ليرذا زدودن هرچند نيبنابرا .رندگذا  ميريتأث نسانا روح بر

   .نيست آسان زين ياخالق فضائل از بودنجدا است، دشوار

ـ    كند نمي  ي چه سع  هر است،   ي اخالق يلت نوع فض  يك ي كه دارا  انساني ، مثال براي  دتوان

ـ  يـاز  ن ديگرانردن به    ك ي واقع با خوب   در كه خوب است،     انساني. خالف آن عمل كند     ي درون

 و آورنـد ي را به دست مـ ي هستند كه با زحمت پولي كسانيار بسچه. دكن خود را برطرف مي   

هـا بـا وجـود         انـسان  ي برخ اما ند،بر   و لذت هم مي    ندكن   در راه خدا انفاق مي     يآن را به راحت   

 حـسب   بـر  آدمـي .  لـذت را درك نكـرده انـد        ين طعم ا  گاه  هيچ ندارند،   ي مال ياز ن يچكه ه   اين

 و  دارد يـا  مثل بخل وحب دن    يزي غرا چون ولي ؛ كمك كند  يگران كه به د   دارد عالقهفطرت،  

  . دشو  او ميي و لذت روانانفاق مانع يز غراهمين نكرده است، يلها را تعد آن

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  9292

  كرد يساز پاك ديبا دل يصفا يبرا

 كهيامده ن يا به دن  سانان.  كند تا از درون صاف و زالل شود        تزكيه يد دل با  ي صفا ي برا انسان
  .  برسدين در زم»اهللا�����« به مقام تا آمدهبلكه ؛ بپردازديا به دنوفقط بخورد و بخوابد 

ـ  پـاك  هـا يـدي پل از را خـود  تا بكوشد ديبا يعال مقام نيا به دنيرس يبرا البته  و د،كن
 آن يجـا  بـه  و سـازد  خـارج  خـويش  درون صندوقچه از دندار اجياحت بدان كه را چه  آن
 .نـد ك نيگزيجـا  را كرم و جود ،»بخل« ازاله با ،مثال براي ؛دهد قرار را فضائل يهاييبايز
ـ ا ،روح يصـفا  بـا  كه دشو   مي موجب بايز صفات از مكرر استفاده رايز  يبـرا  صـفات  ني

   .گردد ملكه انسان
ـ ن خود كه دارد عالقه د،بشناس را پاك ذات آن كماالت انسان كه يزمان  آن صـاحب  زي

 بـودن  گـر تالش و كردن عمل بلكه ت،سين يكاف ييتنها به داشتن عالقه اما ؛شود تكماال
   .است مهم

 جالـب  .كنـد  اسـتفاده هـا      آن زا ديبا انسان كه هستند ييهاهيسرما مانند ياخالق فضائل
ـ  اسـتفاده  هـا هيسرما نيا ازتر     بيش چه هر آدمي كه جاستنيا  كـم هـا      آن از تنهـا  نـه  د،كن

 هـستند  ييهـا چراغ منزله به ياخالق فضائل .دشو   مي ها   آن بر افزودن ببس بلكه ؛دشو  نمي
   .كنند ينوران را يآدم رونيب و درون ديبا كه

 رفتارها از يامجموعه اخالق :دنكن  مي فيتعرچنين     اين را اخالق ،دانشمندان از يبرخ
 ت،اوقـا  يگاه كه است سبب نيهم به .ندشو   مي صادر انسان درون از كه است ياتيلقخُ و

 سـر  .دشـو    مي مانيپش عمل آن انجام از بعد و دهديم انجام ناخودآگاه را يبد عمل انسان
 آدمـي  اگـر  .دارنـد  وجـود  او درون در كـه  اسـت  يرذائل سبب به انسان از عمل نيا زدن
 اعمال .كند پاك درونش از را لهيرذ آن ديبا د،نشو عمل آن مرتكب گريد بار كه دخواه  مي
  :ددار وجود او درون كه است يزيچ گرانيب انانس اقوال و

  .باشد نهفته هنرش و بيع        باشد نگفته سخن مرد تا
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 بـا  او .است ساخته خود يبرا شخود كه است يزيچ همان ،انسان كلهشا و تيشخص
 آدمـي  ر،گـ يد يعبـارت  به .دشو   مي دچار امراض برخي بهها     آن ليتعد عدم و زيغرا داشتن

 ليتعـد  عدم همان ،رذائل ينا وجود عامل بلكه آورد؛ينم ...و نهيك ،لبخ د،حس خود يبرا
 بـه  دنيرسان انيز موجب كه ييزهايچ از »ترس «يبرا ديبا انسان ،مثال براي .هستند زيغرا
 چنـان  نـه  و ترسـو  نديبگو او به كه بترسد قدر   آن نه .كند تيرعا را وسط حد د،شو   مي او

   .طيتفر نه و افراط نه يعني ؛ندازديب رخط هب را خود كه كند شجاعت اظهار
  
  اخالق كتاب نيبهتر ؛قرآن

 ياريبـس  هـاي   كتـاب  .ردگذا   مي ريتأث ما رفتار و اعمال بر اما ؛ماست درون صفات ،اخالق
 خـالق  جانب از زيرا ؛است »ميكر قرآن« ،اخالق كتاب نيبهتر و شده نوشته اخالق ةدربار
 او چراكـه  ؛است آشناتر او ياخالق يايزوا و اتيخصوص به همه از كه ،شده نيتدو انسان
 ،هـا آن ليتعـد  يبـرا  و دارد وجود يغرائز چه انسان درون در كه داند   مي كس هر از بهتر
   .است بهتر يراه چه

 است كه در ي همان مدتبراي ر، همراه بدن در رحم ماد   يد زا ي اجزا فايده كه   طورهمان
 ماننـد  ـ كـرد   جـدا ها را   آنبايد ندارد و يزيچ يان زجز ، آمدنيرونرحم بوده و پس از ب

  . ـ را پوشانده و بند نافين كه بدن جنيپوست نازك
 مـوارد   براي به همراه دارد كه      را صفاتي ، و تعلقش به بدن    ين در اول تكو   ي انسان روان

 يـن  ا بـه ... .  و مجادلـه  ،عجلـه  ،ظلم ،بخل ،حرص ، جهل :دمانن ، به انسان داده شده    يخاص
إِنَّـه   «:چه فرمـوده     چنان ، اشاره شده  يد قرآن مج  در ت، كه از اول همراه انسان اس      هارييماب

  . ستمگر و نادان استيار بسانسان 1؛»كانَ ظَلُوماً جهوالً

                                                      
 .72، احزاب .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  9494

  . خلق شده استيص حرانسان 1؛»إِنَّ اإلِنْسانَ خُلِقَ هلُوعاً«
  .ده شيده از شتاب آفرانسان 2؛»خُلِقَ اإلِنْسانُ مِنْ عجلٍ«
  .است تركننده جدل ،يدگان از همه آفرآدمي 3؛»وكانَ اإلِنْسانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جدالً«
 قتـور  ؛) ناسـپاس  ياربـس  (كفور :دمانن ، فرموده ياد يله اوصاف رذ  به را   انسان در قرآن    و

 ياربـس (و عجـول    ) شـكيبا نا (جـزوع  ؛) از رحمت خـدا    اميد نا ياربس (ؤس ي ؛)يل بخ ياربس(
  ). كنندهشتاب
ها را     ذكر شده و راه معالجه آن      يد كه در قرآن مج    ي و روان  ي روح هايبيماري ديگر و

 يعلمهـم  و يـزكيهم . ( فرمـوده اسـت    بيـان  اسـت،    ق كه خود معلم اخال    �يامبر پ وسيله هب
  .)الكتاب والحكمه

 را يكـودك  ،مثال يبرا .گردد ليتعد ديبا اما ؛است موجود انسان در »بخل« صفت پس
 را لشيوسـا  از يكـ ي يكس اگر ر،ايبس يهايباز اسباب داشتن وجود با كه ديريبگ نظر در
ـ   مـي  ابـراز  را خـود  مخالفت هيگر قيطر از د،بردار ندارد هم يارزش چندان كه ـ ي .دكن  يعن

 وجـود  البتـه  .تر   بيش يبعض در وتر     كم يبرخ در ؛هست كودك نيا وجود در بخل صفت
   .است يضرور نسانا يبرا يكل طور به و كودك يبرا صفت نيا

 بهتـرين ... .  و تربيـت  وراثت،   :مانند ؛ دارد دخالت بخل انسان    در ي عوامل فراوان  البته
 ي اصـطالح دسـت    بـه  تـا  كه انسان تـالش كنـد        ت اس اين آن برطرف كردن    يراه حل برا  

 بـه  كمـك  است پدر و مادر هنگام       بهتر و.  باشد يدوار ام ي فضل االه  به و داشتهكنندهعطا
ـ  ، ضمن در.  كودك خود اقدام كنند    يق طر از ، دادن هي هد يا يرفق  وجـود   ي قاعـده كلـ    ك ي

 ده برابـر آن     خداوند ببخشد،   يگران به د  دارد كه به آن عالقه      چيزيدارد كه اگر انسان از      
                                                      

 .19، معارج .1

 . 37، اءيانب. 2

 .54، كهف .3
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  . دكن  ميعطا اورا به 
ـ ا يهاوهيم از را خود سبد ورفته ياوهيم باغ به شما ،مثال يبرا  يـد، ا هكـرد  پـر  بـاغ  ني

 شـما  اگـر  .ديبرو يگريد باغ به تا ندكن  مي دعوت شما از يد،شو   مي خارج باغ از كه يزمان
 دينخواه دوم باغ يهاوهيم دادن قرار يبرا سبد در ييجا يد،برو دوم باغ به پر سبد همان با

 ييجـا  د،سـب  در تـا  ديببخـش  گرانيد به را سبد نيا يهاوهيم از يمقدار ديبا ،پس .داشت
   .شود ازب تازه يهاوهيم يبرا

 كـه  يابنـده  هـر  بـه  و اسـت  خداوند نزد آن خزانه و اصل دارد، وجود ايدن در چه هر
 منظـور  بـه  امـا  .است ميكر بلكه ؛ستين ليبخ تنها نه او .دكن  مي عطا زانيم هر به د،بخواه
هـاي    واسـطه  راهـا      آن و كـرده  واگـذار  گريكدي به را بندگانش كار ها  انسان تكامل و رشد

   .است هداد قرار ضيف
 عـرش  ،قلـب  كـه  چـرا  ؛دهد قليص را خود قلب و شود پاك درون از ديبا انسان البته
   .داد قرار آن درون دينبا را رحمن از ريغ و است رحمان
 ريتـأث  تحـت  زين انياطراف ،آن از حاصل نورانيت اثر در تا ردك تيترب را نفس ديبا پس

   .رنديگ قرار
  
  شناسي روان تست يك

ـ ن را امتحان برگه و ديريبگ يخودشناس آزمون كي خود از دينتوا   مي شما همه  خودتـان  زي
  :يدده پاسخ ريز يهاپرسش به صادقانه است يكاف تنها .ديكن حيتصح
  هستند؟ يصفات چهها   آند؟يدار يخوب صفات ايآ
  هستند؟ يصفات چهها   آند؟يدار يبد صفات ايآ
 د؟يده رييتغ را صفات نيا كه ديدار عالقه ايآ

ـ كن تأمـل  و تفكر اريبسها     آن درباره ديكن يسع يد،داد پاسخ هاپرسش به كه ينزما  و دي

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  9696

   .يدده تغيير پسنديد،ينم كه را يصفات نكياهم از
 كوچـك  چند هر را يريخ لعم انسان اگر .باشد خالص ديبا آدمي ريخ اعمال شهيهم
 شيگـشا  و رحمـت  ايهـ در د،شو   مي ديناام جاهمه از او كه ييجا در خداوند د،ده انجام
  :يدكن توجه داستان نيا به .دكن مي باز او بر را خود

گـاه از      بود و هيچ   يل بخ ثروت ي وجود فراوان  با كه   ي ثروتمند رد از دوستان م   يكي روزي
 دشو   مي متأثر و آن مرد ثروتمند به شدت        دكن   مي يحت را نص  او كرد،ي انفاق نم  يشاموال خو 

 همـسرش او را  امـا .  از مال خـود را بـه فقـرا كمـك كنـد     يدكرود تا ان    و شتابان به خانه مي    
 كـه   دپرسـ    از او مـي    دوستش د،گرد   مرد ثروتمند نزد دوست خود بر مي       آن. دكن  منصرف مي 

ـ ا !نه« :دهدي بر تو غلبه كرد؟ مرد ثروتمند پاسخ م        يطان باز هم ش   يا افتاد؟ آ  يچه اتفاق   بـار  ني
   .»كرد غلبه من بر طانيش مادر

ـ ناد اثـر  بـر  كـه  يكسان ارنديبس چه و دكن  مي منصرف را او ردم نيا همسر  گـرفتن  دهي
   .هستند وممحر خدا راه در انفاق از ،توكل نداشتن و االهي رحمت

   .شود رهنمون خود شماريب كماالت و يباز صفات معرفت به را ما يمخواه  ميخدا از
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  قفـــسياي اســـتخوان ي دارخبـــر
 يد مرغ از قفس رفت و بگسست ق       چو
  است ي دار فرصت كه عالم دم     نگه

  حكـم داشـت    ي كه بر عالم   سكندر
 ي نبـــودش كـــز او عـــالمميـــسر

  

  است نامش نفس   ي تو مرغ   جان كه  
 يد تـو صـ    ي برنگـردد بـه سـو      دگر
  اسـت  ي از عـالم   بـه  دانا   يش پ دمي

  و عالم گذاشـت    رفتي دم كه م   آن در
ــتانند ــ س ــدش دم ــت دهن  ي و مهل

  )سعدي(            

  :دش مطرح يل ذهايسش پريشين مباحث پدر 
ـ آ شـما  نظر به .ديكن انيب راها     آن د؟يدار يخوب اخالق ايآ شما رنظ به  يبـد  اخـالق  اي

   .ديكن انيب راها   آند؟يدار
  است؟ رييتغ قابل اخالق ايآ اصال د؟يده رييتغ را اخالقتان ديدار دوست ايآ

 غفلـت  خواب از ديبا ،شروع يبرا اما .داد رييتغ ديبا را بد يهااخالق كه دانند   مي همه
 سـلوك  و ريس منازل از يكي »قظهي« كه است يگفتن .ديكوش خود نجات يبرا و شد داريب
 ؛ستا شده مرتكب را يگناه و كرده اشتباه بداند انسان كه معناست نيا به و است اهللا يال

 د،شـو    مـي  جهـنم  در سقوط موجب اغلب چه  آن. باشد نداشته آن تكرار بر اصرار گريد اما
ـ   مـي  گنـاه  ت،اسـ  غافلكه     اين ليدل به آدمي واقع در .ستها  انسان »غفلت«  متـضرر  و دكن

  :ميكن مي اشاره غفلت ةدربار ميكر قرآن از ياتيآ هب .دشو مي
  

  غفلت اتيآ

1 .»لَقَدأْنَا وذَر نَّمهنَ كَثِيرًا لِجاإلِنسِ الْجِنِّ مو ملَه ونَ الَّ قُلُوبفْقَها يبِه ملَهنٌ ويـصِرُونَ  الَّ أَعبي 
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 مـسلماً  و 1؛»الْغَافِلُونَ هم أُولَـئِك أَضَلُّ هم بلْ كَاألَنْعامِ أُولَـئِك بِها يسمعونَ الَّ آذَانٌ ولَهم بِها
 اسـت كـه بـه    يهـاي آنـان را دل ] زيرا [ايم  دوزخ آفريدهي را براآدميان  و جنّيان از   يبسيار

 حقـايق و  [ اسـت كـه توسـط آن         يچـشمان  و د،يابنـ در نمـي  ] را االهي   معارف [آنوسيله  

]  را پيامبران  خدا و  سخن[ است كه به وسيله آن       يهايگوش و د،بينننمي]  را حق هاي نشانه
  و ازمعـارف [ غافـل   و خبري كه ب  اينانند ترند؛ مانند چهارپايانند بلكه گمراه    آنان د،شنوننمي

  . اند]ي خداآيات
 نيا فهيشر هيآ مقصود بلكه ت،سين نظر مد هيآ نيا در يظاهر دنيشن و دنيد گمان،بي
 همـان  ،قلـب  از منظـور  البته .دكن   نمي اثر افراد نيا قلب در كين سخن و موعظه كه است
ـ ي .است آدمي باطن و وجود مقصود بلكه ت،سين انسان نهيس در يظاهر قلب  موعظـه  يعن

 بـا  دنيـ د ،گـوش  و چـشم  از مقـصود  نيچنـ هم .دكن   نمي يرتأث افراد ينا اطنب و وجود به
  .ستا قتيحق دنيشن و عبرت دهيد با ستنينگر و رتيبص

  را يينايب دهيفا ودب چه ندينب ور      نديب دلبر كه ستا آن دهيفا را چشم
 مانند چهارپايانند آنان 2؛»أُولَـئِك كَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ« :يدفرما  ميافراد نيا ةدربار قرآن

   .ترندبلكه گمراه
 ازهـا      آن گـاه ياج كـه يطـور  به د،انگرفته قرار قرآن ديشد خطاب مورد افراد نيا چرا

 هم  أُولَـئِك« :دكن  مي يمعرف نيچن راها     آن ادامه در ميكر قرآن است؟ ترپست زين واناتيح
  . اند]ي خداآيات  ومعارف از [غافل  وخبريب ،اينان 3؛»الْغَافِلُونَ

 تنهـا از    اگـر  مـشترك اسـت،      يوانات با ح  ي حواس ظاهر  ينه كه انسان در زم    جا آن از
 بپـردازد،   ي و ماد  ي جنبه ظاهر  ين هم يت تقو به فقط استفاده كند و     ي حواس ظاهر  ينهم

                                                      
 .179 ، اعراف.1

 .179، همان .2

 . همان.3

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  100100

 مـايالت  و تيـدن  جـز خـوردن و خواب    يوانات كه ح  چرا د؛گير   قرار مي  يوانات مرتبه ح  در
 همـان  د،شو   مي حيوان بر انسان   يباعث برتر  چه   آن اما.  ندارند يگري د پيشرفت ي،جسم

  . قوه تعقل او است
 قرار واناتيح از ترنازل مرتبه در د،نكن استفاده قوه نيا از آدمي كه صورتي در نيبنابرا

 يبـاالتر  زيـ چ جنبه نيا از ريغ د،پرداز   مي خود يماد جنبه به تنها وانيح اگر زيرا ؛دگير  مي
 وجود با انسان اما .است مجبور كامالً ريمس كردن يط در يعني .كند استفاده آن از كه ندارد

ـ نگ بهره خود يواال مقام نيا از اگر و دباش   مي يزن خيرم است، تعقل قوه يداراكه    اين  د،ري
 هيآ در .دشو   مي گرفتار غفلت و يدلكور به زمان مرور به و شد خواهد واناتيح از ترنييپا
  :يدفرما  ميگريد

2 .»أُولَـئِك    عالَّذِينَ طَب ـ         اللّه ه أُولَــئِكو ارِهِمـصأَبو عِهِممسو لَي قُلُوبِهِمع   1؛»الْغَـافِلُونَ م 
 اينـان  و �زده] شـقاوت [ مهـر    چشمـشان   و گـوش   خـدا بـر دل و      كه هستند   ياينان كسان 

  . اند يواقع خبرانيب
ـ ي .ندارنـد  يفرق چيه گريد يها انسان با افراد نيا  ،قلـب  يدارا يظـاهر  لحـاظ  از يعن

 .اسـت  زده مهـر  آنـان  درك و رتيبص و يباطن قلب بر خداوند اما ؛هستند چشم و گوش
 .شوند آگاه خواهنديمن كه چرا ؛كنند استفاده يباطن نور و قلب آن از ندتوان  نمي آنان ي،عني

   .ندكن  نميعمل آن به اما د،شنونيم را خدا اتيآها  آن
3. »لِلنَّاسِ   اقْتَرَب مهابرِضُونَ  حِسعفِي غَفْلَةٍ م مها * وأْتِيهِم ميبن رن ذِكْرٍ مثٍ    مـدحهِـم م
 مـدت چـه در   آن[ يحـسابرس  ]هنگـام [ را مـردم  2؛» قُلُوبهم لَاهِيةً * يلْعبونَ وهم   ستَمعوهإِلَّا ا 

 داليـل  از[ غفلـت  در ]افتادن فرو[ با آنان كه يحال در شده نزديك ]اند  داده انجام عمرشان
 يبرا پروردگارشان يسو از يا تازه پند و ييادآور هيچ * گردانند يرو ]معاد نندهك اثبات

                                                      
 .108،  نحل.1

 .3ـ1، اءي انب.2
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 مسخره را آن [ هستند يباز سرگرم كه يحال در و شنوندمي را آن كهآن مگر آيدنمي آنان
   .است مشغول ]معصيت و يخوشگذران ،يماد امور به[ هايشان دل * ]ندكن مي

 بـه  و هستند غفلت حال در مردم و ،شده كينزد )امتيق روز( حساب روز: ديفرمامي
 ريتـأث هـا      آن در ياموعظـه  و پند اي و خداوند جانب از يديجد سخن ت،غفل نيهم سبب
   .است مشغول ياتماد به قلبشان و ردگذا نمي

 آن  بـه »نلعبـو ي« سـوم كلمـه      يـه  آ در امـا  ؛استفاده شده » غفلت« فوق از واژه     يات آ در
ـ    ا يـن  كه ا  ي طور به ت،اس يا كلمه سرگرم بودن به دن     ين از ا  منظور ؛افزوده شده   يفـراد حت

 از ، همـين سـبب    به. »اند آمده يا دن ين به ا  چرا «كه ندارند   را مسأله اين به انديشيدن   فرصت
  .  غافل هستندي و خودسازيقتحق

ـ دن در ها  انسان افتني تكامل مانع چه   آن كه يابيم  درمي سخنان نيا به توجه با  و شـده  اي
 يانـسان  سـرانجام  .است »فلتغ« د،كن ريس يبدبخت و گناه يسو به يآدم كه دشو   مي سبب

   .دشو  ميختم جهنم به ت،اس غافل ايدن در كه
  ينيب آن است يدنيناد چه آن     يني كن تا كه جان بباز دل چشم

 تـا  درسـ    مي فرا آن زمان يابد، ييرها غفلت از و شود حاصل »قظهي« انسان يبرا يوقت
 سـر  بـه  غفلت در كه يمدت يبرا و بردارد گام ،كرده نييتع او يبرا خداوند كه يريمس در
 يگـاه  ت،اسـ  غفلـت  ضد كه يداريب اي و »قظهي« .كند »مغفرت« طلب خداوند از دهبر  مي

 ييابزارهـا هـا      اين همه البته .دگير   مي صورت انسان يبرا يدوست اي و كتاب ،موعظه توسط
   .دهديم قرار انسان يبرا خداوند كه د،هستن
  

  خدا ميهماني و يخودساز ماه

 :دودنفرم مردم يبرا ،شعبان ماه جمعه شب نيآخر در پرمعنا يثيحد در �ولرس حضرت
 شهر عنـد اهللا أفـضل الـشهور و          فرة شهر اهللا بالبركة و المغ     يكم الناس انه قد أقبل ال     يها أ يا«

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  102102

ـ  يـه  ف يـتم  و ساعاته أفضل الساعات هو شهر دع       يالي أفضل الل  ياليه و ل  يام أفضل األ  يامهأ  ي ال
 ماهي سيد،ر فرا آمرزش و رحمت ت،برك با شما يبرا خدا ماه همانا !ممرد يا؛  » اهللا يافةض
 و هاشب نيبهتر آن يهاشب و روزها نيبهتر آن يروزها و هاستماه ينبهتر خدا دنز كه

 خـدا  يهمـان يم به آن در كه است يماه آن .هاستلحظه و هاساعت نيبهتر آن يهاساعت
   .دياشده دعوت

  ادامه حـضرت   در .» الناس يها ا يا« :ت به همه مردم اس     حضرت خطاب ،يث حد ابتداي
 كه بـه اسـتقبال      يم ما هست  ين ا واقع در. معناست پر   يار عبارت بس  اين. » أقبل قد «:ديافرم  مي
 اسـت كـه مـا در        ين ا حقيقت. دآي   مي  ما يكه ماه رمضان به سو       اين نه ،يمرو   مي رمضانماه

 ،ينـده ه رمضان تا مـاه رمـضان سـال آ          ما يك و از    يم ماه رمضان هست   يحال حركت به سو   
 د، ماه به همـراه خـو      ين ا :ديافرم   مي  در ادامه  حضرت.  شده است  ي از عمر ما سپر    سالكي

 و رحمـت و     بركـت  ، ماه ين در ا  عنيي. آوردي بندگان م  ي و رحمت و مغفرت را برا      بركت
  .  استهايژگي ويگر از دترگستردهمغفرت 
  

  رمضان ماه بركات

 ر،يگـ  د يـان  ب بـه . اند شده دعوت او يهماني ماه است و همه به م      يناوند بهتر  ماه نزد خد   اين

 شركت  يهماني م ين مختارند كه در ا    ها  انسان ،حال.  و عام است   ي ماه همگان  ين در ا  دعوت

 از. ندشـو    مي منده آن بهر  ياي از مزا  ندرو   مي يهماني م ين به ا  كهي كسان تنها اما ؛ نكنند ياكنند  

 مـشغول   و استفاده نكنند    ي رحمت االه  ينكه در ماه مبارك رمضان از ا       ييها  انسان ،رو  اين

 مـاه   يـن  كـه در ا    ييهـا   انـسان  يار بـس  چه.  غضب خداوند خواهند شد    مشمول د،شونگناه  

ـ عل اهللا لعنة( مانند ابن ملجـم  هم فردي و د،نياب  مي دستي عاليارمبارك به مقامات بس  ) هي

  . اندرس  را به شهادت مياهللاولي ر، در شب قدو دگير مورد غضب خدا قرار مي
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  همانيم با زبانيم سهيمقا

 ،رزاق ،تـواب  ،ميرحـ  ،رحمان مچونه يصفات كه است يخداوند ي،همانيم نيا در زبانيم
 امكـان  حـال  .است ...و ليذل ،خاضع ر،كاگناه ،محتاج بنده ،همانيم و دارد ...و غفار ،مالك
 وايـم     هنشـست  يهاال نعمات سفره بر حال مهه در ما كه كند خطور ذهن به سؤال نيا دارد

  ؟است گرفته نام يهمانيم ماه ،ماه نيا فقط چرا .ميكن مي استفادهها   آناز
  

  يهمانيم نيا دعوت كارت

 خـاص  صورت به سبب همين به و است يمعنو يهمانيم كي ،رمضان مبارك ماه يهمانيم
 و است رمضان مبارك هما همان كه است شده مشخص هم يهمانيم نيا زمان شده مطرح
 اسـت  آورده ما يبرا را كارت نيا كه يكس و است يآسمان كتب همان آن، دعوت كارت

 .باشد يقبل يهايآمادگ يدارا ديبا ي،همانيم نيا در حضور يبرا انسان .دباش  ميخدا امبريپ
 شـب  در كردن غسل ر،منظو نيهم به .كند پاك ها   آلودگي از را خود ديبا زيچ هر از شيپ

 يظـاهر  يها  آلودگي هم كردن غسل بيترت نيا به .است مستحب رمضان مبارك ماه اول
   .دكن مي پاك را يباطن هاي آلودگي د،خو تين در هم و دبر  مينيب از را

  
  رفتن خدا ميهماني هب چگونه

 نيا در يتيمعص مرتكب ناكرده يخدا و باشد اروق با ديبا بنده ي،همانيم نيا به رفتن يبرا
 ماننـد  يبـاطن  رذائل و گناه زيرا ؛كند فراهم را خانهصاحب يناراحت موجبات كه رددنگ ماه

 ،رو يـن ا از .دشـو    مـي  او بـاطن  به االهي انوار دنيرس مانع و است انسان اطنب بر يحجاب
 نصوح توبه كي با ي،هاال انوار افتيدر يآمادگ و يهمانيم نيا به رفتن يبرا است مناسب

ـ اول همـراه  به ماه نيا در كه باشد .كرد هيتخل رذائل از و پاك هتوب آب با را خود باطن  ياي
   .ميريگ قرار االهي درگاه نخاصا ةزمر در و كنيم حركت درست ريمس در خدا
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 ،نهيك چونيآلودگ هرگونه از را خود بايد ت،اس شرط يباطن طهارت كه جاآن از ،پس
   .ميگرد مندبهره ژهيوي  ميهماننيا از تا كنيم پاك ...و يادن حب د،حس ،بخل
 روز دوم مرتبه بـاالتر و       ده د، دار اي روز اول مرتبه   ده.  است ي مراتب ي دارا يهماني م ينا

 ده اما د،نكن   در ده روز اول شركت مي      همه ر،يگ د بيان به. تر باال يار بس ايده روز سوم مرتبه   
ـ    بـيش  ي كه آمـادگ   ي و كسان  دشو   مي تري خصوص ميهماني ،روز دوم و سوم     دارنـد از    يرت

  . ندكن شب قدر استفاده مي
 ،نـه يك چـون  ييهـا يماريب كه چرا ؛ميكن پاك را خود درون تا ردك تالش ديبا ،نيبنابرا

 از مـانع  و پوشاننديم را انسان قلب كه هستند ييها  حجاب مانند .ايدن حب و حسد ،بخل
   .ندشو  مييهاال انوار دنيرس

 شـركت  كه در مجلس ذكر و دعـا         زماني ت،س كه قلبش محجوب ا    انساني ، مثال يبرا
 سـبب  ر،يگـ  د ي افكار ماد  يا و به دل دارد     يگران است كه از د    هاييكينه انديشه   در د،كن  مي
  . نبرد اي دارد بهرهحضور كه در آن ي مجلسيت تا از معنودشو مي

 صـفات  از را خود ديبا بلكه ؛ستين فتنگر روزه فقط ميهماني   نيا در شركت ،نيبنابرا
ـ پ در كه ييهاهمانيم چون .ردك يته ناپسنديده ـ  حـضور  خداونـد  شگاهي ـ اول د،دارن  او ياي

 ياتوبـه  و زدود غبـار  و گـرد  هرگونه از را اراده و شعور و فكر نهييآ ديبايم ،پس .هستند
   .داشت نصوح
   درمان دهي همه را به صابردرد    ده جان رحمت به تو را ما دل رب اي
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 دفـع  يگـر يد و يسالمت و صحت حفظ يكي :دانكرده يمتقس قسم دو به ار طب ،فن اهل

   .كند معالجه را خود ديبا شد ضيمر اگر و نشود، يضمر كند ششكو انسان عنيي .مرض
 تقـسيم  قـسم  دو بـه  ت،سـ ا آن يقيحق علم بلكه ،طب علم مانند هم اخالق علم چون

 طـب « را علـم  ايـن  ،علم دو ينا مشابهت سبب به و .رذائل دفع و فضائل كسب :دشو  مي
   .نديگو »يجسمان طب« را متعارف طب آن و »يروحان
 يبمِن طب «:  نوشت �يح مس حضرت براياي    در نامه  يب طب ينوسرو بود كه جال    ين از ا  و

  1.ها روحيب طبي به سوها بدنيباي است از طب  نامهيعني»  النفوسيب طبياالبدان ال
ـ  ي حفظ سالمت  ي برا يد روح و روان هستند كه با      يبان طب انبياء ،بنابراين هـا     بـه آن   ي روان
  . مراجعه كرد

   دهد؟يير اخالق خود را تغدتوان  انسان ميآيا : كهيمكن رسش آغاز مي پين را با ابحث حال
  
  اول هينظر

 يـن  از ا  ي برخـ  يـان  دارنـد كـه بـه ب       ي گوناگون ي مختلف نظرها  افراد ، پرسش ين ا ةدربار
  . يمپرداز نظرات مي
 هـر  بـه  انـسان  چـون  نديگو  ها مي    آن .ستين رييتغ قابل اخالق كه دارند دهيعق يگروه

                                                      
 48 ص، السعاده معراج .1
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ـ ترب افراد نيا از ياريبس .اندم خواهد عادت همان بر ،دكن عادت يزيچ  را يخـانوادگ  تي
 اخـالق  ميتـوان    نمي ،نتيجه در و اندكرده تيترب گونه   اين را ما كه نديگو   مي ،داده قرار بهانه
  :كه معتقدند گروه نيا .ميده رييتغ را خود

  باشد اثر او در را تيترب      قابل گوهري ، بود اصلچون

    كه بد گهر باشدرا آهني      نتوان كرد نكو يقل صهيچ

   باشديدتر پلشد تر چوكه    ي نشوگانه هفتياي دربه سگ،

  ! هنوز خر باشديايد بچو       گرش به مكه برنديسي عخر

ـ ترب امـا  دهـد؛ يمـ  جـه ينت است خوب ذاتش و اصل كه يانسان كردن تيترب ي،عني  تي
 بـا  تنهـا  نه كه است ينيالعنجس همنزل به چون ؛داشت نخواهد ياثر ينت،بدط انسان كردن

 ياياشـ  بـه  را نجاست د،شو سيخ و برسد او به آب كه نيهم بلكه د،شو   نمي پاك شستن
ـ  مكـه  ماننـد  يمقدسـ  مكـان  به اگر يحت را بداخالق انسان .دكن  مي منتقل زين گريد  د،ببرن

 يريتـأث  وي در ي،روحـان  مكـان  آن و د،بـو  خواهـد  بداخالق چنانهم د،برگرد كه يزمان
   .دارد وجود يبد او ذات در زيرا رد؛گذا نمي

  
  دوم هينظر

 از يبرخـ  كه چنانهم ت،اس تيترب قابل انسان معتقدند يگريد گروه ،هينظر نيا مقابل در
 يژگـ يو ت،اسـ  مخلوقـات  اشـرف  كـه  انـسان  در گمـان   بـي . نـد كن  مي تيترب را واناتيح
 اتصف اي اخالق و است رييتغ قابل او پس د،دار وجود يتركامل صورت به يريپذتيترب
   .دهد رييتغ دتوان  ميرا خوب اي و بد

  
  سوم نظريه

ـ ا كنـار  در امـا  د،هستن شيخو نظرات يبرا يليدال يدارا ،فوق گروه دو هر  ،گـروه  دو ني
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   معتقدند كه دارد وجود يسوم گروه
 رييـ غت قابل كه يصفات .هستند ناپذيررييتغ گريد يبرخ و تغييرپذير انسان صفات يبرخ

 وجـود  بـه  يخارج عوامل لهيوس به كه يصفات اما هستند؛ يعيطب و يفطر صفات ند،ستين
ـ قابل كـه  را يصفات د،كن تالش ديبا انسان نيبنابرا .رندييتغ قابل اند،آمده ـ تغ تي ـ  ريي  د،دارن

   .كند ميترم است ناپسند كه هم را ييهاآن و دهد رييتغ
 كه را چه   آن و انسان قاخال اگر :يدفرما  و مي  دكن  مي رد را اول گروه نظر 1ينراق عالمه

ها    آن يعمل رسالت و ايانب تمام بعثت پس د،باش ريناپذ رييتغ است كرده عادت آن به سانان
   .اندآمده ها انسان تيترب جهت امبرانيپ كه چرا ؛بود خواهد عبث
 * زكَّاهـا لَح من    أَفْ قَد« :يدفرما   مي قرآن در خداوند كه شد بحث نهيزم نيا در ترشيپ و
قَدن    وم ا خَاباهسد،رشـد دا  ]  پـاك كـرد و     ي آلـودگ  از[ را   نفـس  كـه    ي كس ترديد يب 2؛»د 

از ] [بيـالود ] [ بازدارنـده از رشـد     امـور   و هـا   آلـودگي  به[ كه آن را     يكس و*  شد   رستگار
  . نوميد شد] حقرحمت 

 ريـ غ در زيـرا  ؛كند پاك يديپل هر از را خود نفس كه درس   مي سعادت به يانسان يعني
 خداونـد  كـه  يراهـ  پيمودن امكان دهدمي نشان مسأله نيا .شد خواهد گمراه صورت،  اين
 خداوند گاه هيچ ت،داشينم وجود امكاني چنين اگر چون .دارد وجود ،كرده نييتع ما يبرا
   .دادينم قرار او يبرا را آن ت،اس انسان يقوا به آگاه و خالق كه

ـ فرمـوده  �رسول حضرت كه شده وارد زين اتيروا در  بعثـت ألتـم مكـارم       انمـا « :دان
ـ        اين ي برا يامبران پ يگر د ي عبارت به .»األخالق  هـا   انـسان  را بـه     يكه راه كسب فضائل اخالق

 الخلق لعلم أنه    سن ح ي العبد ما ف   يعلم لو« : آمده يگر د يتي روا در. انديده به بعثت رس   ياموزندب
                                                      

 الـسعاده   راج مع يو كتاب فارس  ،  )يعرب(به كتاب جامع السعادات    توانندي م ترشي براي كسب اطالعات ب    مندان عالقه .1

 . مراجعه كنند24صفحه ، جلد اول
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  » خلق حسني اليحتاج
 چـه  تـا  كـه  دبـر    مـي  يپ ت،اس نهفته يزيچ چه كوين خُلق در كه تدانس   مي آدمي اگر
   .دارد اجياحت كوين اخالق به اندازه
   .دكن مي قيتشو ياخالق فضائل كسب به را ما تيروا نيا

 مالًكـا  مسأله نيا و درسانينم ضرر يكس بهها     آن بد اخالق ندكن  مي گمان افراد يبرخ
 تنهـا  نه ،انسان اخالق كه دشو   مي اشاره مفهوم نيا به مذكور، تيروا در اما .است يشخص

 يزندگ تنها و همه از دور ياخانه در بخواهد يشخص اگر بلكه رد؛گذا   مي ريتأث گرانيد رب
ـ پ در اعمـال  يقبول و شدن انسان يبرا كه دارد ازين باز د،كن ـ ن اخـالق  خداونـد  شگاهي  كي

 ازيمـ ين ،كـو ين اخالق ؛»ين الحسن نصف الد   الخلق« :دنكن  مي انيب كه يطور به ؛باشد داشته
   .دهديم ليتشك را نيد

  
  است عقل وهيم ياخالق خوش

 المحمود من ثمار العقـل و الخلـق المـذموم مـن     الخلق« :دنيفرما  مي نهيزم نيا در �يعل امام
  .است جهل جهينت بد اخالق و ميسل عقل ثمرات از دهيپسند اخالق؛ »ثمار الجهل

 و اسـت  نـشناخته  را خدا و خود د،باش مذموم صفات يدارا هك يانسان كه امعن نيا به
 ت،اسـ  دهيپـسند  اخالق يدارا كه يانسان اما .ددان   نمي مخلوقات نيب در را يشخو يگاهجا

 از خلـق  حـسن  و عقـل  وهيم ياخالق خوش كه اوست بودن عاقل سبب به وي خُلق نيا
   .زديخيم بر زين درون يصفا از كوين اخالقكه   چناناست مانيا

 ؛باشـد  صادق خودش با ديبا كند، يهتزك و يتترب را يشخو نفس دخواه   مي كه يانسان

 باشـد،  كوين صفات يدارا كه يانسان .است آگاه خود درون به يكس هر از شيب او كه چرا

 عالوه ياخالق فضائل .ردگذا  نمييريتأث او در كند، فيتعر اي و ديبگو بد وي از يكس اگر

 يزن ياناطراف بر ورد،آيم ارمغان به را خاطرآرامش و ردگذا   مي ريتأث انسان خود بركه    ين ا بر
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   .است يرگذارتأث

 و دگيـر    مي سرچشمه انسان جهل و علم از بد و خوب اخالق كه ييجا آن از نيبنابرا

   .است رييتغ قابل زين اخالق ت،اس رييتغ قابل جهل و علم

  
  بايز ثيچندحد به توجه

 درجـات األخـرة و أشـرف        يم بحسن خلقه عظـ    يبلغ العبد ل  ان« :دنيفرما   مي �رسول حضرت
 آخـرت  يعـال  درجـات  بـه  خـوبش  اخالق لهيوس به بنده؛  »... عبادته يف لضع هالمنازل و ان  

 لحاظ از است ممكن كه يحال در د،اوريب دست به را هاگاهيجا نيبهتر دتوان   مي و درس  مي
   .باشد فيضع عبادت
 .دارد ارتبـاط  عبادت با لقخُ سنحكه     اين نخست .است نهفته نكته سه ثيحد نيا در

ـ  با د،گرديبرم انسان يارياخت اعمال به كه يخرواُ يباال درجات كه نيا دوم لـق خُ سنح 
 اخالق« است گفتني .است شده قيتشو كوين لقخُ كسب به كه نيا سوم .هستند ارتباط در
 و اخـالق  از منظـور  .اسـت  ارزشـمند  اريبـس  كه دآي  مي مارش به ياكتساب مسأله ،»تيترب و

ـ ن تيترب چند هر ت،سين فرزندان تيترب ،بحث نيا در تيترب  ؛اسـت  دهيپـسند هـا      آن كي
 اي و دكن مي كسب راها   آنانسان خود كه است اخالقي هايويژگي از ياپاره د،مقصو بلكه

   .هدديم رييتغ
 نـام  بـه  خـود  صـحابه  از يكـ ي به �لرسو حضرت كه ييمحتوا پر و كوتاه ثيحد هب
 ؛» أمرأ قد أحسن اهللا خَلقٍك فأحـسن خُلقِـك         انك« :دشو   مي اشاره د،انفرموده عبداهللا بنريجر
ـ ن تـو  ،پـس  .است كرده خلق كوين و بايز را تو خداوند كه يهست يانسان تو  كـن  يسـع  زي

   .يگردان بايز را خود اخالق
 كـه  يمهـست  مـا  يـن ا امـا  ؛اسـت  آفريده يخاص ييبايز با را هابنده از كدام هر خداوند

   .ميناميم يگريد از باتريز را يكي و ميكن مي سهيمقا گريديك با را ها انسان
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  اريب بايز رتيس برادر يا    ستين چيه ظاهر يبايز صورت

  بكار يتخم ت،ديبايم ار خرمن     ببر يرنج طلب در ي،خواه گنج
ـ تغ قابـل  تو خُلق يول ستين رييتغ قابل تو شنيآفر و خَلق كه بدان :يدگو   مي يغزال  ريي

   .ندينما عوض را تو خُلق تااند  آمده اءيانب و است
 ي خَلق خود را در سـرا پس ؛ خُلق توستگونه به تو   يگرخَلق د سراي در   كه بدان   پس

  . ده يير هم اكنون تغيگرد
 اگـر  پـس  .رسـانم  كمـال  به را كين يخوها كه شدم مبعوث همانا :يدفرما   مي �امبريپ

ـ انگ تا ،باش شيخو اخالق ممكار و فضائل كسب آماده يهست او رويپ ـ انب بعثـت  زهي  را اءي
   .ينه گام شيخو آخرت و ايدن سعادت راه در و ييگو كيلب

  
  است رحمان عرش ،قلب

تـر     بيش يش به درون و اخالق خو     يد با بلكه دهد،   يت ظاهر خود اهم   به فقط بايد ن انسان
 قلـب و درون انـسان از        اگر. دگير   از درون او سرچشمه مي     يظاهر اخالق زيرا ؛ دهد بها

 عرش رحمـان    يگاه قلب جا  آن باشد، پاك...  و ريا حسد، بخل، ينه، ك مانند اخالقيرذائل  
  . خواهد بود

 جايگـاه  و   شود آلوده ي، رذائل اخالق  با عرش رحمان باشد،     جايگاه دتوان   كه مي  ي قلب چرا
 يطان ش بايد يرد، در قلبش جا بگ    خداوند صفات دخواه  مياگر انسان   !  گردد؟ يطانيصفات ش 

  ».يد در آفرشته رود، يرون چو بيود«:  خارج كندود را از قلب خيطانيو صفات ش
 نـشان  را خـدا  جمال كه است يانهييآ چونان و ملكوت عالم از گرانبها يگوهر ،قلب

 را مالج گريد قلب نهييآ كه يطور به ،ميكن آلوده رذائل و بد صفات با را آن مبادا .دهديم
   .ندهد نشان
 پروردگـار  يت عنا ي برا ي باطن كعبه ، دل و طاعت خدا    ي برا ي كه كعبه ظاهر   ندكن   مي يانب

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  112112

 جمـال   گـاه  جلـوه  دل به اسرار پاك است و كعبـه       ين از آب و خاك و مز      ي ظاهر كعبه. است
  : استنچني باره،ين دراي عبداهللا انصاريخ عارف بزرگوار شبيان.  استاالهي
  دل كعبه كي و است صورت عبهك كي     منزل آمد كعبه دو خدا راه در

  دل كي باشد كعبه هزار ز بهتر    كنها   دلارتيز يتوان تا

 بـس   پـاداش  د، كنـ  جـويي  دل يگـران  خـدا از د    بـراي  كه قلبش پـاك باشـد و         انساني
 را كه عرش     خانه دل خود   يد با انسان. آورد دست مي  به از طواف خانه خداوند      ترياوانفر

 خداوند به   كههمچنان ؛ جز خدا در آن راه ندهد      و كند پاك   هايدي همه پل  از ت،رحمان اس 
 معتكفـان و    ي مرا برا  خانه 1؛» بيتِي لِلطَّائِفِينَ والْعاكِفِينَ   طَهرَا «:د كر خطاب �يمحضرت ابراه 

  .  پاك كنكنندگانطواف
 پاك را خود درون و شناخت را رذائل يعني ؛كرد هيتخل ديبا قظهي از بعد »هيتزك« يبرا

 از را خـود  مـثالً  سـاخت؛  نيگزيراجـا  خوب صفات يعني است هيتَحل ،بعدي مرتبه .كرد
ـ ي برسـد؛  هيـ تجل به نوبت ات كرد آن نيگزيجا را تواضع و پاك تكبر لهيرذ  االهينـور  يعن

 هاي  سوسهو محل د،باش ...و حرص بخل، حسد، ينه،ك آن در كه قلبي .شود يتجلم درقلب
   .بده قرار رحمان عرش را قلب و كن رونيب را هانهيك پس .است طانيش

  
  2وساوس رفع و خواطر ابواب سد تيفيك

 يامرتبـه  وليكن است، مشكل و صعب چه اگر وساوس دفع و خواطر ابواب سد كه بدان
 مـرادات  ابـواب  مفتـاح  و سعادت گنج ديكل ي،كبر بس ستا يموهبت و يعظم بس ستا

 از بعـد  المحالـه  پس است، محاالت از آن بودن خالي كه ستا يظرف مانند دل رايز ؛است
   .شد خواهد كهئمال جند نزول و خدا ذكر محل يد،گرد يته دهيفايب افكار از كه آن
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  113113  �آيا اخالق قابل تغيير است؟ آيا اخالق قابل تغيير است؟ : : جلسة ششمجلسة ششم

 و تـب مرا اعظم كه او محبت و يو يلقا به شوق مرتبه و ،او به نساُ ،خدا ياد دوام از
 از آن بـه  دشـو   گشوده مـي   دل بر ارفمع ابواب و .ددگر   مي حاصل است مواهب ينباالتر

 در ثبـات  و نـان ياطم مرتبـه  بـه  نفس هنگام نيا در د،آي   مي يرونب اوهام و شكوك ظلمات
   .يانته .درس  ميمعارف و يدعقا

 ؛»الْقُلُـوب طْمئِنُّ   قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَ       وتَطْمئِنُّالَّذِينَ آمنُواْ   « :يدفرما   مي خداوند
 به ياد خـدا آرام      هايشاندل كه ايمان آوردند و   ] هستند [يكسان] خدا ي به سو  بازگشتگان[

 . دگير فقط به ياد خدا آرام ميها   دل! باشيدآگاه د،گير مي

   .ندرس  مييناناطم مرتبه ها به ر، دلذك سبب هب كه باش آگاه
 هيـ تخل بر است موقوف اوس،وس و اطرخو چنگ از يخالص 1ي،دانستكه     چنان كنيول
   .خدا ذكر بر مواظب و ملكات فيشرا به آن هيتحل و ت،صفا رذائل از نفس
 و يصـفائ  را نفـس  ر،ذكـ  دوام و هيـ تحل و هيـ تخل از بعد كه ستا آن مسأله نيا سرّ و
   .دگرد  ميغالب قوا ريسا بر تسلط و يقو را عاقله قوه و دگرد  ميحاصل يبهجت
 سد بلكه د،گرد   مي برطرف ياطينش و ملِك لشكر تنازع و د،گرد   مي عاقله منقاد نفس و
 نـود ج شـد  خواهـد  مالئكـه  قرارگـاه  بود طانيش چراگاه كه ينفس و ،شده ياطينش ابواب

   .دشو مستقر مي يناناطم مقام در نفس و رنديگميقرار جاآن در زعتنا يب رحمان
  .بفرما منور قرآن علم و مانيا نور هب را ما قلوب !ايخدا
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 از شگفتم در؛ »يطلبها فال نفسه اضل قد و ضالته ينشد لمن عجت« :ديافرم  مي�اميرالمؤمنين
   .طلبدمين و كرده گم را خود اما طلبدمي را خود گمشده كه يكس

  ي؟نگرمين ايآ شيخو جان در و؛ »يتفكرون افال انفسكم في و« :آمده زين نآقر در
  

  نفس و جسم از انسان تركيب

 بـدان  ، خواهي خود را بـشناسي     اگر:  معراج السعاده  يف در كتاب شر   ي نراق مرحوم از   سخني
 است  ركّب آن را تن گويند و م      كهيكي اين بدن ظاهر،     : هر كسي را از دو چيز آفريده اند       : كه
 آن از جـنس مخلوقـات همـين         و. هاست و استخوان و رگ و پي وغير اين        گوشت و پو  : از

 اسـت   گانه اصل آن مركب از عناصر چهار      و.  عالم جسمانيات است   كهعالم محسوس است،    
 .  ديدتوان را به همين چشم ظاهري ميوآن ست، ا» و آتشباد آب، ،خاك«كه 

 آن جـوهري    و د،گوينـ  است كه آن را روح و جان و عقـل و دل نيـز                »نفس«يكي ديگر   
عقـول  « جـنس فرشـتگان و       از بـس عزيـز      سـت  ا ي گوهر و عالم ملكوت،    از 1»مجرد«است  
 خداي تعالي بـه جهـت مـصالحي         كهمايه از سنخ مجردات،        است بس گران   ري د و 2،»قادسيه

                                                      
 بـوده  محض روحانى كه گويندمى مجرد امرى به،  حكما. ضمائم و لواحق و،  شرط و قيد از عارى يعنى »مجرد« .1

 عوالم تقسيم در الهيجى  )3ج،  اسالمى معارف فرهنگ.(انسانى مدبره نفوس و عقول مانندد،  نباش ماده با مخلوط و

 ماده از مجرد كه است ملكوت عالم دومت،  اس مدت و صورت و ماده از ردمج كه...است جبروت عالم اول :دگوي

 .)630ص ،1ج ،اسالمى معارف فرهنگ: رك .(است اجساد عالم آن و است ملك عالم سومت، اس مدت و

 شـد، كـه   با مـى  اشراق حكماء نظريه بنابر شماربى انوار» عقول «و »مشاء «فالسفه نظريه بنابر» گانه ده عقول «همان مراد .2

   .)1293ـ1270، ص2 ، جاسالمى معارف فرهنگ. (باشند مى عقول آن فيض واسطه و حق ذات از اول صادر :معتقدند



  117117  �اي انسان خود را بشناس اي انسان خود را بشناس : : جلسة هفتمجلسة هفتم

 قدرت كامله خود ربطـي ميـان آن و ايـن بـدن              بهچند كه شمه اي از آن مذكور خواهد شد،          
 وقتـي   تـا  ، تن نموده  زندانه و او را مقيد به قيد عالقه اين بدن و محبوس در              ظاهري قرار داد  
  . كند به عالم خود ميرجوع شود، قطع عالقه نفس از بدن ميكه عود،معين و اجلي مو

 و .باطنيـه  بـصيرت  به مگر شودنمي ديده بلكه ديد نتوان ظاهر شمچ به را نفس اين و
 د،شـو  يم اراده جزء همين شد مذكور عقل يا ،دل اي ،جان يا ،حرو يا نفس حديث گاههر

 چنانكـه  زيـرا  ت،نيس مراد ديگر چيز ،اين از غير به د،شو گفته نيز آدم و انسان هرگاه بلكه
   .است همين يآدم و انسان حقيقت د،ش خواهد مذكور
 از آن كـه  يدانـست  زيـرا  ،آسان و سهل است يامر ،»بدن« حقيقت شناختن :كه بدان و
 چـون  ،»نفس« اما و .ندارد صعوبتي ندانچ ت،ماديا حقايق شناخت و است ياتماد جنس

 ميسر عالم اين در شناختن ،كنه به را او و رسيدن او حقيقت به است مجردات جنس از كه
   1.نيست
 د،خواسـتن  را روح حقيقـت  شـرح  �رسـول  حـضرت  از .ببين را مجرد شو مجرد رو

ي         الرُّوحِيسأَلُونَك عنِ   و« :كه درسي خطاب تا د،نفرمو بيان حضرت بـرِ ر مِـنْ أَمـ قُلِ الرُّوح 
 پروردگـار  امـر  از روح :بگو د،نپرس   مي روح درباره تو از و 2؛»قَلِيالًوما أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِالَّ      

   .اندنداده شما به ياندك جز علم و دانش از و ت،اس من
 عالم از و پروردگار امور از »روح« كه بگو ،كنندمي ؤالس روح حقيقت از تو از« :ييعن

  .كند بيان كه نيافت رخصت اين از بيش و »است 3امر
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 .85، اسراء .2

 بر ود، ان وجودآمده به] نيستى جهان[ » عدم كتم «از الهى تكوينى امر به كه نامند مى »امر عالم «را مجردات عالم .3

 به تربيش اطالع جهت). (1227ص، 2ج، اسالمى معارف فرهنگ. (اند گشته پديدار واحدة دفعة، وينىتك امر حسب

 ) .شود مراجعه» اول طبع« 210ص، 13ج، الميزان تفسير

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  118118

 انسان وجود غرائز

 والْفِـضَّةِ والْخَيـلِ     الذَّهبِ والْقَنَاطِيرِ الْمقَنطَرَةِ مِنَ     ينَ مِنَ النِّساء والْبنِ   الشَّهواتِ لِلنَّاسِ حب    زينَ«
موسرْثِ    الْمالْحامِ واألَنْعةِ وبِ       ذَلِكĤنُ الْمسح هعِند اللّها ونْياةِ الديالْح تَاععشق  و محبت 1؛» م 

 اسـبان  و نقره  فراوان از طال و    اموال  و فرزندان از زنان و  ]  عبارت است  كه [هايخواستنبه  
 يكـاال هـا      ايـن  ؛ مردم آراسـته شـده اسـت       يبرا ت،زراع  و كشت  و چهارپايان ونشاندار  

 .  كه بازگشت نيكو نزد اوستخداست و استدني] زودگذرِ [يزندگ

 شـده  اسـتفاده  » للنـاس حـب الـشهوات   زيـن « از جمله يه آين كه در ا  د شو پرسيده شايد
 مردم  ي را برا  ينت ز ين خداوند ا  يا قرار داده است؟ آ    ردم م ي را برا  ينت ز ين ا ي كس چهاست،  

   است؟داده قرار ينت انسان زي امور را براين اشيطان ي، بنا به قول برخياقرار داده و 
 و مـال  2؛» الْحيـاةِ الـدنْيا    زِينَةُ والْبنُونَ   الْمالُ« :يدفرما   مي ،ميكر قرآن از اي  آيه در خداوند

   .است صالح عمل د،مانيم يباق آخرت براي چه و آن هستند ايدن يزندگ نتيز فرزند
 .اسـت  داده قـرار  نتيز ما يبرا را امور نيا خداوند كه ميياب   مي در هيآ نيا به توجه با
ـ  ،واقع در :گفت بايد د؟شو   مي انسان كردن گناه باعث هانتيز نيا به تعلق چرا پس  يوقت

 يزيـ غرا يدارا چـون  ؛كنـد  يداپ تعلق است، يادن ياتح به مربوط كه هانتيز نيا به آدمي
 يريمـس  در يپـا  د،باشـن  نـشده  ليتعـد  شزيغرا اگر د،باش  مي... و غضب و شهوت مانند
   .گذاشت خواهد رناكخط

 نخـستين .  را پشت سر گـذارد     ياري منازل بس  بايد ،االهي اهللا و قرب     ي ال ير س براي انسان
 يـا  دن يـن  شود و بداند كه چرا به ا       يدار خواب غفلت ب   از بايد عنيي.  است »يقظه« راه   ينمنزل ا 

 بهـشت  بـه  د، قـدم نهـ  يم راه مستق  درداشته باشد،   »  اهللا ي ال يرس« آمده تا    يا دن به او. آمده است 
 يكه مدت    از اين  بايد آدمي. است» توبه «منزل ، منزل دومين. يوندد لقاءاهللا بپ  به يت نها در و رود

                                                      
 .14،  عمرانآل .1

 .46،  كهف.2
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 خداونـد دربـاره     زيرا ؛ كند توبه ه، اهللا غافل بود   ي ال يررا در غفلت به سر برده و از تكامل و س          
ولَـا  « :يـد فرما  مـي انـد،  يـاد بـرده    از غفلت كرده و خدا را       ويي دن ي كه در زندگ   يعقاب افراد 

 كـه   مباشـيد  كـساني    ماننـد  و 1؛»سِقُونَ هم الْفَا  لَئِك اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُو    نَسواتَكُونُوا كَالَّذِينَ   
  .  فاسقانندهمان اينان ؛ كردفراموشي خدا هم آنان را دچار خود پسخدا را فراموش كردند، 

ـ  توجه از را آنان زين خداوند و كردند فراموش را خدا هاآن  بـاز  خودشـان  قـت يحق هب
   .است داشته
  
  پرسش چند به پاسخ

  ست؟يچ خودشان قتيحق از منظور كه شود دهيپرس است ممكن
   .دباش  مياالهي نفخه كه است آدمي نفس همان ،انسان قتيحق از منظور

ـ ا كه شد سبب عمد به داوندخ ايآ :دشو   مي مطرح گريد يپرسش باز  قـت يحق افـراد  ني
 و مـا  وجود ،ميمعتقد كه گونه  همان دارد؟ وجود هم يگريد علت اي كنند فراموش را خود

 كـه  شـده  يطراح گونه   اين انسان ستميس .است خداوند از همه ،ميدار ارياخت در چه   آن هر
   .دشو  مييفراموش خود دچار كند، فراموش را خدا اگر

 يكه خداوند بخواهـد افـراد خاصـ          اين نهگونه است،      خلقت انسان اين   سيستم يعني،
 ي اسـت و از طرفـ  االهـي  انـسان نفخـه    يقـت  چـون حق   امـا .  شـوند  يدچار خودفراموش 

هـركس نفـس خـود را شـناخت پروردگـار            (» عرف نفسه فقد عرف ربـه      من«اند    دهفرمو
 كـه   يكـس ( » عـرف ربـه فقـد عـرف نفـسه          مـن  «چنينو هم )  را خواهد شناخت   يشخو

 كه خدا را    يپس انسان )  را خواهد شناخت   ويشپروردگار خود را شناخت همانا نفس خ      
 ي خدا سبب فراموش   فراموشي يب، ترت ين و به ا   دكن   را فراموش مي   خودش كند،فراموش  

 اسـت كـه انـسان       ي معن ين ا به خود،   يقت حق ي فراموش البته. دشو   خود انسان مي   يقتحق
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 نتيجـه   در د؛شـو    معطـوف مـي    يش از خـو   يرونه ب  و همه فكرش ب    دكن  خودش را گم مي   
  .  خود نخواهد بوديقت به فكر حقديگر

 بلكه ت،سين يجنس مسائل تنها شهوات از منظور 1»...الشَّهواتِ لِلنَّاسِ حب    زينَ« هيآ در
 از را انـسان  كـه  چـه    آن هر ت،قيحق در .دشو   مي شامل را يماد امور همه و جاه ،مال حب
   .دشو  ميمحسوب »يويدن حب« شهوات ،ددار باز خدا

  
  ست؟يچ حب

ـ  .است داده قرار انسان وجود در خداوند كه است يزيغر يامر ،اصل در »حب«  ،شـك يب
 خـاطر  بـه  آدمـي  وجـود  در ،...و نكـاح  حـب  يحتـ  و شهوت حب ،جاه حب ،مال حب

 انـسان  د،دار وجـود  نكاح امر در كه ييهايسخت تمام وجود با ،مثال يبرا .است يمصالح
 هـا يسـخت  همـه  رغم به ،نيهمچن .دهد خانواده ليتشك بتواند تا دشو   مي يزحمات متحمل

 را حب نيا خداوند .دكش   مي دوش به را فرزند تيترب بزرگ تيمسؤول زين ازدواج از پس
ـ ا نداشـتن  وجود صورت در و است داده قرارها     آن وجود در ها  انسان نسل يبقا يبرا  ني

ـ ز از و شـود  متحمـل  را هـا يسـخت  تمـام  كـه  نبود ليما انسان ،زهيغر و حب ـ ا بـار  ري  ني
   .كرديم يخال شانه هاتيمسؤول

 آدمـي  وجـود  در را شـهوت  ةزيغر يمصالح يبرا خداوند د،ش انيب كه طورهمان پس
 .شـد  خواهـد  مـرض  شانزده منشأ زهيغر اين نشدن ليتعد صورت در اما ؛است داده قرار
 سبب :تگفتوان     مي .هستند شهوت زهيغر مجموعه ريز يجملگ ،...و جاه حب ،مال حب
 در زيـ غرا از كـدام  هر ي،عني .است زيغرا نشدن ليتعد همانا ي،روح مختلف امراض بروز

   .داشت خواهند همراه به را يفراوان گناهان و امراض نشدن، ليتعد صورت
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 چـرا  شـوند؟  مـا  گناه باعث كه داد قرار را يزيغرا و ديآفر را ما خداوند چرا :پرسش
  د؟يافرين مالئكه همانند را ما خداوند

ـ اخت بـه  تـا  نـد يافريب را يموجـود  كـه  كـرد  اراده شيخو حكمت با خداوند :پاسخ  اري
 خداونـد  .شـود  تـر پـست  وانيـ ح از دتوان   مي كهچنانهم د،رو باالتر هم مالئكه از شيخو

   .ديآفر زهيغر و شهوت با را واناتيح و زيغرا و شهوت بدون را مالئكه
  
  وانيح و انسان نيب فرق

 كـه   يوانـاتي  ح يعنـي  بهيمه.  نام دارند  »يمه به غرايز« كه در ما موجود است،       يزي از غرا  برخي
 يوانـات  ح ايـن  كـه    مسيري.  گاو و گوسفند   :مانند ؛ ندارند يگري كار د  يدنجز خوردن و خواب   

 يگوسـفند  يـا  است كه به گـاو       يها زمان    است و اوج تكامل اين     مشخص رو دارند    يش پ در
  .  ندارندتكاملي ين، كه باالتر از ايدچنين آفر  را اينيوانات خداوند حپس.  شونديلفربه تبد
ـ ا .اسـت  مالئكه و وانيح نيب كه ديآفر را يموجود خداوند اما  جـنس  از موجـود  ني

 كـسب  بـه  بتوانـد  آن لهيوسـ  بـه  تـا  كرد مجهز عقل به را او خداوند يول ت،اس واناتيح
 مسلط خود زيغرا بر آورد، يرو معرفت كسب به چون كه استچنين    اين. بپردازد معرفت

   .ابدي دست مالئكه از باالتر يگاهيجا به است قادر و دشو مي
 1؛» كَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَـلُّ     أُولَـئِك« :دكن   مي يمعرفچنين     اين  را ها  انسان از   ي برخ خداوند

 . ترند مانند چهارپايانند بلكه گمراهآنان

 زيـرا ! ندشو   مي ترها پست    از آن  بلكه ت،يوانا كه مانند ح   ندرس   مي يي به جا  ها  انسان اين
 گيـري   بهـره  با انسان   اما د،رسي نم ي بودن او است و به كمال باالتر       يوان در ح  حيوان كمال

  ! برسد كه به جز خدا ندانديي به جادتوان از استعداد خويش مي
 :دهـا فرمـو    در پاسـخ بـه آن    خداوند د،راض كردن  كه مالئكه به خلقت انسان اعت      يزمان
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  . يددان  نميرا چه  آندانمي ممن 1؛» أَعلَم ما الَ تَعلَمونَإِنِّي«
  . برسد ي به چه مقامدتوان داند كه انسان مي  ميخداوند

  يتآدم مقام است حد چه تا كه بنگر  نداند خدا جز به كه ييجا به يآدم رسد

 چه را نظاره كند قبل از آن        هر. يند خدا نب  جز ه كه ب  جايي ه ب يدم آ رسد ،ي عرفان يد د از
  .  كامل استن مقام انساين او د،بين  ميو بعد از آن و با آن خدا را

 ت،وانـا يح ماننـد  و نهديوام را خود د،برس مقام نيا به دتوان   مي كه يانسان افسوس اما
   .دكن مي يزندگ درندگان و خزندگان

 بودنـد  ناسپاس دادهها     آن به خداوند كه ييهانعمت به نسبتها     اين :يدفرما   مي خداوند
   .نكردند ادهاستف هانعمت از و

ـ ا بـا  ؛ندشو   مي محشور وانيح صورت به زين امتيق در ها  انسان يبرخ  كـه  تفـاوت  ني
ـ گـشته  ترنازل خود مرتبه ازها     آن اما انددهيرس خود كمال به واناتيح ـ ا د،ان  يحـال  در ني

   .رود باالتر هم مالئكه مقام از خود زيغرا كنترل با دتوان  ميدميآ كه است
 پـس  يكـ ي را ها   آسمان نيام  جبرئيل همراه د،رفتن معراج به �رسول حضرت كهيزمان

ـ پ از  جبرئيل كه دنديرس ييجا به اما د،كردنيميط يگريد از  از ايـشان  كـه  خواسـت  امبري
 حـضرت  همـراه  بـه  را مقام آن از باالتر نبود درقا چون .كند يط ييتنها به را بعد به جاآن

 دسـت  آن بـه  جبرئيـل  حتي كه بودند يمقام يدارا �رسول حضرت ي،عني .باشد �رسول
   .بود افتهين

  
  مالئكه درباره يبحث

 و نـدارد  يازهيـ غر نـوع  چيهـ  كه است عقل صاحب و يماد ريغ يموجود )ملك( فرشته
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 االهـي  مقـرب  مالئكـه  عنوان به لِكم چهار .تاس سجود و ركوع ،حيتسب حال در همواره
   .لياسراف و ليعزرائ ،ليكائيم ،جبرئيل: ددارن عهده بر را ينيمع فهيوظ كدام هر كه هستند
ـ پ و خـدا  انيـ مواسطه ي،عني .است االهي يوح مأمور »ليجبرائ«  مقـام  و اسـت  امبراني

ـ پ بـه  را خدا كالم تا درگي   مي قرار يوح واسطه يافرشته كه يزمان .دارد ييباال اريبس  امبري
 به يرييتغ و نقص چيه بدون را االهي كالم تا باشد عادل و دارامانت ،گوراست بايد د،برسان

 بـه  قـادر  گـر يد كـه  ديرسـ  ييجـا  به ت،مقاما نيا تمام با  جبرئيل نيهم اما .برساند امبريپ
 يمقـام  چـه  بـه  انـسان  كـه  افـت يدرتـوان      مي ي،راست به .نبود �رسول رتحض يهمراه

  !ندا زننديم عرش كنگره ز را تو :دبرس دتوان مي
ـ ا اتـ  چـرا  اما ؛ندخوان   مي فرا ملكوت عالم به را يآدم  پـايين  را خـود  مقـام  انـدازه  ني
 .ميهـست  غافـل ها     آن از ما كهيدرحال د،نكن  مي اداره را ما امور يفراوان فرشتگان !ايم؟آورده

ـ  بـه  ما يبرا را مالئكه خداوند ي،عني  از كـدام  هـر  ،پـس  .اسـت  داده قـرار  واسـطه  وانعن
   .دارند عهده بر را ينيمع فهيوظ فرشتگان

 و شهوت قوه از اعم يوانيح جنبه كه كند خلق را يموجود خواستيم خداوند يبار
ـ ترب را خود ،»عقل« چون ييابزارها كمك و تالش اب و باشد داشته مهيبه صفات  د،كنـ  تي
   .رود ترباال مالئكه از و ابدي تكامل

ـ ن مالئكه از د،خو تيترب صورت در انسان چرا :سؤال  يعبـارت  بـه  ؟درو   مـي  بـاالتر  زي
 او د،كنـ  ليتعـد  را يشخـو  ائـز غر و غـضب  و شـهوت  قوه انسانكه     اين فرض به ر،گيد

  ؟درو  ميباالتر زين مالئكه از مقامش چرا اما دگرد  ميمالئكه همانند
ـ  .باشـند  ازمندين كردن مبارزه به تا ندارند زهيغر مالئكه :تگف ديبا پاسخ در  فكـر  يحت

 كينزد او به ندكن   نمي هوس د،ننيبب راينامحرم اگر مالئكه .ندارد راه مالئكه در كردن گناه
 را خود يوقت اما .كند گناه دارد عالقه آن اساس بر و دارد ائزغر كه است انسان نيا د،شون

ـ   مي دايپ بسيار ارزش عملش د،نش مرتكب يگناه و كرد كنترل ـ ترب البتـه  .دكن  ،انـسان  تي

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  124124

ـ ا بودن دشوار .دارد نياز نفس جهاد و تالش به و است يمشكل اريبس مسأله  بـه  مـسأله  ني
 ،اسـاس  نيا بر .سنجنديم آب حركت مخالف جهت در كردن شنا با را آن كه است يحد

   .است دارزشمن اريبس اما د،كن مي خسته را انسان ،هاخواسته برخالف كردن عمل اگرچه
ـ   مي انتخاب را راه نيا خودش ارياخت به كه يانسان ترديد،  بي  را يشخـو  يقـوا  تـا  دكن
 يدارا آغـاز  همـان  از فرشتگان چون .بود خواهد مالئكه از باالتر يمقام يدارا د،كن كنترل
   .است افتهي دست باال مقام نيا به تالش و زحمت با انسان ولي د،انبوده يمعلوم مقام

  
  وانيح و انسان و مالئكه نيب تفاوت

 امـا  ؛ شهوت دارديوان است كه حين و مالئكه در ايوان انسان و ح يانروشن شد كه تفاوت م    
 عقـل و    ي دارا انسان باشند،كه شهوت داشته       اين بدون هستند عقل   ي دارا مالئكهعقل ندارد،   

  .  گرددتر پستيوان مالئكه باالتر و با غفلت از حاز ، با تالشدتوان شهوت است و مي
ـ  و هـستند  مرتبه بلند يمقام يدارا و مطلق عقل آنان .هستند معصوم و پاك مالئكه  هب

ـ    بلْ« :دنكن  مي عمل دهد دستور آن به خداوند كه يزيچ هر كْرَمم ـادلَـا  * ونَ عِب   بِقُونَهـسي 
 يپيـش  گفتـار بـر او       در * ارجمندنـد   گرامـي و   ي بندگان بلكه 1؛» وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ   بِالْقَولِ

  . ندكن  فقط به فرمان او عمل ميآنان و د،گيرننمي
  
  سيابل با مالئكه فرق

 جاعِلٌ فِـي األَرضِ     إِنِّي« :دفرمو مالئكه به كند خلق را �آدم خواستيم كه يزمان خداوند
 .دهم در زمين قرار ميي يقين جانشينبه ؛»خَلِيفَةً

 الـدماء ونَحـنُ     يـسفِك  من يفْسِد فِيها و      االُواْ أَتَجعلُ فِيه  قَ« :دگفتن ،كرده اعتراض مالئكه
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حبنُس دِكمبِح  لَك سنُقَدكـه در آن بـه فـساد و         يده را در زمين قرار مي     ي موجود آيا 1؛» و  

 آن كه ما تو را همواره با ستايشت تـسبيح           حال  كند و  يريز خون ناحق به  برخيزد و  يتباه
  كنيم؟ مي تقديس  وييموگ مي

 قـرار   ايـن جانـشين و     از[مـن   :  فرمـود  2؛»مـونَ قَالَ إِنِّي أَعلَم ما الَ تَعلَ     « :دفرمو خداوند
  . يددان  نمي شماكه دانممي] يگرفتنش در زمين اسرار

 كـه  يموجـود  عظمت به و رنديبگپس را خود سخن مالئكه شد سبب كه داد رخ چه
 يالحسن اسماء خداوند كه است نيا قتيحق ؟كنند اعتراف ستا كرده خلق را آن خداوند

 امر ينا مالئكه كه يزمان .كن آگاه اسماء نيا از را مالئكه فرمود او به و آموخت آدم به را
   :كردند اعتراف يدند،د را

ـ  3؛»...كِـيم  إِنَّك أَنت الْعلِيم الْح    لَّمتَنَا ما ع   لَنَا إِالَّ  عِلْم سبحانَك الَ    قَالُواْ«  تـو از هـر      :دگفتن
 ،گمـان بـه  ت، نيـس  ياخودت به ما آموختـه     چه   جز آن  ي را دانش  ما �ي منزّه ينقص  و عيب

 . حكيمي  بسيار دانا وكه يتوي

 دهنـد و    يش معلومات خود را افزا    يستند ن در كه مالئكه قا   دشو   مي يده مطلب فهم  يناز ا 
 ي انسان به واسطه جنبه معنـو اما دانند، ي مها آموخته است   كه خداوند به آن    چه  فقط هر آن  
 يـل  و تحل  يـه  را تجز  يـات  جزئ اين ،سپس.  را كسب كند   يات جزئ دتوان   مي ،يشو عقل خو  

  . يابد دست يدتريها به معلومات جد  آنة تعقل كردن درباربا ،كرده
 او البته. دكن   را درك مي   يات و كل  دگير   مي گانه را به واسطه حواس پنج     جزئيات آدمي

 و نه   آورند به دست    ند قادر يوانات نه ح  ه برسد ك  يزهايي به چ  دتوان   قوه عقل مي   يلهس و به
  . مالئكه
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 يست معلوم ن  البته. داشت شش هزار ساله در عبادت       اي بود كه سابقه   ي موجود ابليس اما
 ، كه بنا بر قول قـرآن      ي اخرو هاي سال يا است   يوي دن هايسال ، سال هزار شش ينمنظور از ا  

 اي سـابقه  شـيطان  ،بـه هـر حـال     !  اسـت  يوي پنجاه هزار سال دن    يا هزار و    عادلم آن سال   هر
 جـزء مالئكـه قـرار گرفتـه         يگـر  د كردي كه گمان م   ي طور به در عبادت خدا داشت،      يطوالن

 هنـوز در  ي كه وتدانس  خداوند مياما.  از او سر نخواهد زد  يگونه گناه و لغزش     است و هيچ  
 مرتكـب  ، گنـاه  يت است و در صورت استقرار در موقع       هرفت قرار نگ  ي گناه و سركش   يتموقع
 همه.  كنند سجده او آدم را خلق كرد و به مالئكه فرمان داد تا بر             خداوند.  خواهد شد  يانعص

 خـود را بـر      ي غرور و تكبر برتر    يت كرد و با نها    يچي سرپ ابليس وليمالئكه اطاعت كردند،    
  .  كردبيان است، يده از خاك آفر جهت كه خداوند او را از آتش و آدم راينآدم از ا
 عبـادت  را خـدا  خواسـت يمـ  نفـسش  يهوا و خود كهگونه     آن سيابل :تگفتوان    مي

 از ياريبـس  كـه  اسـت  تأسـف  يبـس  يجا !بود فرموده امر خداوند كهگونه     آن نه د،كريم
ـ كن  مـي  عبـادت  دارند عالقه خود كه طورآن را خدا و هستندچنين     اين زين ها  انسان  نـه  د،ن

   .است داده دستور خدا كهگونه  آن
 يبنـدگ  در دينبا گريد د،كر اقرار )خدا يبرا يبندگ( خود بودن بنده به انانس كه يزمان

ـ با اسـت  داده دستور »موال« كهگونه     آن بلكه د،كن رفتار خويش ليم به عبادت و  »عبـد « دي
 شـرع  حكـم  براسـاس  و مارنديبكه     اين با ها  انسان از يبرخ ،مثال يبرا .كند يبندگ و باشد
 دانند   مي يحت !ندگير   مي روزه خود نفس يهوا و ليم مطابق ت،سين واجب شانيا بر روزه

 در يشخـص  نيچنـ  :تگف ديبا .هستند آگاه زين شرع نظر از و دارد ضرر شانيبرا روزه كه
 او روزه ،رو   ايـن  از .اسـت  كـرده  عمل خود ليم طبق بلكه نكرده؛ يبندگ را خدا مورد نيا

   .است گرفته روزه يشخو نفس يهوا يارضا يبرا بلكه ؛ستين االهي امر ياجرا يبرا
 كـه  را يكار ي،عني .باشد داشته اخالص االهي دستورات انجام در ديبا انسان ،نيبنابرا

 كـه  چـرا  ؛خود نفس يهوا يارضا خاطر به نه د،باش خدا يرضا يبرا فقط دهديم انجام
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   .جداست هم از دو نيا حساب
  

  گريد پرسش

 سيابل گناه چرا اما ؛ديبخش راها   آنيخطا خداوند د،كردن خطا فرشتگان و �آدم كه يزمان
   نشد؟ واقع خدا عفو مورد

 اعتـراض  خـدا  امـر  به فرشتگان يوقت اي و د،كر)ياول ترك اي( خطا �آدم كهآن از پس
 و دنـد كر مغفـرت  طلـب  و توبـه  خداونـد  درگاه به د،شدن خود اشتباه متوجه آنان د،ردنك

 تو  :دگفتن 1؛» لَنَا إِالَّ ما علَّمتَنَا إِنَّك أَنت الْعلِيم الْحكِيم        عِلْم سبحانَك الَ    قَالُواْ« :دگفتن فرشتگان
 ت، نيـس  يا آموختـه خـودت بـه مـا        چـه    جز آن  ي را دانش  ما �ي منزّه ينقص  و عيباز هر   

   .حكيمي  بسيار دانا وكه يتوي ،يقينبه
تَكْبرَ     إِبلِـيس ... « :دشـ  وارد تكبر راه از بلكه ؛نشد وارد راه نيا زا سيابل ولي اسـي و أَبـ 

 .  كافران شداز  ورزيد وتكبر  سر پيچيد وابليس 2؛»وكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

.  و هر لحظه گناه خود را گـسترش داد         كرد سقوط داشت   كهي مقام از استكبار،   يل دل به او
  چيز تو را مانع شد كه سجده نكردي؟چه 3؛؟» منَعك أَالَّ تَسجدما« :يد از او پرسخداوند

 را از   او  از آتـش و    مـرا  � از او بهتـرم    من 4؛!» مِن نَّارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍ     خَلَقْتَنِي« :ددا پاسخ
 . ياهگِل آفريد

! كـنم  كـه بـه او سـجده         يـست  و در شأن من ن     برترم آدم بود كه من از      اين ابليسمنظور  
 امـا  ؛شد   گناه محسوب مي   يك تنها ، نكردن او بر آدم    سجده.  نبود اي ساده گناه يس، ابل يانعص

 كه  ستدان   خدا نمي  آيا.  حكمت و علم پروردگار برآمد     مقام انكار   صدد در و كرداو اعتراض   
                                                      

 .32،  بقره.1

 .34، بقره .2

 .12، اعراف .3

 .همان .4

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  128128

 يم،كه گفت    چنان ابليس، و مخالفت    انكار يقت، خاك؟ در حق   از و انسان را     يدهاو را از آتش آفر    
 را كـه    مقاماتي همه ،گونه   اين و. خاستي به علم و حكمت خدا بر م       نسبت كفر و انكار او      از

 : به او فرمودپروردگار ،رو  ايناز.  دست دادازبه دست آورده بود، 

 ي عرصه فروتن  كه [منزلتت  اين جايگاه و   از 1؛» مِنْها فَما يكُونُ لَك أَن تَتَكَبرَ فِيها       فَاهبِطْ«
  .يفرود آ]  استينبردارفرما و

 در خداونـد  كـه  كـرد  توجه ديبا لذا .ستين متكبران يجا بهشت در يعال گاهيجا نيا
ـ  2؛»عدو الشَّيطَانَ لَكُم    إِنَّ« :يدگو   مي سخن ما با طانيش عداوت از قرآن  ، شـيطان  ترديـد  يب

   . شماستدشمن
 * مبِـينٌ  لَكُم عدو    هي آدم أَن لَّا تَعبدوا الشَّيطَانَ إِنَّ       بنِ يا أَعهد إِلَيكُم    أَلَم« :يدفرما   مي زين و
 به شما سفارش نكردم كـه شـيطان         آيا!  فرزندان آدم  يا 3؛»مستَقِيم اعبدونِي هذَا صِرَاطٌ     وأَنْ

 ي راهـ  اين بپرستيد كه    مرا و * �شماست ي برا ي دشمن آشكار  ترديديرا مپرستيد كه او ب    
 . تقيماست مس

  :يدجويم يتبر خود روانيپ از طانيش كه جاستنيا جالب ،حال
 اللَّـه رب    أَخَـاف  لِلْإِنسانِ اكْفُرْ فَلَما كَفَرَ قَالَ إِنِّي برِيء منك إِنِّـي            قَالَ الشَّيطَانِ إِذْ    كَمثَلِ«

چـون  ]  دروغ فريفتنـد   يهـا  كافران از اهل كتاب را با وعده       كه منافقان   داستان[ 4؛»الْعالَمِينَ
 مـن از تـو      :تگفـ  د، كه كافر شـ    هنگامي.  كافر شو  :ت گف انسانداستان شيطان است كه به      

  . ترسممي ت، جهانيان اسپروردگار از خدا كه من ،بيزارم
 وا ينافرمـان  بـه  را او طانيشـ  زيـ غرا ليتعد عدم ايآ :كه است مطرح پرسش نيا اكنون

                                                      
 .13،  همان.1

 .6ر، فاط .2

 .61 و 60، سي .3

 .16ر،  حش.4
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  است؟ زيغرا يدارا كه است يموجود چگونه طانيش يراست به و داشت؟
 كه هستند يموجودات جمله از انيجن .»1 الْجِنِّ مِنَ كَانَ   إِبلِيس« :دبو انيجن گروه از سيابل
 .نـد رو   مـي  جهـنم  بـه  هماي     عده و بهشت بهها     آن ازاي     عده و ارندياخت يدارا انسان مانند

   .برسند يياالب گاهيجا به افتني تكامل واسطه به ندتوان  ميزينها  آن
 بـه  طانيشـ  .كنند سقوط گريد دينبا د،دنيرس ييباال مرتبه به وقتي كه جاستنيا مسأله

 د،اميدرن بلند سر امتحان از ر،استكبا سبب به اما ؛ديرس ييباال مقام به كردن عبادت واسطه
 :تگف تكبر تينها با و كرد سقوط بلكه

»دجطِينًاأَأَس نْ خَلَقْتكنم؟سجده �ي كه او را از گِل آفريدي كسي برااآي 2؛!»... لِم ! 

 تمـام  ي گستاخبا از بهشت خارج كرد،   اشفرماني نا   يل كه خداوند او را به دل      ي زمان حتي
ذَا    قَالَ«: گفت هـ تَكأَيـةِ            الَّذِي أَراممِ الْقِيـولَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَـي ي لَيع تتَـنِكَنَّ  كَرَّمألَح  تَـهيإَالَّ   ذُر 
]  چـه بـود؟    سببش[ ده اين كسي كه او را بر من برتري دادي            خبر مرا   :گفت] سپس[ 3؛»قَلِيالً
 دنبـال خـود     به و [زنم فرزندانش را جز اندكي لجام مي      ترديدبي بخشي، تا قيامت مهلتم     اگر

 ].كشم مينابودي وبه عرصه هالكت 

 عزتت  به 4؛»الْمخْلَصِينَ عِبادك مِنْهم    إِلَّا  *أَجمعِينَ لَأُغْوِينَّهم   فَبِعِزَّتِك «:تگف نيچن زين و
  .  راات  خالص شدهبندگان مگر * مكن  همه آنان را گمراه ميسوگند

 نيهمـ  ي،دهـ  مهلـت  مـن  بـه  امـت يق روز تـا  اگـر  مكن  مي ادي سوگند عزتت به ي،عني
 خـواهم  گمـراه  را اشهيذر و خود ي،راند رونيب بهشت از مرا او خاطر به كه را يموجود

 بلكـه  ؛دارند اخالص كه يبندگان نه :يدكن دقت( .اندخالص تو يبرا كه يبندگان مگر ؛كرد

                                                      
 .50، كهف .1

 .61،  اسراء.2

 .62،  همان.3

 .83 و 82،  ص.4
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  ).اندشده خالص ،اخالص تكرار اثر در كهها  آن
 راها     آن كه بود ليدل نيا به ايآ ؟كرد استثناء را بندگان از يگروه طانيش چرا ي،راست به

  داشت؟ دوست
 و خالص كه يبندگان از دسته آن بر ولي ؛است انسان دشمن انطيش ،قرآن صراحت به

ـ    نمـي  طانيشـ  كـه  انددهيرس يادرجه به يعني .ندارد ياطرهيس چيه د،انشده مخلص  دتوان
   .بدارد دوست را آنانكه   ايننه د،كن وسوسه راها  آن

 خـود  شـهوت  و غـضب  بـر  كامالًها     آن كه است اين طانيش وسوسه بودن اثربي علت
 بـه  دنيرسـ  يبـرا هـا      آن از طانيشـ  تا ندارد وجودها     آن قلب در ياطعمه چيه و سلطندم

ـ نزد آنـان  به ها  انسان در موجود يقبل نهيزم با طانيش كه چرا .كند استفاده خود اهداف  كي
 ) ...و تكبر ر،غرو د،حس ينه،ك مانند(يروح هايمرض ،واقع در .دكن  مي وسوسه و دشو  مي
ـ تزك بـا  آدمـي  كـه  يصـورت  در و است طانيش وسوسه يبرا نهيزم لهمنز به انسان هر در  هي

 طانيشـ  يهـا   وسوسه يبرا ياطعمه گريد د،كن پاك خود درون از را يروح امراض ،نفس
   .ماندينم يباق

  
  هستند طانيش طعمه ياخالق رذائل

ـ  امراض تمام االهي امتحان كي با فقط ت،عباد يطوالن سابقه آن با طانيش  ،رغـرو (يدرون
 عبادات نيا با ما پس .شد يشخو سقوط سبب و داد نشان را خود )حسد و غضب ر،تكب

 !داشت؟ ميخواه يسرنوشت چگونه ت،اس همراه هم اير و تكبر و غرور باتر     بيش كه اندك
 او يبـرا  را اسباب تمام خداوند د،ابي ييرها يدرون امراض از واهدبخ انسان اگر ترديد  بي
 يانـدك  و كند اراده انسان كه است يكاف االهي، فراوان يهاتيهدا دوجو با و .دكن  مي ايمه

   .نماند محروم االهي رحمت از و بايستد ها وسوسه برابر در تا باشد داشته همت
ـ با انـسان  بلكه ت،سين يكاف درس و يسخنران مجالس در شركت البته ـ تزك يبـرا  دي  هي
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   .است ارزش با اريبس اما ر،دشوا كار نيا .دينما اقدام خود نفس
 يضيمر قلب كه يانسان عاقبت كه ميخوان   مي يقيحق يهاداستان اي و هاافسانه در يحت

ـ احاد و ،حكمـا  ،عرفـا  سـخن  .اسـت  فالكت و يسخت ي،گرفتار د،باش تهداش  قـرآن  و ثي
ـ با ي،برس ييجا به يخواه   مي اگر !انسان اي  كه است مطلب نيهم گرانيب يهمگ ـ تزك دي  هي
 نيا ريغ در يي،ارايب خوب صفات با را خويشتن و يكن پاك را خود درون ديبا .يكن نفس
ـ آمرنگ يفيكث واريد يرو ميبخواه اگر .ديرس ينخواه ييجا به ت،صور  بـدون  ميكنـ  يزي
   .داشت نخواهد يينما و جلوه يزيآمرنگ ،ميباش كرده پاك را واريد آنكه  اين

  
  باطن و ظاهر نجاسات تفاوت

 نجاسـات  و يظـاهر  نجاسات :دنشو   مي ميتقس گروه دو به اساتنج ،دانيم   مي كه همانطور
ـ  ،غائط ،بول :دهستن مورد ازدهي يظاهر نجاسات ،يهعمل هايرساله در .يباطن  ،خـون  ي،من
   .شراب و خوارنجاست شتر عرق ،خوك ،سگ ر،كاف ر،مردا

ـ ا امتمـ  از را شظاهر ديبا نماز، مانند يعباد اعمال انجام يبرا انسان كه گونه همان  ني
 پاك نيا .گرداند پاك يمعنو نجاسات از زين را خويش باطن است الزم د،كن پاك نجاسات

 و لـق خُ همـان  بـه  ،سپس و دكن توبه رمضان ماه در را يروز چند كه نيست نيا به كردن
 پـاك  ياخالق رذائل تمام از ت،اس رحمان عرش كه را قلب ديبا بلكه د،برگرد يقبل يخو

  :دبو نخواهد مالئكه فرودگاه گاه هيچ قلب نيا ،نياطيش دوجو با زيرا نمايد؛
  نور دتينا دل ةخان درون     دور خود ز ينگردان تا موانع

  :دتابينم عبادات ريسا و نماز نور و قرآن نور است، مختلف امراض محلّ كه يقلب در
   چهار هم يو از كردن طهارت  است چهار عالم نيا در چون موانع

   و شر وسواسيت از معصدوم   حداث و اجناس از اي پاكنخستين
  يمه چون بههست ي آدمي با وكه     مهيـذم القـاخ ز يـاكـپ ومـس
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  ريس دتگرد  مييمنتهجا   اينكه     رـيغ از ستا رـس يپاك چهارم
  مناجات سزاوار شكيب شود  طهارات نيا حاصل گشت را يكس

ـ نها     آن از يپاك و هستند چهارگونه نجاسات :دكن  مي انيب نيچن يشبستر  چهـار  بـه  زي
 رفع يبرا انسان كه است اصغر حدث و اكبر حدث رفعها     آن نياول .دگير   مي صورت نوع

   .كند غسل ديبا اكبر حدث رفع يبرا و رديبگ وضو ديبا اصغر حدث
 و كند يدور گناه از ،آن از طهارت يبرا انسان ديبا كه است تيمعص ت،نجاس نيدوم

   .كند وسوسه را او يانس و جن چيه كه ندهد اجازه ،خناس سوسوا شر از ييرها يبرا
ـ  پـاك  ناپـسند  اخالق از را خود ديبا انسان .است ناپسند اخالق ت،نجاس نيسوم  د،كن

   .است واناتيح مانند انسان ي،اخالق رذائل با كه چرا
 ت،معرف و علم با ديبا او .است انسان افكار در شبهه و شك وجود ت،نجاس نيچهارم

 »انسان« كي قتيحق به صورت نيدرا .كند پاك نادرست شبهه و شك هر از را خود رافكا
   .است شده نائل

  
  يباطن رنجاساتيتطه

 دسـت   بـه  طهـارات را     يـن  كه ا  ي تالش كند و زمان    يد با انسان طهارات،   اين به   دستيابي براي
ا خدا مناجات    ب دتوان   كه مي  دشو   مي ي حضور قلب  ي دارا عنيي. دگرد   مناجات مي  سزاوارآورد،  

  .  خواهد داشتمراه هبه وي ي را براي حالت نورين در اي مناجاتهر ،گمان كند و بي
  ينماز هرگز شود يك نمازت      ينباز يكل به را خود تا تو

  ين العقرة گردد آنگه نمازت    نيش همه نيز گردد پاك ذاتت چو
ر به همراه خواهـد      نو يش برا نماز د،كن نجاسات پاك    ين انسان خود را از ا     كه هنگامي

 نـوراني  هـم  را وي آخـرت    بلكه ؛واهد بود  خ » عن الفحشاء والمنكر   تنهي«داشت و نه تنها     
  . دشو  مييا دندر او و سبب عروج دكن مي
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  يباطن طهارت و توبه

 ،مثال يبرا .كند توبه گناه همان از ديبا يگناه هر يبرا د،كن توبه دخواه   مي انسان كهيزمان
 موضع ديبا بول نجاست رفع يبرا و كند غسل ديبا آن رفع يبرا د،شو  ي م نُبج كه يانسان

   .دارد را خود خاص طهارت ت،نجاس هر و دهد شو وشست آب با را
  

  آن ريتطه و نجاسات

ـ ن نجاسات .است يباطن يدارا يظاهر هر د،ش اشاره ترشيپ كه گونه همان  گونـه  نيهمـ  زي
 و ت،اسـ  تكبـر  آن بـاطن  د،شـو    مي وبمحس يظاهر نجاست كه سگ ،مثال يبرا .هستند

ـ با اكنـون  .اسـت  نفس يواه كافر يباطن نجاست و فخر ،خوك يباطن نجاست  ميبـدان  دي
   .دگير  ميصورت چگونه يباطن نجاسات از كدام هر از طهارت
 نـزد  در تواضـع  ،دوم .كـرد  اسـتغفار  و توبـه  ديبا ابتدا ،هانجاست نيا از طهارت يبرا
   .دكن مي پاك را نجاسات نيا شوم آثار كه خداوند شگاهيپ در تذلل و خدا بندگان
 انسان كه ستين نيا به تنها گناهان و نجاسات نيا سوء آثار رفتن نيب از ر،گيد انيب به

 پـاك  خـود  وجـود  از را رذائـل  نيا سوء آثار تا كند تواضع قدر   آن ديبا بلكه د،كن استغفار
 امـا  .ديرسـ ينمـ جا     اين به كار د،كريم مهار ار خود »تكبر« آغاز همان از آدمي اگر .گرداند

 پـاك  را خـود  درون و يابييشهر را تكبر سبب ابتدا ديبا ،هشد تكبر يماريب دچار كه حال
ـ ا تـا  بكشد طول هاسال است ممكن البته .نمايد معالجه تواضع با را تكبر ،سپس و كند  ني

   .كند پاك خود وجود از را لهيرذ كي انسان
 و دباشـ    مـي  »عـداوت  و حـسد  د،حقـ « آن بـاطن  كه است مردار جاساتن نوع نيدوم
ـ ي .اسـت  خـدا  بـه  مانيا همان نيقي از منظور .دگير   مي صورت نيقي با آن از طهارت  ي،عن

گونه    آن اگر و دگير   مي صورت خداوند تيكفا با دست به كارها همه كه دكن  مي باور انسان
 عداوت گرانيد با و دگير   مي فرا را او نهيك و حقد د،حس د،نشناس را خدا است ستهيشا كه
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   .سوزانديم را يمانا حسد زيرا ؛دكن مي
 نفـس  يهـوا  از پيـروي  آن بـاطن  هك است غائط و بول ي،ظاهر نجاسات نوع نيسوم

   .استيدن يها لذت يفنا در تفكر آن كنندهپاك .است
 تدارك يبرا ار خود وقت آشپزخانه در هاساعت انسان كه گونه  همان ر،گيد عبارت به
 خـارج  غـائط  و بول صورت به راها     آن تينها در و دهدمي اختصاص رنگارنگ يغذاها

ـ ن يتـر    بيش زيچ زين زودگذر يايدن نيا در نفس يهوا متابعت د،كن  مي  لـذت  هـر  و ستي
 پروردگـار  يلقـا  و امتيق متذكر و افتديم مرگ ادي به او كه يزمان .است ريپذانيپا يويدن

 ايدن نيا در يلذت هر كه يابددرمي و كند كم را آرزوها ديبا كه افتديم فكر نيا به د،شو  مي
   .است ريفناپذ

 ،آن ةكننـد پـاك  و كـردن  ظلـم  آن باطن كه است خون ي،ظاهر نجاست نوع نيچهارم
 كه ييهاعذاب و ستمگران مجازات از قرآن در بارها خداوند .است االهي عذاب از خوف

 تـا  بخوانـد  رتدب با را قرآن ديبا انسان البته .است گفتهسخن ،شده فتهگر نظر درها   آن يبرا
 چنـداني  ريتـأث  ر،تـدب  بـدون  قـرآن  قرائـت  كـه  چرا ؛شود متأثر و برد پي آن مهم نكات به
   .داشت خواهدن

 ،جـاه  ،مـال  از اعـم كننـده مـست  يزهرچ كه است شراب ي،ظاهر تنجاس نوع پنجمن
 عمـل  هـر  به و شود خوديب خود از يعني انسان شدن ستم .دباش   مي آن باطن ...و ثروت

   .بزند دست يستيناشا
   .دباش  ميمرگ تذكر ت،نجاس نيا مطهر و است شراب نوعي ياپرستيدن ،نيبنابرا

 يت را به راه راست هدا     همه پاك و    ي و روان  ي قلوب ما را از همه امراض روح       خدايا
  . فرما
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  اتقو رد انسان كرامت

  درويش حال دولتمند و بديدم      شيب و كم كردم گذر قبرستون به
  يش كفن بيك از برد، د دولتمننه     ماند كفنيجا ب در اين يشيدرو نه
  

  تقوا ضرورت

 1؛» إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ  اللَّه واتَّقُوا    اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُرْ نَفْس ما قَدمت لِغَدٍ       آمنُوا أَيها الَّذِينَ    يا«
 خـود چـه     ي فـردا  ي بنگرد كه برا   تأمل بايد با    ي كس هر و  كنيد وا پر خدااز  !  اهل ايمان  يا

 آگـاه  د،دهي   مي انجام چه   خدا به آن   يقينبه � كنيد پروا خدا   از و ت، اس فرستاده پيش   يچيز
  . است
ـ اند يبس يجا و شده انيب آن در تقوا كلمه مرتبه دو كه است اي  آيه تنها هيآ نيا  و شهي
 :دان مـت يغن زيـ چ پـنج  از قبـل  را زيچ پنج :دفرمو ابوذر به �رسول حضرت .است تأمل
 را يجـوان  ،شـغل  از يشپ را فراغت يماري،ب از پيش را يتندرست ،مرگ از شيپ را يزندگ

   .فقر از شيپ را يتوانگر و يريپ از شيپ
 ي،خداداد هاييهسرما از بايد رايز ؛است نيهم سعادت راه كه يابي  درمي تفكر يكم با

 كـه  بدان و .كرد استفاده االهي معارف و معرفت به دنيرس يبرا يجوان و ي،تندرست ر،عم

                                                      
 .18ر، حش .1
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ـ  نـد كن   نزديـك مـي    پرهيزكاران را به    بهشت و 1؛» غَيرَ بعِيد  لِلْمتَّقِينَ الْجنَّةُ   وأُزلِفَتِ«  كـه آن ي ب
  .  از آنان داشته باشديا فاصله
 مقْعـدِ   فِـي  * ونَهـرٍ    جنَّـاتٍ  الْمتَّقِينَ فِـي     إِنَّ «:ددارمي انيب نيچن را نيمتق عيرف گاهيجا و

 در*  هـستند    نهرهـا ] كنـار  [  و ها بهشت در پرهيزكاران   يقينبه 2؛»مقْتَدِرٍصِدقٍ عِند ملِيكٍ    
   . تواناي نزد پادشاهپسنديده  حق ويجايگاه

  
  روزه ثمره ؛تقوا

 يا 3؛» لَعلَّكُـم تَتَّقُـونَ  قَـبلِكُم  كُتِب علَي الَّذِينَ مِن كَما كُتِب علَيكُم الصيام  آمنُواْ أَيها الَّذِينَ    يا«
 الزم  گونه كه بـر پيـشينيان شـما مقـرّر و    همان ، شدهالزم  ور بر شما مقرّ   روزه! اهل ايمان 

  . د شويپرهيزكار تا د،ش
 و اسـت  »االهي يتقوا« به دنيرس ،گرفتن روزه ليدل كه ميابي  ميدر فوق هيآ به توجه با

 به امراي    به گونه  يزن يگرد ياناد در بلكه ؛ستين اسالم نيد مخصوص ،گرفتن روزه به امر
 يخاصـ  زمـان  و سال از ينيمع وقت روزه امر ،اسالم نيد در البته .است بوده گرفتن روزه

 هـا   انـسان  بـر  روزه چـرا  كـه  شود دهيپرس ما از اگر پس .داده اختصاص خود به را روز از
 تقـوا  :يدپرس ديبا اما .برسند تقوا به ها  انسانكه     اين يبرا :مدهي   مي پاسخ ت،اس شده واجب

ـ با هـم  را يگـر يد اعمـال كه     اين اي ،ميرس   مي تقوا به گرفتن وزهر با تنها ما ايآ ست؟يچ  دي
ـ اگرفتـه  قـرار  مـواج  و تالطـم  پر يايدر كي در شما كه ديريبگ نظر در م؟يده انجام  و دي

ـ ا از رعبو به قادر لهيوس نيا بدون كه يصورت در يد،هست نجات يبرااي     وسيله ازمندين  ني
   .بود دينخواه ايدر

                                                      
  .31، ق .1
 55 و 54ر، قم .2

 .183، بقره .3
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 هم يخوب شناگر اگر يحت .است گرفته قرار »ايدن« نام بهيتالطمپر يايدر در يزن انسان
 امواج از دخواه  كسي مي چه     چنان .كند يط كردن شنا با رايطوالن يمسافت دتوان   نمي د،باش

 و سعادت منزل سر به آن كمك با كه باشداي     وسيله يپ در بايد د،ابي ييرها ايدن خروشان
   .برسد ت،اس »اهللا لقاء« كه نجات ساحل

 ر،گـ يد عبـارت  به .است »تقوا« د،انرس   مي نجات ساحل به را انسان كه يايكشت همانا
 و االهـي  امـن  سـاحل  به تالطمپر يايدن ينا از ،آن سايه در انسان كه استاي     وسيله تقوا

   .درس  مي»اهللا لقاء« تينها در و نيبر بهشت
  

  ست؟يچ اتقو

ـ    ي ه ي اهللا الت  ي عباد اهللا بتقو   اوصيكم« :يدفرما   مي �يعل امام اي بنـدگان     ؛  » المعـاد  ي زاد و ه
 شماسـت   ي برا اي تقوا به عنوان توشه    ه ك چرا ،مكن  مي يت وص االهي يشما را به تقوا   ! خدا

  . اندرس  مييو شما را به رستگار
ـ ا بهها     آن يمعان كه است شده ليتشك حرف چهار از تقوا چه؟ يعني تقوا يراست به  ني
  :تاس شرح
   .است كرده حرام را آن خداوند كه يزيچ هر از جستن يدور :تمحرما ترك ؛»ت«
   .است داده دستور خداوند كه يزيچ آن به كردن عمل :تواجبا به اميق ؛»ق«
 را يامسأله اي يزيچ نبودن اي بودن حرام انسان كه ييجا در :تالشبها عند وقوف ؛»و«
   .نكند عمل ددان نمي
   .باشد خدا يرضا تنها يعمل هر انجام از هدف :اخالص ؛»ا«

ـ   و حرام  ين ب حالل« :يدفرما   مي اول مسأله سه مورد در �رسول حضرت  و شـبهات    ين ب
 ت، است و شبها   شده يين كامًال تب  ين شما در د   ي مسائل حالل و حرام برا     عني ي ،» ذلك ينب

  . ندباش  دو ميين اين بمسائلي
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 شـنود يم را يسخن انسان اوقات يگاه بلكه ؛دشو   نمي خالصه خوردن در تنها شبهات
 هـر  و كنـد  يپراكنـ عهيشـا  قيتحق بدون دينباجا     اين در د،دان   نمي را آن داشتن قتيحق كه

   .رديپذب ،آن صحت از نانياطم بدون د،شنويم كه را يحرف
 دشو   مي گناه در آن    كه شك دارد    ي مورد مجلس خاص   در آدمي اگر   :كهين ا يگر د مثال

 در مـورد    مسأله اين.  كند ي مجالس خوددار  گونه   اين  كند و از رفتن به     ياط احت بايد ر،ي خ يا
 كه هاييموسيقي يدن از شنيد باي متقانسان.  صادق استيز نييق از انواع موسي برخيدنشن

 ي سخن بس  ين دامنه ا  البته.  كند خودداري دانند،   مي غيرجايزاي     و عده  يزها را جا    اي آن   عده
 ي طور به د، كن ي خوددار ناكي شبهه يز از هر چ   يد با ي و گسترده است كه انسان متق      يطوالن

  . »بهةالش كالوقوف عند الورع «:دانگفتهكه 
 و رديـ گ صورت گريديك با بايد ،تقوا مورد در فوق صرعن چهار هر انجام است گفتني

ـ    مـي  يكس هر ،انيب نيا با ،حال .دگرد   مي نقص موجبها     آن از يكي به نكردن عمل  دتوان
   .ريخ اي است يمتق افراد جزء ايآ كه نديبب و بسنجد را خود مانيا

ـ   شـمار مـي    بـه  ياژهيـ و و مهم اريبس عنصر ت،اس »اخالص« كه چهارم مورد  كـه  دآي
ـ كـه     چنـان . است سخت اريبس اول مورد سه تيرعا بدون آن به يدسترس ـ ن تـر شيپ  در زي

ـ  بـدان  نيا البته .دگير   مي سرچشمه خدا معرفت از اخالص د،ش گفته سخن بارهنيا  يمعن
 و معرفـت  بلكـه  ؛اسـت  اخـالص  يدارا حتمـاً  د،شـ با داشـته  معرفت يكس هر كه ستين

   .دشو محسوب مي اخالص به يدنرس مقدمه ت،اخشن
 د،باشـ  يحضور علمكه     اين اي و باشد برهان و ليدل با خدا معرفت نيا كه ستين مهم

 نـشناخته  را او كـه  يياخـد  خـاطر  به ايدن زيچ همه از انسان كه ستين ممكن ،حال هر به
   .بگذرد ت،اس

 اخالص مسأله، نيترختس و دارد ضرورت اريبس آن به بنديپاي و اخالص شناختِ
ـ  و دهديم انجام را يصالح عمل انسان كه يزمان .است عمل در  تـرك  رايحرامـ  فعـل  اي
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 كـه  ييها  انسان اريبس چه .داشت نخواهد يسود چيه د،نباش خدا يبرا خالص اگر د،كن  مي
 يبـرا  بلكـه  ؛ستين خدا يبرا خالصها     آن تين و هدف اما د،دهنيم انجام را يريخ عمل

 حفـظ  يبـرا  حـرام  عمـل  ترك اي و بپردازند دشانيتمج و فيتعر به گرانيد كه است نيا
   .االهي امر امتثال خاطر به نه ت،اس شانيآبرو

 جامعـه  بـه  يبزرگـ  اريبـس  خـدمت  برق اختراع با كه سونياد ايآ دشو  سؤال مي  گاهي
  د؟رو  نميبهشت به ت،اس كرده يبشر

ـ ا خـدا  يرضا يبرا سونياد اگر يد،ترد بدون :تگف ديبا  باشـد،  داده انجـام  را كـار  ني

 را خويش پاداش ،بوده ييايدن او هدفچه     چنان و ؛دكن  مي افتيدر را خود ياخرو پاداش

ـ ن از بـشر  كـه  يزمان تا و است افتهي دست ياريبس شهرت به و كرده افتيدر  بـرق  يروي

 هنـوز  يمتمـاد  انيسال گذشت زا پسكه    چنان. كرد نخواهد فراموش را او د،كن  مي استفاده

   .ندكن مي ادي را او همگان

ومنْ يرِد ثَواب الدنْيا نُؤتِهِ مِنْها ومنْ يرِد ثَواب اآلخِرَةِ          « :يدفرما   مي ميكر قرآن در خداوند
 د،دهيم انجام يويدن اجر افتيدر يبرا را يعمل كه يكس 1؛»نُؤتِهِ مِنْها وسنَجزِي الشّاكِرِينَ   

 تـالش  آخـرت  يبرا كه يكس يول .مدهي   مي او به ايدن در )ايدن بهره از يجزئ تنها( يابهره

   )است كرده حفظ زين را خود يايدن كه يحال در( .داد ميخواه او به را آخرت د،كن مي
  

  خود امت به تقوا لباس پوشاندن ،امبرانيپ هدف

  :ميخوان  ميقرآن دركه   چنان؛است بوده انسان بر تقوا لباس پوشاندن امبرانيپ تمام برنامه
  2» أَلَا تَتَّقُونَنُوح قَالَ لَهم أَخُوهم إِذْ«

                                                      
 .145، عمران آل .1

 .106، را شع.2



  141141  �كرامت انسان در تقوا كرامت انسان در تقوا : : جلسة هشتمجلسة هشتم

  1»تَّقُونَ أَلَا تَهود قَالَ لَهم أَخُوهم إِذْ«
  2» أَلَا تَتَّقُونَصالِح قَالَ لَهم أَخُوهم إِذْ«
  3» أَلَا تَتَّقُونَلُوطٌإِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم « و

 از [ آيـا    :دگفتنـ ي مـ  مـشان  و لوط بـه قو     صالح د،هو ، چون نوح  نييامبرا كه پ  هنگامي
  پرهيزيد؟نمي] داست خعذاب  كه خشم وطغيان سرانجام شرك و

ـ ا در .اسـت  شده مطرح اتقو ةدربار قومشان به امبرانيپ سفارش يات،آ اين همه در  ني
 منظور بلكه ؛ستين امبرانيپ ينسب برادر ر،منظو ،شده استفاده »أَخُوهم« لغت از كه زين اتيآ

   .هستند امبرانيپ يمعنو برادران كه استها   آناقوام و هاامت
 يرضا خالفبر يعمل مرتكب مبادا كه ترسديم خداوند از همواره ر،زگايپره شخص

  :ميكن مي استفاده مثال كي ازتر   بيشدرك يبرا .شود خدا
 خانه از ت،اس لگِ و آب از پر هاابانيخ و معابر تمام كه يباران روز كي در كنيد فرض

 از سـرعت  با ينيماش مبادا تا ديهست مواظب يد،كن  مي يروادهيپ كه را يمدت .ديارفته رونيب
 را خـود  سرعت به ينيماش هر دنيد با .كند فيكث و آلوده را شما لباس و شود رد تانكنار
 به مبادا تا است مراقب مدائ تقوا با انسان .دارد شباهت مسأله نيا به زين تقوا .ديكش   مي كنار
 ارزش با اريبس اما دشوار كار،اين .كند يروح يآلودگ جاديا او يبرا كه شود كينزد يعمل

   .دشو  ميخدا نزد در واال يمنزلت و مقام به دنيرس سبب و است
 و دگير   مي صورت نيشهادت گفتن با تنها بودن مسلمان رايز .ستين تقوا با يمسلمان هر

 زيـ چ همـه  تقـوا  ولي ؛كند اقرار رسولش نبوت و خدا تيوحدان به خصش كه است يكاف
   .را او تين هم و فكر هم ،عمل هم دگير  ميبر در را انسان

                                                      
 .124،  همان.1

 .142، همان .2

 .161،  همان.3
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  :تاس صورت نيا به ميكرد انيب مجال نيا در كنون تا كه را چه  آنخالصه ،نيبنابرا
ـ بـه   » ت« حرف   :دگير   معنا در مورد چهار حرف خود را در بر مي          چهار تقوا،  تـرك   يمعن

 وقوف به هنگام قرار گرفتن يبه معن» و «حرف به واجبات، يام قيبه معن» ق «حرفمحرمات، 
  .  استي اخالص داشتن در هر عملي به معن»لفا« و حرف ناك شبهههاييتدر موقع

 نيـي تع خداونـد  كـه  است يزيچ اساس بر ينواه ترك و اوامر انجام ر،گيد عبارت به
 و رديگينم صورت يراحت به سوم مسأله اما .دارد دوست انسان خود چه   آن نه ت،اس كرده
 هـم  عمل در اخالص كهچنانهم .دارد ازين يسخت تحمل و مجاهدت و اضتير به ياندك
   .است مشكل و مهم اريبس

 برپا ذكر مجالس و دهد انجام را ريخ ياكاره از ياريبس آدمي است ممكن ،مثال يبرا
 امـا  اسـت،  خـدا  يرضا جلب اهرظ در او هدف جويد؛ كتشر يعباد مراسم در اي و كند
 را خود ظاهر در كه بود يشخص بهلول :يدكن توجه يداستان به .است يگريد زيچ يقت،حق
 خود اسم بهلول و ساخت را يمسجد يريخ شخص .نبود وانهيد ولي د،دايم نشان وانهيد
 را بهلول نام مذكور شخص كه روز آن يفردا .نوشت آن يرو مسجد سازنده عنوان به را
  :ددا پاسخ نيچن بهلول يد،پرس را كار نيا ليدل و شد ناراحت يد،د

 فقـط  تـو  هـدف  اگـر  ي،هـست  آن سازنده تو و امنساخته من را بنا نيا داند   مي خداوند
  !؟تو اسم اي شود نوشته مسجد يرو من اسم كه دكن مي يفرق چه ت،خداس يرضا

 و بـه    دهنـد ي انجـام مـ    يـر  خ ي كارهـا  هـا ينيه حـس   مـسجدها و   يها برا    از انسان  بسياري
ـ    يم مـا بـود    يـن  كه ا  ندشو   مي يادآور اما همواره    ندكن   مي كمستمندان كم   و چنـان    ين كـه چن

 در  ولـي  از كار ما آگاه شـود،        ي كه كس  يست ن مهم خدا در كار باشد،      ي اگر رضا  پس. يمكرد
  . ماندي نمي عمل اثرني خدا در اي اخالص برااز مردم باشد، جه جلب توبرايصورتي كه 

 انجـام  پروردگـار  يبرا خالص را يعمل چه كه داند   مي شيخدا و خود نيب يانسان هر

   .است نبوده او يبرا خالص يعمل چه و داده
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  اتقو اتيآ

 ، دو مرتبـه   »اتقو« لغت   اند درباره تكرار كلمه تقوا در قرآن اعالم كرده        ين كه محقق  ي آمار طبق
 مرتبـه در    38 ا مشتقات تقـو   ير مرتبه و سا   23 »متقين« ، شش مرتبه  »التقوي« ، مرتبه يك »تقي«

  :يمپرداز  تقوا است، مية كه درباريم از قرآن كريه ذكر چند آبه اينك. قرآن ذكر شده است
لَ ذَلِـك           آن ربهـم  مـا آتَـاهم      آخِـذِينَ  *  وعيـونٍ  جنَّاتٍإِنَّ الْمتَّقِينَ فِي    «. 1 هـم كَـانُوا قَبـ

حپروردگارشـان  را   آنچه * سارهايند چشمه  و ها در بهشت  پرهيزكاران د،تردييب 1؛»سِنِينَم 
  .  بودندنيكوكار آنان پيش از اين همواره زيرا ند؛كن به آنان عطا كرده دريافت مي

 بـه  خداونـد  كـه  چه   آن از و هستند بهشت يسارهاچشمه و هاباغ در نيمتق :يدفرمامي
 بـه  را هـا نعمت نيا خداوند چراكه   اينليدل ،سپس .ندكن  مي تفادهاس ت،اس كرده عطاها    آن
ـ يگ قـرار  نيمتق جزءكه     اين از شيپ افراد نيا :دكن  مي انيبچنين     اين را است دادهها    آن  د،رن

   :نكهيا گريد و د،دادنمي انجام كين يكارها و بودند نيمحسن جزء
قٌّ      وفِـي * يستَغْفِرُونَ هم   بِالْأَسحارِو*  منَ اللَّيلِ ما يهجعونَ      قَلِيلًا«. 2 حـ الِهِمـوائِلِ  أَملِّلـس 

 يبنـدگ   را بـه عبـادت و      تـر آن    بـيش  و [خوابيدنـد   مي را از شب    ي اندك آنان 2؛»والْمحرُومِ
 ي اموالشان حقّدر و * كردند از خدا درخواست آمرزش ميسحرگاهان و *] اندندگذر مي
  .  بودمعيشت از محروم  سائل تهيدست ويبرا

ـ بق و دنـد يخوابيم را شب از ياندك كه ندكن  مي يانب ينچن را ينمتق صفات از يبعض  هي
 خالصـه  گـرفتن  روزه و خوانـدن  نمـاز  در كـردن  عبـادت  البته( كردنديم عبادت را شب
 .درو   مي شمار به عبادت د،ده انجام خدا يرضا يبرا انسان كه را يكار هر بلكه ؛دشو  نمي
 آشـنا  خدا با را انسان كه يعلم ليتحص اي و باشد ماريب از يپرستار عمل نيا است كنمم
ـ ا( انـد گرفتـه  نظر در محرومان و فقرا يبرا يحق خود اموال در افراد نيا ،) ...و دكن  مي  ني

                                                      
 .16 و 15ت، ايذار .1

 .19ـ17، همان .2
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 يحتـ  ت،اسـ  واجـب  انسان برها     آن كه چرا ؛ستين زكات و خمس پرداخت يمعن به حق
 ي،كلـ  طور به يعني .دآموز   مي گرانيد به انسان كه باشديعلم هبلك د،نباش مال است ممكن

 كه معنا بدين كند پرداخت را آن زكات ت،اس كرده عطا انسان به خداوند كه را ينعمت هر
   .)كند كمك گرانيد به خدا راه در

  
  قرآن در نيمتق صفات

 ويقِيمونَ الصالةَ ومِمـا     بِالْغَيبِ يؤْمِنُونَ الَّذِينَ* فِيهِ هدي لِّلْمتَّقِينَ     ريب الْكِتَاب الَ    ذَلِك* الم«. 1
؛»يوقِنُونَ وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِاآلخِرَةِ هم يك أُنزِلَ إَِلبِما يؤْمِنُونَ   والَّذِينَ*رزقْنَاهم ينفِقُونَ 

1

 الـم  
 بـراي   سراسـرش ؛   نيـست   شـكي  هـيچ ] عظمت با[اين كتابِ   ] حقّانيت  بودن و  وحي [در *

 چـه   آناز  ودارنـد  را بر پا مينماز  كه به غيب ايمان دارند وآنان *پرهيزكارانْ هدايت است  
پيش از تو    چه   آن به به سوي تو و    چه   به آن  كه آنان و * ندكن   مي انفاق ايم، به آنان روزي داده   

  . دارند آخرت يقين به  هستند ومؤمن �نازل شده
 به يبعد اتيآ در و است نيمتق گرتيهدا قرآن كه دكن  مي انيب ستنخ هيآ در خداوند

 بـه  مانيا .است كرده يمعرف »بيغ به مانيا« راها     آن صفت نياول :دپرداز   مي نيمتق يمعرف
 چشم با را اخد كه ما ،مثال يبرا .دشو   نمي يدهد سر چشم با كه يزيچ به مانيا يعني بيغ

 بـه  مانيا قيطر از خدا به مانيا م؟ياوريب مانيا او به چگونه پس ،مينيبب ميتوان   نمي يظاهر
ـ   مي يمعرف ما يبرا را خدا كه او امبريپ و فرستاده  دوران در البتـه  .دگيـر   مـي  صـورت  د،كن
 حكـم  در مـا  يبـرا  زين )دهيرس ما به او از كه يثياحاد( خدا امبريپ سخنان به مانيا كنوني،

   .است بيغ به مانيا
 ي سـخنان  در �يامبر كه پ  ندكن   مي بيان. دارد ياري بس عظمت يب، به غ  يمان مسأله ا  ين،بنابرا

                                                      
 .4ـ1،  بقره.1
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 وجـود   بـا .  كرده اسـت   تقدير آورند،ي م يمان ا ولي اند،يده كه او را ند    كساني از اصحابشان   به
 هايي با حضرت بودند و فداكار     فراوان اخالص   با ،� از صحابه حضرت رسول    يكه برخ   اين
 يزها از خانه و كاشانه خود ن         از آن  ي گروه كهچنان (دادندي م  در راه اسالم انجام    يز را ن  ياريبس

 مـا  يمـان  شدن ايژهسبب و چه  آناما.  آوردنديمان بودند و به او ايده را د يامبرها پ   آن) گذشتند
  . ينيمكه او را بب  است بدون اين� به حضرت رسولايمان د،شو  ميمينه زيندر ا

 د،شـو    مـي  محـسوب  بيـ غ ما يبرا و ميدار انمياها     آن به كه يگريد لئمسا جمله از
 مـان يا شدن ينيقي يبرا كه تاس مرگ از پس يزندگ و جهنم و بهشت و امتيق به مانيا
   .اختپرد نيد اصول در قيتحق و مطالعه به ديبا

ـ   مي تفاوت خواندن نماز با نماز اقامه .است »نماز اقامه« ،نيمتق صفت نيدوم  در و دكن
   .شد خواهد بحث ندهيآ

 نكتـه . است ،ها عطا فرموده    خداوند به آن   چه  از آن »  كردن انفاق« ،ين صفت متق  ينسوم
 بلكـه  يـست؛  ن ي بذل و بخـشش مـال      به منحصر ، است كه انفاق در راه خدا      ينقابل توجه ا  

 ي برا مسأله ين ا و د،ياموز به او ب   ي علم يا و د، برسان ي را به مقصد   كسيممكن است انسان    
  .  محسوب شودانفاق وي

 بـه  مانيا ،نيچنهم و »شده نازل او بر چه   آن و امبريپ به مانيا« ،نيمتق صفت نيارمچه
   .است ،شده نازل وندخدا جانب ازها   آنبر چه  آنو نيشيپ امبرانيپ

  كـه  يـد  كن دقـت . »يوقِنُونَ هم   وبِاآلخِرَِة «:تاس»  به آخرت  يقين« ،ين صفت متق  ينپنجم
  .  شده استيل تبديقين كه به يده رسي به حديمان ابلكه ت،يس نييعلم به تنهاجا  اين

 وجـود  آدمـي  ياي بـرا    مسأله نسبت به    ي شك يچ ه كه دشو   حاصل مي  هنگامي يقين
 شـك   درصـد يـك  ي كامل و ناب كه در آن حت       يمان ا يعني قين ي ، واقع در. نداشته باشد 

 بـه همـان انـدازه       يمـان  ا دشـو    شك سبب مي   درصديك ي كه وجود حت   چرا ؛راه ندارد 
 آن ي و چگونگ  يستي به چ  يد ابتدا با  مسأله يك آوردن به    ايمان براي انسان. يابداهش  ك
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 ، واقـع  در.  آن را رد كنـد     يـا  و   يـاورد  ب يمان ا مسأله به آن    دتوان   مي سپس ؛ كند يداعلم پ 
 از.  آن را قبول و نه انكار كند       دتوان   مي نه نداشته باشد،    ي آگاه ايمسأله درباره تا   انسان

:  اسـت  يقـين  بـه    يدن مهم رس  بلكه يست؛ ن ي كاف يي به تنها  يمان كه ا  يابيم درمي ، رو ينا
  . »يوقِنُونَ هم وبِاآلخِرَةِ«

 مرتكـب  بعد روز و يمتق مؤمن روز كي و ميهست متزلزل مانمانيا در ماتر     بيش كهاين
 اما ،ميدار مانيا يعني ؛نشده يقو مانمانيا هنوز كه است مسأله نيا از يناش ،ميشو  مي گناه
   .است فيضع

  
  منؤم و مسلم فرق

 نيشـهادت  ذكر به فقط يشخص اگر و دياب   مي تحقق يزبان صورت به يظاهر آوردن اسالم
 امـا  .دگرد   مي مندبهره اندازه ينهم تا اسالم زايايم از و دشو   مي محسوب مسلمان د،بپرداز

   .بود خواهد منافق يو د،نباش يقلب آوردن اسالم اگر
  

  مانيا درجات و مراتب

 .  ايمان بياوريد! اهل ايمانيا 1؛» آمِنُواْآمنُواْ أَيها الَّذِينَ يا«

 قُل لَّم   آمنَّا الْأَعرَاب   قَالَتِ «:يدفرما  چنين مي    اين يخطاب در متعال خداوند ،ميكر قرآن در
2؛»كُم وإِن تُطِيعوا اللَّـه ورسـولَه       فِي قُلُوبِ  الْإِيمانُتُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ       

 باديـه  

ـ بلكه د،اي  ايمان نياورده :بگو ؛ايمان آورديم ]  عمق قلب  از[ ما   :دگفتن نشينان  اسـالم  :د بگويي
 را اطاعت پيامبرش و خدا اگر و . وارد نشده است   هايتان  هنوز ايمان در دل    زيرا ايم؛ آورده

  ... دكني
                                                      

 .136، نساء .1

 .14ت،  حجرا.2
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 از  گروهـي  ،ينـه  بـه مد   �پس از هجرت حضرت رسـول      نازل شد كه     ي زمان يه آ اين
 ين كـه جـزء مـؤمن      كردنـد ي سراغ آن حضرت آمدند و ادعا م       هاي و بدو  نشينيهاعراب باد 

 بـه .  شد كه  نازل �پيامبر بر   يات آ ينكه ا    اين تا د، دارن الماليت از ب  يتر  هستند و سهم بيش   
 يها   به قلب  ايمان هنوز و   ايدشده مسلمان فقط بلكه ايد؛ياورده ن يمان شما هنوز ا   بگوها    آن

  .  نكرده استيداشما راه پ
 رسولش و خدا از كه دشو   مي تانيها  قلب دوار مانيا يزمان :يدفرما   مي ادامه در خداوند

   .ديكن اطاعت
 اسـت  كـرده  امـر  آن بـه  خـدا  كه را چه   آن هر اگر ميكن تصور كه ستينچنين     اين البته

ـ ز .ايـم   هديرسـ  مانيا كمال حد به ،ميكن يدور زين االهي ينواه از و ميده انجام  مـان يا راي
   .است يدرجات و مراتب يدارا

 يمانا كه يكسان اي يعني » آمِنُواْآمنُواْ أَيها الَّذِينَ يا« :دش انيب مذكور آيه در كه همانطور
 تاس يكسان به خطاب بلكه ؛ستين كافران به هيآ خطاب و اقيس .دياوريب مانيا !ايدآورده

   .دارد اشاره مانيا درجات و مراتب به هيآ ،نيبنابرا .اندآورده مانيا كه
 ، و عمـل   علم با و بكوشد االهي معارف   يري فراگ در بايد خود،   يمان ا يت تقو ي برا انسان

 برونـد و    يـه  كه همه مردم بـه حـوزه علم        يست ن ين منظور ا  البته.  كند كوفا ش را يش خو ايمان
 نـد، خوان   مـي  ي كه دروس حوزو   ي كه همه كسان   يستچنين ن   اين و بخوانند،   يدروس حوزو 

  .  دارند عمل نكنندكهي افراد به علمين از اي ممكن است بعضزيرا باشند؛ ي مؤمنيار بسافراد
  

  نيقي درجات و مراتب

ـ  و است يدرجات يدارا زين نيقي دارد، يدرجات مانيا كه گونه همان علـم  « آن درجـه  نياول
 چنـين ايـن ] ي واقعـ  يزنـدگ [ 1؛»الْجحِـيم  لَتَرَونَّ *  الْيقِينِ عِلْمو تَعلَمونَ    لَ كَلَّا« :تاس »يقينال

                                                      
 .6 و 5ر،  تكاث.1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  148148

] اسـت   به آخـرت   ترديدناپذير  علم استوار و   كه [اليقين به علم  اگر �]پنداريدكه مي [نيست  
ـ  *] مانديـد  به آباد كردن آخرت بـاز نمـي        توجه  و ياز تكاليف دين  [آگاه بوديد     ترديـد يب

 . ديداهيد دوزخ را خو

 يقـو  مـان يا در قـدر    آن يد،باشـ  داشـته  )برهـان  و ليدل با( را نيقيالعلم شما اگر يعني
   .ديهست جهنم دنيد حال در درس  مينظر به كه ديشو مي

 هنـوز  زيـرا  ؛مينـدار  نيقـ ي آن به اما د،ندار وجود بهشت و جهنم و امتيق كه ميدانيم
 مينخـواه  جهـنم  و امـت يق در يشـك  چيه ما قلب به مانيا ورود صورت در .ميكن  مي گناه

 كـه  يزمـان  .بود خواهد چه تيمعص وگناه عاقبت كه افتي ميدرخواه فراست به و داشت
 چـه    آن بـه  و شـد  ليتبـد  »نيقيالعلم« به علم ينا يقتحق با و كرد دايپ علم امتيق به انسان
 ييگـو  كـه  درسـ    مـي  »نيقيالينع« نام به يقين از يباالتر تبهمر به د،نمو عمل كرد دايپ علم

 سـپس  1؛»الْيقِـينِ  لَتَرَونَّها عينَ    ثُم« :دبين   مي د،آور مانيا آن به ديبا كه را چه   آن تمام و امتيق
  .  خواهيد ديدباور قطعاً آن را به ديده يقين و ] آندر وارد شدن با[

  
  نيقي درجه نيباالتر ؛شهادت

 حـق « درسـ    مـي  كـه  يباالتر مرحله به د،گرد يقو و رود شيپ اريبس زين نيقي نيا در اگر
2الْيقِينِ هذَا لَهو حقُّ     إِنَّ« :تاس »نيقيال

 اين  ترديديب]  طايفه بيان شد   سه درباره اين    چه آن[؛  »
 . ياست همان حقّ يقين

 بـه  كـه  يكـس  .داند   مي ناظر و حاضر شهيهم را خداوند يراست به انسان ت،حال نيا در
 ميتسل و دارد توكل خدا به فرد نيا .دگرد   مي زاهد و دشو   مي ورع يدارا د،رس   مي مقام نيا

   .دگير  ميصورت شهود و كشف انسان نيا يبرا .اوست
                                                      

 .7ر، تكاث .1

 .95، واقعه .2
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 آدمي كه رايمقام نيباالتر و باشد داشته را مقام نيباالتر كه دكن  مي تمنا يانسان هر پس
 د،دارن كربال يشهدا را شهدا مقام نيباالتر .خداست راه در »شهادت« برسد آن به دتوان  مي

 يهمگ عاشورا روز در و رسندينم ييايدن مقام چيه بهكه     اين از آگاهي با و خالصانه چون
 دفـاع  �اهللا رسـول  فرزنـد  و خدا يول از عمرشان يهاظهلح نيآخر تا د،ش خواهند كشته
 و بـاالتر  مقـام  يدارا عبـاس  حـضرت  �نيحس از بعد ر،نف دو و هفتاد نيا نيب از .كردند

   .دارند را او مقام يآرزو بهشت در دانيشه تمام كه است ياژهيو
 شـهادت  بـه  مكان و زمانكي در يهمگ كه كند خطور ذهن به سؤال نيا است ممكن

ـ  يامـسأله  نيا است؟ باالتر ديگران از نفر كي مقام چرا پس ؛دنديرس  خـدا  و انـسان  نيب
 راها     آن اخالص زانيم و دارد بندگانش قلوب از را آگاهي ينتر   بيش كه يكس چون ؛است

ـ  در مـردم  همـه  نِيقي و اخالص و مانيا ،ميگفت كهچنان .است خداوند همانا د،دان  مي  كي
   .دارند يلفمخت درجات بلكه د،ستنين درجه
 بـه  مكه از ايشان همراه به �نيحس امام اصحاب از يگروه ميخوان   مي كربال خيتار رد

 راه مهين در هماي     عده و بازگشتند راهمهين ازها    آن از برخي اما د،كردن حركت كربال يسو
ـ ن لحظـه  نيآخـر  در �نيحـس  امام اراني به وستنيپ يحت .شدند ملحق امام به  صـورت  زي

ـ ي .وسـت يپ امام سپاه به لحظه نيآخر در »ياحير ديزي بن حر« مثالً ؛گرفت  لحظـه  در يعن
 د،بـو  اريبـس  يوهـ گر سرلـشكر كه     اين با و كرد انتخاب را يكي بهشت و جهنم انيم ر،آخ
 ،امـام  سـپاه  بـه  حاقال با و كند جلب را يشخدا رضايت تا كرد رها را خود سربازان ليخ
   .است شهادت در سعادت كه اشتد نيقي مسأله نيا به و كرد باز آغوش شدن كشته يبرا

  
  تقواست در انسان كرامت

ـ  1؛»ه علِيم خَبِيرٌ   أَكْرَمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّ      إِنَّ«  شـما نـزد خـدا       تـرين  گرامـي  ترديـد  يب

                                                      
 .13ت، حجرا .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  150150

 . است آگاه  دانا وخدا ،يقينبه .پرهيزكارترين شماست

 با خدا نزد شما نيتركرامتبا .دشو   مي مشاهده يدرجات تقوا و كرامت يبرا ،هيآ نيدرا
 بـا  پـس  .اسـت  آگاه د،گذر   مي بندگانش دل در چه   آن به خداوند همانا .شماست نيتقواتر

 د،گذر   مي گرانيد قلوب در چه   آن و تقوا و مانيا ةدربار ميتوان   نمي شما و من ،حساب نيا
 كه است او قلب به بلكه ؛ستين انسان علم يفراوان به تقوا و مانيا ياريبس رايز .ميده نظر

 او جز يهدف و رديگب نظر در را وندخدا يعمل هر در خالصانه و باشد خدا با اندازه چه تا
   .باشد نداشته
  
  اراده تيوتقو روزه

 حـل   يبـرا [ نمـاز   صـبر و   از 1؛»الْخَاشِـعِينَ  ي لَكَبِيرَةٌ إِالَّ علَ   إِنَّها و والصالَةِ بِالصبرِ   واستَعِينُواْ«
 و كمـك بخواهيـد      ] به رحمـت حـق     رسيدن  و ها آلودگي ماندن از    پاك مشكالت خود و  

  . است گران  ودشوار د، فروتن دارنيقلب ،برابر حق كه در ي اين كار جز بر كسانترديديب
 صـبر  كـه  يامور جمله از .دكن  مي قيتشو نماز و صبر از فتنگر كمك به را ما هيآ نيا

 و آب ديريبگ نظر در .دكن  مي يقو را آدمي اراده روزه .است روزه د،آموز   مي ما به را كردن
 حـرام  ،روزه زمـان  در ت،اسـ  زيجـا  يعاد حالت در انسان يبرا كه ييزهايچ ريسا و غذا
 حـرام  نشدن مرتكب جهت انسان اراده تيتقو يبرا يخوب اريبس نيتمر امر نيا .دگرد  مي
ـ ا يبـرا  را اراده ،روزه در مداومت ،پس .است شبهات يسو به نرفتن يحت و  در يستادگي

   .دكن مي يقو شبهات و گناه برابر
 ي كه انسان جزء افراد متق     ي زمان عني ي 2،» مِنَ الْمتَّقِينَ  إِنَّما يتَقَبلُ اللّه  « :ديافرم   مي خداوند

 را  اعمالـشان هـا      كـه آن   چـرا  د؛شو   مي  مورد قبول درگاه حق واقع     يز او ن  اعمال د،گيرقرار  
                                                      

 .45، بقره .1

 .27،  مائده.2
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تـر     بيش ي متق افراد در قرآن و مجالس ذكر      نور د،تردي  بي. دهندي خدا انجام م   يخالص برا 
 و شنوندي كه كالم خدا را مي و كساندكن  را منورتر ميها  آنو ردگذا   مي ير افراد تأث  يگراز د 

  . ندرو  فرو مييكيتر در تار  ظلمت هستند و بيشدر د،نكن به آن عمل نمي
  

  اسالم درخت

 ، كمثـل شـجرة نابتـة      ين ان مثل هذا الـد     اال« :دانهفرمود ييبايز ثيحد در �رسول حضرت
 الخلق ورقها و الكـف      حسن عروقها و    يام ماءها و الص   الصلوة ، فرعها الزكوة أصلها و    األيمان

 ،مـان يا كـه  اسـت  يرشـد  حال در درخت مانند اسالم نيد همانا؛  »عن محارمة اهللا ثمرتها   
 آن، يهارگ و دشو   مي ياريآب نماز با درخت نيا .است آن يهاشاخه مانند زكات و شهير

   .خداست تيمعص و گناه از پرهيز آن ةويم و كوين اخالق شيهابرگ و روزه
 رشـد تـر      بيش روز به روز كه است رشد حال در و زنده ختدر مانند اسالم نيد ،پس

ـ  نـشود،  كاشته دلي در مانيا بذر اگر يعني .است مانيا آن، شهير و دكن  مي  وجـود  يدرخت
ـ با د،بكار خود وجود در را اسالم درخت دخواه   مي كه يانسان هر پس .داشت نخواهد  دي

 يهاشاخه مانند زكات پرداخت .اورديب مانيا اول مرحله در و كند شروع درخت شهير از
   .خشكديم آب بدون درخت نيا .دگير  ميصورت نماز با آن ياريآب و است درخت نيا

 خـدا  بـه  خـود  قلـب  در امـا  ؛ميخوانينم نماز ما نديگو   مي كه هستند افراد يبرخ حال
ـ ا امـا  د،باشـ  اشـته د وجود قلب در خدا به مانيا چند هر !ميدار مانيا  هنـوز  شـخص  ني

 ،نكـرده  يـاري آب را آن چـون  باشد شتهكا هم اگر و است نكاشته خود وجود در را درخت
 برپـا  يتـر    بـيش  قلب حضور با نماز چه هر و د،خشكيم يا و است دهيخشك درخت نيا

 خـون  دنيرسـان  ،انسان بدن يهارگ كه طورهمان .است گرفته صورت بهتر ياريآب شود،
ـ  عـروق  فـه يوظ دارند، عهده بر را بدن سراسر به  و فيـ ظر اريبـس  يهـا راه( درخـت  كي

   .دشو  ميافتيدر شهير از كه است يامالح و آب دنيرسان )مرموز

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  152152

 بـه  »خوب اخالق« و .دارد عهده بر را فهيوظ نيا زين »اسالم درخت« در روزه نيبنابرا
 گونه  همان .ميبريميپ خوب اخالق ارزش بهجا     اين در .است درخت نيا يهابرگ عنوان

تـر     بـيش  آن يتماشا از انسان د،باش برخوردار يتر   بيش طراوت و يسبز از يرختد هر كه
ـ د از د،باش داشته يباتريز و خوب اخالق يانسان هر د،بر   مي لذت  لـذت تـر      بـيش  او دني

   .دشو آرامش مي باعث و ميبر مي
 :دارد يـاء  نوع حجب و ح    دو انسان،.  است »ي و عفت درون   حياء« درخت   ين ا پوست

 كـه عمـل     دكـش    خجالت مـي   عنيي. »ي باطن ياي و ح  حجب« و   »ي ظاهر ياي و ح  حجب«
 عفـت  در برابـر محـارم خـود،         ي حتـ  حجبـه  م خانم ، مثال براي ؛ را انجام دهد   يستيناشا
  .  دارديخاص

ـ ا د،آور عمـل  بـه  ژهيـ ومراقبت آن از و بكارد وجودش در را درخت نيا آدمي اگر  ني
   .دباش  مي،كرده حرام خدا چه  آناز اجتناب همانا كه داشت اهدخو ياثمره و وهيم درخت

ـ  تكرار اثر در كه كند تالش اياندازهبه ديبا انسان ،نيبنابرا  كـار  آن ،خـوب  عمـل  كي
   .باشد نداشته حرام فعل انجام به رغبتي د،خو به خود كه جايي تا گردد ملكه او يبرا

  
  مانيا درخت وهيم

ـ  درخـت  .باشـد  داشـته  يخـوب  يهاوهيم كه درس   مي تكامل به يزمان يدرخت هر  ،وهيـ ميب
 و هستند يخوردن كه دارند پرتقال و بيس مانند ييهاوهيم ،درختان يبرخ .ستين مطلوب

   .دنديمف هابيماري درمان يبرا كه ت،اس ييدارو شانيهاوهيم ر،گيد يبرخ
 قابـل  كـه  دارنـد  يهرظـا  يهـا وهيـ مها     آن از يبرخ .متفاوتند هاوهيم كه ميافتيدر ،پس
ـ ن يظـاهر  امـا  هـستند  ييهاوهيم يدارا رديگ ايپاره و است مشاهده  و فـن  اهـل  و ستندي

ـ م به يرختد هر تيخاص كه گونه  همان .دهند صيتشخ را وهيم آن ندتوان   مي متخصص  وهي
ـ م .است آن وهيم به زين مانيا درخت تيخاص ت،اس درخت آن  همانـا  مـان يا درخـت  وهي
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   .است حرام از پرهيز و خدا از اطاعت
 كـرده  ثابـت  تجربـه  .اسـت  مـردم  با مانيا درخت ونديپ مانند ،مسلمانان نيب »برادري«

 يتـر    بـيش  يشـاداب  و طراوت يدارا د،نشو   مي داده پرورش توجه با كه ياهانيگ و درختان
ـ تقو باعـث  و است بخشلذت مسلمانان با يبرادر و اخوت ،نيبنابرا .هستند  درخـت  تي

   .دشو  ميمانيا
 .  نزد خدا پرهيزكارترين شماستشما ترين گراميترديدبي ؛» أَكْرَمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُمإِنَّ«

 و است مانيا صاحب و يمتق اندازه چه تا كه داند   مي ديگران از بهتر خود شخصي هر
 نظـر  از يبرخـ  عمل بسا چه .بدهد نظر يگريد شخص مانيا مورد در دتوان   نمي كسچيه

 و باشـد  باال اريبس ت،اس خدا يبرا خالص كه نظر نيا از آن تيفيك اما ؛باشد اندك تيكم
   .كند كسب را يتر  بيشثواب

 مـان يا بـا  اريبس كه ميكن  مي گمان ما و هستند گفتن ذكر حال در مرتب ها  انسان يبرخ
 اريبـس  رادافـ  از يبرخ دكن  مي گمان انسان اي نباشدچنين     اين ها   آن باطن بسا چه اما ؛هستند
 بـه  .باشند بزرگيمقام يدارا است نممك يول د،ندارنيمقام چيه خداوند شگاهيپ در ساده

 قـرآن  و خدا با اشرابطه يچگونگ و اخالص زانيم و خود عمل به ديبا كس هر ،حال هر
 تمـام  ت،اسـ  نقـص  يدارا اگر و بكوشد خويش يمانا يتتقو در و بنگرد اسالم احكام و

   .كند حفظ را آن و برسد مانيا ثمره به تا رديگ كار به آن كردن برطرف يبرا را خود يقوا
   .بفرما منور قرآن علم و مانيا نور به را ما دل !ايخدا
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  حصول ملكات نفسانيه به تكرار اعمال �

  سيري در معرفت انسان �

ــسم  � ــل ج ــرف تكام ــسان ازط و روح ان

  خالق او

  مراحل خلقت انسان �

  حقيقت انسان، روح اوست �

ــريض   � ــا ازروح مـ ــسياري از رفتارهـ بـ

  گيرد سرچشمه مي

  ، طبيبان روح هستند انبياء �

  هاي روحي واگير هستند برخي بيماري �

  چه كسي بيمار است؟ �

  انسان سالم و صفات ملكوتي �

  

 

  
  
  
  
  
  ؟يباش چون اركردگ عارف    يشبا زبون خود علم در كه تو

  ؟يستيچ يي،دركجا يي،كجا از    يستيك تا نگر خود در ياندك
 مـا  بحـث  موضـوع  .ميكـرد  اشـاره  خود با انسان رابطه دربارة قرآن از ياتيآ به ترشيپ

ـ اهم متعـدد،  يسـوگندها  ذكـر  از پس خداوند .است شمس سورة يانيپا اتيآ دربارة  تي
   :دكن مي انيب را نفس مسائل
 وقَـد خَـاب مـن       * زكَّاهـا  قَد أَفْلَح من     * وتَقْواها فُجورها   فَأَلْهمها*  سواها  وما ونَفْسٍ«

 اشيپرهيزكـار  و يكار  بزه پس * نمود   نيكو  درست و  را آن   كه آن  نفس و  به و 1؛»دساها
 رستگار د،رشد دا ]  پاك كرد و   ي آلودگ از[ كه نفس را     يكس ترديد يب * به او الهام كرد      را

 ] رحمـت حـق    از[ بيـالود ]  بازدارنده از رشد   امور  و ها  آلودگي به[ كه آن را     يكس و *شد  
  . نوميد شد

 د،گـرد  سـعادتمند  و برسد يرستگار به دخواه   مي انسان اگر كه ندكن  مي انيب اتيآ نيا
   .بپردازد نفس هيتزك به ديبا

ـ تزك به و ميكرد يزندگ سال همه نيا ما كه بپرسد يكس چهچنان  ،مينپـرداخت  نفـس  هي
 هيتزككه     اين بدون د،رفتن ايدن از و كردند يزندگ ما از قبل ييها  انسان اي و افتاد؟ ياتفاق چه

ـ كن  مـي  اصـرار  نفس هيتزك مسأله به همه نيا شما كه شد چه مگر ؛كنند نفس  در بايـد  !د؟ي

                                                      
 .10 تا 7، شمس .1
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 دربـاره  كـه  الـسعاده  معراج فيشر كتاب در ينراق احمد مال مرحوم از بشنو :گفت پاسخ
  .يدفرما  ميهينفسان ملكات
  

  اعمال تكرار به نفسانيه ملكات حصول

 ملكـات  و اتصف جميع از ت،طفولي وانا و آفرينش يمباد در ينفس هر :كه يدانست چون
 تحقـق  و ملكـات  حصول و د،باش صورت و نقش از ساده كه ياصفحه مانند است، خالي

 سـر  مرتبـه  يك كه يعمل هر و .استها     آن همقتضي افعال و اعمال تكرار واسطه به صفات
 تكـرار  از بعـد  تـا  د،شـو  يمـ تر     بيش اثر آن دوم مرتبه در و ،حاصل دل در آن از ياثر زد

 يكـس  هرگـاه  و .نفـس  در شـود مـي  »راسخه ملكه« و گرددمي ثابت و مستحكم اثر ،عمل
 را ودخـ  دل صـفحه  و د،كنـ  خـود  افعـال  و اعمـال  در ينظر و د،كن خود احوال مراقبت
 جـا آن در كه يصفات و ملكات به خوردبرمي نمايد، تأمل آن در بصيرت ديده به و گشوده
 نفـوس  و نقـوش  از عوايق توكثر عاليق يگرفتار جهت به مردم اكثر و د،انكرده رسوخ

   .اندغافل خود
 دل د،رسـ  قـرار  و بقـا  عـالم  بـه  مـسافرت  و پندار يسرا اين از رحلت زمان چون اما

 ديـده  مقابـل  از طبيعت پرده و ،منقلع خاطر رعمز از عاليق ريشه و ،فارغ نيويهد ازمشاغل
   1.افتد نفس صفحه و دل لوح بر او نظر و د،شو برداشته بصيرت

 عـرف   مـن «:  بود كه  ين ا يم كرد يان نفس ب  يه كه دربارة تزك   يثي جمله احاد  از ،همچنين
سد خـدا را    خـود را بـشنا     كـه    كـسي  ؛»نفسه فقد عرف ربه و من عرف ربه فقد عرف نفسه          

  .  را بشناسد خود را خواهد شناختخدا كس هرخواهد شناخت و 
   شناخت را زداني بشناخت خود كه كان   ساخت شرح را آن غمبريپ نيا بهر

                                                      
 .السعاده معراج .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  158158

  ناس جان با را الناس رب هست     اسيق يب تكلفيب ارتباطي
 انسان بداند   اگر د، دارن يكديگر با   يم دو نوع شناخت ارتباط مستق     اين ر،يگبه عبارت د  

 مگر به اراده خدا و      آيدنمي از او بر     كارييچ است كه ه   ين و مستك  مسكين ،يل ذل يكه عبد 
ـ  به ، از جانب خدا به او عطا شده       همگي...  و عقل ت،پوس ت، از گوش  دارد چه  هر آن   ي معن

 حاصـل  ي انـسان خودشناسـ    براي صورتي كه    در. يد خواهد رس  »باهللا اال القوة و الحول«
  . دشو  مييرين شيار در كام او بسزندگي د،شناس  ميكه خدا را  بر اينعالوه د،شو

 نيهمـ  در و يتكنولـوژ  و سـرعت  عصر ،ميكن  مي يزندگ آن در اكنون هم كه يعصر
 خـود  نفس تيترب و يپاكساز به انسان اگر و است يروان و يكيزيف يهاجنگ عصر حال

ـ ن حاضر عصر دركه     اين .برد خواهد سر به اضطراب و ينگران حال در همواره نپردازد،  ازي
 نيشيپ روزگاران در .است عصر نيا يهايژگيو ليدل به ،گرفته شدت انشناس  روان به بشر

 خطرات آبله مثل يامراض يدشا گذشته در .نبود حد ينا تا ...و يديناام ي،نگران ي،افسردگ
 پـا  شيپـ  يمـار يب كي هب هابيماري از ياريبس يپزشك علم شرفتيپ با اما ؛داشت يفراوان
 ر،عـص  نيا امراض اما .است شده كشف هايماريب از يليخ واكسن واند     شده ليتبد افتاده
 بـه  .اسـت  نشده كشف هنوزها     آن درمان راه كه هستند يروان و يروح يهايماريب اغلب

 بـه  يريـ گشيپ عنوان به را يواكسن يروح امراض مورد در كه ستين گونه   اين ر،گيد انيب
 را انـسان  هنـوز  كه است نيا يروح يهايماريب درمان راه افتنين ليدل .كنند قيتزر نانسا

   .اندنشناخته
 به جهت جنبه    همگي ،ي آرامش زندگ  يل و فراهم كردن وسا    لوژي علم و تكنو   يشرفتپ
 انسان ولي د، را بگذرانيا چند روزه دني زندگچگونه كه چگونه بخورد و است آدمي يماد

 و  ي مـاد  يـر  غ جنبـه « او يقـت  اصـل و حق    بلكـه  د؛شو   نمي  خالصه ي ماد هاي جنبه يندر ا 
 تكامـل و    ي و برا  بشناسدرا  ) روح( خود   يقي جنبه حق  يد با ي انسان عاقل  هر. است »معنوي

  .  استيوانات حير سابا او يز جنبه وجه تماين كه اچرا ؛ آن بكوشديشرفتپ
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 ،پـس  .كند يزيربرنامه و ريبتد خود يبرا دتوان   مي تفكر ييتوانا و عقل واسطه به بشر
 تيـ عنا وي بـه  خداونـد  كـه  است يعقل و روح ليدل به واناتيح با مقايسه در او شرافت

   .است كرده
ـ ا با و ندكن  مي تالش اريبس انسان يماد بدن معالجه يبرا پزشكان ،ميبين   مي كهچنان  ني

ـ افتـه ين يكارراه امراض از ياريبس معالجه در همچنان پيشرفت، همه  كـه  صـورتي  در ؛دان
 همـه  نيا وجود با ت،اس يبردارنمونه و شيآزما ،مشاهده قابل كه جسم يماد جنبه يبرا

 .نـد دار وجـود  العـالج  يهـا يماريب از ياريبس هنوز ي،پزشك علم ريچشمگ يهاشرفتيپ
  !كرد؟ معالجهتوان   ميچگونه ت،سين شيآزما و مشاهده قابل كه را انسان روح پس

 اسـت؛  او خـود  همانـا  د،ريبگ عهده بر را آدمي روح معالجه دتوان   مي كه يكس نيبهتر
   .دارد يآگاه خود احوال به ديگران از يشب يانسان هر چون

  :دكن رفتار شكل دو به دتوان  ميهايماريب با رابطه در انسان
 جانـب  گـرفتن  نظر در با شهيهم ي،عني .رديگ شيپ در را هايماريب از يريشگيپ راه. 1

 قيتزر با اي و ندهد قرار هايماريب به ابتال معرض در را خود دارد توان كه جاآن تا ،اطياحت
   .كند يريجلوگ هايماريب به ابتال خطر از ،خاص ييهاواكسن

ـ  در را معالجـه  راه شد ماريب اگر ي،اطياحتيب فرض هب. 2 كـه     ايـن  از قبـل  رديـ گ شيپ
  .برسد يكيبار يجا به كار و دواند شهير او در يماريب

 ،جـوارح  و اعضا تمام يبررس و بدن حيتشر با پزشكان ،انسان يماد جسم با رابطه در
 ،هايماريب از ياريبس يشفا يبرا يمكن  مي يسع هم ما .دهنديم شيافزا را خود هاي  آگاهي

  :ميبپرداز انسان نيا قتيحق حيتشر به ياندك
  

  انسان معرفت در يريس

 جـسم  و تـن  آن به و ستا انسان ظاهر همان ر،عنص كي .است عنصر دو از مركب آدمي،

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  160160

ـ ن يماد جسم و تن نيا .دشو   مي گفته  عناصـر  گذشـته  در .اسـت  يعناصـر  از متـشكل  زي
ـ ب علم ،امروزه اما ؛تنددانس   مي آتش و هوا ،خاك ،آب را آن دهندهليتشك ـ   مـي  اني  كـه  دكن

 و جـسم  بـه  طفقـ  عناصر نيا ،حال هر به .است شده ليتشك عنصر چهار و صد از انسان
   .دگرد  ميبر يماد جنبه

ـ ن عقـل  و قلب ،روح :يرنظ ييهانام البته كه است او »نفس« ،انسان گريد بعد  آن بـه  زي
 يمـاد كه     اين يعني مجرد .است مجرد يجوهر ،الفاظ نيا همه از مقصود و دشو   مي اطالق

   .كرد محدود يماد نيقوان چهارچوب در را آنتوان   نميو ستين
 ي كـه بـرا    هـستند ...  و رنـگ  ،حجم ،عرض ، طول ي دارا ي ماد اشياي ر،يگ د ي عبارت به
 يـن  نباشد ا  ي كه ماد  يزي چ اما ند؛كن   استفاده مي  يات خصوص ين از ا  ي هر شئ ماد   يفتوص

  .  پرداختهايژگي وين ايانتوان به ب  آن نميي معرفبراي د،تردي  را ندارد و بيياتخصوص
 از عـالم ملكـوت      بلكـه  يست؛عالم ماده ن   ين مجرد است كه متعلق به ا      جوهري ،روح

 ،يـان  م يـن  ا در.  شـده اسـت    يوانات ح بر بشر يلت فض موجب ،ي روحان عد ب يناست و هم  
.  جسم و روح انسان پرداخته اسـت       ي دقت به معرف    به ي به زبان عرب   »ه السعاد جامع« كتاب
  .  معراج السعادات ترجمه شده استنام ه بي كتاب به زبان فارسين االبته

 جـسم . اسـت  عـالم امـر      و عالم مالئكه    از او و نفس    روح و ماده انسان از عالم     جسم
 يـن  منظـور ا   البتـه .  در آن قرار گرفتـه اسـت       يني مدت مع  ي است كه روح برا    يمانند مركب 

 از نيـاز  بـي و روح مجـرد    بلكـه  يـرد؛  تا در آن قرار بگ     دارد احتياج البي كه روح به ق    يستن
 و در   دباشـ    انسان و جسم او موجود مـي       يقت حق ين ب  است كه  يوندي فقط پ  وامكان است   

 كـه از انـسان      ي حركت هر ر،يگ د يان ب به.  دارد قرار روح   يار جسم است كه در اخت     ينواقع ا 
   د؛گير  ميسرچشمه ي واقع از روح ودر د،زنيسر م

 حركـت  چـون  ؛كند يحركت گونه  هيچ دتوان   نمي او جسم د،ريميم انسان كه يزمان زيرا
 نـد، ك قطـع  دنب با را خود ارتباط روح نيا كه يزمان و دشو   مي انجام روح لهيوس به جسم
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ـ ا بـا  يكـار  هر ،رو نيا از .دهد انجام را يحركت چيه ستين قادر ييتنها به جسم  بـدن  ني
   .دهدينم نشان خود از يالعملعكس چيه د،نده انجام مرده

 تا ندكن  مي اجرا را روح فرمان كه هستند يكارگران مانند جسم نيا جوارح و اعضا تمام
 قـرار  ايدن نيا در د،برس تكامل به اشيقيحق جنبهكه     اين يبرا انسان .برسد تكامل به روح

 ،گرفته صورت يتكنولوژ و يعلم لحاظ از كه ييهاشرفتيپ تمام متاسفانه اما .است گرفته
 همانـا  كه ايدن نيا در بشر گرفتن قرار ياصل هدف و است انسان يجسم تكامل يبرا فقط

   .است شده سپرده يفراموش به د،باش  ميروح تكامل
  

  او خالق ازطرف انسان روح و جسم تكامل

 را او يروحـ  ويجسم تكامل ت،اس شده فرستاده انسان خالق جانب از »قرآن« كه جاآن از
 عنـوان  بـه  جـسم  از و دارد توجـه  وي قـت يحق و روح تكامل بهتر   بيش اما ،داشته مدنظر
 بـه كـه      ايـن  از را ما يآسمان كتاب نيا :تاس يگفتن .دكن  مي ادي روح تكامل براي اي  وسيله

 قتيحق يفراموش سبب عمل نيا زيرا دارد؛مي برحذر ،ميكن توجه هدف ازتر     بيش ،لهيوس
   .دشو  ميانسان

 يعبـارت  بـه  .برسـد  تكامـل  به آدمي كه است نيا يبرا اسالم احكام و دستورات تمام
 يبـرا  .دگـرد    مـي  مـا  يروحـ  ويجسم يماريب از مانع اسالم قيدق راتدستو ياجرا ر،گيد

ـ ا بـه  خداونـد  ايآ .بخواند نماز كه دهديم دستور انسان هب خداوند ،مثال ـ احت نمـاز  ني  اجي
   .ماست خود تيترب و تكامل يبرا فقط ما نماز ير،خ دارد؟
ـ ا چـون  ؛ستين انسان يجسم تيترب يت،ترب از منظور ت،اس مسلم چهآن  را جنبـه  ني

 و داده پـرورش  را مـا  جـسم  ايم،  هآمد ايدن به ما كه يزمان از و نداهداشت عهده بر ما نيوالد
   .نداهكرد تيترب

 بد،اي تيترب روح اگر .است انسان يروح جنبه تيترب ،اسالم تيترب از منظور ،نيبنابرا
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ـ ا در يآدمـ  و ردگذا   مي ريتأث زين جسم و ظاهر در يروح سالمت  و روشخـو  حالـت  ني
   .است سليم قلبي از برخوردار و اخالقخوش

 نيا كه است مقرر كه يزمان تا و دارد قرار روح ارياخت در ينيمع مدت يبرا تنها جسم
 بـا  زيـرا  ؛كنـد  اسـتفاده  افتني تكامل يبرا جسم نيا از دارد فرصت د،باش ايدن در شخص

 بـاز  ملكـوت  عـالم  همـان  بـه  دوبـاره  روح ،انسان عمر آمدن سر به و فرصت افتني انيپا
   .گشت خواهد

   گشت؟ازب چرا و مدآ ايدن نيا به روح چرا هك است نيا سؤال اكنون
 يمـاد  جنبه تنها انسان يبرا اگر .برسد تكامل به و شود تيترب تا هآمد ايدن نيا به روح

ـ  ينـاتوان  نـوزاد  و دشو   مي متولد يروز او كه بود خواهدچنين     اين ،ميريبگ نظر در را  شيب
 مـسأله  نيا و رديميم ي،مدت از پس و دياب   مي پرورش شده بزرگ زمان مرور به اما ت،سين

   .دشو  ميتكرار ها انسان تمام در
 انيپا زيچ همه و رديبم هم يدتم از پس و ديايب ايدن به انسان چرا كه است نيا پرسش

  ست؟ين عبث صورت نيا در يزندگ ايآ رد؟يپذ
 يـان  عنوان پايچ كه مرگ به ه يمبين   مي ،يم نگاه كن  مسأله اين به   يم قرآن كر  يدگاه از د  اگر
 عبث بودن   اين د، خالصه شو  ي در جسم و جنبه ماد     تنها اواگر  ! آري. يست انسان ن  زندگي

  . دشو  ميمحسوب انسان از عد بيك تنها ،ي مادجنبه و جسم اما ؛ استيحصح
 يبـرا  يانيپا تنها نه مرگ و ت،اس او يروحان جنبه انسان قتيحق و اصل ر،بهت انيب به

   .است تكامل ينوع بلكه ؛ستين وي
  

  انسان خلقت مراحل

ـ    سـوره  انـسان را در      ي كه خداوند مراحـل زنـدگ      يمبه قرآن مراجعه كن     ين مؤمنـون چن
   :دكن  مييمعرف



  163163  �سيري در مراحل خلقت انسان تا رسيدن به سعادت و خوشبختي سيري در مراحل خلقت انسان تا رسيدن به سعادت و خوشبختي : : جلسة نهمجلسة نهم

»لَقَدانَ خَلَقْنَا   ون طِينٍ      الْإِنسلَالَةٍ ممِن س * نُطْفَةً فِي قَرَارٍ    ثُم لْنَاهعكِينٍ    جم * خَلَقْنَا النُّطْفَةَ   ثُم 
 ثُـم أَنـشَأْنَاه خَلْقًـا آخَـرَ         لَحمـا  فَكَسونَا الْعِظَـام     اما عِظَ ةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْغَ   الْعلَقَةَعلَقَةً فَخَلَقْنَا   

 و 1؛» تُبعثُـونَ  الْقِيامةِ إِنَّكُم يوم    ثُم * ميتُونَلَ إِنَّكُم بعد ذَلِك     ثُم * الْخَالِقِينَ  اللَّه أَحسنُ  باركفَتَ
 در  اي نطفـه  را آن سـپس  * از گِـل آفريـديم       ايچكيده] عصاره و [ از   را انسان   ما يقين،به

 آن  پس ، آن نطفه را علقه گردانديم     گاهآن *قرار داديم   ]  رحم مادر  ونچ[قرارگاهي استوار   
 سـاختيم و    هايي را استخوان  گوشت آن پاره  پس ، درآورديم يگوشتپارهعلقه را به صورت     

 هميـشه   پـس  ؛ او را با آفرينشي ديگر پديد آورديم       سپس ، پوشانديم گوشت ها استخوان بر
 بعد از اين    شما همه   سپس * خدا كه نيكوترين آفرينندگان است       است بابركتسودمند و   

  . يدشو ه مي برانگيختقيامت روزگمان   شما بيگاه آن * ميريدمي
 آدمي هياول خلقت يابتدا .دنكن  مي انيب را انسان خلقت مراحل تمام ييبايز به اتيآ نيا

 مـادر  رحـم  و پدر صلب در و شده ليتبد نطفه به ،سپس .است بوده لگِ همان اي خاك از
 .سـت ا گـشته  ليتبد استخوان به آن از بعد و گوشتتكه كي به ،آن از پس و ،گرفته قرار

 يمـاد  جـسم  خلقـت  مراحل تمامجا   اين تا .دشو   مي دهييرو گوشت استخوان يرو ،سپس
   .دهديم نشان را انسان
  . دپرداز  ميآدمي يگر بعد ديان ببه ، جسمين روح مجرد در ايدن پس از آن با اشاره به دماما

ـ  يانطفه ابتدا در ،ميهست يعظمت و شكوه يدارا اكنون هم كه ما همه ـ اهنبـود  شيب  ؛مي
 و دشـو    مـي  ليتبـد  گوشـت تكـه  يـك  به ،رحم در كه مقدار يب و نجس مايع همان يعني
 از يريتـصاو  بـه  يبـاردار  اول يهـا مـاه  در اگر .برسد تكامل هب تا دكن  مي يط را يمراحل

 متخـصص  كـه  هنگامي تا ميشو   نمي آن بدن ياجزا متوجه ،ميكن نگاه مادر رحم در نيجن
 يظـاهر  خلقت نيهم در اگر .است او يپا و دست كدام و نيجن سر قسمت كدام ديبگو

                                                      
 .16ـ12، ونمومن .1
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ـ  بـه  نيجن نيا تا شده يراتييتغ چه دستخوش و كرده يط را يمراحل چه كه ميشينديب  كي
 در تأمـل  با و ميابي  ميدر شيپ از شيب را خود خالق قدرت و عزت شود، ليتبد بايز نوزاد

   .دشو  ميافزوده ما مانيا به مسأله، نيا
ـ   مـي  عطـا  انـسان  بـه  را گريد خلقت آن خداوند كه يزمان  »نيآفـر « خـودش  بـه  د،كن

 بـه  نـاچيز  بـسيار  ،آن برابـر  در يمـاد  يهـا يشـگفت  نيا تمام كه درس   مي نظر به .ديگو  مي
   .دآي حساب مي

 دشـو    مـي  يـده  نام يز و عقل ن   نفس ، كه قلب  است او روح   همانا ، انسان يگر د خلقت! آري
 . وست اي ملكوتعد بهميناز مالئكه باشد،  برتر يگاهي جايكه انسان قادر است دارا رمز اين

»نُ        ثُمسأَح اللَّه كارخَلْقًا آخَرَ فَتَب ديگـر پديـد     ي او را با آفرينش    سپس 1؛»الْخَالِقِينَ أَنشَأْنَاه 
  .  آفرينندگان استنيكوترين است خدا كه بابركت  هميشه سودمند وپس ؛آورديم
 يـان  انـسان را ب  ي و معنو  ي مراحل خلقت ماد   يكه با لطافت خاص      پس از اين   يات آ اين

       : كهدكن دنبال ميچنين   اين رامسأله د،كن مي
»ثُم دعب إِنَّكُم تُونَذَلِكيميريد مياين همه شما بعد از سپس 2؛» لَم .  
ـ  ديـ خواه بگيـرد،  صـورت  شما مورد در مراحل نيا تمامكه     اين از پس يعني امـا  .ردم 
 شما روز قيامـت     گاهآن 3؛» تُبعثُونَ الْقِيامةِ إِنَّكُم يوم    ثُم« :تسين زيچ همه انيپا منزله به مرگ

  . يدشو  ميبرانگيخته
  

  اوست روح ،انسان قتيحق

 عـنِ   ويسأَلُونَك« :يدفرما   مي آن مورد در خداوند كه است روح قتيحق همان بشر قتيحق
                                                      

 .14، نون مؤم.1

 .15، همان .2

 .16، مؤمنون .3
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 د،نپرس   مي روح تو درباره    از و 1؛»قَلِيالًي وما أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِالَّ        قُلِ الرُّوح مِنْ أَمرِ رب     الرُّوحِ
  . اند  ندادهشما به ياندك جز علم  ودانش از و ت،اس  منپروردگار  روح از امر:بگو

ـ دار روح دربـارة  يانـدك  علم ما چرا كه سؤال اين به پاسخ در  روح :گفـت  بايـد  !م؟ي
 از فقـط  يمتوان   مي ما و است ملكوت و امر عالم از بلكه داردن يماد لمعا نيا به اختصاص

 كـه  يزيـ چ درباره ما علم سبب همين به .باشيمداشته آگاهي دارد، تعلق عالم نيا به چه  آن
 از خداونـد  كه يمقدار آن مگر ؛بود خواهد زيناچ و اندك اريبس د،باش ماده طهيح از فراتر

   .باشد گفته ما به �امبريپ قيطر
 حب و   ي و حت  اختيار اراده، تفكر، آگاهي،« كه است   ين ا يم بدان يمتوان   ما از روح مي    چه آن
 يـا  دن يـن  و روح در ا    جـسم . دگيـر    مـي  سرچشمه روح   ين هم از يگران، ما نسبت به د    »بغض

 خاك قـرار    ير او را ز   ي ماد جسم بميرد،كه انسان      همين اما دارند،   يكديگر با   يارتباط تنگاتنگ 
 و دوبـاره بـه خـاك        يـده  ابتـدا از خـاك آفر      اييره دا ير س يك در   آدمي جسم   عنيي. دهنديم

 قـرار   يـا  دن يـن  داشت تا در ا    ي نزول سير عالم باال    از ، انسان ي روح عد ب اما. دشو  برگردانده مي 
  . دگرد  عالم باال بر ميي به سوو دگير  مييش در پي صعودسيري ،گرفت و پس از مرگ

شـما پـس از مـرگ دوبـاره مبعـوث           :  فرمـود  خداوند ، كه در آيات پيشين    طورهمان
   . شدواهيدخ

 ها  انسان كه يابعاد ؛دكن  مي انيب را آدمي وجود ابعاد و هاجنبه ،تمام ظرافت به خداوند
   :ددارن خود ذهن در را ياريبس يهاپرسش آن مورد در هنوز ت،شرفيپ و ادعا همه نيا با

  . اند  ندادهشما به ياندك  جزعلم  ودانش از و 2؛» أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيالًوما«
ـ ن آگاه آن قتيحق به و است ابهام نقطه نيتر  بزرگ هنوز مرگ مسأله ،مثال يبرا  .ميستي

 عـت يطب ماوراء علوم ،آن بر عالوه و اموزديب را يماد علوم و كند نفس هيتزك بشر اگر البته
                                                      

 .85، اسراء .1

 85، اسراء .2
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 .دشو   مي آشكار شيبرا روح مسأله يحدود تا علوم يريفراگ زانيم به د،ريگ فرا يوح از را
 از پـس  د،كـر  خلـق  يمـاد  نظـر  از را انسان د،خداون يوقت كه بس نيهم روح تياهم در

   .كنند سجده را او كه داد دستور مالئكه به ،آن در خود روح دميدن
 االهـي  نفخه دنيدم از شيپ تا و 1؛»فَإِذا سويتُه ونَفَخْت فِيهِ مِنْ روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِينَ        «

   .بود نگرفته قرار مالئكه مسجود او ،انسان در
 كـه  گونـه   همـان  ،مثـال  يبـرا  .هستند گريكدي هيشب جسم و روح ،مسائل از ياپاره در
ـ بگ قـرار  مـسائل  از ياپـاره  معـرض  درچه     چنان زين روح د،شو   مي ماريب جسم  مـار يب د،ري

 بـا  رايجـسم  يهـا يمـار يب .اسـت  متفاوت گريكدي با ،روح و جسم يماريب اما .دگرد  مي
 يهايماريب مورد در يول ، ...و درد دل ،تب ي،سرماخوردگ مانند ،ميكن  مي درك عالئمشان

   .كرد اشاره ...و بخل ر،غرو ر،كب د،حس بهتوان   مييروح
ـ    از بدنش درد مـي     ي كه عضو خاص   دكن   احساس مي  انسان ي جسم هاييماري ب در  و  دكن

 كـه   يـست  ن چنـين  ، روح هاييماري مورد ب  در ولي. رود   مي پزشك نزد ارييم ب ين رفع ا  يبرا
 است و درمـان     وار دش ي روح يماري ب تشخيص همين سبب    به.  از بدن درد كند    يعضو خاص 

 افـراد   برخي.  روح انسان است   نيزي جسم هاييماري از ب  ياري بس منشأ.  دشوارتر يار بس يزآن ن 
 كـه شـخص از نظـر        دشو   معلوم مي  ينه از معا  پس ند؛رو  از درد شكوه دارند و نزد پزشك مي       

 يماري ب يك شخص از    ين ا عنيي. ندكن   مي يي راهنما پزشكروان به است و او را      سالميجسم
  . بگذارد ير تأثيز او نجسم بر سبب شده كه مسأله ين و ادبر  رنج مييروح

 ت،ايح و موت ،مرض و صحت :دارد حالت شش يآدم جسم :يدفرما  مي�صادق امام
  يداريب و خواب

 ،شـك  مرضـش  ،جهل مرگش ،لمع اتشيح :دارد حالت شش زين يآدم روح نيهمچن

                                                      
 .29ر، حج .1
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   .است حضور شايداريب و لتغف خوابش ،نيقي صحتش
  

  دگير  ميسرچشمه ضيمر ازروح رفتارها از بسياري

 غُـر  ت،اسـ  بـداخالق  شهيـ هم شخص كه است نيا يروح يهايماريب عوارض جمله از

 برقـرار  ارتبـاط  روي بـا  يكـس  كـه  يزمان يحت د،كن   نمي ياضر را او يزيچ چيه و زنديم

 در .زديـ خيمـ  بـر  روح بـودن  مـار يب از مسائل نيا تمام .دشو   مي خسته و ناراحت د،كن  مي

 بـا  گـاه  يحتـ  و دشو   مي خرسندها     آن با ارتباط يبرقرار از انسان كه هستند كساني ،مقابل

ـ ا همـه  .دگرد   مي صلحا او با داريد از ينديخوشا احساس ،نگاه كي  سـالم  از مـسائل  ني

   .دگير  ميسرچشمه روح بودن

 درس هـم  بـاز  ،ليتحص ليوسا تمام داشتن ارياخت در با هابچه از يبعض اوقات يگاه

 از ياريبـس  همچنـين  .كـرد  وجوجستها     آن روان و روح در ديبا را علت كه خوانند،ينم

 نظـر  از كـه  كودكي .استها     آن يوحر عقده از يحاك ،هابچه در حد از شيب يهاطنتيش

 درخواسـت  كه يزمان يحت .دكن  مي يريگبهانه و يبازلج مرتب باشد، كمبود چارد يعاطف

   .دكن مي ديجد يهايريگبهانه به شروع و دشو  نمييراض هم باز كنند، اجابت را او

كـه    يـن  ا از بعد اما ؛دكن  مي اصرار شدت به دخواه   مي كه يزيچ هر يبرا لجباز، كودك

 د،خواهـ ينمـ  را شئ نيا او قتيحق در .دكن  مي پرت را آن د،كر افتيدر را نظر مورد شئ

   .كند توجه جلب دخواه  ميبلكه

 حجاب و   همچون يني از احكام و مسائل د     ياري بس نكردنرعايت و   ي اخالق رذائل اغلب

 كـه  طورهمان. ندگير   و جهل سرچشمه مي    اب امراض روحي مانند شك و اضطر      از... نماز و 

ـ    مـي  يـق  مخصوص آن را تزر    واكسن ها،بيماري ي به برخ  ابتال از   جلوگيري يانسان برا   د،كن

   :يدفرما  مييمكه خداوند كر  چناناست، باطني از امراض يشگيري واكسن پيز ننماز

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  168168

 يكارهـا  و  زشـت  ي از كارهـا   نمـاز  ،يقـين بـه  1؛»والْمنكَرِ الْفَحشَاء عنِ تَنْهي الصلَاةَ إِنَّ«
  . داردناپسند باز مي

 طبـق  زيـرا  ندشـو    مي منكر و فحشاء مرتكب هم نمازخوان افراد يبرخ كه ميبين   مي اما
ـ تزر كـه  را يواكـسن  واقـع  در .انـد نكرده استفاده واكسن نيا از قيدق طور به و دستور  قي
 نماز نيا در بگذارد، ريتأثها     آن روح رب ديبا چه   آن و بوده يريشگيپ مواد از يخال اند،كرده

   .استنداشته وجود
  

  هستند روح بانيطب ، اءيانب

ها به ارمغان      سالمت و سعادت انسان    ي را برا  ي كتب آسمان  كه هستند   ي روح طبيبان پيامبران،
 االهـي  يات آ در را   بخش شفا هاي استفاده از دارو   ي و چگونگ  يشگيري پ نسخه زيرا اند؛آورده

 توصـيه  است،   خورده كه سرما    ي انسان به ، مثال براي. دنكن   مي يانها ب    انسان ي برا يق طور دق  به
 كنـد   يت را رعا  ياط بپوشاند و جانب احت    ي را به خوب   خود يرد، سرد قرار نگ   يط مح در دشو  مي

 انـسان   ي بـرا  هـايي  دسـتورالعمل  يـز  ن ي روحـ  طبيبان.  شود يل او زا  يماريتا در اسرع وقت ب    
 روزه ي، نماز بخوان تـا سـعادتمند گـرد        : است ينها ا    آن هاي جمله دستورالعمل  از اند؛ردهآو
 جـا  در آن  يماري به ب  يدشد   نرو كه خطر ابتال مي     يبت مجالس گناه و غ    به ي، شو تقوا با   تا يربگ

 خـوردن مـايعي     با است كه    ين منزله ا  به شود، گناه   مرتكب آدمي اگر حال،... . وجود دارد و  
  .  شده استيمار بو خود ضرر رسانده به سمي،
 را انجام   ي كه انسان اگر عمل خاص     ندكن   مي يان را ب  يعت هم احكام شر   مسائلز   ا اي پاره در

 و فقط كراهـت دارد امـا در صـورت           يست انجام دادن آن عمل حرام ن      يعني ؛ندهد بهتر است  
  .  كرده استيك حد ممكن به خود نزدينتر  را تا بيشيماري ابتال به بخطر ،انجام دادن

                                                      
 .45ت، عنكبو .1
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 برايش كه ياريبس مسائل از را او هاتر  بزرگ و است رمايب كه بگيريد نظر در را كودكي
 همواره و بداند را منع نيا ليدل دخواه   مي او يول د،نكن  مي منع است مضر يماريب حال در
 يگـاه  . ...و نكنم؟ تناول غذا نيا از چرا ؟نروم رونيب چرا نكنم؟ را كار نيا چرا دپرس  مي

ـ ن هاتر  بزرگ يبرخ در صفت نيا .است دشوار كانكود يبرا مسائل تمام حيتوض اوقات  زي
 چـرا  كنم؟ تيرعا را حجابم ديبا چرا بخوانم؟ نماز چرا :دنپرس   مي مرتب كه دشو   مي دهيد
 ؛مدهـي    مي انجام را گناه نديگو   مي زين گريد يبرخ .گريد يهاچرا از ياريبس و ؟نكنم بتيغ

  !ميكن مي توبه اما
 بـه  د،شدن مبتال يخاص يروح يماريب بهكه    ن اي از پس ندخواه   مي افراد نيا يعبارت به
  ».است درمان از بهتر يريشگيپ« شهيهم كه يصورت در ؛كنند اقدام آن درمان

 تردشوار اريبس كردن معالجه ،شدن ماريب از پس زيرا نشود؛ ماريب كند يسع ديبا انسان
 و دگـرد   مي شدن يبستر و ژهيو يهامراقبت ازمندين ماريب يگاه كه يطور به د،بو خواهد

 يمـار يب به ابتال خطر چون د،رينگ قرار يماريب معرض در كه كند يسع ديبا درمان از پس
   .بود خواهد ديشد اريبس نقاهت، دوره كردن يسپر حال در

  
  هستند ريواگ يروح يها يماريب برخي

 اسـت،  ياربـس  خـانواده  ياعـضا  بـه  اريمـ يب تيسـرا  خطـر  ي،روح يهايماريب مورد در
 ياعـضا  از نـسل  چنـد  بـه  يخاصـ  لهيرذ اي صفت نشدن،درمان صورت در كه ايگونهبه

 مـثالً  .هـستند  ريـ واگ يروح يهايماريب از يبعض ر،گيد يعبارت به .دشو   مي منتقل خانواده
 بـه  فرزنـدان  از و فرزنـدان  بـه  صفت نيا باشند، يخاص صفت يدارا يمادر اي و پدر اگر
ـ پ ادامه تيسرا نيا و دشو   مي منتقلها    ن آ از بعدهاي    نسل به هانوه از و هانوه ـ   مـي  داي  دكن
   .ندگرد  مييخاص لهيرذ يدارا ،بزرگ ايخانواده كه ايگونهبه

 بـودن  حـاد  به پزشك به مراجعه از پس و ميشو   مي يماريب دچار ها  انسان ما كه يزمان

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  170170

 يعـضو  هك باشد الزم اگر يحت و ميكن  مي معالجه به اقدام سريع يم،بر   مي پي خود يماريب
 متوجـه  عمـل  اتاق به رفتن هنگام ايآ .مدهي   مي تن يجراح عمل به د،كنن جدا را نمابدن از
ـ   مـي  جرأت چگونه اي ؟مدهي   مي انجام يكار چه كه ميستين  يچـاقو  بـه  را خـود  كـه  ميكن

   !م؟يبسپار يجراح
ـ  و برداشتن با كه دانيم   مي ما ت،قيحق در  فرصـت  ،بـدنمان  از يعـضو  كـردن  قطـع  اي
ـ ا ريغ در و داشت ميخواه كردن يزندگ يبرا يتر  بيش  دسـت  از را يزنـدگ  صـورت  ني
 هـم  بـاز  ،يمـال  نـه يهز صـرف  بـا  و مـسائل  تمـام  به علم با كه سترو   اين از .داد ميخواه

   .ميبسپار جراحان يچاقو به را خود كه ميحاضر
 يزنـدگ  و يمـاد  جـسم  فكر به اندازه نيا تا كه ما :ميسبپر دخو از است مناسب ،حال

 بـه  چرا ،ميشو   مي متوسل يعمل هر به ،آن ندادن دست از يبرا و ميهست يويدن روزه چند
  م؟يكن  نميفكر ندارد، دنبال به را يمرگ و زوال چيه كه خود يابد اتيح

 پـس  .ميشـتاب يمـ  يباق يسرا به و ميرو   مي ايدن از يروز نيز ما ميمعتقدكه     اين نه مگر
 از رفتن هنگام ما اگر كه دانست ديبا م؟يكن   نمي فراهم را الزم يهايآمادگ ،رفتن يبرا چرا

 معالجـه  امـا  ؛ميريبگ قرار معالجه تحت ديبا هم باز ،ميباش مبتال يروح يهايماريب به ايدن
   .بود خواهد دشوار اريبس و است همراه گوناگون يهاعذاب با ،مرگ از پس شدن
 از  يـشگيري  پ يهـا   حكـام و راه   ا,  هـستند  ي روحـ  هـاي يب كه طب  پيامبران همين سبب    به

 كـه از ابـتال بـه        هاسـت  در صـورت عمـل بـه آن        و. اند ما آورده  ي را برا  ي روح هاييماريب
 يها  باز هم راه  , يم شد يمار و ب  يم كرد احتياطيي ب ي اگر زمان  و بود،   يم در امان خواه   هايماريب

  .  خواهد بوديشگيريپ دشوارتر از درمانترديد،   بياما. اند كردهيان ما بيمعالجه را برا
  

  د؟يگروه نيكدام جزء شما

  » ...، المنافقونيها أا ي، امنواين الذيها أا ي، الناسيها أيا«
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 ديكن تأمل يكم ،حال .گيرددربرمي را ها  انسان از يخاص گروه هاخطاب نيا از يك هر
 را عـام  ياهـ خطاب ديبا ابتدا ر،كا نيا يبرا د؟يگروه كدام جزء شما هاخطاب نيا در كه

 عـام  فيوظـا  كـه  هنگامي ،ميدار يفيوظا چه انسان كي عنوان به ما ميبدان تا ميكن يبررس
 خـاص  خطاب كدام مورد و ميهست ها  انسان از دسته كدام جزء مينيبب ديبا ،ميدانست را خود

ـ ترب بـا  و ميكنـ  عمـل  آن به و برده يپ خويش خاص فيوظا به تا ميدار قرار خداوند  تي
 انـسان  اگـر  اما .ميآور وجود به خود در را خداوند خاصان جزء گرفتن قرار يآمادگ د،خو
 نيتـر يعمـوم  معـرض  در را خود يعني ند،نك عمل يشخو عام فيوظا به اول مرحله در

  !رد؟يگ قرار شدن خاص ريمس در دتوان  ميچگونه هد،ند قرار خداوند خطاب
 بـراي  بخش هر هكاند     شده ليكتش يمتعدد يهابخش از هامارستانيب ،دانيم   مي ما همه

 و دارنـد  را خـود  خـاص  بخـش  ،قلـب  بخش مارانيب ،مثال يبرا .است يخاص يهاماريب
 اي و اعصاب و مغز يهايماريب بخش ازها     آن معالجه يبرا ازين مورد يهادستگاه و هادارو

 كـه  يطـور  بـه  دارنـد،  يحـاد  تيوضع مارانيب زين هابخش يبرخ در .است متفاوت هيكل
 ماسك و روپوش از ديبا هابخش از يبرخ به ورود يبرا اي و است ممنوعها     آن با القاتم

   .است ديشد اريبس جاآن در يماريب به ابتال خطر زيرا ؛كرد استفاده مخصوص
 ژهيو درمان ي،روح خاص يماريب هر ي،عني .هستند گونه نيهم زين يروح يهايماريب

 تيسـرا  قـدرت  چنان آن )نيملحد و نيمشرك مانند( اهيماريب ينا از يبرخ و دارد را ودخ
 او ي،ماريب آن مبادا تا باشد محتاط اريبس ديباها     آن با برخورد هنگام انسان كه دارند ييباال
   .كند گرفتار زين را

 و نيمـشرك  يـدتي، عق يمـاران ب بـا  معاشـرت  در هـا   انـسان  يبـرا  قرآن ،سبب همين به
   .ددار دستوراتي باشند، محارب و رضمغ اگر ،نيملحد

 در ينـ يجن صـورت  بـه  انسان كه يدوران از اعم يزندگ لحظات متما يبرا ميكر قرآن
 ،مـرگ  هنگـام  يحت و يريپ ي،بزرگسال ي،جوان ي،نوجوان كودكي، دوران ت،اس مادر شكم

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  172172

 قيـ دق اندازه نيا تا ميكر قرآن چرا دانيد   مي آيا ي،راست به .دارد ياژهيو يهابرنامه و احكام
 در انـسان كـه      ايـن  يبرا !است؟ كرده يزيربرنامه انسان زندگي مراحل تمام يبرا كه است
   .باشد داشته هايماريب به ابتال عدم يبرا را الزم يهايريشگيپ يزندگ مراحل تمام

 و جـسم  كه طورهمان .است يروح و يماد عدب دو يدارا انسان ،گفتيم كه گونه  همان
 به است الزم معالجه يبرا و دشو   مي ماريب ،عوامل از ايپاره با برخورد اثر در او يماد بعد

ـ ن انـسان  يمعنو بعد شود، مراجعه يماريب آن مخصوص پزشك  مـسائل  برخـي  اثـر  در زي
ـ    « يآسمان كتب و هستند يدوار بانيطب ،امبرانيپ كه د،شو   مي ماريب و ناراحت  يشفاء لمـا ف
   .هستند يروان و يروح يهايماريب يشفا »الصدور

  
  است؟ ماريب يكس چه

 ماننـد  ياخالقـ  رذائل همان يروح امراض .چيست يروح يماريب تعريف كه مينيبب اكنون
ها    آن معالجه يبرا ديبا انسان كه است ...و ينيب بزرگ خود ،بخل ،نهيك ر،غرو د،حس ر،تكب

   .كند تالش
ـ   آشنا مي ي روح هاييماري با ب  ا ر انسان ، اخالق علم  از ابـتال بـه   يـشگيري  پيهـا   راهد،كن

ـ    مـي  يـان  انـسان ب   ي را بـرا   درمان و   دارو يماري، و در صورت وجود ب     دآموز  ها را مي    آن . دكن
 ي عـامل  چـه  يمـاري،  ابتال بـه هـر ب      يل كه دل  يابد در يد با انسان ، مسائل ين با توجه به ا    بنابراين

 او يمـاد  ي و زنـدگ ميردي كه م  زماني بداند   و.  معالجه آن اقدام كند    اي بر يداست و چگونه با   
ـ    امـا  دهند؛ي خاك قرار م   ير را ز  اشي ماد بدن د،ياب   مي يانپا  انـسان را    قلـب  ي، رذائـل اخالق
ـ  يـن  نه زنده اسـت بـه ا       انسان نوع هالكت،    ين ا در. ندبر   مي ين و از ب   ميراننديم  كـه از    ي معن

 ار خـاك قـر    يـر  ز ا لذت ببرد و نه مرده است كه او ر         االهي هاي و نعمت  ي زندگ هاييخوش
 هـاي كه خداوند نعمـت      اين با است،   ي كه مبتال به رذائل اخالق     انساني يگر، د ي عبارت به .دهند
 چرا برد؛يها لذت نم     از آن  گاه  هيچ ست، كرده ا  يت به او عنا   ي و معنو  ي را اعم از ماد    يفراوان

ـ      افتـد يبه جانش م  » خوره« احساس از درون مانند      اين است، »حسود«كه اگر     ين و او را از ب
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 را از خـود  همواره و اگر متكبر است،      دكن   لحظه احساس آرامش نمي    يك ، نتيجه در  و دبر  مي
 دارد،  يـار  را كـه در اخت     هـايي  لذت نعمـت   دشو   احساس باعث مي   ين و ا  دبين   برتر مي  يگراند

  .  نكنددرك
 كه يانسان .گردد متخلق )خوب اخالق( يقدس اخالق به كه است آن در روح يسالمت

 اخـالق  به متصف اگر و است آرامش و سالمت در همواره د،اشب حسنه اخالق به متصف
   .دشو  ميمبتال يروح يهايماريب به د،گرد ناپسند

 مـار يب روح د،دار نيـاز  ژهيـ و يهـا مراقبت و درمان و دارو به ماريب جسم كه طورهمان
 ديـ ريبگ نظـر  در را كودكي ،مثال يبرا .است نيازمند ژهيو يهامراقبت به آن از شيب انسان

 يپژمردگـ  بـه  اششـادابي  شـود،  پرخاش او نيا به ياندك اگر .است سرزنده و شاداب كه
 بـا  و كنـد  ييتنـدخو  د،گرد يانعصب همسرتان كه ديريبگ نظر در همچنين .دشو   مي ليتبد

 خـود  اشـتباه  جبران منظور به وقتي حتي صورت اين در يازرد؛ب را شما نديناخوشا يكالم
  :رشاع قول به .بود ديخواه ناراحت او از خود يژرفا در باز د،خريم ياهيهد شما يبرا

  ندينش مشكل برخاست كهيبام ز      يوحش مرغ نيا كه را دلم مرنجان
ـ  اگر و نرنجاند را يكس دل است ممكن كه آنجا تا ديبا انسان  بـه  د،افتـا  ياتفـاق  نيچن

 از اسـتفاده  بـا  كنـد  يسع ،رفته شخص آن نزد يعذرخواه و يمانيپش اظهار يبرا سرعت
 ؛داشـت  خواهد وجودها     آن نيب يحجاب هم باز اما كند، برطرف او را يناراحت بايز كلمات

   .شكننديم را دل هاحرف يگاه رايز
  شكنديم جدا دوست جدا بيگانه     شكنديم اي دلم  گونهبه هركس

  شكنديم اچر دوست عجبم در من    يست ني باكشكندي اگر مبيگانه

   .نشكند را مرد غرور زين زن و نياورد درد به را زن دل د،مر كه دشو يسع بايد پس
ـ  را االهي يهانعمت شكر و كن يزندگ عشق با ،كن ازدواج عقل با  كـه  ورآ يجـا  هب
   .كند افزون را نعمت ت،نعم شكر

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  174174

   يملكوت صفات و سالم انسان

 از و ودب خواهد يسالم انسان د،گرد متصف يملكوت و حسنه صفات به شخص كه يزمان
 تـا  كنـد  تـالش  دائمـي  هايمراقبت با ديبا حالت اين در ؛دبر   مي لذت يزندگ يهايخوش

   .بردينم يلذت يزندگ از ماريب فرد كه چرا ؛نگردد ماريب
 يانـدك  بـا  او .يستچ بودنش يعصب يلدل كه يندبب و كند خلوت خودش با ديبا انسان

 و زن ،مثـال  يبـرا  .دريابـد  را شيهـا يارميب از ياريبس ليدل دتوان   مي د،خو رفتار در دقت
ـ پد عامل تا بكوشند ديبا د،هستن گريديك با مشاجره حال در همواره كه يشوهر  آمـدن  دي

   .كنند كشف را مشاجرات
 وجـو جست خود وجود در راها     آن و بشناسد را امراض نيا بكوشد فرد اگر ،واقع در

 ،مثال يبرا .كند دايپ را آن ليدل دياب ديجد مرحله در و است كرده يط را مرحله كي د،كن
 شةيـ ر و عامـل  ديبا د،ش خود يماريب متوجه ي،ا نهيك اي و حسود ر،متكب شخص كهيزمان
ـ با سـپس  .گـردد  احـساس  نيا دچار او تا شده سبب يعامل كه چرا ؛كند دايپ هم را آن  دي

   .كند درمان و يابيريشه را ضشامرا
 حـسود  نفر چند است ممكن .دارد را خود ژهيو درمان و خاص ليدل ي،ماريب نوع هر

 دوم فـرد  حـسادت  بـا  ،خـاص  مـسأله  بـه  نسبت افراد نيا از كدام هر حسادت اما د،باشن
   .داشت دخواه را خود خاص درمانها   آناز يك هر ،نيبنابرا .باشد داشته تفاوت

 سـال  هفـت  ديبا ،متوسطه التيتحص از بعد يعموم يدكترا افتيدر يبرا پزشك كي
 چنـد  ،سـال  هفـت  بر عالوه ديبا ،تخصص افتيدر يبرا و كند ليتحص يپزشك رشته در

ـ دار قـصد  هـم  شـما  حـال  .بخواند درس زين گريد سال  و خـود  روان و روح پزشـك  دي
 را ياريبـس  زحمـات  ي،آگـاه  كـسب  و فـراوان  تالش با ديبا ،رو   اين از .ديشو تانخانواده
   .بود ندخواه مندارزش اريبس هايخستگ نيا اما ؛ديشو متحمل

   :كه چرا ؛ردينگ آسان را يروح يهايماريب درمان ديبا انسان :يدكن توجه
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»قَدن    وم ا خَاباهسبيالود]  بازدارنده از رشد   امور  و ها  آلودگي به[ كه آن را     يكس و 1؛»د 
  . نوميد شد]  رحمت حقاز[

 د،گرد تيترب يراقبتم چيه دونب و خود به خود تا كند رها را يشخو نفس كه كس هر
 رهـا  خـود  حـال  بـه  ،باغبان جانب از مراقبت گونه  هيچ بدون كه بود خواهد يدرخت مانند
   .ردك نخواهد يمطلوب رشد درخت نيا ترديد بي و شود

 نبودن علت به د،دهنيم ليتشك را جامعه كارخالف افرادتر     بيش كه نيز يابانيخ كودكان
 تيترب به سعادت، به يدنرس يبرا انسان .اندافتاده روز نيا به كند تيترب راها     آن كه يكس

 ليدل و بشناسد را خود ديبا پس .كند تيترب را خود اريبس تالش با ديبا و دارد ازين يروح
 يابيـ شهيـ ر را خويش وجود در بد اخالق هر اي و گفتن دروغ ،كردن بتيغ ،بودن يعصب
 بـه  دوبـاره  تـا  باشـد  مراقب اريبس ديبا زين ندرما از پس .كند معالجه راها     آن بتواند تا كند

ـ ا در راهنمـا  تنها البته .نگردد مبتال يروان و يروح يهايماريب  احكـام  و قـرآن  مـسير،  ني
   .دباش  مياالهي

  ده درمان يصابر به را همه درد        جان دهرحمت ه دل ما را تو بيارب
  ده آن يخواه چه  آنهر يي،تو داننده        خواستبايدي بنده نداند كه چه ماين

                                                      
 .10، شمس .1
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 يعـد ب دو يموجـود  را او د،خداون كه گفتيم قرآن دگاهيد از نسانا شناخت دربارة تر شيپ
 سـپس  .شد انيب مؤمنون سوره در انسان يماد جسم خلقت يچگونگ ليتفص و كرد خلق

 اللَّه  فَتَبارك« :دفرمو آدمي، يروح جنبه آفرينش از پس خداوند كه شد اشاره مسأله نيا به
  » الْخَالِقِينَحسنُأَ

 .دهـد يمـ  نـشان  را نانـسا  يملكوت بعد و يروح جنبه تياهم وضوح به مسأله نيا كه
 از همه شما بعـد      سپس؛  » لَميتُونَ ذَلِكد  ثُم إِنَّكُم بع  « :دفرمو انسان تكامل ادامه در نيچنهم

 . ميريداين مي

 قيامـت   روز ترديد  بي شما   گاهآن؛  » تُبعثُونَ الْقِيامةِ إِنَّكُم يوم    ثُم« :دفرمو ادامه در دوباره و
  . يدشو  ميبرانگيخته

 يحـ رو جنبـه كـه      ايـن  جملـه  از ؛شد اشاره انسان جنبه دو نيا انيم ييهاشباهت به و
 در تفـاوت  امـا  .دشـو    مـي  مـار يب اوقـات  يگاه و است تيترب ازمندينيجسم جنبه همانند

ـ  د،هستن احساس قابليجسم امراض كه است صورت نيا به مذكور جنبه دو يماريب  يول
 بـا  يممـستق  ارتبـاط  در جـسم  و روح كـه  اجـ آن از نيچنهم .ستندين نيچن يروح امراض

ـ ن جـسم  بر يروح امراض يبرخ د،هستن گريديك  از ايپـاره  منـشأ  و ردگـذا    مـي  ريتـأث  زي
   .گردديميجسم يهايماريب

ـ ا بـه  دنيرسـ  يبـرا  ديبا او و است تكامل به دنيرس انسان خلقت از هدف  هـدف  ني
 مـار يب يو روح كنـد،  رهـا  حيرو يتترب بدون را خود انسان اگر .كند تالش اريبس ميعظ
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ـ ن پـرورش  و تيترب به است، شده دمتول تازه كه ايبچه :يمكن دقت حال .دشو  مي  ؛دارد ازي
   .شود انسان كه كند يسع ديبا نيز او چون
  

  قرآن بخششفا درنسخه سعادت راه

 قـرار  نآقـر  بخششفا نسخه در را سعادت راه خداوند د،برس تكامل به انسانكه     اين يبرا
  :يدفرما مي. يمايدبپ را راه خود ياراخت با كه است داده

 گـزار  سـپاس  يـا  ؛ داديم نشان راه را به او      ما 1؛» كَفُورا إِما إِما شَاكِرًا و     السبِيلَاه  إِنَّا هدينَ «
 . خواهد بود يا ناسپاس

 باشد االهي يهانعمت رگزارشك او اگر .ايم  هآموخت انسان به را شر و ريخ راه ما ي،عني
 هستند يروح يهابيطب رانامبيپ كه چرا ؛درس   مي تكامل به رديگ شيپ در را امبرانيپ راه و
ــسخه و ــفابخش يان ــب از را ش ــالق جان ــسان خ ــدآورده ان ــا در .ان ــسخه ني ــام ن  تم

 بـا  آدمـي  كـه  اسـت  شده انيب هايماريب از يريشگيپ و درمان براي الزم يهادستورالعمل
   .درس  مييرستگار به ،آن به عمل

 نظر ريز را خود كه يصورت در و است حركت و ريس حال در ت،لحظا همه در انسان
 به متخلق د،ريگ قرار خداوند تيوال تحت كه يكس رايز .دگرد   مي يمتق د،ده قرار امبرانيپ

 سريم هايسخت تحمل بدون ،واال و ميعظ مرحله نيا به دنيرس البته .دشو   مي يااله اخالق
 قـرار  طانيشـ  تيـ وال تحـت  رينـاگز  نگيـرد،  قـرار  خدا تيوال تحت اگر اما .بود نخواهد

   .ندارد وجوديسوم راه ،راه دو نيا از ريغ و ديرگ مي
 ؛كـرد  خواهد سقوط نيالسافلأسفل سمت به يرد،گ قرار يطانش يتوال تحت انسان اگر

 را به ضـد     ي نارواي شبهات [شياطين ،گمانبي 2؛» الشَّياطِينَ لَيوحونَ إِلَي أَولِيĤئِهِم    إِنَّ« :كهچرا
                                                      

 .3، انسان .1

 .121، انعام .2
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  .ندكن يبه دوستانشان القاء م] احكام خدا

   .شد نخواهد طانيش يرگيچ متوجه كهيطور به ؛دشو  ميغافل انسان حالت نيا در
  

  نور يسو هب حركت

 كه چرا ؛ندك هيتزك را خود نفس ديبا يت،انسان يعال مدارج كسب و رفتن باال يبرا ،انسان
ـ  آدمـي  ر،گـ يد عبارت به .يستن ممكن نفس ايهو به عمل با راه نيا پيمودن  يريسـ  كي

 نفخـه  روح چون ؛دباش   مي اهللا يال انسان قتيحق و روح ريس نآ و رددا يروحان و يومعن
ـ با و اسـت  ملكوت و ياصل وطن هب او بازگشت و ستا يگرد عالم از و االهي ـ ا در دي  ني
  :يدگو  ميكه يمولو از بشنو .برسد تكامل به عالم

   فكنمجاآن  خود باز برانم كه بهرخت  دانميم نيقي است يعلو عالم از كه جان
   از بدنماند ساختهي قفسروزي چند    خاك ازعالم مين ملكوتم باغ مرغ

 يزنـدگ  و لياصـ  وطـن  و باشـد  ايـ دن روز چند يبرا ما غصه و غم تمام دينبا نيبنابرا
 و گفـت  وداع را يفان دار ديبا ،مينخواه چه و ميبخواه چه چون يم،كن فراموش را يقيحق

  :وش همنوا ي،مولو با پس .كرد آماده روز آن يبرا را خود
   بزنمبالي و پر يش سر كوي هوابه  دوست بر تا كنم پرواز كه روزآن خنك

   وطنمتا باز برد مرا آورد كهآن  روم باز خود به كهجا   ايننامدم خود هب من

ـ ا از تا گرفت قرار خدا تيوال تحت ديبا پس  قـت يحق و نـور  عـالم  بـه  ظلمتكـده  ني
 آمنُـواْ   ولِـي الَّـذِينَ       اللّـه « :دشـ  نائـل  آخرت و ايدن سعادت به رنو انيراه با و كرد عروج

؛ انـد   كـه ايمـان آورده     ست ا يكسان يار  سرپرست و  خدا 1؛» الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ   منَ يخْرِجهم
  حـسنه و   اخـالق  ،ايمان[ نورِ   ي سو به] فجور و   فسق ،شرك ، جهل ي[هاي را از تاريك   آنان

                                                      
 .257، بقره .1
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  . دبر  ميبيرون] تقوا
 ،نييپـا  سـمت  بـه  حركـت  و اسـت  نور سمت به حركت ،باال سمت به حركت يعني

ـ ي ي،رفت باالتر خود گاهيجا از ياندك اگر .است يكيتار و ظلمت يسو به حركت  بـه  يعن
   .ياآمده در داوندخ تيوال تحت وكرده حركت نور يسو

  
  ظلمات يسو هب حركت

 را او يخطـر  گـر يد د،كـر  صـعود  نـور  سمت هب انسان يوقت كه ستين معنا بدان نيا البته
 از بـسا  چـه  و د،كنـ  سـقوط  نييپا سمت بهلحظه هر در است ممكن زيرا ؛دكن   نمي ديتهد

 كَفَرُواْ أَولِيĤؤُهم الطَّاغُوت    والَّذِينَ« :دابي تنزل ت،اس داشته قرار آن در كه ايبرجسته جايگاه
 كه  گرانندطغيان سرپرستانشان د، كه كافر شدن   يكسان و 1؛»لُماتِ الظُّ إِلَييخْرِجونَهم منَ النُّورِ    
  . ندبر  مي بيرونهايتاريك يآنان را از نور به سو

 همچـون  يصـفات  دچـار  و فراگرفتـه  يكيتـار  را قلوبـشان  د،اننكرده مراقبت افراد نيا
   .اندشده انيعص و توطئه ،ايدن حب ر،غرو ر،تكب ر،مك ،لهيح ،كذب ر،كب ،وسوسه ت،شهوا

 تحت هنوز كه بداند ديبا د،كن  مي مشاهده خود در را صفات نيا از يكي كه يانسان هر
 مقـصر  ييتنها به طانيش نيب نيا در البته .دكن  مي حكم او بر طانيش و است طانيش تيوال

   .است ما روح بودن ماريب د،كن مي كمك طانيش به كه يمسائل از يكي زيرا ؛ستين
  

  دل يكور سبب ت،غفل

ـ    نمـي  ،غافل انسان .است »غفلت« شود، توجه آن به ديبا كه يمسائل نيترمهم از يكي  ددان
 زدگـان غفلت دربارة ياتيآ به ترشيپ .فهمدينم را نفس هيتزك يمعن و دارد يبد صفت چه
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  :دكر اشاره هيآ نيا بهتوان   ميجمله از .شد اشاره
»لَقَدأْنَا   وذَر نَّمهنَ ا   لِجونَ        كَثِيرًا مفْقَهالَّ ي قُلُوب ماإلِنسِ لَهالْجِنِّ وصِرُونَ     بِهبنٌ الَّ ييأَع ملَهو 

 آدميان  و جنّيان از   ي بسيار مسلماً و 1؛» هم الْغَافِلُونَ  أُولَـئِك ... بِهابِها ولَهم آذَانٌ الَّ يسمعونَ      
در ] ار االهي   معارف [آن يلهاست كه به وس    يهايآنان را دل  ] زيرا [ايم  دوزخ آفريده  يرا برا 
ـ نمـي ]  را حـق  هـاي   نـشانه  حقـايق و  [ است كـه توسـط آن        يچشمان و د،يابننمي  و د،بينن

 ماننـد   آنـان  د،شـنون نمـي ]  را پيـامبران   خـدا و   سـخن [ است كه به وسـيله آن        يهايگوش
  . هستند] ي خداتآيا  وازمعارف[ غافل  وخبري كه باينانند ترند؛چهارپايانند بلكه گمراه

 و چـشم  ،گـوش  ،هـا   انـسان  در اطالعات افتيدر لهيوس ،هيآ نيا براساس كه شد انيب
 خواهـد  محـروم  معلومات از ياريبس افتيدر از د،نباش سالم انسان چشم اگر .است قلب
 را هـا رنـگ  كـه  هـم  قدر هر ت،سين برخوردار يينايب نعمت از كه يانسان ،مثال يبرا .بود
 يكـس  .اسـت  شكل نيهم به زين دنيشن .كند درك راها     آن دتوان   نمي د،نكن فيتوص شيبرا
 شـرح  ،مثال يبرا .كند درك را ياديز مسائل دتوان   نمي ت،اس محروم ييشنوا نعمت از كه

   .ستين پذير  امكانناشنوا انسان يبرا پرندگان چهچه و واناتيح يصدا
 در.  كند دريافت قلب   باها را      آن يد از معلومات هستند كه انسان با      بسياري ين، ب يناما در ا  

 يـه  آ ايـن  ، واقـع  در.  كنـد  يافت را در  حقايقي دتوان   باشد، نمي  بيمار هم صورت اگر قلب     ينا
 چشم و گـوش     ي دارا زده غفلت يها   كه انسان  دكن   مي يان ما ب  ي مطلب مهم را برا    اين يفه،شر
  . ندباش  غافل مييقا درك حقازها غافل است،   كه قلب آنجايي از آناما هستند، اهريظ

 فقـط هـا      هـستند كـه مـا توسـط آن         ابزارهـايي  ي و گوش ظـاهر    چشم يگر، د ي عبارت به
 از مـسائل  بـسياري  كـه   انـساني . اسـت  قلب   كار كردن درك   اما يم؛ بشنو يا و   ينيم بب يمتوان  مي

 وجود داشتن چـشم و گـوش        با گيرد،يها عبرت نم     آن از ولي   شنود و مي  دبين   مي رااطرافش  
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 اندك دچـار    اندك كند،   ي حال سپر  ين را در ا   يادي اگر مدت ز   و.  است ين غافل جزء ،يظاهر
 دشو   سبب مي  ها آن توجه نكردن   عنيي.  است نوا و ناش  ينا ناب درس   كه به نظر مي    دشو   مي يحالت
.  را نداشـته باشـد  ي سخن حقـ يچ هيدن نكند و تحمل شن تأثير و ا در ايموعظه يچ ه يگركه د 
  .  او استي چشم باطني بلكه از درون و كوريش ظاهرجا مشكل نه از گو اين

  
  غفلت جهينت

   »!دروازه گوش كي و است در گوش كي« :يدگو  ميكه است يالمثلضرب
 شده وارد او قلب بهكه     اين يجا به د،شنويم را يحق سخن يوقت هم زدهغفلت انسان

ـ  و ددهـ مين گوش اي دكن  مي فراموش را آن سرعت به د،كن ريتأث وي در و  درك اصـال  اي
 آنـان  1؛» كَاألَنْعامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ       أُولَـئِك« :دهستن قرآن خطاب نيا مورد افراد نيا .دكن  نمي

 . ترند مانند چهارپايانند بلكه گمراه

 فهيشر هيآ نيا ادامه در .هستند ترپست زينها     آن از بلكه ت،وانايح مانند افراد نيا يعني
 .اند]ي خداآيات  وازمعارف[ غافل  وخبري كه باينانند 2؛» هم الْغَافِلُونَكأُولَـئِ« :يدفرما مي

 هـا   انـسان  غفلـت  سـبب  امـا  .است فراگرفته راها     آن »غفلت« كه هستند يكسانها   اين
ـ با كـه  نددان  نميو اندآمده يادن به چرا نددان  نميكه است نيا از ها  انسان فلتغ ست؟يچ  دي
 بـه  د،بفهمـ  را بودن انسان يمعن فرد، اگر .كنند تالش تيانسان ياالو مقام به دنيرس يبرا

  :تاس آمده ايدن نيا به چرا كه برد خواهد يپ زين مسأله نيا
  يشتنم چرا غافل از احوال دل خوكه  سخنم شب همه و است نيا من فكر هاروز
   وطنم؟يي آخر ننمامرو  كجا ميبه    بود چه بهر آمدنم ،امآمده كجا ز
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 و درو   مي سو نيكدام به دفهم   مي ،بودن انسان يمعنا و خلقت هدف از يآگاه با انسان
   .دشو  ميروشن او يبرا معاد و مبدأ

  :دنشو  ميميتقس يفراوان يهادسته و هاگروه به ها انسان بنابراين
 خوابيـدن  ، تنها به خوردن   يا دن ي و از زندگ   ندبر  ها در غفلت به سر مي        گروه از انسان   يك

  . مانند چهارپايانندآنان؛ » كَاألَنْعامِأُولَـئِك« :اند پرداختهخويش ي جسمتيالو تما
 دل آن زودگذر يها  لذت به وشناخته يخوب به را ايدن كه هستند ييها  انسان ،دوم گروه

 يابد اتيح يآباد فكر در همواره و ندكن  مي استفاده آن از ازين اندازه به تنها بلكه ؛اندنبسته
 كند ايدن فداي را شيخو تيانسان دينبا كه دانند  مييخوب به نانيا .هستند شيخو آخرت و
 اءياول ،گروه نيا .هستند تكامل به دنيرس و خود يخداداد ياستعدادها ييشكوفا يپ در و

   .هستند امبرانيپ و خدا
 زانيـ خ و افتـان  حالت و اندگرفته رارق گروه دو نيا نيب كه هستند كساني ،سوم گروه

 بـه  يگـاه  و ندكن  مي تالش شيخو آخرت يبرا و هستند داردالنيب زمره در يگاه .رنددا
 امـت يق روز افراد يبعض .هستند يماد زودگذر يها  لذت فكر به تنها ت،نخس دسته همراه

 امـا  ؛ندكن  مي نور يتقاضا هستند ينوران كه ها  انسان يبرخ از و داشت نخواهند ينور چيه
ـ با را نور نيا كه دشو   مي گفتهها     آن به و ندشو رو مي   منفي روبه  پاسخ با ـ دن از دي  كـسب  اي

 در مـا  همـراه  شما مگر :دنيگو   مي ينوران افرادِ به نانيا .ديآورديم همراه به خود با و كرده
   جهنم؟ ما و شد بهشت گاهتانيجا شما كه شد چگونه پس يد،نبود ايدن

»موقُولُ   ينَافِقُونَ يالْم نَافِقَاتالْمنُو   ومِـن        ا لِلَّذِينَ آم انظُرُونَـا نَقْتَـبِس  ـوا     نُّـورِكُمجِعقِيـلَ ار 
 انـد،   ايمـان آورده   كـه    ي منـافق بـه كـسان      زنان و كه مردان    يروز 1؛»وراءكُم فَالْتَمِسوا نُورا  

ـ    بـه . گيـريم از نور شما بر   ] يپرتوي[ ما را مهلت دهيد تا       :دين	�  ��  بـه پـشت     :د آنـان گوين
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  .  بجوييدينور]  خودي براجااز آن[ و يدبرگرد]  ادني [سرتان 
»مونَهنَادقَالُ    ي كُمعنَكُن م فَ   وا أَلَم لَكِنَّكُملَي وب  تَنـتُم      تُمـصتَرَبو كُمأَنفُـس  ـتُمتَبارو   غَـرَّتْكُمو 

 ح انِيرُ اللَّهِ   تَّيالْأَماء أَمغَرَّكُم    جبِاللَّهِ و بـا  ]  دنيـا  در[ آيا مـا     :ددهن را ندا مي   مؤمنان 1؛» الْغَرُور
] رسـول   با خـدا و    يدشمن  نفاق و  سبب به[ شما خود را     يول ، چرا :دينگو   مي ؟شما نبوديم 

نشستيد ]  پيامبر ينابود  اسالم و  چراغ شدن   خاموش[ انتظار   به  افكنديد و  هالكت در بال و  
 ت،شـما را فريفـ    ] پايـه  يب  و زدرا  دور و  ي[آرزوها در ترديد بوديد و   ]  به حقايق  نسبت[ و
 .  را فريب دادشما ،فريبنده] شيطان[  ورسيددر ]  شماي نابودبه[ فرمان خدا تا

 ميكـرد  دايپ را راه اما ؛ميبود ايدن در شما اههمر به ما :كه شنوديم پاسخچنين    اين! يآر
   .دينداد انجام را كار نيا شما ولي ميموديپ را آن و

 ؛دهند انجام ديبا كه دارند عهده بر را يفيوظا ايدن در كه دانند  ي م گروه نيا ،حال هر به
 يبرا يفرصت گريد د،شون داريب كامالًها     آن كه يروز ايآ !سپارنديم فردا به را امروز كار اما

   ؟داشت خواهد وجود هاگذشته جبران
 او   نباشد و مـرگ    ها جبران گذشته  ي برا ي شود كه فرصت   يدار ب ي است انسان زمان   ممكن

 ربـك؟من   مـن «:  به او خطاب شود    كه شود   حاصل در قبر    يداري ب ينرا در برگرفته باشد و ا     
  :  كنندعطا وي دوباره به ي بخواهد كه فرصتاالهيو با التماس از مأموران » ...نبيك؟و

هـا    يما تَرَكْت كَلَّا آن    أَعملُ صالِحا فِ   لَعلِّي * الْموت قَالَ رب ارجِعونِ      أَحدهم إِذَا جاء    حتَّي«
 بـاز  خـود  يدشـمن  از حـق  دشـمنان  [2؛»يبعثُـونَ كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم برْزخٌ إِلَي يومِ        

 يبـرا [ مـرا  !پروردگـارا  :ديـ گو   مـي  د،رس در مرگ را آنان از ييك كه يزمان تا ]ايستندنمي
 ]برابـر [ رد اسـت  اميـد  * بازگردان ]دنيا به زده سر من از كه يتقصيرهاي و گناهان جبران

 او بـه  [ .دهـم  انجـام  ياشايـسته  كـار  امواگذاشـته  ]دنيـا  در ثـروت  و مال ر،عم از[ چه  آن
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ـ  يسخن اين ترديد بدون ]ييگو   مي كه[ نيستچنين     اين ]:دينگو  مي  او كـه  اسـت  فايـده يب
   .ندشو  ميبرانگيخته كه يروز تا است يبرزخ رويشان پيش و ت،اس آن گوينده
  . باشد) نه (»كال« او پاسخو 
 ؛دكن  مي داريب مدرسه به رفتن يبرا را فرزندش كه ديريبگ نظر در را يمادر ،مثال يبرا

ـ ب قـصد  اصـال  چون زندمي خواب هب را خودش يگاه و دشو   نمي داريب او اما  شـدن  داري
 امـا  د،نشـو    مـي  داريب ها  سانان يگاه .اندآمده ها  انسان ساختن داريب يبرا زين امبرانيپ .ندارد

 و خـواب  نيب را راه نيا چنانهم آنان .دگير   مي فرا راها     آن غفلت و هستند آلودخواب گاه
   .ندكن مي يط يداريب

 تـا  .اسـت  »غفلت« بكوشيم، آن ازاله در شدت به ديبا كه يليرذا نيترمهم از يكي پس
 .داشـت  نخواهـد  اي  دهيفا د،انيبنما وا به را راه راهنما چند هر ت،اس غافل انسان كه يزمان
 يداريب« ت،غفل برابر در .باشد سودمند برايش راه دادن نشان تا باشد داريب بخواهد ديبا او
   .است »تفكر و

  
  اخالق پرتو در انسان رشد

 اريبس صفت »غفلت« .كرد خواهد يتر   بيش رشد د،كن توجه اخالق بهتر     بيش هرچه آدمي
 نيـي عل ياعل به هم دتوان   مي انسان .دشو   مي نيالسافل أسفل هب سقوط موجب كه است يبد

 صعود قصد كه يكوهنورد ترديد،  بي .دارد را نيالسافل أسفل به سقوط تيظرف هم و برسد
 غفلت لحظه كي اما ؛دشو   مي ياريبس زحمات متحمل رفتن باال يبرا د،دار را كوه عهقل به
   .گردد يسرنگون و سقوط سبب دتوان  مياو

 آسان صورت   يار كردن بس  سقوط اندازه كه صعود كردن دشوار است،        همان ين،برابنا
 يـن  ا مـصداق  سقوط كنـد و      ي راحت به غفلت،   ي با اندك  دتوان   مي يز ن انسان پس،. دگير  مي

  :  شوديهآ
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ـ    آنـان  1؛»لْغَـافِلُونَ  أُولَـئِك هـم ا    ضَلُّأُولَـئِك كَاألَنْعامِ بلْ هم أَ    « د بلكـه    ماننـد چهارپايانن
 . اند]ي خداآيات و ازمعارف [غافل  وخبر ي كه باينانند؛ ترند گمراه

 هـم   يوانـات  از ح  حتـي  هـستند؛  غافل  و خبر يب خدا   آيات و كه ازمعارف    آنان يعني
 يش علت خلقت خـو    در ستندتوان   عقل بودند و مي    ي افراد دارا  اين زيرا ند؛گرد   مي ترپست

 بـه   مايـه    گـران   عمـر  ي خود كوشا باشند ول    يفطر ي استعدادها يي شكوفا ي و برا  ينديشندب
  . غفلت گذشت

 يعبارت به .ديرس خواهد ييباال اريبس گاهيجا به د،ابي دست تيانسان مقام به انسان اگر
 از سـخن  گـر يد جـا آن در .اسـت  داده قـرار  او يبرا را عيرف بس يگاهيجا خداوند ر،گيد

ـ اول ترديـد   بـي  .ستين جهنم و بهشت  خـالص  را خـود  ،»بهـشت « بـه  تنرفـ  يبـرا  اهللا اءي
   .است اهللا لقاء آن و دارندبرجسته اريبس هدفيها   آنبلكه ؛انددهينگردان

 عـد ب تنهـا  يويـ دن خـزائن  .كرديم عطا خود امبرانيپ به خداوند ت،داش ارزش ايدن اگر
 همـواره  و دشـو    نمـي  اشـباع  گـاه   هـيچ  او يماد بعد البته و دهديم پرورش را انسان يماد

 د،كن شرفتيپ و رشد يمعنو لحاظ از چه هر انسان كه است ليحا در اين است طلبدهايز
 رفتن د،كن سقوط نييپا سمت به اندازه هر و شد خواهد ترارزشيب نزدش در يويدن امور

ـ  و شـد  خواهد تريافتنيندست و دشوارتر شيبرا باال به  گـران يد و خـود  يبـرا  را يبهاتشُ
   .دكن مي جاديا

 بـا  كـردن  مبـارزه  مـا  فهيوظ نيترمهم كه يابيم  ميدر د،ش مطرح كه يسخنان هب توجه با
   .است »غفلت« صفت

ـ   مـي  انيب اشخاص زا يبرخ احوال انيب در قرآن كه يگريد مهم مسأله چنـين     ايـن  دكن
 2؛»الْغَـافِلُونَ ك هـم     علَي قُلُوبِهِم وسمعِهِم وأَبـصارِهِم وأُولَــئِ       اللّه الَّذِينَ طَبع    أُولَـئِك« :تاس
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 اينـان  و �زده] شـقاوت [ مهـر    چشمـشان   و گـوش   خـدا بـر دل و      كه هستند   ي كسان اينان
  . اندي واقعخبرانيب

 ادامه در .شنوندينم و ننديبينم كه گرفته قرار قلوبشان بر هايي  حجاب د،افرا نيا يعني
 شگـو  و چـشم  و قلـب  يدارا نيلغـاف  :تگفتوان     مي .هستند نيغافل افراد نيا :يدفرما  مي

   .ندارند را كردندرك يتقابل اما هستند،
  

  است يروح عدب تيترب ،قرآن هدف

 يوانيت افراد زده شده است كه تا درجه ح        ين و چشم ا   گوش ، غفلت بر قلب   مهر ، واقع در
  .  هستند»واالخرة ايالدن خسر« افراد ين او اند ياد بردهاز خود را يتسقوط كرده و انسان

ـ ن ييغـذا  دسـتور  ،رودا بر عالوه د،رو   مي پزشك نزد به ماريب يانسان يقتو  دريافـت  زي
 يعمل چه بايد انسان كه ندكن  مي انيب يعني ؛هستند شكل نيهم به هم اسالم احكام .دكن  مي
ـ برآ خـدا  بـه  اضاعتر مقام در دينبا او .ندك اجتناب يعمل چه از و دهد انجام ديبا را  و دي

   .است حرام من بر گريد بعضي و واجب من بر اعمال از يبرخ چرا كه ديبگو
 و دشـو    مـي  انسان يماريب موجب يزيچ چه كه داند   مي و كرده خلق را انسان خداوند

ـ ترب ،قـرآن  هـدف  ،واقع در .دكن  مي كينزد تيانسان به را او يعمل چه  و يروحـ  بعـد  تي
   .است تيانسان تكامل

 منـع  مسائلي ما را از     دليليكه ب    اين نه د،ن ك يك نزد يت ما را به انسان    دخواه   مي خداوند
 ي بـرا  يي و چـه غـذا     يد بخور يي چه غذا  يد كه بگو  يست ن ين قرآن تنها ا   هدف. كرده باشد 

 هستند كـه    هاييمعلم ،پيامبران.  روح انسان است   يت قرآن ترب  هدف بلكه ؛ است حرام شما
 يـز  ن پيـامبر  د،دهيتور م  دس ي سالمت ي كه پزشك برا   گونه  همان.  دارند را آدمي يتقصد ترب 

 د خـو يـل  ماساس داروها را بر دتوان  نميبيمار. دكن  را اعالم ميدستوراتي روح   ي تعال يبرا
 دسـتورات .  مصرف كند كـه پزشـك دسـتور داده اسـت           يبي همان ترت  به بايد بلكه د،بخور
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  .  امر شده استكه شوند اجرا يبي به همان ترتبايد هم يامبرانپ
هـا     آن د،نيبگو روغد پزشك به ندتوان   مي كه ندكن  مي تصور مارانيب يبرخ اوقات يگاه

 پزشـك  نزدكه     هنگامي ؛ندكن  مي تناول ممنوع هايغذا از يا و خورندنمي را خود يهادارو
 عمـل  دسـتورات  طبـق  ماريب اگر زيرا ؛دشو   مي دستور از آنان يچيسرپ متوجه او ند،رو  مي

 دستورات از كيچيه به ماريب اگر ايآ .افتييم هشكا او در يماريب عالئم حتماً د،بو كرده
  !؟بود خواهد گذارريثأت او معالجه د،نكن يياعتنا پزشك
  
  انسان به قرآن خطاب

 مـورد  ) مـردم  اي ( الناس يها أ يا باابتدا   در. دكن   مي يان ما ب  ي را برا  ي مسائل يبا چه ز  خداوند
چنـين     ايـن   و يم تقـس  ي مختلفـ  هـاي  را به گـروه    ها  انسان و پس از آن      دهدخطاب قرار مي  

   ...ياأيهاالمتقون ،...أيهاالمنافقون يا ،...ياأيهاالكافرون ،...ياأيهاالمؤمنون :دكن خطاب مي
 جمله از ،فراوان يهانعمت از فادهاست با تا است گذاشته باز انسان يبرا را راه خداوند

   .كند حركت ريمس آن در و ابديب را صحيح راه ،رسل ارسال و يوح و عقل
  

  خدا رحمت از تيمحروم

ـ ا مـورد  يآدم كه درس   مي ييجا به كار ،انسان مكرر ينافرمان با  قـرار  خداونـد  طـاب خ ني
ـ  1؛» تُنذِرهم الَ يؤْمِنُـونَ    لَم ام علَيهِم أَأَنذَرتَهم  سواءإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ    « :دگير  مي  ي بـرا  ترديـد يب

 يا بيمشان   يبيمشان ده ]  عذاب از[ است چه    يمساو د،فرنكا] آياتش  خدا و  به[ كه   يكسان
 . آورند نميايمان، ينده

   .آورندينم مانياها   آنينده چه و يده تذكر و اندرز را افراد نيا چه !امبريپ اي ي،عني
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 إِنَّغْفِرَ اللَّه لَهم  تَستَغْفِرْ لَهم لَن ي    لَم ام لَهم أَستَغْفَرْتسواء علَيهِم   « :يدفرما   مي گريد يجا در
 چـه   ي آنان آمرزش بخـواه    ي چه برا  است آنان يكسان    يبرا 1؛»اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِينَ    

  . دكن  مردم فاسق را هدايت نميخدا همانا .آمرزد هرگز آنان را نميخدا ،ينخواه
ها را   اينخداوند ي،نكن و چه ي افراد استغفار كنين ابراي چهتو ! يامبراي پ يعني،

  .بخشدينم
 انتهـا  تا ابتدا از را زيچ همه خدا رحمت بخشد؟ينم را افراد نيا خداوند چرا يراستبه

 را امبرشيپ خداوند چرا پس .است او رحمت از يديناام ،رهيكب گناهان از يكي و فراگرفته
  !دهد؟يم قرار خطاب مورد گونه اين

 از كـردن  زيپره و دارو گريد كه است يماريب همان حال مانند افراد نيا حال ،واقع در

 او مـرض  و داده جـوابش  دكتـر  يعني ؛داشت نخواهد او يبرا ينفع چيه ممنوعه يهاغذا

 در گـاه  زين انسان قلب .است معجزه ازمندين او يشفا ،معروف قول به و ستين عالج قابل

  .دكن  نميهتفق نآ با گريد و دشو  مياهيس ،فراوان گناهان به ارتكاب اثر

] را االهـي    معـارف [ است كه به وسـيله آن        يهاي را دل  آنان 2؛»لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ بِها    «

 . يابندنميدر

ـ   ها نمي    آن در يريأثت چيه اما د،شنونيم را واعظ و امبريپ و خدا كالم ي،عني ـ  .دكن  يحت

   .درو  مينيب از آن ريتأث سرعت به د،گذاربها   آنبر ياندك ريتأث اگر

 انجـام  يدخواه   مي ي كار هر. » ماشئتم اعملوا «:ديافرم   مي ها   حالت خداوند به آن    يندر ا 

 پرستش  مورد د،ي هست يل چه را كه ما    هر ،» ما شئتم  اعبدوا« :ديافرم   مي يگر د ييدر جا ! يدده

  .  هستند كه پزشك جوابشان كرده استيها كسان  اين، واقعدر. يدقرار ده
                                                      

  .6، منافقون .1

 179، اعراف .2
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 ميدهـ  انجام يكار چه ديبا ت،اس ماريب اگر نه؟ اي است ماريب ما قلب ايآ ،يدد ديبا پس
 كـه  يكـس  م؟ينگرد مبتال كه ميده انجام را يعمل چه ت،سين ماريب اگر و م؟يكن دايپ شفا تا

 نـشناخته  را خـود  واقع در و است اشتباه در شدتبه د،نداريماريب گونه  هيچ دكن  مي تصور
   .باشند دهيرس مقام نيا هب جاهدتم با كه سالكاني مگر ؛است
 شفا يبرا را شهرتان مارانيب :دفرمودن يشهر مردم به �يسيع حضرت كه ندكن  مي انيب

 ايـشان  .آوردنـد  حـضرت  نـزد  د،بودن يجسم ماريب كه را نفر چند .دياوريب من نزد گرفتن
 هـم  قـدر  نيهمـ  ر،شـه  يـن ا در سالم افراد همه تعداد اگر :دفرمو و كرد مارانيب به ينگاه
 در كـم  چند هر سالم يافراد كه است يباق شكرش يجا هم باز يعني .است خوب د،باش

   .است يروح سالمت همانا ،بودن سالم از �يسيع حضرت منظور .باشند شهرها
 نـد كن  مي نرم پنجه و دست يروح يمارهايب با ها  انسانتر     بيش كه ميابي   مي در ،نيبنابرا

   .ندهست خبريب امر نيا از خود و
  
  1متضاد سرنوشت دو نيب انسان

 محبـوب  طرف از كه يقرب به وصول اي يريم،درگ عمر طول در متضاد سرنوشت دو ينب ما
 فِي فَادخُلِي * مرْضِيةً إِلَي ربكِ راضِيةً ارجِعِي * الْمطْمئِنَّةُ أَيتُها النَّفْس يا «:يدبرآ خطاب نيا

 پروردگارت در   ي سو به * ! يافته اطمينان و جان آرام گرفته     يا 2؛»نَّتِيوادخُلِي ج * عِبادِي  
پـس در ميـان بنـدگانم     * گـرد  بـاز  ت، هم از تو خشنود اس   او  و ي از او خشنود   كه يحال
  . شو بهشتم وارد در و * يدرآ

ـ  استغاثه به را او يبخواه اگر كه ،آتش يهازبانه يانم در اي و  يمانيپـش  راظهـا  و يطلب
 ربنَا غَلَبت   قَالُوا*  فَكُنتُم بِها تُكَذِّبونَ     لَيكُم ع تُتْلَيأَلَم تَكُنْ آياتِي    « :يدآ پاسخ گونه   اين يي،نما

                                                      
 يآرزومند ثيحد، يقيحق محمود ميكر استاد :زا نقل به .1

 30 تا 27ر، فج .2
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ـ  اخْسؤُوا قَالَ*  عدنَا فَإِنَّا ظَالِمونَ     فَإِنْ أَخْرِجنَا مِنْها    ربنَا * ضَالِّينَعلَينَا شِقْوتُنَا وكُنَّا قَوما      ا  فِيه
 شـما   و شـد آيا آيـات مـن بـر شـما خوانـده نمـي            ] :ديگو   مي ن به آنا  خدا[ 1؛»ولَا تُكَلِّمونِ 

 ما بر ما    شقاوت  و يبخت تيره! ارا پروردگ :دگوينمي  *كرديد؟ها را تكذيب مي     آن] همواره[
 بـه [ اگـر    پـس  ر، ما را از دوزخ بيرون آ      !پروردگارا  *ديم بو اه گمر ي گروه ما و د،چيره ش 

 يا [:ديـ گو  مـي ] خـدا  [* ستمكار خواهيم بـود      ترديديب �بازگشتيم] هايگمراه و هايبد
 !  من سخن مگوييدبا در دوزخ گم شويد و!] سگان

 از بعـد  منحـصراً  ت،شـقاو  يتنگنـا  نيا از ييرها و سعادت منزل سر به وصول !يبار
 يبـرا  نباشـد  اعتقاد نيا اگر كه است حساب و زيرستاخ وجود به نيقي و ديتوح به اعتقاد
   .ستين يمهار چيه انسان سركش نفس

 نهاد يايزوا در اكنون هم كه سازدمي فراهم را جهنم يانرژ ت،آخر ادي يفراموش !آري
  :رايز .هست تو با جا همه ريذخا نيا و ياندوزيم خود

  .  دارداحاطه  ترديد هم اكنون دوزخ بر كافرانبدون 2؛» جهنَّم لَمحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَوإِنَّ«
 بهشت يهاگل بذر د،معتقدن شتنيوخ با جبار حضرت تيمع و زيرستاخ به كه آنان و

   .است موجود جانشان نهانخانه در اكنون هم
   . پرهيزكاران نزديك آورندي بهشت را براروز آن ؛»لِلْمتَّقِينَ الْجنَّةُ وأُزلِفَتِ«
  

  �سجاد امام تعجب

 كـه  گردنـد  مطلـع  چون كه ييها  انسان از مكن  مي تعجب من« :دنيفرما  العابدين مي   زين امام
ـ  و نـشوند  مـار يب تـا  ندكن  مي زيپره آن خوردن از د،دار ضرر شانيبرا ييغذا  شانيـ ماريب اي
 روح مضر يغذا مانند كه گناهان از چرا اما .باشد ذيلذ ،غذا آن كه چند هر د،نگرد ديتشد

                                                      
 .108ـ 105، مؤمنون .1

 .54ت، عنكبو .2
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   .»دارندينم بر دست رد،گذا  ميريتأث انسان
ـ اهم از هـا   انـسان  ناآگاهي امر نيا ليدل فتگ ديبا كـه     ايـن  و اسـت  روح معرفـت  تي
 آن ريتـأث  اما رد،گذا   مي ريتأث انسان روح بر زين گناه د،كن  مي اثر جسم بر طعام كه طورهمان

   .دشو  نميخالصه ايدن اين در
  
  روح يماريب آثار

 مـرگ  از بعد به يكار و دشو   مي ماريب ايدن نيهم در د،كن تناوليناسالم يغذا از انسان اگر
ـ دن در روح اگـر  اما .دگير   مي قرار خاك ريز جسم ،مرگ از پس كه چرا ؛ندارد او  مـار يب اي
ـ ا در كـه  يامراضـ  جمله از .دبر   مي رنج يماريب آن از آخرت در هم و ايدن در هم ود،ش  ني
 او بـه  هـا يمـار يب نيا .است ...و غرور د،حس ر،كب ي،نگران ،اضطراب د،شو   مي متحمل ايدن

 كـرد  خواهـد  يزندگ چنان هم آخرت در ،نيا بر عالوه .دهندينم را ستنيز راحت اجازه
   .دهديم دست از را خويش آخرت و ايدن يانسان چنين و است ختهسا خود يبرا كه
  

  ستا يريشگيپ يبرا اسالم احكام

 هـا   انـسان  شـدن  مـار يب از و سـت ا يريشگيپ يبرا ،اسالم احكام كه ميكن  مي ديتأك هم باز
 اتمـضرّ  بـه  كـه  كـسي  .اسـت  حرام اسالم حكم در شراب ،مثال يبرا .دكن  مي يريجلوگ
 ياندك با اما .باشد بندپاي آن به و رديبپذ را االهي حكم نيا ديبا تعبداً د،ندار يآگاه شراب
ـ  را يفراوان هايآسيب چه شراب كه دشو   مي روشن انسان يبرا تأمل  عقـل  و اعـصاب  هب
 گناهـان  و هـا فساد از ياريبس ارتكاب موجب و دكن  مي ليزا را عقل ،شراب .دكن  مي دوار
   .دشو مي

 و يآگـاه  يانـدك  انـسان  راگ اما ؛است نكرده انيب ما يبرا را احكام تمام فلسفه ،اسالم
   .است هبرد يپ احكام از يبعض فلسفه به علم كه بداند دتوان  ميد،باش داشته رتيبص
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 را يگناهها     آن كه يزمان و است بخشلذت و نيريشاي     عده براي ردنك گناه سفانهمتأ
   .سازندمي وارد خود روان و روح به را ياكشنده سم چه نددان  نميند،شو  ميمرتكب
 به و ميفهمينم راواقعيت نيا ها انسان ما اما ت،اس بشر سعادت يبرا اسالم احكام همه

 هـم  بـا  كه ديريبگ نظر در را يشوهر و زن ،مثال يابر .ميكن   نمي عملها     آن به ليدل نيهم
 به كدام هر خانواده از نفر كي كه دكن  مي حكمها     آن مشكل حل يبرا قرآن .دارند اختالف

 از يطرفـدار  بـا  خـانواده  هر اما .بپردازندها     آن مشكل حل به و شوند انتخاب داور عنوان
 از سـپس  و انندكـش    مـي  ينـابود  بـه  راها     آن يزندگ د،باش مقصر اگر يحت ،شيخو فرزند
  !ندكن مي شكوه خود يبدبخت و يزندگ
  

  كرد تالش ديبا تيانسان كمال به دنيرس يبرا

 انيب قرآن يجاچيه در .كند تالش تيانسان كمال به دنيرس يبرا تا ديآفر را انسان خداوند
 روز مد به روز هر و ي،باش شيآسا و رفاه در تا ياشده دهيآفر تو انسان اي  كه است نشده
 يزنـدگ  رايـ ز .يكنـ  يفروشفخر گرانيد بر و باشد گرانيد مال به چشمت و يبپوش لباس
 بلكه ؛دشو   نمي خالصه يماد يها  لذت از گيري  بهره و دنيخر ،دنيخواب ،خوردن در آدمي

  :يدفرما  ميخداوند
 .  آفريديمزحمت  رنج ودر ما انسان را همانا 1؛» فِي كَبدٍالْإِنسانَلَقَد خَلَقْنَا «

 يزنـدگ  يبرا تاايم    هآمد ايدن نيا به ما .است »يدن« ،ميكن  مي يزندگ آن در ما كه ييايدن
   .ميشو آماده يباالتر

 ديبا د،ده انجام را يعملكه     اين از شيپ اما ت،اس ليما يفراوان يهازيچ به آدمي نفس
 و اسـت  محـرا  قـرآن  محك به باشد، بارانيز انسان يبرا يكار اگر .شدينديب آن عواقب هب
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  .دكن  نميحكم نيا از ريغ زين عقل
   
  انسان غرائز و قوا

 و غـضب  كـه  چه هرآن .عقل و وهم ت،شهو ،غضب :ددار وجود قوه چهار بشر وجود در
 غرائز نيا د،شو غالب آدمي بر عقل اگر البته ؛دشو   مي مشتاق آن به انسان ند،بخواه شهوت

 نادرسـت  اخـالق  و افكار از را خود يعني نكند نفس هيتزك انسان اگر يول .دكن  مي مهار را
ـ ترب را خودچه     چنان شد خواهد يفراوان يهاانيز متحمل د،نده نجات  بـرايش  د،كنـ  تي

   .دشو  ميحاصل عفت و شجاعت ت،قناع لتيفض
 ؛دشو   مي دانشمند و آگاه د،خو عقل از استفاده صورت در او .است ناطق وانيح ،انسان

 بـه  يابـد،  دست يشرفتيپ و اختراع به اگر يحت كند، توجه تاشهو به هاتن كهدرصورتي اما
 اوضـاع  بـه  .ييايميش و ياتم يهاسالح به يابيدست مانند ؛بود خواهد ها  انسان تمام ضرر

  !ديكن نگاه تمدن عصر نيا
  ايفرزانه من از بپرسيدم را يا دنحال

  ياافسانه يا است خواب يا است باد يا گفت
  ست؟يچ عمر تا بگو را عمرم احوال :گفتمش

  ياپروانه يا يشمع يا است برقي اي گفت
  اندبسته دل آن بر يبين  ميكه آنان :گفتمش

  ياديوانه اي مستند اي كورند اي گفت
ـ ا .دكن   نمي فروگذار ييفحشا و فساد چيه از خود اهداف به دنيرس يبرا بشر  همـه  ني

 و جـاه  و مال به يدنرس در ،ارانسردمد غضب و شهوات يارضا رايب فقط فساد و جنگ
 كه اندكرده تبديل يمارستانيت به را دنيا يروان يهاجنگ و مكر و يلهح باها     آن .است مقام
 مـردم  اكثـر  و اندگرفته دست به را امور زمام ،مقام و مال و قدرت پي در وارديوانهاي    عده

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  196196

ـ  و اضطراب مانند حاضر قرن امراض به ي،زندگ فشار اثر بر هم  جالـب  .گرفتارنـد  ينگران
   !است افتاده عقبها   آننظر از د،كن يزندگ سالم بخواهد كس هركه  اين

 .دكن  مي رشد نهيزم همان در د،بپرداز غرائز نيا از كي هر پرورش به انسان ،حال هر هب
 »وهـم « قوهچه     چنان و دگرد   مي »صدام« مانند د،ده پرورش را خود »غضب« قوه فقط اگر

ـ  .شـد  خواهـد  صفتطانيش د،ده پرورش ييتنها به را خويش  خـود  اراده بـه  انـسان  كي
 اي باشد ميابراه د،شو فرعون مانند اي و گردد يموس ،خايزل اي باشد قيصد وسفي دتوان  مي

   .نيالسافل اسفل سمت به اي كند حركت نييعل ياعل يسو به د،نمرو
  . يمفا و آرامش برس فرما تا به صيت عناما ه را بي عبادت و بندگيقتوف! خدايا

  



 

  
  
  
  

  : يازدهم جلسه

  
  

  براي عبادت، شناخت معبود ضروري است �

  موانع راه تكامل انسان �

  دنيا مزرعه آخرت است يا مانع و حجاب؟ �

  دنيا براي تربيت بعد ملكوتي است �

  ميرد انسان نمي �

  مانع دوم �

  پاسخ به يك پرسش �

  رذايل اخالقي، بذر گناه هستند �

  مانع سوم �

   مانع چهارم �

در وجــودت عقربــي هــست زهــرش را  �

  خالي كن

 

  
  
  
  
  
  يزندگ از هدف در تفكر

  زيآودست يچه يستن تو يوال جز كه         يرحم آمدم درگاهت به خسته و ريفق
  زيمگر قضا از و باش رضا مقام در كه       گفت من با دوش خانهيم هاتف كه ايب

  زيبرخ انيم از حافظ يخود حجاب خود و      ستين ليحا چيه معشوق و عاشق انيم
 جـسم  خلقـت  يچگـونگ  درباره و شد اشاره انسان آفرينش مختلف مراحل به ترشيپ
   .يدگرد يانب مطالبي آدمي يروحان جنبه و يماد

 إِلَّـا   والْـإِنس ومـا خَلَقْـت الْجِـنَّ       « :تاس شده انيب نيچن انسان خلقت از خداوند هدف
دبعمرا بپرستندكه اينيبرا جز نيافريدم را انس  وجن و 1؛»ونِلِي  . 

   ؟است يرپذ امكان معبود معرفت بدون عبادت ايآ يول
 كمـال  رايز )بشناسند يعني كنند عبادت(» رفونيعل« يعني »عبدونيل« كه آمده ثيحد در
   .است خالصانه عبادت و عبودم معرفت در انسان
  

  تاس يضرور بودمع شناخت ت،عباد يبرا

 اهللا  رحـم « :اند فرموده �يعل كه است رسشنامهپ سه نيا دانشمند انسان كي اعمال سرلوحه
 كجـا  از بداند كه را يانسان آن كند رحمت خداوند؛  »أين ي ال و أين ي و ف  أينامرءٍ علم من    
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   .درو  ميكجا به و آمده چه براي ،مدهآ
ـ   مـي  دايپ يياآشن شيخو أمبد به هم بيابي، را پرسش سه نيا پاسخ اگر  بـه  هـم  و يكن

 شما يبرا هاؤالس نيا يگاه ايآ يراست .دگرد   مي هدفمند يزندگ يانم ينا در و د،خو عادم
  ؟ايرفته جواب يجستجو در يا ايدهكر افتيدر يجواب ايآ و ؟آمده يشپ هم

  :موالنا از بشنو حال
     سخنم شب همه و است نيا من فكر هاروز

  شتنميوخ دل احوال از غافل چرا كه
  بود چه بهر آمدنم ام،آمده كجا ز

  وطنم ييننما آخر مرو  ميكجا به
  مرا ساخت سبب چه كز عجب سخت اممانده

  ساختنم نيا از يو مراد است بوده چه اي
  دانميم يقين استيعلو عالم از كه جان

  فكنم جابدان كه آنم بر باز خود رخت
  خاك عالم از مين ،ملكوتم باغ مرغ

  بدنم از اندهساخت يفسق يروز چند
  دوست بر تا كنم پرواز كه روز آن خنك

  بزنم يبال و پر شيكو سر ديام به            
  ييننما ره و منزل مرا تحقق به تا

  نزنم دم ينفس يرم،نگ آرام دم يك
  روم باز خود به كهجا   ايننامدم خود به من

  وطنم تا برد باز مرا آورد كهآن
  )يمولو(

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  200200

 به پاسخ با و است تأمل و دنيشياند ستهيشا كه دارد وجود اتيبا نيا در يجالب نكات
   .ميبشناس بهتر را خود است ديام سؤاالت، ينا

 ماند؟مي غافل يابيهدف مهم امر ينا از يآدم چرا. 1

 در كـه  بـود  كـه  .نيـست  نيآفـر  يهست ،عدم كه دانممي و شدم هست و نبودم من. 2
  ؟داشت دست من ينشآفر

 اگـر  كـه  شمينديب د،دهن رجوعم مادر و پدر تيخالق به غلط پندار به هك درصورتي. 3
 جـواب  يوقتـ  ؟كنند رفع را آن ندتوان   مي اينان آيا آيد، وجود به من چشم در يبيع يروز
  .باشم شيخو خالق يجستجو به است يمنف

 ميحكـ  قدرت ظهور همه وجودم يپا تا سر ،نگرممي شيخو وجود در كه هنگامي. 4
ـ آفر مرا يستين يبرا ميحك نيا آيا ،گمارده يكار به را عضو هر كه ستا ييدانا  پـس  ده؟ي
 !ساختنم؟ نيا از يو مراد است بوده چه

 رنگ كه مياب  خود مي  با ملكوتي ،يماد عدب بر عالوه نگرممي خود نشيآفر در يوقت. 5
 را يگـر د لميعا .است تفكر و شهياند كينه، محبت، ،علم من وجود در .ندارد يلكم و ماده
 كـدام  و ؟امهآورد كجـا  از را عالم آن .است برتر ماده عالم از كه مياب   مي يشخو وجود در
 د؟يآفر گونه نيا مرا ت،دس

ـ    مـي  و است يماد جهان نيا يورا كه دبر   مي پي يعالم به يآدم كه جاستنيا. 6  دياب
 و گـردد  تهسشكـ  قفـس  نيا يروز دكن  مي آرزو نتيجه در ؛گشته محصور تن سقف در كه
  .ابدبي شيخو پروردگار و عالم آن يسو به يراه

ـ ين را شيخـو  سرنوشـت  و آغاز از هدف و نشود روشن انسان بر عوالم نيا تا. 7  د،اب
 جاست؟ك يكشت نيا لنگرگاه اما ،مرو  ميكه دانممي .است حرام او بر شيآسا

 كـار  در مـن  بـا  يگريد دست كه است مقدمه نيا افتيدر يشه،اند ينا يجهنت اولين. 8
   1.است كار در رفتنم يبرا باز يد،آفر و وردآ مرا كه دست همان و است
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  انسان تكامل راه موانع

 بايد د،بردار گام خدا يسو به يريمس در ديبا كه كرد دايپ اطالع و شد داريب انسان كه حال
 يآگـاه  يخوب به راه نيا خطرات و موانع نيهمچن و ،آن پيمودن يچگونگ و ريمس نيا از

 حسد و طانيش ،نفس يهوا ،ايدن حب ير،مس نيا در موانع نيترمهم جمله از بداند و .يابد
   .است

  
  حجاب؟ و مانع اي است آخرت مزرعه ايدن

   اول مانع

ـ دن« ؟آخـرت  يبـرا  حجـاب  و مانع يا است رتآخ مزرعه ايدن ايآ ـ ا وجـود  بـا  »اي  كـه  ني
ـ   شـمار مـي    به انسان راه سر بر انعمو نيتر  بزرگ از يكي ت،اس آخرت يبرا يامزرعه  د؛آي

 ...و فرزنـد  ر،همـس  ت،ثرو ،مال جمله از د،دار وجود كه ييهانتيز و آن برق و زرق رايز
 قـرار  كـه  باشـد  داشـته  را يمسافر حال ديبا ايدن نيا در كه كند فراموش او دشو   مي سبب
   .كند فراهم ياتوشه خود ديجاو يزندگ يبرا است

 اللَّهِ حقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُم الْحياةُ وعديا أَيها النَّاس إِنَّ « :يدفرما  ميميكر رآنق در متعال خداوند
 ت،حـق اسـ   ]  قيامت درباره[ خدا   وعده ترديدي ب ! مردم يا 1؛» بِاللَّهِ الْغَرُور  يغُرَّنَّكُمالدنْيا ولَا   

ـ  به [ را   شما ، فريبنده شيطان وشما را نفريبد    ]  زودگذر ي[يا دن ي اين زندگ  پس خـدا  ] رَم كَ
  . مغرور نكند

ـ       نَجعلُها الدار الĤْخِرَةُ    تِلْك« :يدفرما   مي گريد يجا در و  أَرضِ لِلَّذِينَ لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْ
 كـه   مدهـي    مي  قرار ي كسان يآخرت را برا  ] پرارزش[ ي سرا آن 2؛» لِلْمتَّقِينَ والْعاقِبةُولَا فَسادا   

                                                      
 .5ر، فاط .1

 .83، قصص .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  202202

 يبـرا ] نيـك  [سـرانجام  و خواهنـد  را نمـي يفـساد  هـيچ   وتسلّط  وي هيچ برتر زميندر  
  . پرهيزكاران است

 امـا  د،بر   مي رنج يروح يماريب كي از د،باش گرانيد بريبرتر طالب كه يكس ،واقع در
 يبـرا  را شاعمـال  تمـام  نيابـد،  خـود  وجـود  در را يتكبـر  و غرور گونه  هيچ كه شخصي
 اساس بر را خود يزندگ او .ستين مهم برايش گرانيد نظر و دهديم نجاما خدا يخشنود

 ليدل نيهم به .دشو   نمي منحرف ميمستق صراط از گاه  هيچ و است كرده ميتنظ االهي   قانون
 در سـعادت  دنيـا،  يزندگ در آرامش بر عالوه خداوند و شده نيمزّ تقوا لباس به كه است

  :تاس داده قرار او يبرا نيز را آخرت
هـم     الَّذِينَ ضَلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنْيا و هم يحسبونَ آن          *هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِينَ أَعمالًا     «

 يكسان] آنان [* شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟            آيا 1؛»يحسِنُونَ صنْعا 
 كـه خـود     ي حال در ] شده است  گم و[به هدر رفته     دنيا   يها در زندگ    هستند كه كوشش آن   

  . ندكن  عمل ميخوب پندارندمي
 يزنـدگ  يبـرا  فقـط  تالشـشان  تمـام  كـه  هستند يكسان مردم نيتردهيدخسارت يعني

  !نديمايپيم را سعادت راه كه ندكن مي گمان آنان و استيدن
 .اسـت  مهـم  آن از كردن استفاده چگونه بلكه ستين يبد گاهيجا د،خو يخود به ،ايدن

 در شـدن ورغوطـه  منظـور  بـه  فقـط  او تـالش  و دهـد  قـرار  خود هدف را ايدن انسان اگر
ـ ي دسـت  هـا نعمـت  تمـام  بـه  دتوان   مي كه كند فكر و باشد يويدن و يماد يهانعمت  د،اب

 همـه  بـه  افتنيـ  دسـت  كـه  چرا ؛است گرفته شيپ در را سقوط راه و كرده اشتباه شكيب
   .دگير  ميصورت كردن گناه و االهي حدود به تجاوز با ت،وقااتر   بيشدر هاخواست

 يكودكـان  ماننـد  اسـت،  فتـه يفر راها     آن ايدن اندك متاع كه يكسان ،كامل انسان نگاه در
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 محـروم  قـت يقح زالل از راها     آن ايدن سراب اند و    شده ياليخ هاييباز سرگرم كه هستند
   .است ساخته

 و يبـاز  جـز  ايـ دن يزنـدگ  و؛  »حيـاةُ الـدنْيا إِالّ لَهـو ولَعِـب        وما هذِهِ الْ  « :يدفرما   مي قرآن
   .ستين يسرگرم

  سراب يرو بر بلكه آب سر بر نه   حباب چو ولكن است يحباب چو ايدن

   بد مست خرابخواب ، خواب چه خوابآن    به خوابينند است كه ببيآن هم چه سراب
ـ  و ريـ خ عمـل  هـر  باشد نمطمئ و نديبب آخرت مزرعه عنوان به را ايدن انسان راگ اما  اي

 .داشت خواهد يصعود يريس يد،د خواهد آخرت در را آن جهينت د،دهيم انجام كه يشر
 مقامـات  بـه  االهـي،  دستورات به عمل و تالش با توانستند ايدن نيهم در ياريبس كه،چنان
   .گيرند قرار االهي ياياول زمرة در و شوند نائل متعال خداوند نزد يبلند

  
   است يملكوت عدب تيترب يبرا ايدن

 بـودن  يخـاك  از را يشخـو  يملكـوت  بعد و كند تيترب را خود تا است آمده ايدن هب انسان
ـ ا ميسل قلب با و رفته باالتر هم مالئكه از و برسد تكامل به دهد، نجات  تـرك  را ايـ دن ني

 او روح د،دهـ يم امانج انسان كه يعمل هر .است انسان يماد يزندگ يبرا تنها ،مرگ .كند
 كـه  يگنـاه  هـر  و اسـت  امـر  عالم از و االهي نفخه روح نيا كه چرا ؛دشو   مي متأثر آن از

 نيا تعداد اگر .دگير   مي قرار پاك و شفاف روح نيا بر ياهيس نقطه د،شو   مي مرتكب انسان
ـ ا مصداق د،نكن توبهچه     چنان و دشو   مي يظلمان انسان د،كن دايپ شيافزا اهيس يهانقطه  ني

 يسـخت  [يبيمـار  دلِ آنان  در 1؛»فِي قُلُوبِهِم مرَض فَزادهم اللّه مرَضاً     « :دش خواهد فهيشر هيآ
  .  بر بيماريشان افزودنفاقشان خدا به كيفرِ پس ت،اس] از نفاق

                                                      
 .10، بقره .1
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  رديم مين انسان

 يانروح بعد همان با او و دهنديم قرار خاك ريز را بدنش د،رو   مي ايدن از انسان كه يزمان
 .اسـت  يبـاق  او روح و يفـان  انسان يماد جسم يعني .داشت خواهد يگريد يندگز خود
 .ماند خواهد صورت همان به د،باش كرده تيترب را خود روح نيا كه صورت هر به ،حال

ـ  مانند زبانش معروف قول به و دارد يتلخ زبان كه كسي ،مثال يبرا  ت،اسـ  عقـرب  شين
   .گردد حشورم عقرب شكل به آخرت در است ممكن
  
  دوم مانع

 يهـوا  .اسـت  »نفـس  يهوا« ،ميمستق صراط پيمودن و انسان تكامل راه در موانع جمله از
 يخـواه  خـود  ت،شهو ،غضب ،جاه ،مال حب :جمله از ؛دگير   مي بر در را زيچ همه نفس

 خـدا  بـه  اماره نفس از �وسفي حضرت كه است حساس و قيدق قدر   آن مسأله نيا . ...و
 عنِّـي   تَصرِف وإِالَّ «:دفرمو د،كردن دعوت گناه به را او دربار يهازن كه يزمان و دبر   مي پناه

هدنَ      نَّكَيأَكُن مهِنَّ وإِلَي باهِلِينَ أَصبه آنان رغبـت     ي نيرنگشان را از من نگردان     اگر و 1؛»الْج 
 . مشو  مي ناداناناز و مكن مي

ـ    مي يضرور را االهي تيعنا و مترح و .دكن   نمي تبرئه را خود نفس زين و  ومـا  «:ددان
 م؛كـن    نمي تبرئه خود را از گناه      من 2؛» النَّفْس ألَمارةٌ بِالسوءِ إِالَّ ما رحِم ربي       إِنَّأُبرِّيء نَفْسِي   

  .  رحم كندپروردگارم كه ي مگر زماندهد فرمان ميي به بدبسيار ر،گ نفس طغيانزيرا
 شـايد  كـه  است دليل نيا به د،ندار يكار چندان ام با اماره نفس كه ميكن  مي تصور اگر

   .است نشده فراهم ما يبرا گناه نهيزم هنوز
 ،نفـس  هيتزك عدم صورت در و دارد وجود كسي هر نفس در ...و مقام ،جاه ،مال حب

                                                      
 .33، وسفي .1

 .53،  همان.2
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 بـه  يديشد عالقه كه يانسان ،مثال يبرا .دشو   مي گناه هب شدن آلوده باعث مسائل نيا تمام
 دارشـبهه  معـامالت  بـه  و دشـو    نمـي  قـانع  خـود  حقوق به د،دار ثروت و مال يآورجمع
ـ پ او بـه  اگـر  و يابـد  دست يتر   بيش ثروت به تا آوردرومي  رد را آن د،شـو  رشـوه  شنهادي
   .كند ارضاء را خويش درون در ثروت و مال حب ،قيطر نيا از ديشا تا د،كن نمي

 يناما ا !  دست آورد  به ي ثروت دتوان  مال حالل نمي   با   سان ان كه پندارند مي چنين برخي
  انـسان سـامان    و اسـت  بركـت    با د، اگر درآمد حالل باش    زيرا.  كامال برعكس است   مسأله

مـال و   ! دبـر    مـي   كه باد آورده را باد     چرا يست؛ كه پول حرام ماندگار ن     ي صورت در د؛ياب  مي
ها را ترك كند       همه آن  بايد آدمي كه   درس   فرا مي  ي دارند و روز   ي اعتبار جنبه ، مقام وثروت

  . » الواحد القهارهللا« :دآي  مي پاسخ؟الملك لمن :دشو  ميتا آن زمان كه گفته
  

  پرسش كي به پاسخ

   د؟شو  ميمحسوب االهي امتحان نوع كي ،انسان يبرا گناه نهيزم شدن فراهم ايآ :پرسش
ـ ازمايب را خـودش  انسان كه است نيا يبرا گناه نهيزم شدن فراهم ير،خ ـ  از .دي  ي،طرف

 يكـ ي كه ديريبگ نظر در را نفر دو ،مثال يبرا .است متفاوت مختلف افراد يبرا گناه نهيزم
 اسـت  يفروششراب آن در كه يريمس از يوقت ،پس .دارد عالقه خوردن شراب بهها     آن از

ـ ا بـذر  چـون  ؛دشـو    مي جذب آن يسو به و كند كنترل را خود دتوان   نمي د،كن  مي عبور  ني
 نفـرت  شـراب  بد يبو از د،ندار را گناه نيا بذر كهيومد اما .است نهفته او وجود در هگنا

   .دكن مي عبور جاآن از سرعت به و دارد
 و كنـد  يستادگيا آن برابر در گناه نهيزم بودن فراهم با بتواند يطي،شرا هر در انسان اگر

   .است داده جامان را يميعظ العادهفوق كار د،ننگردا آلوده گناه به را دخو
 يوگـاه  دگيـر   قرار مـي   آن جاذبه در د،كن ازين احساس كه يامسأله هر به نسبت انسان

 ،يبـارو يز زن ،مثـال  يبـرا  .دشـو    مـي  گنـاه  نهيزم شدن فراهم باعث كاذبهاي    جاذبه نيا
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 نخواهد يريتأث نيچن زن كي بر كه يصورت در ت،اس گناه يسو به مرد ساساتاح محرك
   .داشت
  

  هستند گناه بذر ي،اخالق ليرذا

 وجـودش  در يالهيرذ چه بذر نديبب ديبا انسان .دنشو   مي محسوب گناه بذر ياخالق ليرذا
 كـه  ديريبگ نظر در را شخصي ،مثال يبرا .كند تالش آن بردن نيب از يبرا و است موجود

 هنشد فراهم رذائل نيا ظهور براي يفرصت يول ت،اس نهفته وجودش در غرور و تكبر بذر
   .دشو  ميمشاهده وي در رذائل نيا تمام شود، فراهم او يبرا نهيزم نياكه  و همين
ـ  است مغرور و متكبر بداند انسانكه     اين يبرا  بـا  خـود  رفتـار  در يانـدك  بايـد  ،نـه  اي
ـ  مـادر  و پـدر  ر،براد ر،خواه ر،همس جمله از افراد نيتر  نزديك  انيآشـنا  و دوسـتان  يوحت

   .ريخ اي است رذائل نيا يداراها   آنبا رفتار رد ايآ كه بنگرد و كند دقت
   دارد؟ ي اراده بر گناه نكردن چه نقشپس :پرسش

 هم اندازه هر ت،اس او دست لغزش آن عوارض از كه باشد مبتال ييماريب به انسان اگر
ـ با و كنـد  يريجلـوگ  خـود  دست لرزش از دتوان   نمي باز د،نلرز دستش تا كند اراده كه  دي

   .ببرد نيب از را لغزش سبب و يماريب
 خـود  خلقت از هدف او نيفرام و متعال خداوند شناخت كنار در آدمي كه صورتي در

ـ ا در .نگـردد  آلـوده  گناه به و كند سركوب را اماره نفس دتوان   مي د،بدان را ـ  ني  بـر  ت،حال
 در حـضور  بـا  او كـه  چرا ؛ابديينم حضور بتيغ و گناه مجلس در اشيباطن يلم خالف
   .دشو  ميگناه تكبمر بسا چه و غفلت دچار ت،اس گناه به آلوده كه يمجلس

 خواهـد   يبـت  باز هم حكـم غ     آيا د، كن يه از همسرش نزد ما گال     ياگر شخص : پرسش
   د؟شو  ميحسوب ما گناه ميداشت و برا

ـ ا ليدل به !يآر :تگف ديبا پاسخ در  و يداد او بـه  را كـردن  بـت يغ اجـازه  تـو  كـه  ني
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 كـه  اسـت  يحالت در نيا و كردينم بتيغ زين او يدادينم فرا وشگ شسخنان بهچه    چنان
  !ريخ اي دارد قتيحق او سخنان تمام ايآ ستين معلوم

 از حـضرت  فتند،شـتا  ايشان نزد ،ازگشتهب جنگ جبهه از �خدا رسول اراني ازاي    عده
 ديبدان ؛ندابازگشته اصغر جهاد از كهيقوم به )مرحبا( آمدخوش :درموف و كرد استقبالها  آن
 :فرمود ؟يستچ اكبر جهاد !اهللا رسول اي :گفتند .يدكن آماده اكبر جهاد يبرا ديبا را خود كه
   .»نفس با جهاد«

 ت،اس دشوار اندازه نيا تا كه دشمنان با نبرد چرا كه ديايب شيپ سؤال نيا است ممكن
 جهـاد  در :گفـت  يدبا د؟شو   مي دهينام اكبر جهاد نفس با مبارزه يلو گرفته نام اصغر جهاد
 كـه  جـا آن از ،نفـس  با مبارزه در اما دارد حضور خارج در و است مشخص دشمن ر،اصغ

ـ  در را يدشـوار  اريبـس  مبارزه انسان ت،اس شخص درون دشمن  از .داشـت  خواهـد  شيپ
 اسـت  شـده  انيبچنين     اين زين نيمعصوم سخن در .دشو   مي اطالق اكبر جهاد آن به ،رو  اين
 است كه   ي كس جهاد د، جها ترينبافضيلت ؛جنبيه بين الذي نفسه جاهد نم الجهاد أفضل :كه

  . با نفس خود مبارزه كند
  
  سوم مانع

 از راه   را او ،يفي ظر بسيار هاي و با شيوه   دپرداز   مي  كردن انسان  وسوسه به است كه    شيطان
ـ  از طري و گـاه   اندكـش    مـي   به انحراف  را وي گناه كردن    يق از طر  گاه. دكن   مي دورخدا    قي

 بـراي  شـخص  كه   دشو   مي  با وسوسه كردن سبب    شيطان گاهي ر،ديگعبارت به. دارييند
 كـه   يي و هر بار به وضو     يرد مرتبه وضو بگ   چند ، مانند نماز خواندن   ي عمل عباد  يكانجام  

 ي را بـرا   اشي عباد اعمال او كه   دشو   مي  با وسوسه كردن سبب    يا و د،گرفته است شك كن   
  .  انجام دهدياتظاهر و ر

 يـك  را كه در وجـود مـا اسـت تحر          ي اخالق رذائل ، وسوسه يق از طر  شيطان ،ر واقع د
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 شدن آن   يمار به شدت از نفس خود مراقبت و از ب         يد با انسان. دشو   مي  باعث گناه  و دكن  مي
 يار راه بس  وگرنه بكوشد؛ ازاله آن    در ،ي روح يماري در صورت وجود ب    يا كند و    يريجلوگ
   :ديافرم  ميينه زمين در اخداوند . خواهد داشتيش را در پيدشوار
 بـر  يهاي غل ما د،تردي  بي 1؛» األَذْقَانِ فَهم مقْمحونَ   ي أَغْالَالً فَهِي إِلَ   أَعنَاقِهِم جعلْنَا فِي    إِنَّا«

  . است كه سرهايشان باال مانده يطور به ؛ قرار داردهايشانكه تا چانهايم  هگردنشان نهاد
 كـه  بود   نخواهد قادر   ديگر بندند،ي و آن را م    دهندين طوق قرار م    كه بر گردن انسا    زماني

  .  هستندي همان رذائل اخالقها طوقين او.  خود را بنگردي پاير حركت دهد و زرا شگردن
 نظـر  در را يجـوان  زوج ،مثـال  يبـرا  .شـد  خواهـد  ياريبس گناهانسبب ،يالهيرذ هر
 بـه  را خود حرف دخواه   مي كدام هر و اشندب خودخواهي لهيرذ به مبتال دو هر كه بگيريد

 تفـاهم  بـه  گـاه   هـيچ  و شـد  خواهند يفراوان بس مشكالت دچاررو     اين از ؛بنشاند يكرس
   .ديرس نخواهند

 او يهـا يخوب تمام د،كن دايپ ياختالف نيتركوچك يكس باكه     همين خودخواه شخص
 را گـران يد يآرا ندارد ستدو كه چرا ؛دبين   مي را اختالف نيهم فقط و دكن  مي فراموش را

ـ تعر اريبـس  يشخو همسر از كه يشخص .بشنود خود نظر برخالف ـ   مـي  في  يحتـ  و دكن
 نيتـر كوچـك كـه      همـين  د،دهيم نسبت او به است نداده انجام يو كه را يخوب يهاكار

 نـداده  انجام كه هم را يبد عمل يحت كه دكن  مي ييبدگو او از چنانآن دهد، رخ ياختالف
   .دهديم تنسب وي به

  
   چهارم مانع

   .دآي شمار مي به انسان گردن بر يريزنج و است رذائل نيترخطرناك از يكي زين »حسد«

                                                      
 .8، سي .1
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 خواهان شهيهم بلكه انديشد؛نمي ،كرده يارزان او هب خدا كه ييهامتنع به حسود فرد
 مانيا حسد ت،اس شده وارد فيشر ثياحاد دركه    چنان. دارند گرانيد كه است يزيچ آن
 مانند حسد و ندارد آرامش گاه هيچ د،حسو .سوزانديم را زميه كه آتش مانند سوزانديم را

   .خورديم درون از را او ياخوره
 .دگير   مي سرچشمه حسد از دوستان انيم اختالفات و ييزناشو هاياختالف از ياريبس
 نظر دكن  مي يعس ييبدگو با د،شو   مي ديتمج و فيتعر يگريد از دبين   مي كه يزمان د،حسو
   .دهد رييتغ او درباره را انياطراف

ـ دل بـه  گرفـت  صورت �آدم فرزندان انيم كه هم يقتل نياول  چـاه  بـه  .بـود  حـسد  لي
 او به نسبتها     آن كه بود يحسادت سبب به زين برادرانش توسط �وسفي حضرت انداختن
   .دشو  ميزين يگريد گناهان سبب حسد .داشتند

 در را زيـ چ همـه  دخواهـ    مي ليدل نيهم به و دارد ايدن به يانفراو عالقه د،حسو انسان
   .دگرد  ميبر يخودخواه به مسأله نيا و باشد داشته ارياخت

  
  كن يخال را زهرش سته يعقرب وجودت در

 كـه  دارد ياكـشنده  زهـر  حالـت  زبانـشان  .هستند عقرب مانند يزبانتلخ با ها انسان يبرخ
 راها     آن ي،درون عمل بلكه دنندار يااراده خود از يعني .دشو   مي گرانيد و خود آزار باعث

   .اندكش  ميسو نآ و سو نيا به
 اسـت  ملكوت عالم از ها  انسان همه ذات بلكه ؛ستين بد يانسان چيه ذات دانست ديبا

ـ    مي كه اوست بدن از يجزئ آن، شين و دارد يكمتح هم عقرب وجود يحت و  زهـر  دتوان
 مـا  يبـرا  يضرر چيه زدن شين بدون عقرب گرنه و ؛است عادف يبرا زهر نيا .كند ديتول

   .داشت نخواهد
ـ با كه است نهفته ياريبس يهاعقرب زين ها  انسان ما وجود در  يخـال  راهـا      آن زهـر  دي
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ـ  يگـران د بـه  هايـشان حـرف  بـا  چگونـه  ها  انسان از يبعض ديا دهيد كنونتا آيا ،ميكن  يشن
  :رايز نباش ناراحت زنند؟يم

  ستا نيا عتشيطب اقتضاي    ستا نيك ره از نه عقرب شين

 قـوا  نيا ديبا اما ؛ميازمندينها     آن تمام به كردن يزندگ يبرا كه داريم يمتعدد يقوا ما
   .كرد كنترل و ليتعد را

 خـود  معـاش  امـرار  يبـرا  گاه  هيچ ؛باشد نداشته خوردن شهوت انسان اگر ،مثال يبرا
 .شـد  خواهـد  منقـرض  انسان نسل د،اشب نداشته يجنس شهوتچه     چنان و دكن   نمي تالش

 و يمنـزو  شهيـ هم كـه  دشـو    مـي  ليتبـد  بزدل و ترسو يانسان به د،باش نداشته غضب اگر
 ؛كرد خواهد تجاوز گرانيد حقوق به د،كن يروادهيز خود غضب در اگر و است ريگگوشه

 طيتفـر  و افراط ،نيبنابرا .دشو   مي ليتبد شجاع يانسان به ،زهيغر نيا ليتعد صورت در اما
 اسـت  يااله اخالق به تخلق ،خوب اخالق يبرا تالش تينها .است آدمي ضرر به دو هر
   .دگير  ميقرار خدا تيوال ساية در انسان كه

   است تمام را ما اي قطره جاآن ز و     است عام يايدر رحمتت االهي

  باركي به ايدر آن در ييفروشو      كارگنه خلق يشآال اگر

  يجهان كار شود روشن يول    يزمان ايدر آن رهيت نگردد

  .� بن عبداهللامحمد ،يم خدا بر صاحب مكارم اخالق و خُلق عظسالم و
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  نادانم كه يهم ،بدانم كه     من دانش ديرس ييجا به تا

 و هـا جنگـل  هـا، رودخانه ها،كوه از ي،كرد ليتحص سال چند مدرسه در كه كن تفكر
  !يديگذران علوم نيا در را عمرت از چقدر و يدانست را هاكروبيم ت،وانايح يحت

 را خـودت  ي؛شناخت را هاسلوليتك .ينگذاشت وقت خودت شناخت يبرا يالحظه اما
 بـه  تو عاقبتكه     اين علم يول يرو   مي يعلم هر يپ در !نه را خودت ي؛شناخت را خاك !نه

 شـناخت  و خالق شناخت و ديتوح بارهدر معرفت و علم نيباالتر از !نه د،شو   مي ختم كجا
ـ دن علـوم  نـستن دا يدرپ !يكرد غفلت ي،بدان را خود عاقبت ،علم آن لهيوس هب كه ؛خود  اي

 يايـ دن نيا يهايسرگرم چون چرا؟ .ينبود معاد علم يپ در اما ي،بود معاش كسب يبرا
   .بازداشت يباق يايدن از را تو ،عاجل
  ؟چه يبرا ينگران و تالش همه نيا ياكرده فكر حال به تا ايآ

ـ       كي ي ؛ است ي دو چهره نفسان   ي دارا ي بدان آدم  حاال  كـه خـود     ازل نفـس در مرتبـه ن
 خشم و شهوت و جلب لذت و رفع مضرات اسـت كـه              يواني ح يز غرا منشأ ؛ است يعيطب
 ،طغيـان  ،جهـل  ،ظلم ر، را به كف   انسان د، خدا خارج گرد   ير كنترل شود و هر گاه از مس       يدبا

  حالت نفس را بـه عنـوان       ين ا قرآن. اندكش   مي خواهي و افزون  نيرنگ ،بخل د،حس ،حرص

  .  كرده استياد ينه و مزّمسوله اماره،
 أ و منـش دشو  ميير تعبي است كه به خود فطري حالت رحمانهمان ، نفس يگر د چهره

 ،خـواهي آرمـان  ،خـداجويي  چـون    هـايي يش گـرا  و.  است ي و عمل  علمي ،يكماالت عقل 
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.  اسـت  يـوان  انـسان و ح    فـارق  ت، صفا ين هم و دارد   يثار و ا  احسان ،عدل ،رفانع ،اخالق
  . دكن  ميياد يه و مرضراضيه مطمئنه، ملهمه، لوامه، چهره نفس را با عنوان ين اقرآن

  :يمپرداز  ميمذكور هايواژه يبررس به اكنون
  
   اماره نفس

 ينفسان هايهوا و يوانيح شهوات ت،زش صفات د،گير  را مي  سالك يگلو كه يمهلك درد
 كـار  از اكنـون  اگـر  و است شدن سبز آماده و دوانده شهير يآدم نفس اعماق در كه است
كـه     ايـن  محـض  بـه  و نهفتـه  نيكم در كه است نهيپرك و خفته يياژدها باطن در اما ،افتاده
 مـرده  را خفتـه  ياژدهـا  كـه  ريمـارگ  آن همچـو  .گـردد ميبر كار سر بر رسد، بدان يگرم

 و ديبجنب يد،رس بدان گرم آفتاب كه نيهم .آورد شهر به و ديچيپ سمانشير در و پنداشت
   .ساخت شيخو طعمه را ريمارگ و برداشت سر

  :يدسرامي و دگير  ميخالقيا و يعرفان جهينت داستان نيا از يمولو
  است افسرده يآلت يب غم از    است؟ مرده يك او اژدهاست نفست

  جو آب رفت يهم او امر هب كه        او فرعون يآلت ابديب گر
  زند هارون صد و يموس صد راه       كند يفرعون اديبن او آنگه

  
  نفس هاي تحال

 تكـرار  را خـود  يهاخواهش و دكن  مي يداپ گناه به سوق و يسركش التح كه گاهآن نفس
ـ ي مبالغه غهيص ،اماره .دشو   مي دهينام »اماره« د،انكش  سو مي  هر به و دكن  مي  امـر  اريبـس  يعن
 گنـاه  به را ...و زبان ،چشم ،گوش جمله از نفس عوامل تمام كه است يهنگام آن و دهكنن
 را سـركش  نفـس  كه انديافتهن را قدرت آن ،مانيا و عقل هنوز مرحله نيا در و دكن  مي امر

 ريـ درگ دنـ بخواه اگـر  و .دنشـو    مي ميتسل او برابر در موارد از ياريبس در بلكه كنند، مهار
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 از انـسان هاي    يبدبخت كه است همان نيا و كوبدمي نيزم به راها     آن سركش نفس ند،شو
   .دشو  مييناش آن

ـ ا در د،نـ كن  مي يزندگ نوايح مثل و ستندين گردانيرو ياهگن چيه از كه هايي  انسان  ني
 أُبرِّيء نَفْـسِي    وما «:تگف وسفي ترحض كه آمده فيشر قرآن در .هستند نفس از مرحله

 تبرئـه  گنـاه  از را خـود  مـن  1؛» رحِيم غَفُور ربي إِنَّ ربي     مارةٌ بِالسوءِ إِالَّ ما رحِم     النَّفْس ألَ  إِنَّ
 رحم پروردگارم كه يزمان مگر دهدمي فرمان بدي به بسيار گر، طغيان نفس زيرا ؛مكن  نمي
   .است مهربان و آمرزنده بسيار پروردگارم زيرا ؛كند

  اژدهاست بت نيا و مار بت آن كه زآن     شماست نفس بت هابت مادر

 خـود در    ي و سـربلند   يانـت  شد و علت عدم خ     يروز پ يدان م ين در ا  �يوسفحضرت  
 يعـت  طب ي انـسان كـه دارا     يـك داند و به عنـوان         مي االهي را لطف و رحمت      يش آزما ينا

 فـساد عقـل و      نـشانه  ، بـودن  ي از نفس خود راض    زيرا د؛كن   است خود را تبرئه نمي     يانسان
  .  استيطاني دام شينتر رگبز

  
  نفس كشتن

 ديـ گو   مـي  بلكـه  ن،كـ  نابود را يعيطب و يفطر داداستع و ينفسان عتيطب ديگو   نمي اسالم
 آدمـي  ريضم در يسركش و انيطغ ،اختالل موجب چون ؛ساخت نابود ديبا را »اماره نفس«

   .ستين عقل فرمان تحت و است يعيطب خود به مربوط نفس . .دشو مي
 لعمـ  تكرار به و ردگذا   مي او قلب در يريثأت بد، يا خوب از دهد، انجام چه هر انسان

 محـال  حاالت يبعض در و دشوار آن رفع كه دگرد   مي حاصل شخص يبرا يحالت و ملكه
 تحقق ملكه هرگز عمل كثرت به نداشت، يثمر ما حركات و اعمال اگر و .درس   مي نظر هب

                                                      
 .53، وسفي .1
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 است ياملكه و عادت يرو از بد و خوب از ما يهاكار اغلب ميبين   مي كه   اين با .يافتنمي
  :پس ؛نموده رسوخ قلب در كه

   .دشو  ميگفتارت كه باش افكارت مواظب
   .دشو  ميرفتارت كه باش گفتارت مواظب
   .دشو  ميعادتت كه باش رفتارت مواظب
   .دشو  ميتتيشخص كه باش عادتت مواظب
   .دشو  ميسرنوشتت كه باش تتيشخص مواظب

  
  باش خودت بمواظ

 شيپ اگر د،شو   مي يگناه مرتكب انسان كه يزمان :است شده وارد �نيمعصوم اتيروا در
ـ  توبـه  و آورده خـدا  بـه  رو ،گناه آن انجام از ساعت هفت شدن سپري از  اهللاشـاء ان د،كن

 انسان نفس در گناه نيا هنوز ت،ساع هفت از شيپ تا كه چرا ؛بخشديم را او گناه خداوند
 در د،ببـر  لذت گناه آن ادي با ساعت چند و گردد يگناه مرتكب اگر اما .است نشده راسخ
   .است كرده راسخ خويش نفس در را گناه آن واقع

 وي به گردد موجودات ريسا بر او يبرتر باعث كه را ينعمت و ديآفر را انسان خداوند
ـ ن را يگـر يد يقـوا  ت،نعم نيا كنار در اما .است عقل همانا ت،نعم نيا .كرد عطا  او در زي
 و گريديكـ  بـا  نزاع حال در همواره قوا ينا .وهم و شهوت ،غضب :زا عبارتند كه داد قرار
ـ   مي ارضاء را خود شهوت زهيغر كه يحال در دتوان   مي انسان يعني .هستند عقل با نيز  د،كن

   .باشد هم غضبناك
 دخواهـ    مـي  قـل ع كـه  يزمان فقط و باشند گريدهم با ندتوان   مي قوه سه ينا ارتيعب به
 است سلطان روح ،بدن مملكت در .بود خواهند جنگ و نزاع در عقل با د،كن صادريحكم

 نيا سيرئ عنوان به عقل ،انيم نيا در .هستند ريوز سه وهم و شهوت و غضب قوه سه و

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  216216

   .دكن مي فهيوظ انجام ير،وز سه
  
  عقل تيحاكم

 خود تسلط به را گريد قوه سه ديبا لكهب ؛دهد انجام را يكار ييتنها به دتوان   نمي عاقله قوه
 حكمرانـي  بـدن  مملكـت  بـر  ود،شـ  روزيپ قوا ريسا بر كه قوا سه نيا از كدام هر .درآورد

 يانـسان  ،شـخص  آن و دشـو    مـي  بـدن  حاكم ود،ش رهيچ قوا ريسا بر عقل قوه اگر .دكن  مي
   . د،دهيم انجام كتاب و حساب اساس بر را خود اعمال همه كه شد خواهد ميحك

ـ  مـا « ها  انسان كه كرده امر خداوند ،مثال يبرا  دو ،برخاسـته  خـواب  از »نيطلـوع  نيب
ـ  از .اورنديب جا به صبح نماز ركعت ـ   مـي  حكـم  عقـل  ي،طرف  خداونـد  !انـسان  اي  كـه  دكن
 امـا  .كـن  اطاعـت  را خدا امر و زيبرخ ،پس .است كرده يارزان تو به را يفراوان يهانعمت

 اريبـس  ،صبح خواب كه ديگو   مي او به ت،اس يطلبراحت بالدن به شهيهم كه »شهوت« قوه
   .دكن مي زيانگدل برايش را خواب نيا ،بيترت نيا به و است بخشلذت و نيريش

 نمـاز  يبـرا  اكنون هم اگر !انسان اي  :يدگو   مي ،آمده شهوت قوه ياري به زين »وهم« قوه
 ،پـس  .خوانـد  يخـواه  قلب حضور بدون نماز ي،هست آلودخواب چون ي،زيپاخ به صبح

   !بخوان قلب حضور با را نماز يبرخاست خواب از كه يزمان و بخواب
 اگـر  اما ؛زديخيم پا به صبح نماز خواندن يبرا فرد نيا د،شو روزيپ عقل قوه اگر حال
ـ   مي قانع را عقل د،ش غالب خواب شهوت  از صـبح  نمـاز  يبـرا  فـرد  آن نتيجـه  در و دكن

   .خوردينم تكان شيجا
  

  يهلال فهيخل مقام هب دنيرس و نفس با رزهمبا

 بـا  كـه  بدانـد  و بشناسد را ودخ ديبا او .است گذاشته سانان سر بر را كرامت تاج خداوند
 مقـام  نيا به دنيرس البته .برسد »يالله هفيخل« مقام به دتوان   مي ينفسان يهواها هيعل مبارزه
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   .فراوان اضتير و تالش با مگر د،ريگينم صورت واال
 بـه  تنها يتنبل با و د،بخواب و بخورد واناتيح مانند انسان كه دشو   مي باعث شهوت وهق
ـ ا در وانيـ ح و انسان انيم تفاوت .نگردد قانع گاه  هيچ و دباش يطلبراحت دنبال  نـه يزم ني
ـ  و نـشود  داده ييغـذا  يـوان ح بـه  اگر كه است اين  كـاري  د،كننـ  دور او از را جفـتش  اي
 يعملـ  هر به است حاضر شيهاشهوت ياارض يبرا انسان كه يصورت در .بكند دتوان  نمي

   .گذردينم زين اشخانواده افراد نيزتريعز و نيتر نزديك از يحت و بزند دست
 كند افتيدر يليتحص مدرك تا دخوان   مي درسكه     اين جمله از انسان يهازحمت تمام

 سـازد،  فراهم خود يبرا را يخوب يزندگ يماد نظر از بتواند و باشد داشته يمناسب شغل و
   .است ايدن امور و ازدواج و مسكن و غذا خاطر به فقط

 دايپ سوق يجنس شهوت يسو به اذهانتر     بيش د،آي   مي انيم به شهوت نام كه هنگامي
 از يخاصـ  نيسـن  و است شهوت قوه از يجزئ تنها يجنس شهوت كه يصورت در .دكن  مي

 شهوت نيا ،مشخص يدوران گذشت از پس هك يطور به ؛دگير   مي بر در را سانان يزندگ
   .ديگرايم يخاموش به رو

  
  كرد تعديل را غرائز و قوا ديبا

 اگـر  .رسـاند  اعتدال به راها     آن ديبا اما ت،اس يضرور يزندگ ادامه يبرا غرائز نيا وجود
ـ    نمي دايپ غذا به ليم د،باش نداشته خوردن شهوت انسان ـ ته يبـرا  گـاه  چيهـ  و دكن  آن هي

 يليتحص مدرك تا دخوان   مي درس ،مناسب شغل داشتن يبرا ،نيچنهم .كشدينم زحمت
 تا بكوشد ديبا ،نيبنابرا .دارد ازين مسكن به يزندگ يبرا ي،طرف از .كند افتيدر را يرمعتب

 تيمـسؤول  بـار  ريـ ز كـه  دشو   مي سبب زين همسر به ازين .كند فراهم خود يبرا را يمسكن
 در هـا يـاز ن سلسله ينا بيترت نيهم به و شود داربچه ر،بش نسل يبقا يبرا و رود ازدواج
   .ندگير  ميقرار گريديك امتداد
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ـ ز با يآدم و دبر   مي نفس يها  لذت در افراط سمت به را بشر ت،شهو قوه  يخـواه ادهي
 :يدبگو سخنان نيا دنيشن با انسان است ممكن .دشو   مي هايزشت و فحشا و فساد در غرق

 بـد  د،بخواه ازشين اندازه به انسان كه را چه هر واقع در .ستين بد كه دنيخواب و خوردن
   .است دهيپسند بلكه ؛ستين

 نكـرد  طـرف  بر صدددر چون و دشو   نمي ارضا گاه  هيچ كه است نيا انسان مشكل اما
 يگـر يد زشـت  امـر  هـر  و ظلـم  مرتكـب  يد،آبر است ملزو حد از يشب كه خود هاييازن

 در انسان نيا د،نگرد ليتعد عمر آخر تا و كند غلبه قوا ريسا بر شهوت قوه اگر و .دشو  مي
 مـاجراي  در ژهيـ وبـه  ياديـ ز اتيروا دركه     چنان د،شو   مي محشور خوك شكل به آخرت
   .است شده ديتأك مسأله نيا به ،�امبريپ معراج

 از اگر اما .دارد ازين قوه نيا به خود از دفاع يبرا او .است غضب قوه ،انسان يبعد قوه
 بـا  و دگـرد    مي درنده واناتيح مانند انسان د،شو مسلط قوا ريسا بر و كند تجاوز ودخ حد

 د،نگـرد  كنترل هيغضب قوه اگر .دشو   نمي آرام د،رينگ انتقام تا حقش در يظلم نيتركوچك
ـ  البتـه  .كند تجاوز گرانيد حقوق به انسان كه دشو   مي باعث و دكن  مي انيطغ  همـه  از شيب

   .نديبينم را آرامش يرو گاه هيچ كه چرا ؛دهديم قرار آزار مورد را خود
  
  شوند؟  ميمحشور وانيح شكل هب ها انسان از يبعض چرا

 از  نـدن  در امـان ما    بـراي  يگـران  بـداخالق و بـددهان هـستند كـه د          چنان افراد آن  برخي
 يل قـوه غـضب تعـد      ين كه اگر ا   ي صورت در. دهنديها را مورد احترام قرار م        آن ،زبانشان
 يـوان  به شكل ح   يامت در ق  انسان باشد،   يره قوا چ  ير تا لحظه مرگ بر سا     چنان هم نشود و 

 بـروز   موجـب  ، نـشدن  يل قوه در صورت تعـد     اين. دشو   مانند سگ محشور مي    ايدرنده
 انسان خود   يعني( از مكر اهللا     ايمني ،) دارد يكه انواع مختلف  ( خوف   يل از قب  يصفات زشت 

 ظن به خـدا     سوء عجله، ، از رحمت خدا   أس ي ،)د بدان يمن ا االهي برا از امتحان و غض    
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 كتمـان  عـصبيت،  كبر، دشمني، ي، خلق كج ، درشت گفتن  كالم غضب، انتقام، ،ها  و انسان 
  . دشو حق و قساوت قلب مي

 طرناكخ و صفتطانيش را انسان آن پرورش كه است قوا از گريد يكي زين »وهم« قوه
 گـول  را خـود  انـسان  كه است نيا وهم قوه رشد از حاصل مشكالت جمله از .اندگرد  مي

ـ   مـي  قبول د،ندار قتيحق كه را سائلمسري     يك و زنديم ـ  و دكن  كـه  را مـسائل  از ايارهپ
   .دشو  ميمنكر ددار يقتحق

  .  به خدا پناه برديد باكه است يگران كردن خود و دوسوسه يطان، انسان مانند شين اكار
 از 1؛»النَّـاسِ  الْجِنَّةِ و    مِنَ * النَّاسِ يوسوِس فِي صدورِ     ذِيالَّ * الْخَنَّاسِ شَرِّ الْوسواسِ    مِن«
 * دكن  مي وسوسه مردمه��ي     سينه در همواره كهآن * پنهان و گرفته كمين گروسوسه زيان

   .آدميان و جنّيان از
  

   گانه سه يقوا كنترل و ليتعد

 گناهـان  ارتكـاب  و دشو   مي ينفراوا امراض بروز سبب د،نشو كنترل انسان »وهم« قوه اگر
ـ انان ي،طلبـ يبرتـر  .اسـت  قوه نيا يرگيچ ليدل به زين رهيكب  تيـ وهم قـوه  از ر،تكبـ  و تي

   .دگير  ميسرچشمه
 د،دار كه يلتيفض خاطر به و است برتر گرانيد از كه پندارديم متكبر انسان ،مثال يبرا
ـ ا خـالف  هكـ  يزمان و كنند ميتعظ و احترام را او ديبا گريد يها  انسان  صـورت  مـسأله  ني

   .دشو  مينيخشمگ د،گير مي
ـ  امـا  ؛بفهمـد  خـود  بـر  را هيـ وهم وهقـ  ريتـأث  زانيـ م دتوان   نمي عادي فرد متأسفانه  كي

 و يروحـ  امـراض تـر      بـيش  .دهـد  صيتـشخ  يخـوب  به را مسأله نيا دتوان   مي شناس  روان

                                                      
 .6ـ4، ناس .1
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   .ندگير  مينشأت مسأله نيهم از هاينيببد
 .اسـت  كـرده  يتعنا انسان به خداوند كه است ياقوه نيترباال و نتري  بزرگ ،عقل قوه

 چه هر كه كند گمان انسان است ممكن .شود ليتعد بايد قوا ريسا چونهم يزن قوه ينا اما

 ،طيتفـر  و افراط .ستينچنين     اين كه يصورت در ت،اس او نفع به كند رشدتر     بيش قوه نيا

   .است آدمي ضرر به اندازه كي به

ـ انب قانون با را خود و نگردد ليتعد حيصح طور هب عقل قوه اگر  هماهنـگ  يوحـ  و اي

 ليتبـد  يگـر لهيح شخص به انسان ،نتيجه در و دگرد   مي متحد گريد قوه سه آن با د،نساز

ـ    نمـي  يپوشـ چشم يزشت عمل چيه از خود اهداف به دنيرس يبرا كه دشو  مي  ماننـد  د،كن

 و مكر با خود، هوش و نبوغ سبب به است ممكن كه گرستم مداراناستيس ريسا و صدام

   .پردازندب ها انسان يزندگ كردن تباه به ،لهيح

 انـسان  و است شهوت از يناش د،گير   مي صورت غضب با كه گرانيد حقوق به تجاوز

   .دكن مي يعمل را خود نقشه ،لهيح و مكر با واهمه قوه از استفاده با
  
   وهم قوه و عقل فرق

 .دگيـر    مـي  نظر در را يجزئ ميمفاه ،وهم كه يصورت در د،ريگيبرم در را يكل ميمفاه عقل

   .دشو  ميگفته يعمل عقل ،وهم قوه به و ينظر عقل ،عقل قوه به

 رذائل درون را كه ماننـد       بايد گردد،   يكه انسان بتواند متخلق به اخالق االه         اين براي

 گرداند و جنبه     پاك و طاهر   را خويش قلب ، برده ين ب از بر قلب و عقل او است،        يحجاب

 از  ي امراض فراوان  دهندة كردن نشان  غيبت ، مثال براي.  خود را به تكامل برساند     يروحان

 خود را نـشان     يبت به شكل چند جمله غ     كه است و سوء ظن     كينه بخل، حسادت،جمله  

  . دهنديم
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  قرآن در قلب

 قلـب  ،انمنافقـ  قلـب  ،كـافران  قلب :تاس شده ذكر مرتبه 132 ميكر قرآن در »قلب« كلمه
 افراد نيا تمام واقع در . ...و ضيمر يها  قلب ،شده زده مهرها     آن بر كه ييها  قلب ،مجرمان

   .اندشده يضيمر يها قلب يدارا د،خو يقوا و زيغرا نكردن ليتعد سبب به
 بـا توجـه بـه       امـا  برود،   �يامبر بار رسالت پ   زير خواهدنمي كه   ي متكبر انسان ، مثال براي

 و در   دهـد ي مسلمانان خود را مسلمان جلـوه مـ        برابر در منافع خود،    يبرا و كه دارد    يشهوت
  . دگرد  ميمنافق يب، ترتين ندارد و به اي استقراريچ انسان هاين.  مسلمانغير يگران،مقابل د
 به يسك رفتار و حركت اي كالم با است ممكن د،نهست رتيبص اهل كه ها  انسان يبرخ

ـ    مـي  مـار يب چهـره  بـه  نگـاه  با كه يكپزش همانند .ببرند يپ او يماريب  را او يمـار يب دتوان
   .كند انكار را خود يماريب ،شخص آن كه چند هر ؛دهد صيتشخ

 خـود  يروح و يباطن امراض ميبتوان كه ديفرما تيعنا يفتمعر ما هب ميخواه  مي خدا از
 بـه  ميسـل  قلـب  بـا  آخرت در و آرامش به ايدن در تا مييبرآها     آن معالجه يپ در ،اختهشن را

  .ميشو نائل يابد سعادت
  



 

  
  
  
  

  : سيزدهم جلسه

  
  

  نزاع در مملكت بدن �

  هاي عصر حاضر بيماري �

هاي روحي سبب بيماري جـسم        بيماري �

  هستند

هـاي روحـي، كـار هـر          درمان بيمـاري   �

  كسي نيست

  ها مختلف است حاكميت قوا در انسان �

  بعضي از گناهان، اثر بيماري روحي است �

  ذر آوردن براي گناه، گناه ديگري استع �

  يك تمرين براي آرامش �

هاي آشفته، نتيجـه افكـار آشـفته          خواب �

 است

 

  
  
  
  
  
 ريوز عنوان به عقل و پادشاه عنوان به روح ،آن در كه است يمملكت مانند ،انسان تن گفتيم
 و سهل ،قرب عالم سفر امر هيته را پادشاه تا د،ارد عهده هب را مملكت ريتدب و است پادشاه
ـ ن عقـل  واقـع  در( ندباش   مي وزرا عنوان به زين وهم و شهوت ،غضب و شود آسان ـ  زي  كي

 هـم  ...و زبان ،چشم ،پا ت،دس مانند جوارح و اعضا ريسا .)كاردان يريوز اما ؛است ريوز
 بـه  جـوارح  و اعضاء ،رو   اين از ؛دهنديم انجام را رانيوز دستور كه هستند يسربازان مانند
   .ندارند اي اراده چيه خود يخود

  
  بدن مملكت در نزاع

 ،غضب قوه سه انيم ياصل جنگ .جنگنديم هم با كه هستند رانيوز نيا ،بدن مملكت در
   .است »عقل« هيعل شهوت و وهم

 بلكـه  ؛جنگنـد ينمـ  گريدهم با تنها نه ت،شهو و وهم ،غضب قوه سه ر،گيد عبارت به
 و جنگنـد يمـ  او بـا  د،كنـ  يانيدرم پا بخواهد عقله  ك   همين اما د،نكن  مي تيتقو را گريدهم

 روح بـر  يتـر   بيشريتأث دخواه كدام مي  هر عنيي است، »روح« تصرف سر برها     اين جنگ
ـ   مي دخالت عقل ود،ش كيتحر غضب كه يزمان .دبگذار  كـه  ديـ گو  مـي  غـضب  بـه  و دكن
 غضب زين شدن يعصبان وقت در .يكن تجاوز آن از دينبا و است اندازه نيهم تا تو حدود

   .بپردازد خورد و زد به و گذارد ترفرا را پا انسان كه دارد دوست
 ...و مـال  حـب  و ازدواج ،دنيـ خواب ،خـوردن  تـو  عتيطب كه ديگو   مي شهوت به عقل
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 تجـاوز  خـود  حد از دينبا و يكن يدگيرس يخاص محدوده درها     اين همه به ديبا اما ؛است
 طلـب ادهيـ ز شهيهم بلكه ؛دهد فرا گوش عقل انسخن به كه ندارد دوست شهوت اما .يكن

ـ ا در اگـر  و رديگ  مي صورت يريدرگ شهوت و عقل نيب كه جاستنيا در .است  نـزاع  ني
   .دگرد  ميمعتدل يشهوان يقوا ود،ش برنده عقل
ـ ن ريسـا  و يمـاد  امور و خواب و خورد متعادل حد در انسان ي،عني  را خـود  يهـا ازي

 را عقـل  و دگير   مي كمك وهم قوه از ود،ش غالب عقل بر وتشه يوقت اما .دكن  مي برطرف
 مـن  امـا  ؛اسـت  حيصح تو سخن :يدگو   مي عقل به ي،عني .دكن  مي قانع دخواه   مي چه   آن به
 را عقـل  تا دكن  مي يپافشار خود حرف بر قدر   آن و ،كنم نيتأم را آن ديبا كه دارم ياندهيآ

ـ ي .سازد قانع ـ ا در يعن  بـراي  الزم قـدرت  ،عقـل  و دكنـ  مـي  فيضـع  را عقـل  حالـت  ني
   .دهدمي دست از را قوا ساير بر تأثيرگذاري

 او از ،كـرده  ينـادان  او :يـد گو   مـي  عقـل  د،كر يبد انسان حق در يكس اگر ،مثال يبرا
ـ با بلكـه  ي،بگذار دست يرو دست آرام و ساكت دينبا تو :يدگو   مي غضب اما .درگذر  دي

 بـه  رفتـه  رفته انسان كه دكن  مي يپافشار اشتهخواس بر قدر   آن و يريبگ او از را خود حق
 انتقـام  يبـرا  يفرصـت  منتظر و دگير   مي دل به نهيك مقابل طرف از و دشو   مي راضي امر نيا

   .ندكن مي يلطف كم مردم يبعض زيرا ؛ستين آسان مبارزه نيا البته .بود خواهد
  شكنديم جدا دوست جدا بيگانه    شكنديم ما لد يقيطر به هركس

  شكنديم چرا دوست عجبم در من    ستين يفحر شكنديم اگر انهبيگ
ـ  رفتـار  خودشـان  مثل مردم برخي با بخواهد انسان اگر  يـت اذتـر      بـيش  خـودش  د،كن

 صدر سعه ديبا ،شده كه هم خودت آرامش يبرا دكن  مي حكم يمسل عقل بنابراين ؛شود  مي
   .يباش داشته
 جوابت تا صد ييبگو يكي گفت تو هب يكس اگر :�شهيددستغيب ،اخالق معلم قول هب

     .دهمينم جوابت هم يكي ييبگو صدتا اگر من بگو او هب دهم،يم
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   حاضر عصر هاي بيماري

 عـصر  هـاي بيمـاري  .دشـو    مي انسان يبرا هاييبيماري بروز سبب ياقوه هر نشدن ليتعد
 مهسرچـش  زيـ غرا و قـوا  نـشدن  ليتعـد  از يهمگـ  ...و يافـسردگ  ي،نگران ليقب از حاضر

 و يروحـ  يهـا عقـده  دچـار  ت،اس شده يتوجهبي او به خانواده در كه يكودك .ندگير  مي
 يهـا عقـده  .دهـد مي بروز را خود يهاعقده ،مختلف هايشيوه به هابعد و دشو   مي يروان
ـ اطراف و نيوالد يتوجهبي مورد يكودك يوقت ،مثال براي كه است شكل نيا به يروح  اني
 ،رو  ايناز .مانديم او باطن و وجود در شود بزرگ كه يزمان تا سألهم نيا گيرد،ب قرار ديگر

 كـه  د،آوريمـ  خـاطر  به را هاكردهفراموش و درو   مي كنار هاپرده تمام ،نهيزم شدن فراهم با
   .گردد فراوان هايدهعق سبب است ممكن
  

  هستند جسم يماريب سبب يروح يها بيماري

 از  ي فـرد از شـدت درد عـضو        گـاهي . ختلف است  م هاي به شكل  ي روح هاييماري ب بروز
 كـه عـضو مـورد       دهـد ي م يص تشخ ينه و پزشك پس از معا     دكن  بدنش به پزشك مراجعه مي    

 احـساس  از بـدنش     ي خاص يهكه در ناح     شخص با اين   اين يقت، حق در. نظر كامال سالم است   
اعث شـده    عقده ب  ين و هم  دبر   رنج مي  ي از عقده روح   و است ي روح بيماري دچار دارد،درد  

  .  خود را متوجه نباشدي چند كه فرد عقده روحهركه واكنش در بدن مالحظه شود، 
 شـدت  بـه  ت،اسـ  افتـاده  پـا  شيپ و ساده اريبس كه ينيمع موضوع اثر در انسان ي،گاه
 نسبت خود يزندگ در كه باشد آن اثر بر است ممكن يو ديشد يناراحت .دشو   مي ناراحت

   .است دهيد يعاطف و يحرو ضربه مشخص مسأله نيهم به
ـ ن آن كه است »ترس« ي،روان يهايماريب از گريد يكي  يبـرا  .دارد يمختلفـ  ليـ دال زي
ـ ا . ...و يكيتار ازاي     عده ،آب از گروهي د،ترسنيم مايهواپ از افراد يبرخ ،مثال  تـرس  ني
 زا تـرس  سبب يامسأله اي و خاطره ،حادثه بلكه ؛است امدهين شيپ فرد يبرا خود به خود
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   .باشد نداشته ياد به را مسأله و خاطره آن انسان كه چند هر ,است شده مورد آن
ـ   مـي  مراجعـه  شـناس   روان بـه  خـود  تـرس  يابيـ شهيـ ر يبرا ترسو فرد كه يزمان  د،كن

ـ   مـي  مرور را اشگذشته و يدگو   مي سخن وي با يطوالن يمدت شناس  روان  بتوانـد  تـا  دكن
   .كند يابيشهير را او ترس

 و يابيـ  شهير را خود يروان و يروح امراض كند يسع صادقانه انسان ستا بهتر پس
   .دكن كن شهير االهي ميتعال با

  
  ستين يكس هر كار ي،روح يها يماريب درمان

 متوجـه  وجـه يچهـ  بـه  است ممكن انسان اوالً زيرا ؛دارد نياز ياديز زمان به ،روح معالجه
 يمـار يب نـوع  همـه  معالجـه  نـد توان   نمـي  انشناس  روان اكثر ي،ثان رد و .نباشد خود يماريب

 انـسان  ي،خداشناسـ  نـه يزم در يقـ يدق اطالعات ديبا شناس  روان .رنديگ عهده بر را يروح
   .بپردازد انسان باطن و روان معالجه به بتواند تا باشد داشته شناسي روان و يشناس

 و تاسـ  يپزشـك  رشـته  يدانشجو كه يفرد .دارد تفاوت شناسي  روان با يپزشك علم
 بـه  را ييواحدها ديبا ي،تئور دروس بر عالوه د،شو متخصص يخاص نهيزم در دخواه  مي

 و نـد بر   مـي  عمـل  اتـاق  بـه  را دانـشجو  يعملـ  يهاواحد نيا در .بگذراند يعمل صورت
 يروح يهايماريب اما ؛ندآموز   مي او به را تخصصش نهيزم در عمل اي و حيتشر يچگونگ

ـ  بـه  انبتـو  تـا  ستين ديدن قابل چشم با ـ ااز .ردكـ  معالجـه  راهـا      آن يراحت ـ با روني  از دي
 بتـوان  تـا  داشـت  آگاهي گريديك كنار در و هم با شناسي  روان و يشناسانسان ي،خداشناس

   .كرد درمان و داد صيتشخ را يفرد يماريب
   .اوست با ارتباط و خدا ادي ،»آرامش« كسب يها از راه يكي

  . اند  بردهي پته نكين هم به اي غربشناسان روان از ارييو بس» 1القلوبتطمئن بذكراهللا اال«
                                                      

 .28د، رع .1
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  است مختلف ها انسان در قوا تيحاكم

 از يبعـض  د،افرا يبرخ در .است متفاوت ها  انسان در ائزغر عملكرد ضعف و شدت زانيم
 ريسـا  از تـر يقو غضب قوهاي     عده در ،مثال يبرا .ترندفيضع زين يبرخ در و تريقو قوا

 غـضب  كمـك  بـه  زين »وهم« قوه ،غضب قوه شدت بر عالوه ر،گيد يبرخ در اما .قواست
كـه     ايـن  از پـس  د،باشـ  قوا ريسا از تريقو او غضب قوه تنها كه يفرد :يدكن دقت .دآي  مي

 كـه  يكـس  اما د،كن  مي سرزنش را خود و برديميپ خود اشتباه به سرعت به د،ش غضبناك
 همـواره  بلكـه  ؛بـرد ينميپ خود اشتباه به اتنه نه د،آي   مي غضبش قوه كمك به او وهم قوه
   .دكن مي هيتوج را خطاهايش و دگير  ميخويش جانب به را حق

  
  است يروح يماريب اثر ،گناهان از يبعض

 ممكـن  و دهنـد يم نشان يهانگنا ارتكاب شكل به را خود يروح يهايماريب يگاه مردم
 را يكـودك  ،مثـال  يبرا .رنديگ سرچشمه يماريب چند اي كي وجود از گناهان يبرخ است

 ايـ  و يسرماخوردگ ،واكسن قيتزر اثر در است ممكن او تب .ديريبگ نظر در كرده تب كه
ـ   مي بتيغ كه يشخص طور نيهم .باشد يدرون التهاب يوعن  ايـ  و يمـار يب بـه  مبـتال  د،كن
 ،مقابـل  طـرف  از يعـذرخواه  با كه ستينچنين     اين پس .است يروح متعدد يهايماريب
 ارياخت در كه يزيچ به نسبت و باشد حسود است ممكن شخص نيا .شود رفع او يرمايب

 و مقابـل  طـرف  تـا  دهد بروز كردن بتيغ شكل به را يماريب نيا و بورزد حسادت ندارد
 فرد نزد شهوت يحت و غضب قوه ،جانيا در .دهد جلوه ارزشيب دارد ارياخت در را چه  آن

 كه يصورت در د،باش داشته او را خاص صفت اي و شئ نيا چرا :يدگو   مي و دشو   مي فعال
 فـراهم  را نـه يزماي     گونه به و دگير   مي كمك زين وهم هقو از عمل مقام در .ندارم را آن من
 نيبنـابرا  .دپـرداز    مـي  او كـردن  بتيغ به شخود اي و كنند ييبدگو او از گرانيد تا دكن  مي

 و .باشـد  ...و جـاه  حـب  ،مال بح ي،خودخواه ر،تكب ر،غرو د،حس دتوان   مي بتيغ سبب
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  !است شده يمجلس هر نُقل سفانهأمت كه ستين اي ساده موضوع
ـ ي ؛زديـ خيم بر او درون از د،شو  مي مرتكب انسان كه يگناه هر ـ  ايـ  و جهـل  يعن  كي
 كـه  يگنـاه  مـورد  در افـراد  بـه  اگـر  و .دشـو    مي گناه رتكابا سبب يدرون و يروان عامل

 خـود  عمل يبرا آن، كردن طرف بر براي تالش يجا به ،دشو داده تذكر د،انشده مرتكب
  !آورنديم برهان و ليدل

چنين    اين د،شو   تذكر داده مي   ابش در مورد حج   حجابي كه به فرد ب    زماني ، مثال يبرا
 پـاك و بـا      مـان مـا هـم قلب    !  بـه ظـاهر او     نه به قلب انسان است،      يمان كه ا  آوردي م يلدل

 كـه در نمـاز خوانـدن كاهـل          ي فـرد  يا! يستنحجاب و ظاهر انسان كه شرط       ! خداست
 خود را   نخواندن نماز   يعني! يم بهتر ندخوان   كه نماز مي   ياري از بس  ما :دهدي م پاسخاست،  
  . دهدي جلوه مخوب
  
  ستا يگريد گناه ،گناه براي آوردن عذر

ـ  انـسان  اگـر  .ميبكوشها     آن رفع يبرا ديبا كه ميهست ييهانقص دچار ها  انسان ما همه  كي
 را خطـا  كي و صد ،خطا كي آن با د،اوريب ليدل صد ،آن يهتوج يبرا و دوش مرتكب اخط

   .است شده مرتكب
 كـه  دانـد    مـي  شخود اعماق در د،آوريم ليدل يشخو يخطا و نقص يبرا كه يانسان

 كـارش  كـه  كنـد  وانمـود  دخواهـ   مـي  آوردن ليدل با او اما ؛ستين شيب يعذر هاليدل نيا
ـ  زيچ كي قتيحق .هستند اشتباه در انگريد و است بوده حيصح ـ ن شيب  ايـ  درسـت  :تسي
 ت،اس كرده اشتباه كه دهد نشان خواهدينم گريد يها  انسان برابر در انسان اگر يحت .غلط

   .ندهد بيفر را شخود و باشد صادق خود با ديبا
 و اماره نفس رايز ؛كند  مي دايپ يروان حالت كي د،شو  مرتكب مي  را يگناه يوقت انسان

 آدمـي  ،لوامه نفس كه جاستنيا در د،شو روزيپ كدام تا رنديگدر هم با شهيهم لوامه فسن
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 اثر انسان بر و دوش موفق لوامه نفس اگر پس .يكرد يكار نيچن چرا كه دكن  مي مالمت را
 بتراشـد  ليدل خود يهانقص تمام يبراچه     چنان اما اوست؛ سالمت و اتيح نشانه گذارد،

 از انـسان  كهييجا تا دشو   مي رنگكم آرام آرام ،لوامه نفس نيا د،كن هيتوج را شيهاخطا و
 ؛داد انجـام  ت،خواسـ يمـ  كـه  را يكـار  اماره نفس كه يزمان رايز .دبر   مي لذت شيهاخطا
 ؟يداد انجام كه بود يكار چه نيا :يدگو   مي او به و دآي   مي انسان سراغ به عقل د،بع ياندك

 آن خـاطر  بـه  كه داشت ارزش همهاين گناه لذت ساعت كي ايآ عبادات، و نماز همه نيا
 از را انـسان  و دشـو    مـي  فعال د،باش يقو و رنگ پر لوامه نفس اگر و ؟يكن عيضا را خود
 شـده  رنـگ كم لوامه نفس كه صورتي در اما .دكن  مي مانيپش شدت به داده انجام كه يكار
   .آورديم بهانه و عذر خود يبرا مدام انسان نيا د،باش

 چـرا  ؛دشـو    مي يماريب كي جاديا و يدرون صراع سبب گناه ارتكاب كه جاستنيا در
   .كند يعذرخواه كرده كه يگناه از و دهد زحمت خود به ستين حاضر كه

 يبرا دائم ي،شد مرتكب را يگناه اگر ديگو   مي انسان به اسالم كه است ليدل نيهم به
 خـدا  از ،توبـه  و گنـاه  به اعتراف با بلكه ؛نكن هيتوج را آن و اورين بهانه و عذر خود گناه

ـ عنا تـو  بـه  را نكردن گناه قيتوف كه بخواه پاك ذات آن از و كن يعذرخواه  در .كنـد  تي
 و نكنـد  اعتـراف  خويش گناه به اگر اما .دياب   مي دست يفيلط آرامش به انسان صورت  اين

 يدرون يقوا و است ريدرگ خود با همواره د،نكن  مي اشتباه گرانيد كه كند وانمود ،برعكس
ـ  اثر بر و آوردنمي طاقت انسان صورت  اين در .ندكن  مي مبارزه هم با زين او  كـشمكش  كي

   .دگرد  ميماريب يدرون
 خـود  بيـ طب خـود  و دانـد    مي يكس هر از بهتر را شدرد انسان خود هم بازجا     اين در
   .است قتيحق رفتنيپذ هايماريب از ياريبس يارود و است
  

  آرامش يابر نيتمر كي

ـ  تفكـر  آن در و توجـه  خـود  اعمـال  و گناهان تمام به صادقانه ما همه است مناسب  ؛ميكن
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 از نـه يك و يناراحت ياذره اگر يحت .ميسيبنو كاغذ بر شده گناه انجام سبب را چه   آن گاهآن
 آن ،ميكـرد  يخال را خود درونكه     اين از پس و ميسيبنو كاغذ يرو ايم،  هگرفت دل به يكس

   .ببريم بين از را نوشته
 ييشـنوا  گـوش  يگاه اما ؛دهد فرا گوش شيهاحرف به يكس كه است ازمندين انسان

 فـشار  موجـب  و دگـرد    مـي  انباشته او درون در شيهاحرف بيترت نيا به و دكن   نمي دايپ
   .دشو  مييماريب و يروح

  
  است آشفته افكار جهينت ،آشفتههاي  خواب

 او ي كـه خـواب را بـرا      زماني. ال مشاجره با استاد است     كه در ح   دبين   در خواب مي   شاگردي
. ي دهـ  نجام آن را ا   ي است كه تو دوست دار     يزي همان چ  ين ا :يدگو   مي استاد د،كن   مي تعريف

  . يدي خواب تحقق بخشدر را آن د،شو  نميفراهم يت امكان براين ايداري چون در باما
 مورد اي و زدن اديفر مانند د،هديم انجام خواب در انسان كه ييهاكار از ياريبس علت

   .رديبگ صورت نيا يداريب حال در دارد دوست كه است نيا ،گرفتن قرار گرانيد محبت
   .بفرما تيعنا ميسل قلب و آرامش ما همه به !اخداي

  



 

  
  
  
  
  

  : چهاردهم جلسه

  
  

  ترين معيار انسانيت مهم �

  جنبه معنوي وضو �

  راني دارددائم الوضو چهره نو �

باطن پاك و نوراني، در ظـاهر هـم اثـر            �

  گذارد مي

  وضو؛ مقدمه نماز �

  ثمره طهارت، حب خداست �

  طهارت؛ عطر معنويت �

  تواند خليفه خدا شود آيا انسان ناپاك مي �

  ايمان؛ سرّ نهان آدمي �

  قلب، عرش رحمان است �

 

  
  
  
  
   

   ندداد اتميح آب شب ظلمت آن اندر و  دادند نجاتم غصه از سحر وقت دوش
  دادند صفاتم يتجل جام از باده    كردند ذاتم پرتو شعشعه از خوديب

  دادند براتم تازه نيا كه قدر شب آن  يشب فرخنده چه و بود يسحر مبارك چه
ـ ن هايارؤ و هاخواب حتي ت،اس روح و نفس و جسم از مركب انسان چون  ممكـن  زي

 نفـس  معرفـت  يهـا   از راه  يگرد يكي ،خواب .باشند يروحان اي و ينفسان ي،جسمان است
 وقـت  در و دارد تيسـنخ  عـت يطب مـاوراء  عـوالم  بـا  تجردش واسطه به نفس رايز ؛است

 دارد تيسـنخ  و مـشابهت  آن بـا  كـه  يعالم به د،ندار اشتغال يحس ادراكات به كه خواب
   .دكن مي مشاهده را عالم آن استعدادش قطب و .گردديبرم

 ،خواب مسأله در تأمل و است انسان در رمز و راز پر و مهم افعال از يكي خواب پس
 را انـسان  كـه  يملعوا از يكي همچنين .دشو  محسوب مي  نفس به معرفت يها   راه جمله از

   .است خواب د،كن مي ملكوت عالم متوجه
.  است ئكه و از عالم امر و مال      »روحي من فيه نفخت« االهي اي كه روح نفخه   ي دانست و
ـ    تام و كامـل مـشاهده مـي        ي به نحو  را خود   نفس ،ن مفارقت روح از بد    از بعد آدمي . دكن

 احكام اسـالم و     باهمواره يد و گناه با   يعت آن از غبار طب    ي روح و پاك   ي صفا براي ،بنابراين
  .  باشدمرتبط خدا يادقرآن و 

ـ  انـسان  دشـو   سبب مي  و است يروح ورزش نوع يك و يشاد و فرح يبرا »ذكر«  هب
   .كند برطرف را ارهام نفس غبار و كدورت ،آن لهيوس
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 يمـاد  عـت يطب با و است گريد يعالم و االهي روح از كه دارد يقتيحق ،انسان چون و
 و زودگـذر  و يفـان  ايدن زيرا .دكن  مي يگانگيب و غربت حساسا ايدن نيا در د،ندار تجانس

ـ ا از .دارد يجاودانگ دغدغه انسان يول ؛است يدلبستگ قابل ريغ  ،پرسـتش  بـه  را او رو ني
 اصـل  بـه  بازگـشت  و خـدا  بـه  تقرب به و خواندفرامي پروردگار با ازين و راز و ،شيستا
  :يدسرايم لويمو لذا .اندكش  مييشخو

   دكن مي يتشكا هاييجدا ز و    دكن مي يتحكا چون ين از بشنو

  اند دهينال زن و مرد رمينف در    اند  دهيببر مرا چون ستانين از

  شيخو وصل روزگار ديجو ازب   شيخو اصل از ماند دور كو يهركس

 هـاي عبـادت  و هـا مناجـات  از كه دارد عرفان درد �يعل چون يكامل انسان رو نيا از
 كـه  بـود  ازين و راز مشغول چنان او و آوردند  مي در يشپا از را ريت كه داستيپ او بيعج
   .كردينم احساس را درد

 عـد ب از مانيا و معرفت« هيسا در آن و است »االهي مقام به قرب« يت،انسان اريمع پس
   .دشو حاصل مي »يعمل بعد از عبادت« و »ينظر

  
   تيانسان اريمع نيترمهم

   .دباش  مياالهي قرب و يخداپرست ي،خداباور و يخداشناس يت،انسان يارمع ترينمهم
 .نـدارد  مـادر  از يريتـصو  ذهنش در هنوز كه است يكودك مانند خدا به ما معرفت اما
 دنبـال  فطـرت  حـسب  بر د،گرد   مي مادر دنبال يزيغر صورت به كه يودكك مانند ها  انسان
   .دارند تمنا را مطلق وجود وصال ،درون و دل راه از و گردند  ميخدا

 اشـتغاالت   البتـه . » وجود خـدا در عمـق جـان انـسان          احساس« يعني ي قلب خداشناسي
 ،بنـابراين . ندگرد  از خالق مي   غفلت و قلب بر غبار نشستن   سبب ، و آمال و آرزوها    دنيوي

 ، مقدمـه آن   كـه  دشـو    مـي   عروج روح  و مؤمن   معراج باعث د، با حضور قلب باش    اگر نماز
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 زيـرا  ؛اسـت )  پاك كردن  اغيارتوبه و دل را از غبار       (و باطن   ) وضو و غسل  ( ظاهر   طهارت
  . داد خدا را در آن راه غير نبايدقلب عرش خداست و 

     عشق چشمه از ساختم وضو كه دم همان من
  هست كه هرچه بر كسرهي زدم ريتكب چار

ـ با و ندهـد  تيرضـا  نمـاز  ريتكب هب دل د،نساز طهارت عشق چشمه سر از يآدم تا  دي
   .رود معراج به نماز با و كند طلوع سالك دل بر عشق ديخورش
 د،شـو    نـشاط روح مـي     يجـاد  و ا  ي و بـاطن   ي كه باعث طهارت ظاهر    اعمالي جملهاز  
شستن دست و صورت و مسح كردن است و طهارت           همان   ي ظاهر طهارت.  است وضو
 را  ت و كـسال   ي و خستگ  دهدي گرفتن به انسان دست م     وضو است كه با     آرامشي ي،باطن

  . دكن از او دور مي
 خـواب  از صـبح  نمـاز  يبـرا  كه يزمان .خوابديم ريد انسان ت،اوقا يگاه ،مثال يبرا

ـ ا رفتنگـ  وضـو  با اما ؛دكن  مي يخستگ و كسالت احساس د،زيخيبرم  ليـ زا يخـستگ  ني
 به و دشو   مي انسان صورت و چهره تينوران باعث وضو .دكن  مي نشاط احساس و دشو  مي
ـ   مـي  پـاك  هـا   آلـودگي  از را آدمـي  وضو .بخشديم يخاص ييروشنا و نشاط او  در و دكن
ـ    مـي  نماز انسان كه يزمان ،رو   اين از .است مؤثر »مانيا و حافظه تيتقو«  بالفاصـله  د،خوان

   .دباش نماز مي و وضو نور به منور زيرا ؛دشو  نميگناه مرتكب
  
  وضو يمعنو جنبه

 كنـد كـه     ي اهللا داشته باشـد و سـع       ي ال ���� يت انسان در وضو گرفتن به طور خالص ن        اگر
 بكوشـد   اگـر  و.  در حال قـرب بـه پروردگـار خواهـد بـود            همواره د، با وضو باش   يشههم
 او بـه خـدا      يكـي  نزد ترديد  بي د، حفظ كن  يزن را   ي باطن طهارت ،ي با طهارت ظاهر   زمانهم

  . تر خواهد شد بيش
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 نمـاز  خواندن يبرا ديبا باز ايم،  هكرد استحمام ما كه يزمان چرا :دشو   مي دهيپرس يگاه
   !دارد؟ وضو از يباالتر يزيتم كه استحمام م؟يريبگ وضو
 سبب ،وضو در انسان نيت يعني .گردديبرم وضو يمعنو جنبه به مسأله نيا :تگف ديبا

 يبـاطن  طهارت نوع نيا ييتنها به كردن حمام در كه دشو   مي يباطن طهارت نوع كي جاديا
 يسـو  بـه  و داردبـازمي  هـا يبد به آوردن روي از را روح و بدن ،وضو .دشو   نمي حاصل

 طهـارت  حـصول  يبـرا  اسـت  يظـاهر  يطهارت وضو« ،نيبنابرا .اندكش   مي يراست و يپاك
   .»يباطن

  
  دارد ينوران رهچه الوضو دائم

 ييهاچهره يدارا د،نخوان   مي قلب حضور و توجه با را نماز و هستند الوضودائم كه يكسان
 يبـاطن  ييبـا يز بلكه ؛ستين صورت يماد ييبايز ،چهره تينوران از منظور .هستند ينوران
ـ د از انسان كه يطور به د،كن  مي ذبج خود يسو به را گرانيد كه است يخاص ـ ا داري  ني
  :دانكه گفته چنان. دگرد  ميخرسند افراد

  اريب بايز رتيس برادر يا    ستين چيه ظاهر يبايز صورت
  
  ردگذا  مياثر هم ظاهر در ي،نوران و پاك باطن

 و ردگـذا    مـي  ريتأث جوارحش و اعضا تمام در يپاك نيا د،باش داشته يپاك باطن كه يانسان
 گـران يد بـا  رفتار و رفتن راه ،زدن حرف در لذا د،كن  مي تيسرا او باطن به زين عبادت نور
ـ  بـه  ،پـسرش  به هاسفارش در لقمان .دگرد   مي يخاص آرامش و متانت يدارا  نيتـر يجزئ

  :يدفرما  ميو دكن مي اشاره زين رفتن راه يعني او رفتار
ـ  هـا   آسمان در اي ياصخره درون در يخردل دانه هموزن وت عمل اگر !من پسرك يا  اي

   .است آگاه و قيدق بس خدا همانا د،آوريم ارآن خدا د،باش نيزم در
 در كـه  يبيآس از و كن منكر از ينه و معروف هب امر و دار پا بر را نماز !من پسرك اي
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  :يدگو  مياو هب سپس .كند  مييقو را ارادهها   اينكه ،كن صبر درس  ميتو هب هايسخت
أَرضِ مرَحا إِنَّ اللَّه لَـا يحِـب كُـلَّ مخْتَـالٍ فَخُـورٍ              ولَا تُصعرْ خَدك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ فِي الْ       «

     تِكومِنْ ص اغْضُضو شْيِكفِي م اقْصِدتـو  بـه  ]هـا  يسـخت  و مـشكالت  از چـه    آن بـر [ ؛»و 
 .اسـت  واجبـات  از آن بـر  مالزمـت  كـه  اسـت  يامور ازها     اين كه ،كن يشكيباي رسد يم

 هـيچ  خـدا  همانـا  ،مـرو  راه غـرور  و نـاز  بـا  زمين در و ،برمگردان مردم از يرو متكبرانه
   . ...بكاه صدايت از و باش رو ميانه رفتنت راه در و ندارد دوست را فخرفروش خودپسند

   .دكن مي كمك نورانيت و آرامش به باطني و يظاهر طهارت پس
  
  نماز مقدمه وضو؛

 يريم ارتباط با او وضو بگ     يار برقر ي برا مرتبه پنج ي به ما دستور داده است كه روز       خداوند
 يـن  طهارت تا ا   اهميت. دباش   ما و خدا مي    ين ارتباط ب  ي جهت برقرار  اي وضو مقدمه  ينو ا 

 كه  يست ثمره طهارت چ   مگر به راستي    خواند نماز ب  دتوان   آن نمي  بدونحد است كه انسان     
   شده است؟ تأكيد آن حد بر ينتا ا

 حـرَجٍ ولَــكِن يرِيـد       مـنْ يد اللّه لِيجعلَ علَيكُم       ما يرِ « :ديافرم   مي يم در قرآن كر   خداوند
رَكُمطَهبلكـه  د، قـرار دهـ    مـشقت  و   يتنگـ بـر شـما     ]  احكـامش  بـا  [خواهد نمي خدا 1؛»لِي 

  . پاك كند] ها آلودگي از[ شما را دخواه مي
ـ  ،غسل ،وضو مانند( يظاهر ارتطه كه خواهدينم خداوند يعني  شـما  بـر  )...و مميت

   .گرداند پاك را شما دخواه  ميبلكه ؛ذردبگ سخت
واللّـه  « ؛ را دوست دارد   ين و مطهر  پاكان او چون ؟ ما را پاك گرداند    دخواه  خداوند مي  چرا

 حِبرِينَيطَّه2.»الْم   
                                                      

 .6، مائده .1

 .108، توبه .2
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  خداست حب ت،طهار ثمره

 يا به عنـوان مقدمـه     ي بر طهارت ظاهر   قرآن.  حب خداوند است   همانا ي، طهارت باطن  نتيجه
.  دارد تأكيـد  اسـت،    داونـد  حب خ  ي برا اي كه مقدمه  ي باطن ت و بر طهار   ي طهارت باطن  ايبر

 هـا  پـرده  برداشتن اهللا و    ي شوق ال  يجاد هم ا  االهي است كه حب     معرفت خداوند،   حب سبب
 بايـد  اسـت،    ي باطن امري ، انسان و خدا وجود دارد و چون حب        ين است كه ب   هايي  حجابو  

 ي تا در پرتو نـور     بزدايد درون   از ند،شو  انع احساس حب خدا مي     را كه م   ييها  انسان حجاب 
  .  خداوند و سعادت را درك كندحب د،شو  ميايجاد اوكه در قلب 

   .است مانيا از يمين بودن طاهر؛ »يمانالطهور نصف اإل« :يدفرما  مي�ماسال امبريپ
 همانـا  ،مـان يا گـر يد نـصف  ست؟يـ چ آن گريد نصف ت،اس مانيا نصف طهارت اگر
 بـه  خود ،ميكن پاك ياخالق رذائل از را دل خانه اگر .است ياخالق فضائل به نفس آراستن

 كـه  ميـ آوريم دست به يزمان را آن گريد يمين و شده حاصل ام يبرا مانيا از يمين خود
   .ميكن آراسته دهيپسند صفات و اتقو و مانيا فضائل به را نفس
  

  تيمعنو عطر ؛طهارت

 دشـو    مـي  يفرد مانند د،ده انجام طهارت با را خود اعمال و باشد طاهر شهيهم انسان اگر
 خـوش  يبـو  اين از خودكه     اين بر عالوه و دكن  مي استفاده خوشبو يهاعطر از شهيهم كه
   .ندبر  ميلذت و ندكن مي استشمام او وجود عطر از زين گرانيد د،شو  مينشاطبا

 يانسان با د،خوان   مي نماز نامرتب ظاهر با و دگير   مي وضو سرعت به كه كسي ترديد،  بي
ـ    مـي  قلـب  حـضور  با را نماز ،نموده خوشبو را خود و دگير   مي وضو آرامش با كه  د،خوان

   .دارد تفاوت
  

   شود خدا فهيخل دتوان  ميناپاك انسان آيا

 پـاك  رذائـل  از را خـود  نفس انسان كه يزمان .است باطن و دل طهارت به قلب در مانيا
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 اخـالق  بـه  متخلـق  تا آمده ايدن به او رايز ؛دهد جاي آن در را حسنه تصفا دتوان   مي ند،ك
ـ    مي ...و بخل ،نهيك ر،تكب رينظ يباطن يها  آلودگي داشتن با انسان ايآ .گردد يااله  بـه  دتوان

   ابد؟ي دست مقام نيا
   .كند درك را خدا قرب و حب دتوان  نميانسان ي،باطن هاي آلودگي وجود با گمانبي
  

  يآدم نهان سرّ ؛مانيا

 از ريـ غ يزيـ چ هر ديبا د،ابي دست آن به بخواهد انسان اگر كه استيآدم نهان سرّ ،مانيا
 مؤمن فرد باطن در كه ينور .باشد او ادي به فقط شهيهم و كند خارج خود قلب از را خدا
 يتـ ح و اسـت  مـؤثر  او ياجتمـاع  روابط و رفتار و اخالق در ،هانهيزم تمام در د،دار قرار
   .دگرد  مياو يراهنما نور نيا د،باش تنها يابانيب در كه ينزما
  

  است رحمان عرش ،قلب

 انـسان  قلـب  اگـر  .نده يجا او عرش در را رحمان از ريغ پس ؛است رحمان عرش قلب،
 ،قلبكه     اين يبرا پس، .ندارند ييجا آن در رحمان جنود گريد ود،ش طانيش جنود گاهيجا

 در ينـور  صـورت،  اين در ؛ساخت خارج آن از را طانيش جنود يدبا د،گرد رحمان عرش
ـ ا چه هر و درگذا   مي ريتأث او جوارح و اعضا تمام رب كه دگير   مي قرار انسان وجود  نـور  ني

 و ضيفـ  واسطه كه �اطهار ائمه .بود خواهد گذارريتأث زين نانسا انياطراف رب د،باش تريقو
 ينوران و نور خود و كرده افتيدر را يقيحق ورن چون د،هستن تيبشر يبرا االهي رحمت

    .كنند تيعنا ضيف و نور زين گرانيد به قادرنداند،  گشته
   .رستگار ما و يباش خوشنود تو ر،كا سرانجام كن چنان !ايخدا

  



 

  
  
  
  

  : پانزدهم جلسه

  
  

  عوامل و موانع حضور قلب �

با خواندن اين آيه چه احساسي به شـما          �

  دهد؟ ميدست 

  چند داستان كوتاه �

  موانع حضور قلب �

  آيا عالقه داري به بهشت بروي؟ �

  رود عمل انسان از هفت آسمان باال مي �

 

  
  
  
  
  

   كرديم ما از جم جام طلب دل هاسال
  كرديم تمنا يگانهب ز داشت خود چه آن

   است رونيب مكان و كون صدف كز يگوهر
  كرديم يادر لب گمشدگان از طلب

   بود او با خدا احوال همه در يدليب
   كرديم ياخدا دور از و ديدشينم او

 .اسـت  خـدا  حب به دنيرس ي،باطن طهارت يدستاوردها از يكي كه شد اشاره ترشيپ
   .است نماز در قلب حضور همانا ،دستاوردها آن از گريد يكي اما

 حـضور  و تمركـز  ديـ خوان   مي نماز وقتي اچر كه دياكرده فكر مسأله نيا به كنون تا ايآ
 در خود يهايزيربرنامه چرا !د؟يابي   مي نماز در دياكرده گم كه را يزيچ اي و د؟يندار قلب
ـ   مـي  شانيپر نماز در را شما كه است طانيش نيا ايآ !د؟آي   مي يادتان نماز  تعلقـات  ايـ  دكن

  د؟يكن نظر صرفها   آناز ديتوان  نمياندك قهيدق چند يبرا كه است تانيويدن
  
  قلب حضور موانع و لعوام

 بـاطن  طهـارت  و نفـس  هيتزك ز،نما در قلب حضور شيدايپ در مهم اريبس عوامل از يكي
ـ  پاك هايبد و رذائل از را خود نفس انسان اگر .است  دسـت  ييصـفا  و آرامـش  بـه  د،كن

 واقـع  در نماز ،حال نيا در .دكن  مي كمك اريبس خدا با ارتباط يبرقرار در او به كه دياب  مي
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ـ  ،شده انيب قرآن در چه   آن بنابر نماز يبرگزار از هدف رايز ؛بود خواهد خدا ادي و ذكر  ادي
   .لذكري الصلوة أقم :تاس خدا

  .  متوجه خدا باشديد بايز قلب انسان نبلكه گيرد؛ي صورت نمي خدا تنها با اذكار زبانياد
 بـه نمـاز     ييـاز  اسـت و ن    ي كـاف  رتبـاط  ا ي برقرار ي برا يي قلب به تنها   ي پاك آيا :سؤال

ـ  ي پـاك  ي قلـب و بـاطن     ي دارا بايـد  ، ارتباط با خدا   ي برقرار ي برا اگر يا و يست؟ن  آيـا  د،و ب
  !؟ نماز با حضور قلب ادا شودتا داد قرار نفس يه را پس از تزكخواندنتوان نماز مي

 تنهـا  و تاسـ  واجـب  انـسان  بر يطيشرا هر در كه است يعباد و االهي امر كي نماز
ـ   مـي  رفـع  را فيتكل كه است نيا ،قلب ورحض بدون نماز فايده  آخـرت  در انـسان  و دكن

   .اند كرده ذكر نمازانيب يبرا عذاب پانزده زيرا شد؛ نخواهد ينمازيب عذاب به معذب
   .داشت نخواهد درپي انسان يبرا را ينور و درجه ،قلب حضور بدون نماز اما

 يست، ن يش ب حقير ايبندهه   عظمت و جبروتش به انسان ك      ام تم با واجب الوجود،    خداوند
  .  باشدقرار برهمواره ارتباط ين نماز را واجب كرده تا الذا يد، داده تا با او سخن گواجازه

  زميبرخ مكان و كون يخواجگ سر از  يخوان شميخو بنده گر كه تو يوال هب
  

  دهد؟  ميدست شما به ياحساس چه هيآ نيا خواندن با

 از بنـدگانم  كه هنگامي 1؛»... فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ       يعنِّ سأَلَك عِبادِي    وإِذَا«
 بخوانـد  مـرا  كه يزمان را كنندهدعا دعاي ،نزديكم من يقين،به ]:بگو[ بپرسند، من درباره تو

 راه ]حقيقت و حقّ به[ تا آورند، ايمان من به و بپذيرند را دعوتم بايد پس ؛مكن  مي اجابت
   ].رسندب ياعل قصدم به و[ يابند

 ي از كـوردل   ي درك نكردن ناشـ    ين ا يم؟كن   خدا را درك نمي    يكي نزد ين ما ا  چرا پس،

                                                      
 .186، بقره .1
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 بصيرت. دكن   او را درك مي    يكي نزد و دبين   را مي  خدا باشد،   يرت كه با بص   انساني. ماست
 و بـه اصـطالح چـشم دل         پـاك  او بـاطن و درون      كه دشو   مي حاصل انسان   ي برا يزمان
  . باشدن روش

ـ  و نمـاز  فلسفه ،انسان كه است نيا نماز هنگام يفكر تيمشغول ليدال گريد از  ايمعن
 اداء هنگـام  كه يابددرمي د،كن دايپ شناخت شيخو يخدا از او اگر .ددان   نمي را آن يقيحق
 انيب ما بزرگان و �اطهار ائمه احوال دركه    چنان. ديگو   مي سخنيميعظ وجود چه با ز،نما
 آنـان  رايـ ز ؛شـد    مي دگرگون حالشان و باختمي رنگ نماز هنگامها     آن چهره كه ندكن  مي

   .ندشد  ميخاشعچنين   اين،رو  ايناز .بودند كرده درك را شيخو پروردگار عظمت
  
  كوتاه داستان چند

 از پس .برود حرم به ستتوان   نمي روز چند تا و شد ماريب جاآن در د،بو رفته مكه به يفرد
 يفروشـ خربـزه  بـه  راه انيم در و كرد حركت حرم سمت به شد، بهتر الشح كه روز چند

 امـا  .كنـد  يداريخر را ياخربزه كه افتاد فكر نيا به بود گرسنه اريبس كه جاآن از .برخورد
ـ ا حرم از شدن خارج و نماز از پس كه گفت خود با تأمل ياندك از پس  انجـام  را كـار  ني
 تـا  بود خربزه دنيخر نوع فكر در چنانهم و شد انهرو حرم سمت به ،حال ره به .دهممي
 سـمت  بـه  تـا  شـد  خـارج  حـرم  از سـپس  و خواند خربزه ديخر فكر با را نمازشكه    اين

ـ  ييرها يماريب از تو كه ديرس او به ييندا حال نيا در .برود فروشخربزه ـ توف و يافتي  قي
  !؟يبخوان ياخربزه نماز كه رواست ايآ ي،كرد دايپ را خدا خانه در عبادت و نماز

ـ نديب يانـدك  اگر اما ؛رديبگ مانخنده داستان نيا خواندن و دنيشن با است ممكن  ،ميشي
  !ميخوان  ميايم و هخواند ييهانمازچنين   اينمتأسفانه زين ما كه ديد ميخواه

 فاسق  يگريها عابد و د      از آن  يكيدو نفر كه    :  كه ندكن   مي يانچنين ب    را اين  يگري د داستان
در !  فاسق شـده بـود و فاسـق عابـد          عابد برگشتند، كه از مسجد     زماني.  مسجد رفتند  به بود،
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 از همـه    ه كـ  كـرد ي به مسجد رفته بود و گمـان مـ         ي تكبر خاص  وواقع شخص عابد با غرور      
 را با   خود ، كه شخص فاسق   ي صورت در.  از سر غرور بود    يزرو نمازش ن     اين از ؛ است ترمؤمن
 كـه اجـازه     تدانـس    را لطف خدا مـي     ين و ا  ديدي كوچك م  بسيارد،   كه انجام داده بو    يگناهان

 سبب مورد لطف و رحمـت       بدين.  كرده است  يت و نماز خواندن را به او عنا       بندگيعبادت،  
  .  مسجد رفته و نماز خوانده بودبه ، با هدف قرب به خداكه چرا ؛خدا واقع شد

ـ ا .كـرد  اقـض  را نمازش ساليس كه است يعالم به مربوط يبعد داستان  كـه  عـالم  ني
 حاضر نماز اول صف در نتوانست هاروز از يكي در د،بو نمازگزاران اول صف در شهيهم

 .دكـش    مي خجالت اريبس د،بخوان نماز ،سوم اي دوم صف دركه     اين از كرد احساس و شود
 از .اسـت  نبـوده  خـدا  يبرا خالص نمازش مدت نيا تمام در كه ديرس جهينت نيا به ،پس
   .كرد قضا را سال يس يهانماز تمام ،رو اين

 وقتي.  حاضر نبود امام جماعت گردد     ديگر كه امام جماعت بود،      ي عابد :ندكن   مي يانب
 ي افـراد  ي كه مشغول نماز خواندن بودم و صـدا        يزمان:  داد پاسخ يدند، را از او پرس    يلدل

 بـه هـا     ام آن  كه تم  يدمانديش   خود مي  با ند،شد   كه به صف جماعت ملحق مي      شنيدميرا م 
 كـه   ي كه من امام جماعت هستم و از تعداد نمازگزاران         ندآي   علت به نماز جماعت مي     ينا

 امـام   يگـر  گرفتم كه د   تصميم ،رو   اين از.  به خودم مغرور شده بودم     كردنديبه من اقتدا م   
  . جماعت نباشم

 هـان ن در ينـور  و بـاطن  در يراز بلكه ؛ستينيعلم رتبه و مقام داشتن به ،مانيا پس
 ارتبـاط  نمـاز  و دارد آگـاهي  آن شـدت  و قوت زانيم از متعال خداوند تنها كه استيآدم
   .خداست با يقلب

  
  قلب حضور موانع

 الفـاظ  به حد از شيب توجه د،شو   مي مازن در قلب حضور مانع كه يگريد عوامل جمله از
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 نمـاز  بـاطن  و قتيحق از انسان كه دشو   مي باعث مسأله نيا .است يديتجو لحاظ از نماز
   .بماند غافل

 بـه  انـسان  باشد ايگونهبه دينبا اما ت،اس واجب نماز كاراذ و اتيآ حيصح قرائت البته
   .كند متمركز نماز الفاظ به نهات را خود توجه تمام و فتديب وسواس
 كـسب عـزت     ي كه انسان برا   نمازي. دشو   مي  حضور قلب  مانع هم كردن در نماز     ريا

ـ       يت معنو گونه  هيچ د،خوان  مي يگراندر برابر د    بـه دنبـال نخواهـد       ي و حضور قلـب و قرب
 در  ي گـذار  يرتـاث (»  الوجود اال هـو    ي مؤثر ف  ال«كه   معتقد باشد    مسأله ين ا به او اگر. داشت

 كـه  دشـو    مـي   مطمئن و بود   نخواهد يگران طالب عزت از د    گاه  هيچ ،)نيستوجود جز او    
  .  استياندگار عالم خالق و پروردست به بندگان تنها » و ذلتعزت«

 قلـب  حـضور  ليتحص كه كند خطور افراد يبرخ ذهن به سؤال نيا است ممكن حال
 تياهم نماز در قلب حضور به اندازه نيا تا ديبا چرا اصالً و د،دار فراوان زحمت نماز در
  !افتد؟يم ياتفاق چه ميبخوان قلب ضورح بدون را نماز اگر د،دا

 انسان اگر .باشد اطالعيب قلب حضور ريثأت از كه دوش   مي جاديا يكس يبرا پرسش نيا
   :دبو نخواهد فهيشر هيآ نيا مصداق د،باش نداشته قلب حضور نماز در

 بـه  بازگـشتگان [؛ »الْقُلُـوب  قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَالَ بِذِكْرِ اللّـهِ تَطْمـئِنُّ           وتَطْمئِنُّالَّذِينَ آمنُواْ   «
 آگـاه  د،گيـر   آرام مي  خدا ياد به هايشاندل و آوردند ايمان كه ]هستند[ كساني ]خدا يسو

   .دگير آرام مي خدا ياد به ها فقط دل! باشيد
ـ  ينـاراحت  دچـار تـر      كـم  نيمؤمن ؛است آرامش موجب خداوند ادي و ذكر چون  يروان

 روحـي  امـراض  از ياريبـس  بـه  د،باش نداشتهيآرام باطن و قلب انسان اگر رايز .شوند مي
 و شـده  ياريبـس  افـراد  ريـ گبـان يگر امـروزه  كه دشو   مي دچار يافسردگ و ضطرابا مانند

   .است گرفته را آنان آرامش
 بـا   نتوانـسته  را نـشناخته اسـت و        ا است كه انسان خـد     يل دل ين به ا  هايماري ب ينالبته ا 
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  .  او شودآرامش بر قرار كند كه مورد يق عمارتباطپروردگارش 
هـا    دل او وعده داده است كه بـا ذكـر          خداوند. »طمئن القلوب اال بذكر اهللا ت   « :دي فرما مي

ـ   هايماري ب اين ر،ديگ يان ب به. يردگ  مي آرام  يـا  و حـب دن    يمـان  ضـعف ا   يـا  و   ايمـاني ي از ب
  . ندگير سرچشمه مي

ـ برخ انسان قلب از ديبا ت،اس روان و روح آرامش هيما د،خداون ادي و ذكر چون و  زدي
   .شد نخواهد حاصل يچندان يآرامش د،باش يزبان تنها اگر و

  
  ؟يبرو هشتب به يدار عالقه ايآ

ـ  :گفت و ديرس �رسول خدمت يشخص  و هيـ ومي يهـا نمـاز  جـز  بـه  مـن  !اهللارسـول  اي
 نـه  و كـنم  انفـاق  خدا راه در كه دارم يثروت نه .ندارم ياديز اعمال ،رمضان ماه يهاروزه

 مـن  گاهيجا ،رفتم ايدن از اگر كه دانمب مخواه   مي حاال .بروم حج سفر به آن با تا دارم يمال
 .بـود  يخـواه  بهشت در من همراه تو :ددادن پاسخ �رسول حضرت بود؟ خواهد كجا در

ـ فرم ادامـه  در �امبريپ .شد خرسند اريبس سخن نيا دنيشن از شخص نيا  چنـد  امـا  :دودن
  :كه هستند نيا شروط آن و دارد شرط

 يخـال  حـسد  و نـه يك از را يشخـو  بقلـ  و ي،كن حفظ يبتغ و دروغ از را خود نزبا
ـ بپره كرده حرام خدا چه  به آن  كردن نگاه زا و ي،گردان  آزار را يمـسلمان  گـاه   هـيچ  و ي،زي
   .بود يخواه بهشت در من همراه يكن تيرعا را شروط نيا اگر .ينده

 تنهـا  ت،اس كرده حرام خدا چه   آن به كردن نگاه از مقصود هك است نيا ذكر قابل نكته
 خانـه  بـه  انـسان  اگـر  .است عام حكم كي نيا بلكه ؛دشو   نمي نامحرم به كردن هنگا شامل

 ؛است حرام به كردن نگاه ينوع هم نيا د،كن تجسس او يزندگ در و برود يگريد شخص
 افكـار  در تجـسس  يگـاه  .درو   مـي  شـمار  به او يخصوص ميحر يانسان هر خانه كه چرا

   .است حرام و دياب  ميرا مصداق نيهم هم گرانيد
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  رود  ميباال آسمان هفت از انسان عمل

ـ پ همـراه  كـه  هـا روز از يكي در :يدگو   مي �رسول حضرت يصحاب »معاذ«  بـودم،  �امبري

 تـو  يبـرا  را يسـخن  و ثيحد يخواه   مي !معاذ اي  :دفرمو و افكند آسمان به ينگاه ايشان

 از من !اهللا رسول اي كيلب :تگف معاذ ؟يگرد سودمند آن از يكن حفظ را آن اگر كه ميبگو

   .هستم ثيحد نيا دنيشن آماده و شد خواهم شحالخو سخن نيا دنيشن

 كه داده قرار يافرشته آسمان هر يبرا خداوند همانا !معاذ اي  :فرمود �رسول حضرت

   .درو  ميشمار به آسمان آن دربان فرشته آن

 راعمـال    از ا  برخي د،رس  ها به دستش مي      كه اعمال انسان   زماني ،فرشته آسمان اول  

 عمـل را از او      يـن  ا يـل  كـه دل   زماني. زنديها م    را به صورت انسان    ي برخ و دبر  باال مي 

 يبـت  غكـه  را كـسي  اعمـال  هستم و مأمورم     »غيبت« لك من م  :دهدي پاسخ م  ندپرس  مي

 بـه  انـد،  نكـرده  يبت را كه غ   ييها   از انسان  ي اعمال برخ  تنها ،رو   اين از.  نبرم باال د،كن  مي

  . دبر آسمان دوم مي

 وشـان فخرفر( بـرد ينمـ  باال را »فخرفروش« انسان لاعما زين دوم آسمان دربان و ملك

 و خـود  از جـا همه و هميشه و ندكن  مي افتخار اريبس خود صالح عمل به كه هستند يكسان

 و بـت يغ« كـه  هـا   انـسان  يبرخـ  اعمـال  ،رو   ايـن  از )ينـد گو   مي سخن خويش صالح عمل

   .دشو  ميبرده سوم آسمان به اندنكرده گرانيد بر »يفخرفروش

 او صورت به و بردنمي باال ت،اس »كبر« صاحب كه را يانسان اعمال ،سوم آسمان ملك

   .زنديم

 صورت به و بردنمي باال است »عجب« يدارا كه را يانسان اعمال ،چهارم آسمان ملك

   .زنديم او

 بـه  را آن و بـرد ينمـ  بـاال  تاس »حسد« يدارا كه را يانسان اعمال ،پنجم آسمان ملك
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   .زنديم شخص ورتص
 باشد نداشته دل در »گرانيد به نسبت يرحمت« كه را يانسان اعمال ،ششم آسمان ملك

   .زنديم او صورت به و بردنمي باال
ـ ن رئـوف  .دگرد   مي تررئوف و ترخاشع دشو   مي تريقو مانيا لحاظ از انسان چه هر(  زي

 صفات يدارا د،باش تفاوتيب انشياطراف به نسبت انسان اگر .است خداوند اسماء از يكي
 ها  انسان يبرخ اعمال ،حال هر به .باشد مجتهد و هيفقيعلم نظر از چند هر ؛ستين نيمؤمن

   ) .درس  ميهفتم آسمان به تا دگذر  ميهم ها  آسماننيا از
 من :ددهيم ندا و بردينم باال باشد »اير« صاحب كه را يانسان عمل ،هفتم آسمان ملك

ـ  بـاال  اسـت  نكرده كار خدا يبرا كه را يانسان عمل مأمورم  بـه  را عمـل  آن ،سـپس  .رمنب
   .زنديم شخص صورت
 آن د،بين   مي را عمل ،حق حضرتكه     همين اما ؛دگذر   مي هاآسمانيتمام از الاعم يبرخ

 از تنهـا  شما اما ت،گذش ها   آسمان تمام از عمل نيا :يدگو   مي مالئكه به و دكن   نمي قبول را
  :يدندار يآگاه بنده نيا قلب از و ديهست مطلع او عمل ظاهر
»نُرِيهِماتِنَا سفَاقِ فِي آيĤْفِي الو تَّي أَنفُسِهِمنَ حيتَبي ملَه قُّ أَنَّهالْح  لَـمكْـفِ  أَوي  ـكبِرَب  أَنَّـه 
  » شَهِيد شَيءٍ كُلِّ علَي
  1»الشَّرِّ دعاءه بِالْخَيرِ وكانَ اإلِنْسانُ عجوالًويدع اإلِنْسانُ بِ«

ولَقَد كَرَّمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبرِّ والْبحرِ ورزقْناهم مِنَ الطَّيباتِ وفَضَّلْناهم علي كَثِيرٍ              «
  2»مِمنْ خَلَقْنا تَفْضِيالً

   .»لعنتي عليه العمل، بهذا يردني لم انه نفسه يعل رقيب انا و عبدي عمل حفظة انتم«

                                                      
 .11، اسراء .1

 .70، اسراء .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  250250

 من يبرا را عمل نيا او همانا ،او نفس بر بيرق من و ديهست من بنده عمل حافظ شما
 خـدا  يبـرا  خـالص  را عملـش  كه يانسان ،بيترت نيا به . .من لعنت باد او بر ؛نداده امانج

 رحمت از انسان كه است يمعن نيا به »لعن« .دگير   مي قرار او لعن مورد ت،اس نداده انجام
   .باشد دور به خدا

 بـاال  هـا    آسـمان  از عملـش  كـه  يانسان چرا كه ديايب شيپ ؤالس نيا است ممكن حال
 لعـن  مـورد  گذشـت  آسمان هفت از عملش كه يانسان و نشد واقع خدا لعن مورد ت،نرف

  !گرفت؟ قرار
 معرفـت  و لـم ع از گذشـت  آسـمان  هفـت  از عملـش  كه يانسان :گفت بايد پاسخ در

 خدا از ريغ كه كند پاكاي     گونه به را خود قلب نتوانسته اما ت،اس بوده برخوردار ياريبس
 يطوالن اريبس ثيحد نيا البته .ندكن  مي لعن را او مالئكه و خداوند ،رو   اين از .نباشد آن در

   .ميكن مي اكتفا اندازه نيهم به ما كه است
 يزمـان  سبب، نيهم به و ندشناس   مي را ما مالئكه كه ميابي   مي در ت،انايب نيا به توجه با

 اما .ندكن  مي سالم او به و شتابنديم او استقبال به د،رو   مي ايدن از يصالح و مؤمن انسان كه
 ،نيمقـرب  گـروه  سـه  حاالت واقعه سوره آخر در .محرومند هانعمت نيا از ها  انسان يبرخ

   .است شده انيب شمال اصحاب و نيمي اصحاب
ـ عنا مـا  بر ايدن در خداوند كه ييهارحمت .بود ديناام خداوند رحمت از دينبا تهالب  تي
 نيمؤمن يبرا آخرت در خداوند هيميرح رحمت قتيحق و است يجزئ رحمت كي ،كرده
   .بروند ايدن از ميسل قلب و پاك روح با كه ينيمؤمن ؛است

 يزيونال اكران بر صفحه تلو     در ح  كهيلمي هنگام احتضار تمام اعمال خود را مانند ف        انسان
  . آوردي به خاطر مي راحتبه باشد،را فراموش كرده  چه  و هر آندبين  است ميينما سيا

 روح و قلـب  شدن ضيمر از يريجلوگ يبرا را عبادات و يظاهر اعمال تمام خداوند
 نداشـته  يپـاك  قلـب  امـا  دده انجام را يعباد اعمال نيا تمام يكس اگر .است داده قرار ما
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   .بود دخواه ة و األخرياخسر الدن قتيحق در د،شبا
ـ رو   مـي  ايدن از كه يزمان ها  انسان يبرخ ـ دن از كـه  ندارنـد  بـاور  د،ن ـ ي ؛انـد    رفتـه  اي  يعن

 .هستند سرگردان چنانهم يزمان مدت تا ،رو   اين از .دنكن قبول را قتيحق نيا دنخواهينم
ـ دن بـه  راها     آن بخواهند هم مالئكه اگر كه هستند خوشحال رفتن نيا از چناناي     عده اما  اي

   .گردند باز ايدن به بار گريد كه ستندين حاضر د،بازگردانن
 اريبـس  يخودسـاز  يبرا و رديگ بهرهخوبي    د، به دار ارياخت در كه يفرصت از ديبا انسان

   .است ازمندين معرفت و علم به يزخودسا نيا يبرا ترديد، بي .كند تالش
 همـه  دگذر   مي كه روز هر .انيپا به رو هاعمر و هستند شدن يسپر حال در هافرصت

 و كنـيم  اسـتفاده  گـذر  زود فرصـت  نيا از ديبا و ،ميشو  تر مي   نزديك مرگ به قدم كي ما
 بهـشت  انـسان  عمـر  يبهـا  .سازيم فراهم اي  توشه يابد سعادت و بهشت به دنيرس يبرا

   .است يبزرگ خسارت كه بفروشد بهشت ازتر   كمبه را خود نبايد و است
ـ بفرما منور قرآن علم و مانيا نور به را ما قلوب كه ميخواه   مي خداوند از ـ توف و دي  قي

ـ دن بـه  چـه  يبـرا  :ميكنـ  درك را مـسأله  نيا يدرست به كه باشد .كند تيعنا را معرفتش  اي
 آخرتمـان  يبـرا  اكنـون هم از ديبا .ميبساز را خود آخرت ،فهيوظ به عمل با ديبا م؟ياآمده
ـ ن پـاك  را خود قلب و هدند انجام را يريخ عمل كه يكس و ميكن ازاندپس  واقـع  در د،كن
   .داشت نخواهد شيخو آخرت يبرا ياندازپس

 امراض چه هر كه چرا ؛كند ياري نفسمان كردن پاك در را ما كه ميخواه  ميخداوند از
ـ  با عمل نيا و بود خواهد دشوارترها     آن كردن پاك د،نباش تر  عميق يقلب  و نـدامت  و هتوب

  اهللانشاء .شد خواهد سريم ديتوح علم ليتحص
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  پاسخ به چند سؤال �

  توجه به چند آيه �

   و قرآن�بيت اهل �

  �مقام اهل بيت �

  شريعت پيامبران اولوالعزم �

  شود شك در انسان موجب اضطراب مي �

  ملكوت قرآن �

  

 

  
  
  
  
  
ـ ن يشك آن در كه است يكتاب آن؛  1»لِّلْمتَّقِينَاب الَ ريب فِيهِ هدي       الْكِتَ ذَلِك * الم«  ستي

   .باتقواست افراد تيهدا هيما و
ـ  يرموز ،حروف نيا .است مقطعه حروف بقره سوره هيآ نياول  حـضرت  و خـدا  نيب
  :دمانن ت،اس آمده انيم به قرآن از سخن مقطعه حروف از پس معموالً .هستند �رسول
  3» الْحكِيمِوالْقُرْآنِ * يس« و 2»... الْكِتَابذَلِك * الم«
  
   الؤس چند به پاسخ

ذَا الْقُـرْآنَ     إِنَّ« مانند ياتيآ در چرا ـدِي  هــ    يِه ـ  4؛» أَقْـوم  ي لِلَّتِـي هِ  بـه  قـرآن  ايـن  ترديـد  يب
  .دكن مي هدايت آيين استوارترين

كتابي پرفايده اسـت كـه مـا آن را          ] قرآن[ ن  و اي  5؛» مبارك أَنزَلْنَاه كِتَاب   وهـذَا« و
 .نازل كرديم

 آيات در اما شده، استفادهرود     مي كار به نزديك اشاره براي كه» هذا «اشاره ضمير از
 شده استفادهرود،     مي كار به دور به اشاره براي كه» ذلك «اشاره ضمير بقره سورة ابتدايي

                                                      
 .2ـ1،  بقره.1

 .همان .2

 .2ـ1، سي .3

 .9، اسراء .4

 .155،  انعام.5
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  است؟
ـ دار دسـت  در مـا  كـه  يقرآن كتاب براي چرا كه نيا گريد الؤس  دور بـه  اشـاره  از ،مي

  است؟ شده استفاده
 عـالم  از چيـزي  هر و دارد باطني و ظاهر چيز، هر كه شد اشاره مسأله اين به ترپيش

 بـه كـه      ايـن  تـا  است يافته تجلي ترپايين عالم به تدريجي صورت به) ملكوت عالم (باال
  . درس  ميماده عالم

 اشـاره  ملكوت عالم در آن باطن به يگاه ت،اس وندخدا كالم يتجل كه زين ميكر قرآن
ـ ا بـه  كه شده اشاره آن ظاهر به يگاه و رفته كار به »ذلك« لفظ سبب، نيهم به و شده  ني
   .است رفته كار به »هذا« لفظ ،بيترت

 ؛» رأه يكونـوا  أن   يـر  كتابه مـن غ    ي لهم سبحانه ف   فتجلي« :يدفرما   مي بارهاين در �علي امام
  1.ببينند را او مردمكه   اينبدون است، شده متجلي مردم براي خود كتاب در سبحان خداوند

 سـبحان  خداوند كالم يتجل ،ميكر قرآن كه ميابي  ميدر �يعل امام كالم نيا به توجه با
 كـه  »ذلـك « لفظ از استفاده د،بو ها  كتاب ريسا مانند يعاد كتاب كي ميكر قرآن اگر .است
ـ  كـه  اسـت  يسمانيـ ر مانند ،قرآن ماا .نبود زيجا است دور به اشاره  عـالم  در آن سـر  كي

 تـابي ك مـا  نـزد  و 2؛» بِـالْحقِّ  نطِقُولَدينَا كِتَاب ي  « :يدافرم  مي كه است خداوند نزد و ملكوت
 بـه  ]بنـدگان  اعمـال  بـه  نسبت و آفرينش امور همه درباره[ كه است ]محفوظ لوح چون[

   .يدگو  ميسخن راستي و تيدرس
ـ ا 3؛» بِـالْحقِّ  علَيكُمهذَا كِتَابنَا ينطِقُ    « :تسها  انسان ما دست در آن گريد سر و  اسـت  ني
   .حق به ما بر ديگو  ميسخن كه ما كتاب

                                                      
 .147ة خطب،  البالغهنهج .1

 .62، مؤمنون .2

 .29، هيجاث .3

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  256256

 بـه  يهمگ و 1؛» جمِيعا والَ تَفَرَّقُواْ   اللّهِ بِحبلِ   واعتَصِمواْ« :يدفرما   مي گريد هيآ در ،نيچنهم
   .نشويد گروه گروه و پراكنده و نيدز چنگ ]�بيت اهل و قرآن[ خدا ريسمان
 قـت يحق كـه  ،آن تريعال مراحل و ما نزد ت،اس آن نازل مرحله كه قرآن ظاهر ،نيبنابرا

 * يسـفيران  دسـت  در 2؛» بـرَرةٍ  كِـرَامٍ  *بِأَيدِي سـفَرَةٍ    « :تاس فرشتگان نزد د،باش   مي قرآن
   .نيكوكار و بزرگوار

 3»ذَلِك الْكِتَـاب   «لفظ با آن از كه است» اللهييلد «كتاب اين ريشه و عمق و باطن پس،
  . است شده ياد

 لـدي « اسـت  استدالل و قرائت و فهم و ،نوشتن و خواندن قابل كه قرآن از يقسمت آن
   .است شده ذكر »الْقُرْآنُ هذَا« لفظ با و دباش  مي»الناسي
ذَا الْقُرْآنَ    إِنَّ« دِي هـيِه    يو مأَقْو لُونَ      لِلَّتِي هِيمعؤْمِنِينَ الَّذِينَ يشِّرُ الْماتِ بالِحالـص    ـمأَنَّ لَه 

ـ   مـي  هـدايت  آيـين  استوارترين به آنقر اين ترديد  بي 4؛»أَجرًا كَبِيرًا   كـه  يمؤمنـان  بـه  و دكن
   .است بزرگ يپاداش آنان يبرا كه دهدمي مژده دهند،مي انجام شايسته يكارها
  هستند؟ »ممدود حبل« �تيالباهل آيا :رگيد يالؤس

 نيـز »  ممدود حبل «هستند ثقلين �رسول حضرت حديث طبق كه �بيت  اهل و قرآن
 و. هـستند  خداونـد  و بنـدگان  بـين  هـايي واسـطه  �بيـت   اهـل  و قـرآن  يعني،. ندباش  مي

 مـا . دارنـد  بـاطني  و ظاهر نيز �بيت  اهل است، باطني و ظاهر داراي قرآن كه گونه  همان
 قابل ما برايها     آن حقيقي و باطني جنبه و كنيم درك راها     آن ظاهري هجنب يمتوان   مي تنها

  . نيست درك
                                                      

 .103، عمرانآل .1

 .16و15 عبس؛ .2

 .2، بقره .3

 .9، ءاسرا .4
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 مـن  كـه  نيـست  اين جز :بگو 1؛» يوحي إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحِد      مثْلُكُم إِنَّما أَنَا بشَرٌ     قُلْ«
   .يكتاست يخدا فقط شما معبود كه دشو وحي مي من به كه شمايم مانند ريبش هم

 بـه  اشـاره  »إِلَـي  ييوح« و دارد اشـاره  �امبريپ يجسمان و يظاهر جنبه به هيآ يابتدا
  . است �رسول حضرت اللهي عند و الكتاب امو حق حضرت با ارتباط آن و باطني جنبه
  
  هيآ چند به توجه

 :ددار اشاره قرآن جنبه دو هر به زخرف سوره ييابتدا اتيآ

 لَـدينَا  الْكِتَابِ ام فِي وإِنَّه * تَعقِلُونَ جعلْنَاه قُرْآنًا عرَبِيا لَّعلَّكُم      إِنَّا* لْمبِينِ   ا والْكِتَابِ * حم«
 كِيمح لِيفصيح[ يعرب ]زبان به[ را آن ما كه * روشنگر كتاب ]اين[ به سوگند * حم 2؛»لَع 

 محفـوظ  لـوح  كه[ الكتاب امدر آن هك همانا و * كنند تعقّل ]آن در[ تا داديم قرار ]گويا و
  .است حكيم و مرتبهبلند ما نزد ]است

 و ديابي يابد سعادت و ديشو دانا تا ؛ديشيندبي قرآن فهم در كه ندكن  مي بيان جا اين در
 و هيبلندپا يبس ت،اس يآسمان كتب مخزن اصل كه محفوظ لوح در ما نزد كتاب نيا همانا

   .است اساس محكم
 قابـل  ما يبرا و شده انيب يعرب لفظ با كه دارد اشاره ميكر قرآن ظاهر هب ،سوم هيآ پس
 لـوح  در كه است يقيحقا ،الفاظ آن باالتر مرحله اما ؛است كردن حفظ و نوشتن ،خواندن
 ،قـرآن  نـزول  با كه ستينچنين     اين و بود خواهد و بوده همواره د،دار بلند يمقام محفوظ

   .نباشد جاآن در گريد
 شـما  نـزد  در گـر يد يـد، ده يگـر يد شـخص  به يد،دار ارياخت در كه را يتابك شما اگر
 در اگـر  كـه  اسـت  يمعنـ  نيا به يتجاف .ستين يتجاف و است انزال قرآن اما ؛بود نخواهد

                                                      
 .110، كهف .1

 .4ـ1، زخرف .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  258258

   .ستين يگريد يجا در د،ريبگ قرار يمكان
 تـا  نمـوده  تـر نييپـا  مرحلـه  به يتجل ر،باالت عوالم از كه است يمعن نيا به قرآن انزال

   .است ما دست در يظاهر شكل بهكه  اين
 باطني عظمت ولي است؛ آن الفاظ و ظاهري عظمت لحاظ به مسلمانان نزد در قرآن

 لَّـا « :است اللهيلدي كه است بلندي معارف و عمق همان دارد، بطن هفتاد يا هفت كه آن
  1»الْمطَهرُونَيمسه إِلَّا 

»لَقُرْآنٌ   إِنَّه كْنُـونٍ      فِي * كَرِيمـرُونَ        لَّـا * كِتَـابٍ مطَهإِلَّـا الْم هـسمتَنزِيـلٌ *  ي    بـن رم 
 از مصون كتابي در ]كه[ * باارزش و ارجمند است يقرآن ،قرآن اين يقين،به كه 2؛»الْعالَمِينَ

 هـر  از[ شـدگان  پـاك  جز *] دارد يجا محفوظ لوح نام به[ يدگرگون و تحريف گونههر
 يسـو  از شـده  نـازل  * ندارنـد  يدسترسـ  آن ]لطايف و اسرار و حقايق[ به ]يآلودگ نوع

   .است جهانيان پروردگار
 اسـت  تفسير و تجويد و الفاظ قرائت جهت آموزش نيازمند قرآن، ظاهر درك براي انسان

 تكـرار  را قرآن قرائت همواره بايد قرآن حافظان مثال، براي. هستند اكتسابي علوم اين تمام كه
 ظـاهر  درك مرحله ابتدا بايد قرآن، باطن و حقايق درك براي اما. نكنند فراموش را آن تا كنند

 لَّـا  :بود نخواهد ميسرها     انسان تمام براي آن درك البته كه رسيد باالتر مرحله به تا كرد طي را
  . دگرد ي م»ياللهعند «است، ارتباط در »الكتاب ذلك«با كه انساني. الْمطَهرُونَيمسه إِلَّا 

 درك را آن قـت يحق و درسـ    مـي  قـرآن  بـاطن  بـه  ،رفته باالتر يظاهر مرحله از ي،عني
ـ پ كـه  اسـت  يلـدن  علـم  بلكه ؛ستين ياكتساب ،علم نيا البته .دكن  مي  ائمـه  و �اكـرم  امبري

   .هستند علم نيا يدارا �اطهار
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   قرآن و �تيب اهل

 ر،گيد يعبارت به .دارند يآگاه شياا حقيقت از لدني، علم داشتن با �اطهار ائمه و �امبريپ
 قرآن مانند كه است �بيت  اهل قتيحق همانا ،ميهست قائل �بيت  اهل يبرا ما كه را يعلم

 كـه  دانـد    مي گرانبها گوهر دو را �بيت  اهل و قرآن ،نيثقل ثيحد .دارند يابلندمرتبه منزله
 بلكه ؛ستين ايدن در تنها ،دو نيا بودن همراه از منظور و ندشو   نمي جدا گريكدي از گاه  هيچ

 صـورت  بـه  و برسـد  مـاده  عالم به تا دياب   مي انزال قرآن گرچه ؛هستند باهم عوالم درهمه
   .است يالزام قرآن ظاهر انيب يبرا �بيت اهل يماد اجساد هم باز يد،درآ الفاظ

 يباطن طهارت و قتيحق با بلكه ي،ظاهر جسم نيا با نه را قرآن قتيحق �بيت اهل اما
   .ندكن مي انيب ما يبرا و درك ،دخو

 

  �تيب اهل مقام

 قـرآن  �علـي  امـام  دشـو    مي گفته كه سترو   اين از آيا :است مطرح پرسش اين اكنون
  است؟ ناطق

 :يـد فرما   مـي  �رسول حضرت. است پوشيده ما برها     آن باطني حقيقت و �بيت  اهل مقام
 معرفت قتيحق به ميشناختن را تو ما؛  » عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك        ما«
   .باشد تو بندگي شايسته كهگونه   آنمينكرد عبادت را تو و

 مگـر  نـشناخت  را تـو ؛  » عرفـك اال اهللا و انـا       مـا « :يدفرما   مي �علي امام به خطاب و
  .من و خداوند

ـ  مـسأله  عظمـت  بـه  تنهاها     آن در تفكر با كه هستند قيعم و بلند اريبس سخنان نيا  يپ
 به ما ومعرفت .ايم  هدينرس درك از مرتبه آن به كه چرا ؛ميعاجز دركشان از اما د،بر ميخواه
 رسـول  بـه  خداوند كه ييجا در .است يسطح اريبس �وطهارت عصمت بيت  اهل و خدا
ـ آ ،فـزا يب من علم بر پروردگارا بگو يعني »علما زدني ربي قل« :ايدفرم   مي خود ـ نبا مـا  اي  دي

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  260260

  م؟يباش معرفت و قتيحق يدرپ
 هر در !ميكن رفتار كتب ريسا مانند آن با تا است شده سبب ،قرآن عظمت ننكرد درك

 از .هـستند  عقد يهاسفره و هاطاقچه بخشنتيزتر     بيش كه دارد وجود قرآن نيچند خانه
 يرو قـرآن  از يـد، بگو سخن ما با يكس اگر ،ميهست قرآن قرائت حال در كه يزمان ،رو  اين

   .مدهي  ميرا او پاسخ و برگردانده
 يمبر باال را هاهمت ديبا .باشد قرآن الفاظ و ظاهر از استفاده از باالتر اريبس ديبا مابهره

 جنبـه  در تنهـا  قـرآن  از مـا  استفاده و بهره اگر .ميشو نائل قرآن باطن و عظمت درك به تا
ـ نـد؟ بر   مـي  قـرآن  از يتركم بهره د،ستنين زبانعرب كه يافراد ايآ د،شو خالصه يظاهر  اي
  ؟است يظاهر جنبه و الفاظ از فراتر اريبس كه است قرآن يمعان درك ،هدف

 مكتـوب  كـه  چيـزي  هر به ،عرف در كتاب» يه ف يب الكتاب الر  ذلك «:كتاب معني در
 حـاوي  كـه  دگـرد    مـي  اطـالق  ايمجموعـه  بـه  ،قـرآن  اصطالح در اما د؛شو   مي گفته باشد
  . باشد دين قوانين و احكام ت،شريع

  
   لوالعزماو امبرانيپ عتيشر

 وصي بِهِ نُوحا والَّذِي أَوحينَا إِلَيـك ومـا          ما لَكُم منَ الدينِ     شَرَع« :يدفرما   مي خداوند كهچنان
 نـوح  بـه  را چـه   آنديـن  از 1؛» وموسي وعِيسي أَنْ أَقِيموا الدينَ ولَا تَتَفَرَّقُوا  إِبرَاهِيم هِوصينَا بِ 
 و ابـراهيم  چه   آن و كرديم يوح تو به را چه   آن و كرد تشريع شما يبرا بود، كرده سفارش

 فرقـه  آن در و داريـد  برپـا  را ديـن  كه ]است اين[ نموديم توصيه آن به را يعيس و يموس
   .نشويد گروه گروه و فرقه

 كه است ياحكام و قيحقا ،داده قرار نيمسلم شما يبرا كه ينييآ و شرع متعال يخدا
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 نيـ د كـه  نموده سفارش زين يسيع و يموس و ميابراه و نوح به ،�رسول حضرت از قبل
   .دينكن اختالف و تفرقه نيد در هرگز و )ديكن يداريپا آن حفظ در و( ديدار پا بر را خدا
 و نيد احكام ،نيقوان ،ميكرد نازل نيشيپ اولوالعزم امبرانيپ بر چه   آن تمام و قرآن يعني
   .است عتيشر

  . دباش  ميدين احكام و شريعت حاوي كه است ايمجموعه قرآن، حاصطال در كتاب پس،
  
  شود  مياضطراب موجب انسان در شك

بـا  [اين كتاِب   ] وحي بودن و حقّانيت   [در   1؛» فِيهِ ريب الْكِتَاب الَ    ذَلِك «نوراني عبارت در
  هيچ شكي نيست، ] عظمت

 ممكـن  .دآي   مي شيپ نكرد شك با كه است اضطراب از يحالت »بير« چه؟ يعني بير
ـ  او يبـرا  ياضـطراب  حالـت  گونه   هيچ اما د،كن شك مسائل از ياپاره در انسان است  شيپ

 حالـت  با شك د،باش برخوردار ياژهيو العادهفوق تياهم از مسأله كه ييجا در يول .دياين
   .بود خواهد همراه اضطراب

 شيبـرا  ينـاراحت  و باضطرا حالت د،كن شك امتيق وقوع عدم اي وقوع در انسان اگر
ـ  را مسأله نيا ظاهر به بخواهد اگر يحت .دشو   مي او شدن منقلب باعث و جاديا ـ اهميب  تي

   .كند انكار يحت اي و دهد نشان
ـ ا با انسان فطرت چون د،باش   مي محروم يدرون آرامش و استقرار از اما  بـه  ،مـسائل  ني

ـ ا بـه  نسبت ديبا آدمي .آشناست يدتيعق مسائل ژهيو  در و برسـد  اسـتقرار  بـه  مـسائل  ني
   .ديرس نخواهد آرامش به ر،استقرا عدم صورت

 آن وقـوع  با انسان كه يشك يعني ؛نديگو   مي »بيمر« شك هاشك گونه   اين بهرو     اين از

                                                      
 .2، بقره .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  262262

  :دبر  ميرنج شدت به
»ذَلِك الَ الْكِتَاب بيت و بودن يوح[ در ؛»فِيهِ رهـيچ  ]عظمت با[ كتابِ اين ]حقّاني 

   .نيست يشك
  

  قرآن ملكوت

 آن در شـكي  هـيچ  د،دار اشـاره  بـاال  عوالم در قرآن» عنداللهي «جنبه به كه» ابذَلِك الْكِتَ «
 و حـق  كـه  دنيـا  ايـن  در اما. ندارد وجود ديگري چيز حقيقت از غير كه چرا نيست؛ وارد
. اسـت  طبيعـي  امري شك ،عاجزيمها     آن تشخيص از ما و اندگرفته قرار هم كنار در باطل

 نـشانه  آن همانـا  و د،كنـ  شـك  امـور  بعضي در و باشد دين فهم درپي كسي است كنمم
 كـسي  اگـر . برسـد  جـواب  به تا كند دنبال را شك بايد البته ،دينيبي نه است؛ او دينداري

 نباشـد  كـسي  يا د،كن سركوب يا و بسپارد غفلت به را آن و باشد داشته شك امري درباره
 اكثـر  مـشكل  «كه بزنند وي به ديني بي برچسب احيانا اي و بدهد او به صحيحي پاسخ كه

 و باشـد  عقائـد  زمينه در شك آن چه حال د،كن   مي رشد ،شك آن ،»است گونه   اين جوانان
 سـخنان  و قـرآن  از اسـتفاده  با و بپردازد بررسي به تالش با بايد انسان. ديگر زمينه هر چه

 در صـورت   ايـن  غيـر  در. بيابـد  يقيني پاسخي خود شك براي �ائمه و �پيامبر گرانبهاي
 پـي  در انـسان  فطـرت  كـه  چرا د،كن   مي وسوسه را او نيز شيطان ورود     مي فرو سرگرداني

 شـدت  بـه  را قيامـت  و آسماني هاي  كتاب مورد در كردن شك ،كريم قرآن. است حقيقت
 ]عظمت با[ تابِك اين ]حقّانيت و بودن يوح[ در 1؛» فِيهِريب الْكِتَاب الَ ذَلِك« :دكن  مينفي
   .نيست يشك هيچ

 لِيومٍ الَّ ريب فِيهِ إِنَّ اللّـه الَ يخْلِـف           النَّاسِ إِنَّك جامِع    ربنَا« :يدفرما   مي يگرد اي  آيه در و
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اد؛»الْمِيع
1

 همـه  گردآورنـده  ت،نيـس  آن در يشـك  هـيچ  كـه  يروز در تو قطعاً !پروردگارا 
   .دكن مين وعده خلف خدا ترديد، بي ؛مردمي

 زيرا ماند؛نمي باقي كردن شك براي جايي روي هيچ به كه معناست اين به» يب رنفي«
آن  2؛» الحـق  يـوم  ال ذلـك  «:دندار راه... و معصيت ،دروغ ،گناه از اعم باطلي هيچ قيامت در
  . روز حق است] روز[

 در شهيـ هم ايدن در ،برعكس .است محض قتيحق د،دار وجود امتيق در چه هر بلكه
 ي،آسـمان  كتـب  د،معا ،قرآن تيحقان دراي     عده ،رو   اين از .دارد وجود زين يباطل ،حق كنار
   :دگفتنيم صراحت به خود امبرانيپ به و كردنديم شك ...و خداوند عدل

»     ونَا إِلَيعا تَدمم إِنَّنَا لَفِي شَكرِيبٍ هِوت و درستي[ در ترديدبي ما و 3؛» متعاليمي ]صح 
 يخردمنـد  در كه يشك چنان[ هستيم سخت و شديد يشك در كني  مي دعوتمان آن هب كه
   ].ترديديم دچار نيز تو

 در كه ستين ستهيشا ت،خداس كالم قرآن چون كه معناست نيا به قرآن از »بير ينف«
 ؛كند شك قرآن كلمات در يالحظه يبرا دينبا د،دار مانيا خدا به انسان اگر .ديكن شك آن

ـ ن خداست سخن قرآنكه     اين مورد در و است بشر علم فوق خداوند معل كه چرا  چيهـ  زي
ـ  آوردن بـر  يمبنـ  خود تيحقان مورد در ها  انسان يبرا قرآن چون .ندارد وجود يشك  كي

   .دهد پاسخ آن به نتوانست كسچيه و كرد تحدي قرآن مانند سوره
 .نگـردد  شـك  بـه  مبـتال  تـا  كند تيتقو برهان و ليدل با را خود عقائد ديبا انسان پس
 كالم بر مبني قرآن ادعاي زمينه در هم ،قرآن در شك نيافتن راه يعني ،»فِيه ريب الَ« عبارت

 مـسأله  دربارة قرآن. است االهي احكام و حقايق و قرآن محتواي زمينه در هم و بودن خدا
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 استَجارك فَـأَجِرْه    مشْرِكِينَالْ أَحد منَ    وإِنْ« :ديافرم   مي ادعايش در شك نيافتن راه يعني ،اول
 سخن تا بده پناهش پس خواست، پناه تو از مشركان از ييك اگر و 1؛»حتَّي يسمع كَالَم اللّهِ   

   .بشنود را خدا
 را آن يورزغـرض  يرو از و بشنود تعصب بدون را خدا كالم كه يانسان هر ،واقع در

   .خداست كالم ،مكال نيا كه ابدييدرم يراحت به د،نكن رد
 فقـط  د،دار كه آياتي براساس قرآن چرا كه كند خطور ذهن به سؤال اين است ممكن

  است؟)  لِّلْمتَّقِينَهدي(متقين هدايت مايه
 داشتن سبب به و ندارند را قرآن شنيدن استعداد متقي، غير افراد :گفت بايد پاسخ در

 هـدايت  راه خداونـد  وگرنه كنند، درك را آن نورانيت ندتوان   نمي قلبشان بر هايي  حجاب
و  2؛» يقُولُ الْحقَّ وهو يهدِي الـسبِيلَ      واللَّه« :يدفرما  كه مي    چنان است، كرده باز همگان بر را

درسـت و راسـت كـه شـما را بـه سـعادت         [گويد، و همواره راه       خدا همواره حق را مي    
 . نماياندمي] رساند مي

 ماست كـه بـر      تاب ك اين 3؛» بِالْحقِّ علَيكُم كِتَابنَا ينطِقُ    هذَا« :ديفرما   مي گريد اي  آيه در و
 . يدگو شما به حق سخن مي

   .دباش  ميدعوتش بودن صادق انگريب هيآ نيا
   .ديبفرما منور مانيا نور و قرآن علم به را ما دل ميخواه  ميخدا از
  

                                                      
 .6،  توبه.1

 .4،  احزاب.2

 .29، هي جاث.3
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»الَ    ذَلِك الْكِتَاب بيت   [در   1؛» فِيهِ رهـيچ  ] بـا عظمـت   [ايـن كتـابِ     ] وحي بودن و حقّاني
  . شكي نيست

 بطـن  هفتـاد  يـا  هفـت  قرآن براي ام ثياحاد در .است يباطن و ظاهر يدارا يزيچ هر
 و قـت يحق و سـال  23 عـرض  در جيتـدر  به آن، ظاهر همان اي و قرآن الفاظ .اندشمردهبر

   .ديگرد نازل اسالم يگرام امبريپ قلب بر دفعتاً قرآن باطن
 »نيمطهـر « جرگـه  در بتوانـد  و رديگ قرار نيمؤمن و نيمتق زمرة در انسان كه اندازه هر

 چـه    آن هـر  كه است ييايدر مانند قرآن .ابدي دست قرآن قيحقا به بود خواهد قادر يد،درآ
 يهـا سـنگ  ،ايدر كنار در .دارد ارياخت در د،باش يسطح و نهيزم هر در يفرد هر ازين مورد

 ياهراتجـو  ي،شو وارد ايدر عمق بهتر    بيشكه     همين اما ؛دارد وجود شن و گير ،كوچك
 وجـود  هـا ايدر در ياريبس اسرار و هاراز البته .شد خواهد دتانيعا مرجان و ديمروار رينظ

 ايـ در از هـا   انـسان  استفاده 2؛» البحر عجائبه  ي ف يامن« :تاس نبرده يپها     آن به انسان كه دارد
  .است متفاوت
ـ ن هيگرو و د،نبر   مي لذت آن غروب از و ندرو   مي ايدر ساحل به يبرخ  شـنا  يبـرا  زي

 ي،قبل يهاآموزش ي،غواص لباس ليقب از يليوسا به مجهز را خود مردم از ياندك .ندرو  مي
 انـدازه  هـر  انـسان  ترديـد،   بـي  .نـد پرداز   مـي  ايدر قعر در يغواص به و ندكن  مي ...و ژنياكس

                                                      
 .2و1، بقره .1

 .ري جوشن كبيدعا .2
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   .باشد داشته يتر  بيشاستعداد ديبا ريناگز د،كن استفادهتر   بيشايدر از بخواهد
  

  است؟ اندازه چه قرآن از شما استفاده

 ظـاهر  به ديتجو و الفاظ يريفراگ با تنهااي     عده .است متفاوت زين قرآن از ها  انسان استفاده
 قيحقـا  از بخواهـد  انسان اگر ندپرداز   مي زين ريتفس يريفراگ به يبرخ اما د،نكن  مي اكتفا آن

 را آن عمق بتواند تا رديگ راف زين را يعلوم و بپردازد نفس هيتزك به ديبا د،شو مندبهره قرآن
   .كند درك

هـا     آن كـه  چـرا  دارند؛ آگاهي كامالً قرآن حقايق به پاكش خاندان و �رسول حضرت
 بـه  تمـسك  و باشـد  هـم  با ديبا عترت و قرآن به تمسك كه ديكن دقت .هستند »نيمطهر«

   .شد نخواهد تيهدا موجب يگريد به توجه بدون يكي،
ـ ما را قرآن يگريد اتيآ در خداوند البته است؟ نيتقم تيهدا سبب ميكر قرآن چرا  هي

 ذكـر  به سؤال اين به پاسخ براي 1.» لِّلنَّاسِ هدي« :تاس فرموده يمعرف ها  انسان همه تيهدا
  :يمپرداز  ميمثالي

 پرتـو  كـسان ي هـا   انـسان  همـه  به نسبت و گيرد ميفرا را جاهمه ديخورش نور ز،رو هر
 ياپرده با خود ارياخت به گريد گروهي و ندكن  مي استفاده نور نيا ازاي     عده .دكن  مي يافشان
 اسـت  ديخورش يت،محروم نيا سبب ايآ .ندشو   مي آن منافع و نور دنيرس از مانع ،ميضخ

  ها؟   آناخودي
 آن هـدايت  و نـور  از نخواهـد  كسي اگر اما ست؛ها  انسان همه هدايت سبب نيز قرآن

ـ   بي و دردگ   مي باز خودش به مشكل د،كن استفاده  ماننـد  بخواهـد  كـسي چـه      چنـان  د،تردي
  . دارد وجود امكان اين د،ببر قرآن از يتر  بيشاستفاده» متقين«

                                                      
 .185، بقره .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  268268

 حجت كه هستند يافرادها     اين !ندرو   مي جهنم به قرآن واسطه به زين يبرخ :يدكن توجه
 شـان اهيگمر به و اوردندين مانيا د،دنيشن را خدا كالمكه     اين با و است شده تمامها     آن بر

   .شد افزوده
  ؟است تيهدا يكسان چه يبرا قرآن
 چـون  نيمتق اما .ستها  انسان تمام تيهدا هيما ت،اس » لِّلنَّاسِ هدي«كه     اين نظر از قرآن

ـ افزيمـ هـا      آن تيهـدا  بـه  خداونـد  د،انكرده قبول را )يفطر تيهدا( ياول تيهدا  در .داي
 و آوردند مانيا خود پروردگار به كه ودندب يجوانانها     آن :يدافرم   مي كهف اصحاب داستان

  .ميديبخش قوت شانيهادل بر و ميافزود تشانيهدا بر زين ما

  .افزوديم هدايتشان بر ما و آوردند ايمان پروردگارشان به 1؛»آمنُوا بِرَبهِم وزِدنَاهم هدي«

 فطـرت « آن و كـرده  تيـ عنا همگـان  بـه  »فطـرت  «نـام  به را يميعظ هيسرما خداوند
   .دشو  ميمحسوب هياول تيهدا ينوع و است »يديتوح

ـ ما قـرآن  ندهد، قرار آن بر سرپوش و كند استفاده تيهدا نيا از يكس اگر  تيهـدا  هي
 را دوم تيهدا افتيدر زمينه ،اول تيهدا و هيسرما حفظ با يو كه چرا ؛دگرد  مياو يبعد
   .است كرده جاديا خود در

 همان اوليه هدايت .باشد تيهدا نوع دو يدارا كه دشو  ي م مندبهره قرآن از يكس ،پس
 ،نيبنابرا .است گشته نيمتق جزء و كرده شكوفا را آن انسان و مانده پاك كه است »فطرت«

 زتـر يتم هرانـدازه  نهييآ رايز رد؛گذا   مي ريتأث او در دوم تيهدا عنوان به است نور كه قرآن
 رذائـل  و جهـل  غبـار  از را دلـت  نـه ييآ« اول پـس  .استتر     بيش آن در نور انعكاس باشد

   .شو مند بهره قرآن نور از آنگاه »كن پاك اخالقي
 اسـتعداد  چـون  و ندشـو    مي گمراه د،نكن   نمي استفاده هياول تيهدا از كه كفار و نيمنافق
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ـ ي .ابنـد يينم دست تيهدا به اند،نيافته را دوم تيهدا از استفاده هـا     آن اول يگمراهـ  يعن
 يرو »نفـاق « و »كفـر « صفت دو نيا و گيرند قرار كفار و نيمنافق جزء هك دشو   مي موجب
هـا     آن در دوم تيهـدا  تنهانه ترتيب، اين به .دگير   مي قرار سرپوش صورت بهها     آن فطرت

   .سازديم ورغوطه يتر  بيشيگمراه در راها   آنبلكه ؛دكن  نميريتأث
 همـان  ،هيسـرما  از منظـور  .اردد »هيسرما« كه يكس يبرا اما ؛است »تيهدا« قرآن پس

 دتوان   مي ،هيسرما آن از استفاده و حفظ با او و نموده تيعنا انسان به خداوند كه فطرتست
   .رديگ قرار دوم تيهدا ريمس در

لْ أَدلُّكُـم     آَمنُـوا  ينَ أَيها الَّـذِ   يا« :يدفرما   مي و دكن  مي دعوت تجارت به را آدمي ،قرآن هـ 
 اللَّـهِ   سـبِيلِ  بِاللَّـهِ ورسـولِهِ وتُجاهِـدونَ فِـي          تُؤْمِنُـونَ  *نجِيكُم منْ عذَابٍ أَلِـيمٍ      علَي تِجارةٍ تُ  

 يتجـارت  بـه  را شما آيا !ايمان اهل اي 1؛»تَعلَمونَ كُنتُمبِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خَيرٌ لَّكُم إِن       
 ايمـان  پيـامبرش  و خـدا  بـه  * ؟دهدمي نجات دردناك عذابي از را شما كه كنم يراهنماي
 منـافع  بـه [ اگـر  ]جهاد و ايمان[ اين ؛كنيد جهاد خدا راه در هايتانجان و اموال با و آوريد
   .است بهتر ]يچيز هر از[ شما يبرا داشتيد، آگاهي و معرفت ]آن هميشگي و فراگير
ـ   مي ييراهنما »تجارت« به را انسان قرآن ت،ايآ نيا در  بـا  انـسان  يعنـي  رتتجـا  .دكن
 بـدون  ت،تجـار  در شـدن  سودمند البته .دكن  مي افتيدر را يسود خود، اختيار در هيسرما

   .ستين ريپذ امكان زحمت و تالش
  

  ؟چيست دمندسو تجارت

ـ   مي انيب خداوند كه يتجارت انجام يبرا ،فهيشر ةيآ براساس ـ با د،كن  رسـول  و خـدا  بـه  دي
 بِاللَّـهِ   تُؤْمِنُـونَ « :يـد افرم  مي. كرد )اكبر جهاد و اصغر دجها( جهاد خدا راه در و آورد مانيا

                                                      
 .11و10، صف .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  270270

بـه   1؛» خَيرٌ لَّكُم إِن كُنـتُم تَعلَمـونَ       ذَلِكُم وأَنفُسِكُم   موالِكُم سبِيلِ اللَّهِ بِأَ   فِي وتُجاهِدونَ   ورسولِهِ
ايمـان و   [كنيد؛ اين   هايتان در راه خدا جهاد      خدا و پيامبرش ايمان آوريد و با اموال و جان         

از هـر   [معرفت و آگاهي داشـتيد، بـراي شـما          ] به منافع فراگير و هميشگي آن     [اگر  ] جهاد
  . بهتر است] چيزي
ـ ي ؛» تَعلَمـونَ  كُنـتُم  إِن   م خَيرٌ لَّكُ  ذَلِكُم« :ديافرم   مي ادامه در و  خواهيـد  بدانيـد؛  اگـر  يعن
   .است يبزرگ اريبس تجارت اين، كه فهميد
 هيسـرما  عنـوان  بـه  را خـود  مـال  و جـان  كه تجارت نيا در انسان ت،اس سلمم چهآن

 دخواهـ    مي او اگر كه چرا .دكن  مي كسب سود عنوان به را االهي مغفرت و بهشت د،دهيم
 بهـا گران و ارزش با ياهيسرما ديبا كند كسب بهاگران و ارزش با يسود خود تجارت در

   .باشد داشته
 سـرمايه  بـه  ،»االهـي  نامتناهي رحمت« و »مغفرت «،»جاويدان بهشت «به يابيدست آري

 تـو  قـدر ! انساناي    پس بهانه، به نه دهندمي بهاء به را بهشت زيرا دارد؛ نياز ارزشمندي بسيار
  . ايداده دست از را عمر سرمايه و ديده خسارت بفروشي، آن ازتر   كمبه اگر است؛ بهشت
 ريمـس  در ،خـدا  راه در عمر هيسرما از استفاده و شكر يجا به و ورزد بخل انسان اگر

ـ  اسـتفاده  ياالهـ  ورحمت تيهدا از و رديقرارگ يگمراه و تيانان  افـت يدر اقـت يل د،نكن
 جـان  انـسان،  سرمايه نيترارزشبا چون .داشت نخواهد را يهاال ديجاو بهشت و مغفرت

 بـه  خداونـد ه  كـ   چنـان . دادنـد  انجـام  را سود پر يتجارت د،خو جان يفدا با شهدا ت،اوس
 الْمـؤْمِنِينَ  اللّه اشْتَرَي مِـنَ      إِنَّ« :يدفرما   مي و دهد  مي بشارت را يسود پر معامله زين نيمؤمن

 اللّهِ فَيقْتُلُونَ ويقْتَلُونَ وعـدا علَيـهِ حقـا فِـي            سبِيلِ فِيأَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجنَّةَ يقَاتِلُونَ       
اةِالتَّودِهِ مِنَ اللّهِ         رهفَي بِعنْ أَومالْقُرْآنِ واإلِنجِيلِ وشِرُواْ وتَبفَاس        ذَلِـكتُم بِـهِ وعايالَّذِي ب عِكُميبِب 
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   زالْفَو وهظِيميبـرا  بهشت كهآن يبها به را اموالشان و هاجان مؤمنان از خدا يقين،به 1؛»الْع 
 و كـشند مي ]را دشمن[ پس كنند،  مي پيكار خدا راه در كه ينكسا همان ؛خريده باشد آنان

 [ قرآن و انجيل و تورات در خود عهده بر ]را آنان خدا[ شوند   مي كشته ]خدا راه در خود[
 وفـادارتر  خـدا  از پيمـانش  و عهـد  بـه  يكس چه و ؛حق ياوعده ]است داده بهشت وعده
 و باشـيد  شـاد  و خوشحال ايد، داده مانجا كه ستدي و داد ينا به ]!مؤمنان يا[ پس ؟است
   .بزرگ يكامياب است اين

 جـان  د،خو متاع نيگرانبهاترها     آن ؛گذشتند زيچ همه از و كردند معامله خدا با شهداء
   .كردند ميتسل نيآفر جان به و ندنهاد اخالص طبق در را زشانيعز

ـ  شـهدا  كه ييواال مقام نيا با حال  لقـب  يدارا وهـا      آن سـرور  �نيحـس  امـام  د،دارن
 خـاطر  بـه  ت،داشـ  چـه    آن هر و فرزند ،جان ،مال از حضرت آن كه چرا است؛ دالشهدايس

 تـر هدرخـشند  اشچهـره  ت،گش يم تر  نزديك شهادتش زمان به چه هر و ت،گذش خداوند
 محبوب راه در ايترض تينها با را زيچ همه ت،داش خداوند به كه يمعرفت با رايز ؛شد  مي

   .كرد فدا واقعي
 را ديـ جاو بهـشت  ي،خـداداد  يهاهيسرما در تجارت با كه هستند يكسان نيمتق !يآر

   .ندكن مي يداريخر
  

   انباريز تجارت

 روز چنـد  هـوس  و هـوا  بـه  را يخداداد هيسرما كه هستند يگريد گروه ،نيمتق مقابل در
 :دريـ گ فرا راها     آن ي،گمراه و ضاللت هاي  حجاب كه شدند سبب و فروختند ايدن يزندگ

»لَـئِكاْ الَّذِينَ   أُوا كَانُواْ        ةَ الضَّالَلَ اشْتَرُومو متُهارت تِّجبِحا ري فَمدتَدِينَ بِالْههيكسان آنان 2؛»م 
                                                      

 .111، توبه .1

 .16، بقره .2
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 يافتگـان  راه از و نكرد سود تجارتشان پس خريدند، هدايت جاي به را يگمراه كه هستند
   .نبودند ]حق يسو به[

   .نداشت يسود چيهها   آنتجارت اما ؛كردند تجارت زين گروه نيا
 كـه  دشـو    مي مطرح پرسش نيا ،صف مباركه سوره از شده ادي اتيآ به توجه با اكنون

 بگـذرد  خـود  امـوال  از انسان اگر كه معناست نيبد ،جان دادن بر مال دادن بودن مقدم آيا
  !؟دگذر  ميخويش جان از كه گيرد قرار ايمرحله از باالتر دتوان مي

 بـه  مرحلـه  و دوره هـر  در انـسان  اما ؛است حيصح مسأله نيا :تگفتوان     مي پاسخ در
 نظر در را مقدس دفاع دوره ،مثال يبرا .كند عطا ديبا دشو   مي خواسته او از چه   آن ياقتضا

ـ ن جبهه به رفتن يبرا يانسان يروين به كه ديريبگ  كـه  نباشـد  حاضـر  يفـرد  اگـر  .بـود  ازي
 نخواهد يارزش چندان د،كن عطا را خود مال خواهدب آن يجا به و برود جبهه به فرزندش

 لَن« :دبگذر فرزندش و خود جان از ديبا انسان خاص يزمان مقطع نيا در كه چرا ؛داشت
 از تا رسيدمين ]كامل طور به[ نيكي ]حقيقتِ[ به هرگز 1؛» تُنفِقُواْ مِما تُحِبونَ   حتَّي الْبِرَّ   واْتَنَالُ
  .كنيد انفاق داريد دوست چه آن

كـه     ايـن  نه د،بگذر دارد دوست چه   آن از ديبا خدا تيرضا به دنيرس يبرا انسان ،پس
ـ فق بـه  را كهنه لباس مثال، براي كنند؛ عطا ندارند، نياز را چه  آن. يبعض مانند  يـا  دهنـد ب ري
 يبهتـر  يزنـدگ  وضع كه يكس براي ولي ببرند ارزشكم ايهديه معمولي، اشخاص براي
  !كنند جبران بهترها   آنكه هدف اين با بگيرند، درنظر يترزشار با هديه د،دار

»ينِ    فَأَقِملِلد كهجنِيفًا ودِيلَ          حا لَا تَبهلَيع ينُ    لِخَلْقِ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسالد اللَّهِ ذَلِك 
 بدون و گرايانهحق ]شرك بودن پايهبي به توجه با[ پس 2؛»يعلَمونَ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا قَيمالْ

 ]بـر  اسـتوار  و بنـد  پـاي [ آور، روي ]توحيدي[ دين اين يسو به وجودت همه با انحراف
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 و تغييـر  گونـه   هـيچ  خـدا  آفرينش يبرا .باش است سرشته آن بر را مردم كه خدا سرشت
 ايـن  به[ دانش و تمعرف ،مردمتر     بيش يول استوار و درست دين است اين ؛نيست يتبديل

  .ندارند ]اصيل حقيقت

 تـو  فطـرت  بـا  مطـابق  كـه  فيحن نيد يسو به ديفرما   مي انسان به خداوند هيآ نيا در
 سـازگار  انـسان  فطـرت  با يهمگ آن احكام و نيد كه ميابي  ميدر ،نيبنابرا .آور يرو است

 فهيشـر  هيآ نيا در »اكثر« لغت از استفاده .نددان   نمي را مسأله نيا مردمتر     بيش يول ؛هستند
   .است مردمتر   بيشمراد بلكه ت،سين ها انسان از يبرخ دهندهنشان

 شده تكرار اريبس ميكر قرآن در »تفكرونيال «و »عقلونيال« ،»علمونيال« :ليقب از يكلمات
ـ ا يمحتوا و تياهم در ديبا و .دارد يتر   بيش تأمل و دقت يجا كه است ـ آ ني  تفكـر  اتي
   .ودنم دايپ علم تا كرد

ـ ا يبـرا  ديشا ،صف سوره ازدهي هيآ در »علمونيال« واژه ،نيبنابرا  انـسان  كـه  باشـد  ني
 را خـود  يهاهيسرما ،رو نيا از ؛دشو  ميمتضرر د،دهيم خدا راه در را چه   آن دكن  مي گمان
 كـه  اسـت  ليدل نيا به »يعلَمونَ ال« و است اشتباه در شدتبه كه يصورت در .دكن   نمي عطا

   .دشو  ميدشيعا يسود چه ،خدا با كردن معامله سايه در ددان مي نانسان
  
  يفطر يتقوا و انسان

 تقواي داراي كه دگرد  مي هدايت موجب كساني براي است،»  لِّلْمتَّقِـينَ  هدي «كه كريم قرآن
  . باشند فطري

ـ پ علم كهاي     زمينه هر در انسان بلكه ت،اس يفطر يتقوا تنهانه تقوا البته ـ  و كنـد  داي  اي
 با كه است ينفس يقتيحق و يروحان يحالت تقوا .باشد باتقوا ديبا شود خدا از ينعمت يدارا

 اعمـال  از خود داشتنباز و اخالقي حسنات بر استقامت و طاعات بر مداومت و گناه ترك
   .دآي  ميدست به سوء

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  274274

 اتحـسن  آوردن دست به يبرا و دينما مداومت گناه ترك به ديبا آدمي ،اساس نيا بر
 پـاك  آلـوده  افكار از را شهياند يحت و بكوشد خود از ياخالق رذائل كردن دور و ياخالق

   .آورديم نييپا تقوا مرحله از را انسان باشد، تقوا ضد كه يحرف و عمل هر .كند
  
   است يمعنو رشد سبب تقوا

 غيـر  در ؛دكن  مي رشد يمعنو هيناح از و دگرد   نمي شهوت رياس د،باش داشته تقوا انسان اگر
 هـر  .دپـرداز    مـي  يمـاد  اتيح به فقط و دشو   مي فيضع درون از اتشيمعنو صورت، اين

   .ردگذا  ميريتأث زين انشياطراف رب او يتقوا نور د،باش تقواتر با انسان كه اندازه
ـ ا د،باشـن  بـاتقوا  مادر و پدر كه ايخانواده در ،مثال يبرا ـ ن فرزندانـشان  بـه  نـور  ني  زي

ـ  خـانواده  نيا هم جامعه طيمح در .ندگرد   مي باتقوا خانواده افراد همه و دكن  مي سرايت  رب
 و دشـو    مي ليتبد باتقوا جامعه كي به جامعه رفته رفته و ردگذا   مي ريتأث گريد يهاخانواده

إِنَّ « :يـد فرما   مـي  خداوند .دشو   مي يمعنو رشد سبب تقوا پس .دياب   مي تحقق فاضله نهيمد
   .شماست پرهيزكارترين خدا نزد شما ترينگرامي ترديدبي 1؛»أَتْقَاكُمأَكْرَمكُم عِند اللَّهِ 

 تـر كرامت با چه هر و تراستكرامت با خداوند نزد د،باش تقواتر با انسان چه هر يعني
 يدارا درون از باشـد  بـاتقوا  كـه  يانـسان  .گرنـد يكدي ملزوم و الزم دو نيا .ترباتقوا د،گرد

 در ندشو   مي خاطر يشانيپر باعث كه يرذائل زيرا ؛بود اهدخو صفا و تيامن ،صلح ،آرامش
 آميـز محبـت  رفتاري و ميسل يقلب يدارا ياخالق رذائل از يپاك با و .ندارند وجود درونش
ـ   مـي  يزنـدگ  بهشت در كه درس   مي نظر به چنان و است انياطراف به نسبت  يزنـدگ  و دكن
   .دشو  مييمنته االهي بهشت و مغفرت و ريخ به هم او آخرت

  يسبحان جام سرمست تو اي         يزداني عاشقان از تو گر
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  يجانان وصل كارطلب گر     زيبرخ جان بند ز جانان چوهم
  يمانيسل ،تن شهر در تو گر        كن يخال ويد ز دل حجره

  

   كن حكومت وجودت مملكت بر وار مانيسل

 بنـد  از را آن و كنـد  نفـس  مجاهـدت  ديبا ت،اس آخرت و ايدن سعادت خواهان انسان اگر
 بـا  و كنـد  سـلطنت  شيخو تن مملكت بر �مانيسل حضرت مانند و دهد ييرها شهوات

   .نفروشد خدا ريغ از اطاعت به را خود ،جوارح و اعضا بر روح و عقل تسلط
 ؛نباشـد  قائل خود يويدن يزندگ يبرا يتياهم گونه  هيچ انسان كه ستينچنين     اين البته

 و فكـر  تمام و باشد آرامش و صفا و صلح در همواره كه كند يزندگاي     گونه به ديبا بلكه
   .نسازد مشغول اتيماد و ماده به را ذكرش

 و مـرد  ينخواه گويا كه كن يزندگ چنان ايدن يبرا« :تاس فرموده �يعل امام كهچنان
  ».يبرو ايدن از است ممكن لحظه هر گويي كه كن يزندگ چنان آخرتت يبرا

  
   آموزنده يتيحكا

  :دش زدهشگفت بيعج مورد چند مشاهده با و كرد مسافرت يشهر به يفرد كه اندهآورد
   .كردندينم قفل را خود مغازه و منزل هاشب شهر آن مردم .1
   .كردنديم دفن منزل در كنار را خود يهامرده .2
   .نوشتنديم راها   آنسن شانيهامرده قبور بر .3
 نيب نيسنها   آنقبور يرو بر كه چرا ؛اندبوده الس و سن كم همه كه ديرس  مينظر به و

   .بود شده نوشته سال ده تا كي
 نخـست  :يدشن پاسخچنين    اين يد،پرس شهر آن ياهال از را ليمسا نيا ليدل مسافر يوقت

 كـه  نـدارد  يلزومـ  ،نيبنـابرا  .دكن   نمي دراز دست يگريد اموال به يكس ما شهر دركه    اين
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   .ميكن قفل را ودخ يهامغازه و خانه هاشب
هـا     آن مشاهده با ،خروج و ورود هنگام تا ميكن  مي دفن مانخانه يجلو را هامرده ،دوم
   .است ما انتظار در يعاقبت چه كه ميشو متذكر و ميكن ادي را آخرت

 است بوده تقوا با و كرده صرف خدا راه در كه را او »ديمف عمر« يفرد هر قبر بر ،سوم
   .ميآورينم شمار به را شعمر يهاالس هيبق و ميسينويم

 عمـر « !اسـت؟  داشـته  ديمف عمر سال چند كه بنگرد ما از كدام هر است مناسب ،حال
 شيپ شيخو تكامل راه در و بوده او يبرا و خدا با ارتباط در انسان كه است يعمر يد،مف

  .»باشد رفته
ـ ا به ديبا انسان .خداست با ارتباط لهيوس و محكم يسمانير ،نيد  محكـم  سمانيـ ر ني

   .ببرد باال را خود ،افتهي ييرها نفس يهوا و شهوات بند از بتواند تا جويد تمسك
 چـه  آن« بـه  را »دخواهـ    مي دلم« جمله مانيزندگ لغت فرهنگ در امروز از ميكن يسع

 يتـر    بـيش  توجه دخواه   مي دلش چه   آن به انسان چه هر رايز ؛ميده رييتغ »دخواه   مي خدا
ـ  كـار  خـدا  يبـرا  يگاه كه باشد بنا اگر .دشو   مي دور دخواه   مي خدا هچ   آن از د،كن  و ميكن

   .ميگرد يخف شرك به مبتال ناكرده يخدا كه دارد وجود امكان نيا ،دلمان يبرا يگاه
 قـرآن  علـم  و مـان يا نـور  به را ما دل و كن آشناتر     بيش خودت معرفت با را ما !ايخدا

   .فرما منور
  



 

  
  
  
  

  : هجدهم جلسه

  
  

  صفات متقين �

تـا چـه حــد بـه اعتقــادات خـود يقــين      �

  داريد؟

  به چه مسائلي بايد اعتقاد داشت؟ �

  ايمان به امور غيبي �

  مؤمنين چه كساني هستند؟ �

  پيامبران اولوالعزم �

  اصول ايمان در اديان مختلف �

  دانيد؟ از غيب چه مي �

  درجات عالم غيب �

  !چه را نمي داني منكر نباش آن �

 

  
  
  
  
  

 الْكِتَـاب الَ ريـب فِيـهِ هـدي          ذَلِك * الم« :دبو بقره سوره اول هيآ پنج با رابطه در ما ريتفس
 يؤْمِنُونَ بِمـا    والَّذِينَ * ونَ رزقْنَاهم ينفِقُ  ا الصالةَ ومِم  ويقِيمونَ يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ    الَّذِينَ * لِّلْمتَّقِينَ

  مو كوقِنُونَ    مِنزِلَ   أُن اأُنزِلَ إِلَيي مبِاآلخِرَةِ هو لِكحقّانيـت  و بـودن  يوحـ [ در * الم 1؛» قَب[ 
 آنان * است هدايت پرهيزكارانْ يبرا سراسرش ؛نيست يشك هيچ ]عظمت با[ كتابِ اين
 انفـاق  ايـم،   داده روزي آنـان  به چه   آن از و دارنديم پا بر را نماز و دارند ايمان غيب به كه
 و هستند مؤمن شده، نازل تو از پيش چه   آن به و تو يسو به چه   آن به كه نانآ و * ندكن  مي
   .دارند يقين آخرت به

 متقين :يدفرما  كه مي    چنان د؛پرداز   مي متقين صفات بيان به خداوند بعد، به سوم آيه از
ايـم    كـرده  شـان  روزي چـه    آن از و اقامه را نماز و دارند ايمان غيب به كه هستند كساني
  . ندكن  ميانفاق
  

   نيمتق صفات

 ميحـر  در كـه  برسـد  ييجـا  به انسان يعني مانيا ت،اس بيغ به مانيا نيمتق صفت نياول
   .است شك د،اعتقا آفت نتري بزرگ رايز ؛نباشد يتزلزل و شبهه چيه اعتقادش
ـ با يقلبـ  مانِيا به دنيرس يبرا و است درجات يدارا مانيا البته ـ  دي  اصـول  دوره كي
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 را حيصـح  عقائـد  و حيتـصح  را خود نادرست عقائد و فراگرفت برهان و ليدل با را عقائد
ـ با شد نيمؤمن جزء كه گاهآن و رسيد نانياطم به عقائد در تا كرد تيتقو عمل و علم با  دي

   .ابدي دست يرستگار به تا گيرد قرار متقين زمره در بكوشد
 كـه  هـستند  بيـ ر و شـك  حالت يدارا ستدين برخوردار يمحكم دهيعق از كه يكسان
ـ    فَهـم « :يـد فرما   مـي  نيچن نيا آنان مورد در توبه مباركه سوره در ميكر خداوند يفِـي ر بِهِم 
 ترديدشان در همواره و است ترديد دچار ]حقهاي    فرمان انجام در[ هايشان دل 1؛»يتَرَددونَ

   .سرگردانند
  

  د؟يدار نيقي خود اعتقادات به حد چه تا

 و خطـا  كـه  بدانـد  ديبا د،بپرداز خود نيد اصول يريفراگ بهكه     اين از لقب انسان ايآ :سؤال
  دارد؟ وجود عقائدش در ديترد و شك

ـ    مـي  گمـان  مـسلمانان  ما ويژه بهها     انسان همه متأسفانه: پاسخ  در اشـكالي  هـيچ  كـه  يمكن
  . ميشو  ميناراحت و غضبناك كند، اشكاالتمان متوجه را ما كسي اگر و ندارد وجود مانعقيده

 كـه  صورتي در ايم،  كرده قبول خود اجداد و پدران از تقليدي طور به را مانعقيده ما اغلب
 تحقيـق  بـه  دين اصول زمينه در بايد انسان زيرا نيست؛ جايز وجه هيچ به عقائد زمينه در تقليد

   .كند تقويت را خود عقائد بندگي؛ و عبادت با و برسد، قناعت به معرفت و علم با و بپردازد
  

  ؟داشت اعتقاد بايد مسائلي چه به

  :دنشو  ميميتقس گروه دو به هستند اعتقاد و مانيا قابل كه يمسائل
   .هستند تجربه و شيآزما قابل كه محسوس و يماد مسائل .1

                                                      
 .45، توبه .1
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 غيبـي  امـور هـا      آن بـه  و هستند خارج تجربه و حس دايره از كه مادي غير مسائل. 2
  . دشو  ميگفته

  
   يبيغ امور به مانيا

ـ يغ موجـودات  جملـه  از .اسـت  بيـ غ بـه  مانيا د،ش انيبكه     چنان نيمتق صفت نياول  ي؛ب
 ،بيغ مقابل نقطه .هستند امتيق و جهنم ت،بهش ت،نبو ت،رسال ي،وح ،فرشتگان د،خداون

   .است شهادت
 بـه  آن آثـار  از امـا  اسـت  دهيپوشـ  ما بر آن قتيحق كه است يوح يبيغ امور جمله از

 نـازل  يوحـ  �رسـول  حـضرت  بـر  كـه  يزمان .ميآوريم مانيا نآ به و برده يپ وجودش
 كه ندشد   مي متوجه و كردنديم مشاهده ايشان يظاهر شكل در را يراتييتغ صحابه شد،  مي

   .هستند يوح افتيدر حال در �امبريپ
ـ با كـه  هـستند  يبيغ امور جمله از يهمگ هم امتيق و فرشتگان ت،نبو ت،رسال  بـه  دي

 خداوند ت،سين ساز چاره مسائل از ياريبس حل در بشر عقل كه جاآن از .آورد مانيا ها آن
 روشـن  او يبـرا  را مسائل از ياريبس يوح قيطر از و تيهدا امبرانيپ واسطه به را انسان
   .است نموده

 يمـاد  عـالم  در چـه  هـر  ينـد گو   مي كه هستند يقو بيغ به مانيا در چنان آن اي  عده
 بيـ غ عالم به ندبين   مي كه را چه هر افراد نيا .است دخداون و امر عالم يتجل د،دار وجود

 يعبـارت  به .ميدار ارتباط ماده نيا از فراتر يزيچ اب ما همه كه معتقدند يعني ؛دهنديم ربط
 بـا  مـا  ارتبـاط  و مـان يا بـه  توجه با بنابراين .است بيغ به مانيا ،�امبريپ و خدا به مانيا
   .است خداوند ميدار اداعتق آن هب ايدن در كه يزيچ نياول ،بيغ

  
  هستند؟ يكسان چه نيمنؤم

 وكُتُبِهِ ورسلِهِ الَ نُفَرِّقُ     ومآلئِكَتِهِ ربهِ والْمؤْمِنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللّهِ       ن إِلَيهِ مِ  أُنزِلَ الرَّسولُ بِما    آمنَ«
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 مؤمنان و آورده ايمان شده، نازل او به پروردگارش از چه  آنبه پيامبر 1؛»بينَ أَحدٍ من رسـلِهِ   
 ايمـان  اسـاس  بـر  و[ انـد آورده ايمـان  پيـامبرانش  و هاكتاب و فرشتگان و خدا به يهمگ

   .ريمگذا فرق نمي او پيامبران از يك هيچ ميان ما ]:گفتند استوارشان

 يكـسان  نيمـؤمن  و اسـت  بيغ عالم ،عالم نيا مبدأ كه دكن  مي بيان هيآ نيا قتيحق در
   .اورنديب مانيا امبرانيپ و شده نازل هاي كتاب و مالئكه و خدا به كه هستند

 امبرانيپ و يآسمان هاي  كتاب به مانيا دارد وجود فهيشر هيآ نيا در كه تأملي قابل نكته
 تمـام  بـه  ديبا مؤمن يعني ؛مفرد نه است جمع يعرب زبان در رسل و كتب لفظ .است خدا

ـ د بـودن  كامل ليدال از يكي مسأله نيا ديشا .اورديب مانيا نيشيپ هاي  كتاب و امبرانيپ  ني
   .باشد گريد عيشرا با مقايسه در اسالم نيمب

 امـا  دارد مانيا �يسيع حضرت تا نيشيپ امبرانيپ تمام به يحيمس فرد كي ،مثال يبرا
 هـاي   كتاب و امبرانيپ و �يموس حضرت به يهودي فرد اي و ندارد مانيا �خاتم امبريپ به
 ينقص و كمبود دو نيا ر،نظ نيا از و ندارد مانيا او از بعد امبرانيپ به اما دارد مانيا نيشيپ

   .دارند مسلمان كي به نسبت
 اعتقـاد  شرط بلكه دشو   نمي قبل يآسمان عيشرا به اعتقاد از مانع تنها نه اسالم به اعتقاد

 يطـ  از پـس  كـه  يفـرد  ماننـد  درسـت  .است قبل يآسمان انياد به شدن معتقد ،اسالم به
ـ    مـي  فرد نيا ايآ .باشد كرده دايپ راه دانشگاه به رستانيدب و ييراهنما ،دبستان مراحل  دتوان

  !است؟ نادرست دهنديم آموزش دبستان در چه  آنكه ديبگو
  

  اولوالعزم امبرانيپ

ـ پ هزار چهار و ستيب و صد از كه بودند يامبرانيپ ،اولوالعزم امبرانيپ  عتيشـر  گـر يد امبري
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 كردهيط را شرفتيپ و كمال مراحل آنان دوره در بشر و داشتند يتر   بيش ائلفض و تركامل
   .تاس تخصص و دانشگاه مرحله پيمودن حال در ،اسالم زمان دركه   اينتا

 و شـد  بـاز  يبشر جامعه يرو به االهي دانشگاه در �رسول حضرت زمان عبارتي، به
 بلكه د،نش بسته دانشگاه نيا در ت،نبو ختم و گريد امبرانيپ امدنين با شانيا رحلت از پس

ـ  در �اطهـار  ائمه از كدام هر .دادند ادامه را او راه امبريپ نيا »نيجانش دوازده«  مقطـع  كي
 را يبـشر  جامعـه  يمعنـو  حـضور  بـا  شـهادت  از پـس  و يكيزيف حضور با خاص يزمان
   .اندكرده تيهدا

 وجـه  نيتركامل به ماسال در د،خوريم چشم به ينييآ و نيد هر در كه يكمال هر پس
   .دارد وجود ممكن
  

  مختلف انياد در مانيا اصول

 اسالم .آن روانيپ اعمال مشاهده با نه د،ريگ صورت نيد خود توسط ديبا نيد هر شناخت
 صـورت  يقـ يحق اسـالم  معارف توسط ديبا آن شناخت و ستين يمستثن قاعده نيا از زين
   .هندديم انجام مسلمانان كه ياعمال با نه د،ريگ

  ماست يمسلمان در هست كه بيع هر    يبيع ندارد خود ذات به اسالم
 گفـتن  دروغ اجـازه  اسالم كه ستين معنا نيبد ديگو   مي دروغ يمسلمان اگر ،مثال يبرا

 چراكه ؛شود محسوب اسالم يبرا ينقص عنوان به نبايد مسأله نيا و دهديم مسلمان به را
ـ ا .اسـت  هنگرفت فرا را اسالم ،مسلمان فرد نيا ـ يد هـر  خـصوص  در مـسأله  ني  صـدق  ين

 واقـع  به ايآ د،شو   مي گناه مرتكب و است يحيمس دكن  مي ادعا كه يكس ،مثال يبرا .دكن  مي
  !؟دآي  ميشماربه يواقع يحيمس كي او ايآ و است شناخته را تيحيمس نييآ

ـ         والْمؤْمِنُونَ« سركُتُبِـهِ وآلئِكَتِـهِ ومنَ بِاللّهِ وو مؤمنـان همگـي بـه خـدا و           1؛»لِهِ كُلٌّ آم
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  . اندها و پيامبرانش، ايمان آوردهفرشتگان و كتاب

 د،هستن يبيغ امور از سه هر كه معاد و رسالت ،مبدأ اصل سه به كه است يكس ،مؤمن
   .باشد داشته مانيا

  
  ؟دانيد  ميچه بيغ از

 بيـ غ اسـت  امـت يق كه زين عالم نيا معاد ت،اس بيغ گردديبرم خدا به كه عالم نيا مبدأ
 ارتباط باز كه دشو   مي نييتب رسالت و يوح توسط هم ايدن در كردن يزندگ چگونه ت،اس
   .است بيغ با

 تزلـزل  هيچ عقيده در بايد بلكه نيست، ممكن سطحي اعتقاد با تنها نه غيبي امور به ايمان
  . است رپذي صورت قلبي تصديق و عقلي اثبات با آن و. باشد نداشته وجود ترديدي و

 عقـل  كه چرا ؟دكن  مي هيتوج چگونه را عقل وجود د،ندار مانيا بيغ به كه يكس حال
   .است يبيغ امور از زين تعقل و

 كـالم  كه نديگو   مي سخن چنان ،الفاظ يبايز يهاقالب از استفاده با افراد نيا از يبرخ
 موجـودات  از يكـ ي هكـ  عقل از استفاده با اما ؛درس   مي نظر به يمنطق اريبس ظاهر درها    آن
  !ندكن مي انكار را بيغ وجود ت،اس يبيغ

  
   بيغ عالم درجات

  .ينسب بيغ و مطلق بيغ :تاس يدرجات يدارا بيغ عالم
 يهـ اال اقـدس  ذات مثل ؛ستين دنيد قابل هرگز كه دشو   مي گفته يبيغ به مطلق بيغ

 بيغ اما .امتيق و خبرز در نه و ايدن در نه د،نيبينم ظاهر و سر چشم با را او كسهيچ كه
   .است دنيد قابل ريغ يبرخ يبرا و دنيد قابلاي   عدهيبرا ينسب

 رونـد  كنـار  بيغ يهاپرده اگر؛  »يقينا ازدت ما الغطاء كشف لو «:دنيفرما   مي �يعل امام
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   .دشو  نميافزوده من نيقي به ياذره
   .اند دهيرس املك نيقي درجه به ي،بيغ امور به اعتقاد با رابطه در �يعل امام يعني

   .اند گذاشته فراتر پا نيمتق و نيمؤمن درجه از كه هستند يكسان نيموقن نيبنابرا
  

  !نباش منكر داني ينم را چه آن

ـ نبا ،ميكنـ  درك را مسائل از ياريبس كه ستين قدر آن ما علم اگر  مـسائل  آن انكـار  بـه  دي
 مجهـول  صـورت  بـه  بـشر  يابـر  هنوز كه هستند ماده عالم در اءياش از ياريبس .بپردازيم

ـ  معلوم انسان يبرا مجهوالت نيا يآت يهاسال يط است ممكن واند    مانده  ماننـد  د،گردن
ـ ها     آن وجود به بشر ،قبل قرن چند تا كه نآ بودن يوكرو نيزم جاذبه ـ آ .بـود  نبـرده  يپ  اي

 از بـل ق يهاسال در هاكروبيم يحت بود؟ها     آن نفي بر كنندهقانع يليدل ر،بش علم دنينرس
 و درك راهـا      آن وجـود  كـه  بـود  دهينرس يحد به يبشر علم اما داشتند وجود زين كشف
   .كند اثبات
ـ  گونـه  چيهـ  كـه  يقيحق مانيا به دنيرس در را ما ميخواه   مي خداوند از  آن در يتزلزل
ـ نها در و برسـيم  نيقـ ي مرحلـه  بـه  نيمؤمن به وستنيپ با تا كند ياري نباشد  جرگـه  در تي
   .مييدرآ نيموقن
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  حادثه كربال؛ نتيجة ضعف ايمان �
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  شب عاشورا �

  مؤمن حقيقي كيست؟ �
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   در كربال�العابدين امام زين �

  �ساالري حضرت زينب قافله �
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ا    الـص  ويقِيمـونَ  يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ    الَّذِينَ * لِّلْمتَّقِينَ الْكِتَاب الَ ريب فِيهِ هدي       ذَلِك * الم« مِمـالةَ و
*  قَبلِك وبِاآلخِرَةِ هـم يوقِنُـونَ        مِن يؤْمِنُونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ        والَّذِينَ* رزقْنَاهم ينفِقُونَ   

لَـئِكأُو لَي ع   هِمبن ري مدلَ  هأُوو ـئِك   مونَ هفْلِحت   [در  * الم   1؛»الْمن ايـ ] وحي بودن و حقّاني
آنان كه بـه    * هيچ شكي نيست؛ سراسرش براي پرهيزكارانْ هدايت است         ] با عظمت [كتابِ  

* كننـد     ، انفاق مي  به آنان روزي داده ايم     چه  دارند و از آن   غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مي        
پيش از تو نازل شده، مؤمن هـستند و بـه آخـرت     چه  به سوي تو و به آن      چه  و آنان كه به آن    

  . هدايتند و آنانند كه رستگارند] راهِ[آنانند كه از سوي پروردگارشان بر *  دارند يقين
 در كـردن  انفاق و نماز اقامه ،بيغ به مانيا مانند نيمتق صفات يبرخ به ت،ايآ نيا در

   .است شده اشاره خدا راه
 صـفات  و نيمتقـ  از سـخن  كه يزمان و است �نيحس امام ،نيمتق كمال و تمام مظهر

   .هستند كربال قهرمانان ت،صفا نيا يبرا الگو نيترواضح و نيبهتر د،آي  ميانيم بها ه آن
 تـا  شـد  سـبب  كـه  يعامل نيترمهم .است بيغ به مانيا ،نيمتق صفت نياول كه گفتيم
 بـه هـا      آن مانيا د،رنيبگ يشيپ گريكدي بر و شوند رهسپار شهادت دانيم به كربال قهرمانان

 را خـود  يعني .بودند مسلمان يهمگ د،داشتن حضور كربال صحنه در كه يافراد .بود بيغ
 ت،اسـ  يدرجـات  يدارا مـان ياكه     اين به توجه با اما ؛كردنديم يمعرف �امبريپ و قرآن رويپ

 ما اكثر اما ؛ميهست معتقد امتيق به ما همهكه     چنان د،بودن آورده اسالم زبان به فقطاي    عده
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ـ ا كـه  است دليل نيهم به .دارد وگمان ظن حالت بلكه ت،سين راسخ مانهديعق  دهيـ عق ني
   .دشو  نميانسان نجات سبب فيضع

 يقـين  بـه  مـن  :داد جـواب  وي. پرسيد زيد نام به ياران از يكي ازحال �رسول حضرت
 كـه  مبين   مي من «:داد پاسخ چنين او و پرسيد وي از يقين اين آثار مورد در حضرت. امرسيده

  ».هستند متنعم بهشت در كه مبين  مينيز را بهشت اهل و دهستن معذب جهنم در آتش اهل
 به و نداشت راه او دهيعق در يشك چيه كه بود دهيرس يحد به مانشيا در شخص نيا

ـ ن قرآن اتيآ در .دبين   مي را امتيق اكنونهم ييگو كه بود دهيرس نانياطم از يادرجه  بـه  زي
ينَ     ثُم * الْجحِيم   لَتَرَونَّ*  الْيقِينِ   عِلْمونَ   لَو تَعلَم  كَلَّا« :تاس شده اشاره مسأله نيا ا عـ نَّهـلَتَرَو 

كـه علـم    [اليقـين   ، اگـر بـه علـم      ]پنداريدكه مي [اين چنين نيست    ] زندگي واقعي [ ؛»الْيقِينِ
از تكـاليف دينـي و توجـه بـه          [ آگـاه بوديـد     ] استوار و غير قابل ترديد است بـه آخـرت         

با وارد شـدن    [سپس  * ترديد دوزخ را خواهيد ديد      بي] * مانديديآبادكردن آخرت باز نم   
  . قطعاً آن را به ديده يقين و باور خواهيد ديد] در آن
 

   مانيا ضعف ةجينت ؛كربال حادثه

 و بهشت )!نديگويم( »قولوني« :تگفيم كه عاشورا واقعه در سعد عمر سخنان به توجه با
 ديـ كن توجـه  .كـرد  ميخواه توبه ندهيآ در باشد حيصح سخن نيا اگر د،دار وجود يجهنم

 بر هوادارانش و ديزي كه يسخنان زين و .ندارد باور و نيقي خودش يعني »اگر« ،»نديگويم«
 از ياثـر  چيه سخنانشان يبرخ در كه بودها     آن مانيا زانيم گرانيب د،ساختنيم يجار زبان

   .دانستند  ميبدر جنگ انتقام را كربال واقعه كه ييجا تا د،نبو مانيا
 اوردهين مانيا �رسول حضرت تيحقان به هنوزها     آن كه دادمي نشان سخنان گونهنيا

   .گرفتند �حضرت فرزند از را كفار عليه سالما صدر يهاجنگ انتقام و بودند
 يشاد د،ش ديخواه كشته يهمگ فردا كه شد گفته �نيحس امام اصحاب به وقتي ولي
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 نيتـر كوچـك  ت،بهش و امتيق به شانمانيا در كه چرا ؛گرفت فرا راها     آن وجود سرور و
   .نبود يشك

  
  پرسش چند به پاسخ

 و بهشت ،�پيامبر صحابي زيد، مانند كه برسيم جايي به خود عقيده در بايد ما آيا :پرسش
  ببينيم؟ را جهنم

قـدر     آن يزيـد  سـپاهيان  اگـر  مثال، براي. نيست ظاهري چشم با ديدن از سخن :پاسخ
 انجـام  كـاري  هـر  كـه  بودند مطمئن اندازه همين يا و دارد وجود قيامتي كه داشتند يدهعق
 خـدا  اوليـاء  ايـن . آورنـد  بار به را فجايع اين كه بود محال د،بين   مي را آن خداوند دهندمي

  . دكن  نميپيدا راه آن در ريبي و شك هيچ كه استوارند خويش عقيده در چنانآن كه هستند
: كـه  كنـيم  اسـتفاده  مثـال  ايـن  از يقين و ايمان بحث با رابطه در يمتوان  مي آيا: پرسش

 بـه  مـرده  از ما ترس اما ترسد،نمي مرده از كه چرا است؛ رسيده يقين به شورمرده شخص
  است؟ يقين نداشتن سبب

 شـغل . باشد او كامل ايمان و يقين بر دليل دتوان   نمي مرده از شورمرده ترسيدنن: پاسخ
 چون و است درآمده او براي عادت عنوان به عمل اين تكرار، اثر در و است ناي شورمرده

 جـايش  از ايمـرده  كـه  نيامـده  پيش هم مرتبه يك حتي و پرداخته هامرده شستن به هابار
 درس كـه  هاشورمرده همه وگرنه ندارد؛ او به كاري مرده كه است راحت خيالش برخيزد،

  . باشد شده تبديل يقين به نايمانشا كه اندنخوانده را معاد
 مـا  يبـرا  مـرگ  بـودن  مجهـول  از يناش د،دار تعلق مرگ به چه   آن و مرگ از ما ترس

 و ت،اسـ  مـرگ  دارد نيقـ ي بدان انسان كه يامسأله نيتر   بيش :دشو   مي انيبكه    چنان. است
  !است مرگ نيهم دارد شك آن در انسان كه هم يموضوع نيتر  بيشنيچنهم

 ديگـر  برخـي  از و ترسـد مـي  هامرده برخي از انسان كه بگوييم يمنتوا   مي آيا :پرسش
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   است؟ صحيح انديشه اين آيا ترسد؟نمي
 و ترس فقط نه دارد؛ وحشت آن از انسان كه است مردن دربارة اصلي موضوع :پاسخ

  . هامرده از وحشت
 نه البته .بداند را مرگ قتيحق ديبا انسان .كرد معالجه گريداي     گونه به ديبا را موضوع

ـ با انـسان  .عكس بر بلكه ؛ترسدينم مردن از گريد ،مرگ قتيحق به بردنيپ باكه    اين  از دي
 عمل هر يسزا قيامت، برپايي با و دشو   مي رسيدگي شاعمال پرونده به مرگ از پسكه    اين
   .باشد داشته خوف يد،د خواهد ت،اس داده انجام كه را يبد

 بـه  وقتـي  يعنـي . باشـد  داشـته  رجـا  و خوف بين حالتي همواره بايد انسان كلي، طور به
  . شود اميدوار دبين  ميرا االهي رحمت و فضل كه زماني و باشد بيمناك نگردمي خود اعمال
 از گـروه  آن نيمتقـ  گفتيم .بود بيغ به مانيا با رابطه در ما بحث موضوع ،حال هر به
ـ با ...و كتـاب  ،حساب ت،اميق به مانيا يعني .دارند مانيا بيغ به كه هستند نيمؤمن  در دي

   .ستين سودمند يظاهر مانيا و شود محكم و استوار ،انسان وجود
 فهيخل هيعل ابتدا خالفت موضوع سر بر ريزب و طلحه مانند يافراد ميخوان   مي خيتار در

 قلـب  در مـان يا نبودن محكم ليدل به زمان گذشت با اما ؛بودند �يعل امام طرفدار و اول
   .زدند باز سر د،خو زمان امام با ريمس ليتكم و راه ادامه از ،هاآن

ـ  در كـساني  و داشـتند  حضور هم كربال در افراد گونهاين  زمـان  كـه  بودنـد هـا      آن نيب
 را �نيحـس  امام و �حسن امام دربارة �امبريپ ثياحاد و كرده درك را �رسول حضرت

 ياتفـاق  چـه  اما .بودند زده ريشمش �يعل امام ركاب در آنان ازاي     عده يحت .بودند دهيشن
 تمـام  رفتنـد؟  زيسـت  و جنگ به �خدا رسول فرزندان و خود زمان امام هيعل كه بود افتاده

   .بودها   آنقلب در مانيا رسوخ عدم ليدل به افراد در راتييتغ نيا
ـ پ كه را چه هر و داشته مانيا بيغ و �امبريپ و خدا به كه است يكس مؤمن  از �امبري

ـ آ يبرخـ  بـه  تنهـا كـه      اين نه ؛باشد داشته قبول كاملطور     به ،كرده انيب خداوند جانب  اتي
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   .كند رها را هيبق و داشته مانيا
 د،شـنون يمـ  معـاد  و مـرگ  دربـارة  يسـخن  كـه  يزمـان  افـراد  نيا از يبرخ ،مثال يبرا

  !آورده خبر و آمده ايدن اون از يك ،مردن تا كجا حاال !بابا اي :دنيگو مي
  نداريد؟ قبول آيا آورده، خبر خدا طرف از پيامبر :گفت عده اين به بايد دباي كه حالي در
 نداشتن اي و مانيا بودن سست بر ليدل االهي احكام و واجبات انجام انداختن ريتأخ به

 خـدا  فرمـان  ياجرا در د،باش محكم مانيا داراي انسان، اگر كه چرا ؛است امتيق به مانيا
ـ   مـي  عمـل  و دپذير   مي را االهي احكام يراحت به و دكن  نمي چرا و چون ـ ا .دكن  مـسائل  ني

   .بشناسد را خدا انسانكه   اينمگر شد نخواهد محقق
 آسـمان  در كـه  اسـت  فـردي  خداونـد  پندارنـد مي باهللالعياذ خود گمان به اي كه   عده
 كـه  هـر  او و است جهنم ديگرش سمت در و بهشت نام به باغي او طرف يك در نشسته،

 در ايمان واند،  نشناخته را خدا د،بر  ميجهنم به بخواهد را كسي هر و هشتب به بخواهد را
  . است انسان عمل نتيجه جهنم و بهشت زيرا است، نشده محكم قلبشان

 عـدل  بـا  و اسـت  عـادل  خداونـد  كـه  دانـست  ديبا .شناخت خدا خود به ديبا را خدا
 كه هستند يامتحان اوراق مثابه به نيقوان نيا و داده قرار بندگانش يبرا را ينيقوان خويش،

ـ  خـوب  را درسـش  كه كس هر حال .است شده ميتقس بندگان ينب در  را امتحـانش  د،بدان
   .دشو  ميمردود وگرنه د؛رس  مييباالتر درجه به و دهديم خوب
 كـه  يمعنـ  نيا به نه البته .ندكن  مي محاسبه عقلشان اساس بر را ها  انسان امتيق روز در

 بـا  انـسان  كـه  اسـت  مـدنظر  يعقلـ  بلكـه  ؛دگير   مي يباالتر نمره اشدب ترهوش با كس هر
 يبـاالتر  يهـ اال علـم  از انـسان  هرچـه  .باشد كرده عمل يهاال دستورات به ،آن از استفاده

   .دشو  ميتركامل او عقل و افزوده مانشيا بر د،كن عمل آن به و باشد برخوردار
 االهي، معرفت به دنيرس با و كند رشد كوشش و يسع با دتوان   مي د،بخواه انسان اگر

   .شود نائل يابد سعادت و آرامش به
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 بـه  كردن عمل بلكه ؛ستين يكاف ييتنها به يسخنران و درس جلسات در شركت البته
بِ      الَّـذِينَ « :يدفرما   مي كه ديبنگر فهيشر هيآ نيا به .است مهمها    آن ؤْمِنُـونَ بِالْغَيــونَ  يقِيميو 

  1»رزقْنَاهم ينفِقُونَالصالةَ ومِما 
 كـافي  تنهـايي  بـه  آوردن ايمان .كند عمل دارد كه ايماني به و بياورد ايمان انسانيعني  

 خـدا  راه در كـرده،  عطـا ها     آن به خداوند چه   آن از . رزقْنَاهم ينفِقُونَ  ومِما :بايد بلكه نيست؛
  . كنند انفاق

ـ پ فرزنـد  ي،ر ملك به رسيدن براي كه ميبين   مي سعد عمر دربارة  زمـان  امـام  و �امبري
   .دكن مي ديشه را خود

 ائمه هيبق و �يعل امام ،نيمؤمن با رابطه در قرآن در شده مطرح اتيآ تمام اول مصداق
 نماز د،داشتن بيغ به كامل مانيا كه بودند يكسان از �نيحس امامكه    چنان. هستند �اطهار

ـ عنا او بـه  فرزند و جان و الم از خداوند چه   آن و داشتندمي برپا را  راه در د،بـو  كـرده  تي
   .ندكرد انفاق خداوند

 هرگـز  و 2؛»يرْزقُـونَ  فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتًا بلْ أَحيـاء عِنـد ربهِـم             قُتِلُواْ تَحسبنَّ الَّذِينَ    والَ«
 يروز پروردگارشان نزد و اندزنده بلكه اند،مرده شدند كشته خدا راه در كه انآن مبر گمان

   .ندشو داده مي
  

  عاشورا شب

 در را بقـاء  و يزنـدگ  و قـت يحق و داشت كامل نيقي و مانيا قرآن اتيآ به �نيحس امام
ـ  جنـگ  حـال  در سـپاه  دو كـه  هنگـامي  عاشـورا  روز دررو     اين از ؛ديديم شهادت  د،بودن
 و �نيحس ماما مهيخ عاشورا شب در .خواند جماعت به خود اصحاب با را نماز حضرت
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   .بود خدا با ازين و راز از مملو ارانشي
 و نيقـ ي از تيـ حكا بلكـه  ؛بـود  شدن كشته از خوف ليدل به نه عاشقانه يهانجوا نيا
 از خداونـد  بـا  نجـوا  و مناجـات  يبـرا  را شب كي كه يطور به ت،داش عظمت با يعشق

ـ ن و راز بـراي هـا     آن گـرفتن  مهلت كه ديكن دقت .ندگير   مي مهلت دشمنان  معـشوق  بـا  ازي
   .بود حقيقي

  كند چه را خانمان و اليع و فرزند  كند چه را جان ت،شناخ را تو كه كسآن
  كند چه را جهان دو هر تو وانهيد     يبخش جهانش دو هر يكن وانهيد

 دوسـت  را قـرآن  مـن  كه چرا ؛ديده مهلت ما به را شب كي« :يدفرما   مي �نيحس امام
 داشـته  قـصد  حـضرت  د،نشو   مي ديشه فردا چون كه ستين معنا نيا به عبارت نيا ».دارم
ـ  پرونـده  در تـا  دهند انجام را قرآن ختم كي سريع ،شب نيا در كه دنباش  ثبـت  شاناعمال
 يعني .خداست كالم قرآن .است عبادت از بردن لذت و دنيورز عشق از سخن بلكه د،شو
   .ديگو  ميسخن او با خداوند دكن مي احساس دخوان  ميقرآن كه يزمان

 كنـد  مشغول خود به را شما ذهن سخت يموضوع كه آمده شيپ تانيبرا حال به تا ايآ
 فكـر  بـا  مناسـب  كـامالً  كـه  شـود  جلـب  اي  آيـه  به توجهتان يد،كن  مي باز را قرآن وقتي و

ـ نبا گفتن سخن .شماست با خداوند گفتن سخن قتيحق در نيا ؟شماست  بـا  هميـشه  دي
   .رديبگ صورت حلق از اصد شدن خارج و يماد لغات و الفاظ
 گونـه    ايـن  ،اوضـاع  آن در عاشورا روز در زين شانيا اصحاب بلكه �نيحس امام تنها نه
 بلكـه  .نـدارد  اشـكال  ،منخـواني  نمـاز  اگر پس ،ميشو  مي ديشه ما نكياهم كه انديشندنمي

 .ميبخـوان  شما امامت به را نماز نيآخر ميدار دوست :دنيفرما   مي �نيحس امام به اصحاب
ـ پ تحقـق  عمل و مانيا كه جاستنيا ـ   مـي  داي  چـه    آن از و؛  » ينفِقُـونَ  م رزقْنَـاه  ومِمـا « :دكن

   .كنند  ميانفاق ميكرد شانيروز
 طفـل  يحتـ  و فرزنـدان  و اصـحاب  سـپس  و خـود  اريـ د و خانـه  ابتـدا  �نيحس امام
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 خود هيسرما نيزتريعز و شيخو جان آن از پس و كرد انفاق خدا راه در را اشرخوارهيش
   .ندكن مي هيهد محبوب راه در خالصانه را

  
  ست؟يك يقيحق منؤم

 ،خـدا  بـه  كـه  هـستند  يكسان مؤمنان 1؛»... كُلٌّ آمنَ بِاللّهِ ومآلئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ     والْمؤْمِنُونَ«
   .دارند مانيا يقبل امبرانيپ و يآسمان هاي كتاب و مالئكه

 كـه  باشد حد اين در ديبا كمدست مانشيا د،كن  مي بودن مؤمن يادعا كه يانسان ،پس
 را خود مانيا ،عمل با و باشد داشته مانيا يآسمان هاي  كتاب و امبرانيپ و مالئكه و خدا به

   .است ممكن صالح عمل و مانيا بال دو با انسان عروج كه كند تيتثب و ثابت
 در مـان يا بر عالوه كه ستنده يمؤمنان آنان يدگو   مي و است نيمتق درباره سخن جانيا
 هـم  عمل درها     آن .است عمل در مانيا دوم جزء چون .دارند هم »جوارح به عمل« ،قلب
   .ندكن مي خدا راه در انفاق هم و نماز اقامه

  
  نماز خواندن با نماز اقامه فرق

 برقرار داخ با ديبا كه را يارابطه اما ؛مخوان   مي نماز من اگر .خدا با انسان رابطه يعني نماز
 ماننـد  :تگفـ تـوان      مـي  حالت نيا در .امنكرده اقامه را نماز قتيحق در ،باشم نداشته كنم

 نمـاز  جهـنم  تـرس  از تنهـا  وايم    هكرد عادت خواندن نماز به كه ميهست يشورمرده همان
 :يدفرما   مي �حسين امامكه     چنان ت،اس يباالتر مسأله نماز اقامة كه يصورت در ؛ميخوان  مي

 ؛دشـو    مي يكي خواندن قرآن و خواندن نمازجا     اين در ».دارم دوست را خواندن رآنق من«
ـ ن واجـب  خواندن قرآن كه يصورت در ت،اس واجب انسان بر نماز كه تفاوت اين با  .ستي
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ـ   مـي  برقـرار  خـدا  بـا  را ارتباط آن و دخوان   مي را يقيحق نماز كه يكس يول  قـرآن  در د،كن
   .دشو  ميبرقرار شيبرا رابطه همان زين خواندن

 و ديتجو يريفراگ به يعني .نديجويم بهره قرآن ظاهر از فقط ها  انسانتر     بيش متأسفانه
 مـا  اگـر  كـه  يصـورت  در ؛نـد كن  مـي  بـسنده  حـروف  مخارج و كلمات كردن تلفظ چگونه

 صفات بايستمي ،ميدبر   مي يپ آن عمق به و ميكرديم استفاده قرآن از شايسته، ايگونهبه
   .ميبودمي دارا را نيمتق و مؤمنان
  

  خداست با تباطرا ز،نما

 سـبب  بـه  نـه  يمخـوان    مي خدا با ارتباط يبرقرار يبرا تنها را نماز ما از نفر چند ي،راستبه
 از و داريممي برپا را نماز يراست به ما از نفر چند !بهشت؟ به رفتن براي و جهنم از خوف

  !؟يمكن مي انفاق خدا راه در داريم چه آن
 شوق و جهنم از خوف اي و خود هايحاجت افتيدر منظوربه را نماز ها  انسان ترشيب

ـ ا و ندارنـد  قلـب  حضور نماز دررو     اين از ؛ارتباط ريبرقرا براي نه د،نخوان   مي بهشت  ني
   .نماز اقامه نه است نماز خواندن ت،قيحق در نماز نيا .است معرفت يسست بر ليدل مسأله
  »...و الصالةَ ويقِيمونَونَ بِالْغَيبِ  يؤْمِنُالَّذِينَ«

 بيغ به مانيا كه يكس .نخواند نماز اما باشد داشته مانيا بيغ به يانسان ستين ممكن
 دارد چـه    آن هـر  مالك را خود و دارد برپا نماز و كند برقرار ارتباط خدا با كوشدمي د،دار

   .دكن مي انفاق خدا راه در دارد چه  آنهر ،رو  ايناز .شمرديم خدا مال را آن بلكه ؛ددان نمي
  

   ديتوح درخت شهير

 مرحلـه  در خدا راه در انفاق و نماز اقامه و اول مرحله در بيغ به مانياكه     اين به توجه با
 بـه  مانيا اگر .»است بيغ به مانيا يد،توح درخت شهير« كه گفتتوان     مي شده، بيان بعد
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 را يكالن يهاانفاق اي و نكند انفاق اما د،بخوان زنما انسان است ممكن باشد، فيضع بيغ
ـ دل به مسائل نيا تمام كه نخواند نماز ولي د،ده انجام  نـشدن  محكـم  و نيقـ ي نداشـتن  لي

   .است قلب در مانيا
ـ آ ،يقـ يحق مؤمن و يهاال انسان يبرا قرآن ـ  اتي  و يعقلـ  برهـان  اسـاس  بـر  يفراوان

 يبـرا  .برسد يقين به و شود نائل خود معبود شناخت به او تا د،كن  مي انيب يقلب مشاهدات
ـ ا بر يعقل ليدل د،دار وجود او دانيم   مي كه   اين با د،كنن سؤال خدا درباره ما از اگر ،مثال  ني

 شـاگردان  از يكي .ميكن  مي شك دمانيعقا در اوقات يگاه كه سترو   اين از .ميندار مسأله
 دايـ پ شيگرا تيحيمس يسو به ،مينيبب ميمر حضرت از را يامعجزه ما اگر كه كرديم انيب

 را خـدا  ما چون قتيحق در .است ديتوح مسأله از شناخت نداشتن سبب به نيا و ميكن  مي
   .ميبين  ميكرامات و معجزات صاحب ييتنها به را ها انسان ايم، هنشناخت

 شـدن  بـرآورده  بـراي  تنهـا  د،گيـر    مـي  صـورت  �اطهار ائمه به كه ييهاتوسل ترشيب
 و مـا  نيبـ  ضيفـ  واسطهكه     اين و آنان به معرفت و مانيا داشتن ليدل به نه است حاجات

 مسأله نيا به ترشيپكه     چنان اما ؛ميگير   مي خدا از را حاجاتمان ما قتيحق در .هستند خدا
   .است داده قرار ضيف واسطه ما يبرا را افراد نيا خداوند د،ش اشاره

ـ   مي ردهبرآو را ما حاجت واقع در كه يكس ،نيبنابرا ـ ا بـر  .بنـده  نـه  خداسـت  د،كن  ني
 به ندتوان   مي د،دارن خداوند درگاه به يتر   بيش تقرب و هستند ترمانيا با كه يافراد ،اساس
هـا     آن دسـت  بـه  وهـا      آن يمجـرا  از خداوند و رنديگ قرار خدا و ما نيباي     واسطه عنوان

   .سازديم برآورده را هاحاجت
 دستـشان  به راها     انسان برخي هايحاجت خداوند، و دارند كماالتي كه هستند اشخاصي

 مـستقيم طـور      به را خود حاجات يا و برود باالتر منبع سوي به انسان است بهتر اما داده، قرار
 را خـود  فرزنـد  شـفاي  اگـر  دارد، بيمـاري  فرزنـد  كه شخصي مثال، براي. كند طلب خدا از

 پزشـكي  راهنمـايي  طريـق  ازانـد   د   مـي  صـالح  كه طور هر خداوند بخواهد، خدا از مستقيم
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  . دهدمي شفا را فرزند آن مخصوص، دارويي به شدن رهنمون يا و خاص
 مـسأله  نيا ما و است داده قرار ضيف واسطه را �اطهار ائمه و �امبريپ ،متعال خداوند

 بـا  كـه  استرو     اين از ايم،  هنكرد درك را تيوال مسأله هنوز كه چرا ؛ميبفهم ميتوان   نمي را
   .ضيف واسطه عنوان به نه ،ميكن مي معامله يعاد اشخاص مانند �اطهار ائمه و �رامبيپ

ـ  ؛است �نيحس امام تربت در شفا كه است فرموده خداوند ،مثال يبرا  يبـرا  نـه  يول
 گر ؛باشد مسأله نيا به معتقد كه است يكس يبرا مذكور تربت بودن شفا قتيحق در .همه
 .دشـو    مـي  هـم  عموم شامل يگاه كه است اديز درق   آن �بيت  اهل و خدا كرم و لطف چه

 يزمان د،دان   مي شفا را قرآن محكم، دهيعق با كه يكس .همه يبرا نه اما ؛است شفا زين قرآن
ـ  و قـرآن  قرائـت  اسـت  ممكن .دكن  مي افتيدر آن از را شفا دخوان   مي قرآن كه  دنيشـن  اي
 دارنـد  ضيمر يها  قلب كهاي     عده يبرا اما .باشد شفا او يبرا د،رس   مي گوش به كه اي  آيه

 »مرضا اهللا فزادهم مرض قلوبهم يف« .دياب  ميشدت آنان مرض ـ ...و عناد و جهل مرض ـ
 بـر  را حجـت  خداوند چون )افزود يماريب را شانيا خدا پس ت،اس يماريب شانيدلها در(

 باعث مسأله نيا و ندكن  مي انكار اي و نكرده توجه االهي يندا بهها     آن يول كرده تمامها    آن
 و ي،متقـ  و مـؤمن  يروز كـه  هـستند  يكسان افراد نيا .دشو   مي يگمراه درها     آن فرورفتن

 نداشـتن  و شـك  علت به مسائل نيا تمام و هستند شيخو نفس يهوا دنبال به ديگر روز
   .است دهيعق در نانياطم

  
  مطلق بيغ

 بيـ غ :دشـو    مـي  ميتقـس  دسـته  دو به و نباشد مشاهده قابل ما يبرا كه است يزيچ ،بيغ
   .ينسب بيغ و مطلق
 كـه  االهي اقدس ذات مانند ؛است بيغ مراحل تمام در كه است يبيغ آن ،مطلق بيغ

 در نـه  و آخـرت  در نـه  ،بـرزخ  در نه ،ايدن در نه دتوان   نمي كسچيه و است بيغ ما يبرا
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 بـا  دنيد بتهال .ننديبب را خدا ندتوان   نمي هم انيقدس يحت .نديبب را االهي اقدس ذات ت،اميق
 يموجود چيه و ندينب را خدا انسان كه ستين يالحظه چيه وگرنه ؛است مدنظر سر چشم

   .باشيد كه هرجا شماست با او و 1؛» معكُم أَينَ ما كُنتُموهو« :دباش دور او از خدا كه ستين
 ،مثـال  يبـرا  .يظـاهر  چشم با دنيد نه ت،اس يكردنكدر موجودات با خداوند تيمع
 يول .دكن  مي درك را تيمع يعني يكس با بودن اما ت،ناسيناب كه ديريبگ نظر در را يشخص

 يصورت در .نگردد او متوجه اصالً اما ؛باشد انسان كنار يشخص است ممكن اوقات يگاه
 ازمنـد ين خداونـد  تيـ مع كردن درك .كند درك را تيمع نيا است ممكن نايناب شخص كه
   .است دل يصفا و نفس هيتزك

 خـدا  تيمع بتواند تا باشد زين يااله معرفت يدارا ،بيغ به مانيا بر عالوه ديبا انسان
   .كند درك را

  
  ينسب بيغ و مطلق بيغ

 اشاره مسأله نيا به زين ترشيپ كه طورهمان هستند؟ مطلق بيغ ما به نسبت عوالم همه ايآ
 ر،گـ يد يعبـارت  بـه  .ستا بيغ ،ايدن عالم به نسبت ملكوت عالم مانند گريد عوالم ،ميكرد
 شيبـرا  ملكـوت  عـالم  گـر يد د،برو برزخ به انسان كه يزمان .استيدن باطن ملكوت عالم

   .است باطن و ظاهر يدارا زين ملكوت عالم اما .ستين بيغ
 بيغ ر،باالت مرحله و شهود شيبرا ترنييپا مرحله د،رس   مي باالتر مرحله به انسان يوقت
 .اسـت  ممكـن  ريـ غ بـدان  ها  انسان همه وصول كه هستند لمراح از يبرخ ،نيبنابرا .است
 هـم  عرفـا  حتي را مراحل يبرخ و هستند آن كردن يط به قادر عرفا تنها را مراحل يبرخ
   .رسندينم بدان

                                                      
 .4د، يحد .1
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 كـه  المـوت  ملـك  ماننـد  ؛گردند مشهود ها  انسان يبرا است ممكن زين بيغ فرشتگان
   .است بيغ هستند محتضر كنار در كه گريد افراد يبرا و مشهود محتضر شخص يبرا

 و نيـست  مـشهود  موجـودي  هـيچ  بـراي  گـاه   هـيچ  و است غيب هميشه مطلق، غيب اما
 نيامده ميان به غيب ديدن از سخن»  يؤْمِنُونَ بِالْغَيـبِ  الَّذِينَ«: فرموده كه آيه اين در. بود نخواهد
 بگويدكه   ايننه باشد، شتهدا ايمان غيب به بايد انسان كه است صورت اين به بيان بلكه است؛
  !آورمنمي ايمان آن به د،گرد  نميشهود انسان براي گاه هيچ و است مطلق غيب چون

تـوان     نمـي  ؟بيـاوريم  ايمـان  شود ينم دهيد كه ييخدا به چگونه نديگو   مي ،مثال يبرا

 او ديـدن  و اسـت  مطلق بيغ خداوند .ميآورينم مانيا او به ،مينيبينم را خدا چون گفت

ـ  تأمـل  يانـدك  انـسان  اگـر  امـا  .ستين پذير   امكان يموجود چيه يبرا يزمان چيه رد  د،كن

ـ آ .كنـد  بيتكذ دتوان   نمي ولي بيند نمي را چيزها خيلي كه يابددرمي  قابـل  درد و عقـل  اي

   !؟هستند ديدن

ـ د به قادر شيآزما بدون ،تخصص وجود با پزشك نيهم كه يصورت در  روسيـ و دني

 و دهـد يمـ  صيتـشخ  را يماريب دبين   مي ماريب شخص در كه يآثار و شيآزما با يول نبود

   .دكن مي جراحي را مريض بدن از يعضو گاه

  
  ؟است �خدا رسول كالم ازتر   بيشپزشك كالم اعتبار ايآ

 در گـاه   هـيچ  ت،مبتالسـ  يخاصـ  مـرض  بـه  ماريب كه دهديم صيتشخ پزشك وقتي چرا
ـ ند را روسيو چون كه ميشو  ي نم يمدع گاه  هيچ چرا م؟يكن   نمي شك او صيتشخ  ايـم،   هدي
ـ   مـي  آغاز را معالجه يفور ،برعكس بلكه ،ميشو معتقد روسيو وجود به ميتوان  نمي  !؟ميكن

   .دهدمي نشان را پزشك صيتشخ به ما اعتماد زانيم مسأله نيا
 سـر  بـه  شـبهه  و شك در د،آي   مي انيم به امتيق و خدا دربارة سخن كه يزمان چرا اما
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  !م؟يآورينم مانيا وگرنه مينيبب خودمان چشم با را زيچ همه ميدار نتظارا و ميبر مي
  
  هستند نماخدا يينهآ �اطهار ائمه

  هستند؟ خدانما نهييآ �اطهار ائمه ايآ :سؤال
 .ندشـو    مـي  خدانما آيينه �اطهار ائمه چگونه ميبدان تا شناخت را خدا ديبا ابتدا :پاسخ

 بـه  مخلـق  و اهللا فـه يخلها     آن .داشت معرفت و علم يهاال صفات بارهدر ديبا يكل طور به
 و خودشناسـي  و خداشناسي درس د،خو اخالق و كردار و گفتار با و هستند يهاال اخالق

   .ندآموز  ميبشريت به را معادشناسي
ـ  مـا  تـا  هـستند  لهيوسـ  قـرآن  همراه آنان رايز ؛شناخت بهتر زين را ائمه ديبا بنابراين  هب

   .ميبرس يقيحق معبود معرفت
 از گفـتن  سـخن  چـون  ؛باشـد  داشـته  مانيا امبرانيپ همه به ديبا ت،اس مؤمن كه يكس

ـ پ همه سخن بلكه ؛ستين �آخرالزمان امبريپ سخن تنها ،بيغ  ي،عبـارت  بـه  .اسـت  امبراني
 چگونه ،ميباش نداشته مانيا بيغ به ما اگر .هستند مشترك هم با بيغ مسأله در انياد همه
 نداشـته  مـان يا بيـ غ بـه  يانسان دارد امكان ايآ كرد؟ ميخواه شتال آخرت و امتيق يبرا

  !كند؟ انفاق خدا راه در را خود يزندگ همه �نيحس امام مانند اما ؛باشد
 در كـه  هـستند  يجوانـان  د،افرا نيا مصداق .ندكن  مي يط شبهكي را صدساله ره ي،برخ

   .ندشو  مينائل شهادت يواال مقام به يجوان اوج
 ائمـه  نـشناسد،  را خـدا  خليفـه  و خدا و نرسد مانيا از درجه آن به نسانا كه يزمان تا
 كربال واقعه يبرا گريد سال هزار اگر يحت اي و .بود نخواهند خدانما نهييآ او يبرا �اطهار
 .شـد  نخواهـد  كـربال  واقعه از گرفتن درس باعث معرفت بدون يسوگوار ،ميكن يعزادار

 چگونـه  ،ميبپـرداز  كـربال  يشـهدا  استـشهاد  يگونگچ و بتيمص ذكر به فقط باشد بنا اگر
  !م؟يريبگ عبرت و درس واقعه نيا از ميتوان مي
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ـ ا سـر  بـر  هنـوز  ،واقعـه  نيا از قرن چهارده حدود گذشت از پس ميبين   مي كهچنان  ني
  !دشو  ميبحث ،نه اي گرفت صورت كربال در �الحسن بن قاسم يعروس ايآ كه موضوع
 .ميكنـ  حل را مسائل نيا ميتوان   نمي گاه  هيچ ،مينرس آن تقيحق و واقعه عمق به ما اگر

   .است اندازنيطن عالم در 4زمان امام »ينصرني ناصر من هل« يندا زين اكنونهم
ـ ن ما است ممكن ،ميكن قناعتروزمره و يماد يزندگ به تنها اگر  زمـان  امـام  دربـارة  زي

   .ميكن عمل كوفه اهل همانند خود
 تنها سال هر متأسفانه ما اما ؛است تيبشر يبرا يبزرگ اريبس يها   درس كربال واقعه در

 و دنديرسـ  كـربال  بـه  �بيـت   اهـل  ،محـرم  دوم روز كه ميپرداز   مي يتكرار داستان انيب به
 و نياربعـ  ،بـان يغر شـام  هـم  آن از پـس  و ميكن  مي انيب را افتاد عاشورا روز تا كه ياتفاقات
   .شود  ميتكرار داستان نيا و ندهيآ سال تا دوباره
 كـشته  چگونـه  نيهمـ  در كـربال  واقعه به نسبت ما معرفت كه است تأسف يبس يجا
 كـه  است سبب نيهم به .شود  مي گفتهتر     كم شدن كشته يچرائ از و دشو   مي خالصه شدن
   .برد مينخواهيپ عاشورا روز و شب فلسفه و قتيحق به بگذرد هم گريد سال صد اگر

 يهـا أتيه دنبال به فقط وايم    هكرد فراموش را راعاشو شب و �نيحس امام عظمت ما
ـ  كـه  مختلـف  يهـا هينيحس تعداد مورد در يكديگر از و ميافتيم راه به يعزادار  ايـم،   هرفت

ـ ن مناسب ايآ !يمپرس  مي ـ نديب ستي  بـه  معرفتمـان  انـدازه  چـه  عاشـورا  شـب  در كـه  ميشي
   .بيفزايد خود معرفت به لحظه هر و روز هر ديبا انسان !است؟ يافته افزايش �تيب اهل

  
  كربال در �العابدين زين امام

 د،بـو  ماندهيباق �بيت  اهل مردان از كه يكس تنها كربال واقعه از پس ؛دشو   مي انيب كهچنان
ـ  كـشتن  از پـس  اديز ابن سپاه .بود �العابدين  زين امام  زدن آتـش  و �نيحـس  امـام  اراني

 �زهـرا  حـضرت  شـده  پرپـر  يهـا گل اجساد اما ؛كردند دفن را خود يهاكشته ،هامهيخ
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 ابـن  يبرا كوفه يسو به عاشورا روز همان را دانيشه يهاسر .ماند يباق نيزم بر چنانهم
ـ  روز �بيـت   اهل ياسرا با همراه سعد عمر و بردند )هيعل اهللالعنت(اديز  يسـو  بـه  ازدهمي

ـ ا ديشـا  .دهند عبور جنگ دانيم وسط از را اسرا كه شد گرفته ميتصم .شد روانه كوفه  ني
 و د،ننيبب را شهدا بارنيآخر يبرا خواستنديم كه چرا ؛بود �بيت  اهل يسو از ت،درخواس

   .داد انجام را كار نيا �بيت اهل هيروح فيتضع يبرا دشمن ديشا اي
 بـر  حـضرت  وقتـي  كـه  يطور به ؛بود ماريب شدت به �العابدين  زين امام ،حال هر به
 يريجلـوگ  ايـشان  افتـادن  از تا بودند بسته وانيح به را شانيپاها ت،گرف قرار شتر اي اسب
 .بـود  عاشـورا  روز در حـضرت  از جهـاد  فيتكل رفع منظور به امام يماريب نيا البته .شود

 در را حضرت كه يزمان ديشا اما ؛داشتند را شانيا كردن ديشه قصد مرتبه نيچند دشمنان
 و است مردن حال در خود او كه نديدانديش   مي نيچن خود با د،دنيديم ديشد يماريب حال

  !بكشند را او كه ستين يازين
 د،رفتنـ  كوفـه  به اسرا همراه �العابدين  زين امام اگر كه است مطرح پرسش اين اكنون

  بازگشتند؟ شهدا اجساد نيتدف هنگام چگونه
 .اسـت  يشـدن حل ما يبرا مسائل نيا تمام د،باش درك قابل ما يبرا تيوال مفهوم اگر

   .رديگ قرار يبررس مورد يعرفان و يفلسف نظر از مسأله ديبا البته
 بـه  را �العابـدين   زين امام خواستندمي مرتبه چند دشمنان د،شو   مي انيب كه گونه  همان
   .ندشد  ميمانع �نبيز حضرت ولي ؛برسانند شهادت

  
  �نبيز حضرت يساالر قافله

 بودنـد؛  �زينـب  حـضرت  ،طهارت و عصمت بيت  اهل اسراي ساالر قافله يازدهم، روز در
 از پـس  امـا  اسـت؛  يـارانش  و �حـسين  امام به مربوط عاشورا ظهر تا نهضت مسأله زيرا

 در. دگيـر    مـي  قـرار  �زينب حضرت و �العابدين  زين امام دست به امر اين ها،آن شهادت

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  302302

 ندورا دركه     اين تاشد     مي منتقل ديگر امام به امامي هر از مسؤوليت، و امانت اين نيز ادامه
 تقـديم  4زمان امام دست به را آن ظهور، زمان در تا رسيد شيعيان دست به كبري، غيبت
 حـضرت  وظـايف  جملـه  از. دپـذير    نمـي  پايـان  گـاه   هيچ كربال واقعه ي،رو   اين از. نمايند
 خاندان و زنان و كودكان و اسيران ساالريقافله و �العابدين  زين امام از پرستاري ،�زينب
 پيكـر  بـر  را خـود  اسـيران،  از كـدام  هـر  شـهدا،  ميان از قافله عبور امهنگ. بود �بيت  اهل

 بـرادرش  پيكر بر ديگري پدرش، پيكر بر يكي. نداشت بدن بر سر كه انداختمي شهيدي
 ي قض ي المهموم حت  بأبي« :فرمود و افكند �حسين امام بدن بر را خود زينب حضرت... و
  ».ي مضي العطشان حتيبأب

 واهللا كـل    فأبكت« :يندگو   مي لحظه آن وصف در كه كرديم هنال چنان �نبيز حضرت
 افتـاده  خون به جسم براي چنان و بودند ناراحتقدر     آن �زينب حضرت .»صديق وعدو  
  . انداختمي گريه به را دشمني و دوست هر كه كردمي ناله �حسين امام

 حـال  در را امـام  و افتاد �العابدين  زين امام به چشمشان ناگهان كه بود لحظات همين در
 كـرده،  رها را �حسين امام شريف پيكر منظره، اين مشاهده با. كردند مشاهده ناگواري بسيار

 ايـن  در را تـو  من چرا! برادرم فرزند «:فرمود او به رو و شتافت �العابدين  زين امام سوي به
  .»است دنتب از كردن پرواز حال در تو روح گويا كه مبين  ميچنانآن را تو م؟بين  ميحال

  
  �رسول ثيحد در عاشورا ةفلسف

ـ ببچنين     اين را زانميعز يهابدن متوان   مي چگونه !جان عمه« :فرمود �العابدين  زين امام  نمي
  ».نگردم ناراحت و

 رسـول  از را حـديثي  �العابـدين   زيـن  امـام  تسالي براي �زينب حضرت حالت اين در
 كنـي  تصور مبادا. است ايفلسفه داراي) كربال قضيه( قضيه اين :كردند بيانچنين     اين �اكرم

. بـود  خواهـد  عشاق طواف محل او قبر بلكه رفت؛ بين از و شد كشته حسين شرايط اين در
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  . كنند زيارت را �حسين امام قبر تا ندآي  ميجابدين خود ديار و شهر از كه هستند عاشقاني
  بود اهدخو جهان رندان ارتگهيز كه  خواه همت يگذر چون ما تربت سر بر

 بـا  يـارانش  و �حسين امام. است غيب به �رسول حضرت علم گربيان حديث، اين
 گونه  همان تا يمخواه   مي توفيق خداوند از. گذشتند خدا راه در چيز همه از غيب، به ايمان

 ايمان و بشناسيم را خدا نيز ما كردند، تسليم آفرينجان به جان و شناختند را خدا آنان كه
 تمامكه     اين با يازدهم شب در �زينب حضرتكه    چنان. گردد استوار ما وبقل در غيب به

 تهجـد  بـه  شـب  هـاي نيمه درشد،     مي آماده اسارت براي و بود داده دست از را عزيزانش
 امـام  بـراي  را حـديثي چنـين      ايـن  نيـز  يـازدهم  روز در و دخوان   مي شب نماز و دپرداز  مي

» يك صنع اهللا بأخ   يت رأ كيف« :يدگو   مي او به دشمن كه زماني و دكن   مي بيان �العابدين  زين
  . نديدم زيبايي جز »يال اال جميت رأما «:دهدمي پاسخ قاطعيت نهايت در

 نيباالتر ايشان بلكه ؛اوردين زبان بر تظاهر يبرا را سخن نيا گاه  هيچ �نبيز حضرت
   .ديديم خدا راه در انفاق و خدا لقاء به شدن نائل و شهادت در را انسان مقام

  النبوة بيت اهل يا عليكم السالم



 

  
  
  
  

  : بيستم جلسه

  
  انواع هدايت �

  ها چرا؟ قفل بر دل �

  كند گناه، قلب را بيمار مي �

  گناه و توبه �

دريافت فيض و رحمت االهي، استعداد       �

  خواهد مي

كننـد تـا بـه خوشـبختي          همه تالش مي   �

  !برسند؛ اما

  سعادت و خوشبختي چيست؟ �

  ان حقيقيگوي لبيك �

  عصمت امام �

  ها عوامل گناه و مبارزه با آن �

  آياتي در رابطه با تقوا �

  سه اصل مهم براي رسيدن به خوشبختي �

  !همه در حال سير الي اهللا هستيم؛ اما �

  دستور عمل اهل طريقت �

 

  
  
  
  
  

   .بود بقره مباركه سوره اتيآ ريتفس ،گذشته جلسات در بحث موضوع
 الـصالةَ   ويقِيمـونَ  يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ    الَّذِينَ * لِّلْمتَّقِينَريب فِيهِ هدي     الْكِتَاب الَ    ذَلِك * الم«

 قَبلِـك وبِـاآلخِرَةِ هـم       مِـن  يؤْمِنُونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ         والَّذِينَ* ومِما رزقْنَاهم ينفِقُونَ    
 و بـودن  وحـي [ در * الم 1؛»الْمفْلِحونَي من ربهِم وأُولَـئِك هم       علَي هد  أُولَـئِك * قِنُونَيو

 هـدايت  پرهيزكـارانْ  يبـرا  سراسـرش  ؛نيست يشك هيچ ]عظمت با[ كتابِ اين ]حقّانيت
 روزي آنـان  بـه  چـه    آن از و دارنـد مي پا بر را نماز و دارند ايمان غيب به كه آنان * است
 شـده،  نازل تو از پيش چه   آن به و تو يسو به چه   آن به كه آنان و * ندكن  مي انفاق ايم،  داده

 هـدايت  ]راهِ[ بـر  پروردگارشان يسو از كه آنانند * دارند يقين آخرت به و هستند مؤمن
   .رستگارند كه آنانند و هستند

  

  هدايت انواع

 .هستند داخ جانب از ياژهيو تيهدا يدارا نيمتق كه دكن  مي اشاره مطلب نيا به پنجم هيآ
 ينيتكـو  تيهدا ي،فطر تيهدا :برخوردارند تيهدا نوع سه از ها  انسان تمام يكل طور به
   .يعيتشر تيهدا و

 كـه  نباشـند  برخـوردار  تـشريعي  هدايت از زمين روي درها     انسان از اندكي است ممكن

                                                      
 .5ـ1، بقره .1
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 هايايتهد به كند، استفاده خدادادي اوليه هايهدايت از انسان اگر. هستند مستضعفينها    آن
 يعنـي . اسـت  شـده  معرفـي  »للنـاس  هدي «عنوان به قرآن زيرا يافت؛ خواهد دست باالتري
 ايجـاد  خـود  در را بعدي هايهدايت دريافت قابليت كنند، حفظ را فطري هدايت كه كساني

 اسـتفاده  بـاالتري  هـدايت  از نـد توان   نمي الزم، استعداد و قابليت نداشتن براثر وگرنه ند؛كن  مي
 خداونـد  جانـب  از ويـژه  هدايت يك به كه هستند مؤمناني از گروه آن متقين ابراين،بن. كنند

  . اندگرفته قرار نيز رستگاران يعني مفلحان، گروه در افراد اين. اند  يافتهدست
 ام علَيهِم أَأَنذَرتَهم  سواءإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ    « :فرموده نيچن كفار مورد در خداوند ي،اهيآ در

ؤْمِنُـونَ   لَمالَ ي مهكافرند، مساوي است؛ ] به خدا و آياتش[ترديد براي كساني كه بي 1؛» تُنذِر
  . آورند، ايمان نميبيمشان دهي يا بيمشان ندهي] از عذاب[

 چه و يده ميب راها     آن تو چه د،شدن كافر و گرفته شيپ در را كفر راه كه يافراد يعني
 ديگري آيه در را مطلب نيا ليدل .آورندينم مانيا و دكن   نمي يرقف چيهها     آن يبرا ي،نده
   .داردمي بيان

  
  چرا؟ها   دلبر قفل

»لَي    خَتَمع اللّه قُلُوبِهم         ذَابع ملَهةٌ وغِشَاو ارِهِمصلَي أَبعو عِهِمملَي سعو  بـه  [خـدا    2؛»عظِـيم
از [اي  هايشان پرده نهاده و بر چشم   ] بختييرهت[هايشان مهرِ   ها و گوش    بر دل ] كيفر كفرشان 

  . و براي آنان عذابي بزرگ است] بينندتاريكي است كه فروغ هدايت را نمي
ـ  است زده قفلها     آن قلوب بر خداوند ايآ اما ـ ا باعـث  خـود هـا     كـه آن     ايـن  اي  كـار  ني

ـ  افـت يدر يگـر يد از پس يكي را هاتيهدا انسان اگر !اند؟شده ـ ابلق قـت يحق در د،كن  تي
ـ  رفتنيپذ از اگر و كرده جاديا خود در را باالتر تيهدا افتيدر  يخـوددار  تيهـدا  نياول

                                                      
 .6، همان .1

 .7، همان .2
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 كـه  را يگنـاه  هـر  .داشت نخواهد را باالتر و يبعد تيهدا افتيدر تيقابل ترديد  بي د،كن
 تعـداد  اگـر  .ندينـش يمـ  يو قلـب  بر كه است ياهيس نقطه همانند دشو   مي مرتكب انسان

 پـاك  انـسان  قلـب  كـه  درصـورتي  .دكن  مي كيتار و رهيت را قلب كمكم ود،ش اديز گناهان
   .دگرد  ميرحمان عرش و دگير  ميقرار آن در االهي رحمت د،باش

. كنـد  دريافت خدا از مستقيم را وحي توانست كه رسيد تجلي از حد آن به �پيامبر قلب
  . سازد مستقر را نرحما جنود هم و شيطان جنود هم دتوان  ميخود قلب در انسان بنابراين،

  
  دكن مي بيمار را قلب ،گناه

 ريتأث او در گذشته برخالف االهي رحمت و قرآن ود،ش اهيس گناه لهيوس به انسان قلب اگر
   .است شده ماريب يو قلب و كند  ميضيمر را قلب ،گناه كه چرا ؛دكن نمي
   .است ضيمر آنان يها قلب 1؛»... قُلُوبِهِم مرَضفِي«

 ؛دارد چشم .نكند ريتأث او در اما د،نيبب را االهي نور انسان كه شده باعث امراض نيهم
ـ    مـي  قـرآن  .شـنود ينمـ  ولـي  ؛دارد گـوش  .نديبينم را قتيحق اما  ريتـأث  او در امـا  ؛دخوان

 ختـه ير آن در چـه  هـر  كـه  است سوراخ يظرف مانند يو قلب ت،حال نيا در .ردگذا  نمي
   .دگرد  ميخارج نييپا از د،شو مي

  
  توبه و ناهگ

 چـشم  يجلو از غفلت يهاپرده زود يليخ و داد انجام را يگناه ينادان يرو از انسان اگر
 د،شـو  نصوح توبه خواستار و كند زاري و ناله خدا درگاه به ديبا د،ش آگاه و رفت كنار او

 و باشد نشده مرتكب عمد، به را گناه كه شرط نيا به بخشديم اهللاشاءان را او زين خداوند
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   .نرود گناه آن سراغ گريد هم توبه و توجه از بعد
 را يگنـاه  انـسان  كـه  يزمـان  :آمـده  ثيحـد  در .اسـت  ميرح و رحمن اريبس خداوند

 دكن مي امر مالئكه به خداوند ود،ش مانيپش قلب ميصم از لحظه همان اگر دشو  مي مرتكب
 هفـت  تا خداوند نشود، متوجه لحظه همان كه صورتي در .سنديننو او يبرا را گناه نيا كه

 وي گنـاه  سـاعت  هفـت  نيا از بعد نكرد توبه اگر د،دهيم كردن توبه مهلت او به ساعت
 مواظـب  يليخ ديبا انسان ،رو   اين از ؛هستند ينابخشودن گناهان يبرخ البته .دشو   مي نوشته
   .باشد رجا و خوف انيم يحالت در شهيهم و باشد
  

   دخواه مي استعداد االهي، رحمت و ضيف افتيدر

 انـسان  و دخواهـ    مي استعداد االهي فيض دريافت اما دارد؛ وجود هميشه االهي نور و فيض
 اشيا كه درس   مي حدي به حتي انسان اين. است داده دست از را آن دريافت استعداد كار،گناه

 يـن ا به كه انساني. شمردمي شايسته را ناشايست كار و خوب را گناه يعني د؛بين   مي وارونه را
  . دشو  نميپاك كردن توبه با تنها او قلب و دگير  ميقرار وخيمي وضعيت در برسد، حد

 تا د،گرد   مي ترفيلط و ترپاك او قلب د،كن يسع نفس با جهاد درتر     بيش انسان چه هر
 امـا  .دشو   مي خرسند اريبس حالت نيا از و دياب   مي دست االهي الطاف و تيمعنو بهكه    اين

 انسان آن از و دشو   مي ظيغل او قلب كه يطور به د،گرد   مي تريشق د،كن هگناتر     بيش هرچه
   .بود نخواهد يخبر القلبقيرق

 در را لـذت  و است گرفته خو كردن گناه و گذرانيخوش به كه كسي مثال، براي
 پـي  در كـه  كـسي  اما. نيست واقعي حقيقي لذت درك به قادر د،بين   مي مسائل همين
 خاصـي  لـذت  از د،گـذر    مـي  دنيـوي  زودگـذر  لـذت  از و اسـت  االهي دانش كسب

 گـاه   هـيچ  نفر دو اين البته و د،كن   نمي درك را آن كارگناه شخص كه است برخوردار
  . نيستند يكسان هم با

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  310310

  !اما ؛برسند يخوشبخت به تا كنند  ميتالش همه

 دومـي  و پرداخته دانش كسب به داريزنده شب باها     آن از يكي كه بگيريد نظر در را نفر دو
 نفـر  دو ايـن  حـال  از اگـر  ساعت چند گذشت از بعد. است گذرانده لعب و لهو به را شب

  . است روح غذاي زيراعلم،! است پريشان و خسته دومي و مسرور، و شاد اولي :بپرسيد
 هر يبرا آن فيتعر و تصور اما برسند، خوشبختي و سعادت به تا كنند  مي  تالش همه

   .است متفاوت فرد
  

   ؟چيست خوشبختي و سعادت

ـ بنو را نظرتـان  و ديكن فكر يكم ؟يستچ يشبخت خو و سعادت بپرسند شما از اگر  ؛ديسي
  !دشو  ميعوض باشد چه هر نظرتان ،زمان مرور به چون

 را مـا  سـعادت  اسـم كه     اين با .كرد ارائه را يخاص فيتعرتوان     نمي سعادت واژه يبرا
 را سعادت ما از كدام هر چه؟ يعني سعادت كه بپرسند ما همه از اگر اما ؛دكن  مي خوشحال

 و مجلـل  ياخانـه  داشـتن  در يدومـ  ت،ثـرو  در را سـعادت  يكي .دبين   مي يخاص زيچ در
   !.داند  ميمدل نيآخر نيماش از برخورداري در يگريد

هـا     ايـن  از كـدام چيهـ  كه ابدييدرم آشكارا يابد، دست اءياش نيا به كه يزمان انسان اما
 يگـر يد زيـ چ يوجـو جست در هنوز و ستين قانع هم باز رايز د؛شو  مي ن سعادت موجب

   .دهد آرامش او به كه است
 بـه اي     عـده  كـه  ييجـا  تـا  .آورنـد يمـ  دنبـال  به را يفراوان يهايخستگ ي،ماد مسائل
 آن را ايـ دن قـت يحق اگـر  اما .ندبر   مي پناه راحت خواب و آرامش براي بخشآرام داروهاي

 نـد كن  مـي  درك بهتر وتر     بيش را خدا با ارتباط ،ميسل و پاك قلب اب د،بدانن هست كه طور
   .دشو  ميها  آنآرامش موجب كه

 انسان اگر اما .است محدود ، ...و فرزند ،جان ،مال از اعم دارد وجود ايدن در چه   آن هر
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ـ    نمي يكس هر البته داشت؟ خواهد يلذت چه د،كن برقرار ارتباط نامحدود يموجود با  دتوان
   .كند درك را لذت نيا

  
  يقيحق انيگو كيلب

ـ لب و برخوردارنـد  تقـوا  كمال حد نيباالتر از �اطهار ائمه .بود نيمتق از سخن  انيـ گوكي
 مـسائل  نيا تمام .هستند �اطهار ائمه؛  »آمنُواْيا أَيها الَّذِينَ    « :دفرمو كه حق يندا به يواقع

   .دگير  ميسرچشمه قلوب يتقوا يباال زانيم از
  
  امام صمتع

 اسـاس  يدانيم ايآ :ددا پاسخ هشام .ديپرس امام عصمت درباره حكم بن هشام از يشخص
 و غـضب  د،حـس  ،حرص :دهستن عامل چهار گناهان اساس هستند؟ ييهازيچ چه گناهان
 خـصلت  چهار نيا معصوم انسان ي،عبارت به .دكن   نمي گناه كه يكس يعني معصوم .شهوت

   .است كرده ليتعد را دخو زيغرا كه چرا ؛ندارد را
 و كمـال  مقابـل  طرف نزد ت،قيحق در د،ورزيم حسد يگريد به كه يانسان ،مثال يبرا

 او حـسادت  باعـث  عامـل  نيا و ندارد سراغ خود وجود در كه دبين   مي را ينيمع صفت اي
 يكـ ين صـفت  ،پـس  ؛اسـت  كامـل  انسان كه دهيرس يحد به كماالت نظر از امام .دگرد  مي

 د،كنـ  كسب دتوان   مي انسان كي كه يكماالت نظر از امام .باشد نداشته را آن كه ندارد وجود
 بـاالتر  اريبس امام شأن و ماندينم امام حسادت يبرا ييجا نتيجه، در و دارد را آن نيباالتر

   .است گناه عوامل از يكي حسد رايز ؛خداست بندگان ديگر به دنيورز حسادت از
ـ ا بـه  »غبطه« .است »خوردن غبطه« آن و تسين مذموم حسادت نوع كي تنها  امعنـ  ني

ـ ا يدارا هـم  او كـه  كنـد  آرزو و نديبب يشخص در را يكين صفت مثال ،انسان كه است  ني
   .شود تيخصوص

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  312312

  ها آن با مبارزه و گناه عوامل

 نيست جايز امام براي. دباش   مي »حلم «آن مقابل نقطه كه است »غضب «گناه، ديگر عامل
 داراسـت،  را حلـم  كمـال  حـد  امـام  كـه  جـا آن از يعني. بورزد ضبغ خدا غير براي كه

 صـبر  و حلم نداشتن ما شدن غضبناك علت زيرا د؛شو   نمي مستولي او بر غضب گاه  هيچ
  . است حوصله و

 يباال معرفت و يبردبار و حلم از ت،اس عام و خاص زبانزد كه �نبيز حضرت صبر
 بـه  خـود  عمـر  لحظات نيآخر رد �نيحس امام حتينص .دگير   مي سرچشمه حضرت آن

   .دگير  ميسرچشمه امام اريبس حلم از ،ملعون شمر
ـ ن صفت نيچند از ديبا د،كن مبارزه خود وجود در يالهيرذ با دخواه   مي انسان اگر  كي

 د،ببـر  نيب از را خود غضب لهيرذ بخواهد يشخصچه     چنان ،مثال يبرا .رديبگ كمك گريد
ـ  از را غـضب  صـفت  بتوانـد  تا د،ريبگ كمك »معرفت« و »صبر« از ديبا  يدارا و ببـرد  نيب

   .گردد حلم صفت
 جاه و مال حب ،نكاح ،دنيخواب ،خوردن شامل شهوت .است شهوت ،گناه گريد عامل

 حـد  از اگـر  امـا  ؛نـدارد  يمانع چيه متوسط حد در مسائل نيا تمام به پرداختن .است ...و
   .بود خواهد سازمشكل د،بگذر متعادل

 باشـد،  نكـرده  تجـاوز  ديگران حقوق به كه زماني تا حالل راه از ثروت و مال داشتن
 اسـت  آني و زودگذر هاي  لذت شهوت. نيست جايز شهوت در رويزياده اما است؛ جايز

 در مـسائل  همـه  باشـد،  غافل آخرت از انسان اگر. دشو   مي خالصه دنيا زندگي در تنها كه
 كنـد،  مطابقـت  نفسش هواي با چه   آن از ظاهر در هر و دگرد   مي زيبا و شيرين او براي دنيا

 كه چرا نيستند؛ شود كردن گناه باعث كه شهوتي پي در گاه  هيچ �اطهار ائمه. دبر   مي لذت
  . داشتند يقين آخرت به»  هم يوقِنُونَوبِاآلخِرَةِ«: هاآن

 آخـرت  يهـا يخوش به رسيدن براي ايدن يهايخوش از د،دار نيقي آخرت به كه يكس
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 متاع ،رو   اين از و دارد مانيا آن يهانعمت و بهشت بر يمبن االهي وعده به چون ؛دذرگ  مي
   .دكن  نميمبادله آخرت ريكث ريخ با را ايدن ليقل

ـ نمـوده  عمل هابدان و افتيدر را االهي يهاتيهدا تمام �اطهار ائمه كه جاآن از  د،ان
 را چه   آن و دارند نيقي آخرت هبها     آن ي،طرف از .هستند خدا جانب از خاص تيهدا مورد

ـ ي ؛هـستند  معصوم نيبنابرا .اندبرده نيب از خود وجود در دشو   مي انسان گناه سبب كه  يعن
   .هستند گناه از مصون بلكه د،نكن  نميگناه

ـ  از خـود  وجـود  در را گنـاه  بـذر  اما د،نكن گناه كه رديبگ ميتصم انسان اگر  د،نبـر  نيب
 در كـه  ييجا به رفتن و گناه بذر وجود با زيرا .بكوشد گناه ترك بر چه گر ؛ندارد يادهيفا
   .دشو  ميگناه به آلوده الجرم يو د،گير  ميصورت گناه جاآن

  
   تقوا با رابطه در ياتيآ

 إَن  آمنُـواْ  أَيهـا الَّـذِينَ      يِا «:تاس شده ذكر تقوا لتيفض درباره ميكر قرآن در ياريبس اتيآ
از خدا پروا كنيد، بـراي      ] در همه امورتان  [اگر  ! اي اهل ايمان   1؛»اً لَّكُم فُرْقَان  تَتَّقُواْ اللّه يجعل  

  . دهدبراي تشخيص حق از باطل قرار مي] بينايي و بصيرتي ويژه[شما 
شـكيبايي  ] در برابـر آزار اينـان     [و اگر    2؛»األُمورِ عزْمِ مِنْ ذَلِك فَإِنَّ وتَتَّقُواْ تَصبِرُواْ وإِن«
ايـن امـوري اسـت كـه        ] سـزاوارتر اسـت   [بپرهيزيـد   ] از تجاوز از حدود الهـي     [يد و   ورز

  . مالزمت بر آن از واجبات است
  تر استعدالت كنيد كه آن به پرهيزكاري نزديك 3؛» هو أَقْرَب لِلتَّقْوياعدِلُواْ«

  .است باتقوا مؤمنان براي خيريبه عاقبت و سعادت
                                                      

  .29، انفال .1

 .186،  عمرانآل .2

 .8، مائده .3

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  314314

  :تاس نيغرورآفر نيمتق و مؤمنان يبرا يريخ هب عاقبت و سعادت بارهدر آيات
يقين، زمـين در سـيطره      به 1؛»لِلْمتَّقِينَ األَرض لِلّهِ يورِثُها من يشَاء مِنْ عِبادِهِ والْعاقِبةُ          إِنَّ«

بخـشد، و   مالكيت و فرمانروايي خداست، آن را به هر كس از بندگانش كـه بخواهـد مـي                
  . كاران استسرانجام نيك، براي پرهيز

 در هـا   انسان تيهدا و يرهبر يحت ؛است نيمتق و مؤمنان يبرا نيزم نيا عاقبت يعني
   .است نيمتق يبرا آخرت

ـ ا تحقـق  اما دارند، ينابسامان تيوضع ،زمان نيا در مؤمنان يبعض متأسفانه ـ آ ني  در هي
   .دباش  مي4زمان امام ظهور زمان
  
  !اما ؛ميهست اهللا يال ريس حال در همه

 بـه ها     انسان برخي اما هستيم؛ خدا سوي به حركت و اهللا الي سير حال در همه ناخواهاهخو
 .»ين المعـاقب  اشد «خداي مالقات بهاي     عده و شتابندمي» نيالراحم ارحم «خداي با مالقات

 بـه  اي يبرس نييعل ياعل به كه است خودت با تصميم ولي ؛هستند ريس حال در همه يعني
   .نيالسافل اسفل
 الـه   ال« قول به يانسان اگر ،مثال يبرا .دبر   مي باال را صالح عمل ،حيصح مانيا و دهيقع

 و عقيده نداشتن دليل به دهد،مي انجام كه را صالحي عمل نباشد، معتقد نظر هر از» اال اهللا 
  . درو  نميباال صحيح ايمان
  

  قتيطر اهل عمل دستور

  :تاس صورت نيا به قتيطر اهل دستورعمل

                                                      
 .105، اءيانب .1
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ـ ا در كـه  كند طلب را خدا يكار هر و زيچ هر در انسان :خدا طلب .1 ـ  ني  بـه  ت،حال
   .درس  مياخالص

 را انـسان  كـه  است ديمر و عاقل دانا از منظور :كردن نتوان راه ليدليب كه دانا طلب .2
   .اندرس  ميقتيحق به

ـ  مانند ارادت آن خود و باشد دانا آن محب و دامر ،سالك ديبا :دانا به ارادت .3  يمركب
   .اندرس  ميمقصد به را انسان كه است
 از اعـم  يعمل هر ؛باشد دانا بردارفرمان و ديمر ،عيمط ديبا سالك :دانا از بردن فرمان .4

الوالية محبة اهـل    « :دشو   مي يمعرفچنين     اين دانا .باشد دانا دستور به ديبا ياخرو و يويدن
اهيهم و التأسـي بهـم فـي األخـالق و           البيت و أتباعهم في الدين و امتثـال أوامـرهم و نـو            

 �بيـت   اهل و �رسول حضرت همان )است كامل انسان ،زمان هر در( دانا ،پس؛  »األعمال
 درهـا      آن ينـواه  و اوامر انجام و نيد درها     آن يرويپ و محبت يت،وال از منظور و هستند
   .است اعمال و اخالق درها   آنبه اقتدا و اعمال
 ينهـ  آن از را تو دانا و ستين مربوط تو به چه   آن هر :دانا اشارت به فضوالت ترك .5
   .نده انجام ،كرده
 گردانـد،  نيك را اخالقش و اعمال و گفتار كردار، راست و پرهيزكار و متقي بايد: تقوا. 6

 �پيـامبر  از پيـروي  كه بداند يقين با و نكند كوتاهي شريعت انجام در و بخورد حالل مال از
  . اندرس  ميسعادت به را انسان اند،رسيده مقامات اين به خود كه سانيك و �اطهار ائمه و

ـ ي دسـت  ياريبس كماالت به انسان كه دشو   مي باعث گفتن سخن كم :گفتن كم .7  :داب
   .»در چون يگو دهيگز و يگو كم«

   .كند تيرعا را اعتدال ،خوردن در شهيهم ديبا انسان :خوردن كم .8
   .زديبپره اديز دنيخواب از ديبا انسان :خفتن كم .9

 و مجادلـه  بـا  و ستندين حق قبول به حاضر كه هستند يكسان :خلق شرار از عزلت .10

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  316316

 شدن آلوده باعث كه يافراد با ينينشهم از ايدب انسان .ندكن  مي سد را قتيحق راه ،مجاهده
 بـا  انسان .كند يدور رندگذا   مي يمنف ريتأث وي اخالق و دهيعق در اي و ندشو   مي گناه به او
 خلـق  شـرار  از منظـور  ،نيبنـابرا  .باشـد  داشـته  ارتبـاط  اشفـه يوظ اندازه به ديبا يكس هر

   .هستند دور خداوند از كه ندايكسان
 امور و روز مد اقسام و انواع تابعها     آن از يكي كه ديريبگ نظر در را نفر دو ،مثال يبرا

ـ ا .دارديبرمـ  گام نيد و مذهب و عقائد ريمس در يدوم و استيدن  نقطـه  چيهـ  نفـر  دو ني
 گريكدي با بخواهند دو نيا اگر .شود انشانيم ارتباط جاديا باعث كه ندارند هم با يمشترك
 يبـرا  كـه  بپردازنـد  باطـل  و هـوده يب يهـا حرف به است ممكن يگاه د،كنن برقرار ارتباط
   .است ممنوع راه نيا در حركت ت،قيطر سالك
  ده درمان يصابر به را همه درد        ده جان رحمت به تو را ما دل اربي

  ده آن يخواه چه هرآن ييتو داننده       خواست بايد  ميچه كه نداند بنده اين
  
  



 

  
  
  
  

  : بيست و يكم جلسه

  
  

  تأثير نماز بر روح و روان و رسيدن به سعادت �

  نماز و پيشگيري از امراض روحي �

  به اونماز؛ سبب حب خدا و قرب  �

كساني كه از سخن گفتن با خدا لـذت          �

  برند مي

  نزول بركات در حال نماز �

 

  
  
  
  
  

  .دارندآنان كه به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مي؛ » الصالةَويقِيمونَ لْغَيبِ يؤْمِنُونَ بِاالَّذِينَ«
 .است خدا با ارتباط يبرقرار براياي     وسيله نماز .است نماز اقامه ،نيمتق صفت نيدوم

ـ ا كـه  بـود  نخواهد قادر د،باش نداشته قيعم معرفت خدا به نسبت انسان اگر  را رابطـه  ني
   .كند حفظ اي و برقرار

 نمـاز  از يبـاالتر  مرحلـه  نمـاز  اقامـه  .دكن  مي فرق نماز خواندن با نماز اقامه كه گفتيم
 اتيـ آسري     يك تالوت و حركات برخي انجام ايمعن به فقط خواندن نماز .است خواندن

   .است مشخص اذكار و
 مقابـل  نقطـه  عنـوان  بـه  را اميـ ق ت،اوقـا  يگاه .است قوام اي اميق از اقامه ياصل شهير

ـ ا كـه  نـد كن  مي ادي يستادگيا به اميق از يگاه وندبر   مي كار به انحراف ـ  بـه  يستادگي  ايمعن
  :تاس كرده ادي لفظ نيا از هابار زين ميكر قرآنكه  چنان. دباش  ميياستوار و استقامت

»قُومطِلِيبِالْقِس تا مردم به عدالت برخيزند 1؛» النَّاس .  
  . كه دو دو و يك يك براي خدا قيام كنيداين] و آن[ 2؛» تَقُوموا لِلَّهِ مثْنَي وفُرَاديأَن«

 ميكـر  خداونـد كـه     چنان. است گناه برابر در استقامت و يستادگيا ايمعن به نماز اقامه
 و زشـت  يكارهـا  از نمـاز  يقـين بـه  3؛»إِنَّ الصلَاةَ تَنْهي عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ      «:يدفرما  مي

   .داردمي باز ناپسند كارهاي

                                                      
 .25د، يحد .1

 .46، سبأ .2

 .45ت، عنكبو .3



  319319  �نماز؛ ارتباط انسان با خدا نماز؛ ارتباط انسان با خدا : : جلسة بيست و يكمجلسة بيست و يكم

 نيا ريغ در ،شده محقق نماز ييبرپا از هدف د،كر يريجلوگ منكر و فحشا از نماز اگر
   .است نشده اقامه نماز صورت
 �اطهـار  ائمـه  نامـه زيـارت  دركـه      چنان د،نكن  مي اقامه را نماز كه هستند يكسان نيمتق

  »أشهد أنك قد أقمت الصلوة و آتيت الزكوة« :ميخوان مي
  

   سعادت به دنيرس و روان و روح بر نماز ريثأت

   .است استقامت و يستادگيا د،دار نماز اقامه كه آثاري از يكي
چنـين     ايـن  زهرو ماننـد  يگريد واجبات كهصورتي در است، واجب حال همه در نماز

 .اورديب جا به را آن يقضا ديبا و ستين واجب او بر روزه است مسافر انسان اگر و ندستين
 بـه  را او و ردگـذا    مـي  انسان روان و روح بر كه است يريتأث ز،نما وجوب از هدف ،پس

   .اندرس  ميسعادت
 از يكـ ي وقتـي  د،داشـتن  قـرار  يبحران تيوضع آن در �نيحس امام كه عاشورا روز در

 :فرمـود  دعـا چنـين      ايـن  او حـق  در �امـام  كرد، اعالم را نماز وقت يدنفرارس اصحابشان
   .دهد قرار نمازگزاران از را تو خداوند

ـ   مـي  فرق خواندن نماز با نماز اقامه كه دآي   مي بر �نيحس امام يدعا نيا از  نمـاز  .دكن
ـ ا به نماز يسلب آثار .است نفس بر يسلب و يثبوت آثار يدارا  از را انـسان  كـه  ناسـت مع ني
 نمـاز كـه      ايـن  نيعـ  در يكـس  اگـر  امـا  ؛دارديمـ  بـاز  منكر و فحشاء يعني ،مسائل ياپاره
ـ  ازهـا      آن قـبح  متأسـفانه  كه را يگريد گناهان اي و كند بتيغ يد،بگو دروغ د،خوان  مي  نيب

   .است نكرده اقامه را نماز كه معناست نيا به د،ده انجام ،رفته
  
   يروح امراض زا يريشگيپ و نماز

 مـسه   وإِذَا * جزُوعـا  مـسه الـشَّرُّ      إِذَا * هلُوعـا إِنَّ الْإِنسانَ خُلِقَ    «: ديكن توجه بايز هيآ نيا به

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  320320

 چـون   *تاب آفريده شـده اسـت       همانا انسان، حريص و بي     1؛» الْمصلِّينَ إِلَّا * منُوعاالْخَيرُ  
بـه او   ] و مـال و رفـاهي     [امي كه خير و خوشـي        و هنگ  *تاب است   آسيبي به او رسد، بي    

  .  مگر نمازگزاران*رسد، بسيار بخيل و بازدارنده است 
ـ  ندارد نرمال حالت كه است تابي بي و حرص دارند، ها  انسان كه يصفات جمله از  يول
 اي  كـاره  را خـود  انسان و است خداوند با ارتباط نماز كه چرا .هستند يمستثن گزاران نماز

   .باشد نگران و صيحر تا نديب ينم
ـ ا از كه يكس ت،اوس معرفت و شناخت ازمندين خدا با ارتباط يبرقرار اما  معرفـت  ني

 .بود خواهد خشوع و قلب حضور با نمازش و داشته انس خدا با قتيحق در باشد مندبهره
ا لَكَبِيــرَةٌ إِالَّ علَــي  وإِنَّهــوالــصالَةِ بِالــصبرِ واســتَعِينُواْ« :يــدفرما  مــيمــورد نيــا در خداونــد
ها و رسيدن     براي حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگي        [از صبر و نماز      2؛»الْخَاشِعِينَ

ترديد اين كار جز بر كساني كه در برابـر حـق، قلبـي              كمك بخواهيد و بي   ] به رحمت حق  
  . فروتن دارند دشوار و گران است

 ايـن . ينـد گو   مي سخن محبوبشان با كه چرا ؛دنبر   مي لذت خواندن نماز از خاشعين يعني
 براي افراد اين نماز ترديد  بي. ندخوان   مي من محبوب و) پروردگارمن (ربي نام با را خدا افراد

  . است محبوبشان با نياز و راز هدف با بلكه نيست؛ جهنم از خوف و بهشت به رسيدن
   .ستا مهم افراد نيا يبرا يطيشرا هر در »خدا با بودن« تنها

  
   او به قرب و خدا حب سبب ؛نماز

ـ      ي أن أدخلتن  و« :يندفرما   مي كميل دعاي در �علي امام ؛ » أحبـك  ي النار أعلمت أهلهـا ان
 خـدا  بـه  نسبت عشقش و محبت از هم باز جهنم به رفتن با كه درس   مي مقامي به بنده

                                                      
 .22ـ19، معارج .1

 .45، بقره .2



  321321  �نماز؛ ارتباط انسان با خدا نماز؛ ارتباط انسان با خدا : : جلسة بيست و يكمجلسة بيست و يكم

  . يدگو  ميسخن
ـ »  فراقـك  ي أصبر عل  يف عذابك فك  ي عل صبرت« :يدفرما   مي اي و  بـر  بتـوانم  فـرض  هب

  . كنم تحمل را تو فراق متوان  ميچگونه كنم، صبر ايكرده معذب بدان مرا كه عذابي
ـ ن جهنم به ورود فرساست طاقت چه   آن يعني  كـاه جان تـو  دوري و فـراق  لكـه ب ؛ستي
  بود؟ جهنم آتش به يازين چه آفريدي، را فراق آتش كه تو !ايخدا :يدگو  ميعارفي .است
  
   برند  ميلذت خدا با گفتن نسخ از كه يكسان

 االهـي  عشق از بويي بخواند، نماز بهشت به ورود يا و جهنم به نرفتن براي تنها انسان اگر
 كـه  كـساني . محبـوب  با ارتباط برقراري نه است تكليف رفع براي نماز اين و است نبرده

 او با گفتن خنس از د،اننموده احساس را » اهللا أسماء «هايزيبايي آن و درك را خدا وجود
   .ندبر  ميلذت

 اين. دادمي دستها   آن به عجيبي حاالت نماز، هنگام كه يمخوان   مي اهللاولياء حاالت در
 حقيقت و برداشته بود، خدا با ارتباطشان برقراري مانع كه را چه   آن هر اول مرحله در افراد
 دو جاذبه اين. اندگرفته نسا خدا با خاصي جذبه و شوق با بنابراين،. اندكرده درك را نماز

 را هـا آناالهـي  جاذبـه  تـرين كوچك كهاند     شده پاكقدر     آن افراد اين يعني. دگرد   مي طرفه
  . دكن  ميجذب

 ؛ميكنـ  ياريـ  طلب خداوند از و بكوشيم ديبا ،ميبرس درجه نيا به ميبخواه هم ما اگر
   .شد نخواهد محقق امر نيا يهاال جذبه و نور بدون رايز

  منقارش در هيتعب غزل و قول همه نيا  نبود نه ور سخن آموخت گل ضيف زا بلبل
  
  نماز حال در بركات نزول

 .اسـت  بـوده  خـدا  با ارتباط و نماز حال در رسيده، خدا اوليا و انبيا به كه يبركات نيترمهم

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  322322

  1.دهنديم �ايكرز حضرت به نماز حالت در فرشتگان را �ييحي الديم بشارت

»تْهآلئِكَةُ   الْ فَنَادموهي        و يـحبِي شِّرُكبي رَابِ أَنَّ اللّهلِّي فِي الْمِحصي پس فرشـتگان،   ؛  » قَائِم
او را در حالي كه در محراب عبادت به نماز ايستاده بود، ندا دادند كه خدا تو را به يحيـي                     

 . دهدبشارت مي

   2.است بوده �ميمر حضرت نماز و اعتكاف دوران در هم �حيمس حضرت الديم
إِنَّمـا  « :تاس بوده نماز حالت در ،شده نازل �يعل امام شأن در كه نيز تيوال هيآ نزول

 3؛»ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِينَ آمنُواْ الَّـذِينَ يقِيمـونَ الـصالَةَ ويؤْتُـونَ الزَّكَـاةَ وهـم راكِعـونَ                  
 ]اندطالب ابي بن علي مانند[ مؤمناني و وستا رسول و خدا فقط شما دوست و سرپرست

   .دهندمي زكات ]تهيدستان به[ ركوع حال در و دارندمي برپا را نماز همواره كه

 دهيـ گرد يواقعـ  نمازگزاران بينص يهاال بركات نيا نماز حال در :تگفتوان     مي پس
 بـر  عـالوه  ،بـاهللا  لاتصا و اهللاماسوي از انقطاع حال در كه است باز هيبق يبرا راه و .است

   .شد خواهد برآورده هم يمعنو و يماد يهاحاجت ،آرامش
   .بفرما تيعنا خودت با انس و مناجات قيتوف را ما !ايخدا
  
  
  

                                                      
 .39، عمران آل .1

 .17، ميمر .2

 .55، مائده .3



 

  
  
  
  

  : بيست و دوم جلسه

  

  در بيان لطف خداوند به بندگان �

  ترك نماز، باالتر از گناه كبيره است �

يـا  آيا منـشأ گناهـان، وسوسـه شـيطان           �

  كمبود معرفت است؟

هنگام نمـاز صـبح، مالئكـه شـب و روز            �

  حضور دارند

  نماز شب و خير فراوان �

 

  
  
  
  
  

  . دارندآنان كه به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مي؛ » الصالةَويقِيمونَ يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ الَّذِينَ«
  

   بندگان به خداوند لطف انيب در

 بيش كه يعبادت .دبر   مي نيب از را ئاتيس ت،حسنا كه است نيا به خداوند لطف مهم نكته
ـ تأك ،رو   ايـن  از ؛اسـت  نمـاز  د،انرسـ    مي كمال به را انسان و دكن  مي ئاتيس رفع همه از  دي
   .است شده آن بر ياريبس

 از نمـاز  يقـين به ار،د برپا را نماز و؛  » الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تَنْهي عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ       وأَقِمِ«
  .داردميباز ناپسند كارهاي و زشت يكارها

  .» ما سواهاد رُدت ما سواها و إن ربِلَ قُبِلَت قَإن« :كه است شده وارد زين ثياحاد در
 رد اگـر  و دشو   مي قبول زين عبادات ريسا شود، واقع االهي درگاه مقبول نماز اگر يعني
   .دشو  ميرد هم ديگر عبادات شود،
 حالـت  بـا  ديبا انسان و دارد نياز تين به ت،خداس و انسان نيب رابطه نماز كه جاآن از

 جهينت كه است حالت نيا در .بپردازد شيخو خالق با ارتباط يبرقرار به خشوع و خضوع
   .بود خواهد يهاال قرب و كمال به دنيرس ز،نما

 امـر  نمـاز  بـه  كه يزمان ت،ايآتر     بيش در .است صبر درباره هود مباركه سوره 115 هيآ
   .ارتباطند در گريكدي با صبر و نماز ي،عبارت به .است آمده انيم به سخن زين صبر از ،شده

 صـورت،   ايـن  ريـ غ در .باشـد  داشته صبر ديبا يهاال احكام انجام و يريفراگ در انسان



  325325  �تأثير نماز تأثير نماز : : جلسة بيست و دومجلسة بيست و دوم

   .شد نخواهد محقق است كمال به دنيرس كه عبادت از هدف
*  كَانَ مـشْهودا  الْفَجرِ الشَّمسِ إِلَي غَسقِ اللَّيلِ وقُرْآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرْآنَ      لُوكِلِد الصالَةَ   أَقِمِ«
نمـاز را از ابتـداي       1؛»محمـودا  بِهِ نَافِلَةً لَّك عسي أَن يبعثَك ربـك مقَامـا            فَتَهجد اللَّيلِ   ومِنَ

تا نهايت تاريكي شـب بـر       ] وعِ ظهرِ شرعي است   كه شر [تمايل خورشيد به جانب مغرب      
فرشـتگان شـب و     [كه نمـاز صـبح مـورد مـشاهده          ] اقامه كن [نماز صبح را    ] نيز[پا دار و    

 و پاسي از شب را براي عبادت و بندگي بيدار باش كه اين افـزون                *است  ] فرشتگان روز 
بـه  ] دت ويـژه  به سـبب ايـن عبـا      [ويژه توست، اميد است پروردگارت تو را        ] بر واجب، [

   .جايگاهي ستوده برانگيزد
ـ  را تـو  خـدا  كـه  باشد ؛آور يجا به ت،اس تو خاص كه را شب نماز  محمـود  مقـام  هب

   .گرداند مبعوث )كبري شفاعت(

 از يمهمـ  اريبـس  و مختلـف  يهاموضوع مورد در ،أسرا مباركه سوره نيآغاز اتيآ در
ـ ا كنـار  در و گفتـه  سخن نيمشرك يهاتوطئه و ها  وسوسه يد،توح ،شرك ليقب  د،مـوار  ني

   .است شده انيب نماز لهيوس به هم آن ،خدا به توجه مسأله
 نداشـتن  سـبب  بـه  نيمنـافق  و نيمـشرك  يبازلج يحت .است »معرفت« ياصل مسأله اما

 همـه  خالق ير،قد و ميحك و ميعل و ميعظ خداوند كه ندانستند و .است ديتوح به معرفت
   .است هستي
  
  است رهيكب گناه از رباالت نماز، ترك

 بـه  نخوانـدن  نماز از سخني كند،ميبيان را كبيره گناهان از برخي جزاي معصوم امام وقتي
 بـه  گـاه   هـيچ  ندارد، را خدا با ارتباط حداقل و خواندنمي نماز كه كسي زيرا. آيدنمي ميان
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 داكثرحـ  و حـداقل . شـود  گرفتـه  نظـر  در برايش سزاييكه     اين به رسد چه آيد،نمي شمار
 ارتباط، حداقل زيرا د؛گير   مي صورت نماز با باشد، داشته دتوان   مي خدا با انسان كه ارتباطي

 شـود  بريده اطراف از يد،گو   مي را» اإلحرام رةيتكب «وقتي انسان كه دشو   مي گفته نمازي به
  . بگويد را نماز سالم كه زماني تا

 خوانـدن،  نماز هنگام كه است �راطها ائمه و �رسول حضرت نماز ارتباط، آن از باالتر
 در چـه    آن هر و دنيا از داشتند، كه خشوعي و خضوع حالت با و دپري  ها مي    آن چهره از رنگ

 داشـتند،  خـدا  بـه  نـسبت  كـه  معرفتي و علم به توجه باها    آن. ندشد   مي غافل دارد وجود آن
  . شدند  ميهبريد خلق از و بروند كسي چه خدمت است قرار نماز هنگام كه تنددانس مي

 رد؛گـذا    مـي  مثبـت  تـأثير  او اعمال تمام بر يابد، افزايش انسان معرفت هرچه بنابراين،
 و موال با كردن مناجات حالت ارتباط حداكثر و دارد تكليف رفع جنبه ارتباط حداقل زيرا

 صـبح  نماز براي كه كسي ترديد  بي . لَكَبِيرَةٌ إِالَّ علَي الْخَاشِعِينَ    وإِنَّها :است معبود و معشوق
 كـه  كـسي  بـا  د،خوان   مي آلودگي خواب حالت در را نماز و خيزدبرمي خواب از سختي به

 اقامه را نماز كه انساني. است متفاوت كامالً د،كن   مي شماري لحظه نماز وقت رسيدن براي
 و دكن   نمي هم فكر فحشا و فساد و گناه به بلكه د،رو   نمي نفاق و كفر سراغ تنها نه د،كن  مي

  . نيست گذار تأثير او بر شيطان هاي وسوسه
  

  است؟ معرفت كمبود اي طانيش وسوسه ،گناهان أمنش ايآ

 بـود كم و جهـل  بـه هـم      آن و ت،اس طانيش هاي  وسوسه و جهل ،گناهان تمام منشأ
   .گردد برمي نفس تذكيه عدم و معرفت

ـ ا رفتنيپذ استعداد ،نفس چون ـ  او در وسوسـه  د،دار را هـا   وسوسـه  ني ـ   مـي  راث  و دكن
ـ    نمـي  طانيش وسوسه گريد بشناسد، را خدا انسان كه يزمان اما .دشو   مي گناه مرتكب  دتوان

ـ  اثـر  وي در طانيش وسوسه گاه  هيچ كه برسد يحد به اگر و گذاردريتأث او در  جـزء  د،نكن
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   .دگير  ميقرار نيمخلَص
 هرانـد  رونيب بهشت از طانيش كه يزمان ت،اس شده مطرح ميكر قرآن در كه گونه  همان

  :دكر خواهد اغوا نيمخلَص جز به را خدا بندگان همه كه كرد ادي سوگند شد،
 نوع هر از[ شدگانِ خالص كه را بندگانت ]آن[ مگر 1؛»الْمخْلَصِينَ عِبادك مِنْهم    إِالَّ«

   .اند]باطني و يظاهر يآلودگ

 د،انـ شـده  خـالص  مـل كاطـور      به كه اند   رفته شيپ اخالص در قدر   آن كه يبندگان يعني
 اخـالص  كـه اي     زمينـه  هـر  در انسان .ردگذا   نمي ها   آن در يريتأث گونه  هيچ طانيش وسوسه

 از يكـ ي .ردگـذا    مـي  ريتأث او برتر     كم نهيزم همان در طانيش وسوسه د،باش داشته يتر  بيش
 بـه تر     بيش انسان چه هر .خداست ادي د،شو   مي كردن گناه و طانيش تسلط مانع كه يمسائل

 كمبـود  گنـاه،  و شرك منشأ عبارتي، هب .دشو   مي مهيب گناهان برابر درتر     بيش د،باش خدا ادي
 يزمـان  و اندازديم خدا ادي به را آدمي كه است نماز ،پس .خداست ادي از وغفلت معرفت

 قلـب  بـر  شرك و گناه غبار چه هر د،خوان   مي را يقيحق نماز آن و ستدآي   مي نماز به او كه
 طانيشـ  هاي  وسوسه برابر در را او و دشو   مي پاك خدا ادي واسطه به ت،اس گرفته قرار وي

   .دكن مي مهيب
  

  دارند حضور روز و شب مالئكه ،صبح نماز هنگام

 يمعرفـ  مالئكـه  مـشهود  را آن و اسـت  شـده  صـبح  نماز بر ياريبس ديتأك ،نيشيپ هيآ در
 مالئكـه  مشهود د،خوانب لتيفض وقت همان اي و وقت اول را صبح نماز يكس اگر .دكن  مي

 دهـد مـي  نشان را بندگان به خداوند خاص رحمت مطلب نيا .دگير   مي قرار صبح و شب
   .است كرده تعيين ارتباط برقراري و نماز اداي براي را اوقات نيا كه
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   فراوان ريخ و شب نماز

 اريبـس  عظمـت  شـب  رايـ ز ؛اسـت  شـده  اشاره شب نماز به أسرا مباركه سوره 79 هيآ در
 .ندرسـ    مـي  ياريبس وضاتيف به يدارزندهشب و شب نماز از اهللااءياول و دارد ياالعادهفوق

ـ ق دارد، اهميـت  چه   آن بلكه ؛ستين نماز ركعت ازدهي تنها ،خواندن شب نماز از منظور  امي
 معبـود  و خـالق  بـا  ارتباط يبرقرار يبرا شب دل در بندگان كه يمناجات يعني .است شب
   .دارند شيخو

  بود يسحر ورد و شب يدعا مني از  حافظ به داد خدا كه سعادت هرگنج
ـ پ دسـت  يريكث ريخ به د،كن اقامه را شب آخر ساعات انسان اگر ـ   مـي  داي ـ ما و دكن  هي
 خسران در صورت، اين در زيرا ؛كند رها ليقل ريخ سبببه را ريكث ريخ او كه است تأسف

   .بود خواهد نيمب
  



 

  
  
  
  

  : بيست و سوم جلسه

  
  

  !از قبله حقيقي رومگردان؛ زيرا؟ �

  توجه كن قبله قلب تو كيست؟ �

  نماز؛ درس توحيد و خداشناسي �

  ارتباط در نماز، نتيجه معرفت است �

  عبد ذليل در برابر سلطان سالطين �

  نماز، انقطاع از غير و اتصال به اوست �

  خواهد حضور قلب در نماز آمادگي مي �

براي توجه قلب بـه قبلـه حقيقـي، بايـد            �

  موانع را برطرف كرد

  حب دنيا مانع توجه است �

  دنيا؛ مزرعه آخرت �

براي شناخت مبدأ و معاد، خودشناسـي        �

  الزم است

كمي آرامـش و دعـا قبـل از نمـاز، بـه              �

  كند حضور قلب كمك مي

  براي حضور قلب در نماز چه بايد كرد �

 

  
  
  
  
  

 الـم  ؛» الصالةَ ويقِيمونَ يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ    الَّذِينَ * لِّلْمتَّقِينَ الْكِتَاب الَ ريب فِيهِ هدي       ذَلِك*  الم«
 يبـرا  سراسـرش  ؛نيـست  يشك هيچ ]عظمتبا[ كتابِ اين ]حقّانيت و بودن يوح[ در *

   .دارندمي پا بر را نماز و دارند ايمان غيب به كه آنان * است هدايت پرهيزكارانْ

 بـه  رو انـسان  كه است واجب ،حال .ستا نماز اقامه ،نيمتق صفت نيدوم كه شد انيب
 بـودن  قبله به رو كه ميبين   مي ،ميده وسعت ياندك را دمانيد رهيدا اگر اما ؛بخواند نماز قبله

 در چه د،باش قبله به رو ديبا حال همه در مسلمان انسان بلكه ؛ستين خواندن نماز مختص
 بـه  رو كـه  است ستحبم زين يعاد حالت در نيچنهم و دخوان   مي نماز كه يزمان( اتيح

 قبلـه  بـه  رو احتضار حال در را تيم ديبا عهيش فقه طبق( احتضار حال در چه ،)باشد قبله
   .)ندكن مي دفن قبله به رو را تيم يشرع احكام طبق( ممات حال در چه و )دهند قرار

ـ  و اسـت؟  كعبـه  در خدا ايآ اما .است »خدا خانه« گرفتن قرار سبب به قبله عظمت  اي
  هست؟ جا همه

»      لِيمع اسِعو اللّهِ إِنَّ اللّه هجو لُّواْ فَثَما تُونَمجـا روي  پس به هر كجـا رو كنيـد، آن   1؛»فَأَي
  . يقين، خدا بسيار عطاكننده و داناستبه. خداست

 جهـت  يسـو  بـه  يآسمان انياد تمام روانيپ و بود المقدس تيب ،نيمسلم نخست قبله
ـ پ بـر  يوحـ  نـزول  بـا  يانيجر يط يمدت از پس اام ؛ارندزگيم نماز يواحد  يگرامـ  امبري
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   .افتي رييتغ كعبه يسو به المقدس تيب از نيمسلم قبله �اسالم
ـ ن گونه  اين. ندارد ينيمع جهت خدا با ارتباط و ،خدا با ارتباط يبرقرار يعني نماز  ستي

ـ با مـا  و است المقدس تيب اي و مكه در خداوند ميكن تصور كه  نمـاز  خـدا  يسـو  بـه  دي
 چـه    آن يول .خداست به رو د،كن رو انسان كه جا هر و هست جاهمه در خداوند .ميبخوان

 خـدا  به رو ميباش كجا هر رايز ؛است خدا به يقلب توجه د،ريقرارگ تأمل و دقت مورد ديبا
ـ با مسلمان انسان كه است نيا عتيشر دستور منتها .بود ميخواه  نمـاز  قبلـه  جهـت  بـه  دي

   .است خداوند كه باشد يقيحق قبله يسو به ديبا ارتباط و يقلب توجه صلا در اما ؛اردزگ
  

  !را؟يز ؛رومگردان يقيحق قبله از

 انـسان  خسران باعث چون واقع در د،گرد )خدا(يقيحق قبله يسو به توجه مانع چه   آن هر
  :است شده اشاره واقعيت اين به زين ميكر قرآن اتيآ در .اوست دشمن د،شو مي

 يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِـك     ومن لَا تُلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ          آمنُواا الَّذِينَ    أَيه يا«
مبادا اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل كنند، و آنان كه     ! اي مؤمنان  ؛»هم الْخَاسِرُونَ 

  . شوند، زيانكارند ل ميغاف] به خاطر مال و فرزند از ياد خدا[
 بـر  آنـان  از و هـستند  شما دشمن ،فرزندانتان و اموال همانا« :يدفرما   مي گريد هيآ در و
ـ  زيسـت  و جنـگ  به انسان با كه ستين امعن نيا به بودن دشمن البته ».ديباش حذر  د،بپردازن
 بـه  حـد  از شيب توجه كه ندكن  مي خسارت يكسان ،ميبنگر فراتر ياندك را مسأله اگر بلكه
   .است داشته باز خدا ياد از راها   آند،فرزن و مال

  
   كيست؟ تو قلب قبله كن توجه

مـن خـدايم كـه جـز مـن          ! همانـا  1؛» وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي   نِي إِلَّا أَنَا فَاعبد   إِلَه أَنَا اللَّه لَا     إِنَّنِي«
                                                      

 .14، طه .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  332332

  . دارمعبودي نيست؛ پس مرا بپرست و نماز را براي ياد من برپا 
 بلكـه  ؛ببـرم  بهشت به جهنم جاي به را شما تا ديبخوان نماز كه است نفرموده خداوند

 قـرار  خـدا  خانـه  يروروبـه  انسان اوقات يگاه رايز .ديبخوان من ادي يبرا را نماز فرموده
  !است خدا از ريغ يگريد زيچ متوجه قلبش هم باز اما گرفته

 انـسان  هم يگاه .بود خواهد انيز باعث د،گرد انسان قلب قبله ،خدا از ريغ چه   آن هر
 امـا  ؛اسـت  كـردن  دعـا  اي خواندن نماز حال در ،خشوع و خضوع با و ستادهيا كعبه به رو

ـ  آجـر  پـاره  چنـد  كـه  كعبه خانه .خانه صاحب نه ت،اس كعبه خانه به او قلب توجه  شيب
 و يپراكندگ و باشد سوكي به ما همه توجه تا است داده قرار يرمز را آن خداوند .ستين

  !است؟ خانه نيا داخل در خداوند ايآ اما .گردد طرف بر هاتفرقه
 نمـاز  خـدا  خانـه  يسـو  بـه  ما ،پس .است خداوند أسماء از يكي گاهيتجل كعبه خانه

 رايز .است يظاهر توجه كي تنها مسأله نيا بلكه ؛ستين خدا ،كعبه قتيحق در .ميخوان مي
ـ با البته ؛ندارد ياشكال نباشد كه هم قبله به رو د،وانبخ يمستحب نماز بخواهد انسان اگر  دي

 توجـه چـه      چنـان  يعنـ ي ت،اسـ  حيصـح  زين مسأله نيا عكس .باشد داشته را يباطن توجه
ـ آ د،نباشـ  يقيحق قبله به يباطن توجه اما ؛باشد قبله يسو به ما يظاهر  باعـث  مـا  نمـاز  اي

  !است؟ نجات
 حـضور  بـدون  ولي شود، خوانده صحيح و قبله به رو نماز اگر شرعي مسائل نظر از
 ذكـر  مـسأله »  الـصلَاةَ لِـذِكْرِي    وأَقِـمِ « نظـر  از امـا  است؛ تكليف رفع جهت نماز اين قلب،

 او به توجهي هيچ اما بزند؛ حرف كسي با انسان است ممكن چگونه. است نگرفته صورت
  !باشد؟ نداشته
  

  يخداشناس و ديتوح درس ؛نماز

 جداشدني هم از توحيد، درس و نماز كه يمبين مي»  الصلَاةَ لِذِكْرِيوأَقِمِ« در تأمل با بنابراين،
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 صـفات  و أسـماء  به و بشناسد را خدا انسان، كه است اين براي توحيد درس زيرا نيستند؛
 لحـاظ  از. »اكبر اهللا «:بگويد دتوان   نمي نشناسد، را خدا تا آدمي. كند پيدا معرفت و علم او

 كـه  زمـاني  تـا  امـا  بگوييم؛» اكبر اهللا «و بايستم قبله به رو كه اندداده وردست ما به تشريعي
 چـه  كلمات اين وار طوطي تكرار و» اكبر اهللا «بگوييم اساسي چه بر ايم،  نشناخته را» اهللا«

  دارد؟ سودي
  

  است معرفت جهينت ز،نما در ارتباط

 را معبود عظمت د،آوريم زبان بر را آنكه     اين محض به د،بدان را  اكبر اهللا معناي كسي اگر
   .است معبود معرفت جهينت ز،نما در ارتباط رايز ؛دياب  ميدر

 خـدا  بگـوييم  و كنـيم،  مقايـسه  خدا با را چيزي هر ما كه است اين  اكبر اهللا ايمعن ايآ
 چيـزي  هر از خدا كه بگوييم و پرداخته جمله اين لغوي معناي به تنها يا و! است تر  بزرگ
  !است؟ تر بزرگ
 خداونـد  كه مييبگو بهتر اي و شود وصف كه است آن از تر  بزرگ خداوند ت،قيحق در
 او ارتبـاط  د،باشـ  برخوردار يباالتر معرفت از انسان چه هر بنابراين، .نيست شدنيوصف

   .دشو  ميتريقو زين
  
  نيسالط سلطان برابر در ليذل عبد

  » عرف نفسه فقد عرف ربهمن« :دبشناس را شيخدا و خود ديبا نماز اقامه يبرا انسان
: كـه  بدانـد  و بـشناسد  عظمت و صفات آن با را الوجود واجب خداوند انسان وقتي

»والَّذِي لَا     ه اللَّه مِنُ         إِلَهيهؤْمِنُ الْمالْم لَامالس وسالْقُد لِكالْم وزِيُز إِلَّا هرُ   الْع تَكَبـالْم ارب1؛» الْج 
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 نقـصي،  هـر  از عـاري  پـاك،  روايفرمـان  نيـست،  معبـودي  او جـز  كـه  است خدايي او
 هر از خداوند است منزه. باكبرياست و مدارقدرت ناپذير،شكست نگاهبان، بخش،ايمني

  . كنند او شريك چه
. اوسـت  آن از صـفات  و هـا نام بهترين كه است صورتگر بخشهستي خالق خداي او

   .است ميحك ريناپذشكست او و گويند، او تسبيح است ينزم و ها  آسماندر چه آن
 يملـك  ال ي الـذ  ين مستك ين مسك ذليل« :كه است يابنده و مطلق فقر كه را خود گاهآن
 يبرا يتيمالك كه چارهيب و ليذل اي  بنده؛  » وال نشورا  يوة نفعا و الضرا و ال موتا و ال ح         لنفسه
  .يزندگ و مرگ نه ،يانيز و نفع نه د،ندار خود نفس

 ادي يبرا را انسان شيخو عظمت و جالل آن با خداوند كه ديشياند مسأله نيا به وقتي
   .دشو  ميخدا متوجه شقلب د،بگذار نماز تا كرده دعوت او

 گـم  كـه  باشد اشيايي وجويجست در و خدا جز چيز همه فكر به نماز در انسان اگر
 بـا  نماز خواندن حين در گاهي حتي كه بپردازد، دنيوي امورريزيبرنامه به يا و است كرده

 نمـاز (»  الصلَاةَ لِـذِكْرِي   وأَقِمِ «مصداق بايد كه نماز اين از هدف آيا زنيم،  مي حرف خودمان
  !است؟ خدا ذكر باشد،) دار پا به من ياد براي را

  
   اوست هب اتصال و ريغ از انقطاع ز،نما

   .اوست به اتصال و ريغ از انقطاع ز،نما ست؟يچ نماز يراست به
 .ديرس خواهد خدا به اتصال يعني هدف به ود،ش منقطع زيچ همه از نماز در انسان راگ
 انقطاع يوقت و است نگرفته صورت يقيحق انقطاع ود،ش پرت انسان حواسچه     چنان حال

 صـورت  انقطـاع  ابتـدا  ديبا ي،عبارت به .گرفت نخواهد صورت زين ياتصال د،رينپذ صورت
   .شود برقرار اتصال تا رديگ

 منبـع  و المپ نيب ارتباط چون د،باش خاموش برق ديكل اگر ديريبگ نظر در ،مثال يبرا



  335335  �قبلة حقيقي قبلة حقيقي : : جلسة بيست و سومجلسة بيست و سوم

 را ديـ كل اگـر  امـا  ؛نـدارد  ينور چيه و است خاموش المپ نيا ت،سين برقرار برق يانرژ
 چـراغ  ود،شـ  برقـرار  يانـرژ  منبـع  و المـپ  نيب برق ارتباطكه     اين محض به ،ميكن روشن
 ممكن د،گردن خدا متوجه قلباً و بخوانند يخوب نماز دنخواه   مي كه يكسان .دشو   مي روشن
   .شود قطع و برقرار اتصال نيا مرتبه نيچند است

 ييسو به لحظه هر نماز در .پردمي شاخه به شاخه مرتب كه است پرنده مانند دل مرغ
 است نزاكت و ادب از ايآ باشد، يمهم فرد با گفتن سخن حال در انسان اگر .ميكن  مي ريس
 فـرد  با لحظه هر در اي و كند نظاره طرف آن و طرف نيا به مرتب ،شخص آن برابر در كه
ـ  و داشـت  خواهد او به يتوجه گريد مقابل طرف ايآ ؟ديبگو سخن يگريد ـ ا يبـرا  اي  ني

  !است؟ قائل ياحترام انسان
  باشيم؟ چگونه بايد خداوند قبال در قائليم، احترام اندازه اين تا انسان يك براي ما وقتي

 خداونـد  جـز  كـس چيهـ  كـه  دانـيم    مي و ميخوريم بر يمشكل به يزندگ در كه يمانز
ـ    مـي  نمـاز  بـه  وقتـي  اما ؛ميپرداز   مي يزار و دعا و ناله به ت،سين ما كار يگشاگره  ميستآي

   .ميندار قلب حضور
 و ستيبا يقيحق قبله به رو قلب حضور با شده كه هم باركي يبرا يحت !زيعز اي  پس

 و .ميبگـو  سـخن  تـو  بـا  مخواه   مي اكنون هم و هستم تو بنده من !من يخدا اي  :كن اقرار
 نمـاز  در چـون  و .يورآ يجـا  بـه  را يبنـدگ  حـق  كن يسع شده كه هم لحظه كي يبرا

   .گرفت نخواهد صورت معرفت بدون ارتباط نيا ت،اس مدنظر خدا با ارتباط يبرقرار
  نشود گم ره كه است نشان سنگ كي كعبه

  كجاست؟ اري نيبب د،بن ردگ احرام يحاج
 حـج  بـه  خدا خانه عظمت براي ندكن  مي گمان د،نرو   مي حج به كه ها  انسان از ياريبس

   .است داده كعبه خانه به را عظمت نيا خداوند كه يصورت در ؛ندرو مي
ـ ا كـه  ميشـاكر  را خداونـد  :ميخـوان    مـي  كعبـه  به خطاب زين مانيدعاها در كهچنان  ني
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 تيعنا كعبه به ييواال بس عظمت كه است خداوند نيا ،پس .ردك تيعنا تو به را عظمت
  . دارد حضور خانه اين در خداوند باهللا اذيعالكه   ايننه ،كرده
ـ ا حـج  سفر به رفتن در تأمل قابل نكات از يكي ـ ا خداونـد  چگونـه  كـه  اسـت  ني  ني

 دور بـه  و نـد آي   مي سونيا به نيزم كره سراسر از كه داده سنگ پاره چند نيا به را عظمت
 تـا  داده عظمـت  هـا زمـان  و هـا مكـان  از يبرخ به خداوند :گفتيم و چرخند؟يم خانه نيا

 خوردار بر يتر   بيش رحمت از د،هستن حق حضرت با ارتباط يبرقرار خواهان كه يكسان
 :فرمـوده  و داده قـرار  مـا  يبـرا  خداونـد  كه است يجهت ،قبله و خدا خانه ،نيبنابرا .شوند

 بـه  رو بـاطن  در و قبله به رو ظاهر در ديهست كجا هر؛  »لوا وجوهكم شطره   كنتم فو  فأينما«
   .ديباش خدا

  :تاس محبوب با ازين و راز نماز از غرض

  ساعت كي كه بود آن نماز ز غرض مرا

  بگذارم راز تو با را تو فراق غم

  تويب من كه بود ينماز چه نيا وگرنه

  بازارم به دل و محراب به رو نشسته

 در فقط تو باكه     اين نه ،كنم ازين و راز تو با يساعت من كه است نيا نماز از غرض پس

 نظـر  در را تـو  عظمت ،كنم ازين و راز مخواه   مي بلكه ؛ميبگو سخن يويدن حاجات مورد

 نميبنش سخن به تو با چنان .يابم دست باشد خدا و انسان نيب ديبا كه يانس آن به و رميبگ

   .دكن مي خلوت و ديگو  ميسخن خود شوقمع با عاشق كه كنم دل درد و

 مطالعـه  دخواهـ    مي اگر مثال، براي و كند نيتمر را بودن قبله به رو همواره ديبا انسان

 بـه  رو را يكـار  هـر  آدمي است خوب يكل طور به .نديبنش قبله به رو است ستهيشا د،كن

   .كند عادت متعال يخدا و يقيحق قبله به رو قلبش تا دهد انجام قبله
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  خواهد  مييآمادگ نماز در قلب حضور

 وجـود  دنيـا  در چه   آن و دنيا از ي،كن   مي استقبال نماز براي كه زماني «:يدفرما   مي �صادق امام
  ».گرفت خواهي قرار خدا مقابل در تنها كه را قيامت روز بياور خاطر به و باش مأيوس دارد

 خـدا  از غيـر  كه دشو  مي متوجه كند، فراموش را چيزهمه و كسهمه انسان كه زماني
 را خـود  توجـه  تمام انسان تا باشد داشته ارزش كه چيزي دنيا در. نيست ديگري چيزهيچ

... و ثـروت  و مال فرزند، خانه، مالك كه يمكن   مي تصور ما و ندارد، وجود كند جلب آن به
 ؛» القهار  الملك هللا الواحد   لمن« ديد خواهيم دشو   مي مال بر حقائق كه روز آن در اما. هستيم
؛ »يم اهللا بقلب الـسل    ي مال وال بنون اال من ات      الينفع« ديگر روز آن.  فقط اوست  يقي حق مالك
 سـالم  قلـب  با كند مالقات را خدا كه كس آن مگر فرزند نه و مال نه ندارد يسود

  ]باشد پاك خدا ريغ از كه يقلب[

ـ   مـي  تيـ رعا را يظاهر طهارت د،ستيبا نماز به دخواه   مي انسان كه يزمان  وضـو  ؛دكن
 آمـاده  يظـاهر  لحـاظ  از را خـود  كـه  حـال  نيهم در و دكن  مي تن بر پاك لباس د،گير  مي
 هـم  بـا  ار يبـاطن  و يظـاهر  طهارت ديبا يعني د،شو ايمه زين يباطن لحاظ از ديبا د،كن  مي

 ،وضـو  مثـل  ي،ظاهر طهارت يبرا انسان :كه است نيا دو نيا نيب تفاوت اما .كند رعايت
 كـسب  امـا  ؛ببـرد  زمـان  قهيدق چند تنها گرفتن وضو ديشا .دكن   نمي صرف ار ياديز وقت

   .بكشد طول سال انيسال شايد ي،باطن طهارت
  

  كرد برطرف را موانع ديبا ي،قيحق قبله به قلب توجه يبرا

 طهـارت  نيا ت،نجاسا وجود صورت در و است نماز ظاهر براي يظاهر طهارت تيرعا
 و توجـه  از كـه  يمـوانع  .باشـد  يقـ يحق قبلـه  متوجه ديبا زين انسان قلب .دشو   نمي حاصل
 نمـاز  حال در ها  انسان ،مثال يبرا .هستند يباطن نجاسات د،نكن  مي يريجلوگ قلب حضور

   .است متفاوتها   آناز يك هر مسائل كه چرا ؛ندكن مي فكر يمختلف مسائل به
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 جلـب  اسـت  مهـم  شيبـرا  يباطن نظر از كه يزيچ آن يسو به را انسان توجه طانيش
ـ ا از او و دارد وجود ما درون در طانيش طعمه يعني .دكن  مي  خودمـان  هيـ عل هـا طعمـه  ني

چنين   اين ما با كه است »وهم« قوه همان نيا قتيحق در ؛طانيش ميينگو اما ؛دكن  مي استفاده
 ديبا انسان ،نيبنابرا .شوند يساز پاك ديبا كه دارند وجود ما باطن در يرذائل بلكه .دكن  مي
 قبلـه  به رو را جسم و ظاهر كه گونه  همان و وردآ دست به را يباطن طهارت كه كند يسع

   .گرداند متوجه خداوند يعني يقيحق قبله يسو به زين را باطنش د،دهيم قرار
  
   است توجه مانع ايدن حب

 داشـته  توجـه  .دگيـر    مي انسان از را يباطن طهارت كه است بزرگ بس يمشكل »ايدن حب«
 هـر  بلكـه  ؛ستين يزندگ يضرور وسائل و خانه داشتن و كردن كار »ايدن حب« كه ديباش
 يكس به يماد نظر از خداوند اگر ،مثال يبرا .كند غافل خدا ادي از را بشر كه است يزيچ

ـ ا كـه  دارد عالقه ت،اس كرده يارزان را ييهانعمت چنـين     ايـن  و نـد يبب او در را نعمـت  ني
 بلكه د،باش داشته يادهيژول ظاهر و نامرتب لباس دنيا، بح از پرهيز يبرا انسان كه ستين

ـ ن گرانيد به دكن  مي استفاده خداوند فضل نيا از كه گونه  همان بايد او  ريـ غ در .ببخـشد  زي
   .دشو مي... و بخل ر،تكب ر،غرو موجب ،ايدن حب كه است صورت نيا

 خـود  با را »ايدن حب« قيمصاد از يكي د،باش ليبخ اما ثروتمند يماد نظر از كه انساني
ـ   مـي  گمـان  چون .دارد ايدن حب قتيحق در د،ورزيم حسادت گرانيد به او اگر .دارد  دكن

   ؛ندارد او خود كه است يكماالت يدارا د،كن مي حسادت او به كه يشخص
 انـدازه  بـه  يكمـاالت  و هـا نعمـت  يدارا يانسان هر كه باشد داشته نظر درچه     چنان اما

   .ديورز نخواهد حسادت يكس به گاه هيچ د،كن شكوفا راها   آنديبا و است خودش
  

   آخرت مزرعه ؛ايدن

 مـا  در كـه  ينفـس  حـب  و غرائـز  اما .است »آخرت مزرعه« بلكه ت،سين يبد گاهيجا ايدن
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 بـه  نمـاز  هنگـام  هـم  اغلب .كند وسوسه را ما كه است طانيش يبرا ياطعمه د،دار وجود
 حـرف  ،دنيـ خواب ،خوردن از اعم ي،ظاهر زيچ همه از هنگام آن در چون .دآي   مي ما سراغ
   .دشو  ميباطني امور مشغول ما فكر و ميشو  ميدور ، ...و زدن

 آوردن دسـت  بـه  يبـرا  و .كـرد  خـارج  قلـب  نيا از بايستي را طانيش يهاطعمه پس
   .ارزدمي آن آرامش به ولي ت،سين آسان گرچه گمارد؛ همت يباطن طهارت

 هـا   آلـودگي  و هاكينه زدودن براي و باشد خود نفس مراقب شدت به بايد انسان بنابراين،
 ديگـر  ايـم و    كـرده  نفـس  تزكيـه  كـه  كنـيم  تصور است ممكن ما از كدام هر. بكشد زحمت

 در فراوانـي  رذائل يمبين   مي شود، فراهمها     آن بروز زمينهكه     همين اما نداريم ايرذيله گونه  هيچ
  ».هستيم ماهري هايشناگر ما همه وگرنه ست؛ني آب «معروف قول به. دارد وجود ما

 كـه  يزمـان  فقـط  امـا  ؛ستمين يعصب و امكرده نفس هيتزك مكن  مي گمان من ،مثال يبرا
ـ اكه     اين محض به و دارد وجود من در آرامش حالت نيا است آرام طيمح  آرام طيمحـ  ني
   .دهديم نشان را خود لهيرذ آن د،گرد فراهم من تيعصبان اسباب و بخورد هم به

 نـه  ،ميبـشناس  را خودمان تا .دكن  مي شيآزما را ما حال همه در خداوند كه نرود ادماني
 ميخـواه ينمـ  مـا  اما .است آگاه ما نهان و ظاهر از او كه چرا ؛بشناسد را ما خداوندكه    اين

 يكـس  از اگـر  نمونه، براي .ميگرد روروبهتلخ قتيحق نيا با و مينيبب را شيآزما نيا جهينت
ـ م باشـد  بنـا  كـه درصورتي اما ؛ميكن   نمي فراموش را آن ميباش كارلبط  را مـان يبـده  زاني

 است ممكن بلكه ستين پول فقط يبده نيا حال .ميزنيم باز سر كار نيا از ،ميكن محاسبه
 چه و داشته خاطر به راها     آن چه د،دار وجود چنانهم ما يهايبده البته .باشد مانوظائف

   .مينكن محاسبه و باشيم كرده شفرامو راها  آن
 زيـرا  ؛ميبدهكار خودمان به شهيهم كه ميهست ما نيا .ندارد ياجياحت انسان به خداوند

 د،شـو  قـضا  نمازش از ركعت چهار انسان اگر ،مثال يبرا .ميقاصر تيانسان مقام به نسبت
 ديبا و است يخال ركعت چهار نيا يجا اما ؛شود رفتهيپذ زين اشتوبه و كند توبه چند هر
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 بـه  را آن يقضاچه     چنان حال .كند پر را آن يخال يمعنو يجا تا اورديب جا به را يشقضا
 نيا .دارد يكسر نماز ركعت چهار اندازه به د،گرد كامل انسان ديبا كه جاآن در د،اورين جا
 اثـر  در اي و ،داشته روا يشخص به كه باشد يظلم اندازه به گريد يجا در است ممكن امر

 انسان در را يبزرگ خالء اندك اندك هانقص نيا و باشد گريد گناهان اي و غيبت ،يبدقول
   .شود او يقيحق تكامل مانع و ندك جاديا

 شـكل  نيبـاتر يز به را خود كدام هر د،بو انخودش دست به آدميان يظاهر خلقت اگر
 خودمـان  دسـت  بـه  يظـاهر  شكل .است يباطن و ظاهر يدارا انسان .كرديم خلق ممكن

 نكـن  اعتـراض  خدا به گاه  هيچ .است خودمان دست به باطن دادن فرم و شكل اما ؛ستين
 منتهـا  ؛اسـت  نكـرده  خلـق  را يزشت زيچ چيه خداوند ؟ياكرده خلق گونه   اين مرا چرا كه

 هميـشه  .درس   مي نظر به نازيبا ديگري و بايز يكي ندگير   مي قرار هم كنار در زيچ دو چون
   .يساز بايز را خود باطن كه كن يسع

  اريب بايز رتيس برادر يا    ستين چيه ظاهر يبايز صورت
ـ    مي را خود عكس كه همين اما ندارد؛ عيبي هيچ انسان گاهي  نظـاره  آينـه  در يـا  دبين

 هـستند  برخـي  يا و. مشد   مي ترزيبا بود چنانآن ياچنين     اين امبيني اگر :يدگو   مي د،كن  مي
 بـسياري  كه صورتي در دهند،مي تغيير را خود ظاهري لشك كردن، گريم و آرايش با كه
 راهـا      آن متأسفانه اما است؛ آرايش و اصالح نيازمند و دارد وجود باطن در هانازيبايي از

   .ايم كرده رها
  

  است الزم يخودشناس د،معا و أمبد شناخت يبرا

ـ ز ؛بـشناسد  ار خودش ديبا د،بدان را جهنم و بهشت مسأله و معاد دخواه   مي انسان اگر  راي
 بـاطن  ساختن حال در اكنون هم انسان .است الزم يشناسخود د،معا و مبدأ شناخت يبرا
 از كـدام  هـر  كـه  چـرا  ؛كـرد  زيتم و پاك را آن درون ديبا .است خود معاد و تيشخص و
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   .درو  ميشمار به بيع كي ،رذائل
 .نـد بر   مي دست نداهخو   مي كه چنانآن خود افهيق در ممكن، نحو هر به ها  انسان يبرخ
 ميالتقـو أحـسن  در را خـويش  باطن بايد ما و هديآفر »ميالتقو أحسن« در را انسان خداوند

 ؛طيتفـر  نـه  و افراط نه .باشد داشته تناسب اخالقمان و باطن در زيچ همه ديبا .ميده قرار
 در كـه  گونـه   همـان  يگـاه  متأسـفانه  .كنـيم  تيرعا مسائل همه در را وسط حد بايد بلكه

 يشكل به را آن و ميكن  مي تصرف زين يباطن خلقت در ،ميبر   مي دست خود يظاهر لقتخ
   .ميآوريم در د،خواه  ميخداوند كه طورآن نه ،ميدار عالقه خود كه

 تيانــسان درجــه نيبــاالتر بــه كــه �رســول حــضرت ماننــد يتيشخــص بــه خداونــد
  1.»عظِيمٍخُلُقٍ وإِنَّك لَعلي « :يدفرما  ميو دكن مي مباهات ت،اسدهيرس

 د،داشـتن  يبنـدگ  و معرفـت  در كـه  يادرجـه  و مقـام  تمـام  بـا  �رسـول  حضرت اما
 حـق  را تـو  مينـشناخت ؛  » عرفناك حق معرفتك وما عبـدناك حـق عبادتـك          ما« :دنيفرما  مي

   .تعبادت حق را تو مينكرد عبادت و معرفتت
 در .دارنـد  ارتبـاط  هـم  با كامالً معرفت و عبادت كه دهدمي نشان �امبريپ ثيحد نيا
ـ فيك بلكـه  ت،سين مهم تيكم نظر از عبادت پروردگار، نزد  خداونـد  .دارد اهميـت  آن تي

ـ  تنها سال طول در و ميبخوان نماز ركعت 17 ز،روشبانه طول در كه است داده دستور  كي
   .ميريبگ روزه را ماه

ـ ا .دشـو   مـي  نائـل  يدرجات به د،باش قلب حضور با اندازه هر نماز خواندن با انسان  ني
  .دارد ازين معرفت به د،كن عبادت خدا خاطر به فقط را خدا او كه مسأله

 اهـال   تك شوقا لجنتك و ال خوفا من نارك بل وجـد          تك عبد ما« :يدفرما   مي �علي امام
 را تـو  بلكه ت،آتش از ترس يبرا نه و بهشتت به شوق يبرا نكردم عبادت را تو؛  »للعبادة

                                                      
 .4، قلم .1
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   .كردم ادتتعب و يافتم عبادت يستهشا

 معرفـت  از درجـه  آن بـه  چـون  �يعلـ  امـام  و اسـت  ميعظـ  و بلند اريبس سخن نيا
ـ  معصوم چون �يعل امام مييبگو است ممكن .نديگو   مي سخنچنين     اين د،اندهيرس  د،بودن
ـ ا به ميتوان   نمي ما و د،دنيرس معرفت و شناخت نيا به كـه     ايـن  از غافـل  ؛ميبرسـ  مقـام  ني

   .افتندي دست ييواال اريبس هايمقام هب و نبودند معصوم يكسان
 چـه  هـر  بلكه !ستين حيتسب و سجاده تيفيك يحت و تيكم به خواندن نماز و عبادت

 بـر  مـا  اگـر  .دشـو    مي كاسته آن يباطن يمحتوا و تيفيك از د،رو   مي باالتر يظاهر يمحتوا
 د،نباش يقلبحضور و باشيم نكرده پاك را خود درون اما ؛ميبخوان نماز زربافت يهاسجاده

   .داشت نخواهد ينور ماننماز
 قلـوب  بـه  خداونـد  امـا  اسـت  يظـاهر  يامـر  ير،حص اي و متيقگران سجاده بر نماز

 ارتباط يبرقرار در رايز ؛دخواه   مي تليرذ گونه هر بدون و پاك را آن و دارد نظر ها  انسان
 جـو وجـست  خود در را خدا با ارتباط يبرقرار موانع ديبا انسان .باشد يمانع دينبا خدا با
 يبـرا  خالص د،ستآي   مي نماز به كه قهيدق چند يبرا حداقل تا بكوشد آن رفع براي و د،كن

   .باشد خدا
  

  كند  ميكمك قلب حضور به ز،نما از قبل دعا و آرامش يكم

 است شده انيب نماز به ورود يبرا الفالح مفتاح جمله از مختلف كتب در يفراوان دعاهاي
 انـسان  كـه  است مستحب اقامه و اذان نيب :دكر اشاره ليذ يهادعا بهتوان    مي جمله از كه
 قارا  يشي بارا و ع   ي قلب اجعل اللهم« :دبخوان را دعا نيا سجده حال در اي و نشستن حال در

  »ا واله مستقرّا و قراريه اهللا علي عند قبر رسولك صلي دارا و اجعل ليو رزق
 اليك توجهت و مرضاتك     اللهم« :دشو خوانده دعانيا اقامه از بعد كه است مستحب و

ـ        كطلبت و ثوابك ابتغيت و ب       محمـد و الـه و افـتح         ي آمنت و عليك توكلت اللهم صل عل
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 من لـدنك رحمـة      ي و هب ل   ي بعد اذ هديتن   ي دينك و ال تزغ قلب     ي عل ي لذكرك و ثبتن   يقلب
  »إنك أنت الوهاب

 سـه  از بعـد  كـه  صورت نيا به يد،گو  ي م افتتاح راتيتكب يمعن به را ريتكب هفت گاهآن
ـ                اللهم« :دخوان   مي را دعا نيا ريتكب  ي أنت الملك الحـق المبـين ال الـه ال أنـت سـبحانك إن

  » إال أنتلذنوب إنه ال يغفر اي ذنبي فاغفرليظلمت نفس
ـ        لبيك« :دخوان   مي را دعا نيا و ديگو   مي گريد ريتكب دو سپس  ي و سـعديك و الخيـر ف

 ، من هديت ال ملجأ منك إال اليك سبحانك و حنانيـك    يليك و المهد  يديك و الشر ليس ا    
  » و تعاليت سبحانك رب البيت الحرامتباركت
ـ    مي را دعا نيا هفتم ريتكب از بعد و ديگو   مي را يانيپا ريتكب دو گاهآن  وجهـت « :دخوان

  فطر السماوات و األرض عـالم الغيـب و الـشهادة حنيفـا مـسلما و مـا أنـا مـن                      ي للذ يوجه
 شـريك لـه و بـذلك        ال ، هللا رب العالمين   ي و ممات  ي و محيا  ي و نسك  ي صالت إنّ ،المشركين

  »أمرت و أنا من المسلمين
 ديـ گو   مي را اإلحرام رةيتكب و ستدآي   مي نماز به انسان كه يزمان :يدفرما   مي �صادق امام

 يقرآن تا دهديم قرار را ايفرشته و دكن  مي توجه او به زين خداوند د،كن  مي توجه خدا به و
ـ  يرو )توجه از( انسان نيا هرگاه پس .كند افتيدر دخوان   مي نمازگزار نيا كه را  د،گردان

  ».واگذارد حال همان به را او فرشته و گرداندميبر يرو او از زين خداوند
  

   كرد ديبا چه نماز در قلب حضور يبرا

  :ميكن تيعار را ذيل مراحل ديبا نماز در قلب حضور به يابيدست يبرا
   .يمرسانب نيقي به االهي اتيآ در تدبر با را اهللا معرفت و شناخت ديبا
  .يمندار چيه خود از وايم  هوابست و يربط يموجود كه يمبدان و بشناسيم را خود ديبا

  .بدانيم ت،خداس و انسان نيب ارتباط كه را نماز يقيحق مفهوم ديبا
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ـ  مطالعـه  ايـ  و يسخنران كي به دادن گوش با و دارد ازين نيتمر به مسأله نيا البته  كي
 يسـطح  رشـان يتأث اما ؛هستند مؤثر كتاب مطالعه و يسخنران زيرا .ديآينم وجود به كتاب
 قلـب  حـضور  بـا  را نماز روز چند تا انسان كه دشو   مي سبب موقت و يظاهر ريتأث .است
   .درو  مينيب از زمان مرور به اما ؛بخواند يتر بيش
 و »رب« معرفـت  به و كرد خارج درون از را رذائل و رديگ صورت يباطن طهارت ديبا

 معالجـه  يپ در ديبا ،نمسكّ قرص از استفاده كنار در انسان كه گونه  همان .پرداخت »نفس«
 انسان بر موقت يريتأث ،ميگفت كه گونه  همان ي،سخنران و ذكر مجالس در حضور .باشد زين

ـ با نـد، كن  مـي  شـركت  مجالس در شب هر رمضان ماه در كه آنان وگرنه ي؛دائم نه دارد  دي
   .ستينچنين   اينميبين  ميكه يصورت در ؛باشد يكاف شانيبرا

ـ ا كه كرد استفاده ييدارو ديبا هم ر،گيد عبارت به  هـم  و كنـد  معالجـه  را امـراض  ني
ـ با انسان .كرد دوري د،شو   مي شدن ماريب باعث چه   آن از كوشيد  و كنـد  پـاك  را رذائـل  دي

 االهـي  ينـور  كـه  هيـ تجل گاهآن و هيتحل و هيتخل يعني ؛دهد قرارها     آن يجا به را لفضائ
   .دكن مي يتجل او قلب در است
   .بفرما منور معرفت نور به را ما قلوب !ايخدا ...االهينور آن ديام به



 

  
  

  : بيست و چهارم جلسه

  
  آيا مالك قلب خودت هستي؟ �

  چيست؟مستي  �

  براي حضور قلب، موانع را برطرف كن �

  ها انواع شراب �

  نماز، وسيله معراج مؤمن است �

در دعاها، اهل بيت چگونه طلب كـردن         �

  آموزند و چه خواستن را مي

  ات از نماز به مقدار حضور قلب تو است بهره �

  نقش نيت در عبادت �

  زيبايي تجلي اسماء اهللا �

هر تكليف شرعي، در واقع نيـاز فطـري          �

  استبشر 

  انسان، از عالم ماوراء طبيعت است �

  نماز براي يادآوري وطن اصلي انسان �

تـر باشـد،      هر چه تعلق به ماديات بيش      �

  دل كندن از آن هم دشوارتر است

هـاي    براي رشد درخت وجـودت، علـف       �

  !هرز را ريشه كن

يابي، از    تر تعلق   هر اندازه به طبيعت بيش     �

  شوي ماوراء طبيعت دورتر مي

ت انسان به فكر همه چيز      آيا سزاوار اس   �

  !باشد و از خود غفلت كند؟

   در نماز�حالتهاي ائمه �

  عروج مؤمن در نماز به اندازة استعداد او �

  نور عبادات در قبر �

  گذرد؟ بر محتضر چه مي �

  ملكوت اعمال �

  در معناي قلب �

  معرفت نفس؛ مقدمه شناخت معاد �

  چرا نمي تواني مانع خواب شوي؟ �

  بريم  مياز آثار روح به حقيقت آن پي �

  فرق شراب دنيا با شراب بهشتي �

  حجاب روح �

 

  
  
  
  
  

 د،هستن خاشع نماز در كه يكسان همانا 1؛»قَد أَفْلَح الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ هم فِي صلَاتِهِم خَاشِعونَ       «
   .افتندي دست يرستگار و فالح به

پذير    امكان بقل حضور بدون نماز در خشوع آيا كه دشو   مي مطرح سؤال اين ابتدا در
  است؟
 به توجه با .ستين پذير  امكانقلب حضور بدون ز،نما در خشوع تصور يحت گفت ديبا

ـ با خـدا  ذكر يبرا انسان كه ميابي  ميدر »ي الصلوة لذكر  أقم« هيآ  قلـب  حـضور  نمـاز  در دي
   .دشو  نميمحسوب ذكر ييتنها به نماز يظاهر صورت به پرداختن ،پس .باشد داشته

 رفـع  يبـرا  آن يظاهر طيشرا جاديا د،شو گرفته نظر در فيتكل عنوان به تنها نماز اگر
 به نماز ،ميريبگ نظر در خدا و خود نيب يارابطه عنوان به را آن اگر اما ؛است يكاف فيتكل

 آن خـود  ازتـر      بـيش  نماز يظاهر مقدمات يبرا يبرخ يگاه .بود خواهد يگريد صورت
 .دهند ينم تياهم يد،شا و ديبا كه چنانآن ز،نما رد قلب حضور به اما ؛هستند قائل تياهم
 بـه  و »خدا و انسان نيب«يارابطه عنوان به نماز مفهوم نكردن درك ليدل به مسأله نيا البته

 ممكـن  .)غـافالن  از نبـاش  و( 2» تَكُن منَ الْغَافِلِينَ   والَ« :لذا است »ومعبود عبد نيب« عبارتي
 يهـا رساله در چرا د،دار تياهم اندازه نيا تا نماز در قلب حضور اگر كه شود گفته است
ـ  احكـام  كـه  طـور همـان  ؟ندارد وجود باره نيا در يحكم يد،تقل مراجع يعمل  در يفراوان

                                                      
 .2ـ1، مؤمنون .1

 .205، اعراف .2
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   .دارد وجود ...و نمازگزار مكان و لباس نهيزم
  

  ؟يهست خودت قلب مالك ايآ

 را آن بتـوان  كـه  يـست ن ايگونهبه ز،نما در قلب حضور كه است نيا مهم اريبس نكته كي
 بـه  انـسان  قلـب  .ميستين خود يها  قلب مالك ما كه چرا ؛كرد حفظ و دآور دست به آسان
 سـر  بـر  يالحظـه  هر در و جاست هر به دنيكش سر و پرواز حال در كه ماندمي ياپرنده
   .ندينشيم ياشاخه

 كـودكي  .دبر   مي را آن طانيش ،گاه و است خودمان اراده به يگاه ،قلب دنيپر و پرواز
 محـض  بـه  او .اسـت  رفتن راه حال در ابانيخ كي در مادرش همراه كه ديريبگ نظر در را
 مغـازه  يسـو  بـه  و دكن  مي رها را مادرش دست سرعت بهيبازاسباب مغازه نيتريو دنيد
 نيهمـ  كـودك  آن اما ؛دگير   مي را او دست دوباره ،فراوان كوشش و تالش با مادر .دوديم

 بدون كنديممغازه آن طرف به دنيدو به شروع باز ند،ك مشاهده را يفروشيبستن مغازه كه
 انتظـارش  در اسـت  ممكـن  يعـواقب  چـه  مادرش از شدن جدا صورت در بينديشدكه    اين

ـ    مـي  كـه  يامـسأله  تنها .باشد ـ ا دتوان  و يبـاز اسـباب  وجـود  د،كنـ  جـذب  را كـودك  ني
   .است رنگارنگ يهايخوراك
 خود قلب كنندهكنترل و مالك ت،اس خارج مادرش كنترل از كه كودك اين مانند زين ما

ـ دن امور و رنگارنگ ياياش دنيد محض به و ميستين هـا     آن يسـو  بـه  د،خـو  درذهـن  يوي
ـ ي قلـب  حـضور  .ميهست نماز حال در كه ميكن  مي فراموش و يمشو   مي كشيده  حاضـر  يعن
 خـدا  سـمت  به فقط يقيدقا يبرا را قلب پرنده يعني ؛نماز در قهيدق چند يبرا قلب كردن
   .ميده پرواز

 يعملـ  يهـا رسـاله  در هـم  مراجـع  اگـر  و است ممكن معرفت و اراده با قلب كنترل
ـ  قلـب  حـضور  با بايستي را نماز كه باشند نداشته ورتص نيا به يحكم  خداونـد  د،خوان

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  348348

نـتُم سـكَاري حتَّـي       تَقْرَبواْ الـصالَةَ وأَ    الَ« :تاس كرده انيب ميكر قرآن در را مسأله نيا ميكر
  . ييدگو  ميچه بدانيد تا نشويد نماز نزديك مستي حال در 1؛»ونَتَعلَمواْ ما تَقُولُ

  م؟ييگو  ميچه دانيم  مينماز در ما ايآ .ييدگو  ميچه بدانيد تا :يدفرما مي! ديكن توجه
  

  ست؟يچ يمست

  ست؟يچ يمست كه دشو  ميمطرح پرسش اين اكنون
 يـد فرما   مي چنين قرآن صريح آيه. نباشد خود گفتار و رفتار متوجه انسان يعني مستي

 اسـت  گفتنـي . ييدگو   مي چه بدانيد تا نشويد نزديك نماز به خبريبي و مستي حال در كه
 چنـين . است شده استفاده عام طور به) مستي معني به (سكاري لغت از شريفه آيه اين در

 طور به بلكه نشويد؛ نزديك نماز به شديد، مست شراب و خمر خوردن از وقتي كه نيامده
 آيـه . دشو   مي گفته غافل شخص به نيز »سكران«. است برده كار به را» سكاري «لفظ مطلق

 در كـه  زمـاني ). ييـد گو   چه مـي   بدانيد تا (»تقولون ما تعلموا يحت «:يدفرما   مي صراحت به
  . يمبر  ميسر به مستي حالت در نوعي به نداريم، توجه گوييم مي چه  آنبه نماز

ـ آ نـزول  شأن به يكار ما و ت،اس ذهن به بيتقر يبرا مسأله نيا ذكر البته  ؛مينـدار  هي
 .ستين شراب يمست فقط يمست :مييگو   مي بلكه .است شراب و خمر ميتحر يبرا هيآ رايز

 اسـت  يشراب همان د،شو   مي انسان يمست موجب چه   آن از ها  انسان همه اي وتر     بيش تصور
 باعـث  كـه  يزيچ هر ت،قيحق در اما .است حرام و نجس و خاص اتيوصخص يدارا كه

   .است شراب منزله به د،گرد انسان يخبر يب و غفلت
  

   كن برطرف را موانع ،قلب حضور يبرا

 بـه  را او توجـه  يظـاهر  لحـاظ  از دشو   مي باعث كه را چه   آن هر ز،نما آغاز در ديبا انسان
                                                      

 .43، نساء .1
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 دارد وجـود  ريتصاو كه ييجا در است بهتر ،ثالم يبرا .سازد دور خود از د،كن جلب خود
   .نخواند نماز د،نكن مي آمدورفت جاآن در ياديز يها انسان اي و

ـ با .اسـت  پرواز يبرا يفرصت دنبال به ت،ماس وجود در كه ياپرنده ـ  را او دي  يسـو  هب
   .آرزوها و آمالهاي  شاخه بر پرواز نه د،كر تيهدا ملكوت در پرواز

 انسان حالت نيا در د،كن مناجات خدا با دخواه   مي كه است جان صفحة نيا ز،نما در
 يخوارشراب به را اوقات برخي تنها ر،خواشراب فرد .نباشد )غافل( مست كند يسع ديبا
 .ميبـر    مـي  سـر  بـه  يمـست  حال در شهيهم ما از يبعض متأسفانه اما ؛دكن  مي يسپر يمست و
  ست؟يچ از ما يشگيهم يمست يراستبه

  
  هاشراب عانوا

 شـمار  بـه  هـا يمـست  همـه  رأس ت،غفل يعني ؛است غفلت شراب ،هاشراب ويرانگرترين

 نيـز  و ايدن حب د،كن  مي هوشيب شدت به را ما كه هاشراب نيتريقو از گريد يكي .دآي  مي

 از چـه    آن هـر  بلكـه  ؛دشو   نمي خالصه يجنس مسأله در تنها ت،شهو .است شهوت شراب

 همـه  كه ستين گونه نيا البته .باشد شهوت است ممكن شد،با خارج ما يزندگ ضرورت

 از د،شـو    مـي  غفلـتش  باعث را چه   آن هر بكوشد ديبا آدمي بلكه ؛باشند زاهد ديبا ها  انسان

 از كـه چنانآن نه و كند يزندگ ريحص يرو كه باشدچنين     اين نه ي،عبارت به .كند دور خود

 ؛كنـد  يدگيرسـ  اشيويدن يزندگ وريز و زر به چگونه كه باشد نيا فكر به شب تا صبح

 ،شراب نيا يهوشيب و يمست اثر و بود خواهد شهوت شراب مست صورت، اين در زيرا

   . .است ياخرو يزندگ و امتيق و خدا از بودن غافل

 ميتـوان    نمـي  باشـيم،  نشده خارج »وهوس اهو« يهوشيب و يمست از كه يزمان تا ،پس

   .مييگو  ميكه با و مييگو  ميچه ميبدان كه ايگونهبه ميبخوان يقيحق ينماز

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  350350

   است مؤمن معراج لهيوس ز،نما

 بلنـدي  بـسيار  سـخن  جملـه،  اين). دكن   مي مناجات خدا با نمازگزار(»  ربه ي يناج المصلي«
 در اسـت،  قـدر  هـاي شـب  و جمعه هايشب مختص مناجات، كه يمكن   مي گمان ما. است

 مناجات خدا با مرتبه پنج روز،شبانه طول در انسان و است مؤمن معراج نماز، كه صورتي
  ! كند؟ مناجات خدا با قلب حضور بدون آدمي است ممكن آيا. دكن مي

 سـخن  گريكـد ي بـا  دوسـت  دو كه دشو   مي گفته يفيخف يصدا آن به نجوا :ميكن دقت
 نجـوا  امـا  ؛ميهـست  يزيـ چ كردنطلب حال در معموالً يم،كن  مي دعا ما كه يزمان .نديگو  مي
 ،ميكن ديمق نيسنگ كلمات به را خود كه ستين يازين ت،مناجا در .است تري  نزديك همرتب
 معنـا  دارد، اهميـت  چه   آن نجوا در .»بگو تنگت دل دخواه   مي چه هر«معروف قول به بلكه
   .لفظ نه است
  

  ندآموز  ميرا خواستن چه و كردن طلب گونهچ تيب اهل ،دعاها در

 يبلنـد  اريبـس  نيمـضام  يدارا كه دهيرس ارث به ما يراب �اطهار ائمه از فراواني دعاهاي
   .ندآموز  ميما به را خدا با گفتن سخن چگونه و هستند

 يدرسـت  بـه  ،مكـن   مـي  برآورده را تو حاجت پنج :يدبگو ما به خداوند اگر يد،كن توجه
 چـه  كـه  نـد آموز   مـي  مـا  به �اطهار ائمه اما ؛ميبخواه او از ديبا را يزيچ چه كه ميدان  نمي

 يهمگـ  ،ميبخـواه  خودمـان  زبـان  به را حاجت پنج باشد بنا اگر بسا چه .ميبخواه يزيچ
 مـا  بـه  �اطهار ائمه كه يصورت در .ميكن طلب را يعاد اريبس مسائل و يماد يهاحاجت

 .ديبنگر ليكم يدعا و صباح يدعا به .يمبخواه خداوند از را آخرت و ايدن ريخ ندآموز  مي
   .دندار يلندب اريبس نيمضام دعاها نيا

 قطرات و مييگو   مي سخن خدا با ،يناراحت اي و مشكل با شدن مواجه هنگام ها  انسان ما
 م؟يـ آوريم زبان بر را يخاص كلمات ،حال آن در ايآ .دشو   مي يجار مانيهاگونه بر اشك
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  ؟دشو  ميآرامش باعث كه است يقلب ارتباط اي
 كلمـات  نماز در كه كرده امر ما به خداوند هستيم، غفلت حال در همواره كه جاآن از
 دارد، اهميـت  چـه    آن امـا  دهـيم؛  انجام را مخصوصي حركات و بياوريم زبان به را خاصي

 إال بحـضور    الصلوة« :اندفرموده چنين �معصوم امام ،رو   اين از. خداست با ارتباط برقراري
 كـردي،  گـي دلتن احـساس  هرگـاه  داده فرمـان  كه است خداوند لطف واقع در اين» القلب

 نياز و راز تا شود برقرار ارتباط بايد اما. بگو سخن من با و بايست نماز به و بگير وضويي
  . گيرد صورت مناجات و

ـ آ كـه  كنـد  خطـور  يبرخ ذهن به سؤال نيا است ممكن  سـخن  خـدا  بـا  مـا  وقتـي  اي
   دهد؟يم را ما پاسخ زين خدا ،مييگو مي

 كـه  رفتـه  يرئـوف  خداونـد  يسـو  به زيرا ؛دهديم را اشبنده جواب خداوند ترديد  بي
 سـرزنش  را او گاه  هيچ د،پذير   مي كند توبه كهدرصورتي د،باش كرده بد چند هر را اشبنده
  :دآورينم هم شيرو به يحت و د،كن نمي

  يآ باز يپرستبت و گبر و كافر گر    يآ باز يهست چه  آنهر ي،آ باز
  يآ باز ي،شكست توبه اگر بار صد    ستين يدينوم درگه ما درگه نيا

 دست انسان به او با كردنمناجات از پس كه است آرامشي همان ،خدا جواب ،واقع در
 امـا  ،مييگـو    مي سخن نماز در خدا با ما .باشد كلمات با حتماً دينبا كه دادنجواب .دهدمي

 و يمـست  حـال  در زيـرا  ؛رديـ گينم صورت ازين و راز آن د،ندار وجود قلب حضور چون
 چيهـ  و مييبگو سخن خدا با حاال نيهم است ممكن كه يصورت در .ميبر   مي سر به غفلت
ـ  جـواب  .باشـد  مـا  يگوپاسخ خوبي به نيز خداوند ياوريم،ن زبان بر هم ياكلمه  د،خداون
   .دهديم دست ما به ازين و راز از پس كه است يآرامش همان

 او بـا  كـه  ديهـست  يسك يوجوجست در يناراحت هنگام كه آمده شيپ شما يبرا حتماً
 ژرف يآرامش به يد،كن  مي دل درد خدا باكه     همين اما ؛ديابي  مين را يكس يول ؛ديكن دل درد

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  352352

   .ديياب  ميدست
 اياندازه به يعني است، قلب حضور ميزان به بسته نماز شدن قبول دشو  ميگفته وقتي

 :اسـت  ارتبـاط  راريبرق نماز، اصل كه چرا است؛ قبول نمازت داري، ارتباط خدا با تو كه
  .» ربهي يناجالمصلي«

  
   است وت قلب حضور مقدار هب نماز از ات بهره

 دگذر   مي انسان يك عمر از سال پنجاه گاهي كه است شده نقل �صادق امام از حديثي در
 :ينـد فرما   مي �رسول حضرت! بدتر؟ اين از چيزي چه و! نبوده قبول مورد او نماز يك اما
 نمـاز  از شـان بهـره  كـه  ييها   انسان بسيار چه» تعب صلوته من حضه يكون قائم من كم«

 قلـب  حضور اگر حتي كه است ديني واجبات جزء نماز البته. است خستگي تنها خواندن،
 ارتبـاط  خدا با كه است اياندازه به دبر   مي انسان كه ايبهره اما شود؛ ترك نبايد نباشد، هم

  . است داشته
ـ  و ربـع  تنهـا  ز،نما كي از گاهي كه است نيهم يبرا ـ  و نـصف  اي  مقبـول  آن ثلـث  اي

   .اوست با ازين و راز و خدا با نماز در انسان ارتباط اندازه به نيا و دگرد مي
ـ  و شـده  واقـع  قبول مورد آن دهم كي ز،نما كي از كه دشو   مي گفته يگاه  را نمـاز  اي

 يمـاد  و يكـ يزيف جـسم  كه است يحال در نيا !زننديم نمازگزار صورت به و چاننديپيم
 .اسـت  گـر يد يجا در دنيكش پر حال در او قلب و وجود پرنده اما ؛ستادهيا نماز به انسان

  .» لك من صالتك إال ما أقبلت عليه من قلبكما« :شده انيب كه استرو   ايناز
 انـس  خـدا  بـا  كـه  يااندازه به مگر بردينم يابهره دخوان   مي كه ينماز از انسان يعني

   .باشد داشته
 يبرقـرار  ،گمـان    بـي  و كنـد  برقـرار  ارتباط خدا با انسان كه است آن مناجات ،نينابراب

ـ ا جملـه  از ؛دارد وجـود  نهيزم نيا در يفراوان ثياحاد .ستين سازگار غفلت با ارتباط  ني
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 بـه  خداونـد    همانـا  ؛» صوركم ي قلوبكم ال ال   ي ال ي اهللا ير  إن« :يدفرما   مي كه فيشر ثيحد
  . هاي شما  به صورتنه د،كن  مينگاه شما هاي قلب
   .صورت نه است، مطلوب قلوب تقواي :يدفرما  مييگريد يبايز ثيحد و

ـ با حـال  همـه  در بلكه نماز، حال در تنها نه انسان ،ثياحاد نيا براساس  يتقـوا  از دي
 ؛دهد انجام را ياريبس كين يهاكار اي و بدهد صدقه او است ممكن .باشد برخوردار قلب

   .است داده انجام خدا يبرا خالص را عمل نيا اندازه چه تا كه است نيا مهم اما
   ينان ينان لقمه طلب در گر               يجان يجان منزل طلب در گر

  يآن يآن يپ اندر كه زيچ هر               يدان تا متيگو رمز به نكته نيا
  
  عبادت در تين نقش

 هـر  در كـردن نيـت  بـا  انسان ؟كرد تين ديبا زين صدقه چونهم اعمالي براي آيا :دپرسن يم
 بـال  و قـضا  رفـع  يبرا را صدقه يگاه او كه است حيصح .دشو   مي نزديك خدا به ي،عمل

 او بـه  را مال نيا خداوند كه دهد انجام تين نيا با را عمل نيهم اگر اما د،كن  مي پرداخت
 دور را بال هفتادكه    اين بر عالوه ،كرده تيعنا وي به زين را بودن ريخ واسطه قيتوف و داده

ـ ن نيا .است داده قرار گريد يها  انسان و خدا نيب ضيف واسطه را خود كرده،  ،عمـل  و تي
 قرار واسطه را يانسان خداوند كه دخواه   مي تيقابل قتيحق در و دارد ييباال اريبس ارزش

   .كند دايپ يتجل انسان در »جواد« و »ميكر« مانند خداوند اسماء از يكي و دهد
  

  اهللا اسماء يتجل ييابيز

 فـضائل  بـه  و كرد پاك رذائل از را نفس و شناخت را خود ديبا خداوند اسماء درك يبرا
 جـواد  و ميكـر  كـه  يكـس  يول .است دهينچش را بودن جواد لذت بخيل، شخص .آراست

 قابـل  عنـوان  چيهـ  بـه  كـه  دكن  مي پيدا ييبايز اريبس احساس ،بخشش و بذل هنگام ت،اس
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   .ستين وصف
 قـت يحق در دارد، نيكي صفت كه ايبنده هر و است ميكر خداوند كه بداند ديبا نانسا

 انـسان  در را تيقابل نيا خداوند .است دهيرس او به پروردگار هيكمال صفت آن از ياحهيرا
ـ ا كه يموجود تنها .گردد االهي اسماء تمام يمتجل بتواند كه است داده قرار ـ قابل ني  را تي

   .است كامل انسان ،رسانده تيفعل به و كرده شكوفا
 زمـان  آن در و گـردد  اهللا اسماء يمتجل دتوان   مي نفس هيتزك و خداوند معرفت با انسان

ـ ن يكامل يها  انسان هنوز ما .دياب   مي رشد انسانيت كمال و كامل انسان درجه به  امـا  ؛ميستي
   .شد كينزد كامل انسان بهتوان   مي،نفس با مجاهدت و تالش ساية در

 و ميكـر  مـن  كه شود مغرور خودش به د،كر كمك يكس به انسان اگر كه ستين نيچن
 و دهيرسـ  مـشامش  بـه  خداوند اسماء نيا از كم اريبس يمينس تنها انسان نيا .هستم جواد
كـه    ايـن تا است شيافزا به رو كمال نيا همچنان و هستند يتركامل يها  انسان او از باالتر

 در كمـال  صـفات  تمـام  ي،عبـارت  بـه  .درس   مي روردگارپ اقدس ذات يعني ،مطلق كمال به
 يكين صفات يدارا ها  انسان اگر و .است موجود يتعال حق ذات در ممكن وجه نيتركامل
 كمال او چون ؛هستند پروردگار هيكمال صفات نيا از يكم اريبس يتجل قتيحق در د،هستن
   .است مطلق

ـ ز نـور  ،كامـل  تيرضـا  با نه اما د،ده انجام را يخوبكار يكس چه چنان  نخواهـد  يادي
 اندك اريبس چند هر را يريخ كار هر اجر خدا .است خداوند مقبول هم باز اگرچه ؛داشت
   .دكن  نميعيضا باشد

 ،بـال  و قـضا  رفـع  يبـرا  نفـر  كي .ندكن  مي كمك گرانيد به مختلف ليدال به ها  انسان
 ايـ  و يمـاد  نـه يزم در( يكس بودن ازمندين از انسان اگر اما ...و ثواب حصول يبرا يگريد

 تيـ عنا وي بـه  كه يقيتوف بابت از را خداوند ديبا ت،شتاف او كمك به و شد آگاه )يمعنو
 دنيرسـ  كمـال  به سبب كه كند تشكر زين ريفق خود از ديبا نيا بر عالوه .باشد شاكر شده
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 را يحـاجت  يشخـص  در چـون  �اطهـار  ائمـه  كه است سبب نيهم به .است هشد او تين
 بـه  انهيمخف چنان و آورد زبان به را خود حاجت او كه دادندينم اجازه د،كردنيم احساس

   .گردد دارحهيجر شغرور مبادا كه كردنديم كمك او
 دنـد بر   مي جلو را خود دست د،كردنيم كمك يازمندين به كه يزمان بزرگان ازاي    عده

 مند،ازين به كمك از بعد يبرخ و تنددانس   مي خدا دست را رندهيگ دست چون د،بردار او تا
 كـه  خالص و پاك تين آن اما ؛هستند يكي همه هايرسانكمك .بوسيدندمي را خود دست

 از يكـار  يانـسان  اگـر  .اسـت  پـذير    امكـان  معرفت با تنها كه دارد ارزش د،باش خدا يبرا
ـ  خود از اما د،ده انجام گرانيد يبرا كه دآي   مي بر دستش ـ ليب  خداونـد  دهـد،  نـشان  تياقي
   .دهديم انجام يگريد قيطر از را يرسانكمك
  

   است بشر يفطر ازين واقع در ي،شرع فيتكل هر

 بـه  خداوندكه     اين نه ت،اس بشر يفطر ازين واقع در يشرع فيتكل هر :ميباش داشته توجه
 د،برگردانن يرو او اطاعت از ،خدا بندگان تمام اگر رايز ؛باشد داشته ازين ما عبادت و نماز

 بـه  كـه  ميهـست  ما نيا بلكه د؛شو   نمي وارد ايخدشه پاك ذات آن يخداوند و متعظ به
   .ميدار مطلق ازين خدا به قرب يبرا عبادت
 پزشـك  نـزد  ونيناسيواكس يبرا را خود فرزند كه بگيريد نظر در را يمادر ،مثال يبرا

ـ   مـي  لتحم را او درد و هيگر مادر اما ؛ديگريم و دكن  مي درد احساس كودك .دبر  مي  ؛دكن
ـ  .است فرزندش نفع به مسأله نيا كه داند   مي چون ـ آفر را انـسان  د،خداون  نفخـه  از و دهي
 شده واقع مالئكه مسجود كه است انسان قتيحق ،نفخه همان و دهيدم او در خود يملكوت

   .برسد تكامل به صالح عمل و عبادت با ديبا و
  
  است عتيطب ماوراء عالم از ،انسان

 باعـث  عـالم  آن بـه  او حـد  از شيب انس .ديگريم شدت به دشو   مي متولد تازه كه ينوزاد
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 گريـه  و كنـد  ينـاراحت  احـساس  شـدت  بـه  )مـاده  عالم( ديجد طيمح نيا در كه دشو  مي

 ،گرفته بغل در را نوزاد نيا ،نيوالد .ستين مأنوس هنوز او يبرا ايدن رايز ؛دهدسر شديدي

 آغـوش  در را وي ر،مـاد  ؛دهنـد يمـ  قـرار  منر و گرم رختخواب در را او ؛ندكن  مي نوازش

ـ دن امـور  بـه  آرام آرام د،نـوزا كـه      اين تا خورانديم او به طعمخوش شير از و دگير  مي  يوي

 يتـر    بـيش  زمـان  چـه  هـر  امـا  ؛اسـت  يملكـوت  اريبس نوزاد د،تول آغاز در .دكن  مي عادت

 دكن  مي عادت ماده معال نيا به و دشو   مي دور داشت قرار آن در كه يعالم آن از د،گذر  مي

   .دكن مي فراموش را خود ياصل وطن كه دشو  مييحد به ايدن به او تعلق يگاه و

ـ ن قـت يحق در ،كـرده  واجـب  بنـدگانش  بر خداوند كه يحكم و فيتكل هر گفتيم  ازي

 احكام يبرخ فلسفه ،علما است ممكن .دارد يسازگار انسان فطرت با و است بشر يفطر

 ،حـال  هر به .ريالغ و است نيهم احكام فلسفه كه ستين امعن نيبد اام ؛باشند كرده انيب را

   .دارد ييهاحكمت يحكم هر يبرا و است ميحك خداوند
  
  انسان ياصل وطن يادآوري يبرا نماز

 بـه  انسان اصلي وطن يادآوري براي را آن خداوند، كه است اين نماز هايفلسفه از يكي

 كفـه  كنيـد  اضافه ترازو كفه يك به چه هر. بگيريد نظر در را ترازويي. است داده قرار او

 معنـوي  امـور  از كند، يتر  بيش توجه مادي امور به چه هر هم انسان. رود   مي باالتر ديگر

  . دشو  ميغافل

 ظهـر  ؛بخوانـد  نمـاز  ديبا آفتاب طلوع يحت و روزانه كار آغاز از قبل صبح روز هر او

ـ با زين عصر هنگام د،بخوان نماز دياب درس   مي خود اوج به يزندگ مشغله كه يزمان  نمـاز  دي

ـ ا ريـ غ در ؛بخواند نماز ديبا هم روزانه تالش از بعد و غروب هنگام د،بخوان  ت،صـور  ني

   .كرديم فراموش كامل،طور  بهرا اشياصل وطن
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   است تردشوار هم آن از كندن دل باشد،تر   بيشاتيماد به تعلق چه هر

 هرچـه  زمان گذشت با كه چرا ؛كنند عادتتر     كم اتيماد و ايدن به تا بكوشند ديبا ها  انسان
 كنـدن دل يابد، فزوني ماديات و ماده به اشيدلبستگ و كند عادتتر     بيش اتيماد به انسان

ـ  كـردن  خـارج  ،مثال يبرا .بود خواهد تردشوار تعلقات نيا از  اريبـس  نيزمـ  از نهـال  كي
   .دارد يقو ييهاشهير كه است تنومند درخت كي كندن از ترراحت

  
  !كن ريشه را هرز هاي علف وجودت، ختدر رشد يبرا

 شهيـ ركه     اين از قبل د،هستن او وجود در ييهادرخت مانند كه را رذائل بكوشد ديبا انسان
 كماالت درخت ،آن يجا به و سازد خارج خود وجود از د،گردن محكم و سخت و نددوان

 چـون  كه كنند تصور جوانان شايد .كند ياريآب صالح عمل با را آن و نيگزيجا را مانيا و
 بدانند بايدها   آناما د،باشن يويدن هاي لذت و يخوش دنبال به ديبا د،هستن يجوان نيسن در
 عـادت  آن بـه  كـه  چـرا  ؛بود خواهد سخت شدت به ها  لذت نيا كردندور زمان، مرور با

ـ معنو از را مـي آد و دشـو    مـي  غفلت باعث اتيماد به حد از شيب تعلق .اندكرده  دور اتي
 يطور به ؛دشو  تر مي    كم آخرت به انسش د،ريبگ انستر     بيش ايدن به انسان هرچه و دكن  مي
 تعلـق  ايمعن به ايدن حب؛  »يئة رأس كل خط   يا الدن حب« :شده واردچنين     اين ثياحاد در كه

   .دشو  ميمحسوب گناهان چشمهسر كه است دنيوي امور به خاطر
 

  يشو  ميدورتر طبيعت ماوراء از ي،ابي تعلقتر   بيشعتيطب به اندازه هر

 د،كـر يم هيگر شدت به كه بود ناراحت آمدن ايدن به از اياندازهبه تولد آغاز در كه يانسان
 عالم از د،ابي تعلقتر     بيش عتيطب به اندازه هر آدمي !كرد؟ عادت ايدن به حد نيا تا چگونه
 شدن دور باعث ي،ماد لذات به حد از شيب شدن مشغول و دشو   مي دورتر عتيطب ماوراء

   .دارد همراه به را يفراموش و غفلت و دگرد  ميخدا از
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  شتنميخو دل احوال از غافل چرا كه       سخنم شب همه و است نيا من فكر هاروز
  وطنم ييننما آخر مرو  ميكجا به        بود چه بهر آمدنم ،امآمده كجا ز

 آمده ايدن نيا به ايآ .»رود  مي كجا به و آمده چه يبرا ،آمده كجا از« كه بداند ديبا انسان
  !بخواند؟ هم ينماز كي د،ش كاربي وقت هر و بپردازد يويدن و يماد امور به تا

  
  !؟كند غفلت خود از و باشد زيچ همه فكر هب انسان است واراسز ايآ

 و خـود  تربيـت  از امـا  كنـد؛  تالشقدر     آن زندگي، در موفقيت براي انسان كه رواست آيا
 چيز همه فكر به انسان است سزاوار آيا! باشد؟ غافل است» يالله فةيخل «كه خلقت هدف
 اندكرده مشغول روزمره و مادي امور به را خود چنانآنها     انسان خويش؟ از غافل و باشد

 بـه  تـا  كند شكوفا را خود استعدادهاي تالش، با بايد انسان. اندماندهباز اصلي هدف از كه
  . دشو  نميعطا او به فرصتي ديگر رسد، پايان به هافرصت اگر زيرا برسد؛ كمال

 امكانات هم چند هر دشو   مي بزرگ يوقت د،باش نرفته مدرسه به يكودك اگر ،مثال يبرا
 .دبـر    مـي  رنج خود نقص نيا از و دكن  مي نقص احساس باز د،باش داشته ارياخت در ياديز

 يآمـادگ  يكودك در اما است دشوار اريبس د،بپرداز آموختن به بخواهد يبزرگسال در او اگر
   .داشت يريادگي يبرا ياديز

 را بهـشت  ،مـردم  چـون  .هـستند  دالن  سـاده  ت،بهش اهل اكثر كه شده انيب يثيحد در
 در .اسـت  بهـشت  به رفتن يبرا تالششان تمام و اندمانده غافل خانه صاحب از و ندبين  مي

 تـو  خود ما .دشمنان به را جهنم و بده دوستان به را بهشت :دنيگو   مي اهللا اءياول كه يصورت
   .ميخواه  ميرا

 با ارتباط برقراري سايه در انسان. است آخرت و دنيا در بودن خدا با دارد، اهميت چه آن
 حقيقـي  بهـشت . باشـد  بهـشت  در نيز دنيا همين در دتوان   مي او با نياز و راز و مناجات خدا،

  . يافت دست آن بهتوان   مياالهي جاذبه بودن و اخالص و تالش با كه است »اهللا لقاء«
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   توست ادي دل مونس چون دل انس ميجو چه از
  ييتو درمان تيغا چون خود درد ميگو كه با

  
   نماز در �ائمه هايتحال

 يجـار  زبـان  بر نماز نيح در ديبا كه يكلمات يعني اقوال .است يافعال و اقوال يدارا نماز
 ركـوع  ،اميق :دمانن ؛پرداختها     آن به نماز در ديبا كه دشو   مي گفته يحركات به فعالا و شود

  د؟شو  ميخالصه افعال و اقوال نيهم در نماز ايآ اما .سجود و
 �اطهار ائمه و �رسول حضرت چرا شد،   مي خالصه افعال و اقوال نيهم در نماز اگر

 دارند، آگاهي اقوال يادا و افعال امانج يچگونگ به يكس هر از بهتر و هستند علم منبع كه
  ند؟شد  مييبيعج حاالت يدارا نماز هنگام

 جز به نماز ،دهيرس ما به �اطهار ائمه و �رسول حضرت از كه ياريبس ثياحاد طبق
   .است آن يباطن و يملكوت جنبه همان كه دارد يباالتر جنبه ي،ظاهر جنبه
  

   او استعداد ةانداز به نماز در مؤمن عروج

  :دكر اشاره ريز ثيحد بهتوان   ميثياحاد نيا جمله از
 انـسان  براي نماز در كه معراجي آيا. »المؤمن معراج الصلوة «:يدفرما   مي �خدا پيامبر

 جـسم  عـروج  دتوان   نمي معراج،گمان     بي است؟ او ظاهري جسم با د،شو   مي حاصل مؤمن
 بـه  مـؤمني،  انسان هر. رود  مي باال و دياب   مي عروج كه است ديگري چيز بلكه باشد؛ مادي
 معـراج  امـا . رود   مـي  معـراج  بـه  نمـاز  در قلـب  وحضور خويش استعداد و ظرفيت اندازه

 حـضرت  روح يعني گرفت؛ صورت حضرت آن بزرگ روح و جسم با �رسول حضرت
 خود با را حضرت جسم توانست كه بود رسيده بساطت و لطافت از باال بسيار ايدرجه به
  . برساند عروج به

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  360360

 نمـاز  در قلـب  حـضور  بـدون  عـروج  ايـن  ايآ اما ؛كند دايپ عروج نماز در ديبا سانان
 اگر كه يمكن  مي تصور د،شو  مي گفته سخن قلب حضور درباره كه يزمان !است؟ پذير  امكان
 نمـاز  كه گمان نيا .ندارد ياشكال چيه نهوگر ؛است بهتر شود خوانده قلب حضور با نماز

 ز،نمـا  روح و نـت يز ،اصـل  و است نادرست د،هستن هم از جدا مسأله دو ،قلب حضور و
   .است نيالعالم رب با ارتباط و قلب حضور

 رفـع  يبـرا  تنهـا  انسان اگر و است واجب ...و سجود و ركوع و اميق شامل نماز ظاهر
 .بردنمي ايبهره عبادت باطن و قتيحق از اما ؛برندينم جهنم به را او د،بخوان نماز فيتكل

 عمـل  چـرا  كـه  نكنند خواستباز انسان از مرگ از پس كه است نيا يبرا هاعبادت ظاهر
 حشر و قبر در نوري صورت به كه است اين يبراها     آن باطن اما ي؛انداده انجام را واجب

 مناجـات  و ذكر و نماز اصل د،باش   مي انسان همراه شهيهم كه ينور نيا و درآيد امتيق و
   .است پروردگار با

 و  ي الصلوة لـذكر   أقم« در تأمل با بنابراين است؛ تضاد در غفلت با رذك ديگر سوي از
 ،)بـود  نخواهـد  غفلـت  بـا  ذكـر  و خداسـت  ذكر براي نماز قيام(» اليكون الذكر مع الغفلة   

  . دارد ضرورت نماز در قلب حضور چرا كه يابيم درمي
  

  قبر در عبادات نور

 مـشاهده  را ينـور  يكيتـار  آن در د،گيـر    مـي  قرار قبر در انسان وقتي كه است ثيحد در
 ؟يهست چه تو كه دپرس   مي نور آن از بنابراين ؛است دهيند آن ييبايز به تر،پيش كه دكن  مي
ـ    مـي  را يگـر يد نـور  .هستم تو نماز نور من كه دهديم پاسخ نور آن ـ ن نـور  آن از ؛دبين  زي
 ريسـا  و حـج  نور ت،صور نيهم به .هستم تو روزه نور من كه شنودمي پاسخ و دپرس  مي

 در ينـور  د،شـون  خالصـه  يظـاهر  جنبه در عبادات اگر گمان  بي. دبين   مي را خود عبادات
   .داشت نخواهد وجود انسان يبرا آخرت
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 ملكـوت  بـا  او ملكـوت  تـا  گـردد  نيعجـ  عبادت باطن با انسان باطن ديبا ي،عبارت به
 خود اعمال و عبادت ملكوت و قتيحق ايدن آن در انسان ت،حال نيا در .شود يكي عبادت

   .ديد خواهد را
 اعمال كه اندازه هر مناسك، و اعمال انجام از پس درو   مي حج به كه يانسان ،مثال يبرا

 قبـر  در ينور عنوان به آن و دكن  مي درك را آن باطن دهد، انجام خدا يبرا خالص را حج
   .مانديم يباق انسان يبرا

  
  گذرد؟  ميچه محتضر بر

 زبـان  .دشو   مي مجسم چشمانش يجلو مرتبه كي اشيزندگ مامت ر،احتضا حال در انسان
  :دنكن مي انيب احتضار حال در شخص يبرا شرح نيا به را يحال

 آن آوردن دسـت  به يبرا يگاه يحت و آورده دست به فراوان تالش با را يمال ،انسان
 آن بـه  رو .كنـد  تـرك  را مال نيا ديبا كه دهيرس فرا يزمان اكنون .است شده آلوده گناه به

 اكنون تو .نكردم فروگذار يكوشش چيه از تو آوردن دست به يبرا من :يدگو   مي و دكن  مي
 تيبرا متوان   مي كه يزيچ تنها :ددهيم پاسخ مال ؟يده انجام من يبرا يتوان   مي يكار چه

   .يدار طلب من از كفن كي اندازه به فقط تو و است كفن كي تنها ،كنم فراهم
 عمر و دميكش يفراوان زحمت شما يبرا من :يدگو   مي و دكن  مي انشفرزند به رو انسان

ـ    مي انجام يكار چه من يبرا شما ،ختمير شما يپا به را خود يجوان و  فرزنـدانش  د؟دهي
   .ميكن بدرقه گور لب تا را تو كه است نيا ما فهيوظ تنها :ددهنيم پاسخ

 دهديم پاسخ او كين عمل د،هخوا   مي ياريها     آن از و دكن  مي خود اعمال به رو گاهآن
 همـه  و حـشر  ر،قبـ  در راه آخر تا و رمگذا   نمي تنها را تو ت،فرزند و مال برخالف من كه

 انـسان  همـراه  آخـرت  در شـر  و ريـ خ از اعـم  انسان اعمال تمام .هستم همراهت ،مواقف
   .ندشو  نميجدا او از و ماننديم
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  اعمال ملكوت

 بـا  بـاطنش  كـه  بكوشد ديبا انسان ت،سين يظاهر زيچ اعمال ملكوت و باطن كه جاآن از
 انجـام  انـسان  كـه  يريـ خ عمـل  هـر  .گردد يكي آن با و باشد ارتباط در ريخ اعمال باطن

 بـر  د،زنـ يمـ  سـر  او از كه نيز يشر عمل هر و ردگذا   مي ريتأث او قلب و باطن بر د،دهيم
   .است تأثيرگذار وي نفس

ـ  انسان يظاهر جسم )مرگ امهنگ( دشو   مي جدا بدن از روح كه يزمان  ،شـده  جـان يب
ـ ن بـدون  جـسم  ميـابي   ميدر كه جاستنيا از .ستين يحركت گونه  هيچ انجام به قادر  يروي
ـ ا بـه  منبع از ديبا كه يانرژ و روين چون .ستين يعمل چيه انجام به قادر )روح( يباطن  ني

  .ستين ياهرظ جسم نيا ،انسان اصل كه ميابي درمي پس .است شده قطع ديرس  ميجسم
  

   قلب ايمعن در

 نهيسـ  چـپ  سـمت  در كه است شكل يصنوبر گوشت تكه همان يظاهر قلب از منظور
 .است شگاهيپاال و تلنبه مانند قلب نيا عمل .دارد قرار سياه يخون آن، درون و گرفته قرار

 از پـس  و اندكـش    مي خود سوي به هارگ توسط دارد قرار بدن در كه را يخون ،سوكي از
 .اندرسـ    مـي  بدن سراسر به يمخصوص يهارگ توسط را شده هيتصف و زيتم خون يه،تصف
 خطـر  بـه  يزنـدگ  ،آن در اخـتالل  نيتـر كم با كه يطور به ت،اس ياتيح اريبس قلب نقش

ـ نام يوانيح روح دارد، وجود قلب نيا در كه ياتيح و روح .افتديم ـ ا از د،شـو    مـي  دهي  ني
 نفخـه  كـه  يروح با روح نيا ترديد،  بي .است يرجا زين واناتيح در اتيح نيا كه جهت
   .دكن مي فرق دشو  ميدهينام االهي

 كـه  روحـي  آن نـه  اما هستند؛ روح داراي پشه يك حتي و جوجه پرنده، يك مثال، براي
 كبـد  از كـه  است سياهي خون قلب، اين جوف در موجود خون. دشو   مي ناميده االهي نفخه
 و دماغ به و آيددرمي لطيفي بخار صورت به تنفس، و قلب ضربان كمك به و دشو   مي توليد
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 مجرد و روحاني ييم،گو   مي سخن آن بارة در ما كه قلبي اما. دشو   مي برده حسي اعضاي تمام
 موجـودات  سـنخ  از كه است ابداعي مخلوق يك و رباني لطيفه يك است، ماديات و ماده از

 به متعلق يعني است؛ مادي غير عالمي مر،ا عالم از منظور. است امر عالم از بلكه نيست؛ ماده
  . باشد داشته را مادي موجودات هايمحدوديت و هاويژگي تا نيست ماده عالم

 واسطه به دهنديم انجام جوارح و اعضاء كه يحركات تمام و است بدن بر طيمح ،روح

   .است ماده از ريغ يباالتر زيچ زين يظاهر قلب كنندهاداره .است آن وجود

 يمـاد  قلـب  نيا به يكس چه كه دآي   مي شيپ سؤال نيا ميكن دقت ياندك ميبخواه اگر

 دهد؟ انجام را خود كار يدگيچيپ و ظرافت نيا با و باشد قيدق حد نيا تا كه داده آموزش

 ارتبـاط  مـا  يمـاد  بدن با يظاهر قلب يروين از باالتر ييروين ميابي  ميدر كه جاستنيا از

 قـرار  بـد  و خـوب  اعمـال  مـورد  در جـواب  و سؤال مورد و است مدرِك كه چه  آن. دارد

   .يماد جسم نيا نه دارد تعلق امر عالم به كه است يروح همان د،گير مي
  

   معاد شناخت مقدمه ؛نفس فتمعر

 و روح در د،دهـ يم انجام وي كه يعمل هر .بشناسد را خود ديبا معاد شناخت يبرا انسان

 مبـتال  عـذاب  بـه  را شخوي كه است انسان خود اين ،واقع رد و گزاردمي ريتأث او قتيحق

   .كرد خواهد درك را مسأله نيا آخرت در و كرده

 اهـل  يبـرا  روح قـت يحق شناخت و است معاد شناخت يبرا يامقدمه ،نفس معرفت

 كه يانسان زيرا نيست؛ پذير   امكان هستند اتيماد و ماده در محجوب كه يكسان و عالم نيا

ـ ا .بـشناسد  را روح قـت يحق بتواند است محال دارد، قرار يظلمان پرده در  درك مـسأله  ني

 قـت يحق ي،مـاد  جسم نيا جز كه دريابد و بشناسد را خود ديبا انسان يعني .است يكردن

   .ميكن مي درك را آن وجود ،بدن در روح تصرفات از ،واقع در .دارد وجود زين يباالتر

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  364364

  ؟شوي خواب مانع تواني نمي چرا

 كـه  يانـسان  مثـال،  بـراي  ؟يشـو  خـواب  مـانع  يتوان   نمي چرا كه ايكرده رفك تاكنون آيا
 يجـا  بـه  بخواهـد  كـه  باشـد  داشـته  هم ياديز يهاكار چند هر د،كن  مي خواب احساس

 خـواب  اريـ اختيب كه چرا ؛ندارد وجود او يبرا امكان نيا د،كن يدگيرسها     آن به دنيخواب
 بلكـه  بخوابد كرده اراده كه ستين انسان يماد جسمجا     اين در پس .دشو   مي غالب وي بر

 مورد در كه يزيچ نيتركم .دكن  مي مجبور خواب به را او يماد جسم نيا از فراتر يقتيحق
 ؛دشـو    نمي خالصه يماد جسم نيا در تنها انسان كه است نيا ت،گفتوان     مي قتيحق نيا

 مـورد  كـه  همـان  ؛سـت ا االهي نفخه و تينوران جنبه آن و دارد فراتر و برتر يقتيحق بلكه
   .گرفت قرار مالئكه سجده
  

  ميبر  مييپ آن قتيحق به روح آثار از

ـ ي .ميبـر    مي پي آن قتيحق به روح آثار از اما ندارد يآگاه چندان روح قتيحق از بشر  يعن
 آگاه آن يچگونگ از يول ؛دارد وجود روح كه ميكن  مي نيقي بدن در روح تصرف قدرت از
   .ميستين

 و قـدرت  آثار از و ستين پذير   امكان مردم يبرا خداوند به كامل معرفت كه گونه  همان
 روح كـه  دشـو    مي حاصل نيقي زين روح قدرت آثار از ند،بر   مي پي وجودش به او رحمت
 را خـود  اگر كه است »رب معرفت با نفس معرفت ارتباط« رب يليدل هم نيا و .دارد وجود

 نفـس  كـردن  پـاك  در انسان كه چه هر ن،بنابراي .شناخت يخواه را خود يخدا بشناسي،
 رايـ ز ؛كنـد  درك را قـت يحق و بـشناسد  را خـود  دتوان  تر مي    بيش بكوشد،تر     بيش خويش
 نفـس  انـسان  كـه  دشـو    مي حاصل يزمان ت،سعاد به دنيرس و يآدم نفس و روح معرفت

   .كند اصالح و تيترب را خود
 ؛نداشـت  وجود آن در يدورتك گونه  هيچ كه بود سفيدي صفحه مانند ما نفس ،ابتدا در
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 و هـا غبـار  ايپـاره  و عـت يطب يهـا غبـار  يبرخـ  ت،گرفـ  قـرار  عتيطب در كه يزمان يول
 روح قتيحق بخواهد كسي اگر حال .گرفت قرار آن بر انسان، اعمال از حاصل يهايرگيت

   .كند پاك هاغبار و گرد و هايرگيت نيا از را يشخو نفس ديبا د،بدان را خود
 .شـد  خواهـد  خود قتيحق درك به قادرتر     بيش و بهتر د،كن هيتزكتر     بيش نانسا هرچه

   .دبر  ميلذت خويش يزندگ از كه است زمان آن در
  نمييآ مهر نهييآ كند مكدر كه       مپسند ايخدا هاستستم گرد دلم بر

 را ييهايخستگ اما ؛دنشو   مي ما لذت باعث مسائل از ياريبس ي،ماد ياياش با رابطه در
 به آن در كه ديارفته يهمانيم كي به شما ديكن تصور ،مثال يبرا .ندكن  مي جاديا ما يبرا هم

 ديبا و ديكن  مي يخستگ احساس ديگرد   مي بر كه يزمان اما است؛ گذشته خوش خيلي شما
چنـين     ايـن  يروحـ  لذت اما يد،برس آرامش به ديبود كرده دايپ كه يلذت آن از استراحت با
 سـبب  و نـد، گير   مـي  قـرار  او قتيحق جزء د،كن كسب را يقيحق ائلفض انسان اگر .ستين

 قبل به نسبت زين يماد اءياش از يحت او ت،حال نيا در .ندشو   مي وي لذت و يوجود سعه
   .دبر  مييباالتر لذت نفس هيتزك از

  
  يبهشت شراب با ايدن شراب فرق

م شَـرَابا     وسـقَاهم  «:يدفرما   مي كه ندرس   مي شريفه آيه اين به كه هنگامي افراد از برخي هـبر 
»...طَهورا

 كـه  شرابي آيا اما است؟ حالل آخرت در و حرام دنيا در شراب چرا :ندپرس   مي 1
  دارد؟ را دنيوي شراب آثار دارد، وجود بهشت در

 حالـت  از را انـسان  و دشـو    مـي  خـستگي  و گيجي باعث دارد، وجود دنيا در كه شرابي
 اگر كه صورتي در. آوردمي دنبال به را فراواني هايسختي آن، از پس و دكن   مي خارج عادي

                                                      
 .21، انسان .1
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  . دگرد  مياالهي جمال سرمست و دشو  مينزديك خدا به بنوشد، طهور شراب آن از كسي
 داشتن آن، دنينوش يبرا اما ؛دهنديم شراب نيا از زين ايدن نيهم در ها  انسان يبرخ به

 ينـوران  و يابـد  دست يهاال يصفا و نور به تا دباش آماده ديبا انسان .است شرط استعداد
 ظلمـات  را ايدن عالم چون .دگرد   مي ترينوران د،شو تر  نزديك خدا به چه هر واقع در شود؛

 نـور  عـالم  بـه  د،شـو  دورتـر  ظلمات عالم از انسان هرچه .نامنديم نور را ملكوت عالم و
   .دگرد  ميتر نزديك
 كـه  يطـور  بـه  ؛دنباش زانيآو آن يهاپرده تمام كه ديريبگ نظر در را ياتاق ،مثال يبرا

 يهـا پـرده  ديبا اما ؛است موجود ديخورش نورجا     اين در .شوند ديخورش نور ورود از مانع
   .ابدي راه اتاق داخل به نور تا كرد زيتم را هاشهيش و ديكش كنار را اتاق

 اتـاق  از د،كـر  ساحـسا  نـور  بـه  را خود ازين شدت به انسان كه يزمان است بهتر البته
 و پـرده  نـوع  هـر  .كنـد  احساس خود بر را ديخورش نور ريتأث وجود تمام با و شود خارج

 همان به و دشو   مي آن تأثير و ديخورش نور دنيرس از مانع ،قيرق چه و ميضخ چه ي،حائل
   .شد خواهد مندبهرهتر   كمديخورش نور از انسان اندازه
  

  روح حجاب

 كـه  يطور به ت،اس گرفته قرار قلبشان بر يميضخ يهاپرده و اه  حجاب ها  انسان از يبرخ
ـ كن  مـي  يخستگ احساس غمبريپ و خدا و نيد دربارة گفتن سخن از يحت اي    عـده  امـا  د،ن
 يشـاد  احـساس  . ...و ملكـوت  عـالم  و قـت يحق و نيـ د ،خدا دربارة زدن حرف از گريد

   .است ها حجاب و هاپرده رفتن كنار اي و شدن قيرق سبب به بايز احساس نيا .ندكن مي
 محـال  انـد گرفته قرار يظلمان يهاپرده در كه يكسان يبرا آن قتيحق و روح شناخت

ـ پ ميتعال و قرآن از استفاده با ديبا .است  و بپـردازيم  يخودسـاز  بـه  �بيـت   اهـل  و �امبري
 تـا  ايـ دن يزنـدگ  از و ميكنـ  كـسب  را خـدا  معرفت ميبتوان تا برداريم، دل از را ها  حجاب
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   .ميببر لذت است داده قرار نيمؤمن يبرا خداوند كه ياندازها
 خداوند تاايم    هآمد و ميهست مسافر ايدن نيا در كه ميشو متذكر خودمان به همواره بايد

   .ميشو »عبد« معنا تمام به و ميبرس تكامل به و شناخته را
 تـا  آمده ايند به بشر .است انسان هدف و قتيحق به معرفت يبرا ،نيد اصول يريفراگ

 خَلَقْـت الْجِـنَّ     ومـا « :يـد فرما   مـي  ميكـر  خداونـد كه     چنان ؛برسد تكامل به معرفت كسب با
الْإِنسونِودبع1.» إِلَّا لِي  
 عمـر  انـسان  كه رواست آيا. رسيد نخواهد كمال به معرفت داشتن بدون عبادت اين البته

  رود؟  ميكجا به و است گذر حال در عمر قافله كه نداند و بگذراند غفلت به دنيا در را خود
  :يدگو  ميشاعر

  دارد ييبها مايه  گرانعمر نيا آخر  نيپرو يگرام عمر نيا مكن باطل صرف
  دارد خدايي دهر اين مكن پرستيبت   مده دست از يرگيخ نيبد وقت گوهر

  دارد يجنان باغ سفر يتيگ دو در  سر به آورد شب دوست خاطره با كهآن
  2دارد يزمان مايه  گرانعمر نيا آخر  مفكن فردا به امروز صتفر نيا هم تو

 از كـه  مانـد ينم انسان منتظر ر،عم قافله كه ميباش داشته خاطر به همواره را مسأله نيا
 يفـرد  چيهـ  و اسـت  گذر حال در قافله نيا .شود ملحق آن به و شود داريب غفلت خواب

   .است يباق عمرش از اندازه چه كه ددان نمي
  دارد فغاني و آه تو غفلت الجرم    يباش ايدن به بسته خدا ز غافل هك گر

ـ با ،نيبنـابرا  .برسـد  سـعادت  و تكامل قله به مستقيم دتوان   نمي انسان  و اول پلـه  از دي
 معـارف  كسب هب و كند شروع د،كنن كينزد خدا به را او كه يكسان با معاشرت و يدوست

  :دبرس خدا حب به سرانجام تا بپردازد
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 و ارزقنا رؤية امـام زماننـا و         اهللا بك يا    انساً معرفتك و حبك و قربك و        ي ارزقن مالله
 كل شـئ    ياجعله مرشدا لنا و اجعلنا من انصاره و اعوانه و اجعلنا من المقربين إليك إنك عل               

  .قدير و صل اللهم علي محمد و اله اجمعين

  



 

  

  

  

  

  : بيست و پنجم جلسه

  
چه كسي هستي و با چه كسي راز و          �

  كني؟ نياز مي

  ميزان معرفت موجودات به خدا �

  انسان كامل كيست؟ �

ــه     � ــداني ك ــد ب ــه باي ــسان چ اي ان

  داني؟ نمي

  ذهن انسان؛ بايگاني معلومات �

  ذهن آشفته؛ مانع حضور قلب �

  ايمان مستقر و ايمان مستودع �

  كتاب وجود انسان �

  معرفت اهللا �

  الهام چيست؟ �

  اشراق چيست؟ �

گروهـي نـور     ا خداونـد فقـط بـه      چر �

  دهد؟ حكمت مي

  اولواأللباب چه كساني هستند؟ �

  لطف خداوند به بندگان مؤمن �

  هاي ورود شيطان راه �

  نماز؛ اولين سؤال در قيامت �

  فرق الهام و وسوسه �

 

  
  
  
  
  

 يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هـم      ومنللَّهِ   لَا تُلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ ا        آمنُوا أَيها الَّذِينَ    يا«
 كـه  آنـان  و د،كنن غافل خدا ياد از را شما فرزندانتان و اموال مبادا !مؤمنان يا 1؛»الْخَاسِرُونَ

   .زيانكارند د،نشو  ميغافل ]خدا ياد از فرزند و مال خاطر به[
ـ ز افراد نيا كه شود  مطرح مي  سؤال اين مذكور هيآ به توجه با  را يزيـ چ چـه  ر،كـا ناي

 دشـو    مـي  معطـوف  يامـسأله  به انسان توجه كه يزمان ر،گيد عبارت به ند؟كن  مي خسارت
 اما آورد؛ دست به يسودها     آن از كه است سبب نيا به )يويدن امور و فرزند ،مال از اعم(

   .هستند كارانزيان جزء افراد اين:فرمايد د ميخداونجا   ايندر
  

  ؟كني مي ازين و راز كسي چه با و يهست كسي چه

 و حيتـسب  الفاظ گفتن و يزبان ذكر منظور، اما ؛است آمده خدا »ذكر« از سخن ،فوق هيآ در
نمـاز  «يعني   »ي الصلوة لذكر  أقم« :فرمايد  يي مي جا در خداوند بلكه ؛ستين ييتنها به ليتهل

  . »دارپارا به خاطر ياد من به
 برابـر  در هبنـد  كـه  اسـت  آن نمـاز  قـت يحقو .است او ذكر يبرا لهيوس كي نماز رايز

   .كند برقرار ارتباط او با دخواه  ميو گيرد  ميقرار بزرگ خداوند
ـ      يالذ: مستكين و   مسكين ذليل،اي است   در يك سوي اين نماز بنده       ا ال يملك لنفـسه نفع

                                                      
  .9، منافقون .1
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ه الَّذِي لَـا     اللَّ هو «:و در سوي ديگر آن، خدا است كه       . ا و ال نشور   حياتاو ال ضرا وال موتا و ال        
الشَّ     إِلَهبِ والْغَي الِمع وةِ إِلَّا هادنُ    همالرَّح وه الرَّحِيم * وه      الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     وسالْقُـد لِكالْم وه 

 الْبـارِئُ  اللَّه الْخَالِقُ    هو * يشْرِكُونَ عما    اللَّهِ بحانَ الْجبار الْمتَكَبرُ س   الْعزِيزُالسلَام الْمؤْمِنُ الْمهيمِنُ    
 اوسـت ؛  »لْحكِـيم  والْأَرضِ وهـو الْعزِيـزُ ا      السماواتِالْمصور لَه الْأَسماء الْحسنَي يسبح لَه ما فِي         

 سـت ا رحـيم  و رحمان او است، آشكار و نهان داناي نيست، معبودي هيچ او جز كه خدايي
 و عيـب  هـر  از سالم پاك، فرمانرواي همان نيست، معبودي هيچ او جز كه خدايي اوست *

 عظمـت  و بزرگي شايسته كننده، جبران ناپذير، شكست ،مسلط و چيره ،بخش ايمني نقص،
 نوسـاز،  آفريننـده،  خـدا،  اوسـت  * اسـت  منزّه دهند،مي قرار او شريك چه   آن از خدا. است

 او بـراي  همـواره  است، زمين وها     آسمان در چه  آن. اوست ويژه يكونهاي    نام همه صورتگر،
  . است حكيم و ناپذير شكست تواناي او و يند،گو  ميتسبيح

انسان با اين فقر و ذلت خويش در برابر جمال و جالل خداونـد قـرار گرفتـه اسـت؛                    
آگاهي داشـته    آيا نبايد به بندگي خويش       آيد،   مي به ميان » عبد«بنابراين زماني كه سخن از      

عبادت بدون  . را بشناسد » معبود« بايد   د،د به عبادت بپرداز   خواه   مي باشد؟ هنگامي كه عبد   
ا فِـي       يـسبح « عظمت معبودي را كـه       ،اگر انسان . معرفت مانند گردويي پوك است     هِ مـ  لِلـَّ

در  چـه   و آن  هـا   آسـمان  چه در  آن 1؛الْحكِيمِ وما فِي الْأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ        السماواتِ
 ي كـه فرمـانروا    ي خداي د،ستاينمي] يبه پاك بودن از هر عيب و نقص       [ خدا را    ت،زمين اس 

ـ    نمـي  د،نـشناس » . شكست ناپذير و حكيم اسـت      ي نهايت پاكيزه و توانا    ي و ب  يهست  دتوان
   .آورد جا به قلب حضور با ينماز

 نفـس  انـسان  تا؛  »نفسه فقد عرف ربه    عرف   من« :ميخوان   مي فيشر يثيحد در كهچنان
  .بشناسد را خدا دتوان  نميد،نشناس را خودش
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هـر انـدازه كـه آدمـي بـه          . تواند خود را بشناسد     از سوي ديگر، اگر خدا را نشناسد، نمي       
  . شود معرفت نفس خويش دست يابد و درك كند كه بنده است، معرفتش به خدا افزوده مي

ـ    مي چگونه باشد نداشته فسن معرفت يانسان اگر ،نيبنابرا  رازق و مالـك  خـالق،  دتوان
  بشناسد؟ را شيخو

  
  خدا به موجودات معرفت زانيم

 كـه  يمخلـوق  تنهـا  اما ؛دارد ياريبس مخلوقات خداوند :يعقل لحاظ از ثيحد نيا يبررس
 :مباركـه  هيآ به توجه با ر،گيد يسو از .است انسان د،بشناسن عظمت آن با را خدا دتوان  مي

»سيحا فِي     باتِ لِلَّهِ ماوما فِي ا   السمضِ وت،اسـ  زمـين  در چه   آن و ها   آسمان در چهآن 1؛»لْأَر 
   ستايندمي ]ينقص و عيب هر از بودن پاك به[ را خدا

 ما نماز به يازين گونه  هيچ خداوند و هستند او يگو حيتسباي     گونه بخ موجودات همه
 تبـاط ار امـا  .اسـت  داده قـرار  مخلوق و خالق نيب ارتباط و ذكر لهيوس را نماز بلكه ؛ندارد
 معبـود  بـه  ياجمال و يكل معرفت ها   انسان يتمام البته ؟است ممكن چگونه معرفت بدون
   .كنند عبادت را او تا باشد يمعبود ديبا كه دانند ي ميعني است؛ يفطر كه دارند

 تـر   بـزرگ من پروردگـار     2؛»الْأَعلَي  ربكُم أَنَا« :دكريم ادعا فرعون كه يزمان ،مثال يبرا
 . شما هستم

 حضرت قوم نيهمچن .كردنديم عبادت و قيتصد را او ،ترس اي و جهل يرو از مردم
 يقـوم  بـه  خـود  پيـامبر  بـا  همـراه  ت،نجا از پس د،دنيد را ياريبس معجزات كه �يموس
ـ ا مانند ياالهه ما يبرا !يموس اي:دگفتن .كردنديم عبادت را يبت كه دنديرس  قـرار  بـت  ني
 داشته يمعبود ديبا كه تنددانس  ي مي فطر طور بهها     آن يعني !ميكن عبادت را او زين ما تا بده

                                                      
 .1، جمعه .1

 .24ت، نازعا .2
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   .بود آن مصداق شناخت در شانمشكل اما ؛باشند
  
  ست؟يك كامل انسان

 يامبرانيپ و دگرد او خليفه و يابد تكامل تا د،بشرمقررنمو يبرا را عتيشر و نيد د،خداون
   .اند بوده خويش عصر هاي انسان نيتركامل كه كرد مبعوث هازمان تمام در را

 بـه  ايدن در دتوان   مي انسان كي كه يكماالت تمام به كه انددهينام كامل رو آن از را كامل
 و رب معرفـت  بـه  جملـه  از .باشد كرده شكوفا را خود هاياستعداد و آمده نائل برسد آن

   .رديگ قرار ها انسان يبرا معلم و الگو نيبهتر دتوان  مينتيجه در .باشد شده نائل خالق
 ؛اسـت  يبـاطن  و ظـاهر  يدارا نماز شد انيب ترشيپ .ميگرد   مي باز خود ياصل بحث به
 وبعـد  قـت يحق كـه  دارد يباطن و وجوارح جسم همان كه دارد يظاهر زين انسان كه چنان
 رو كه يانسان ر،ظاه در سپ .)يروح من هيف نفخت( ستا يااله نفخه كه اوست يملكوت

 را نمـاز  د،دهـ يمـ  انجـام  خـود  جوارح و اعضاء توسط را يحركات و الفاظ و دارد قبله به
   .دارد يبستگ خداوند با ارتباط يبرقرار به نماز باطن اما شده؛ ساقط تكليف و خوانده

 و اعـضا  ،جـسم  همـان  او ظـاهر  .اسـت  يبـاطن  و ظاهر يدارا انسان ر،گيد عبارت هب
 لهيوسـ  بـه  بـشر  .دباشـ    مـي  »أنا« قتيحق همان كه اوست ناطقه نفس ي،و باطن و حجوار

 حـواس  ت،قـ يحق در .كنـد  كـسب  خارج از را يمعلومات دتوان   مي ظاهري گانهپنج حواس
 امـا  ؛دشـو    مـي  گفتـه  »تصور« علوم نيا به منطق در كه انندرس   مي ذهن به را علوم گانهپنج
 :فرمايد  ميميكر خداوند .كنديم»قيتصد« راها  آن و باور را تصورات نيا انسان يگاه

 يقـين بـه  1؛»األلْبابِ واألَرضِ واخْتِالَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ آلياتٍ لِّأُولِي        السماواتِ خَلْقِ   يإِنَّ فِ «
 و ربوبيـت  د،توحي بر [يهاي نشانه ز،رو و شب رفت و آمد و زمين و ها   آسمان آفرينش در
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  . است خردمندان يبرا ]خدا قدرت
 يافـراد  يبـرا  هـايي   نـشانه  روز و شـب  آمدن ديپد و نيزم و ها   آسمان نشيآفر ي،عني

 بـه  ،تعقـل  و تفكـر  از پـس  و )يظـاهر  توجـه  تنها نه( كنند تفكر اتيآ نيا در كه هستند
   .برند ي ميپ شيخو خالق عظمت به و يابند دست يباالتر مسائل
  

  ؟داني يكه نم بداني بايد چه انسان اي

قرآن كريم در آيات    . توان به مسائل بسياري دست يافت       با تفكر و تدبر در آيات االهي مي       
  . را به كار برده است» اليعلمون«بسياري واژه 

  داند؟ حال انسان چه چيزي را بايد بداند كه نمي
ي ي فراوان ها  نشانهد كه خداوند در آياتي مسائل و        آي   مي با دقت در آيات قرآن چنين بر      

 و  هـا   نشانهتر انسان را به اين        د توجه بيش  خواه   مي »اليعلمون«را ذكر كرده و سپس با بيان        
 مربوط بـه آن چيـزي اسـت كـه           ،در قرآن كريم  » اليعلمون« بيان   ،بنابراين. آيات جلب كند  

و اين مسأله جز معرفت خدا و نفس نيست كـه ايـن دو              ! نددان   نمي  بايد بدانند؛ اما   ها  انسان
  .  هم وابسته هستندمعرفت به

اي را به دنبال خواهد داشت؟      ها را كسب نكند چه نتيجه     حال، اگر انسان اين معرفت    
وما خَلَقْت الْجِـنَّ والْـإِنس      « :خداوند هدف خلقت بشر را عبادت و بندگي برشمرده است         

.»إِلَّا لِيعبدونِ
1  

 رايز .بشناسند مرا يعني كنند ادتعب مرا 2؛»اي ليعرفون ليعبدون «:يدافرم   مي �نيحس امام
   .شناخت را معبود ديبا كردن يبندگ يبرا
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ي مـاد  يزنـدگ  يعـاد  امـور  بـه  را خـود  عمـر  تمام انسان كه جاستنيا تعجب حال
   .ماندمي غافل ت،اس خود رب و خالق شناخت كه ياصل هدف از و دپرداز مي

مـا  و«چراكـه    خير؛ است؟ پذير   امكان معرفت بدون يبندگ و عبادت ايآ ر،گيد يسو از
 انسان به معرفت نياز     ، براي هر عملي هر چند ساده و جزئي        » معرفة ي ال يحتاجمن عمل إال    

اگر چـه   . كه بخواهد خداوند واجب الوجود و كمال مطلق را بشناسد           دارد؛ چه رسد به اين    
د  خداون ، داراي يك نوع معرفت فطري نسبت به خداي خود بوده و با آن             ت،از زمان خلق  

اما براي درك حضور قلب در      . دانند   مي كند و عامه مردم اين معرفت را كافي         را عبادت مي  
  .  ابتدا بايد عظمت خالق را شناخت،نماز و ارتباط با خدا

 نماز در او د،شو شناخته است »أنا« قتيحق همان كه انسان يقيحق جنبه عظمت اگر و
   .دياب  ميقلب حضور
  
  اتمعلوم يگانيبا ؛انسان ذهن

ـ اهمهـا      آن بـه  و است كرده رهيذخ خود ذهن در انسان كه يمعلومات هرگونه  ياريبـس  تي
ـ ا يبـرا  اگر اما ؛دشون   مي او قلب حضور از مانع و ندآي   مي سراغش به نماز در د،دهيم  ني

ـ  مـرور  خـود  ذهـن  در همواره راها     آن و نشود قائل يچندان تياهم معلومات  مـانع  د،نكن
   .شوند  نميقلب حضور

 دسـت هـا      آن بـه  ولي ؛است معلومات از ياپاره يادآوري خواستار انانس اوقات ياهگ
 معلومات حتي و معلومات آن تمام آيستد، نماز مي به وقتي كه است حالي در اين .ابديينم
 هـا اتفـاق  نيا نماز در چرا كه شود دهيپرس است ممكن !ندشو   مي حاضر او ذهن در گريد
  افتد؟يم

  
  قلب حضور عمان ؛آشفته ذهن

 كـه  يمعلومـات  بـر  ذهـن  شود،   مي بسته ذهن به معلومات ورود راه نماز هنگام كه جاآن از
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 از مملـو  قـدر    آن نكنـد،  دريافت ياهيتغذ اگر ذهن يعني ؛دكن  مي كار كرده افتيدر ترشيپ
 بـراي  را يزمـان  انـسان چه     چنان ،مثال يبرا .دپرداز   مي ها   آن كردن مرور به كه است ريذخا
 و يابـد   افـزايش مـي    گوارش دستگاه تيفعال استراحت، از پس د،باش كرده يسپر دنخور
 مـشابه  زين نماز در و دارد وجود شهيهم مسأله نيا .دكن  مي هضم را يافتيدر يهاغذا معده
هـا     آن كـسب  از ياريبـس  وقتكه     اين علت به معلومات يبرخ .است موجود حالتي چنين

 قسمت در و شده خارج ذهن يگانيبا از ديگر ايپاره و ندشو  ي مي تداع ذهن در ،نگذشته
 توجـه  مـورد  چنـدان  د،شـون  تكرار چند هر معلومات از بخشي .ندشو  ي مي بارگذار فعال

 يبرخـ  بـا  برخـورد  در امـا  ؛دگـذر    مـي  هـا    آن از سـرعت  به ذهن و ندشو   نمي واقع انسان
   .سازدمي مشغولها   آنبه را خود و دكن مي توقف معلومات،

 ولـي  ؛شـده  يآورجمـع  ذهـن  در يخاصـ  مسأله هدربار تصوراتسري     يك قبالَ يعني
 ريـ درگ چنانآن را ذهن و است دهيرس قيتصد به و رفته جلوتر تصورات مرحله از اكنون
ـ  چنان و دهديم ربط هم به را مختلف موضوعات و دكن  مي قيتصد راها     آن كه كرده  شيپ
   .دپذير  مياعتقاد عنوان به را مسائل آن از يبرخ كه درو مي

 دشـو    مـي  متوجـه  ناگهـان  كه دكن  مي ريدرگ را يآدم ذهن چنان نديفرآ نيا هم نماز در
  !است بوده مشغول خدا ريغ يمسائل به مدت تمام در و داده سالم را نماز

  
  مستودع مانيا و مستقر مانيا

 در اعتقـاد  لـه مرح بـه  هنوز و هستند تصورات ،�اطهار ائمه و امبرانيپ و خدا به ما اعتقاد
 اكثـر  كـه  اسـت  سـبب  نيهمـ  به .اندنشده واقع تيتثب مورد تصورات نيا يعني ؛اندامدهين
   .ندرو  مينيب از مرگ سكرات نياول با يعني ؛هستند مستودع بلكه ند؛ستين مستقر هامانيا

 ؛انـد كرده ريتأث او جسم به تنها و نيافته راه انسان قتيحق در تصورات ر،گيد عبارت به
 در اعتقـاد  و مـان يا اگـر  اما .ندرو   مي نيب از زينها     آن ،جسم رفتن نيب از با سبب همين هب
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 لحظـات  نيآخـر  در يطانيشـ  هـاي   وسوسه اي و مرگ سكرات با ند،باش شده مستقر باطن
 انـسان  قتيحق و باطن واند     شده نيعج آدمي روح با كه چرا ؛ندرو   نمي نيب از ايدن يزندگ

   .درو  نمينيب از
  

  انسان وجود ابكت

 ،همـان  و دشـو    مـي  محـشور  د،باش كرده يحكاك خود نفس و باطن در چه   آن هر با انسان
 :يـد گو   مـي  امـت يق روز در انـسان  كـه  اسـت  رو نيا از .دهد  مي ليتشك را او نفس كتاب

 عمِلُـوا   مـا  وجدواإِلَّا أَحصاها و     لَا يغَادِر صغِيرَةً ولَا كَبِيرَةً       الْكِتَابِ يا ويلَتَنَا مالِ هذَا      ويقُولُونَ«
 د،شـو    مي نهاده] در برابر ديدگانش   [يهر كس ] اعمال[كتاب   1؛»حاضِرًا ولَا يظْلِم ربك أَحدا    

 بـر   ي وا ي ا :دينـ گو   مي بيمناكند و  در آن است هراسان و     چه   آن  كه از  بيني   مي پس مردم را  
كه آن   را فرو نگذاشته است مگر آن      يبزرگ ك و  است كه هيچ عمل كوچ     ياين چه كتاب   ،ما

به هـيچ    پروردگارت  و د،نياب   مي  حاضر د،ان را انجام داده   يهر عمل  و! را به حساب آورده؟   
 . كس ستم نخواهد كرد

 را همـه  و نكرده هار را يبزرگ و كوچك مسأله چيه كه است يكتاب چه نيا يراست به
   است؟ كرده ثبت
 حاضـر  حـال  در انسان كه است يكتاب .است انسان وجود كتاب قتيحق در كتاب نيا

 يكـس  و اسـت  آن نوشتن حال در د،خو جوارح و اعضا با عمل و دنيشن و زدن حرف با
 د،كنـ  بيتكذ اي قيتصد را كتاب نيا دتوان   نمي انسان .بخواند را آن دتوان   نمي او خود جز

اقرأ  «:شود  خطاب مي  او به .است آن شاهد خود رايز ؛باشد آن خواننده دتوان   مي فقط بلكه
  .را كتابت بخوان؛ »كتابك
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  اهللا معرفت

 »أَرحم الـرَّاحِمِينَ «كه او  گاه به اميد اين اگر ما خداوند را با تمام اسما و صفاتش بشناسيم، هيچ   
  . باشد  نيز مي»معاقبين الاشد«كنيم؛ زيرا خداوند، عالوه بر ارحم الراحمين،  است، گناه نمي
»نَستَعِينُ نَعبد وإِياك    إِياك« :گوييم  مي ما هنگام نماز  زماني كه   

 آيا به راستي به اين بيان       1
كـه گـاهي هنگـام        صادق هستيم؟ يا اين    ،»تيمپرس   مي تنها تو را  «آگاهي داريم؟ آيا در گفتن      

چنين    اين اگر! م؟دهي   مي  شيطان را هم مورد پرستش قرار      ،گناه كردن و چيرگي هواي نفس     
إِيـاك  « د،تثبيـت نگـرد    »إِياك نَعبـد  «چه    چنان.  پس ما در بيان خود صداقت نداريم       ،تاس

اگر بخواهيم فقط خداوند را مورد پرستش قرار دهـيم تـا          .  نخواهد بود  پذير   امكان »نَستَعِينُ
  . اشيم بايد نسبت به خداوند معرفت داشته ب، صادق باشيم» نَعبد إِياك«در گفتارمان مبني بر 

  
  ست؟يچ الهام

 به او دشو   مي باعث و دگير   مي شكل انسان باطن در جرقه مانند ينور لحظه كي در يگاه
 الهـام  همـان  ر،نـو  بارقـه  نيا .ابديب را يمجهول پاسخ اي و شود تيهدا يخاص عمل يسو

 متوجـه  ت،اس يعظمتبا حقيقت چه داراي كه بداند و سدبشنا را خودش انسان اگر .است
 بلكـه  ؛رديـ گينم صورت انسان يماد بعد با الهامات نيا البته .شد خواهد زين اماتاله نيا

ـ    مـي  كه است يموجود انسان ،نيبنابرا .است او يملكوت بعد با الهام ـ  در دتوان  لحظـه  كي
   .دهد انجام را ياختراعات يحت و كند ينيبشيپ را يمسائل و تأمل

ـ عنا انـسان  خـود  توسـط  خداوند را اهحاجت از ياريبس كند،  مي دعا او كه يزمان  تي
ـ ا د،دهـ  انجام را يخاص عمل اگر كه درس   مي انسان ذهن به كه صورت نيا به .دكن  مي  ني
   .دكن مي دايپ دست خود اهداف از يكي به اي و دشو  ميباز او كار از گره

                                                      
 .5، فاتحه .1
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ـ ا بـر  عالوه بداند آدمي تا داد قرار را ايرؤ و خواب پروردگار، دشو   مي انيب كهچنان  ني
ـ  الهام ،نيبنابرا .كند دايپ اعتقاد آن به و دارد وجود زين يگريد عالم ي،ماد يايدن  علـم  كي

 يقـ يحق جنبـه  به قتيحق در شود،   مي الهام يفرد به كه يزمان .ياكتساب نه ت،اس يحضور
   .است شده ياشراقات او

  
  ست؟يچ اشراق

تابـد و حقـايقي را        ت انسان مـي   نياز به تعليم ندارد؛ بلكه نوري است كه به آن حقيق          » اشراق«
تـر زمـاني كـه از تمـام           گيرد و بـيش   اما اين اشراق هميشه براي انسان صورت نمي       . فهمد  مي

دهد؛ چرا كه در اين لحظه از تمـام تعلقـات دل            گردد براي او رخ مي      وسائل مادي منقطع مي   
 . يابد ي ميها از حقيقت و ملكوت انسان كنار رفته و حقيقت وي تجل بريده است و حجاب

 . دهدحكمت را به هر كس بخواهد مي 1؛»يشَاء الْحِكْمةَ من يؤتِي«: فرمايد قرآن كريم مي

 أُولُـواْ   إِالَّ يؤْت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيرًا كَثِيرًا وما يذَّكَّرُ          ومن« :فرمايد   مي گريد يجا در و
ـ  خيـر  را او ترديـد  يب د،شو داده حكمت او به كهآن و 2؛»لْبابِاألَ ـ داده يفراوان  جـز  و د،ان

  .دشو  نميمتذكّر كسي د،خر صاحبان

 ) األَلْبـابِ  أُولُـواْ (قدر درباره صاحبان    چيست كه قرآن كريم اين    » األَلْبابِ«به راستي اين    
 اْأُولُـو « آن را دارا هـستند و        ها  انسانآن حقيقتي است كه همه      » األَلْبابِ«سخن گفته است؟    

  . اند اند كه اين حقيقت را شناخته و آن را شكوفا كردهكساني» األَلْبابِ
  
  دهد؟ مي حكمت نور يگروه هب فقط خداوند چرا

 مگر ».دكن  مي عطا دخواه   مي كه يكس آن به را حكمت د،خداون« كه شده انيب فوق هيآ در
 بـه  و داده لتيفـض  يگريد بر را گروه كي چرا ،پس ستند؟ين خدا مخلوقات ها انسان ههم
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   است؟ كرده تيعنا حكمتها  آن
 شـدن  فـه يخل يبـرا  را همـه  ؛اسـت  كـرده  خلق گونه كي به را ها  انسان همه خداوند

 هاخدا همه نام   و؛  كُلَّها آدم األَسماء    وعلَّم« ،نيهمچن و فهيخل االرض يف جاعل يان :دهيآفر
   .»را به آدم آموخت]  موجوداتي[

 بـه   ، فطرت واسـتعدادهاي خـود را شـكوفا كـرده و بـا تـالش               ها  نسانااما گروهي از    
  . انداند كه صاحبان حكمت شدهاي رسيدهمرحله

را تنهـا   » خير كثير « واژه   ،هاي فراواني كه به انسان ارزاني داشته      خداوند در ميان نعمت   
ز بين  باشد و ا    ها در رابطه با حكمت مي       به چند مورد خاص اختصاص داده كه يكي از آن         

  :ت منت گذاشته اسها انسان نعمت بعثت پيامبران را بر ،هاهمه نعمت

»لَي     لَقَدع نَّ اللّهؤمِنِينَ مالْم      نْ أَنفُسِهِموالً مسر ثَ فِيهِمعمؤمنـان  بـر  خـدا  ،يقـين به 1؛» إِذْ ب 
ـ    مي نآنا بر را او آيات كه برانگيخت خودشان از يپيامبر آنان ميان در كه نهاد منّت  دخوان

   .دآموز  ميآنان به حكمت و كتاب و كند، مي پاكشان ]يروح و يفكر هاي آلودگي از[ و
  

  هستند؟ يكسان چه اولواأللباب

 را هـا   انـسان  تـا  ديرسـان  بعثت به را امبرانيپ خداوند كرد؟ مبعوث را امبرانيپ خداوند چرا
 بـه  را قـت يحق نيا .گردند نيزم يرو در يهاال صفات و اسماء فهيخلها     آن و كنند تيترب
   .ندشو  نميمتذكر خردمندان جز

توانند شـامل     چه كساني هستند و چه كساني مي      » أُولُواْ األَلْبابِ «كند كه      مي اين آيه بيان  
  . دآي  ميتوفيقي به وسيله تقوا به وجودچنين   اينالبته. اين لطف االهي شوند

. است»  الصالةَ يقِيمونَ« سوره بقره آمده     در آيات آغازين  كه    ، چنان يكي از صفات متقين   

                                                      
 .164،  عمرانآل .1



  381381  �ارتباط معرفت خدا با معرفت نفس ارتباط معرفت خدا با معرفت نفس : : پنجمپنجمجلسة بيست و جلسة بيست و 

خداونـد   چـه   انـد و بـه هـر آن       ها كساني هستند كه خدا را شناخته و به او ايمـان آورده              آن
چنان مراقب اعمال خويش هستند كه مبادا عملي را مخالف          كنند و آن    دستور داده عمل مي   

  . دستورات االهي است انجام دهند چه آن
ار، همواره و در همه حال، خدا را در نظر دارند و وجـود او را هميـشه                  اين افراد پرهيزگ  

  . اند بينند و همواره با او در ارتباط هستند و از درون به اشراقاتي دست يافته حاضر و ناظر مي
 اشـراقات  نيا به دتوان   نمي ،تالش و نفس هيتزك و معرفت داشتن بدون انسان ،نيبنابرا

  :تاس مهم عنصر دو ازمندين او با ارتباط و خدا رفتمع به دنيرس يبرا و .برسد
د و  شـو    مـي   از اين جهت كه چه عاملي باعث پرورش و تكامل نفس           :معرفت نفس . 1

  . دبر  مي1»أَسفَلَ سافِلِينَ«كند و او را به سوي  چه عاملي نفس را متضرر مي
 إَن تَتَّقُـواْ اللّـه      آمنُـواْ ينَ   أَيهـا الَّـذِ    يا« :او با ارتباط يبرقرار يچگونگ و خدا معرفت. 2

      نكُمكَفِّرْ عيفُرْقَاناً و ل لَّكُمعجيئَاتِكُميغْفِرْ و   سظِيمِ     يذُو الْفَضْلِ الْع اللّهو ايمـان  اهل يا 2؛» لَكُم! 
 تشخيص يبرا ]ويژه يبصيرت و يبيناي[ شما يبرا د،كني پروا خدا از ]امورتان همه در[ اگر
 يدارا خـدا  و ؛آمـرزد مـي  را شـما  و دكن  مي محو را گناهانتان و د،دهمي قرار طلبا زا حق

   .است بزرگ فضل
 فـرق  تقـوا  بـا  مانيا كه افتيدرتوان     مي پس .هستند مؤمنان ،هيآ خطاب كه ديكن دقت

ـ ي .گـردد  زكـار يپره و يمتق ديبا باالتر درجه در د،دار مانيا كه يكس ،نيبنابرا .دكن  مي  يعن
 از را شيخـو  نفـس  كـه  برسـد  يامرحله به تقوا با و باشد مسلط خود نفس يواه بر ديبا

ـ ا در .شود تقوا با ،نهاده يپا تقوا يواد در و گرداند پاك رذائل ـ ن خداونـد  ت،صـور  ني  زي
ـ آ .بـود  خواهـد  بـد  از خـوب  صيتـشخ  به قادر كه دهديم قراراي     وسيله او يبرا ـ ا اي  ني

 و درون توسـط  قيحقـا  شـناخت  د؟گير  مي صورت انسان يظاهر ياعضا توسط شناخت
                                                      

 5، نيت .1

 .29، انفال .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  382382

 او بـه  را اشيپرهيزكار و يكار بزه پس 1؛»وتَقْواها فُجورها   فَأَلْهمها« :شود  انجام مي  او باطن
   .كرد الهام

 توجـه  ليدل به مردمتر     بيش اما ؛است داده قرار ها  انسان فطرت در را الهام نيا خداوند
 كـه  يطور به د،انداده قرار ينفسان هاي  حجاب ريز را آن ي،ماد امور و ايدن به حد از شيب
   .رسدينم گوششان به فطرتشان يصدا و ستندين قتيحق دنيد به قادر گريد

  
  منؤم بندگان به خداوند لطف

 اگـر  !يمانا اهل يا 2؛» إَن تَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرْقَاناً      آمنُواْ الَّذِينَ   ها أَي اي« :فرمايد   مي خداوند
 حق تشخيص يبرا ]ويژه يبصيرت و يبيناي[ شما يبرا د،كني پروا خدا از ]امورتان همه در[
  .دهدمي قرار باطل از

د و از آن    شو   مي  متوجه خطا و اشتباه خود     د،كه انسان مرتكب گناه شو      يعني قبل از اين   
ـ  و 3؛» ويغْفِرْ لَكُم  ئَاتِكُمسي عنكُم   ويكَفِّرْ« :دايفرم   مي لذا در ادامه  . گزينددوري مي   را انگناهانت

  .است بزرگ فضل يدارا خدا و ؛آمرزدمي را شما و دكن مي محو

ي گنـاه  مرتكب يگاه :يدكن دقت .بخشديم و پوشانديم را شما گناهان خداوند يعني
 ،مثـال  يبـرا  .دشـو    نمـي  دهيپوشـ  گناه آن اما ؛مگيري   مي قرار خدا فرتمغ مورد و مشوي  مي
 از همـه  و دشـو    مي ظاهر همگان ديد در و او در يمست آثار است، خورده شراب كه يفرد
   .ندشو آگاه مي او گناه

 مغفرت مورد را شما و پوشانديم را تانگناهان خداوند :فرمايد   مي فهيشر هيآ نيا در اما
   .دهديم قرار

                                                      
 .8، شمس .1

 .29، انفال .2

 .همان .3



  383383  �ارتباط معرفت خدا با معرفت نفس ارتباط معرفت خدا با معرفت نفس : : پنجمپنجمجلسة بيست و جلسة بيست و 

 را ياشـراق  يهاهنمودر و دكن  مي تيهدا را زكارانيپره خداوند كه گونه  همان ،نيبنابرا
 يهـا نـدا  درونـشان  در ت،اسـ  متزلـزل  مانـشان يا كـه  هم يكسان د،دهيم قرارها     آن يبرا

 بـا يزهـا      آن يبرا را هايزشت كه است يطانيش يهاندا ،هاندا نيا .دارد قرار يزيانگوسوسه
 آگـاه  زيانگوسوسه و شوم يهاندا از را مؤمنان ،قرآن .دشو   مي شانيگمراه سبب و سازديم

   .است كرده
 تكبـر  ر،غـرو  ،بخـل  د،حس ،نهيك چونهم رذائلي انسان درون در اگر كه ديكن مالحظه

 بـرگ  وشـاخ ها     آن به ،كرده استفاده طعمه عنوان بهها     آن از طانيش د،باش داشته وجود ...و
  :فرمايد  مينهيزم نيا در ميكر قرآن .شود انسان يگمراه باعث تا دهديم

» ها أَيشَاء              يرُ بِالْفَحأْمي طَانِ فَإِنَّهاتِ الشَّيخُطُو تَّبِعن يمطَانِ واتِ الشَّيوا خُطُونُوا لَا تَتَّبِعا الَّذِينَ آم
هاي شـيطان پيـروي       هاي شيطان پيروي نكنيد؛ و هر كه از گام        از گام ! اي مؤمنان  1؛»...والْمنكَرِ

  . دهدر بسيار زشت و عمل ناپسند فرمان ميزيرا شيطان به كا] شود هالك مي[كند 
  

  طانيش ورودهاي  راه

 شـهوت  هـا،   ايـن راه   از يكـ ي كه دارد ما كشاندن راههيب به يبرا را ياريبس هاي   راه طانيش
 به خون اين و شود   مي خون جزء شدن هضم از پس كند،  مي تناول انسان كه ييغذا .است

 دهديم قرار بخشلذت ما براي را هايياغذ يگاه ،طانيش .درس   مي جوارح و اعضا سراسر
ـ  حـالل  مال از اي و ستندين بيط اي و كرده حرام راها     آن خداوند كه  .انـد نيامـده  دسـت  هب

 سـبب  و كنـد   مـي  نفـوذ  انـسان  يهااندام در ،ناپاك هايغذا همين توسط انطشي بنابراين،
   :ميدار نهيزم نيا در فراواني يهاهيآ .دشو ي ميگمراه
دو      الشَّيطَانِ مِما فِي األَرضِ حالَالً طَيباً والَ تَتَّبِعواْ خُطُواتِ          كُلُواْ أَيها النَّاس    يا« عـ لَكُـم إِنَّه 

                                                      
 .21ر، نو .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  384384

 ت،اسـ  پـاكيزه  و حالل زمين در ]هايخوردن و هاميوه انواع از [چه   آن از !مردم يا 1؛»مبِينٌ
   .است آشكار يدشمن ،شما براي او زيرا ؛نكنيد يپيرو شيطانهاي  گام از و بخوريد

ـ كن اسـتفاده  پاك و حالل يهاغذا از د،دار وجود نيزم در چه   آن از ها  انسان يا  از و دي
 را شما طانيش همانا .است آشكار يدشمن شما يبرا او همانا يد،نكن تيتبع طانيش خطوات

   .دكن مي امر يزشت به
  
  امتيق در الؤس نياول ؛نماز

 يامـسأله  نياول و منان خداوند با انسان ارتباط يبرقرار نماز .ميبازگرد نماز بحث به ،حال
 و اشـراق  را انسان يروحان بعد كه است نماز .دشو   مي بازخواست امتيق روز در كه است
 انسان االهي نفخه از ها  حجاب كه يزمان و دكن  مي دور او از را هاظلمت و سازدمي ينوران

 يوقت كه چرا .داشت خواهد را خداوند با ارتباط ييتوانا و دشناس  ي م را خدا د،شو برداشته
   .است طانيش رغبت و ليم مخالف د،گرد يقيحق ،انسان نماز

 ينمـاز  د،شـ  طرد او سبب به كه يخاك انسان همان ببيند دتوان   مي طانيش چگونه پس
ـ ا از .باشـد  بهشت گاهشيجا و شود نائل خداوند قرب به آن با كه بخواند  سـوگند  ور ني

 بـه  :تگفـ  2؛» عِبـادك مِـنْهم الْمخْلَـصِينَ      إِلَّا * أَجمعِينَ   لَأُغْوِينَّهم فَبِعِزَّتِك   قَالَ« :كه كرده ادي
  .را ات شده خالص بندگان مگر * مكن مي راهگم را آنان همه سوگند عزتت

 كـه  نـد ادهيرسـ  ييجـا  بـه  آنـان  ولـي  ؛برود مخلَص بندگان سراغ دارد دوست طانيش
  :دكن استفاده آن از طانيش كه ندارد وجود وجودشان در ياطعمه
»                ا تَتَقَلَّبموخَافُونَ يإِيتَاء الزَّكَاةِ يلَاةِ وإِقَامِ الصن ذِكْرِ اللَّهِ وع عيلَا بةٌ وارتِج الٌ لَّا تُلْهِيهِمرِج

                                                      
  .168، بقره .1

 .83 و 82، ص .2
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  ارصالْأَبو داشـتن  برپـا  و خـدا  ياد از را آنان د،ست و داد و تجارت كه يمردان 1؛»فِيهِ الْقُلُوب 
 و زيـر  آن در هـا ديده وها     دل كه يروز از پيوسته ]و[ د،دارنمي باز زكات پرداخت و نماز
   .ترسندمي د،شو  ميرو

ـ ن غافل زكات يادا و نماز داشتن برپا و خدا ادي از ي،زندگ و كار ضمن در آنان  ؛ستندي
 و شـناخت  جـه ينت هم نيا و .دارند هراس االهي عذاب از و حساب روز و امتيق از رايز

   .هاستآن معرفت
الْمالُ والْبنُونَ زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا والْباقِيات الصالِحات خَيرٌ        « :فرمايد   مي ميكر خداوند زين و

ـ    2؛»عِند ربك ثَوابا وخَيرٌ أَمالً     ت و باقيـات صـالحات       زينـت زنـدگي دنياسـ      د،مال و فرزن
  . تر استثوابش نزد پروردگارت بهتر و اميدبخش] هاي پايدار و شايستهارزش[

  . باقيات الصالحات همان معرفت خداوند است
  
  وسوسه و الهام فرق

ـ  اشـراق  شـود،    مـي  ما قلب به كه يالهام ميبدان كجا از ما ديپرس ديبا اكنون ـ  اسـت  يقلب  اي
  ست؟يچ وسوسه و اماله فرق و ؟يطانيش هاي وسوسه

 كه( افراد نيا دفرماي   مي طانيش هاي  وسوسه از نكردن يرويپ به دستور از پس خداوند
 است ممكن حال .نددان  نميكه دهنديم نسبت خدا به را يمسائل )ندكن مي تيتبع را طانيش
 كـه    ايـن  تـا  دهند جلوه گرانيد يبرا گريداي     گونه به را آن اما ؛باشند مطلع هم قتيحق از

 تـصور  و نـد دان   نمـي  را قتيحق واقعاً افراد يبعض اما .كنند عمل مردم مانيا هيعل مغرضانه
  :دان گفته بزرگان حال هر به .استچنين   ايننيد كه ندكن مي

ــدا آن   هــر نــدائي كــه تــو را بــاال كــشيد  ــه دان يين ــاال از ك ــ ب  ديرس

                                                      
 .37ر، نو .1

 .46، كهف .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  386386

ــو را حــرص آورد ــدايي كــه ت  هرن
 ايــن بلنــدي نيــست از روي مكــان

ــشنيده   ــم ن ــسماء رزقك ــي ال  اي؟ ف
  روشــنايي خــوي كــنچــشم را در

  

بانگ گرگـي دان كـه او مـردم درد          
 هاست سوي عقل وجـان    اين بلندي 

 اي اندر اين پستي چه بـر چفـسيده       
 گرنه خفاشـي نظـر آن سـوي كـن         

  )مولوي(            

 هـا يبد به كه يندائ آن و ت،اس يرحمان دهد  مي پرواز خدا يسو هب را تو قلب چهآن
 به انسان كه است نيا مهم ،نيبنابرا .است يطانيش د،ده  مي فرمان حق از يدور و هاكينه و

ـ دن در و د،شـو  اصالح او ينيبجهان تا بپردازد معاد و معاش وعلم اهللا معرفت كسب  بـه  اي
ـ با .اسـت  يبزرگ يروزيپ آن كه آيد نائل يااله قرب و سعادت به آخرت در و آرامش  دي

   .گذاشت وقت آن يبرا و گرفت يجد را موضوع
ـ نام دكتر اي بيطب را يفرد توان  مي طب علم نهيزم در كتاب چند مطالعه با ايآ ـ آ د؟ي  اي

   كند؟ معالجه را اشخانواده و خود است قادر فرد نيا
ـ    نمـي  معالجـه  هـم  را اشخـانواده  فرد نيا ترديد،  بي  خـود  معالجـه  يبـرا  بلكـه  د،كن

 يكـاف  علـم  بدون يكس هر يدتيعق مسائل در چرا پس .ندرو   مي متخصص نزد زانشيوعز
   !؟خواهد ينم ليدل او از هم يكس و دشو  مينظر صاحب
ـ دل بـا  معاد و أمبد شناخت و يااله معرفت به انسان كه يزمان تا ،نيبنابرا  برهـان  و لي
ـ  برود خطا بهكه     اين واحتمال است نشناخته را قتيحق و هدف د،باش نپرداخته  گـران يد اي

 بـه  معرفـت  نهيزم در يكاف نيقي و استحكام از كه چرا ؛است اريبس د،دارن وا ههشب به را او
   .ستين برخوردار معاد و مبدأ
 جهـت  بـه  فقـط  ديـ كن مراجعه يقيالنا پزشك به بيماري هنگام ديهست حاضر شما ايآ
ـ اندازينم خطر بهتر     كم نهيهز يبرا را خود جان ،شكيب ؟تر است   او كم  ويزيتكه    اين  .دي

 با و بسپارد متخصص ريغ فرد كي به را خويش باطن و روح تيترب انسان كه رواست ايآ
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ـ تغذ را خود روح ،او عالمانهغير هايحرف ـ با آدمـي  !؟كنـد  هي ـ  و تعـصب  بـدون  دي  شيپ
 ميمستقغير از را مستقيم راه بتواند تا كند كسب را خدا معرفت ،برهان و تالش با ،هافرض
   .دهد صيتشخ

   .ميشو نائل تو قرب به و بيابيم را نجات راه تا بفرما آشنا قتيحق با را ما !ايخدا
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  قبله

 كـه   نماز ما به سـوي قبلـه از ايـن رو نيـست            . خوانيم  همه ما مسلمانان رو به قبله نماز مي       
او بـا شماسـت      و 1؛» معكُم أَينَ ما كُنتُم    وهو «:خداوند در جهت خاصي حضور دارد؛ بلكه      

  . هرجا كه باشيد
جا و با ماست و نماز خواندن ما به سوي قبلـه، براسـاس دسـتور                خداوند در همه    

  .خود اوست
  
  يقيحق قبله

 قبله يسو به ديبا نماز مهنگا جسم كه گونه  همان و است جسم و صورت قبله ،كعبه خانه

ـ ب ياصـل  بحـث  بـه  ورود يبـرا  .باشـد  خانهصاحب متوجه ديبا زين جان و روح د،باش  اني

 اسـت  يباطن و ظاهر يدارا يزيهرچ اسالم دگاهيد از :درس   مي نظر به يضرور ليذ مقدمه

 همان او جسم .است يباطن و ظاهر يدارا زين انسان .است يگريد باطن يدارا يباطن هر و

   .است او قتيحق و باطن وي، روح و هرظا
 بـرد،    مـي  كار به را »من« واژه انسان كه يزمان و ستين او جسم آدمي قتيحق ،نيبنابرا

 .اوسـت  يمـاد  جـسم  بـر  طيمح كه است يقتيحق بلكه ؛ستين اشظاهري اعضاي منظور
                                                      

 .4، ديحد .1



  391391  �حقيقت انسان، جنبة ملكوتي اوست حقيقت انسان، جنبة ملكوتي اوست : : جلسة بيست و ششمجلسة بيست و ششم

 جـسم  يظاهر اعضاي تمام گرچه ميرد،مي يوقت كه چرا ؛است جنبه نيهم انسان قتيحق
   .دهد انجام را يكارچيه دتوان  نمياما د،هستن سالم او

 همان افعال و اقوال انسان اسـت كـه بـا            ،ظاهر آن . نماز هم داراي ظاهر و باطني است      
  تكليـف از او سـاقط      د،دهد و اگر كـامالً صـحيح باشـ        ها را انجام مي     اش آن جسم ظاهري 

 بايد با بـاطن آن در ارتبـاط      د،ند شو مچه بخواهد از حقيقت نماز نيز بهره        اما چنان . دشو  مي
پـس بايـد    . گيـرد   باشد و برقراري ارتباط با حقيقت نماز تنها با حقيقت انسان صورت مي            

. خانـه شـود    او متوجـه صـاحب     »من و حقيقت  «بايد  . بكوشد كه اين ارتباط را برقرار كند      
وتي او سـرايت     حقيقت نماز بـه بعـد ملكـ        د،بنابراين اگر در نماز توجه درون به خدا نباش        

يعني اگـر   . حقيقت نماز همان ذكر خدا در نماز است كه با غفلت در تضاد است             . كند  نمي
 ،پس.  در واقع ذكر خدا براي او صورت نگرفته است         د،انسان در نماز متوجه غير خدا شو      

   .بود خواهد ». ياد من برپا دارينماز را برا و 1؛ الصلَاةَ لِذِكْرِيوأَقِمِ«حقيقت نماز همان 
  
  كن محرم را خود قلب

 قلـب نيـز     د،گـرد   ها بر انسان حرام مي     همه كار  » اإلحرام تكبيرة«گونه كه هنگام گفتن       همان
طور كـه در نمـاز روي انـسان         همان. هنگام نماز بايد از هر چيزي غير از خدا محرم گردد          

 د،گـردان نباشـ   قلب او نيز بايـد از خـدا روي       د،نبايد از سوي قبله به سمت ديگري برگرد       
  . بايد بداند در محضر خدا ايستاده و در حال مناجات با حضرت حق است

. ريـزي در امـور ديگـري نيـز هـست          گاهي انسان مشغول نماز است، اما در حال برنامـه         
عبـارت  بـه . شـود   گونه نماز تنها جنبه رفع تكليف دارد و برقراري ارتباط محـسوب نمـي               اين

  .  به اوج برد و باعث نوراني شدن قبر و قيامت و حشر وي گرددديگر، نمازي نيست كه او را

                                                      
 .14، طه .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  392392

ـ ا از عبادات ريسا و نماز شدن واجب و ندارد يازين نماز به خداوند  كـه  اسـت  رو ني
 اوج به نماز با و ببرد نماز از يباالتر استفاده دخواه   مي انسان اگر اما ؛نرود راههيب به آدمي
   .ابدي ارتباط نماز قتيحق و نباط با ديبا د،شو نائل تيانسان كمال

 و درو   مي مدرسه به خود نيوالد اجبار به كه ديريبگ نظر در را يآموزدانش ،مثال يبرا
 كـالس  در حـضور  بـا  تنها آموزدانش نيا ايآ .دهديم انجام يگريد شخص را او فيتكال

 قلـب  و هوش و ذهن با را درس ديبا د،شو باسواد بخواهد او اگر !د؟شو   مي باسواد درس
 امـا  د،سينوينم بتيغ آموزدانش يبرا معلم اگرچه صورت، اين غير در .كند افتيدر خود

   .دگرد  نميسواد با آموزدانش نيا
  

  نماز ملكوت با انسان ملكوت ارتباط

اش اش رو به قبله باشد و هم باطن وبعد ملكـوتي           هم صورت ظاهري   ز،انسان بايد در نما   
 نمـادي اسـت كـه او را بـه حقيقـت بـاالتري               ز،ه بودن در نما   رو به قبل  . متوجه خدا گردد  

كنـد و خداونـد        انسان در نماز خود را در برابر خـدا احـساس مـي             ت،در حقيق . رساند  مي
 نمـاز  د،اگر باطن انسان با باطن نماز در ارتباط قرار گير      . داند  متعال را محيط بر خويش مي     

به راستي در صورتي كه انـسان خـود را در           . دشو   مي 1»رِ عنِ الْفَحشَاء والْمنكَ   تَنْهي«براي او   
اگر خود را در برابر يك فرد عاقـل         ! كند؟   آيا ديگر گناه مي    د،همه حال در محضر خدا ببين     

كه خـود را در برابـر عظمـت خداونـد             كند؛ چه رسد به اين       بسيار محتاطانه عمل مي    د،ببين
  . عليم و قدير احساس كند

  
  ما با خدا تيمع

 درسـت  ما گريد عبارت به .است خداوند به معرفت نداشتن نشانه قتيحق در كردن، گناه
                                                      

 .45ت، عنكبو .1
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  . او با شماست هرجا كه باشيد و 1؛»كُنتُم ما أَينَ معكُم وهو« :كهايم  هنكرد درك
 شـود،    مـي  كـردن  گناه مانعكه     اين بر عالوه گذارد، اثر انسان قتيحق بر نماز باطن اگر
   .دگرد  ميزين او نورانيت موجب
 گذارد   مي ريتأث او يملكوت بعد به گناه نيا شود، گناه مرتكب انسان اگر ر،گيد يسو از

 يگنـاه  سـبب  به انسان كه سترو   اين از .طلبديم را طوالني زماني ير،تأث نيا شدن پاك و
 اگـر  .دشـو    مي معذب يطوالن بس يمدت آخرت در ت،اس داده انجام ايدن در لحظه چند كه
ـ ا گنـاه  در مداومت با و شود   مي جاديا ياهيس نقطه قتيحق در د،ده انجام را يهگنا او  ني

 وجـود  هب قتيحق و انسان نيب يظيغل حجاب و دكن  مي تيسرا وي نفس به اهيس يانقطه
 را درون و تيسـرا  او بـاطن  بـه  زين عمل نيا د،ده انجام را يصالح عمل وهرگاه .ديآ مي

   .شود  ميدرون يهايكيتار رفتن نيب از باعث ر،نو نيا همانا و دكن مي ينوران
ـ   مي فيضع را نور وجود كه است تار و رهيت چنانآن ها  انسان يبرخ باطن گاهي،  ؛دكن

   .گذارد ي نميچندان ريثأت و شود ينم احساس نور آن نتيجه در
ـ انـدك  اگر كه است ينوران چنانآن باطنشان يعني .هستند برعكس گريد يبرخ  يظلمت

   .دكن مي دايپ غلبه ظلمت بر نور د،خداون كمك و تالش و يسع با آيد وجود به ،آن در
  
  ثيحد نيا عظمت به توجه

 قلـب  با ستدآي   مي نماز به وقتي كه دارم دوست را يمؤمن بنده من« :فرمايد   مي �صادق امام
 توجهش تمام و گذاشته سر پشت را خداست از ريغ چه  د، آن كن دايپ توجه خدا به شيخو
  .»خداست يسو به

ـ با نماز به يابنده چون« :تاس شده واردچنين     اين معصوم امام از يگريد ثيحد  ستدي
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    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  394394

 افـت يدر مـأمور  را يامالئكـه  و دكن  مي توجه او به زين خداوند ديبگو را اإلحرام رةيتكب و
 زارنمازگ كه يابد   مي ادامه يزمان تا مسأله نيا .دخوان   مي نمازگزار فرد نيا كه دكن  مي يقرآن
ـ ن خداونـد  د،كر قطع خدا به را توجهش نمازگزاركه     همين اما .است قلب حضور يدارا  زي
  ».دكن مي واگذار فرشته همان به را او و اندگرد  ميبر يرو وي از

 فَطَرَ الـسماواتِ واألَرض حنِيفًـا       لِلَّذِيإِنِّي وجهت وجهِي    « :فرمايد   مي � ميابراه حضرت
 يسـو  بـه  را وجـودم  همه گرا حق يقلب با و انحراف از دور به من؛  »الْمشْرِكِينَ مِنَ   وما أَنَاْ 

   .نيستم مشركان از و كردم متوجه د،آفري را زمين و ها  آسمانكه يكس
 آن متوجـه  زين او باطن د،بو قبله يسو به حضرت يظاهر توجهكه     اين بر عالوه يعني
ـ ا در !ديـ كن دقـت  .است نيزم و ها  ان آسم مدبر و آورنده وجود به كه بود يكس  جملـه  ني

 ؛دهـم يمـ  قرار قبله يسو به را صورتم من كه نفرمود حضرت .است نهفته ياريبس اسرار
ـ م تمام يعني .است نيزم و ها   آسمان خالق كه يكس يسو به مكن  مي رو من فرمود بلكه  لي

   .خداست متوجه او باطن و
 بلكـه  ؛باشـد  قبلـه  بـه  رو او صورت تنها نه كه است يكس آن از يقيحق نماز ،نيبنابرا

   .باشد خدا متوجه زين قلبش و روح ر،فك
  

   انسان شناخت در قتيحق كي انيب

 او يملكـوت  بعـد  و درون و دشـو    نمـي  خالصـه  يمـاد  جسم نيهم در انسان كه شد گفته
   .دارد ييباال عظمت
 آوردن دسـت  به يبرا و يزندگ ايدن در يمتوال انيسال آدمي كه است تأسف يبس يجا

   .نباشد خود قتيحق شناخت دنبال به اما ؛كند تالش زيچ همه
 و ،»يخفـ  «،»سـر « ،»نفس« ،»اليخ« ،»قلب« ،»روح« ،»جسم« :تاس مراتبي يدارا انسان

   .اند كرده انيب يطهارت مراتب نيا تمام يبرا و »اخفي«
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از ايـن   .  گـردد  منـد تواند با جسم ظاهري خود از حقيقت و بـاطن اشـياء بهـره               او نمي 
 تـا بتوانـد بـا    د، را بر طـرف كنـ  ها حجابروست كه همواره بايد قلب انسان پاك باشد و         

 1؛»أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلُـوب     « :دايفرم   مي قرآن. باطن اشياء و عبادات ارتباط برقرار سازد      
   .دگير  ميآرام خدا ياد به فقطها   دل!باشيد آگاه

  !د؟شو  نميحاصل ما يبرا قلب نانياطم آن ،ميخوان  مينماز كه يزمان چرا پس
 .دارد وجـود  قلبمـان  در خدا ريغ هم باز ،مييگو   مي خدا ذكر نماز در ما كه يزمان چون

 از ريـ غ يزيچ هر .داد يجا قلب نيا در را رحمان از ريغ دينبا ؛است رحمان عرش ،قلب
 و انـسان  قلـب  بـه  او ورود يبـرا اي    يله وس و طانيش يبرا ياطعمه دتوان   مي قلب در خدا

ـ ب چـو  ويـ د« كه چرا ؛كرد پاك خدا ريغ از را قلب ديبا ،رو   اين از .باشد وسوسه  رود روني
  ».ديآ در فرشته
 ميكن توجه رحمان جنود به دهندينم اجازه د،دارن وجود ما باطن در هاويد كه يزمان تا

ـ ند حب« چون ييهاطعمه ما درون در كه هنگامي تا و  طانيشـ  يبـرا  »حـسد  و نـه يك و اي
 نخواهـد  ريتـأث  مـا  يملكـوت  بعد و باطن در اعمال ريسا و نماز قتيحق د،باش داشته وجود

 و .دشـو    مـي  رحمان جنود به ما توجه از مانع طانيش يهاطعمه ر،گيد عبارت به .گذاشت
  »...اواتِ واألَرض فَطَرَ السملِلَّذِيوجهت وجهِي « :دكن اقرار زبان به يفرد اگر

 و هـا    آسمان كه يكس يسو به را وجودم همه گرا حق يقلب با و انحراف از دور به من
امـا فكـر و حـواس و قلـب او در جـاي             . نيستم مشركان از و كردم متوجه د،آفري را زمين

  ! آيا اقرار او حقيقت دارد؟د،ديگري سير كن
  

  ديكن توجه تيحكا نيا به

 ياسـاده  اريبـس  ظـاهر  كـه  ييروستا يفرد .بودند جماعت نماز حال رداي     عده :گويندمي
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 جماعـت  از نمـاز  ميـان  در اما ؛كرد اقتدا جماعت به را نماز و وستيپ جمع نيا به داشت
 در كـه  شـد  ييغـذا  خـوردن  مـشغول  آن از پـس  و خوانـد  يفـراد  را نماز و كرد عدول
 رفتار نيا د،بودن شده ناراحت اريبس او عمل نيا از كه انياطراف .داشت همراه به نيخورج

 امـام  كـه  يزمـان  .گرفتنـد  خـشم  وي بـر  و نـد كرد جماعت امام به ياحتراميب بر حمل را
ـ د نمـاز  انيم در« :ددا پاسخ ؛شد ايجو او از را كار نيا ليدل جماعت  نمـاز  از تـو  كـه  دمي

 تـا  خانـه  ريمـس  كـردن  يط از كه يخستگ رفع يبرا كه يبود فكر نيا در و يشد خارج
ـ ا يبرا را يمركب كه يافتاد فكر نيا به و يشينديب ياچاره شود،   مي غالب تو بر مسجد  ني

 مـن  كـه  يزمان .يگشتيم مناسب و خوب مركب دنبال به هابازار در و يكن يداريخر امر
 بـه  را نمـازم  ييتنهـا  به و داده عدول يفراد به جماعت از را خود تين دميد را وضع نيا

 اريبـس  داديمـ  تكـان  او سخنان قيتصد نشانه به را سرش كه جماعت امام .دميرسان انيپا
 ييروسـتا  آن از ياثـر  گـر يد د،شـ  خاموش مسجد در همهمه كه يزمان و بود زدهخجالت
   .نبود بزرگوار

  
   ييخودآزما تست كي

  ؟يبود چه فكر در و يرفت كجاها نماز در كه كن فكر يكم ز،نما هر از بعد
 خاص يروش به را يفرد هر بلكه ؛بديفرينم كساني را افراد مهه طانيش كه ديكن دقت

 همـه  به طانيش ،ضمن در .بديفريم است موجود او وجود در كه ييهاطعمه به توجه با و
 را نماز يمحتوا ز،نما در كردن وسوسه با افراد يبرخ يبرا بلكه ؛نخوان نماز كه ديگو  نمي

   .دگير  مياو از
 همـه  يبـرا  ارتبـاط  امكـان  و خداست با ارتباط يبرقرار ز،نما يارزگبر از هدف پس،

ـ  .ندكن   نمي استفاده فرصت نيا از ها  انسان يبرخ اما ؛دارد وجود ها  انسان  دهيـ د و دل يوقت
 منـد بهـره  خاصـش  يهـا نعمـت  از را بنـده  و دكن  مي رو انسان به زين او د،باش خدا متوجه
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 جامعـه  رفتـه  رفتـه  و دگـرد    مي يته تيمعنو از د،باش توجهيب خدا به كس هر و سازديم
   .ميهست وضع نيا شاهد اكنونهمكه  ؛ چنانردگذا  ميانحطاط به رو يانسان

  
  نماز در يپرت حواس علت

  د؟شو  ميجلب خدا ريغ به حواسمان نماز در چرا اما
 معطـوف  دارد دوسـت  را آن و اسـت  مهـم  شيبـرا  كـه  يزيچ به آدمي توجه همواره

 دتوان   نمي نمازگزار و است حرام اعمال از ياريبس ز،نما حال در دانيم كه مي   چنان. دشو  مي
 پرواز سو هر به كه است ايپرنده مانند ،اليخ اما ؛دهد انجام بخواهد دلش كه را يكار هر
   .ندارد را آن كنترل قدرت انسان و دكن مي

ـ    مـي  نمـاز  چـه  يبـرا  ددان   نمي انسان كه است نيا گريد مشكل  ،نيابـر  عـالوه  د،خوان
 كه داند  ميو دارد يآگاه مسأله نيا به كامالً طانيش اما .است فيضع زين هامانيا و معرفت

 در خـدا  فـه يخل د،گـرد  يصـالح  فرد و كند برقرار ارتباط خدا با و بخواند نماز انسان اگر
ـ دل كـه  دكن   نمي فراموش گاه  هيچ البته و دشو   مي نيزم يرو  ت،بهـش  از او شـدن  رانـده  لي
 آرام نـدارد  بـاز  واال مقامـات  به دنيرس از را آدمي كه يزمان تا ،رو   اين از .بود نانسا نيهم
   .است نماز در شود مسلط او اليخ بر دتوان  ميكه يوقت نيتر  بيشو ندينشينم

  
  ؟چيست حل راه

 بـه  قلـب  حضور با و خالص عبادات قيطر از ديبا د،برس اهللا لقاء به دارد عالقه انسان اگر
 محبـوب  چه  ي، آن زندگ ونؤش تمام در كه است نيا گام نياول ،پس .برود دخداون ارتيز
   .باشد مهم شيبرا خواهد،  ميخدا يعني او

  محبـت خـدا نيـز حاصـل        د،مبتني بر معرفت خداست و اگـر معرفـت باشـ          »  اهللا لقاء«
در ايـن حالـت نمـاز را        . دبر   مي  از مناجات با خدا لذت     د،وقتي انسان محب گرد   . دشو  مي
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خواند؛ بلكه بـراي ارتبـاط بـا       راي دريافت حاجات مادي خويش و رفع تكليف نمي        فقط ب 
  . كند گزارد و مناجات ميمحبوب نماز مي

 نمود پاك ها  آلودگي و هاهنيك از را نفس و د،كر مبارزه جهل با ديبا خدا شناخت يبرا
   .برد نيب از را هانقص و

  
  است شناخت جهينت خدا به عشق

 از معرفت اجمالي و فطري به خدا برخوردارند؛ اما بايد با دليل و برهان               ها  نانساالبته همه   
را در وجـود خـود كاشـت و بـا           »  إله إال اهللا   ال«اين معرفت اجمالي را گسترش داد و بذر         

ورزد و اگـر     بـه خـدا عـشق نمـي        د،تا انسان خدا را نشناس    . عمل صالح آن را آبياري كرد     
   .ايم هعرفت اهللا است كه خدا را با اسماء حسني نشناختمحبت ما كم است به دليل كمي م

 همـواره  انسان رايز بشناسيم؛ شيهاييبايز و كمال همه با را او نيا يعني ،خدا شناخت
 كماالت تمام اما ؛دگرد   مي آن طالب ببيند، يكس در را يكمال كه يزمان و است كمال طالب
 سراغ به »كماالت منبع« وجود با دميآ چرا پس ت،اس مطلق كمال او و است خدا در فقط
   !برود؟ جزء
   .بايز يهانام اوست يبرا از؛ »الحسني االسماء وله«
  
  كرد؟ چه ميابراه حضرت با محبوب ذكر

 در دشـت بزرگـي مـشغول چرانـدن          �هـا حـضرت ابـراهيم      در يكي از روز    :دكنن  نقل مي 
. »ب المالئكة و الـروح     القدوس ر  سبوح «:تگفگوسفندان خويش بود؛ صدايي شنيد كه مي      

بار ديگر محبوب مرا با اين      ! اي صاحب صدا    :د فرمو �حضرت ابراهيم . صداي جبرئيل بود  
زماني كه بار ديگـر ايـن ذكـر         . از گوسفندانم را در راه خدا انفاق كنم       ذكر صدا كن تا نيمي    
انم را  م اين ذكر را بگويي تا تمـام گوسـفند         خواه   مي  بار ديگر از تو    :دشريف را شنيد فرمو   



  399399  �حقيقت انسان، جنبة ملكوتي اوست حقيقت انسان، جنبة ملكوتي اوست : : جلسة بيست و ششمجلسة بيست و ششم

  . در راه خدا انفاق كنم
 درك را عظمـت  ت،داشـ  خـدا  به كه يمعرفت به توجه با �ميابراه حضرت قتيحق در

 فدا محبوبش اهر در دارد چه  آنهر بود حاضر كه برد  ميلذت محبوب ادي ذكر از و كرديم
ـ  و بـشنود  مرتبـه  هزار را ذكر نيهم اگر معرفت، فاقد انسان اما كند؛ ـ  تكـرار  اي  چيهـ  د،كن

   .داشت نخواهد او در يريتأث
 سـبب  و باشـد  داشـته  دوسـت  را خـدا  انـسان  كـه  است نيا در خدا با انس ،نيبنابرا

ـ  تفكـر  و تفكـر  بـر  يمبتن زين خدا معرفت .است معرفت ي،دوست  توجـه  و ذكـر  بـر  يمبتن
 اسـت  ياكتـساب  معرفت نيا .يهاال اسماء معرفت و خداوند اتيآ به توجه يعني ؛دباش  مي
 ،او عظمتهاي    نشانه و يهاال اتيآ در تدبر و تفكر با و بكوشد آن يريفراگ يبرا ديبا كه
   .گردد خدا محب كه برسد ييجا به تا كند ياريآب را معرفت آن

  
  كرد؟ ديبا چه

 بكـارد  خـود  وجـود  در را معرفـت  بـذر  كـه  دشو   مي يكس بينص خداوند انس و محبت
   .باشد ذكر اهل و دينما پاك رذائل از را قلب و كند ياريآب را آن صالح وباعمل
 يهـ اال علـم  طالـب  كه يكس ،رو   اين از .بودن خدا ادي به به همواره يعني خداوند ذكر

 خـدا  جز او قلب و فكر در همواره زيرا ؛دشو   مي محسوب ديشه د،ريبم راه نيا در و باشد
   .است يبزرگ ضيف بودن خدا ادي به همانا كه نبوده

كند و خود را در محـضر خـدا           ا را به ياد داشته باشد، گناه نمي       كسي كه در همه حال خد     
  . اي غافل نيستبيند و كسي كه همواره در محضر خدا باشد، خدا را دوست دارد و لحظه مي

كسي خود را   .  در محضر خدا گناه نكنيد     ت، عالم محضر خداس   :د فرمودن �امام خميني 
  1.» معكُم أَينَ ما كُنتُموهو« :دباشد كه همواره به خاطر داشته بين  ميدر محضر خدا

                                                      
 3د، يحد .1
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   معرفت و توجه جهينت

 بـر  نـاظر  و حاضـر  را خداونـد  ز،نما در تنها نه انسان كه است نيا معرفت و توجه جهينت
 ت،حال نيا در و دكن  مي درك را واقعيت نيا يزندگ لحظات سراسر در بلكه ؛داند   مي خود
 گـران يد بـه  يظن سوء نيتركم يحت و ظلم ،دروغ ت،بيغ دهد ينم اجازه خود به گاه  هيچ

   .دباش داشته
 هرچه گفتيم جز حكايـت دوسـت      

 دينبخــــــشا ور و ورببخــــــشد
ــتان ــوا دوس ــحبت يدره ــ ص  اري

ــ ــو يهرگل ــه ن ــ در ك ــرو نيزم  دي
  

 مانميپــــش آن از عمــــر درهمــــه  
 دانــم ينمــ دگــر ييجــا هبــ ره
 ميافـــشان ســـر ،مـــا و فـــشانند زر

ــا ــه م ــشقش ب ــزار ع ــتان ه  ميدس
  

   .بفرما تيعنا ما هب را خود با انس و حب و معرفت !ايداخ



 

  
  
  
  

  : بيست و هفتم جلسه

  
  

  كنند در قيامت، اول از نماز سؤال مي �

  در اسرار نماز �

  تفسير نماز �

  تفسير ركوع �

  تفسير سجود �

اگر نماز با توجه و حضور قلب ادا شـود           �

  شود ه ميگناهان بخشيد

  شود؟ چه گناهي بخشيده مي �

  حديثي زيبا و اميدواركننده �

  ترين آيه قرآن اميدواركننده �

  نماز يك رودخانه معنوي است �

  چه كنيم كه نماز، كفاره گناهان شود؟ �

  تأثير است چرا نماز ما بي �

 

  
  
  
  
  

»   أَفْلَح ؤْمِنُونَقَدالَّذِينَ * الْم     لَاتِهِمفِي ص مونَ هشـدند  رسـتگار  مؤمنـان  ترديد يب 1؛»خَاشِع * 
   .اند]قلب حضور با باطن به و[ فروتن ]ظاهر به[ نمازشان در كه آنان

 :دكـر  عـرض  و ديرسـ  �صـادق  امـام  خدمت »ضرام« نام به يشخص :آمده ثيحد در
  ».اموزيب من به را نماز حدود !خدا رسول فرزند«

ـ ا از يكـ ي تـو  كه دارد حد و حكم هزار چهار نماز« :دفرمو او به پاسخ در حضرت  ني
   2».يكن  نميتيرعا را حكم هزار چهار
 كه يحال در د،كن اقامه را نماز كس هر كه شده انيب نماز شأن در زين يگريد ثيحد و

  .دشو  ميبخشوده او گناهان د،باش آن حق به آشنا و عارف
   

  ندكن مي ؤالس نماز از اول ت،اميق در

عالوه بر ايـن،    . رسانند  ر حقيقت ميزان اهميت نماز را مي      ها د   اين احاديث و احاديثي نظير آن     
كـسي  . گيرد، همين مسأله نماز است    اي كه در قيامت مورد بازخواست قرار مي       نخستين مسأله 

گونـه   كه در نماز خويش كاهل باشد، در امور ديگرش نيز كاهل اسـت؛ چـرا كـه نمـاز هـيچ               
ترديد در امـور      ر اين مسأله كاهلي كند، بي     اگر فردي د  . اي براي انسان ندارد   دشواري و هزينه  

  . تر خواهد بوددار است، كاهلتر و هزينهكه سخت... ديگر نظير خمس و زكات و
                                                      

 .2ـ1، مؤمنون .1

 .47ص،  عروجنردبان .2
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 امـت يق در نماز ر،گيد عبارت به .دكن  مي شفاعت امتيق در و است يروح يدارا نماز
ـ   مي اراظه و دهديم شهادت انسان هيعل نماز يگاه .دگير   مي را خود حق و دارد يحق  دكن
 انـسان  قبـر  در نور صورت به و دهديم شهادت او نفع به يگاه و يكرد عيضا مرا تو كه

   .دشو  ميظاهر
  

  نماز اسرار در

 قـرار  شـفاعت  مورد را نمازگزار اي ت،اميق روز در كه است زنده يموجود نماز د،ش گفته
 ديبا د،بدان يفرد ينداريد هدربار دخواه   مي انسان اگر .دكن  مي تيشكا او هيعل اي و دهديم
   .دكن مي عمل چگونه نماز مورد در كه نديبب

 را مـا  خواندن نماز �يعل رالمؤمنانيام اگر« :دوفرم   مي اخالقش درس در واصل يعارف
  ».كرديم دق غصه از يد،ديم

اسرار و فضائل نماز به اعمال و اقوال ظاهري نيست؛ بلكـه بـه عمـق و بـاطن نمـاز                     
قوال و افعال ظاهري نماز اسراري دارد؛ اما اسرار و تـأثير نمـاز، همـان                البته تمام ا  . است

 . باطن آن است

ـ   ينه ب يس انصرف و ل   يها ف يقول ما   يعلم ين ركعت ي صلّ من« :فرمايد   مي �صادق امام  ين و ب
 ديـ گو   مـي  چـه  نمـاز  در بداند و بخواند نماز ركعت دو كه يكس؛  » ذنب اال غفره اهللا له     اهللا
كه    اين مگر دشو   نمي خارج نماز از )باشد قلب حضور يدارا و نماز افعال و اقوال متوجه(
   .باشد نمانده يگناه چيه خدا و او نيب

  
  نماز ريتفس

ـ ا يكس چه مقابل در و چرا بداند ديبا دكن  مي اميق نماز يبرا كه يزمان انسان  .اسـت  ستادهي
 تر بزرگ خداوند كه معناست نيبد د،آور باال را هادست و گفت را اإلحرام�ريتكب كه يزمان
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   .شود وصف كه است آن از
 خـارج  خـود  قلب و ذهن از را خدا ريغ زيچ هر و كس هر بايد ريتكب نيا با ،نيبنابرا

   .است يفان و باطل خدا از ريغ زيچ هر كه بداند و كند
دهـد و   با اين معرفت است كه هيچ موجودي غير از خدا را در قلب خويش جاي نمي               

. دخواه   مي تنها در حد نياز و وظيفه     ...  مال و  د، فرزن ر،دات ديگر را اعم از همس     تمام موجو 
هاي غريزي خود را به شكل صحيحي تعديل كنـد و           كند تا نياز    يعني اين انسان ازدواج مي    

را بر زبـان و      » إله إال اهللا   ال«گردد تا با تربيت او فردي را به ثمر برساند كه            صاحب فرزند   
 بـودن و    د، و ناصـالح باشـ     ������� سازد؛ وگرنه فرزنـدي كـه تـارك         قلب خويش جاري    

  . كند؛ چه بسا نبودن او بهتر باشد مگر خداوند او را هدايت كند نبودنش فرقي نمي
  

  ركوع ريتفس

  بحمده و يم العظي ربسبحان
 خـضوع  او برابـر  در شيخـو  پروردگار عظمت ذكر با و درو   مي ركوع به انسان كه يزمان
آيـا   ،» اهللا لمـن حمـده     سـمع « :كنـد   مي اظهار و دارديبرم ركوع از سر كه اميهنگ و دكن  مي

  ! باز در عالم ديگري سير كند؟،رواست با اين معاني عظيم
 او زبـان  و قلـب  و نباشد منافق و گودروغ ديبا د،ستآي   مي نماز به انسان كه يزمان ،پس

 پـردازد،    مـي  افعـال  و اقوال نيا به سجود و ركوع در يوقت و .دنباش نداشته رتيمغا هم با
 فكـر  د،ش نيچن اگر كه باشد داشته مدنظر خداوند برابر در را شيخو ذلت و يخوار ديبا
   .كرد نخواهد ريس يگريد يجا در او

  
  سجود ريتفس

  بحمده و ي االعلي ربسبحان
  :دشو معاد و مبدأ متذكر ديبا ،سجده ذكر با و درو  ميسجده به خشوع و خضوع با
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ـ ا بـه  دارديم بر سجده از سر چون .است خاك از انسان يعني ،»لاو سجده«  يمعنـ  ني
 بـه  گـر يد بـار  چـون  و ت،اس آورده بر خاك از سر و شده دهيآفر خاك از انسان كه است

ـ  خـاك  بـه  گـر يد بـار  مرگ با انسان كه است نيا نشانه د،رو   مي سجده  بـا  و گـردد يمازب
   .دشو  ميمتذكر امتيق در را شدن مبعوث ،دوم سجده از سر برداشتن

  
  دشو بخشيده مي گناهان شود ادا قلب ورحض و توجه با نماز اگر

ـ  قلب حضور با را نماز كند يسع و بداند را نماز ريتفس انسان كه صورتي در ـ  د،بخوان  نيب
ـ   مـي  درك را پروردگـار  عظمت و ماندينم يباق يحجاب چيه يالحظه يبرا خدا و او  .دكن

   .ماندينم يباق يگناه چيه نماز نيا از پس :دفرمو معصوم امام
  

  شود؟  ميدهيبخش يگناه چه

 بـه  يالناسحق گناهان .الناسحق گريد دسته و هستند اهللا حق يادسته :داندسته دو گناهان
 زيـرا  ؛شـود  برگردانـده  صـاحبش  بـه  حـق كـه      ايـن  مگـر  ؛ندشو   نمي بخشوده عنوان چيه

   .رديبگ را او حق خداوند است دواريام د،ريبگ را خود حق نتواند كهيمظلوم
 د،شو محسوب او گناهان كفاره انسان نماز دشو   مي باعث كه يطيشرا از يكي ،نيبنابرا

   .خداست معرفت ،دوم شرط و نباشد الناسحق گناه كه است نيا
  
  دواركنندهيام و بايز يثيحد

 م؟يباشـ  غافل ييخدا نيچن از است سزاوار ايآ كننده دواريام و بايز ثيحد نيا به توجه با
چنـين     ايـن  مـردم  بـه  خطـاب  يتيجمع انيم در �يعل امام يروز :فرمايد   مي �صادق امام

  »است؟ اي آيه چه شما يبرا قرآن در هيآ نيتردواريام« :دفرمودن
 أَنإِنَّ اللّـه الَ يغْفِـرُ       « :دكـر  تالوت را هيآ نيا يفرد .دادند يپاسخ نيحاضر از كدام هر
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 مـسلماً  1؛» إِثْمـا عظِيمـا    فْتَرَي فَقَدِ ا  بِاللّهِويغْفِرُ ما دونَ ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك         يشْرَك بِهِ   
 بخواهـد  كه كس هر يبرا را آن غير و د،آمرز نمي شود ورزيده شرك او به كه را اين خدا
   .است شده مرتكب را يبزرگ گناه ،گمان  بيد،بياور شرك خدا به كه هر و .آمرزدمي

اي كه مد نظر مـن اسـت           آيه خوبي است؛ اما آن آيه      ، اين آيه  :د فرمودن �حضرت علي 
 نَفْـسه ثُـم     يظْلِـم ومـن يعمـلْ سـوءا أَو        « :دفرد ديگري اين آيه را تالوت كر      . اين آيه نيست  

 سـپس  د،ا برخود ستم ورز    كند ي  يهر كس كار زشت    و 2؛»رحِيمايستَغْفِرِ اللّه يجِدِ اللّه غَفُورا      
  . يافت خواهد مهربان و آمرزنده بسيار را خدا د،بخواه آمرزش خدا از

   .ستين من نظر مد هيآ اما ؛است يخوب اريبس هيآ زين هيآ كه فرمودند امام
 أَسرَفُوا  الَّذِينَقُلْ يا عِبادِي    «: فرمايد  شايد منظورتان اين آيه باشد كه مي      : فرد ديگري گفت  

لَا تَقْنَطُوا مِن      يلَع ةِ أَنفُسِهِممحإِنَّ اللَّهِ   ر         الْغَفُور وه ا إِنَّهمِيعج غْفِرُ الذُّنُوبي اللَّه اي : بگو 3؛»الرَّحِيم
از رحمـت خـدا نوميـد نـشويد،         ! بر خود زياده روي كرديد    ] با ارتكاب گناه  [بندگان من كه    

  .  زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است؛آمرزديقين، خدا همه گناهان را ميبه
 :فـرد ديگـري ايـن آيـه را تـالوت كـرد            . امام فرمودند كه اين آيه نيز مد نظرشان نيست        

الَّ  ومن يغْفِـرُ الـذُّنُوب إِ      لِذُنُوبِهِم أَو ظَلَمواْ أَنْفُسهم ذَكَرُواْ اللّه فَاستَغْفَرُواْ        فَاحِشَةً إِذَا فَعلُواْ    والَّذِينَ«
و آنان كه چون كار زشتي مرتكب شـوند يـا بـر              4؛» فَعلُواْ وهم يعلَمونَ   مااللّه ولَم يصِرُّواْ علَي     

 و چه كسي جـز خـدا        ؛خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براي گناهانشان آمرزش خواهند           
  5.كنند  فشاري نمياند، پامرتكب شده چه آمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنگناهان را مي

                                                      
 .48، نساء .1

 .110، همان .2

 .53ر، زم .3

 .135،  عمرانآل .4

 شامل را يالناسحق گناهان و كرده ظلم خودش به انسان كه است يگناهان به مربوط آيه چهار نيا تمام :ديكن دقت .5
 ناطقه نفس به گناه ريتأث كه چرا كند؛يم ادي نفس به ظلم عنوان به را گناه اتيآ نيا تمام در كهنيا گريد نكته. شودينم

 .هستنددهندهبشارت اتيآ فوق اتيآ تمام اماد، كر پاك را آن توانينم يراحت به كه است انسان
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 اين آيه نيز از جمله آيات بسيار خوب اسـت؛ امـا آيـه مـدنظر مـن                   :دحضرت فرمودن 
اكنـون  . را كـه بـه نظرمـان آمـد گفتـيم           چـه   ما آن ! اصحاب گفتند كه يا اميرمؤمنان    . نيست

  خودتان بفرماييد كه مقصود شما كدام آيه است؟ 
  

  قرآن هيآ نيتر دواركنندهيام

ـ فرم   مـي  ترين آيه قرآن اين است كـه        اميدواركننده :د فرمودن �امام علي   الـصالَةَ   وأَقِـمِ « :داي
يئَاتِ النَّهارِ وزلَفًا منَ اللَّيلِ إِنَّ الْحسنَاتِ يذْهِبنَ         طَرَفَيِ ذِكْـرَي لِلـذَّاكِرِينَ      السـ دو در 1؛» ذَلِـك 
 نيب از ]راها     آن آثار و[ ئاتيس ت،حسنا كه چرا ؛دار برپا را نماز ،شب لياوا و ز،رو طرف

   !تذكرند اهل كه كساني براي است يتذكر نيا د،نبر مي
 گانـه پـنج  يهـا نماز هيآ نيا از مراد :دفرمو كه دميشن �خدا رسول برادرم از من همانا

 گناهان تمام شد خارج نماز از يوقت د،كن اقامه را گانهپنج يهانماز كس هر !يعل اي ت،اس
ـ ا مثابـه  بـه  گانـه پـنج  يهـا نماز همانا .دشو   مي واقع خداوند آمرزش مورد شخص نيا  ني

 آن در را خود مرتبه پنج روزانه انسان و باشد يجار ينهر انسان خانه مقابل در كه هستند
  !ماند؟ خواهد يباق شما بدن بر يآلودگ ،هاوشوشست نيا با ايآ د،ده وشوشست
  
   است يمعنو رودخانه كي نماز

اگـر  . وشـوي ظـاهر و بـاطن اسـت        يابيم كه نماز شست     اين حديث شريف درمي   با توجه به    
وشو دهـد، ماننـد روز والدت   هاي گناه شست مرتبه باطن خود را از آلودگي  انسان روزي پنج  

ما بـراي   . نماز يك رودخانه معنوي است    : توان گفت   بنابراين، مي . پاك و معصوم خواهد ماند    
هايي از بـدنمان را     ن را پاك و طهور قرار داده است، قسمت        نماز خواندن با آبي كه خداوند آ      

                                                      
 .114د، هو .1
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گـذارد و باعـث    كنيم اين آب ظاهري در بـاطن مـا نيـز تـأثير مـي               شوييم و با نيتي كه مي       مي
  . شود كه هم طهارت جسم و هم طهارت روح براي ما حاصل شود مي

 قلـب  حـضور  يدارا نمـاز  در او د،نشون خارج آدمي وجود از ليرذا كه يزمان تا البته
 انـسان  چند هر و ندكن  مي يآلودگ ديتول خود به خود درون در ليرذا كه چرا ؛بود نخواهد

 كـن  شهيـ ر خـود  درون از را ليـ رذاچـه      چنان د،بپرداز استغفار و توبه به ،صبح تا را شب
   .دارد موقت ريتأث اي و گرفت نخواهد ياجهينت د،نكن

در . باشـد    كفاره گناهان نيز مي    ت،اس »و المنكر  عن الفحشاء    تنهي«كه    نماز عالوه بر اين   
  :داينفرم  ميشأن نزول آيه مورد نظر

روزي فردي به نام ابويسر كه از انصار بود، شيفته جمال زني شد و دست بـه انجـام                   
ترسي كـه چنـين گنـاهي را        از خدا نمي  : زن رو به او كرد و گفت      . گناهي در حق زن زد    

ر متذكر شد و از گناهي كه مرتكب شده بود بـسيار            در همين لحظه ابويس   . مرتكب شوي 
 رفت و ماجرا را براي او توضيح داد         �رو، خدمت حضرت رسول     از اين . پشيمان گشت 

پس از نماز عصر اين آيه شريفه سوره مباركه هود نـازل  . و اظهار ندامت و پشيماني كرد   
در نمـاز عـصر شـركت       آيا تو نيز    :  ابويسر را فرا خواند و از او پرسيد        �رسول خدا . شد

همانا گناه تو مـورد بخـشش قـرار         : حضرت به او فرمود   . كردي؟ ابويسر پاسخ مثبت داد    
اطرافيان از حضرت پرسيدند كه آيا اين حكـم تنهـا        . گرفت و آيه را براي او تالوت كرد       

شود؟ حضرت پاسخ دادند كه اين آيـه شـامل           به ابويسر اختصاص دارد يا شامل همه مي       
  . شود همگان مي

 توبـه  و شـد  مانيپش شدت هب و متذكر گناه از بعد بالفاصله سريابو اوال كه ديكن دقت
 رسـول  امامت به را نماز ،نيا بر عالوه ؛گرفت قرار ديشد رجاء و خوف حالت در و كرد
   .بود خوانده �خدا

 و توبـه  بـا  گناهـان  يبرخـ  .ردگـذا   ي مـي  منف ريتأث انسان يوجود صفحه بر يگناه هر
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 يبـرا  يتـر    بـيش  زمان مدت كه هستند هم ديگري گناهان اما ؛ندشو   مي خشودهب يمانيپش
 و ندشـو    مي پاك يآسان به يبرخ كه ،لباس بر مختلف يهالكه مانند .دارند ازين شدن پاك

 هستند يقو يهاندهيشو ازمندين گريد يبرخ و دارند ازين مخصوص يهاندهيشو به بعضي
   .طلبديم را خود به مخصوص ندهيشو ،لكه نوع هر و

ـ م گناهـان  كـه  شده وارد معصوم امام از يثيحد در  نمـازگزار  فـرد  يبـرا  نمـاز  دو اني
   .باشد نشده مرتكب را يارهيكب گناه كه يصورت در ؛دشو  ميبخشوده

  
  شود؟ گناهان كفاره ز،نما كه ميكن هچ

 كنـد  پاك را خود درون ابتدا ديبا د،شو محسوب گناهانش كفاره نماز خواهد  انسان مي  اگر
 ،نـه يك مانند درون نجاست با آدميچه     چنان .دارد برپا يباطن و يظاهر طهارت با را نماز و

 قلـب  حـضور  بـا  را نمـاز  او كه ردگذا   نمي طانيش بخواند نماز غرور و تكبر د،حس ،بخل
   .دكن مي ريس مختلف جهات به شخص نيا فكر رايز ؛شود قرار بر ارتباط و بخواند

 خواهـد  باعظمت ش،نماز د،بخوان قلب حضور و معرفت با را نماز نسانا اگر ،نيبنابرا
   .گردد مؤمن مي معراج و بود

  
  است ريثأت بي ما نماز چرا

 ييهـا لكـه  ما درون كه است رو نيا از ،مينيبينم را آن يهاريتأث اما ؛ميخوان   مي نماز ما اگر
 نجاسـت  و لكـه  ديبا ابتدا .دوش  پاك نمي  لفظي توبه با يعني ي،معمول آب با كه دارد وجود

   .كرد پاك مخصوص ندهيشو با را آن و شناخت را
  نور ددينا دل خانه درون        دور زخود ينگردان تا موانع
 يـع  تجـارة و ال ب     يهم ال تلهـ   رجال« :يدافرم   مي حقشان در قرآن كه يكسان حال به خوشا

 برپـا داشـتن نمـاز و       د خـدا و    آنان را از يا    د،ست داد و   كه تجارت و   يمردان 1؛»عن ذكر اهللا  
                                                      

 .37ر، نو .1
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  . داردپرداخت زكات باز نمي

ـ ن سريـ م محبت بدون ارتباط و خداست با يدائم ارتباط ر،ذك از مراد كـه    ؛ چنـان  ستي
 نفـس  هيكزت و معرفت كسب بدون انسان اگر و است معرفت داشتن بر متوقف زين محبت

   .است بيجا او انتظار و امد نيا د،باش دواريام فقط شيخو
ــد خو ــان كــه اهللا يارشــان بي  شــا آن

ــد  ــم درنمازن ــه داي ــان ك ــا آن  خوش
  

 به حمد و قل هـواهللا كارشـان بيـد           
ــد   ــون بي ــاودان بازارش ــشت ج  به

  )باباطاهر(           

   .بگرداند منور خود معرفت به را ما قلوب كه مخواهي  ميخدا از
  



 

  

  

  

  

  : بيست و هشتم جلسه
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 ،اليتفكـرون  ،اليعلمـون هايي نظير   ها واژه   آيات بسياري در قرآن كريم وجود دارد كه در آن         
در ايـن آيـات     . به كار رفته اسـت     يتدبرونلعلهم   و   يعقلون لعلهم ،يتفكرون لعلهم ،اليعقلون

ـ   را بـراي انـسان بيـان مـي        گويد و علومي      ي سخن مي  ابتدا قرآن كريم درباره موضوع      د،كن
  . كند  تفكر و تدبر معرفي مي،سپس هدف از بيان اين علوم را تأكيد بر تعقل

 نيبـد  و بنـدد يمـ  نقـش  ذهـن  در آن از يريتصو د،شنويم اي و دبين   مي انسان چه هر
 يعلـوم  گانهپنج حواس لهيوس به انسان ،نيبنابرا .دكن  مي دايپ علمها     آن به كه است بيترت
 از او يبرا علوم نيا د،كن حكمها     آن بر و يابد نانياطم علوم نيا به اگر و دكن  مي كسب را

   .دشو  ميليتبد »قيتصد« به تصور
 و هـا شـنيدني  اثر بر ما اعتقادات ؟قيتصد اي است تصور ما اعتقادات كه ديد ديبا حال

ـ دار يمعلومات جهنم و بهشت ت،اميق ،خدا وجود درباره يعني .است يسطح معلومات  ؛مي
 رفتـه  ترفرا تصورات رهيدا ازكه     اين اي ت،اس تصورات مسائل نيا به نسبت ما علوم ايآ اما
ـ  را علوم نيا ما ايآ ر،گيد عبارت به !؟است شده قاتيتصد جهان وارد و  بـه  و كـرده  اورب

  !؟داريم ايمانها  آن
  :تاس مرحله سه يدارا مانيا است يگفتن

   ؛زبان به اقرار. 1
  ؛جوارح به عمل. 2

  ).است زده گره قلبش با را اعتقادات انسان ،مرحله نيا در( قلب به مانيا. 3
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 ،ها را باور نداشته باشـيم        مسائل اعتقادي خود را قوي نكرده و آن        ،اگر با دليل و برهان    
مرحله دوم ـ عمـل    ت،ايمان ما تنها اقرار به زبان خواهد بود يا ممكن است با انجام عبادا

در ايـن  . باشـد  ـ را نيز شامل شود؛ اما فاقد مرحله اصلي ـ ايمان به قلـب ـ مـي    به جوارح
گـوييم؛ امـا فكـر مـا در جـايي              را مي  1»إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِينُ   «حالت است كه در نماز      

زبـان و عمـل بـه        اصل ايمان آن است كه عالوه بـر اقـرار بـه              ،بنابراين! كند  ديگر سير مي  
  .  مورد تصديق قلب نيز باشد،جوارح
  

   است نيآفربهشت ،عمل با معرفت

 يعنـ ي ت،اس نيآفر بهشت عمل با معرفت رايز ؛باشد همراه عمل با ديبا ديتوح به معرفت
ـ آب خالصانه عبادت با و كاشت خود وجود در برهان و ليدل با ديبا را معرفت درخت  ياري

ـ  بـاور  و االهي معرفت با ،صالح واعمال يهاال واجبات چراكه ؛كرد  قيـ ال را انـسان  ي،قلب
ـ ن يكـاف  او نجـات  يبـرا  ييتنهـا  بـه  تـصورات  وگرنـه  ؛اندگرد   مي بهشت  معـصوم  .ستي

   .است معرفت ازمندين يعمل هر انجام يعن؛ » معرفةي اليحتاج من عمل إال و ما« :فرمايد مي
 در مـان يا د،نگـرد  آشـنا  ديتوح قتيقح با و نشناسد برهان و ليدل با را خدا انسان اگر
 علـم  ديـ توح به ديبا پس .گردد  مي متزلزل يشبهات با او مانيا و شد نخواهد استوار قلبش
ـ نزد خدا به را انسان يعمل چه ميبدان و باشيم داشته  دور حـق  از را او عمـل  كـدام  و كي

   .بداند ار قتيحق كه است ولؤمس خود يخداداد استعداد اندازه به يفرد هر .دكن مي
  

  د؟يا كرده توجه آيات اين به تاكنون ياآ

 مِما فِي األَرضِ حالَالً طَيباً والَ       كُلُواْ أَيها النَّاس    يا« :فرمايد   مي بقره مباركه سوره در ميكر قرآن
                                                      

 .5د، حم .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  414414

 علَي اللّهِ   تَقُولُواْ بِالسوءِ والْفَحشَاء وأَن      يأْمرُكُم إِنَّما*  عدو مبِينٌ    م إِنَّه لَكُ  الشَّيطَانِتَتَّبِعواْ خُطُواتِ   
 پـاكيزه  و حـالل  زمـين  در ]هـا خوردني و هاميوه انواع از [چه   آن از! مردم اي 1؛»ما الَ تَعلَمونَ  

 اسـت  آشكار دشمني شما به نسبت او زيرا نكنيد؛ پيروي شيطان هايگام از و بخوريد است،
 و حالل عنوان به [را اموري جاهالنه كهاين و دهد،مي فرمان زشتي و بدي به را شما فقط *

  . دهيد نسبت خدا به] حرام
  
   طانيش ينيهمنش

 شدن دور باعث و دكن  مي استفاده خدا به نسبت يآدم جهل از طانيش شريفه، آيه اين طبق
ـ     يعش من   و« :فرمايد   مي نيهمچن .دشو   مي خداوند از او  يطانا لـه شـ    يض عن ذكر الرحمن نق

ـ  باطن حجاب و يكوردل به رحمان ]يخدا[ ياد از را خود كس هر و 2؛»ينفهو له قر    د،بزن
   .باشد دمسازش و مالزم شيطان آن كه گماريممي او بر شيطاني

  ! شيطان همواره قرين اوستد،گردان شوهركس از ياد خدا روي :توجه
   .داند  ميطانيش تسلط سبب را خدا ذكر از گرداندنيرو زين هيآ نيا

  
  ؟يافت نجات شيطان وسواس ازتوان   ميچگونه

 ميكـر  قـرآن  افـت؟ ي نجـات  طانيشـ  وسواس از توان  مي چگونه كه سؤال اين به پاسخ در
همانـا   3؛»مبـصِرُونَ  مسهم طَائِف منَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هـم          إِذَا الَّذِينَ اتَّقَواْ    إِنَّ« :فرمايد  مي

انـد،    تقـوا ورزيـده    ]يبـاطن   و ي ظاهر هاي  آلودگي  و يمعاص ،سبت به گناهان  ن[ كه   يكسان
ـ   ] قيامـت را   خـدا و  [ شيطان بـه آنـان رسـد         ي از سو  ييها وسوسههرگاه    پـس   د،يـاد كنن

                                                      
 .169 و 168، بقره .1

 .36، زخرف .2

 .201، أعراف .3
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  ].يش نجات يابندها وسوسهاز دام  و[درنگ بينا شوند  يب
 بر حركت و شتال با سپس و داشته يمستحكم مانيا ابتدا كه يكسان يعني ي،متق افراد

 خـدا  لحظـه  همان كند،  مي وسوسه راها     آن طانيش كه يزمان د،انشده باتقوا ،ميمستق صراط
   .آورنديم ادي به را

 مسلط يمتق و مخلص مؤمنان بر ستين قادر طانيش بد؟يبفر را همه دتوان   مي طانيش ايآ
هـا     آن كـه  اندهداد يجا چنان شيخو وجود و قلب در را محكم مانيا افراد نيا زيرا ؛شود

 علَـي الَّـذِينَ آمنُـواْ وعلَـي ربهِـم           سـلْطَانٌ إِنَّه لَيس لَه    « :كند  مي مهيب امراض همه برابر در را
وهمـواره بـر پروردگارشـان توكـل        انـد      كـه ايمـان آورده     ي او بر كسان   ،يقينبه 1؛»يتَوكَّلُونَ

  .  ندارديتسلّط د،كنن مي
 اگـر  البتـه  .باشـد  برخوردار زين ييباال توكل از ديبا مانيا اشتند بر عالوه انسان ي،عني

 كنـد،   مي توكل خدا بر كه شخصي و كند توكل خدا بر دتوان   نمي د،باش نداشته مانيا كسي

 بـه  او جانـب  از يريتدب هر كه باشد داشته نانياطم و باشد زين خداوند محض ميتسل ديبا

   .ستين پذير  امكانخداوند يحسن اسماء هب معرفت بدون مسأله نيا و است آدمي صالح
  
  طانيش تسلط

ـ     « :فرمايـد   ، مي خاص افراد بر طانيش تسلط درباره ميكر خداوند  الَّـذِينَ  يإِنَّمـا سـلْطَانُه علَ
 خـود  يسرپرست به را او كه است يكسان بر تنها او تسلط 2؛»يتَولَّونَه والَّذِينَ هم بِهِ مشْرِكُونَ    

 يجـا  بـه  را طانيشـ  فرمـان  و[ ورزنـد يم شرك ]خدا[ او به نسبت كهها     آن و انددهيبرگز

   .]نهنديم گردن خدا فرمان
                                                      

 .99، نحل .1

 .100، همان .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  416416

اگر در واليت خدا نباشد، بـدون شـك تحـت           . باشدانسان در هر حال بدون واليت نمي      
واليت شيطان قرار خواهد گرفت، پس براي قرار گـرفتن در واليـت خـدا بايـد از واليـت                    

  . زمان تحت واليت خدا و شيطان باشدزيرا غير ممكن است كه كسي همشيطان خارج شد؛ 
  

  است نيمنؤم يول د،خداون

 تيوال تحت كه يابد  تسلط مي  يكسان بر طانيش درنتيجه، ؛است نيمؤمن يول خداوند چون
   .اندرفتهيپذ را طانيش تيوال و ستندين خدا

 افـراد  نيهمـ  د،دهـ يمـ  سوق خواهدب خود كه سويي هر به را اوليائش طانيش چون و
   .ورزنديم شرك خدا به كه هستند

 :دنشـو    مـي  محـشور  ائـشان ياول بـا  نياطيشـ  كـه  دهدمي نشان ليذ فهيشر هيآ به توجه
»  كبرفَومشُرَنَّهلَنَح       نَّمهلَ جوح مضِرَنَّهلَنُح اطِينَ ثُمالشَّيا ود،سوگن پروردگارت به پس 1؛»جِثِي 

 محـشور  شـياطين  بـا  ]مردگاننـد  شـدن  زنده منكر ينادان يرو از و دليل بدون كه[ را آنان
   .كرد خواهيم حاضر دوزخ گرداگرد د،اندرآمده زانو به كه يحال در را آنان سپس ،يمكن مي

 

   آدمبني افكار و قلوب بر شيطان تسلط

اگر اين چنـين     2؛» ملكوت السموات  ي آدم لنظروا ال   ي قلوب بن  ي ان الشياطين يحومون عل    لوال«
  . كردند ها به ملكوت اعلي نگاه مي چرخيدند، آنها مي نبود كه شياطين گرداگرد قلوب انسان

ـ  افكـار  و ها  قلب نياطيش كه دشو   مي معلوم فيشر ثيحدنيا از اختيـار   در را مآديبن
 انـسان  فكـر  و قلـب  ارياخت در يهمگ جوارح و اعضا زيرا ؛را جوارح و اعضا نه گيرند  مي
 است اين سبب به ،مروي   نمي باالتر حس حد از و ميهست حس گرفتار هم ما اگر و .ستنده

                                                      
 .68، ميمر .1

 .59ص، 67 و ج332ص، 60ج،  االَنواربحار .2
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 همان و .است انسان يباطن بعد و قلب بر نياطيش كار چراكه ؛هستند ما همراه نياطيش كه
ـ  اقـرار  خـدا  تيوحدان به و بپردازد خدا معرفت كسب به ديبا كه است  يبعـض  ولـي  د،كن
  !اندداده قرار يطانش تسلط در را آن ها انسان

 �سجاد امام .داد يجا آن در را رحمان از ريغ دينبا و است رحمان عرش ،انسان قلب
و عمرني ما كانَ عمري بذله فـي         «:فرمايد   مي را يجالب اريبس نكات اخالق مكارم يدعا در

ـ                ستحكم طاعتِك فاذا كان عمري مرتَعاً للشيطان فاقبضني اليك قبل اَن يسبق مقتُك الي او ي
 هرگـاه  و گردد صرف تو طاعت راه در عمرم كه يوقت تا بده عمرم ...ايخدا؛  »غضبك علي 

 سـبقت  مـن  بـر  تو خشم كهآن از شيپ ريبگ را جانم د،ش طانيش چراگاه من عمر )يديد(
   .گردد محقق من درباره غضبت يا يدجو

 مرا مرتع شـيطان     عمر! خدايا :دايفرم  خواهد، مي    مي  از خدا چه   �توجه كنيد امام سجاد   
  1.قرار مده

 طانيشـ  تمتـع  يبـرا  يمحلـ  ،)چراگاه(مرتع مانند دتوان  ميقلب كه ميابي ميدرجا   اين از
 آمد ورفت يبرا يمكان او قلب د،باش نداشته يقطع و حيصح دهيعق انسان كه يزمان .باشد

   .شود  ميطانيش تصرف و
  

  د؟كن مي وسوسه را انسان چگونه نماز در طانيش

 وسوسـه  را او و دشـو    مـي  وارد انـسان  قلـب  به چگونه نماز در طانيش ميبدانكه     اين يبرا
  :ميكن انيب را يمسائل است الزم كند، مي

 و انسان )ملكوت( قتيحق نيب يحائل مانند طانيش د،ستآي   مي نماز به شخص كه يزمان
 را هـا پـرده  تواندن نمازگزار تا دشو   مي ارتباط يبرقرار از مانع و گيرد   مي قرار نماز ملكوت

                                                      
 . مكارم األخالقيدعا،  الجنانحيمفات .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  418418

 يجا در نمازگزار كه است صورت نيا در .ديآ نائل نماز واالي ميمفاه فهم به و بزند كنار
   .دكن مي ريس يگريد

 در آب د،باش خاك از نيزم اگر اما ؛دكن   نمي نفوذ فرشسنگ نيزم در باران ،مثال يبرا
ـ ن آدمـي  قلب .دهديم ليتشك را ينيزمريز آب يهاچشمه و كند  مي نفوذ آن  نيهمـ  بـه  زي

 مانع كه دارد هايي  حجاب ت،اس االهي نفخه كه قتشيحق و خود نيب انسان .است صورت
  !زيبرخ انيم از حافظ يخود حجاب خود تو :دنشو االهي مي انوار افتيدر

 قلـوب  گرداگـرد  نياطيش كه نبودچنين     اين اگر فرموده حق حضرت كه جاستنيا در
   .كردنديم نظر ياعل ملكوت به ها انسان د،دنيچرخيم ها انسان

  يا من بودي تو را نمي دانستم      با من بودي تورا نمي دانستم
  1دانستم ينم را تو يبود من تا      دانستم را تو و من انيم ز رفتم

 همان حقيقت معاني نماز است كه انسان بايد با بعد ملكوتي خود بـا آن                ز،ملكوت نما 
 حال بايد بـدانيم كـه شـيطان از چـه          . دشو   مي بين اين دو  در ارتباط باشد كه شيطان حائل       

  دهد؟يي با چنين مهارتي كار خود را انجام ميها راه
 كامل توجه دشو   مي باعث كه است حروف مخارج يادا شدت ،طانيش هاي   راه از يكي

 ،پس .شود دور يقرآن كلمات ميمفاه از و گردد معطوف قرآن يديتجو دستورات به انسان
 چـه  د،برسـ  يمعـان  بـه  يحت نتواند او كه دكن  مي الفاظ سرگرم را نمازگزار چنانآن طانيش

ـ    مـي  انـسان  سراغ طانيش خود ت،حال نيا در كه جاستنيا جالب .قيمصاد به رسد  و دآي
   .دكن  نميمحول خود ردستانيز به را كار نيا

 د،گـستران يمـ  عبـادت  حـال  در انـسان  يبـرا  طانيشـ  كـه  يگـر يد يهـا دام جمله از
 بـه  هـست،  آدمي وجود در كه يرذائل و ينفسان يهاخواهش .است ينفسان يهاواهشخ
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 د،حـس  ،نهيك اندكي انسان وجود در اگر .شوند   مي محسوب طانيش يبرا ييهاطعمه عنوان
 پيـدا  او قلـب  بـه  ورود يبـرا  ياطعمـه  طانيشـ  د،باش داشته وجود ...و تكبر ر،غرو ،بخل
 بـه  ؛نـد گرد   مـي  فتنه انسان يبرا كه هستند يليوسا ي،اننفس يهاخواهش ،نيبنابرا .كند  مي

 و گيـرد  قـرار  نيمخلَـص  گـروه  دركـه      اين مگر د،كن حفظ را خود دتوان   نمي او كهاي    گونه
   .است پروردگار شناخت و يشناسخود همانا اخالص، به رسيدن شرط

 ،نيهاي نفسا  سستي ايمان و نفس اماره و ضعف نفس در برابر خواهش           ،بر اين اساس  
يي هـا   حجـاب  يعني قرار گـرفتن      ،د و تيره شدن قلب    شو   مي موجب تيره شدن قلب انسان    

 آن را فراگرفتـه و  ر،اي است كـه زنگـا   قلب انسان مانند آيينهت،در اين حال  . بين او و خدا   
دهـد و    زماني كه انسان گناهي را انجام مي       ،براي مثال . دشو   نمي هيچ تصويري در آن ديده    

 د، فـر  آورد تـا ايـن    قدر براي انجام اين كار دليل مـي          شيطان آن  شود،   مي پس از آن پشيمان   
   !.كندخود را تبرئه 

  
  كند  ميمحروم قيحقا درك از و رهيت را قلب ،گناه

ـ ن قادر كه است شده اهيس و زده زنگ چنان قلب نيا اوقات يگاه  را يقتـ يحق چيهـ  ستي
ـ ا يبـرا  و اسـت تر     كم قلب يرگيت يگاه اما ؛نديبب ـ  ني ـ    مـي  انـسان  ت،حال  ياچـاره  دتوان
 ،گناه ارتكاب هنگام و كرده حفظ را خود بودن »لوامه« هنوز نفس ت،حال نيا در .شدينديب

 را قلـب  ،گنـاه  پس .دگرد   مي مانيپش گناه انجام از انسان كه دشو   مي زده قلب در ياجرقه
 د،باشـ  زده زنـگ ر  ت   بيش انسان قلب كه اندازه هر و .كند  مي محروم قيحقا درك از و رهيت

ـ د بـه  قادر قلب ت،اوقا يگاه .گزاردمي ريتأثتر     كم او در نفس بودن لوامه  گونـه   هـيچ  دني
 در يگـاه  .دگير   مي قرار قيحقا و دل نيب كه است يمانع نتري  بزرگ نيا و ستين تيقحقي

ـ ي .معـاد  بـه  مانيا نه و خدا به مانيا نه ؛دشو   نمي دهيد تيقحقي گونه  هيچ قلوب برخي  يعن
   .است نكرده اثر و نشده وارد باطن و قلب به مانيا هنوز و دارد وجود يتصورات تنها

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  420420

  خوردب گره انسان قلب با قيحقا اگر

تواند   شود و شيطان نمي     كه حقايق با قلب آدمي گره خورده باشد ايمان، محكم مي          درصورتي
و سـنگي را هـم بـه    آيـد   البته در اين حال باز هم شيطان سراغ انـسان مـي   . كاري انجام دهد  

تـر شـود، حجـب    ولي هر چه ايمان ضعيف   . كند  كند؛ اما زياد توقف نمي      سمت او پرتاب مي   
  . كند رسد كه فرد، ديگر هيچ حقيقتي را قبول نمي گردد، و كار به جايي مي تر ميقوي

 و گـردد  محـروم  معـارف  و قيحقـا  درك از انـسان  كه ندشو   مي سبب ها  حجاب ،پس
 علَـيهِم   سـواء  الَّـذِينَ كَفَـرُواْ      إِنَّ« :دكن   نمي اثري چيه او در شود انيب نيد قتيحق از هرچه

متَهامأَأَنذَر ؤْمِنُونَ   لَمالَ ي مهكافرنـد  ] آيـاتش  بـه خـدا و    [ كه   ي كسان يترديد برا  يب 1؛» تُنذِر
  . آورندايمان نمي ،ي يا بيمشان ندهيبيمشان ده] از عذاب[ است؛ يمساو

 سخن اما ؛دپذير   مي را رهيابوهر چون يكس سخن كه دشو  اي مي    گونه به انسان ي،وگاه
ـ با د،برس حال نيا به يكس اگر !دكن   نمي قبول است دياسات استاد كه را �صادق امام  بـر  دي

افـزايش   قلـب  بـر  تهـاجم  د،شـون تـر      بيش ينفسان شهوات اندازه هر رايز ؛ديبگر خودش
   .ندگرد  ميمتراكم زنگار و يابد مي

 طانيشـ  د،دار مـصون  يانحراف عقائد برابر در را او كه نباشد قوي مانيا اگر ،جانيا در
ـ ا دادن قرار حائل با و دهديم قرار انسان قلب بر باطل عقائد از را هايي  حجاب  عقائـد  ني

   .دشو  ميقتيحق نشدن درك سبب ،باطل
تـر     بيش )دخواه   مي اخد چه  ي آن جا به ،مخواه   مي من چه آن( ينفسان امور اندازه هر و

   .دگرد  ميتردور يربان معارف و االهي اسرار از انسان د،شو
ـ ي؛  » و األخرة ضرتان بقدر ما تقربت أحدهما تبعد مـن األخـر            الدنيا« :آمده يثيحد در  يعن

 يگـر يد از د،شـو  كينزدها     آن از يكي به انسان اندازه هر ؛گرنديكدي يهوو آخرت و ايدن
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   .دشو  ميدور
اي زندگي كند كه هم دنيا را به قدر احتياج داشته باشـد و هـم                  و فرد بايد به گونه    ر  از اين 

انسان در دنيـا داراي وظـايفي در قبـال خـود، خـدا، جامعـه،                . آخرت را براي خود آباد كند     
گـردد و     چه حق هر كدام از وظايف را ادا نكنـد، از خـدا دور مـي                 است و چنان  ... خانواده و 

بنابراين بايد با معرفت و شناخت به وظيفه خود عمل كند و            . قي باشد تواند مسلمان حقي    نمي
  . تر و سعادت ابدي باز ندارد هرگز وظائف و مسؤوليت چند روزه دنيا او را از وظائف مهم

  . به ما توفيق وظيفه شناسي وعمل به وظيفه را عنايت بفرما! خدايا



 

  
  
  
  

  : بيست و نهم جلسه

  
  هدف از خلقت انسان، خليفه اللهي است �

  خليفه خدا كيست؟ �

  تجلي خدا در اسماء �

  ائمه اطهار اسماء اهللا هستند �

  بهره انسان از اسماء �

  پيامبران اولوالعزم �

  امتياز كاملترين دين �

  هاست خدا اولين معلم انسان �

  كمال انسان در پيروي از اسماء �

  دانشمند و عالم كيست؟ �

  ك تست خودشناسيي �

  كليات قوانين براي شكوفايي استعدادها �

  نشده اسالم حقيقي شناخته �

  افسوس كه معلمان حقيقي را كنار زدند �

  امام با يك عمل چند درس ميدهد �

  معلمان حقيقي و تربيت شاگردان �

   گذشت�چه بر امام رضا آن �

 

  
  
  
  
  

 يفْـسِد فِيهـا     مـن األَرضِ خَلِيفَـةً قَـالُواْ أَتَجعـلُ فِيهـا           إِنِّي جاعِلٌ فِـي      لِلْمالَئِكَةِ قَالَ ربك    وإِذْ«
      دِكمبِح حبنُ نُسنَحاء ومالد فِكسيوسنُقَدونَ       ولَما الَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع را زمان آن و 1؛» لَك 

ـ  .دهـم مي قرار زمين در يجانشين يقين به :تگف فرشتگان به پروردگارت كه آر ياد  :دگفتن
 نـاحق  بـه  و برخيـزد  يتبـاه  و فـساد  بـه  آن در كـه  يدهمي قرار زمين در را موجودي آيا

 تقـديس  و ييمگـو    مـي  تـسبيح  ستايـشت  بـا  همواره را تو ما كه آن حال و كند يريزخون
 دانـم مي ]ياسرار زمين در گرفتنشقرار و جانشين اين از[ من :دفرمو ]پروردگار[ .يمكن  مي
   .يددان مي نشما كه
  

   است يهلال فهيخل ،انسان خلقت از هدف

 از ركـدام وه هـستند  ياالهـ  وجـالل  جمال در ومحو نديگو   مي خدا حيتسب همواره مالئكه
 گمـان  سبب نيهم به .ندارند ي،وانيح زيغرا و يماد صفاتها     آن .ددار معلومي مقامها    آن
 كـه  چرا ؛دارند تياولو خودشان د،ريگ قرار زمين روي ايخليفه باشد ناب اگر كه كردنديم

 بـر  مالئكه گمان .هستند خدا سيتقد و حيتسب حال در همواره بلكه د،نكن   نمي گناه تنها نه
ـ ا بـه  ترستهيشا و او از برتر خود و ندارد را مقام نيا يستگيشا انسان كه بود اين  مقـام  ني

 امـا  ؛برآمـد  اعتـراض  مقـام  در هم سيابل بلكه د،كردن اعتراض مالئكه تنها نه البته .هستند
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   .كرديم فرق مالئكه با او اعتراض
 از ،مختلف غرائز وجود با كه دنديد را انسان يماد بعد فقط مالئكه و طانيش ،واقع در
 و گرفـت  نظـر  در را انسان جسم زين سيابل .دشو   مي گناه مرتكب ت،شهو و غضب جمله

 را خـود  يبرتر يعني .خاك از را او و ياكرده خلق آتش از مرا :تگف پروردگار به خطاب
   .كرديم مطرح خلقت لحاظ از

؛» أَعلَم ما الَ تَعلَمونَإِنِّي«: دنديشن را خدا پاسخ د،خو ضااعتر در كه يزمان مالئكه
1
 من 

  ديدان ينم شما را چه  آندانم مي
 د،مان يباق خود اعتراض و شبهه بر چنانهم شيطان اما گرفتند، پس را يشخو اعتراض

 اما بود؛ معتقد خدا تيخالق به و داشت ياريبس يهاعبادت او .ديورز عناد و كرد استقامت
 مـن  ؛» خَيرٌ منْه خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخَلَقْتَه مِـن طِـينٍ          أَنَاْ «:تگف و دانست انسان از برتر را خود

  .  را ازگلاو و ي خلق كردآتش از مرا ؛بهتر از او هستم

 فَـأَنظِرْنِي   قَـالَ «: شود  مي لذا وقتي طرد  . معاد و روز قيامت هم اعتقاد داشت      به   كهچنان
 .  مهلت دهد،برانگيخته شون] مردگان[ كه ي مرا تا روز:تگف؛ » يبعثُونَيومِإِلَي 

 راهـا      آن ييخطرهـا  همـواره  د،اننرفته خود نيد شناخت يپ در كه ييهاآن !ميكن دقت
 از و كجـا  از را علوم كنند توجه د،انپرداخته معرفت كسب به كه ييهاآن و .دكن  مي ديتهد
  !است؟ كرده فراهم راها   آننجات موجبات علوم، اين آيا و اندكرده دريافت بعيمن چه

ـ آ .دهـد  قـرار  نيزمـ  يرو در را يافهيخل تا فرمود اراده خداوند ،حال هر به ـ  اي  ايمعن
  !بود؟ خواهد او نيجانش فهيخل د،نباش خدا هرگاه كه است نيا بودن فهيخل

  
  ست؟يك خدا فهيخل

 از اين فهم ما دارد و بـدين معناسـت كـه             تر  عميقتر و    معنايي بس ژرف   ،خليفه خدا بودن  
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    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  426426

ـ فرم   مـي  �ائمه اطهـار  . انسان خليفه اسماء خداوند گردد     ذات  .»اهللا اسـماء  نحـن « :داين
 بـصير   ، سـميع  ر، قدي ،يمخداوند يكي است؛ اما به واسطه تجلياتش داراي اسمايي نظير عل          

ـ            99است كه دراحاديث    ... و  1000 ر، اسم و در برخي موارد ديگر مانند دعاي جوشـن كبي
  . كنند اسم را براي خداوند بيان مي

  
  اسماء در خدا يتجل

منتها تجلي پروردگار براي موجودات بـه وسـيله          ). إله إال اهللا   ال(ذات خداوند واحد است     
 ت،همه مخلوقا . گيرد   نيز با شناخت اسماء او صورت مي       اسماء اوست و شناخت خداوند    

  . تجلي يك يا چند اسم از خداوند است
ـ ن يانـسان  است ممكن .است ميكر و جواد خداوند ،مثال يبرا ـ ا يمتجلـ  زي  اسـماء  ني
ـ ا نور از ياشمه تنها البته .دگرد   مي جواد و ميكر هم او اساس نيا بر ؛باشد شده االهي  ني
 جواد و ميكر خداوند مانند زين اوكه     اين نه شود،   مي حاصل انسان نيا يبرا خداوند اسماء
   .دشو تر مي نزديك االهي صفات به د،باش يتريقو انسان تيانسان چه هر البته .باشد
  
  هستند اهللا اسماء اطهار ائمه

ماء ها خليفه تمـام اسـ        به اين معنا است كه آن      ،»اهللا اسماء   نحن«اند   كه فرموده  �ائمه اطهار 
 ت،در حقيقـ  . ها تجلي پيـدا كـرده اسـت         االهي هستند و تمام اسماء به شكل اكمل در آن         

كـه تمـام       نـه ايـن    د،هدف خداوند از خلقت انسان اين بوده كه او خليفه اسماء االهي گرد            
 زندگي خويش را براي پرداختن به امـور مـادي و زنـدگي روزمـره وقـف كنـد كـه اگـر                      

هايي را هم كـه مـا       تر بودند و حتي بسياري از دغدغه      پيشرفتهبود حيوانات از ما     چنين    اين
  .  ندارند، بدان گرفتاريمها انسان

  اكنون چه هستيم؟توانستيم باشيم؟ و  چه بوديم؟ چه مي: رو، بحث ما اين است كه از اين
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 ريسها     آن و آفريد را گريد مخلوقات و نيزم و ها  ، آسمان انسان خلقت از قبل خداوند
 شد مساعد زمين روي بر آدمي گرفتن قرار يبرا نهيزمكه     اين تا كردند يط را ودخ يتكامل

 بـه  پـا  نيالخـالق  احـسن  اراده بـه  است، نشيآفر سرسبد وگل خلقت خالصه كه انسان و
 بـه  را تكامـل  راه ي،زمـان  و دوره هر در امبرانيپ ارسال با خداوند .ردگذا   مي وجود عرصه

   .نكردند يط را راه نيا ها انسان همه اما ؛گشود او يرو
  
  اسماء از انسان بهره

هـا را بـه       خـود آن  » ميرح«خويش تمام خلق را آفريد و با اسم         » رحمان«خداوند با اسم    
اي هم بـه خـدا    رسند و ممكن است كه عده به كمال نميها انسانرساند؛ اما تمام   كمال مي 

 خدا از رحمت رحمانيـه االهـي        رغم انكار وجود   حتي به  ، ولي با وجود اين    د،ايمان نياورن 
 منـد خداوند نيز بهره » ميرح« از اسم    د،اناما مؤمنان كه به خدا ايمان آورده      . كنند  استفاده مي 

ـ      . رسند  ند و به هدايت باالتري مي     شو  مي  رحمـت   د،يعني عالوه بر رحمت رحمانيه خداون
  . دشو  ميها رحيميه االهي هم شامل آن

  
  اولوالعزم امبرانيپ

 مسأله نيا به زين ترشيپكه     چنان البته .هستند كامل هاي  انسان �اطهار ائمه و مبرانايپ تمام
ـ م كهآن حال ،بوده ها  انسان نيتركامل خودش زمان در يامبريپ هر ،ميكرد اشاره  تمـام  اني

ـ پ آنـان  از تـن  پنج تنها ،1امبرانيپ ـ م در و 2هـستند  اولـوالعزم  امبراني ـ ا اني ـ پ پـنج  ني  ر،امبي
 �ميابـراه  حـضرت  عتيشـر  يعني .دباش   مي �خاتم حضرت به متعلق عتيرش نيتركامل

 حـضرت  عتيشـر  مكمـل  �يموسـ  حـضرت  عتيشر و ،�نوح حضرت عتيشر مكمل

                                                      
 .است �محمد آنان آخر و آدم انآن اول كه است آمده امبريپ هزار 125 اتيروا در .1

 .� و محمديسيع، يموس، ميابراه، نوح .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  428428

 عتيشـر  و ،�يموسـ  حـضرت  عتيشـر  مكمـل  �يسيـ ع حضرت عتيشر و ،�ميابراه
   ؛دباش  ميهاعتيشر همه كنندهكامل �محمد حضرت
   .است نيشيپ امبرانيپ تمام به داشتن مانيا �خاتم امبريپ به آوردن مانيا الزمه كه چرا

  
  نيد نيتركامل ازيامت

 را خودشـان  امبرانيپ آنان كه است نيا انياد ريسا و مسلمانان انيم اختالف نكات از يكي
 مـسلمانان  كه يصورت در ؛ستندين معتقد يبعد امبريپ به و دارند قبول خاتم امبريپ عنوان به
 از مـسلمانان  ،امبرانيپ به مانيا نظر از ،نيبنابرا .دارند اعتقاد خاتم مبرايپ و امبرانيپ تمام به

 كـه  يآسـمان  كتـب  انيم از كتاب نيتركامل ضمن در .ندباش   مي تركامل انياد ريسا پيروان
   .است قرآن كتاب د،برسان كمال به را انسان دتوان مي

 بـه  حيصـح  روش بـه  و متعـادل  حـد  در را يويـ دن يهانعمت از استفاده اجازه اسالم
ـ دن از و حفـظ  زين را خود نيد دتوان   مي انسان و دهديم خود روانيپ  مزرعـه  عنـوان  بـه  اي

   .گردد مندبهره اخروي جاودانه سعادت به يدنرس يبرااي   وسيلهو آخرت
ـ  غافـل  آخـرت  از و كنـد  توجه ايدن به تنها او كهدرصورتي حال  در ترديـد    بـي  د،بمان
تـوان     نمي را مسأله نيا د،شو يفساد اي و گناه مرتكب يمسلمان اگر و بود خواهد خسران

 �بيـت   اهـل  مكتـب  از اما ؛باشند مسلمان هايي  انسان بسا چه .دانست اسالم نيد نقص از
  !؟داد قرار اسالم حساب بهتوان   ميرا مسأله نيا ايآ .اندنبرده يابهره

  
  ستها انسان معلم نياول خدا

 تعلـيم  را قـرآن  * رحمان ]يخدا [1؛» الْبيانَ علَّمه * الْإِنسانَ   خَلَقَ * الْقُرْآنَ علَّم *الرَّحمنُ  «

                                                      
 .4ـ1، رحمنال .1
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   .آموخت بيان او به * آفريد را انسان * داد
 آدم هب را اسماء همه عالم يخدا 1؛»علَّم آدم األَسماء كُلَّها    «:تاس خداوند ي،قيحق معلم

  .داد ميتعل
 طـرف  از را يآسـمان  كتب و هستند آن معلمان ،امبرانيپ هك است يدانشگاه مانند ايدن

 كتـاب  نيآخـر  زين قرآن و د،هستن ها  انسان دانشگاه نيا شاگردان .كنند  مي سيتدر خداوند
 شـركت اي     عده و كردند دايپ حضور درس كالس در ها  انسان از يبرخ ،حال .است درس

اي   عده.ماند خواهد سواديب باشد، نشده حاضر درس كالس در كه يكس ،شكيب .نكردند
 طالـب  چنـان هم گريد يبرخ و كردند اكتفا يمراحل به و شدند حاضر درس كالس در هم
 سـعادت  معتقدند كه چرا ؛ندكن  مي نرم پنجهودست هايسخت تمام با و هستند كمال و علم

 يبـرا  و كجـا  از بدانند تا ت،اس هاكالس نيهم در شركت گرو درها     آن ياخرو و يويدن
   .شوند نائل مطلوب كمال به تا نندبك ديبا چه و روند  ميكجا به واند  آمده چه

 دفهم   مي چه تيانسان از نديبب ديبا ، ...و يهودي مسيحي، سني، شيعه، از عما يانسان هر
 كجـا  يسـو  بـه  و آمـده  كجـا  از ،آمده ايدن به چرا :كه باشد هاسؤال نيا جواب دنبال به و

  !شد؟ خواهد رهسپار
 هـر  در امـا  ؛اسـت  كرده خلق انسان يبرا را موجودات تمام و نيزم و آسمان وندخدا

 هـر  در كامـل  انـسان  او و دارد كامل علم مسائل نيا به نسبت كه است نفر كي تنها زمان
   .است دوره

ـ ب و يآگـاه  انـدازه  بـه  يزمـان  و عصر هر در خداوند  ،مـردم  يروحـ  اسـتعداد  و نشي
 نيـ د نيتـر كامل كه �محمد حضرت چرا كه شود سؤال تاس ممكن .فرستاد را يامبرانيپ

 گـر يد و شـوند  او پيرو ها  انسان همه تا نكرد ظهور انسان خلقت يابتدا در ت،اسآورده را

                                                      
 .31، بقره .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  430430

  باشد؟ نداشته وجود مذهب و نيد نظر از ياختالف مردم انيم
كـه     اين اي شود دانشگاه وارد بارهكي به دتوان   مي سواديب انسان ايآ :تگف ديبا پاسخ در

 بـه  را دانـشگاه  بـه  ورود يآمـادگ  تـا  كند يط يگريد از پس يكي را يآموزش مراحل ديبا
  آورد؟ دست
 در خداوند و است نبوت و معاد و ديتوح به اعتقاد االهي، انياد تمام اصل ت،قيحق در

 هر و كرده مبعوث را يامبرانيپ ر،بش يعقل رشد و يآگاه و علم اندازه به يزمان و دوره هر
ـ پ از ر،عص آن يبشر درك و فهم اندازه به ينسانا  از و كـرده  اسـتفاده  شيخـو  دوره امبري

 هـاي    آموزه به دينبا و دتوان   نمي انسان كه سترو   اين از .است شده مندبهره ملكوت خزائن
ـ ي ؛باشـد  يآسمان كتاب نيآخر رويپ يهاال علم در ديبا بلكه ؛كند اكتفا نيشيپ امبرانيپ  يعن

 مـان يا ي،آسـمان  كتـاب  نيتر كامل و امبريپ نيآخر با تا د،برو شيپ شيخو دوره با همراه
   .گردد خدا فهيخل و برسد تكامل به و كند كامل را خود

هـا     آن تمام و هستند خدا با انسان ارتباط يبرقرار يبرا لهيوس نيبهتر امبرانيپ ،نيبنابرا
   .كنند يهلالخليفه و تكامل آماده را انسان تا اندآمده

  
  اسماء از يرويپ در انسان مالك

 بـا  ييآشناوسيله     به تنها او دنيرس كمال به و برسد كمال به تا كرده خلق را آدمي د،خداون
   .بود خواهد سريم مطلق وجود آن با ارتباط و يهاال صفات و اسماء
 از خداونـد  هـدف  ،پـس  .هـستند  خداونـد  اسماء گاهيتجل �بيت  اهل ر،گيد يسو از

 كـه  يكـس  تنها و باشد االهي اسماء تمام گاهيتجل كه بود »اهللافهيخل« قتخل ،انسان خلقت
 قـدرت  انـدازه  بـه  خداونـد  اسـماء  تمـام  گاهيتجل يعني د،برس مرحله نيباالتر به هتوانست

 ،�رسـول  حـضرت  مبارك وجود از پس و دباش   مي �رسول حضرت همانا د،گرد يبشر
   .دهستن قتيحق سرچشمه و علم منبع تنها �بيت اهل



  431431  �توانستيم باشيم؟ توانستيم باشيم؟   ايم، چه هستيم و چه ميايم، چه هستيم و چه مي  چه بودهچه بوده: : جلسة بيست و نهمجلسة بيست و نهم

» دم ضاألَراونَاهنَا دأَلْقَيا   وفِيه  اسِـيوءٍ            رـا مِـن كُـلِّ شَـيتْنَـا فِيهأَنبونٍ  وزـوو زمـين را     1؛»م
  .  واز هر گياه موزون وسنجيده اي در آن رويانديم،هاي استوار افكنديمگسترانديم و در آن كوه

 و علمـا  به را اوتاد ير،تفس كتب در اما يد،گو   مي سخن يهست و ملك از فهيشر هيآ نيا
 موجـب  كـه  ت،اسـ  هـا كـوه  مانند زين بزرگان نيا نقش ؛ندكن  مي ريتفس يعصر هر بزرگان

   .ندشو  مينيزم حفظ
ـ  ،كتـاب  چند مطالعه با كه هستند مدنظر يدانشمندان ايآ هستند؟ يكسان چه علما  يحت

  !ند؟بر  ميسؤال ريز را خود فطرت
  

  ست؟يك عالم و دانشمند

 االهـي  علوم منبع كه هاهمان .اموزنديب ها  انسان به را خلقت هدف كه هستند ييآنها ،علما
 خدا و بيغ مخزن و علوم آن با را مردم تا داده قرار خود فهيخل راها     آن خداوند و هستند

هـا     آن رايـ ز دانـست؛  يعاد هايي  انسان را �بيت  اهل دينبا ،رو   اين از .كنند آشنا . .و معاد و
 مهم مسأله نيا هابار و هابار �رسول حضرت كه سترو   اين از .هستند تيبشر گارانآموز

ـ م در را )�بيـت   اهل و قرآن( بهاگران زيچ دو من !مردم اي  كه ندشد   مي متذكر را  شـما  اني
   .افتاد دينخواه يگمراه به گاه هيچ يد،كن تمسك دو نيا به كه يزمان تا رمگذا مي

 و دهند آموزش را آن كه دارد ازين ينيمعلم به و است سازانسان و يآسمان كتاب قرآن
ـ آ طبق ،نيبنابرا .رنديگ بهره كتاب نيا از ندتوان   نمي معلم بدون ها  انسان ديترد بدون  30 هي
 ميبـدان  ميبخـواه  اگر ،حال .ميگرد خدا فهيخل تاايم    هآمد ايدن به ما همه ،بقره مباركه سوره

 بـه  انـدازه  چه تا مينيبب و كنيم امتحان را خودمان ميتوان  مي ،ميهست خدا فهيخل اندازه چه تا
   .ميا شده كينزد هدف

                                                      
 .19 ر، حج .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  432432

  يخودشناس تست كي

 يگاهيجا چه در ميبدان تا است يخودشناس و ييخودآزما نوع كي قتيحق در امتحان نيا
  م؟يهست دور خلقت هدف از اي و دهيرس كمال به اندازه چه تا و ميدار قرار

�»إِنَّه الَ يحِب الْمـستَكْبِرِينَ    « :دايفرم   مي  معيارهايي را بيان   ،امتحانقرآن كريم براي اين     
1
 

  . خداوند مستكبرين را دوست ندارد
  . خداوند كافران را دوست ندارد 2؛»فَإِنَّ اللّه الَ يحِب الْكَافِرِينَ«
  . داردكنندگان را دوست نخداوند اسراف 3؛»إِنَّه الَ يحِب الْمسرِفِينَ«
   .ندارد دوست را كنندگانتجاوز خداوند 4؛»إِنَّ اللّه الَ يحِب الْمعتَدِينَ«
 . كننده گناه كار را دوست نداردخداوند كفران 5؛»واللّه الَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ«

  .  ظالمان را دوست نداردد،خداون 6؛»واللّه الَ يحِب الظَّالِمِينَ«
ـ نبا مـا  و دارد وجـود  يقـ يدق و مهم اريبس مسائل ت،ايآ نيا از كدام هر با طهراب در  دي

 ياندك اگر بلكه ؛ميهست امان در پس ميستين هاگروه نيا از كدامچيه جزء چون كه مريبپندا
 قـرار  نيظـالم  جـزء  كـردن  بـت يغ كي با زين ما بسا چه ،ميكن دقت خود گفتار و رفتار در
 كـه  يزمـان  .اسـت  خـودش  به انسان ظلم ،ظلم نتري  بزرگ كه ديباش داشته تيعنا .ميريبگ

 انـسان  قتيحق در ر،گيد گناه چه و باشد »الناسحق« چه شود،   مي مرتكب را يگناه انسان
 مـانع  قـت يحق در گناه، هر انجام با زيرا گيرد؛  قرار مي  ظالمين جزء و كرده ظلم خودش به
  :تاس شده شيخو شدن انسان و تكامل و شرفتيپ از

                                                      
 .23، نحل .1

 .32، عمران آل .2

 .141، انعام .3

 .87، مائده .4

  .276، بقره .5

 .57،  عمرانآل .6
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  . كنندگان را دوست نداردخداوند خيانت 1؛»إِنَّ اللّه الَ يحِب الخَائِنِينَ«
 ت،كار اسپيشه و گناهخداوند كسي را كه خيانت 2؛» اللّه الَ يحِب من كَانَ خَوانًا أَثِيماإِنَّ«

  . دوست ندارد
 كساني را كـه متكبـر و فخرفـروش          د،اونخد 3؛»إِنَّ اللّه الَ يحِب من كَانَ مخْتَاالً فَخُورا       «

  . هستند دوست ندارد
  

  استعدادها ييشكوفا يبرا نيقوان اتيكل

 كنند يزندگ چگونه و باشند چگونه ديبا كه دادند نشان ها  انسان همه به عمالً �اطهار ائمه
ـ ب طـول  در �رسـول  حضرت .برسند يخوشبخت و سعادت به تا  دوره سـال  سـه  و ستي

 بـشر  تكامـل  و هااسـتعداد  شـدن  شـكوفا  براي كه را يمسائل تمام تايكل ،شيخو رسالت
 كـه  باشـند  ينامعلم ديبا ،ساله سه و ستيب دوره نيا از پس .كردند افتيدر ت،اس ازمندين
   .كنند سيتدر ها انسان به را معارف نيا

 كـه  كردنديم تكرار را سخن نيا همواره شيخو اتيح زمان در زين �رسول حضرت
 ويد،شـ  متمسك هم با دو نيا به كه يزمان تا رمگذا   مي شما انيم در را بهاانگر زيچ دو من

 كـه يمعلمـ  تـا  نگذاشـتند  �رسول حضرت رحلت از پس اما .شد دينخواه گمراه گاه  هيچ
 .دبگيـر  دسـت  بـه  را مسلمين امور زمام بود كرده انتخاب امبريپ نيجانش عنوان به خداوند

 د،بـو  يمـشكالت  كـه  ييجـا  هـر  در و بودنـد  سالما خدمت در چنانهم �يعل امام گرچه
 آن علـوم  و ضيف از اندكي عده اما ؛بودند مردم سؤاالت يگوپاسخ و كردنديم ييگشاراه

 �يعلـ  حـضرت  ،ساله پنج و ستيب دوره نيا از پسكه     اين تا .دكردن استفاده كامل انسان
                                                      

 .58، انفال .1

 .107، نساء .2

 .36،  همان.3

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  434434

 قدر   آن ايشان، كومتح كوتاه مدت در و گرفتند دست به را ياسالم جامعه حكومت زمام
   .ندشد حقيقي اسالم تحقق و دنيفهم از مانع تا انداختند راه به امام هيعل يداخل يهاجنگ
  
  نشده شناخته يقيحق اسالم

 پنجـاه  حدوداً دوره نيا تا يعني د،بودن امام سال ستيب مدت �نيحس امام و �حسن امام
ـ پ بعثـت  از سـال  سه و شصت و �رسول حضرت رحلت از سال  و بـود  گذشـته  �مبراي

 شـد؛    مـي  افزوده مسلمانان تعداد به روز به روز و بود ييكشورگشا حال در ياسالم جامعه
 تيكم .نداشت ارياخت و يآزاد د،بشناسان مردم به را يقيحق اسالم ستتوان   مي كه يكس اما

 از .بود نزول حال در مسلمانان ياعتقاد تيفيك اما يافت؛مي شيافزا روز به روز مسلمانان
 جانـب  از و نبودند مقام ينا قيال كه بود افتاده يكسان دست به مسلمانان خالفت كه جاآن

ـ معاو كه درس   مي ييجا به اسالم كار د،بودن نشده وبمنص خدا  نمـاز  مـسلمانان  فـه يخل هي
 ركعـت  چهـار  را صبح جماعت نماز يگريد اي و !دكن  مي اقامه چهارشنبه روز در را جمعه

تـوان     مي وضع نيا با ايآ .آموختنديم افراد نيا از را اسالم ،مسلمان تازه ادافر و !دخوان  مي
 عنـوان  بـه  را خـود  نااهـل  افـراد  كه يزمان تا ؟شود شناخته يقيحق اسالم كه داشت توقع

   .شد  ميبدتر هم نيا از مسلمانان تيوضع د،كردنيم يمعرف مسلمانان فهيخل
  

  زدند كنار را يقيحق معلمان كه افسوس

 نيمـسلم  فـه يخل را خود كه يافراد كه بفهماند مردم به تنها توانست زين �نيحس امام اميق
 هـم  �العابـدين   زيـن  امـام  دوران در !نيـستند  حقيقي اسالم به بنديپا خود د،نكن  مي يمعرف

 شـام  خطبـه  در تنهـا  ،مـردم  يسازروشن يبرا امام كه بود حاكم خفقان تيوضع چنانآن
 و يقيحق اسالم ميمفاه توانستند رساله و دعا قالب در آن از پس و كند يافشاگر توانست

 عقـول  و ديعقا و افكار بر كردن كار �سجاد امام ر،گيد عبارت به .كنند انيب را يشناسامام



  435435  �توانستيم باشيم؟ توانستيم باشيم؟   ايم، چه هستيم و چه ميايم، چه هستيم و چه مي  چه بودهچه بوده: : جلسة بيست و نهمجلسة بيست و نهم

   .تنددانس  ميخود فهيوظ را ها انسان
  

  دهدمي درس چند عمل يك با امام

ـ ن عمـل  مقام در ايشان بلكه ؛شدينم ختمجا     اين به �سجاد امام كار البته  را ييهـا بـرده  زي
 ،قيطر نيا از و بازگردند شيخو يهانيسرزم به تا كرديم آزاد سپس و تيترب ي،داريخر

   .بشناسانند جهان مردم به را امت امام و اسالم
 بـه  را يقـ يحق اسـالم  ت،نخس :بخشيدندمي تحقق را هدف چند خود عمل نيا با امام

 بـه  هـا برده رفتن با ،سوم .كردندمي تشويق هابرده كردن آزادبه ،مدو .آموختنديم افراد نيا
 بـر  يمـشكل  به يفرد اگر و كردنديم ادي عالم فرد كي عنوان به امام از د،خو يهانيسرزم

 و مـسائل  يگـو پاسخ عنوان به را امام برده نيا ت،داش نيد نهيزم در يسؤال اي و خورديم
 مطـرح  را خـود  سـؤال  و آمدنـد يمـ  امام نزد افراد آن كه يزمان و كرديم يمعرف سؤاالت

 گذشـته  بركتشان با عمر از سال پنج تنها كه �باقر امام به را ييگوپاسخ امر امام د،كردنيم
 چيه و است يلدن ،امام علم كه بدانند و بشناسند را يبعد امام ،مردم تا دادنديم ارجاع بود
   .ندارد سال و سن به يربط

 و كردنديم آماده �باقر امام امامت يبرا را نهيزم روش نيا با �سجاد امام ت،قيحق در
 يبـرا  جهـان  نقـاط  نيدورتـر  از مـردم  ،�سجاد امام شهادت از پس كه بود بيترت نيا به

   .آمدنديم شناختنديم باقرالعلوم عنوان به را او كه �باقر امام نزد به نيد شناختن
  

  شاگردان تيترب و يقيحق معلمان

 بـر  انيعباس و انيامو ايشان، زمان در كه چرا دادند؛ ادامه را �باقر امام راه زين �صادق ماما
 يفرصـت  نيا و بودند شده غافل امام تيفعال از و بودند نزاع حال در ياسالم حكومت سر
   .شد محسوب مي اريبس شاگردان تيترب براي ييطال

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  436436

 بـه  ديالرشـ هـارون  توجه د،بو دهافتا انيعباس دست به خالفت كه �كاظم امام زمان در
 نيهمـ  به وضع اگر كه كرديم ينيبشيپ و شد جلب امام تيفعال به مسلمانان فهيخل عنوان
 حكومتش د،بشناسن را ايشان و باشند ارتباط در ايشان با يراحت به مردم و رود شيپ منوال

اي    گونـه  بـه  سـپس  و دكنن يزندان را �كاظم امام كه داد دستور ،رو   اين از .افتدمي خطر به
   .رساند شهادت به را �كاظم امام ،مشكوك اريبس

 رسـاندن  شهادت به بود، كرده تربيت را بسياري گردانشا �صادق امام كه جاآن از اما
   .شد تمام گران اريبس ديالرشهارون يبرا �كاظم امام

  
   گذشت �رضا امام بر چه آن

 كرد استفاده پدرش استيس برخالف ياستيس از ظاهر در ،مأمون يعني ديالرشهارون فرزند
 خـود  عهديول را �امام خود اهداف پيشبرد براي بلكه ؛نكرد يزندان را �رضا امام تنها نه و

 يشـرع  را شيخـو  حكومـت  ظاهر، در و كند ساكت را مردم ،قيطر نيا از تا كرد يمعرف
   .دهد جلوه

 ايشان جمع شده بودند و در مورد         بسياري براي ديدن   د،وقتي امام را به نيشابور آوردن     
 درباره مسأله توحيد و يـا امامـت         �فردي از امام رضا   . هاي مختلفي پرسيدند   سؤال ت،امام

توانـست بـه       حـضرت نمـي    د،با توجه به فرصت اندك و محاصره شـدي        . سؤاالتي پرسيد 
ـ      از اين . تفصيل پاسخ بگويد    د،رو همچنان كه در كجاوه قرار گرفتـه و آمـاده حركـت بودن

 من  أمن ي و من دخل حصن    ي الاله اال اهللا حصن    كلمة« :دبيان كردن چنين     اين حديث قدسي را  
 از شود حصن نيا داخل كس هر و است من محكم دژ و قلعه ،اهللا اال اله ال كلمه؛  »يعذاب

   .بود خواهد امان در من عذاب
روطها و انـا مـن      به شرطها و شـ     «:و بعد سر مبارك را از كجاوه بيرون آوردند و فرمودند          

  . قرار گرفتن در اين حصن االهي شرط و شروطي دارد و من از شروط آن هستم؛ »شروطها
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 يزمان .دادند حيتوض افراد يبرا را امامت مقام ،ثيحد نيهم با �رضا امام قتيحق در
ـ اد از ياريبـس  دانـشمندان  و علما د،بودن طوس در ايشان كه  امـام  سـراغ  بـه  مختلـف  اني
 و دندپرسـي   مي... و يفلسف ي،دتيعق مختلف مسائل رامونيپ را فراواني ؤاالتس و آمدنديم

 روز به روز امامت تيحقان ،قيطر نيا از و بودند سؤاالت نيا تمام يگوپاسخ �رضا امام
   .شد  ميآشكار افراد نزد درتر  بيش

 اديـ  خـود  تـن  پـاره  عنوان به �رضا امام از �رسول حضرت كه شده انيب اتيروا در
 يآگـاه  د،شـ  خواهد دفن طوس در فشانيشر و مطهر بدنكه     اين از �رضا امام و .كرديم

   .بود االهي امر كي مسأله نيا و داشتند كامل
ـ ز به دور راه از يكس اگر :تاس شده انيب �رضا امام از يثيحد در ـ ايب مـن  ارتي  و دي
   .رفت خواهم او داريد به امتيق روز در د،باش من حق به عارف

  ميبرو �رضا امام ارتيز هب هم با دييايب
  بميغر من و يبيغر تو جون آقا

  يكن آشنا خودت با رو بيغر دل نيا شهيم چه
  محشر صبح تا دارم دوست

  يكن نگاه منو هم تو كنم رضا رضا من
   ؟يكن نگاه منو شهيم !الرضايموس ابن يعل اي

  يكن دوا دردمو تا گميم رضا رضا قدر آن
اهللا با ظهور   شاءو ان .  است �ن درد ما، دوري از خداوند و ائمه اطهار        تري  به راستي بزرگ  

  .  درد همه دوا و در پرتو عدل االهي زمينه تكامل بشريت فراهم شود4قائم آل محمد
  



 

  
  
  
  

  : ام سي جلسه

  
  

آيا غير از خدا ولي براي خـود انتخـاب           �

  كنيد؟ مي

  عبادت علي �

ها براي ترس از جهـنم يـا         يشتر عبادت ب �

  شوق بهشت است

   در دعاي كميل�كالم علي �

  ترين درس مبدأ و معاد كامل �

  نكاتي از سوره حمد �

  معارف سوره حمد �

  سرمايه عمر �

  نقش اعتقاد به قيامت در تربيت �

  »داني؟ آيا مي«توجه به چند آيه با سؤال  �

  اول دين، معرفت خدا �

  تمام معرفت در سوره حمد �

  شت و جهنم موجودند؟آيا به �

  بندي كلي معارف جمع �

 

  
  
  
  
  

 قُلْ إِنِّي أُمِرْت أَنْ أَكُونَ يطْعم ولِيا فَاطِرِ السماواتِ واألَرضِ وهو يطْعِم والَ أَتَّخِذُقُلْ أَغَيرَ اللّهِ   «
؛ 1» عظِيمٍ يومٍي أَخَاف إِنْ عصيت ربي عذَاب        إِنِّ قُلْ * مِنَ الْمشْرِكَينَ    تَكُونَنَّأَولَ منْ أَسلَم والَ     

 و زمين اسـت؛     ها   آسمان كه آفريننده ] خدايي! [ آيا غير خدا را ولي خود انتخاب كنم؟        :بگو
 من مأمورم كه نخستين مسلمان      :بگو. گيرد و از كسي روزي نمي     د،دهاوست كه روزي مي   

اگـر نافرمـاني    ] نيـز [ مـن    :بگـو !  مشركان نباش  از] خداوند به من دستور داده كه     [باشم؛ و   
  . ترسممي] روز رستاخيز[ از عذاب روزي بزرگ ،پروردگارم كنم

  
  د؟يكن  ميانتخاب خود يبرا يول خدا از ريغ ايآ

  :دهستن گروه سه ندكن مي عبادت را خدا كه يكسان ميابي درمي شريفه آية اين به توجه با
 ولِيـا   أَتَّخِـذُ  أَغَيرَ اللّـهِ     قُلْ« :دانند   مي نيزم و ها  سمان آ فاطر را خدا كه يكسان :اول گروه

 ولـي   ت،زمـين اسـ    و ها   آسمان  آيا جز خدا را كه آفريننده      :بگو 2؛»فَاطِرِ السماواتِ واألَرضِ  
 خود برگزينم؟

ها  آن.  و زمين استها  آسمانكنند كه آفريننده اين افراد خدا را با اين ديدگاه عبادت مي
كنند؛ يعني به آن      پروردگار را با اين عظمت ياد كرده و او را به اشتياق لقاء حق عبادت مي               

تر    كم و به . ندشناس   مي اند كه خداوند را به عنوان فاطر سماوات و ارض         مرتبه اعلي رسيده  
                                                      

 .15 و14، انعام .1

  .14، همان .2



  441441  �كنندگان هستي؟ كنندگان هستي؟   تو جزء كدام گروه عبادتتو جزء كدام گروه عبادت: : امام  جلسة سيجلسة سي

 قانع» توانا يپسنديده نزد پادشاه  حق ويدر جايگاه 1؛ مقْتَدِرٍملِيكٍفِي مقْعدِ صِدقٍ عِند «از 
  . را خواستارند»  اهللالقاء«يعني . ندشو نمي

يي ايـ دن رزق هم ،خدا از كردن عبادت در و دارند معرفت خدا به گروه نيا :دوم گروه
 ياوسـت كـه روز     و 2؛»يطْعم يطْعِم والَ    وهو« :كه دانند   مي و ياخرو رزق هم و ندخواه  مي
 .  استينياز از روز يخود ب دهد ومي

هـا     آن بـه  هم خداوند و كشاند   مي پروردگارشان از اطاعت به راها     آن ت،بهش به وقش
 3؛»األَنْهار الصالِحاتِ سنُدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها        وعمِلُواْوالَّذِينَ آمنُواْ   « :دده  مي بشارت

 يهاي  آنان را در بهشت    يزودبه  اند،     شايسته انجام داده   يكارها و  كه ايمان آورده   يكسان و
 . مكن  ميداخل ت، اسيآن نهرها جار] درختانِ[كه از زيرِ 

 مـردم تر     بيش .ندكن  مي عبادت جهنم از ترس سبب به را خداوند گروه نيا :سوم گروه
 نيهمـ  بـه  و كننـد   مـي  اطاعـت  پروردگارشان از و ندكن   نمي گناه د،ترسنيم جهنم از چون
   .دهنديم انجام را هاييعبادت كه است سبب
»إِنِّي إِنْ أَخَاف تيصي عبر ذَابمٍ عوظِـيمٍ  يـ    بـي  :بگـو  4؛»ع  اگـر پروردگـارم را      د،تردي

  .ترسم بزرگ ميياز عذاب روز ، كنمينافرمان
   

  يعل عبادت

 نارك و ال    ن الخوف م  عبدتك« :داينفرم   مي  در سخناني پرارزش   � اميرمؤمنان ،در اين ميان  
تو را عبادت كردم نه از ترس جهنمت و نه ؛ » اهال لعبادة فعبدتككك بل وجدت شوق لجنت 

                                                      
 .55ر، قم .1

 .14، انعام .2

 57، ءنسا .3

 .15، انعام .4

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  442442

  . براي شوق به بهشتت؛ بلكه تو را شايسته عبادت يافتم و عبادتت كردم
 لقاي خداوند را خواستار است      ت، به سبب برخورداري از حد اعالي معرف       �امام علي 

  . طلبدو قرب و رضاي او را مي
ـ  و كـردن  بتيغ و ييگودروغ و نباشد كار دريمجهن و بهشت ميكن فرض  يحجـاب يب

ـ  و شـوند  حجابيب مردمتر     بيش است ممكن ت،صور نيا در .نشود محسوب گناه ...و  اي
   .باشند نداشته يباك كردن بتيغ و ييگودروغ از

 نزد يفرد د،دنبر   مي شام سمت به را �خدا رسول بيت  اهل يوقت عاشورا واقعه از پس
 از �بيت  اهل ،موقع نيا در .دهم انجام يكار شما يبرا دارم دوست :تگف و آمد بيت  اهل

 كـه  كننـد  شـهر  وارد �بيـت   اهل زنان از دور ياگونهبه را شهدا يهاسر خواستند فرد نيا
 درتـر      كم �بيت  اهل زنان بيترت نيا به و شده جلب دانيشه يهاسر يسو به مردم توجه

 را �بيـت   اهـل  زنـان  يبـاطن  و يدرون عفاف مسأله، نيا .رنديگ قرار يعموم انظار معرض
 نيچنـ  ي،مـاد  امـور  ريسـا  و غـذا  و آب كردن طلب يجا به تيوضع آن در كه اندرس  مي

   .كردند مطرح را يدرخواست
  

  است بهشت شوق اي جهنم از ترس يبرا هاعبادت ترشيب

. اب آن سخن گفته است    خداوند در آيات بسياري، از وضع نابسامان جهنم و جهنميان و از عذ            
  .كنند چنين عذابي نشوند، از گناه و معصيت دوري ميكه گرفتار  تر مردم نيز براي اين بيش

 و يبهـشت  يهـا نعمت و بهشت درباره ياريبس يهاوصف خداوند يز،ن اتيآ از يبرخ در
ـ  به رفتن براي افراد يبرخ كه استرو     اين از .دارد انيبهشت بخشفرح وضع  ي،مكـان  نيچن

   .ندكن مي اطاعت و عبادت را خداوند
هاي زودگذر مادي كه به اعتقاد بسياري نقد است، در راه رسيدن بـه                گذشتن از لذت  

هاي باالتر كه رضايت خداوند در آن قـرار دارد و بـه اعتقـاد بعـضي نـسيه اسـت،                       لذت
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  . باشد دشوار مي
 :تايمان به غيب اسـ     ،ي مادي و تحمل اين دشواري     ها  لذت الزمه گذشتن از     ،بنابراين

 تحمـل سـختي و    د،تر باشـ  هر اندازه كه ايمان انسان به غيب قوي        1»بِالْغَيبِالَّذِينَ يؤْمِنُونَ   «
  . تر خواهد بوددشواري براي او آسان

 بيـ غ بـه  اعتقـاد  گريد يگروه و ندارند بيغ به ياعتقاد گونه  هيچ ها  انسان ازاي    عده
 عالقـه  خود كه هرگونه را خداوند و ستين مطالعه و قيحقت يرو ازها     آن اعتقاد اما ؛دارند
   .ندكن مي فيتوص دارند
  
   ليكم يدعا در �يعل كالم

 هـم  جهـنم  بـه  مرا اگر« :فرمايد   مي ليكم پربركت و فيشر يدعا از يفراز در �يعل امام
   .خوانم  ميرا تو و زد خواهم اديفر و مكن مي يزار و هيگر تو يدور بر جاآن در من يببر

 تحمـل  را جهـنم  آتـش  و عذاب بتوانم فرض، به :فرمايد  ي مي گريد فراز در ،نيچنهم
  كنم؟ تحمل را تو فراق چگونه ،كنم

فهبني يا االهي و سيدي و موالي و ربي صبرت علي عذابك و كيف اصبر علـي فراقـك             «
و آقـا   اي معبود    گيرم كه ؛  »...و هبني صبرت علي حر نارك فكيف اصبر عن النظر الي كرامتك           

 رميـ گ و ، چگونه بر دوري از تو طاقت آورم؟       من بر عذاب تو صبر كنم     ! و موال و پروردگارم   
 را تايبزرگـوار  از دنيپوش چشم چگونه اما كنم تحمل را تو آتش حرارت من معبود اي
  ؟سازم هموار خود بر

 نآ بلكـه  گيـرد؛  قرار جهنم رد بخواهد امام كه ستين امعن بدين �يعل امام سخن نيا
 �حـضرت  .ستين درك قابل ما يبرا كنند  مي انيب دعا از فراز نيا در چه   آن و امام معرفت

                                                      
 .3، بقره .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  444444

   .است يهاال قرب و لقاء طالب
 آمده »جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها األَنْهار   « گروه نخست به بهشتي كه در وصف آن          ،بنابراين

بـه  . داردا بـه عبـادت وا مـي       هـا ر    است قانع نيستند؛ بلكه شوق لقاء پروردگار است كه آن         
ها به اين سبب نيست كه به جهـنم نرونـد و يـا بـه بهـشت وارد                      عبادت آن  ر،عبارت ديگ 

خداونـد دوسـت    چـه   ها راضي باشد و به آن       گردند؛ بلكه براي اين است كه خداوند از آن        
در روست كه قرآن      از اين .  دوري كنند  د،خداوند دوست ندار   چه  دارد متمثل گردند و از آن     

  :ددهها بشارت مي باره جايگاه آن
 پرهيزكـاران   ،يقـين به 1؛»مقْتَدِرٍ صِدقٍ عِند ملِيكٍ     عدِ مقْ فِي*  ونَهرٍ   جنَّاتٍإِنَّ الْمتَّقِينَ فِي    «

  .  توانايپسنديده نزد پادشاه  حق ويدر جايگاه* نهرها هستند ] كنار[ ها ودر بهشت
ـ  عبادت را خدا زين مقام نيا به دنيرس براي يكس اگر البته  جنبـه  او اطاعـت  بـاز  د،كن
 ستهيـ شا را خداونـد  كه سبب نيا به گروه نيا بلكه ؛داشت خواهد را خدا با كردن معامله
ـ ؛  » اهـال للعبـادة فعبـدتك      وجـدتك « :دنكن  مي اطاعت و عبادت افتندي عبادت  را تـو  افتمي

  .كردم عبادتت و عبادت ستهيشا

 هم ترهيب باشد هـم      ،سان هم خوف داشته باشد و هم رجا       تعليم ديني اين است كه ان     
در سوره كه   چنان و تمام اين مسائل در كنار هم براي تربيت انسان ضروري است؛          ،ترغيب

لِكِ يومِ   « بالفاصله   »الرَّحِيمِالرَّحمـنِ  «مباركه حمد پس از      ينِمـبـراي  .  قرار گرفته است   »الد
تشويق و تنبيه بـاهم باشـند و اگـر كـودك تنهـا مـورد                 براي تربيت يك كودك بايد       ،مثال

  .  نتيجه مطلوبي نخواهد داشتد،تشويق و يا تنبيه قرار گير
 شده يگناهان مرتكب يزندگ در چون كند گمان كه باشد دياماي نا   به گونه  انسان نبايد

ـ ن اعمـال  بـه  چنانآن نه و ندارد وجود او يبرا يبرگشت راه گريد ت،اس  مغـرور  خـود  كي
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 درس نتـري   بزرگ .است يقطع او نجات راه د،دار كه يصالح اعمال با كند گمان كه گردد
   .است حمد مباركه سوره در ت،معرف

  
  معاد و أمبد درس نيتركامل

 كتـب  دارايهـا      آن از يبرخ كه كرد مبعوث بشر تيهدا يبرا را غمبريپ هزار 124 خداوند
 .انـد  آورده بـشر  تيهـدا  يبـرا  داوندخ جانب از كتاب 104 مجموع در و بودند آسماني
 و اسـت  شده خالصه قرآن و ليانج ت،تورا ر،زبو كتاب چهار در كتاب 104 نيا مجموع
 سوره در قرآن يهاسوره تمام دهيچك و شده يآورجمع قرآن در كتاب چهار نيا مجموع
   .است حمد مباركه
 دهيچك ت،قيحق در و قرآن يهاسوره تمام هعصار د،حم مباركه سوره ر،گيد عبارت به
ـ فر نتـري   بزرگ كه نماز دررو     اين از .است امبرانيپ بعثت هدف و يآسمان كتب تمام  ضهي

 مختار دوم سوره انتخاب در انسان و شود خوانده حمد سوره حتماً ديبا شود،  ميمحسوب
   .)دارند واجب سجده كه ييهاسوره جز به البته( است
  

  حمد سوره از ينكات

   مِ   «سناي االهي   يكي از اسماء حولِكِ ي ينِمـمـنِ  « است كه در كنار      »الدقـرار   »الـرَّحِيمِ الرَّح 
ومِ     «،اگر تنها رحمن و رحيم بودن خداوند را در نظر بگيريم          . گرفته است  لِكِ يـ ينِ مـالـد« 

لِكِ يومِ   «. بودن خدا را به فراموشي خواهيم سپرد       ينِمـمالـك بـودن خداونـد در روز        »الد  
هايي هستيم و درك ايـن      در دنيا همه ما مالك چيز     . قيامت است كه تجلي پيدا خواهد كرد      

 بـراي   ت،مسأله كه مالك بودن همه ما در دنيا اعتباري است و مالك حقيقي خداونـد اسـ                
  . افراد عادي آسان نيست

 خلق  خود تمام كائنات و موجودات را   »الرَّحمـنِ« خداوند با اسم     ،كه اشاره كرديم  چنان

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  446446

رساند امـا تجلـي اسـم رحـيم خداونـد             مي  موجودات را به كما ل     ،»الرَّحِيمِ«كرد و با اسم     
د؛ بلكه تنها عده خاصـي هـستند كـه از ايـن اسـم خداونـد                 شو   نمي شامل همه موجودات  

  . گردند مند ميبهره
لِكِ يومِ   «اما   ينِمـد و  شو   مي  اعم از كافر و مؤمن     ها  انسان بودن خداوند شامل همه      »الد

لِلَّـهِ الْواحِـدِ   « بـه پاسـخ   ،»لِّمنِ الْملْك الْيـوم  «:آيد كههمه در روز قيامت زماني كه ندا برمي 
  . رسند  مي1»الْقَهارِ

ندا  و. [ماند از آنان بر خدا پوشيده نمي      يچيز] و [د،نشو   مي  كه همه آنان آشكار    يروز
  .  قهار استي يكتايدا ويژه كيست؟ ويژه خيامروز فرمانرواي] :دآي

 در نماز هنگامي كـه اولـين آيـه را بـر زبـان         د،اگر انسان به خداوند معرفت داشته باش      
بـا تمـام وجـود ربوبيـت خداونـد بـر تمـام           ،2ــ الْعـالَمِينَ  للّهِ رب    الْحمد ـ سازدجاري مي 

 رب العـالمين    زماني كه خداونـد   . كند  را احساس مي  ) نه تنها بر خود   (ها  موجودات و عالم  
  .  رحمن و رحيم و البته مالك يوم دين نيز هستت،اس

  
  حمد سوره معارف

 خـالق  كـه  دارد وجـود  ييخـدا  شـود  معتقـد  انـسان  كه است نيا در حمد سوره معرفت

 .دهـد مـي  پـرورش  و روزي راها     آن و است كائنات و عوالم و موجودات تمام و ها  انسان

 امـت يق روز مالك ،اسماء نيا تمام با خداوند و اردد وجود يامتيق كه شود معتقد نيچنهم

 تمـام  قبـال  در و دشـو  حاضـر  خداونـد  محضر در يروز نيچن در ديبا او و دباش  هم مي 

   .گرفت دقرارخواه بازخواست مورد ،كرده تيعنا وي به خداوند كه ييهانعمت
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 مـورد  امـت يق روز در انسان كه ييهازيچ جمله از يد،آيبرم فهيشر اتيروا از كهچنان
   .كردي مصرف چگونه را عمر هيسرما كه ت،اس »عمر« گيرد،  ميقرار بازخواست

 كه است مسأله نيا به اقرار قتيحق در د،خداون بودن نيالد ومي مالك به اعتراف ،پس
ـ ا البته و گرفت قرارخواهم بازخواست مورد و شده احضار امتيق روز در من  ،دهيـ عق ني
   .آورديم وجود به را بيتهذ و هيتزك انسان در

  
  عمر هيسرما

 كمـال  بـه  دنيرسـ  يبرا آن از ديبا و گرفته قرار انسان ارياخت در كه است ياهيسرما ر،عم
ـ ا مـورد  در دلخواه نحو هر به باشد مجاز او كه ستين نيچن البته .كند استفاده  هيسـرما  ني

 و اسـت  مـسؤول  د،دار ارياخت در كه ييهاهيسرما تمام قبال در وي بلكه ؛كند رفتار )عمر(
   .باشد گوپاسخ ديبا يروز

  
   تيترب در امتيق به اعتقاد نقش

 بـه  يانـسان  اگـر  يعني ؛است امتيق به اعتقاد خداوند »بودن مدبر« و »رب« به اعتقاد الزمه
 ر،گيد عبارت به .ستين معتقد خداوند بودن رب به قتيحق در د،باش نداشته اعتقاد امتيق

 .آورد خواهـد  دنبـال  بـه  را گـر يد يهـا نـه يزم در دهيعق يسست يامر هر در دهيعق يسست
   .دارد انسان تيترب در ياساس نقش ت،اميق روز به اعتقاد ،نيبنابرا

. دباشـ  داشـته  ايثمره ،تكامل اثر بر و كند رشد كه است نيا يبرا شده خلق چه   آن هر
ـ   مي فرق گريكدي با انسان و وانيح و درخت رشد ت،اس مسلم چه  آن ـ  .دكن  ت،درخـ  كي

ـ با زين انسان .دارد ياثمره و وهيم سال هر آن از پس و دكن  مي رشد يكوتاه زمان مدت  دي
 رشـد  قـت يحق در د،باشـ  آن فاقد اگر و باشد داشته خود از ياثمره ،تكامل و رشد از پس

   .است نكرده

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  448448

 از بعـضي  سرنوشـت  قـرآن  .شـود  جهنم زميه كه است نيا شخصي چنين اقتيل تنها
 خاطر به انسان بودن ثمربخشكه     اين توجه قابل نكته .داند   مي شدن جهنم زميه را ها  انانس

 ديگر، عبارت به .ندارد يريتأث چيه خداوند ييايكبر و عظمت بر نه وگر ؛است انسان خود
 آن بـه  دنيرسـ  كـه  آفريـده  يهدف رايب را او خداوند رايز ؛است بهشت انسان وجود ثمره

ـ ترب ،رو   ايـن  از .است او ابدي سعادت و نانسا تكامل همان ،هدف  انـسان  پـرورش  و تي
 و پـوچ  معـاد،  بـه  اعتقاد بدون انسان يزندگ كه چرا ؛است ممكن ريغ معاد به اعتقاد بدون

   .دگرد  ميامعنيب
 و دارد وجود يگريد يايدن ،ايدن نيا از ريغ كه باشد داشته اعتقاد ،يانسان هر ديبا ،پس

 را يمـدت  نيجن كه طورهمان .ابدي پرورش گريد ييايدن به رفتن يبرا ات آمده ايدن نيا به او
 يد،رس الزم كمال بهكه     اين از پس و كند دايپ يكاف پرورش و رشد تا مانديم مادر رحم در

 گريد بار ،مرگ با كه درس  ميفرا يروز و مانديم ايدن در را يمدت زين انسان شود،  ميمتولد
   .دابي  ميتولد يگريد عالم در

 و تـر بـسامان  نـا  روز بـه  روز هـا   انـسان  وضـع  د،باش نداشته وجود معاد به اعتقاد اگر
 چـه    آن آوردن دسـت  به يبرا ها  انسان برخي امروز يايدن در كه چنانهم .دشو   مي ترآشفته

 الَّذِينَ  إِنَّ« :فرمايد   مي ميكر قرآن .دنزنيم دست ميجرا نيترخشن و نيبدتر به ند،خواه  مي
 خـدا  راه از كـه  يكـسان  1؛» يـوم الْحِـسابِ    نَـسوا لُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شَدِيد بِما         يضِ

   .دارند سخت يعذاباند،  كرده فراموش را حساب روز چون د،نشو  ميمنحرف
  . اند به اين دليل است كه روز حساب را فراموش كرده،عذاب شديدي براي جهنميان

  
  »؟يدان مي آيا« سؤال با آيه چند به وجهت

ـ دن به از پس يد،ايب ايدن به ناقص و نكند دايپ يكاف رشد مادر رحم در ينيجن اگر  ،آمـدن  اي
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   .برسد الزم تكامل به تا دهند  ميقرار مادر رحم هيشب ييفضا در را او يمدت يبرا پزشكان
 آيـه  چنـد  به توجه با حال »؟يدانيم ايآ« :دكن  مي خطاب انسان به ياتيآ در ميكر قران

 ايـن  در قرآن را چه   آن واقعاً ايآ كه بده جواب و كن امتحان را خود »؟يدانمي آيا« سؤال با
  ؟!يدان كند، مي مي بيان آيات
 1؛» والَ نَصِيرٍ  ولِي لَه ملْك السماواتِ واألَرضِ وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن            اللّهأَلَم تَعلَم أَنَّ    «

 را شما و اوست سيطره در فقط زمين و ها   آسمان حكومت و يفرمانرواي كه يا ندانسته آيا
  نيست؟ يياور و سرپرست هيچ خدا جز

»أَنَّ    أَلَم لَمتَع اللّه     عضِ ياألَراتِ واومالس لْكم لَه غْفِرُ     ذِّبيشَاء ون ين ملَي    لِمع اللّهشَاء وي 
 و زمين از آن خداست؟      ها   آسمان ي كه حكومت و فرمانروايي    دان   نمي آيا 2؛»يرٌكُلِّ شَيءٍ قَدِ  

كند؛ و هر كس را بخواهد و شايـسته بدانـد             كيفر مي ] و مستحق بداند  [هر كس را بخواهد     
  . بخشد؛ و خداوند بر هر چيزي قادر استمي

ي     بِهاونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ       فَتَكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُ    الْأَرضِأَفَلَم يسِيرُوا فِي    « مـا لَا تَعفَإِنَّه 
 آنـان  يبـرا  تااند    نكرده گردش زمين در آيا 3؛»الصدورِ ولَكِن تَعمي الْقُلُوب الَّتِي فِي       بصارالْأَ
 ]را انـدرزها [ آن بـا  كـه  يهـاي گـوش  يا بينديشند آن با كه شود پيدا ]بينا و بيدار[ يهايدل
  !است كور هاسينه در هايدل بلكه نيست كور هاديده كه است اين حقيقت نوند؟بش

ـ ا بـا  امـا  ؛ناسـت يب شـان ظاهر چشم د،نكن  مي گناه كه يافراد از ياريبس يعني  حـال  ني
   .است كورها   آنيدرون چشم و قلب رايز ؛ننديبينم را قيحقا

 انجـام  را دسـتوراتي  زين و ندك زيپره غذاها برخي از ديبا خود درمان يبرا ماريب انسان
 گرفته قراريميضخ اريبس هاي  حجاب زين ما همه قلب بر .گردد برطرف اشيماريب تا دهد
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    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  450450

ـ باهـا      آن شـدن  برطرف يبرا و ندشو   مي قيحقا درك از مانع كه  را مخـصوصي  اعمـال  دي
   .كرد يدور اعمال برخي از و داد انجام

 كتاب به مراجعه با ر،گيد ييسو از و كند يدور جاهالنه سخنان و عقائد از ديبا انسان
   .گيرد بهره يربان يعلما موعظه از و دهد انجام است الزم او درمان يبرا را چه  آنخدا

  
  خدا معرفت ،نيد اول

 نداشـتن معرفـت اسـت؛       شـود،    مي يكي از عواملي كه باعث كور شدن چشم باطني آدمي         
معرفت ايـن اسـت كـه       . نادرست است اي  اي صحيح و چه عقيده    د چه عقيده  دان   نمي يعني

خدا و خود را بشناسد و بداند كه براي سالم زيستن و آماده ساختن خويش براي زنـدگي                  

	  ����� ���« :دايفرم   مي �امام علي .  چه روشي را درپيش گيرد     ،بعدي��؛ اول ديـن    »��

  . معرفت خداوند است
  

  حمد سوره در معرفت تمام

ببريم، اگر به اين سوره توجه كنيم و به حقايق آن پي          . داردسوره مباركه حمد همه معارف را       
در مـورد معـاد     . مـان بـه معرفـت خداونـد دسـت يـابيم           توانيم به اندازه تالش و كوشش       مي
لَقَد كُنت فِي غَفْلَةٍ منْ هذَا فَكَـشَفْنَا عنـك غِطَـاءك فَبـصرُك الْيـوم                « :چنين بيان شده است     اين

دِيدبي پرده ما پس ،بودي غفلت و خبري بي در بزرگ روز اين از تو] :يندگو   مي او به[ 1؛»ح 
  . است تيزبين بسيار امروز ات ديده نتيجه در زديم؛ كنار ات]بصيرت [ديده از را خبري

  
   موجودند؟ جهنم و بهشت ايآ

 بـه  قـادر  دل چـشم  بـا  يم،شـو  قيدق اگر و دارد وجود زين اكنونهم ،جهنم و امتيق مسأله
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 مـا  جهل و بينيمنمي راها     آن هستيم مسأله نيا از غفلت در چون اما ؛بود يمخواه آن دنيد
   .ستين نبودن ليدل ،ندانستن و

 كـه [ نيـست  چنـين  ايـن  ]يواقع يزندگ [1؛» الْجحِيم لَتَرَونَّ * الْيقِينِ   عِلْمكَلَّا لَو تَعلَمونَ    «
 آگـاه  ]اسـت  آخـرت  بـه  ترديـد  قابل غير و استوار علم كه[ اليقينعلم به اگر ،]پنداريدمي

 را دوزخ ترديد يب *] مانديد نمي باز آخرت كردن آباد به توجه و يدين تكاليف از[ بوديد
   .ديد خواهيد

انـد و نـه از      اي بـرده   نه از علم يقين و معرفت اكتـسابي بهـره          ها  انسانتر    متأسفانه بيش 
  . اند استفاده كردهمعرفتي كه خداوند در فطرت ما قرار داده

  
  معارف يكل يبندجمع

 نيبـد  اجمال طور به ،ميباش داشته حمد مباركه سوره از يكل يبندجمع كي ميبخواه اگر
   :دبو خواهد صورت

»دمهِ للّ الْح   بالَمِينَ رخداوند نه تنها به عنوان      جا     اين  در »الْع»ب؛ ها  انسانو پروردگار   » ر
معرفـي  ) عالم امر وعـالم خلـق     ( از جمله دو عالم      د،همه عوالم وجو  » رب«بلكه به عنوان    

قدر معرفت داشته باشد كـه يـاد مبـدأ          اولين وظيفه هر انساني اين است كه اين       . شده است 
پايـان او را بـه يـاد        هاي بي  و آن نعمت   ت، اس »الرَّحِيمِ مـنِالرَّح« به ياد خداوندي كه      د،باش

علمـاي  كـه      چنان . منعم را شناخته و شكر او را به جاي آورد          ،هاآورد تا با يادآوري نعمت    
  . دانند  مي شناخت منعم را ضروري،علم كالم براي شكر منعم

ـ   مـي  خداوند مخصوص تنها را شيستا و حق فهيشر هيآ نيا در ـ  الْحمـد « :ددان  رب  هِ للّ
  :زيرا ؛»الْعالَمِينَ
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    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  452452

 هـر   ،بنـابراين . ه واجـد تمـام كمـاالت اسـت        اهللا يعني ذاتي ك   .  او اهللا است   ،كهاول اين 
.  آن كمال از آن خدا و جلوه بسيار كـوچكي ازكمـال االهـي اسـت                د،كمالي كه وجود دار   

 يعنـي . باشـد   مي هاستآن در چه   آن هر و جبروت و ملكوت و ملك عوالم مالك د،خداون
  . خداست از آنان كماالت و موجودات

 ت،ملكـو  عـالم  از اعـم  ،عوالم همه »مدبر« وا ت،اس »مالك« خداوند چونكه     اين ،دوم
 كـه  دشو   مي سبب خداوند ريتدب و تيمالك ،نيبنابرا .باشد مي... و جبروت عالم ،ملك عالم

   .شود واجب ما بر خدا حمد آوردن جا به
   .است موجودات همه يبرا او تيربوب و است »رب« خداوند چون ،سوم

زماني كه  .  حمد نيز تنها شايسته او است      ت، اس »يمِالرَّحِالرَّحمـنِ  « چون خداوند    ،چهارم
ـ           بهتر مي  د،انسان معناي رب بودن خدا را بدان       إِيـاك نَعبـد    « :دتوانـد او را بـشناسد و بگوي

 اكتَعِينُوإِينَس«
1  

ـ  وابـسته جا     اين در نعبد اكيا ـ  آن هب ـ  انـسان  كـه  اسـت  يمعرفت  كـسب  را آن تـر شيپ
ـ   مـي  اقرار ت،اس شناخته نيد ومي مالك و ميرح و منرح را خداوند چون .استكرده  دكن

 كـس هـيچ  كـه  چـرا  ؛ابديينم عبادت قيال وي جز را ياحد و پرستدينم را او از ريغ كه
   .ستين صفات نيا يدارا

ـ ي .است معبود عظمت به اعتراف با همراه د،عب خضوع تينها ت،عباد  در انـسان  ي،عن
   .دكن مي تصور خداوند ظمتع برابر در را خود بودن ليذل ت،عباد
يعني از غير خدا كاري ساخته نيست و . است» إِياك نَعبد«نيز وابسته به » إِياك نَستَعِينُ«

توانـد بـه عبـد و          مـي  د،زماني كه انسان عظمت خدا را بشناس      . همه عبد و ضعيف هستند    
  . ببردضعيف بودن خود پي
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 عبـادت  به هم با همه ديبا ها  انسان كه است بسب نيا به هيآ در جمع ريضم از استفاده
   .هستند كريپ كي ياعضا موجودات همه و بپردازند خدا

دهنده تمام موجودات و مالك دنيـا و آخـرت اسـت و              زماني كه خدا پرورش    ،بنابراين
 بـه   ت، و ورود به بهشت نيز تنها به قدرت خداوند اسـ           ت،حمد و ستايش مخصوص اوس    

 آدمـي   ،پس.  در قبال چنين خدايي خضوع و خشوع و عبادت كند           انسان بايد  ،طور طبيعي 
  »نَستَعِيُنإِياك نَعبد وإِياك  «:دكن ستد و اقرار ميآي  ميدر محضر چنين خداي مقتدري

 بـه  يانـسان  هـر  كه چرا ؛است متفاوت مختلف هاي انسان جانب از ذكر نيا ترديد،  بي
ـ ا خـويش  وجـود  اعمـاق  در و سـازد مي جاري زبان بر را ذكر نيا خود معرفت اندازه  ني
   .دارد باور را مسأله
» دبنَع اكـ        است كه از فطرت بر مي     يك نغمه عاشقانه  » إِي  د،خيـزد و حقيقـت ايـاك نعب

ست و قبل از آن خداونـد را بـا تمـام صـفات جمـال و كمـال يـاد                     ها  انسانبراي پرورش   
  . سازيمري مي سپس اين جمله عاشقانه را بر زبان جا،كنيم مي

 من طاعتك ما تبلّغنا بـه       و. يتك معص ين و ب  يننا ما تحول به ب    يتك اقسم لنا من خش    اللهم«
 متّعنا اللهم باسماعنا و أبصارنا و قواتنا        و. يا مصائب الدن  ينا ما تهون به عل    يقين من ال  و. نتكج

ـ  ع وانـصرنا .  من ظلمنـا   ي ثأرنا عل  جعل ا و.  اجعله الوارث منا   و. يتناما أبق   وال.  مـن عادانـا    يل
 و يرنا النـار مـص    ي ال وال.  مبلغ علمنا  وال.  اكبر همنا  يا ال تجعل الدن   و. يننا د ي ف يبتناتجعل مص 

  ».يرحمنا والينا فيخافك بذنوبنا من الينا تسلط علال و دارنا ياجعل الجنة ه
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  مقلب القلوب واالبصاريا

   و النهاريل الل مدبريا
   محول الحول و االحواليا

  1 االحسن الحالي حالنا الحول
 سـال  شـروع  با تا ندكن  مي يتكانخانه مردم ،نو سال آغاز از شيپ كه است نيا بر رسم

ـ ا تـا  ديـ جد سال به ورود يبرا ما كه حال .باشد مرتب و زيتم زيچ همه ديجد  انـدازه  ني
 انجـام  يتكـان خانه زين دلمان خانه يبرا يزمان مقطع هر در كه است بهتر چه ،ميهست قيدق
 و دگيـر    مـي  صـورت  كائنات در يتكامل دوره كي ،سال كي گذشت با ت،قيحق در .ميده

   .دارد شركت ريس و گردش نيا در د،نباش چه و باشد متوجه چه ،انسان
كه بـر      اين دهد، با توجه به   اش انجام مي  هايي كه براي خود و زندگي     يعني او عالوه بر كار    

در واقع، هر حركتي كه وجود      . كند  روي كره زمين قرار دارد، در حركت زمين نيز شركت مي          
  . دارد براي رسيدن به تكامل است، چه ما آن تكامل را ببينيم و بدانيم، و چه نبينيم و ندانيم

  
   موجودات در يجوهر حركت

 مـدت  گذشـت  بـا  كـه  ديريبگ نظر در را سيبي .كنيد تأمل موجودات يجوهر حركت در
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  457457  �خودسازي خودسازي : : جلسة سي و يكمجلسة سي و يكم

 بيسـ  يجـوهر  حركت را نيا( دشو  تبديل مي  بزرگ يبيس به كوچك دانه كي از ي،زمان

 در كه نداند بيس خود است ممكن .ديگرايم يسرخ به يسبز از زين آن رنگ و )نامنديم

 كه مينيبب را نيهم بلكه ؛مينباش بيس حركت متوجه هم ما ديشا و است يحركت چه ريمس

 رنـگ خوش بزرگ، سيب يك به يزمان مدت گذشت از پس خام، كوچك بيس دانه كي

   .است آن وهيم و بيس درخت تكامل تينها نيا و شده ليتبد معطر و

 اضـافه  د،هستن آن متوجه ها  انسان كه يزيچ تنها .ستين خود حركت متوجه زين انسان

ـ آ كـه  دباشـ   مـسأله مـي    نيا دارد، اهميت چه   آن اما ؛است عمرشان به سال كي شدن  بـا  اي

 كه هايي  انسان اريبس چه نه؟ اي گرفت صورت انسان يبرا يتكامل ،زمان مدت نيا گذشت

ـ  رشـد  و كمـال  از شـود،    مـي  افـزوده  عمرشـان  هايسال تعداد به چه هر  يابهـره  يدرون

 كينزد مرگ به يقدم گذرد  مي كه روز هر ،؟يكرد چه روز 365 ،بپرس خود از .برندينم

   .دارد ياتيح و مرگ لحظه ره ما بدن .ميشو مي
  مي روم بشنو صداي پاي من     گفت عمر  ميبا زبان عقربك

  
  دل يتكانخانه توبه،

 و بريـزيم  دور را ...و هابيني بد ها،كينه ؛ميكن يتكان خانه را مانيهادل نو سال نيدرا دبياي

   .ميابي در را قلب يصفا تا دهيم زينت ياخالق فضائلهاي  ييبايز با را دل خانه

 بدون كردن توبه البته .نصوحتوبه هم آن ؛كرد توبه ديبا ابتدا دل يتكانخانه شروع يبرا

 ،هـا سـاعت  گـذر  .بـود  نخواهد بخشثمر چندان ،گذشته خود رفتار در يبررس و محاسبه

 تنهـا  دارنـد  آرزو هـا مارستانيب در كه يافراد بسا چه ت،گرف آسان دينبا را هاهيثان و قيدقا

ـ ن پـذير    امكان اما ؛ننديبب را زشانيعز مثال تا شود افزوده عمرشان به هيثان كي  انـسان  .ستي

   .كند استفاده تكامل به دنيرس يبرا خود يزندگ لحظه لحظه از ديبا

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  458458

  شناسي روان تست كي

 اسـتفاده  تكامـل  بـه  دنيرسـ  يبـرا  يزنـدگ  لحظـات  تمام از ايآ :دنيبب ما از كدام هر ،حال
ـ  و دهيرس وجودمان وهيم ايآ است؟ كرده رشد وجودمان درخت ايآ م؟ياكرده  چنـان هـم  اي

 امـا  ؛كـرده  يخـوب  يظاهر رشد كه ميباش يانار مانند زين ما مبادا !است؟ مانده يباق نارس
 نيبنـابرا  .ميباشـ  پـوك  گـردوي  ماننـد  يا و است ستفادها قابل ريغ و نكرده رشد آن باطن

   .دشو انجام محاسبه و يبررس ابتدا است مناسب
  

  ميببند يعهد خود با ديائيب ديجد سال نيا در

  محاسبه .1

 ،حـال  .ميده قرار محاسبه مورد را خود اعمال شب هر ما كه اندكرده هيتوص �اطهار ائمه
 روز و شـب  در مرتبـه كيـ  ياهفته حداقل ،ميكرد فراموش را كردن محاسبه شب هر اگر

 بـه  و ميكنـ  خلـوت  خود با را يقيدقا و دهيم اختصاص كار نيا به را خويش وقت جمعه
   .ميبپرداز خويش اعمال محاسبه

  
  هيتخل .2

 چـه  ابـد ييدرمـ  خود نفس محاسبه با انسان يعني .درس   مي هيتخل به نوبت محاسبه از پس
 بـه  كه كند عهد خود با ،سپس .كند پاك شيخو وجود از را رذائل نيا بايد و ددار رذائلي
ـ  و دهـد  انجـام  را يمـستحب  اعمال ر،گيد يسو از .نكند گناه روز 40 مدت  قـضا  نمـاز  اي

 از پـس  مبادا تا برآيد آن انجام هعهد از كه كند ميتنظاي     گونه به را برنامه ديبا البته .بخواند
   .است تياهم حائز اريبس ،برنامه در مداومت كه چرا ؛كند ترك را برنامه روز چند

 خـدا  از و كنـد  توبـه  دعا استجابت زمان در ويژه به نماز از بعد و قبل ز،رو و شب در
 شب نماز و بودن الوضو دائم .كند ليتبد حسنات به را گناهانش و ديببخشا را او بخواهد
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   .دهد قرار خود برنامه در است مناسب كه است يموارد جمله از خواندن
  

  ماه هر در روزه روز سه .3

 روز را   36ر طـول سـال حـدوداً        اگر انسان بتواند در هر ماه تنها سـه روز را روزه بگيـرد، د              
شنبه ماه و چهارشنبه وسـط مـاه        دار خواهد بود و مستحب است كه اولين و آخرين پنج          روزه

را براي روزه گرفتن انتخاب كند و اگر اين امكان برايش وجود نداشت، هر سه روز ديگر از                  
 سـه روز در مـاه       در حديث آمده كه اگر كسي     . تواند براي روزه گرفتن انتخاب كند       ماه را مي  

  . شود؛ يعني گويا همه سال روزه بوده است روزه بگيرد روزه دهر برايش نوشته مي
خـدمت خالـصانه    . او بايد با خود عهد كند كه با نيتي خالص به بندگان خدا خدمت كند              

به بندگان خدا به ويژه سادات موجب تقرب به خدا خواهد شد؛ زيرا انـسان هـر خـدمتي را     
 باشـد   �اگر خـدمت بـه ذريـه پيغمبـر        . كند  هد در مقابل، اجري را دريافت مي      دكه انجام مي  

و هرگونه خدمت خالـصانه بـراي خـدا باعـث           . گوي او خواهد بود    پاسخ �حضرت رسول 
  . شود كه انسان پاداش خود را از حضرت حق دريافت كند؛ هم در دنيا و هم در آخرت مي

  
  لهو مجالس از يدور .4

ـ ا در حـضور  بـا  زيـرا  ؛نديگز يدور )لهو و لغو( هودهيب و ناپسند مجالس از ديبا انسان  ني
 البتـه  .كنـد  مبـارزه  ظنسوء و وسوسه با ديبا او .دشو   مي گرفتار طانيش وسوسه به مجالس

   .كند دور خود از را ها وسوسه نيا بتواند انسان كه دكش  ميطول يزمان مدت
  

   قلب به طانيش ورود راه ؛حرام يغذا .5

اسـتفاده از غـذاي غيـرحالل، راه اصـلي بـراي ورود      . ن غذا نيز بسيار اهميت داردحالل بود 
روزه مـورد توجـه قـرار       هايي كه بايد در اين عهد چهـل       يكي از برنامه  . شيطان به قلب است   

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  460460

تواند   بين الطلوعين، بهترين فرصتي است كه آدمي مي       . گيرد، خضوع و خشوع در نماز است      
مناسب است بين الطلوعين به چهـار       . روزه خود رسيدگي كند   چهلبا بهترين حالت به برنامه      

قسمتي از آن به محاسبه و تفكر، بخشي براي قرائت قرآن، قسمتي براي             . قسمت تقسيم شود  
  . خواندن دعا و بخش چهارم به ذكر و تسبيح گفتن اختصاص يابد

  
  نيطلوع نيب يداريب و نماز در خشوع .6

 كـه  يقيتـوف  سبب به را خداوندايم    هداد انجام ياحسنه اگر ،ميكن فكر مانگذشته اعمال به
   .ميكن توبه ،ميديد اعمالمان پرونده در را يگناه اگر و گوييم سپاس داده ما به

ـ   مـي  دور را بـال  هفتاد كه چرا ؛است مهم اريبس امور از زين دادن صدقه  از اي  پـاره  .دكن
 يسـپر  حـال  در و ياعتبـار  ،ايدن كه ميده اختصاص مسائل نيا رامونيپ تفكر به را ،شب
 و شود گناه مرتكب زودگذر يايدن نيا خاطر به انسان كه است فيح اريبس و است شدن
   .بماند يباق او گردن بر ديگر، يگناه اي و الناسحق

  
  ميشو يخوب انسان ميكن يسع .7

 ماننـد  هـا حـرف  يبعض رايز نشود؛ گرانيد يناراحت موجب كند تالش بايد انسان ابتدا در
ـ الت يزهرپـاد  هيچ با است ممكن كه كند  ر مي اث گرانيد فيلط يهادل در عقرب شين  ابي
   .ديباش مواظب يليخ لطفا پس .ابدين

 :شـود    مـي  ليتبـد  يخوب انسان به رفتهرفته نشود، يبد مرتكب كه كند يسع آدمي اگر
 1؛» علـي اللّـهِ    جـرُه  أَ وقَعثُم يدرِكْه الْموت فَقَد      مهاجِرًا إِلَي اللّهِ ورسولِهِ      بيتِهِومن يخْرُج مِن    «

 مـرگ  سپس د،رو بيرون پيامبرش و خدا يسو به مهاجرت قصد به خود خانه از كه يكس

                                                      
 .100،  نساء.1
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   .خداست بر پاداشش مسلماً د،درياب را او
 با است، كرده شروع را هجرتكه     اين به توجه با اما ؛نكرده شركت جهاد در انسان نيا

   .دگرد  ميمحشور اند  رفتهجهاد به كه يفرادا
  

  بايز يثيحد در االهي الطاف به دعوت

بـراي شـما از جانـب خداونـد در ايـام            «: چنين آمده است    در حديثي از امام معصوم اين     
از اين الطاف دوري نكنيد و خـود را در معـرض ايـن الطـاف                . تان الطافي هست  زندگي

  ».قرار دهيد
 را يتـر    بيش الطاف خداوند د،كن تمسكها     آن به و افتيدر را هياال الطاف انسان اگر

 قـرار  او يبـرا  خداوند كه را يالطاف بكوشد ديبا تدبر و تفكر با انسان .دكن  مي تيعنا او به
   .ندهد دست از يآسان به ،داده

  
  كن توجه هيآ نيا ييبايز به

 يمشُونَ علَي الْـأَرضِ هونًـا       الَّذِينَمنِ  وعِباد الرَّح « :فرمايد   مي فرقان مباركه سوره در خداوند
  زمين با آرامش و    يكه رو اند    يبندگان رحمان كسان   و 1؛» سلَاماً قَالُواوإِذَا خَاطَبهم الْجاهِلُونَ    

در [دهنـد   هنگـامي كـه نادانـان آنـان را طـرف خطـاب قـرار مـي                  و د،رون   راه مي  يفروتن
  . گويند آميز مي  مسالمتيسخنان] پاسخشان
 راهـا      آن و داده نـسبت  خـودش  بـه  رااي     عده خداوند اما ،ميهست خدا بندگان ما همه

 .كند رفتار د،دار كه يافهيوظ طبق خدا بندگان با ديبا انسان .دكن  مي يمعرف »الرحمن عباد«
   .دگير  ميقرار »الرحمن عباد« جزء د،كن قرآن آداب به مؤدب را خود بتواند او كه اندازه هر

                                                      
 .63، نفرقا .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  462462

  انسانند عملكرد و تين رويپ هاعمتن

 خداونـد  تيرضا يآمدورفت و عمل و حرف هر در و د،كن شهيپ يهاال يتقوا ديبا انسان

 انـسان  يگـاه  .مؤثرنـد  نقمـت  به خدا نعمت ليتبد در ي،نفسان تحوالت .رديگ نظر در را

ـ ييتغ او نفس رد اي دكن  مي يياعتنايبها     آن به اما ؛دارد ارياخت در را ياريبس يهانعمت  يرات

 نقمت به يگاه و گرفته وي از هانعمت آن كه دشو   مي مرتكب را يگناهان و دشو   مي جاديا

   .هستند آدمي عملكرد و تين رويپ هانعمت .دشون تبديل مي

ـ با شيخو درون در يانسان هر بلكه ؛ستين يماد نعمت تنها ت،نعم از مقصود البته  دي

   .است بهرهيبها   آناز اكنونهم كه بوده يقاتيتوف چه يدارا ترشيپ بنگرد

 باشـد  الناس حق آن در اما ؛است برخوردار ياريبس يماد يهانعمت از يفرد بسا چه

   .شود الرحمنعباد زمره در او گرفتن قرار مانع ،فراوان نعمت نيهم و

  
  است پاك قلب با يهاال رحمت جذب

 از ييپرتـو  كنـد،   مي يدور نفس يهوا از و است شيآاليب و پاك انسان روح كه يزمان تا

   .دگرد  ميينوران و صفابا وي قلب و دكن مي يتجل او قلب در يهاال نور اشعه

 .باشـد  ينوران و پاك ،قلب ديبا آن جذب يبرا و دشو   مي جذب قلب با يهاال رحمت

 ييبـاال  خـاطر  آرامـش  اما ؛باشد بهرهيب يماد يهانعمت از ياريبس از انسان است ممكن

ـ  يهـا نعمت يانسان است ممكن ،عكس بر و باشد اشتهد  از امـا  ؛باشـد  داشـته  را يفراوان

   .ندارد آرامش اما دارد شيآسا يعني ؛باشد نبرده يابهره چيه آرامش

 و دشـو    مـي  برخـوردار  خداونـد  يهانعمت از د،كن جذب را يهاال رحمت انسان اگر

 در كـه  را ييهـا نعمـت  حتـي  ردهكـ  نا يخدا د،نباش يهاال رحمت افتيدر قيالچه    چنان

   .دهديم دست از دارد دست
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   هانعمت از يبعض دريافت مانع ؛گناه

 ،دعـا  اسـتجابت  مـانع  گناهان برخي. ميكن  مي مغفرت طلب گناهان ريتأث از ليكم يدعا در
   .ندشو  ميهانعمت رييتغ موجب گناهان ايپاره و بال نزول سبب گناهان يبعض
 را هـا نعمـت  كه را يگناهان ميبرا امرزيب !ايخدا ؛» الـنعم ير تغيب الت الذنوي لغفر ا اللهم«

  .سازند دگرگون
از . كننـد   دهند و به نقمت تبديل مي     بسياري از گناهان هستند كه نعمت االهي را تغيير مي         

يقين، خـدا سرنوشـت هـيچ       به 1؛» يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّي يغَيرُواْ ما بِأَنْفُسِهِم       الَإِنَّ اللّه   «سوي ديگر،   
از [را   چـه   كـه آنـان آن    دهد تا آن  تغيير نمي ]  نكبت، شكست و شقاوت    ،به سوي بال  [ملتي را   

  . ها و گناه تغيير دهنددر وجودشان قرار دارد، به زشتي] صفات خوب و رفتارشايسته
 كـه    همـين  امـا  ؛كند يپافشار اريبس خداوند از ينعمت افتيدر يبرا انسان است ممكن

   .دهد دست از را آن و نباشد نعمت قدردان كرد افتيدر را نعمت
 جذبـه  درون از انسانكه     اين مگر د،ريگينم كند،  مي عطا كه را ينعمت خداوند ،نيبنابرا

ـ ا در .كند ثابت نعمت آن داشتن يبرا را خود ياقتيلبي و باشد نداشته را نعمت گرفتن  ني
 شـقاوت  بـه  را سـعادت  و اللتض به را ودخ تيهدا و نقمت به را شيخو نعمت حالت

   .دكن مي ليتبد
 از يكـ ي .كنـد  مراجعه خود نفس به ديبا شود،   مي جاديا انسان در كه يروح تحول هر

 يول ت،اس پذير   امكان انسان يبرا يعال تيشخص به وصول« :يدگو   مي يخارج دانشمندان
 امـور  بـا  تمـاس  رد انـسان  كـه  يشـرط  بـه  ت،اس يشروط يدارا يعال مقامات به دنيرس

  ».نكند پارهپاره را خود روح ي،زندگ
 مراتـب  بـه  خـود  د،كنـ  عمـل  خـويش  دلخـواه  بـه  كـه  سازد رها را نفس ،انسان اگر

                                                      
 .11د، رع .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  464464

  :شود  مي)انيپا چهار( مهيبه مانند يير،تغ نيا آغاز در .دگير  ميقرار رييتغ دستخوش
  دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر

   آرزوست مانسان و ملولم دد و ويد كز گفت
  ايم ما گشتهنشود  مي آن يافت:دگفتن  

  نشود آنم آرزوست   ميكه يافتگفت آن
 با حيوانـات فرقـي      د،اگر انسان در زندگي تنها به خوردن و خوابيدن و شهوات بپرداز           

مانـد؛  نخواهد داشت و اگر به اين امورعالقه وافري داشته باشد در همين حـد بـاقي نمـي                 
تر رفتـه و در جرگـه حيوانـات         تر خواهد شد و از بهيمه بودن پايين       بسامانبلكه وضع او نا   
د كه براي   شو   مي طلبي او باعث  دارد قانع نيست و زياده     چه  چون به آن  . گيرد  درنده قرار مي  

  .  از هيچ جرم و جنايتي در حق ديگران كوتاهي نكند،رسيدن به اهدافش
 بـه  كـه  درس   مي ييجا به كار كهبل ؛دشو   نمي خالصهجا     اين در انسان انحطاط و سقوط

   .دشو  ميمفاسد و ياخالق رذائل وگرفتار دگرد  ميليتبد يطانيش
  
  بايز يكالم

در پاسخ . برمشخصي به عالمي گفت كه من از عبادات و اعمال صالح لذت چنداني نمي           
چون دختر شيطان در قلب توست و شيطان هـر موقـع كـه دوسـت داشـته                  : به او فرمود  

هد به ديدار دخترش بيايد و هر اندازه كه دوست دارد در قلـب تـو جـاي                  خوا  باشد، مي 
در حقيقت تـو بـا داشـتن حـب     . كند اي كه بخواهد تصرف ميخوش كرده و به هرگونه    

پـس شـيطان بـين تـو و         . ايآمد شيطان باز كرده   و  راه را براي رفت     ... ، مال و جاه و    دنيا
ا را راهـي بـراي نجـات از ايـن گرفتـاري             شود و شم    لذت از عبادت و كار خير مانع مي       

پوشي كنـي و در هـر حـرف و عمـل تنهـا              كه از تمايالت نفساني چشم      نيست؛ مگر اين  
  . رضايت خدا را در نظر بگيري



  465465  �خودسازي خودسازي : : جلسة سي و يكمجلسة سي و يكم

  هستم غافل بايز اتيآ نيا از چرا

ـ  يعلَـم  اللَّـه    أَنَّ تـر أَلَـم « :كـه  باشد داشته مدنظر را فهيشر هيآ نيا شهيهم ديبا انسان ا فِـي    م
هم           ثَلَاثَةٍالسماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُونُ مِن نَّجوي          ادِسـس و ةٍ إِلَّا هـسلَا خَمو مهابِعر وإِلَّا ه 

ه      بِما عمِلُوا يو   ينَبئُهم  مِن ذَلِك ولَا أَكْثَرَ إِلَّا هو معهم أَينَ ما كَانُوا ثُم           أَدنَيولَا   م الْقِيامةِ إِنَّ اللـَّ
  ت،اسـ  زمـين  در را چه   آن و ها   آسمان در را چه   آن خدا كه يا ندانسته آيا 1؛»علِيمبِكُلِّ شَيءٍ   

 آنـان  چهـارمي  او كـه ايـن  مگر نيست نفر سه ميان يا محرمانه وگويگفت هيچ ؟داند مي
تـر     بـيش  نـه  و آن از تـر كم نه و ت،اس آنان ششمي او كهاين مگر نفر پنج ميان نه و ت،اس

 انجـام  كـه  ياعمـال  به را آنان قيامت روز سپس ت،اس آنان با او باشند كجا هر كهاين مگر
   .داناست چيز همه به خدا زيرا ؛دكن مي آگاهاند  داده
 و د،اشـي او با شماست هرجـا كـه ب        و 2؛»وهو معكُم أَينَ ما كُنتُم واللَّه بِما تَعملُونَ بصِيرٌ        «

   .بيناست دهيد،  ميانجام چه  آنخدا به
كس از   هيچ ،گاه تصور مكن كه اگر حرفي زدي و يا سوء ظني به كسي پيدا كردي                هيچ

  . آن آگاه نيست؛ زيرا خداوند در همه حاالت با تو همراه است
 يجـا  آن در خدا كه يزمان داد پاسخ است؟ خوش يزمان چه دل كه دنديپرس ديجن از
ـ  د،باش انسان دل در خداوند اگر .شدبا داشته  شهيـ هم و بـود  خواهـد  دل در او مهـر  و ادي
   .بود خواهد خداپسندانه ،واعمال هاحرف تمام و خداست حرف ،حرف
  
  خدا كتاب در بهشت تا گام پنج

 كه است نيا اول گام :دباش داشته مداومت امر پنج بر ديبا ت،اس بهشت خواهان يكس اگر
 و باشـد  داشته نظر در را خدا تيرضا ياشهياند و عمل هر در و رسدبت خدا عدل مقام از

                                                      
 .7، مجادله .1

 . 4د، يحد .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  466466

 وآثَـرَ  * مـن طَغَـي      فَأَمـا « :تاس آمده قرآن در كه كند دور هوس و يهو از را خود نفس
 *س عنِ الْهـوي      خَاف مقَام ربهِ ونَهي النَّفْ     منْ وأَما * الْجحِيم هِي الْمأْوي     فَإِنَّ *الْحياةَ الدنْيا   

 بـر [ را دنيـا  يزنـدگ  و * كـرده  يسركـش  و طغيـان  كه يكس اما و؛  » الْجنَّةَ هِي الْمأْوي   فَإِنَّ
 امـا  و * است دوزخ جايگاهش ترديد يب پس * داده ترجيح ]آخرت جاويد و ابد يزندگ
 * ستا بازداشته هوس و هوا از را نفس و ترسيده پروردگارش منزلت و مقام از كه يكس
   .است بهشت جايگاهش ترديد يب پس

 ثمن  أن« :د قناعت به مال اندك دنيا داشته باشد كه آن هم از راه حالل باش              ،در گام دوم  
  .»ياالجنة الطاعة و ترك الدن

 :اسـت  عارفانـه  سلوك و عاشقانه عبادت و خالصانه يبندگ بر بودن صيحر ،سوم گام
»تِلْكنَّةُ الَّتِي    واأُورِثْتُ الْجوهم    تَع ا كُنـتُملُـونَ  بِمـ ا 1؛»م  آن وارث شـما  كـه  اسـت  يبهـشت  ني

  !داديدمي انجام كه اعمالي خاطر به شويد، مي
يا أَيهـا الَّـذِينَ     « :گام چهارم، عاشق صالحين و اهل خير و بندگان واقعي خدا بودن است            

از خدا پـروا كنيـد و بـا         ! ايد كساني كه ايمان آورده   اي   2؛» وكُونُواْ مع الصادِقِينَ    اتَّقُواْ اللّه  آمنُواْ
  ].بيت رسول بزرگوار اسالم هستند ترينشان پيامبران و اهل صادقاني كه كامل[صادقان باشيد 

 بـا  عبـد  رابطه نوع بهترين ادع كه چرا است؛ دعا مقام در بودن كوشا اريبس ،پنجم گام
 أَسـتَجِب  ادعـونِي « :فرموده و داده قرار دعا جهينت را استجابت مهربان خداوند و است خدا
را شما كنم اجابت تا مرا ديبخوان 3؛»لَكُم.   

 شـاهد  انـسان  :كه است نيا د،دار نيصادق و معرفت اهل با ،بودن كه ياتريتأث جمله از
   .اندبهرهيب آن از انشياطراف و خود كه دشو ي مياحسنه صفت و يخو

                                                      
 .72، زخرف .1

 .119 ، توبه .2

 60ر، غاف .3
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ـ  معاشـرت  يافـراد  چه با دند؟يپرس �يسيع حضرت از يوقت كه سترو   اين از  م؟يكن
 كـرده  اديز را شما علم او منطق و ندازديب خدا ادي به را شما او به نگاه كه يكس با« :دفرمو

  ».كند قيتشو آخرت به را شما شعمل و
  
  را عارف نيا تيحكا بشنو

ـ ب ارتيز به ادهيپ يپا با د،بو زيلبر خداوند محبت از كه يعارف و دلسوخته  الحـرام  اهللا تي
 .ديپرس مقصدش از و ديرس او به د،بو دلبسته ايدن منال مال به كه يعرب شترسوار .رفتيم

 سفر به زاد و توشه بدون و ادهيپ ايآ :يدپرس او از تعجب با يد،شن را عارف پاسخ كه يزمان
  ؟يرو  ميخدا خانه

 د،شـو  وارد يبتيمص من به كه جا هر .هستم ييهاتوشه يدارا زين من :ددا پاسخ عارف
 »شـكر « مركـب  بر رسد، يارزان من به را ينعمت خداوند هرگاه ،نمينشيم »صبر «مركب بر

 چون و ،مگير   مي قرار »رضا« مركب بر رسد، من به االهي يقضا كجا هر و ،مشو   مي سوار
 چه   آن از استتر     بيش اريبس گذشته چه   آن ميگو   مي نفسم به ديآ ديپد من بر هوس و يهو

 خـدا  بـا  كـه  را يامعاملـه  در و مكن   نمي صرف هوس و يهو در را عمرم پس انده،م باقي
   .بينمنمي خسارت ،كردم

   .امادهيپ من و سواره و يآگاه تو همانا ي،هست راه سالك و نايب تو :تگف عرب مرد
ـ ن پـول  هيسرما نيا اما ؛»است هيسرما ازمندين راه نيا مودنيپ«  پـاك  روح بلكـه  ؛ستي
 كسب به و كرد خارج باطن و درون از را آن و شناخت را رذائل ديبا اول لهمرح در .است

 .شد يمركب بر سوار يبلند و يپست هر در عارف نيا همانند بتوان تا پرداخت خدا معرفت
   .خدا الرحمن عباد ريس است نيا
  ده درمان يصابر به را همه درد     ده جان رحمت هب تو را ما دل اربي

   آن دهيخواه چه  هر آنيي توداننده    خواست ديبا  ميچه هك نداند بنده نيا



 

  

  

  

  

  : سي و دوم جلسه

  
  

  اولواأللباب چه كساني هستند؟ �

  جهل مركب به دينمان �

ــسين  � ــام ح ــام ام ــدن �قي ــراي فهمان  ب

  حقيقت دين بود

  بايد از عاشورا درس گرفت �

 در ظـاهر     را كـشتند   �ها كه حسين    آن �

  مسلمان بودند

دين را با دنيا معاوضـه كردنـد و خـسر            �

   شدندةالدنيا و االخر

   در ماه حرام�هجرت امام حسين �

 

  
  
  
  
  

الحسين رفتي اين كلمات را بخـوان       زماني كه به زيارت اباعبداهللا     «:داينفرم   مي �امام صادق 
 كلمات همان زيـارت      آن 1».از رحمت االهي خواهد رسيد    اي نسيمي   كه تو را به هر كلمه     

   :تبسيار مشهور وارث اس
   وارث آدم صفوة اهللايا يك علالسالم«

   اهللاي وارث نوح نبيا يك علالسالم
   اهللايل خليم وارث ابراهيا يك علالسالم

   اهللايم كلي وارث موسيا يك علالسالم
   روح اهللايسي وارث عيا يك علالسالم

   اهللايب وارث محمد حبيا يك علالسالم
  ي ابن محمد المصطفيا يك السالم عل] اهللايول[ �نين المؤمير وارث أميا يك علمالسال

  ي المرتضي ابن عليا يك علالسالم

  ابن فاطمة الزهراءيا يك علالسالم

  »...ي الكبريجة ابن خديا يك علالسالم
 * فِـي عِبـادِي      فَـادخُلِي  * ضِـيةً مرْ إِلَي ربكِ راضِيةً     ارجِعِي * الْمطْمئِنَّةُ أَيتُها النَّفْس    يا«

 پروردگـارت بـازگرد در      يبه سـو   *اطمينان يافته     جان آرام گرفته و    يا 2؛» جنَّتِي وادخُلِي
                                                      

 . حلول ماه محرم الحراممناسبتبه  .1

 .30 ـ 27ر، فج .2



  471471  �ها كه جان خود را با بهشت معامله كردند ها كه جان خود را با بهشت معامله كردند   آنآن: : جلسة سي و دومجلسة سي و دوم

  و * ي پس در ميـان بنـدگانم درآ       * او هم از تو خشنود است       و ي كه از او خشنود    يحال
  . در بهشتم وارد شو

 معـصوم  امـام  از اصـحاب  از يكي .است مشهور �نيحس امام نام به مباركه سوره نيا
  شد؟ �نيحس امام نام به سوره نيا چرا كه ديپرس

 صـاحب  �نيحس امام .دارد �نيحس امام مطمئنه نفس به اشاره فهيشر هيآ نيا :دفرمو
   .بود يراض او از خدا هم و بود يراض خدا از او هم كه بود مطمئنة نفس

ـ  مـداومت  سوره نيا خواندن بر معرفت با يكس اگر :تاس شده نقل  امـام  همـراه  د،كن
   !او درجه در است �نيحس

ـ  يهـا سـوره  از يبرخـ  و هيادع در كه ثواب يبرا ياساس شرط :يدكن دقت ـ ب يقرآن  اني
 ارتيـ ز را �امـام  و �امبريپ هم دور راه از انسان اگر بنابراين، .است معرفت داشتن ،شده

 آن بـا  د،باشـ  داشـته  معرفـت  آنـان  بودن كامل انسان و يمعنو مقام به كه يصورت در د،كن
   .باشد فيشر حرم دركه   اينبه برسد چه ؛دكن مي دايپ يمعنو ارتباط بزرگان
  
  هستند؟ يكسان چه بابأللاولوا

 كه است خداوند قدرت و عظمت درك براي هستي، در تفكر و تأمل يبرا مردم از دعوت
ي گـر يد يجا در حق حضرت كه  چنان. ستين كردن درك قابل مردم عامه يبرا مسأله نيا

 1؛»األلْبـابِ  لِّـأُولِي    اتٍ والنَّهارِ آلي  للَّيلِ واألَرضِ واخْتِالَفِ ا   السماواتِإِنَّ فِي خَلْقِ    « :فرمايد  مي
ـ  بـر [ ييهـا   نشانه ز،رو و شب رفت و آمد و ،زمين و ها   آسمان آفرينش در يقينبه  د،توحي

   .است انخردمند يبرا ]خدا قدرت و ربوبيت
خواهند استفاده اجمالي از قرآن ببرند، به انـدازه نيـاز و              پس، براي مردم عادي كه مي     

                                                      
 .190،  عمرانآل. 1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  472472

... هـا و  هـا و سـتاره      كند، اما همين تأمل در آسـمان        شان مطالبي را از قرآن مطرح مي      عقل

اينان زماني كه بـه آسـمان و        . براي كساني كه صاحبان عقول هستند، معناي ديگري دارد        

 بـا  جهـان  [ايـن ! پروردگـارا ؛  »ربنَا مـا خَلَقْـت هـذا بـاطِالً        « :گويند  نگرند، مي يستارگان م 

  . نيافريدي بيهوده را] عظمت

سازد كه از كون و كائنات اطالعاتي داشته باشد         وكسي اين سخن را بر زبان جاري مي       

  . و عظمت خدا را درك كند
  
  نمانيد به مركب جهل

ـ  خـدا  به مانيا كه يحال دراي     عده :دنوش   مي ميتقس دسته چند به مردم  بـه  چنـدان  د،دارن

   .ستندين ديمق محرمات ترك و واجبات انجام

ـ د امـا  ؛هـستند  واجبـات  انجام به ديمق گريداي    عده  خودشـان  كـه اي     گونـه  بـه  را ني

   .كرد عمل اسالم به خود، دلخواه بهتوان   ميكه پندارنديم و دارند قبول پسندنديم
  
  بود نيد قتيحق فهماندن يبرا �ينحس امام قيام

 اصـل  بـه  ياخدشـه  گاه  هيچ د،باشن داشته نيد از ينادرست يهابرداشت مختلف افراد اگر

   .است درست ،فرموده خداوند چه فقط آن و شود  نميوارد نيد

  ماست يمسلمان از هست كه بيع هر    يبيع ندارد خود ذات به اسالم

 را يقيحق نيد خواستندمي حضرت آن كه ودنب نيا جز �نيحس امام شدن كشته علت

 ت،اسـ  شده يمعرف شما به تاكنون چه  آن: كه بفهمانندها     آن به حداقل و كنند ابالغ مردم به

  »يني خذياسيوف في إال بقتليستقيم محمد لن ين كان دإن« :نيست �يمحمد ناب نيد

   .ديريگ بر در مرا رهايشمش اي پس من قتل به جز شود ينم جا بر پا محمد نيد اگر



  473473  �ها كه جان خود را با بهشت معامله كردند ها كه جان خود را با بهشت معامله كردند   آنآن: : جلسة سي و دومجلسة سي و دوم

   گرفت درس عاشورا از ديبا

 شـهادت  بـه  را �نيحـس  امـام  كـه  يكسان .شناخت را نيد و گرفت درس عاشورا از ديبا
 ازاي     عده يحت !بودند خوان شبنماز برخي و مسلمان يهمگ بلكه ؛نبودند كافر د،رساندن

 يهـا جنـگ  از يكـ ي در �يعلـ  امام و بودند دهيجنگ هيمعاو با �يعل امام ركاب درها    آن
 خواهـد  شهادت به )كربال( مكان نيا در فرزندش كه بود كرده اعالم انشيسپاه به شيخو
 چگونه اما ؛تنددانس  ميرا مسائل نيا تمام د،دنيجنگيم �نيحس امام هيعل كه يافراد .ديرس
  !رفتند؟ شيخو زمان امام با جنگ به كه شد

 پس :دشو سؤال است ممكن .ندشو  ي نم جمع هم با گاه  هيچ ايدن و نيد كه دانست بايد
 يتنگدسـت  و فقـر  بـا  را مـان يزندگ و ميريبگ شيپ در را نيد راه تنها ايآ م؟يكن چه ديبا ما
   م؟يببر شيپ

 و نكنـد  معاوضـه  ايدن با را آن و شود متمسك خود نيد به ديبا انسان :تاس نيا پاسخ
 امتحـان  حال در همواره او ،نيمچنه .بخواهد خداوند از حالل راه واز ازيناندازه به را ايدن

   .باشد نجات اهل ييتنها به كردن ادعا با كه ستين نيچن و است شدن
 د،كردن معاوضه يابد وسعادت ديجاو يزندگ با را يفان يايدن كه يكسان پاداش و اجر

   .است آمده يااله يهابشارت در
هرگـز   و 1؛»يرْزقُـونَ  بلْ أَحيـاء عِنـد ربهِـم         اتًا أَمو  سبِيلِ اللّهِ  فِي قُتِلُواْوالَ تَحسبنَّ الَّذِينَ    «

 ينزد پروردگارشان روز   واند     بلكه زنده  د،انگمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده         
    . ندشو  ميداده

ـ  الْمؤْمِنِينَ اللّه اشْتَرَي مِنَ     إِنَّ«: دارد  نيز معامله با خدا را چنين بيان مي        و سهم وأَمـوالَهم    أَنفُ
 واإلِنجِيـلِ  التَّـوراةِ  فِـي .  سبِيلِ اللّهِ فَيقْتُلُونَ ويقْتَلُونَ وعـدا علَيـهِ حقـا          فِيبِأَنَّ لَهم الجنَّةَ يقَاتِلُونَ     

                                                      
 .169،  عمرانآل .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  474474

 1؛»الْعظِـيم  الْفَـوز  هو وذَلِك بِهِ عتُمباي الَّذِي بِبيعِكُم فَاستَبشِرُواْ اللّهِ مِنَ بِعهدِهِ أَوفَي ومنْ والْقُرْآنِ
 خريـده؛  باشـد  آنـان  بـراي  بهشت كهآن بهاي به را اموالشان و هاجان مؤمنان از خدا يقين،به

] خـدا  راه در خـود  [و كـشند مي] را دشمن [پس كنند،  مي پيكار خدا راه در كه كساني همان
 داده بهـشت  وعـده  [قـرآن  و انجيل و تورات در خود عهده بر] را آنان خدا [ندشو   مي كشته
!] مؤمنـان  اي [پس است؟ وفادارتر خدا از پيمانش و عهد به كسي چه و حق اي وعده] است

  .بزرگ كاميابي است اين و باشيد شاد و خوشحال ايد، داده انجام كه ستدي و داد اين به
  

  بودند مسلمان ظاهر در كشتند را �نيحس كهها  آن

 بـيش  د،باشـن  ها كه در مورد مقام معنوي شهدا مـي       آيات معنوي نظير اين    اين آيات و تمام   
ـ         .  سال قبل از عاشورا نازل شده بود       50از  ت،يعني آن زمان كه واقعه عاشورا صـورت گرف

دانستند؛ اما تمام ايـن آيـات را ناديـده            هاي االهي را مي   همه مسلمانان بودند و تمام وعده     
لـذا  .  دل بستند  د،ها عمل نكردن    گاه هم به آن      زياد كه هيچ   هاي يزيد و ابن   گرفته و به وعده   

 فريـاد   د، پرتاب كر  �اولين تير را به سمت سپاه امام حسين       ) يه اهللا عل  لعنت(سعد   وقتي ابن 
كـسي هـم    آن!  در نزد خليفه شهادت دهيد اولين تيري كه پرتاب شد از جانب من بود              :دز

 ركاب مرا پـر از طـال و         :دگوي  مي برد  مي ان را به نزد طاغيه زم     �كه سر مبارك امام حسين    
  !قوم را آوردم» سيد«نقره كنيد كه من سر 

  
  شدند ةاالخر و ايالدن خسر و كردند معاوضه ايدن با را نيد

 يهـا وعـده  البته !دكن  مي افتخار خدا يول كشتن به كه درس   مي جايي نيا به انسان يبدبخت
ـ دن در بلكه دادند دست از را آخرت تنها نهها    آن يعني ؛نشد يعمل گاه  هيچ آنان به فهيخل  اي

                                                      
 .111، توبه .1



  475475  �ها كه جان خود را با بهشت معامله كردند ها كه جان خود را با بهشت معامله كردند   آنآن: : جلسة سي و دومجلسة سي و دوم

ـ ن اسالم به مربوط تنها محرم ماه در قتال بودن حرام !نشد دشانيعا يزيچ زين  بلكـه  ؛ستي
ـ ن تيـ جاهل زمان در ،اسالم از قبل يحت مسأله نيا  يادعـا  كـه  يكـسان  .داشـت  وجـود  زي

 بـه  را �خـدا  لرسـو  فرزنـد  ،حـرام  مـاه  در داشـتند  را �خدا رسول خالفت و ينيجانش
 قائـل  ميتعظ و احترام ،حرام يهاماه يبرا خداوند كه جاستنيا جالب .دنديرسان شهادت

 باره در تو از 1؛» قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌيهِ الْحرَامِ قِتَالٍ فِ  الشَّهرِيسأَلُونَك عنِ   « :تاس فرموده و شده
   .است يزرگب گناه آن در جنگ :بگو د،پرسن  ميحرام ماه در جنگ

 پـسر  مـسلمانان  كـه  يصـورت  در ؛داشت تياهم هم كفار يبرا يحت قتال حرمت ،پس
  !دنديبر سر حرام ماه در را را خود امبريپ

 كـه  جهـت  آن از را محـرم  يت،جاهل زمان در كه ندكن  مي انيب رهيس اهل يبرخ يحت و
 يكـاف  مـا  يبرا قرآن هستند يمدع كه يكسان از .انددهينام نام نيبد است حرام آن در قتال

 كه آنان و ؟ستندين قرآن اتيآ ت،ايآ نيا مگر :يدپرس ديبا ،ميندار تيوال به ازين ما و است
 شهادت به حرام ماه در را �خدا رسول فرزند چرا د،داشتن را �خدا رسول ينيجانش ادعا

  !است؟ حرام ماه نيا در قتل كه يصورت در د،رساندن
  

   حرام ماه در �نيحس امام هجرت

 تنـگ  �نيحـس  امـام  بر را طيشرا قدر   آن ت،اس حرام يهاماه از يكي كه رجب ماه 28 در

 از �نيحـس  امـام  كـه  يزمـان  .كـرد  ترك مكه سمت به را شيخو شهر و زادگاه كه كردند

الِمِينَ        « :دكريم زمزمه لب ريز را هيآ نيا شد،   مي خارج نهيمد  2؛»رب نَجنِـي مِـنَ الْقَـومِ الظـَّ

   .نيظالم قوم از بده نجاتم راپروردگا

                                                      
 .217، بقره .1

 .21، قصص .2

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  476476

ـ        ي تقول ف  ما« :دفرمو يد،رس عباس ابن به كه يزمان و  ن عـ  يهم قوم أخرجوا ابـن بنـت نب
 چـه ؛  »يئا باهللا شـ   يشرك بذلك قتله و لم      يريدون قرار   يوطنه و داره و حرم جده ال مستقر ف        

 حـرم  و اشخانه و وطن از را برشاناميپ دختر پسر كردند خارج كه يقوم درباره ييگو مي
 حـالي  در ؛]بـود  نشده خارج نيد ازكه     اين با[ را او قتل وسيله اين به خواهند  مي... جدش

   .بود نشده خدا به مشرك كه
 ايشان در ماه ذي الحجـه كـه يكـي از            د،در مكه هم قصد كشتن حضرت را كرده بودن        

انه خدا حفظ   كه حرمت حريم خ      براي اين  د،هاي حرام است و در حرم امن االهي بودن        ماه
 هم ماه   �و گفته شد كه عاشورا و شهادت امام حسين        . شود به سمت كربال حركت كردند     

  !محرم كه ماه حرام بود واقع شد
د هر سال پيش از آغاز محـرم چنـين جوشـشي در خـون محبـين                 شو   مي آن چه سبب  


	���  ���  ��� «اكنـون نيـز نـداي       هم.  امر دروني و باطني است     د، به وجود آي   �حسين 

��
�گويان آمـادگي خـود   انداز است كه همه ما بايد لبيك در عالم طنين   4امام زمان » �
  .  نيستپذير  امكانائمه اطهار را اعالم كنيم و اين جز با كسب معرفت خدا و

 زمـان  آن در .نـد گير   مـي  قـرار  هـم  كنـار  در ظلمت و نور شهيهم :ميباش داشته نظر در
 آن چنـان  هم دراز انيسال گذشت با كه بود يقو چناننآ نور اما ؛بود نور ازتر   بيش ظلمات

   .است يباق �نيحس نور
ـ دن در و بفرمـا  تيعنا را تيب اهل معرفت قيف تو ما هب ايخدا ـ ز اي  آخـرت  در و ارتي

   .ده قرار ما بينص را شفاعتشان
  



 

  
  
  
  

  : سي و سوم جلسه

  
  

سعادت و خوشبختي واقعـي از ديـدگاه         �

  آن چيست؟قر

  رشد درخت وجود انسان �

خوشبختي را در خزانـه وجـود خـودت          �

  جستجو كن

  آيات خوشبختي در قرآن �

  پيروي از معصومين �

  سعادت ابدي؛ ثمره تهذيب اخالق �

ســعادت جــاوداني در پرتــو يــك چيــز  �

 جاودانه است

 

  
  
  
  
  
كوشـند و خوشـبختي را بـراي كـساني كـه             براي رسيدن به خوشـبختي مـي       ها انسانهمه  

  آيا كسي را   ؟هاي جوان است  آيا خوشبختي فقط براي زوج    . كنند  مي ستشان دارند آرزو  دو
  اي كه خوشبختي چيست؟ شناسيد كه خوشبخت باشد؟ آيا تا به حال فكر كرده مي

 .دگـرد    مـي  افتيدر يگوناگون يهاپاسخ د،شو دهيپرس باره اين در مختلف افراد از اگر
 فرزنـد  داشتن در يكي ،مقام و جاه در يگريد بيند،  مي ثروت و مال در را سعادت نفر كي
   . ...و يليتحص مدرك و درس در هم يبعض و خوب خانواده و

  
  ست؟يچ قرآن دگاهيد از يواقع يخوشبخت و سعادت

 بـه  دنيرسـ  يبرا خداوند كه را يراه ما اگر كه است رو نيا از مسأله نيا دانستن تياهم
 .كـرد  ميخـواه  يطـ  را شـقاوت  راه ترديـد   بي ،ميرينگ شيپ در است كرده يمعرف سعادت

ـ « د،ريبگ شيپ در را خدا راه و باشد داشته مانيا انسان كهدرصورتي  او »سرپرسـت  و يول
 تيـ وال تحـت  نيقـ ي بـه  د،شـو  خارج خداوند تيوال تحت از اگر و بود خواهد خداوند

   .گرفت خواهد قرار طانيش
  :فرمايد ي ميمولو

  سوختم ،شدم پخته ،بدم خام     ستين شيب سخن سه عمرم حاصل
ـ  كـه  هستندچنين    ها اين   انسان تمام  يسـپر  بـودن  خـام  در را خـود  عمـر  از دوره كي

 افراد يبرخ يگاه و ندشو   مي پخته و شده داريب غفلت خواب از باالخرهاي     عده و ندكن  مي
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 و رنـد ندا را شـدن  پختـه  تيقابل متأسفانه كه هستند هماي   عده اما ؛ندشو   مي ترپخته اريبس
  !هستند »پزنا«ناپزا نخود مثل ،معروف قول به

  
  انسان وجود درخت رشد

ـ  اگـر  .باشـد  داشته وهيم و برگ ،شاخه و كند رشد ديبا انسان وجود درخت  نـشود،  نيچن
 د،بـو  خواهـد  آتـش  زميه خشك درخت كه طور وهمان دشو   مي خشك او وجود درخت
   .هستند شكل نيهم به زين ها انسان
ـ ي ؛هـستند  جهـنم  آتـش  زميه خود ها  انسان يبرخ ،ميخوان   مي ميكر قرآن در  كـار  يعن

 و مـار هـا      آن خـود  بلكـه  د،دهنيم عذاب راها     آن تنها نه كه درس   مي ييجا به افراد يبعض
  !هستند جهنم آتش زميه و عقرب

خوب است هر كـدام از مـا بـراي          . بنابراين، انسان به دنيا آمده تا از جهل به دانايي برسد          
از سـوي ديگـر، بـراي بـه         » بينـي؟   سعادت را در چه چيزي مي     «ناسي از خود بپرسيم     خودش

رساند، حاضريم چه چيزي را فدا كنيم؟ بـراي مثـال،             ما را به سعادت مي     چه  دست آوردن آن  
  اگر شما طالب علم و كمال باشيد، حاضريد چه چيزي را از دست بدهيد تا بدان برسيد؟

 عبـارت  خوشبختي :مييبگو ميتوان   مي ،ميريبگ درنظر را يواقع يخوشبخت ميبخواه اگر
 ثـروت  و مال در را يخوشبخت كه يكسان .است انسان معنوي و مادي اهداف به يدنرس از

 اگـر  اي و بود؟ خواهند خوشبخت هم باز د،باشن نداشته را يسالمت نعمت اگر ايآ د،نبين  مي
ـ تهد را او يخطـر  كند احساس انسان ـ آ كنـد،   مـي  دي  احـساس  او يبـرا  ثـروت  و مـال  اي

ـ    مي ندارد چه   آن آوردن دست به در را يخوشبخت همواره انسان !آورد؟يم يخوشبخت  ؛دبين
 فـروكش  او در احـساس  نيا است ممكن يكوتاه مدت از پس د،برس آن به كه يزمان اما
 يمـاد  زيغرا سلسله كي بشر در رايز .باشد نداشته را نيشيپ يخوشبخت احساس آن و دكن
 غرايـز  و محبوب به عشق .است ييخداجو فطرتها     آن جمله از كه دارد وجود يمعنو و

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  480480

 جملـه  از ييبـا يز و هنـر  و علـم  بـه  عشق ت،سالم حفظ ،بقاء حب ي،طلبشهرت ي،جنس
   .هستند انسان زيغرا

  ؟آوردمي همراه به خوشبختي ،هاآن يارضا و زيغرا نيا وجود ايآ
ـ ا ريـ درغ ؛شـود  ارضـا  زيـ غرا نيا تمام كه است خوشبخت انسان يزمان  ت،صـور  ني
 خواهادهيز هم باز د،شون برآورده شيهاهخواست تمام اگر بلكه ؛دكن  نمييخوشبخت احساس

 در ،ميكنـ  يبنـد ميتقـس  را هاخواسته و زيغرا نيا مجموع ميبخواه اگر .است طلبادهيز و
  :دنگير  ميقرار مجموعه سه

   .كند دايپ تقرب او به دخواه  ميو ددار دوست را خدا فطرتاً انسان :يخواهخدا. 1
  .دارد دوست را خودش انسان :يخواهشتنيخو. 2

   .دارد گرانيد يدوست به ليتما انسان :يخواهنوعهم. 3
 

   كن جستجو خودت وجود خزانه در را يخوشبخت

. رسد و هيچ كمبودي نخواهـد داشـت         اگر تمام اين سه مورد فراهم شود، انسان به تعادل مي          
  . و جو كنخوشبختي را در خزانه وجود خود جست: گويد اردن آمريكايي ميدكترم

 و باشـد  داشـته  كامـل  يسـالمت  و د،باشـ  يقـو  و رومنـد ين يروح لحاظ از انسان اگر
 يشـرط  و ديق چيه بدون د،باش قانع يزيچ هر به يعني د،باش يبلند طبع صاحب نيچنهم

   .بود خواهد خوشبخت
 در ديبا انسان البته .است يخوشبخت به دنيرس يبرايمهم اريبس ديكل »قناعت« ،نيبنابرا

 مقامات و باالتر به ديبا يمعنو امور در اما ؛بنگرد خود ردستانيز به و باشد قانع يماد امور
 خـود  يمـاد  يهاازين به انسان كه اندازه هر .كند تالشها     آن به دنيرس يبرا و بنگرد هيعال

ـ ن به اندازه هر و دشو   مي دور دخو يمعنو يهاازين از د،كن توجه  خـويش  يمعنـو  يهـا ازي
 يواد در گذاشـتن  پا البته .بود نخواهد يتياهم چندان يدارا او يبرا يماد امور د،كن توجه
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 فطـرت  با چون اما ؛باشد داشته يدشوار ياندك انسان يبرا آغاز در است ممكن ت،ايمعنو
 سـمت  بهتر     بيش را او تيمعنو سيمغناط ود،ش ترسبك انسان روح هرچه ت،اس مطابق او

   .دكن مي جذب خود
 ييهازحمت و هايسخت تينها در اما ؛است بخشلذت و آسان اتيماد يسو به رفتن

   .داشت خواهد دنبال به را
 بـا  ميكـر  قرآن كه ميبدان ديبا ،ميكن يبررس سعادت درباره را قرآن اناتيب ميبخواه اگر

 ،قرآن نظر از كه دانست ديبا حال .دكن  مي ادي سعادت از »فالح« جمله از مختلف يهاواژه
   .دكن مي دور آن از را ما ياعمال چه و اندرس  مي»فالح« به را ما ياعمال چه

  
  قرآن در يخوشبخت اتيآ

  :ددارن جنبه دو خوشبختي اتيآ كه دهديم نشان يبررس نيا جهينت
 دهنـد يم ليتشك را عادتس اساس كه هستند ياتيآ .دارند يثبوت جنبه آيات، برخي. 1

   .ابدي دست سعادت به تا دهد انجام را ياعمال ديبا انسان و
ـ با انسان آن، اساس بر كه هستند ياتيآ. 2  و اعمـال  از ت،سـعاد  بـه  دنيرسـ  يبـرا  دي
  .كند يدور خاص يهارفتار

 ت،نبـو  و معاد و مبدأ به دهيعق ،خدا به مانيا )يثبوت جنبه( اعمال و يمبان نيا از يكي
   .است خداوند راه در انفاق و

 .ديـ جو تمسك ليوساسري     يك به بايد ت،سعاد به دنيرس يبرا بشر ر،گيد عبارت به
 فـه يوظ بـه  و حفـظ هـا      آن بـا  را خود ارتباط اگر كه ،شده نيمع رابطه نوع سه انسان يبرا

 و دشـو    مي مندبهره قرآن و االهي هدايت از و د،ريگ  مي قرار نيمتق جزء د،كن عمل يشخو
   .درس  ميخوشبختي و فالح به جهينت در

 ارتباط انسان با خدا و ارتباط       د،در آيه ذيل هر سه نوع ارتباط يعني ارتباط انسان با خو           

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  482482

   :ددهانسان با ديگران را براي رسيدن به فالح و خوشبختي نشان مي
 الـصالةَ  ويقِيمـونَ  بِالْغَيبِ يؤْمِنُونَ ينَالَّذِ * لِّلْمتَّقِينَ هدي فِيهِ ريب الَ الْكِتَاب ذَلِك * الم«
 هـم  وبِـاآلخِرَةِ  قَبلِـك  مِـن  أُنـزِلَ  وما إِلَيك أُنزِلَ بِما يؤْمِنُونَ والَّذِينَ * ينفِقُونَ رزقْنَاهم ومِما

وحـي بـودن و     [در  * الم   1؛»فْلِحونَالْم هم وأُولَـئِك ربهِم من هدي علَي أُولَـئِك * يوقِنُونَ
 سراسـرش بـراي پرهيزكـارانْ هـدايت         ؛هيچ شكي نيست   ]با عظمت [اين كتابِ   ] حقّانيت

بـه آنـان روزي      چـه   دارنـد و از آن    آنان كه به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مي           * است  
 ،پيش از تو نازل شـده      چه  به سوي تو و به آن      چه  و آنان كه به آن    * كنند    ايم، انفاق مي   داده

اند   هدايت] راهِ[آنانند كه از سوي پروردگارشان بر       * مؤمن هستند و به آخرت يقين دارند        
  . و آنانند كه رستگارند

نماز ارتبـاط انـسان را بـا خـدا          . ايمان به غيب از ارتباط انسان با خودش حكايت دارد         
وظيفه انسان در   (انسان با ديگران است     كند و انفاق در راه خداوند، بيان گر ارتباط            بيان مي 

  ). برابر خلق
أُولَـئِك علَي هدي مـن ربهِـم       « :فرمايد   مي خداوند ،هايژگيو و صفات نيا انيب از پس

  لَـئِكأُوومونَ ا هفْلِحـ   مـي  يمعرفـ  سعادتمند يصفات نيچن با را يافراد خداوند 2؛»لْم  و دكن
   .رستگارندها   آنكه يراست به واند  افتهي راه دخداون تيهدا به افراد نيا

   .است يرستگار و فالح گرانيب اتيآ از يكي فوق هيآ
 جهـاد  و اكبـر  جهـاد ( جهـاد  و تقوا شود،   مي سعادت موجب كه يمسائل گريد از يكي
ينَ  أَيهـا الَّـذِ    يا« :كند  مي اشاره مسأله نيا به ميكر قرآن .است خدا راه در يجانباز و )اصغر
 از  ! اهـل ايمـان    يا 3؛» لَعلَّكُم تُفْلِحـونَ   سبِيلِهِ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدواْ فِي         آمنُواْ

                                                      
 5ـ1 ،بقره .1

 .5 ، همان .2

 .35، مائده. 3
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]  مقرّبـان درگـاهش    يآبرو عمل صالح و   ،از ايمان  [يا وسيله آويز و  دست خدا پروا كنيد و   
  . جهاد كنيد تا رستگار شويددر راه او   او بجوييد وي تقرّب به سويبرا

البته . پس، فداكاري و جهاد در راه خدا به عنوان راه رسيدن به سعادت معرفي شده است               
  . شود، نيازمند معرفت است كه جهاد و جانبازي در راه خدا سبب سعادت مي درك اين

 را يكـامل  هاي  انسان و كرده انيب ما يبرا را آرامش و يخوشبخت به دنيرس راه خداوند
   .است فرستاده آموزگاران عنوان به د،بودن مسائل نيا به كنندهعمل خود كه

  
  نيمعصوم از يرويپ

 ابتـدا  امـا  .است الگو ما يبرا حاالت همه در ،هابينش و فراز همه با �اطهار ائمه يزندگ
ـ اول از خـود  اعمـال  در همـواره  ،آن كنار در و يافت معرفت قرآن به نسبت ديبا  خـدا  ياي
   .يعمل عرفان و ينظر عرفان همان يعني .كرد يرويپ

 .اسـت  »اسـتقامت « و »صـبر « داشتن د،انرس   مي سعادت به را ما چه  ر، آن گيد يسو از .
 فقـط  كـردن  صـبر  كه ستا نيا افرادتر     بيش گمان آيد،   مي انيم به صبر از سخن كه يزمان

ـ دن درباره را خود معرفت انسان اگر كه يصورت در .است زانيعز دادن دست از هنگام  و اي
 بلكـه  ت،سين بد تنها نه د،رس   مي او به بال از چه   آن هر كه دبين  دهد، مي  افزايش يهست مبدأ
   .ندرو  ميشمار به وي يتعال و رشد راستاي در يامور

 يخـاطر  تعلق سبببه او يناراحت د،دهيم دست از را يزيعز فردي وقتي حقيقت، در
ـ دن د،ريميم انسان خود كه يزمان اما .دارد فرد آن به كه است  و جـاه  و مـال  از چـه    آن و اي
 از .بـرود  و بگـذار  را چيـز  همـه  بايد .گيرند   مي او از را تعلقات همه و دارد فرزند و مقام
 و تكامل نوع كي اهللا اءياول يبرا مرگ كه يصورت در .شود   مي هراس دچار كه سترو  اين

   .درو  ميشمار به سعادت
فَـاذْكُرُواْ آالء   « :ددار  مـي  انيب سعادت و فالح سبب را خداهاي   ذكرنعمت گريد هيآ در

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  484484

   .شويد رستگار شايد آوريد، ياد به را خدا يهانعمت پس 1؛»اللّهِ لَعلَّكُم تُفْلِحونَ
 داشـته  يقـ يحق مـان يا انسان اگر .هستند مانيا اهل كه است يكسان به خطاب هيآ نيا
 يهـا نعمـت  به توجه بداند و .كند ادهيپ شيخو يزندگ امور تمام در را هيآ نيا ديبا د،باش

   :شود  ميسعادت به دنيرس و آرامش سببها   آنيبرا شكر و خداوند شماريب
   .است صالح عمل و عبادت ،يخوشبخت و فالح به رسيدن يبرا گريد راه

 كـار  و ديـ كن عبـادت  را وردگارتـان پر 2؛» ربكُم وافْعلُوا الْخَيرَ لَعلَّكُم تُفْلِحونَ     واعبدوا... «
   .ديشو رستگار ديشا يد،ده انجام كين

 ؛اندرسـ    مـي  فالح و سعادت به را آدمي ير،خ يهاكار و خداوند عبادت ،اساس نيا بر
 امـور  و هاكينه و كمبودها تر به    كم و دهد  مي آرامش را او ت،ايمعنو به توجه همچون بلكه
   .نديب  ميارتباط در مطلق كمال با را خود و .دپرداز ي ميماد يجزئ

 .باشـد  خـدا  يبـرا  خالص ديبا شود،   مي انيب اتيآ نيا در كه يمسائل تمام :يدكن دقت
 سعادتمندكه     اين يبرا اما ؛كنند جلوه دشوار ما يبرا مسائل نيا از ياپاره است ممكن البته

 تأمل اريبس )ندكن  مي ادي فالح از كه ياتيآ( اتيآ نيا در ديبا ،ميبدان قرآن لحاظ از را بودن
   .ميبرس اتيآ نيا درك از درجه آن به ميبكوش معرفتمان شيافزا با و كنيم

 يتنـا  ل يـا « :مكني  مي اظهار ،ميابي  ي مي آگاه كربال يشهدا مقام از ما كه يزمان ،مثال يبرا
  . كاش ما با شما بوديم و فوز عظيمي نصيب ما شود؛ »يما فوزا عظفنفوزكنا معكم 

 را خـود  هستي همه �نيحس امام همانند ميحاضر و ميهست صادق اظهار نيا در ما ايآ
   !م؟كني مي تعارف فقطكه   ايناي ميبده دست از خدا براي

 بـه  زمان هر در و كند نفس هيكزت ديبا يرستگار به دنيرس يبرا انسان ر،گيد يسو از
 قَد * وتَقْواها فُجورها   فَأَلْهمها * اسواه وما   ونَفْسٍ« :يدافرم   مي قرآن .دينما عمل خود فهيوظ

                                                      
 .69، اعراف .1

 .77، حج .2
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* نيكـو نمـود      كه آن را درسـت و     آن به نفس و   و ؛» خَاب من دساها   وقَد * زكَّاهاأَفْلَح من   
 ياز آلـودگ  [ كه نفس را     يترديد كس  يب* را به او الهام كرد       اشيپرهيزكار  و يكار پس بزه 

امـور بازدارنـده از      و ها آلودگيبه  [ كه آن را     يكس و* د  رستگار ش  د،رشد دا ] پاك كرد و  
  . نوميد شد] از رحمت حق [بيالود ]رشد

  : 1اما راه فالح و سعادت را بشنو از مرحوم نراقي
  

  قاخال تهذيب ثمره ابدي؛ سعادت

 است لهيجم ملكات به آن راستنآ و لهيرذ صفات از نفس ساختن پاك ،اخالق علم دهيفا«
 وسـعادت  ريخ به دنيرس ،اخالق بيتهذ ثمره و .دشو   مي ريتعب اخالق بيهذت به آن از كه
  ».است هيابد

كه صفحه نفس را در جميع اوقات از همـه            شود مگر اين    سعادت مطلق حاصل نمي   
و . باشـد ) آراسـته (، و بـه اوصـاف حـسنه محلّـي           سالم خالي و  اخالق ذميمه برهنه و   

خـالي از ثمـر نيـست لـيكن موجـب           اصالح بعضي صفات يا دربعضي اوقات اگرچـه         
  . شود سعادت ابديه نمي

 اصـالح  و ،امـراض  عيـ جم دفع به مگر ستين مملكت ونظام بدن صحت كه همچنان
   .اوقات درتمام واشخاص فيطوا عيجم

سـعادت جاودانـه در پرتـو        «:دگوي  مي  كه �اما بشنو از بانوي عارفه خانم نصرت امين       
  :تيك چيز جاودانه اس

  
  است جاودانه زيچ كي پرتو در ينجاودا سعادت

 يحـس  وتنعمـات  يظاهر سعادت اسباب قدر هر انسان كه دينما انكار دتوان   نمي كسچيه
                                                      

 .السعاده معراج .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  486486

ـ   مي آرزو شهيوهم دشو   نمي تمام يو يآرزوها باز د،باش فراهم او يبرا  كـه  را يزيـ چ دكن
  لو و د،آور دست به ندارد

 در كـه  را يروحـان  لذت رايز ؛باشد يحس لذائذ نيهم ازجنس دارد آرزو كه را چه  آن
   .است افتهين را آن لذت و دهينچش د،گرد  ميديپد يحقتعال هب ومحبت معرفت اثر

 بنـد  يپا و شده گرفتار تن قفس يودرتنگنا نموده تنزل ملكوت ازعالم بشرچون روح
ـ  نالـه  نيـ وا دباشـ    مـي  شكنجه و درعذاب شهيهم و ندارد آرام ،گشته عتيطب  روح يدرون

 و ايـ مه يو يبرا يجسمان يهانعمت طور همه كهآن ولو باشد راحت ردگذا  نمي كه است
   .شود آماده
 اتيروحان عالم يبرهوا يك      نفس يهوا دام هب بسته يپا مرغ يا

  1يپر
 پرتـوي  كـه  مـا  روح جـز  آن و است جاودانه زيچ كي پرتو در يجاودان سعادت !يبل
  .بود نخواهد يگريد زيچ الوهيت، جمال نور از است
 تظاهر وجود ديخورش اشعه مقابل در مانند نهييآ كه درس   مي كمال هب يوقت بشر روح و

   .درآورد بروز و ظهور معرض در بيغ پرده پس از را يازل وجمال دينما
  ».دينما كشف را روح نيا وجود كه درس  مييوخوشبخت سعادت به يكس« و
هي االمر نفس حيواني و قـواي       منت. هر كسي را از اين روح جاوداني بهره و نصيبي است           و

، را در زير ابرهاي شـهوات بهيميـه و سـبعي و آرزوهـا و     طبيعي ما غالب گشته، و آن ملكوتي  
  )پايان كالم. (گذارد ابراز فعاليت وجلوه گري نمايد آمال دنيوي مخفي نموده و نمي

 گـم  خود از« ،»است افتني خدا به يهست و خود از يستين در سعادت« :فرموده يبزرگ
  ».جاستنيا يبندگ كمال كه شدن دايپ او در و شدن

  . خواهيم كه ما را جزء سعادتمندان حقيقي قرار دهد  مياز خدا
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  چه ذكري موجب سعادت است؟ �

  شرايط ذكر �

  توجه به معنا و محتوا. 1

 و عالقـه    اداي ذكر بايد از روي اشتياق     . 2

  باشد نه از روي عادت و تكرار

  تطبيق اعمال و رفتار با معنا و مقام ذكر. 3

  انتهاي او درك مقام خداوند و عظمت بي. 4

  خود را آزمايش كن چه برايت مهم است؟ �

  تجلي اسماء اهللا در دعاي سحر �

 

  
  
  
  
  

 را كمـال  راههـا      آن از استفاده با ديبا كه كرده عطا ياريبس يهاهيسرما ها،  انسان به خداوند
 مرحلـه  بـه  بودن خام از آدميانتر     بيش متأسفانه اما .شوند پخته يمولو قول به و كنند يط

هـا     آن شـدن  پخته از و ندشو   مي سوخته سپس د،هستن خام ابتدا يعني .ندشو   مي وارد سوم
   .ستين يخبر چيه

 استفاده كنند، بهره   هاي خود كه بايد براي به كمال رسيدن       اين افراد از عمر و استعداد     
خـام بـودن و     : ها در فراز و نشيب زندگي دو كالم است          پس حاصل عمر آن   . گيرندنمي

  . سوختن
 در ؛نـد كن  مي نيتأم را ما سعادت يماد مسائل از يبرخ كه مكني  مي گمان يزندگ در ما
   .هستند ما يهاتيموفقنا براي عاملي گاهي زيرا ؛مياشتباه در كامالً كه يصورت
  :دنكن مي يمعرف انسان بودن ناموفق عامل را امر سه ي،تيترب امور شمنداندان
   ي؛زندگ رسم و راه و اصول از جهل. 1
  ي؛زندگ حيصح اصول به نكردن عمل. 2

  .تيمسؤول روح و ينيد مسائل از كامل يآگاه نداشتن و ياعتقاد يمبان يسست. 3

اگر انـسان   . ي مادي و معنوي   هارسيدن به هدف  : پس، خوشبختي واقعي عبارت است از     
  . كند داشته باشد، احساس خوشبختي نميآرامي تنها به اهداف مادي دست يابد اما روح نا

 امـا  ؛اسـت  ثروت و مال يآورجمع هدفش تنها كه ديريبگ نظر در را يفرد ،مثال يبرا
 از تـرس  و اضـطراب  يهـا بيمـاري  دچار است ممكن رسيد، خود هدف بهكه     اين از پس
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   .است آرامنا و نگران هميشه و گردد غرور و تكبر و ،مال دادن تدس
 تواننـد  ينمـ  آور خـواب  يدارو بدون كهاند    شده ايدن گرفتار چنان كه گريد يافراد و

   .برند سر ميبه آرام خواب كي داشتن و سالمتي يآرزو در و بخوابند
  :زا عبارتند انسان درون در موجود زيغرا د،ش اشاره كه طورهمان

  )يدوست خدا( يخواهخدا. 1
 )يدوست خود( يخواهشتنيخو. 2

 )يدوست گريد( يخواهگريد. 3

ـ ا در را خود يهاازين كه كند يخوشبخت احساس دتوان   مي انسان يزمان  هيـ زاو سـه  ني
   .كند نيتأم و ليتعد

 در يخوشـبخت  بلكـه  ؛ميابيب را آن ميبتوان خارج در ما كه ستين يزيچ يخوشبخت پس
 يخوشـبخت  يراهنمـا  ميكـر  قـرآن  .ميباش آن دنبال به خود درون در ديبا و است ام درون
   .است كرده انيب ما يبرا را سعادت به دنيرس راه و است

 يدارا و صـبور  را او كنـد،   مـي  و رومنـد ين را انـسان  روح ،كامل مانيا و خدا به دهيعق
   .است سعادت مهم اريبس اركان از يكي خود كه سازدمي قانع يطبع

  :دهستن دسته دو است دنيرس )فالح( سعادت به چگونه درباره كه ياتيآ
 انـسان  سـعادت  موجـب  كـه  اسـت  ياعمـال  و صـفات  كننـده انيب كه ياتيآ :اول دسته

  :زا عبارتند و ندشو مي
شناسـي در برابـر     ايمان و عقيده به مبدأ و معاد و نبوت و اقامه نماز به عنوان وظيفـه               

گر رابطه انـسان بـا خـدا، خلـق و           به زندگي مادي افراد كه بيان     خداوند و انفاق و كمك      
  . باشد خود مي
ـ  يهانعمت به توجه ـ  شـمار  يب  و سـعادت  سـبب هـا      آن سـپاس  و شـكر  و د،خداون
  :دگرد  مييرستگار

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  490490

  1.» آالء اللّهِ لَعلَّكُم تُفْلِحونَفَاذْكُرُواْ«
 يزيـ چ آن دنبـال  بـه  شهيـ هم انسان كه است نيا آفريناضطراب عوامل از يكي چون

 خـاطر  بـه  اسـت  كرده عطا او به خداوند كه را ييهازيچ اگر اما ؛ندارد ارياخت در كه است
 در كـه  ييهـا قاعـده  از يكـ ي .دگـرد    مـي  خوشبخت شد قانع وقتي و دشو   مي قانع د،اوريب

   .است »منعم شكر« قاعده ،شده مطرح ييخداجو يبرا ديعقا دروس
ـ  او بـه  خداونـد  كـه  را ييهـا نعمـت  و باشد داشته يآگاهتر     بيش انسان چه هر  يارزان
لَـئِنْ شَـكَرْتُم   « :يابـد  افـزايش مـي   او بـر  االهـي  يهانعمت د،آور ادي بهتر   بيش است داشته

     ذابِي لَشَدِيدإِنَّ ع لَئِنْ كَفَرْتُمو نَّكُمواقعـا  اگر ]كه كرد اعالم پروردگارتان كه گاهآن[ 2؛»لَأَزِيد 
 مـن  عذاب ديكن يسپاس نا اگر و د،كر خواهم افزون را شما نعمت البته يد،كن يسپاسگزار

   .است سخت اريبس
 را ييهانعمت شكر و كرده عطا مخلوقات همه به خداوند كه را ييهانعمت شكر ،پس

... « :يـز ن و شـود   هـا مـي     انـسان  همه و ما سعادت موجب ،فرموده تيعنا ما تكتك به كه
   .دشو  ميسعادت موجب يكوكارين و عبادت 3؛»م وافْعلُوا الْخَيرَ لَعلَّكُم تُفْلِحونَ ربكُواعبدوا

واذْكُـرُوا اللَّـه كَثِيـرًا لَّعلَّكُـم        ... « :شـود    مـي  شدن سعادتمند باعث زين ذكر و خدا ادي و
   .ديشو سعادتمند بلكه تا اريبس را خدا ديكن ادي 4؛»تُفْلِحونَ
  

  است؟ سعادت بموج يذكر چه

ـ ن يزبـان  ذكـر  تنها ذكر از هدف ؟است سعادت موجب يذكر چه كه ديد ديبا حال  ؛ستي
                                                      

 .69، اعراف .1

 .7، ميابراه .2

 .77، حج .3

 .10، جمعه .4
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 آورد؛مـي  خـويش  دنبـال  بـه  را عادتسـ  كـه  اسـت  حق حضرت با ارتباط يبرقرار بلكه
 االهـي  محـضر  درك و ذكـر  قـت يحق از ميبتـوان كـه      اين يبرا .دارد يطيشرا ذكر بنابراين،

   .ميكن تيرعا را آن طيشرا ديبا شويم، مندبهره
  

  ذكر طيشرا

  :زا عبارتند ذكر طيشرا
  محتوا و معنا به توجه. 1

 قالـب  و لفـظ  بـه  تنهـا  ما اگر .برسانند يمعان به را ما تا هستند ييهاقالب و وسائل ،الفاظ
 ،روزانـه  يهـا كـار  انجـام  هنگـام  اگـر  ،مثال يبرا .ماند ميخواه غافل يمعن از ،ميكن توجه

 ذكـر  يمعنـا  بـر  را خـود  توجـه  تمـام  ميتوان   نمي ،مييبگو ذكر و ميريبگ دست به يحيتسب
   .ميكن متمركز
 توجه و ،بايز اريبس يصدا باها     آن يادا و كلمات يچگونگ به يافراط طورتوجه نيهم
 به بخواهد انسان اگر .است ذكر قتيحق به قلب توجه موانع از ر،ذك خود يمعنا به نكردن

   .كند توجه آن يمعنا به ديبا د،برس دعا و ذكر روح
  

  رتكرا و عادت يرو از نه باشد عالقه و اقياشت يرو از ديبا ذكر يادا. 2

 يرو از انـسان چـه      چنـان  و دكن  مي نفوذ انسان روح در آن د،باش توجه يرو از يعمل اگر
   .نباشد گذارريتأث او روح در است ممكن يد،بگو را يذكر اجبار
  

  :رذك مقام و معنا با رفتار و اعمال قيتطب .3

 بـا  مناجات و ذكر گفتن حال در ما يوقت كه دكن  مي جابيا يهاال محضر درك و ذكر مقام
 نداشـتن  و پروردگار از دل انصراف ،نيبنابرا .باشد خداوند به فقط توجهمان ،ميهست خدا

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  492492

   .است خداوند محضر در يادبيب كمال ،قلب حضور
 موجـب  د،نگـرد  قلـب  يرگـ يت و يتبـاه  موجـب  اگـر  ييدعـا  و ذكر نيچن ترديد،  بي
ـ ا و دشـو    مـي  قلـب  بر يحجاب جاديا باعث چون ؛دگرد   نمي قلب تينوران و ييشكوفا  ني
   .دگير  ميقرار خدا و انسان انيم حجاب
 قابـل  اصـالً  و تاسـ  تـر   بـزرگ  يگريد زيچ هر از خدا يعني ،»اكبر اهللا« ذكر مفاد مثالً
 نـشان  آورديمـ  زبـان  بر كه را يزيچ آن عكس رفتارش در انسان اگر حال .نيست وصف

   .است كرده ريتسخ را او قلب ي،كيتار و نفاق د،ده
ـ ن اشدهيعق ديبا د،سازيم يجار زبان بر را فيشر ذكر نيا انسان كه   يزمان ،پس  زي

ـ ا كـه  يحـال  در انسان اگر .بگذارد ريتأث او بر »اكبر اهللا« ذكر نيا عمل در و باشد نيهم  ني
 بـا  او ذكـر  قتيحق در د،باش داشته توجه زين گريد مسائل به كند،  مي يجار زبان بر را ذكر

   .بود نخواهد كساني عملش
  

  او يانتها يب عظمت و خداوند مقام درك. 4

 و ذكر آدمي ت،اوقا يگاه متأسفانه .نخواهد چيه خدا از ريغ كه برسد ييجا به بايد انسان
 ذكـر  با صورت،  اين در ؛آورديم زبان بر خود يماد حاجات افتيدر يبرا فقط را خدا ادي

ـ ا يواقع ارزش به عبارتي، به و است فروخته »بخس ثمن« به را آن و كرده معامله خدا  ني
   .ستين آگاه ذكر

 از يبرخ .است مختلف يهاعبادت ،مردم عبادت« :تاس آمده �يعل امام از يثيحد در
 يبرخ و است سوداگران عبادت ،هاعبادت نيا از يبرخ ت،اس تجار عبادت هاعبادت نيا
  ».دارند را احرار عبادت ر،گيد

 دارندمي برپا خدا يبرا را نماز د،نكن  مي عبادت خودش خاطر به را خدا آخر گروه نيا
 زبـان  بـر  را محبـوب  نـام كـه      اين يبرا را ذكر د،نباش كار در يجهنم و بهشت اگر يحت و
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   .ندكن مي تكرار د،باشن داشته
 گوسـفندان  چرانـدن  مـشغول  ابانيب در �ميابراه حضرت يروز :شود   مي انيب كهچنان

 بـه  يد،شـن  را ذكر نيا �ميابراه حضرتكه    همين. »...قدوس سبوح« :يدشن ييصدا كه بود
 تـا  آورد زبان به مرا محبوب نام كه بود يكس چه نيا« :دفرمو و شد خوديب خود از شدت

  »؟كنم ميتقد او به را خود گوسفندان از يمين من
تواند به ذكر احـرار دسـت يابـد و در زمـره               چه مسلم است، انسان بدون معرفت نمي      آن

  . البته ذكر احرار حاكي از معرفت االهي است. كنند كساني باشد كه ذكر احرار را تالوت مي
 همـت  از يبرخـ  .نـد كن  مي فرق گريكدي با ندگير   مي قرار خداوند محضر در كه يكسان

 زيـ چ خواهـان  ر،گـ يد گروهـي  و ندشـو    مـي  قانع يجزئ زيچ به و هستند برخوردار ينييپا
ـ ن يويدن امور در يحت .هستند يباالتر ـ  زي ي تـر كـم  اءياشـ  افـراد  يبرخـ  كـه  اسـت  نيچن

   .هستند طلبادهيز و ندشو  نميقانع كم مال بهاي   عدهو ندخواه مي
ـ  كه است مسأله نيا درك دارد، اهميت چهآن ـ پا و يمانـدن  ايـ دن يانـدك  و يافزون  داري

 امـت يق روز در د،باشـ  برخـوردار تـر      بـيش  يماد يهانعمت از انسان چه هر بلكه ؛ستين
 آن قبـال  در را يتـر    بيش تيمسؤول ترديد،  بي و دگير   مي قرار كتاب و حساب موردتر    بيش

   .داشت خواهد عهده بر هانعمت
 اءياشـ  و نداهخو   مي را او اقدس ذات خداوند از د،هستن همتبلند كه يكسان ،نيبنابرا

 از يناشـ  ،كـردن  طلب را خدا از ريغ خداوند حضور در .ندكن   نمي طلب را يويدن و يماد
   .است يادبيب و يهمتكم

  
  است؟ مهم تيبرا چه كن شيآزما را خود

 و است مهم شيبرا كه يائياش آن به د،دهن صيتشخ را انسان تيقابل ندخواه   مي كه يزمان
 يبرا .ندشو   مي قائل منزلت و مقام شيبرا اساس آن بر و ندكن مي دقت دارد عالقهها     آن به

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  494494

 از و .داننـد    مي سعادت هيما را مرفه يزندگ و مقام و جاه و خوراك و خواب يبعض ،مثال
   .ندخواه  ميرا زهايچ نيهم هم خدا

 عشق آن ندتوان   نمي ،نيبنابرا .اندنشناخته را معشوق د،هستن دور خدا از كه هايي  انسان
   .بخواهند را او فقط خود يقيحق معشوق ازكه   اينتا ابنديدر را يقيحق

ـ  غافـل  خـود  يقيحق معشوق و محبوب از كه ييهاآن ،پس  قـدرت  و عظمـت  د،بودن
 محبـوب  برابـر  در كـه  يزمـان  ،رو   ايـن  از و شناسندينم را يقيحق محبوب بودن مرتبهبلند
   .ندكن مي طلب را يماد ياياش د،نگير  ميقرار يقيحق

ها نسبت به معشوق حقيقي معرفـت دارنـد و زمـاني كـه بـا او مناجـات                     خي از انسان  بر
شناسـند و     كنند، به آن عظمت و جالل خدايي آگاهي دارنـد و او را بـا آن عظمـتش مـي                     مي

  . كنند كه با عظمت او و عظمت معرفت خودشان سازگار است هايي را از خدا طلب ميچيز
  

  سحر يدعا در اهللا اسماء يتجل

 از يديتوح شناخت و معرفت آن با امام كه بنگر .باشد  مي �باقر امام از يدعائ سحر يعاد
ـ  اللهـم  ي، كـل بهائـك بهـ      و ، أسئلك من بهائك بأبهاه    ي إن اللهم« :دخواه  مي چه خدا  ي إن

 كـه  تتينوران نيترينوران حق به مكن  مي درخواست تو از من !ايخدا ؛»أسئلك ببهائك كله  
   .است ينوران تو مراتب تمام

ـ ا كـه  يزمـان  ت،سين آگاه يهاال تينوران مراتب از و ندارد معرفت خدا به كه يكس  ني
   .ددان ي نميدرست به را آن يمعنا چون ؛بردينم يلذت چندان سازديم يجار زبان بر را دعا

 أسئلك بجمالـك    ي إن اللهم يل، كل جمالك جم   و ، أسئلك من جمالك بأجمله    ي إن اللهم«
   .جمالت مراتب نيكوترين حق به مكن مي درخواست تو از من ايخدا؛ »كله

ـ    مي نظرش به يظاهر جمال د،باش نداشته معرفت خداوند جمال به كه يكس ،حال  دآي
 زشت را يبعض و بايز را يبرخ خداوند چرا كه بپرسد يحت ينادان يرو از است ممكن و
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   .دارد دوست را ييبايز و باستيز خداكه   ايننه مگر است؟ دهيآفر
   »مال الجيحب و يل اهللا جمإن«

 ايـ  ت،باسـ يز يابـرو  و چـشم  و يظاهر جمال همان د،خداون نزد جمال از منظور اما
   ؟خداوند صفات جمال
ـ  جمال كه است نيا ،فيشر يدعا نيا در جمال يمعن ت،قيحق در  و اسـماء  د،خداون
 نيكـوتر ين( ندباشـ    مـي  اجمل يبرخ و ليجم يبرخ .ندآي   مي شمارش به يخداوند صفات
 .هستند كوين جمالت مراتب تمام كه دفرماي   مي دعا ادامه در و )خواستارند �امام را مراتب

 و اسـت  خداونـد  »عظمـت  و شرف ،علم ،جالل ،جمال ،بهاء«از سخن دعا نيا سراسر در
   .دكن مي طلب خداوند از راها  آن

 معرفـت  به فيشر يدعا نيا خواندن با انسان ر،سح يدعا در اهللا اسماء انوار يتجل با
   .ديرس خواهد يباالتر يديتوح
 بـه  و ميكنـ  ينمـ  درك را دعـا  نيا ينوران كلمات ،ما چون اما ؛ستين يطوالن دعا نيا

ـ ا در رايـ ز .ميكن   نمي توجه آن به ميندار معرفت كند،  مي طلب خدا از �امام چه  آن  دعـا  ني
   .ستين هستند درك قابل ما يبرا كه يجار نهرهاي و بهشت و هاقصر از يسخن

برخي نرفتن به جهـنم و ورود       . هاي مردم در دعاها با هم تفاوت دارند       بنابراين، خواست 
خواهند؛ اما ذاكران حقيقي پروردگار كـاري بـه بهـشت و جهـنم                به بهشت را از خداوند مي     

خواهنـد و ايـن       هـا را مـي    ندارند، بلكه در اذكار و مناجات و ادعيه خود فقط آفريننده نعمت           
  . تر استتر و باالآفرين از بهشت بسي زيبابهشت! آري. هاستدهنده همت باالي آنننشا

 را يدرون يهااستعداد آن و گردد انسان روح دنيرس تيفعل هب سبب ديبا خداوند ذكر
 در انسان و .شود يتلق يملكوت مقامات به ليم كه باشداي     گونه به ديبا زين و .سازد شكوفا

   .كند احساس را يخاص آرامش خود
 .هـستند  ما وجود در كه است ييهااستعداد دنيرس تيفعل به ذكر از يينها هدف ،پس

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  496496

ـ با مـا  و است داده قرار ما درون در لقوهاب را هااستعداد نيا خداوند ر،گيد عبارت به  بـا  دي
 اتيـ ح ديبا ها  انسان يملكوت روح .ميبرسان تيفعل به و كرده ياريآب راها     آن ذكر و عبادت

ـ ا از او اتيح يعني .شود بامعنا هم انسان يماد اتيح ،بيترت نيا به تا كند دايپ يعنوم  ني
 همـه  كـه  دگـرد    مـي  مبـدل  يعنـدالله  و معقـول  اتيـ ح به و دشو   مي خارج يماد اتيح
     .داند  مييقيحق محبوب و اري هاي نشانه را عتيطب يهاييبايز

  نميب تو ايدر بنگرم ايدر به      نميب تو صحرا بنگرم صحرا هب
  نميبب رعنا قامت از نشان     دشت و در و كوه بنگرم جا هر هب

   .بفرما آشنا تيحسنا اسماء با را ما ايخدا



 

  
  
  
  

  : سي و پنجم جلسه
  

  
  

  شود؟ چگونه ذكر خدا موجب سعادت مي �

  فوائد ذكر �

ــل   . 1 ــدگي و عام ــه زن ــشيدن ب معنابخ

  رسيدن به اطمينان

   ملكوتعامل تعالي روح به. 2

  تنظيم فكر و روان و دوري از وسوسه. 3

  مقدمه توبه و مغفرت االهي. 4

  درخت ايمان در قلب �

ــا ذكــر و معرفــت   � درخــت ايمــان را ب

  آبياري كن

تــر از آن  بهــاي تــو بهــشت اســت؛ كــم �

  خسارت است

براي رسيدن بـه سـاحل نجـات، سـوار           �

  !كشتي نجات شو

  قوه جاذبه رحمت االهي �

  

 

  
  
  
  
  

ـ ب گذشته جلسات در  ؛انـد يخوشـبخت  يوجـو جـست  در هـا   انـسان  همـه  كـه  ميكـرد  اني
 كه چه   است داده قرار قرآن در خداوند زين را آن ديكل و ستها  انسان درون در يوشبختخ

اعمالي آدمي را به سـوي فـالح و خوشـبختي، و چـه كارهـايي او را از خوشـبختي دور                      
 :بسيار ذكـر خـدا گفـتن اسـت        هاي رسيدن به سعادت،       و گفتيم كه يكي از راه     . گرداند  مي

  1»واذْكُرُواْ اللّه كَثِيرًا لَّعلَّكُم تُفْلَحونَ«

  . و به شرايط ذكر اشاره و بيان شد كه يكي از اين شرايط، توجه به معنا و محتواي آن است
  

  شود؟  ميسعادت موجب خدا ذكر چگونه

 ر،ذك از يكل دفه د؟شو   مي سعادت موجب ذكر چگونه كه دشو  مطرح مي  سؤال اين حال
ـ با خداونـد  ذكـر  .اسـت  انـسان  يملكوت و يروح يهااستعداد دنيرس تيفعل به  عامـل  دي
 را ييهـا استعداد انسان به خداوند كه چرا .باشد داشته ريتأث روح بر و باشد ياكنندهتيترب

 ليتبد تيفعل به ديبا و موجودند بالقوه انسان درون در هااستعداد نيا يول ت،اس كرده عطا
   .شوند
ـ آ در كـه  ياعمـال  و عبـادت  .ميكن تيترب را او ديبا كه سته يكودك ما درون در  اتي
   .ميبرس رشد و كمال به ما كه است نيا يبرا قتيحق در ،شده انيب سعادت به مربوط

                                                      
 .45، انفال .1
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 بـه  را انـسان  روح و باشد ما يروح يهااستعداد رشد يبرا يعامل ديبا خدا ذكر ،پس
 ارتبـاط  در ذكـر  قـت يحق با ما روح كه است نيا هدف ،رو  اين از .برساند يملكوت مقامات

   .نباشد معنا درك بدون ،الفاظ تكرار در محصور فقط و باشد
  
   ذكر فوائد

  اطمينان به رسيدن عامل و يزندگ به دنيمعنابخش .1

 ت،اسـ  مخلوقـات  اشـرف كـه      ايـن  وجـود  با انسان رايز .دهديم معنا آدمي اتيح به ذكر
 از ريـ غ يزيـ چ ،ميريبگ نظر در را خود قتيحق ما اگر و آيد  شمار مي  به فيضع يموجود
 مطلق وجود آن با انسان يوقت .دگرد   مي نانياطم موجب االهي ذكر .ميابي  مين فقر و ضعف

 .دگرد   مي ايدر خود د،گرد   مي متصل ايدر آن به قطره نيا و دشو   مي ارتباط در ميعظ منبع و
 احساس بيغر و تنها را خود و دگير   مي قرار ديشدا و يگرفتار در يوقت كه سترو   اين از

 ذكـر  گونه،بدين و دكن   نمي ييتنها و فقر احساس گريد ،بزرگ خداوند به توجه با كند،  مي
  .دگرد  مياو نانياطم موجب االهي

 .اندرس   مي تعادل به را آن و دگرد   مي روح نشاط و آرامش و نانياطم موجب االهي ذكر
ـ ناام و فيضـع  او د،افكنـ يمـ  هيسا انسان يزندگ بر يگرفتار و يانشيپر ي،ناراحت يوقت  دي
ـ   مـي  انيعـص  باشد نداشته يكمبود گونه  هيچ اگر ر،گيد يسو از .دگرد  مي ـ ا پـس،  .دكن  ني

 ذكر را خدا ديبا باشد، مصائب و مشكالت ريدرگ انسان وقت هر كه است نادرست تصور
 حـال  همه در ديبا آدمي .ستين خدا ذكر ازمندين برد،   مي سر به يخوش در گاه هر و گويد

 خدا ذكر يناراحت حال در انسان اگر .باشد داشته ارتباط ميعظ منبع آن با روح تيترب يبرا
 انيـ طغ د،كنـ  ذكـر  را خـدا  سـعادت  حـال  در چون و دشو   مي خارج يديناام از يد،بگو را

 يكـسان  هـا آن 1؛»الْقُلُوبلّهِ أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمئِنُّ       قُلُوبهم بِذِكْرِال  وتَطْمئِنُّ آمنُواْ   الَّذِينَ« :دكن  نمي

                                                      
 .28د، رع .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  500500

 تنهـا  ديباشـ  آگاه ؛است ]آرام و[ مطمئن خدا ادي به شانيهادل و اندآورده مانيا كه هستند
  .دياب  ميآرامشها   دلخدا ادي با

 بخـش آرام يهاقرص خوردن نه دشو   مي آرامش جاديا باعث خدا ذكر تنها :يدكن دقت
 بـا  نه ت،اس خداوند ذكر با ارتباط در آرامش به دنيرس همانا .گناه مجالس در حضور اي و

   .كردن گناه و خدا از يدور
 كـه  اسـت  مـردم  يبـرا  يهيتنب هيآ نيا :فرمايد  مذكور مي  هيآ ريتفس در ييطباطبا عالمه

 يزنـدگ  در انـسان  چون .كنند آرام را شانيهادل خدا ادي به و گردند پروردگارشان متوجه
   .ندارد را است مدنظرش كه ييهانعمت به دنيرس و سعادت جز يهدف

 و اسـت  نياندوهگ يندار نيا از د،ندار ارياخت در را ينعمت انسان كه يزمان ،سوكي از
 انـسان  يعني برد،   مي سر بهها     آن دادن دست از خوف در هانعمت داشتن با ر،گيد يسو از
   .است نگران و يناراض حال همه در

 هـر  يعني .است حق حضرت دست در شقاوت هم و سعادت هم كه بداند ديبا انسان
 صـالح  بـه  كـه  را چه   آن هر خداوند و كند طلب خدا از ديبا ت،اس آن طالب كه را ينعمت

ـ  انـسان  به را ينعمت خداوند چون و دكن  مي تيعنا انسان به است  پـس  او از د،كـر  يارزان
   .دهد دست از را نعمت آن داشتن اقتيل خود انسانكه   اينمگر ؛رديگينم

» المـؤمنين  ولـي «اگر انسان بداند كه بازگشت همه چيز به سوي خداونـد اسـت و او                
چه براي شخص نگران و چه      .  ياد پروردگار براي او آرامش به دنبال خواهد داشت         ت،اس

ياد در حقيقت   . براي كسي كه طالب سعادت است ياد خداوند مايه انبساط و آرامش است            
دارو است كه براي هر دردي مفيد است؛ چه ايـن درد و زخـم انـسان                 خداوند مانند نوش  

تـر    ناشي از كمبود نعمت باشد و چه از بسياري نعمت؛ زيرا هر چـه نعمـت انـسان بـيش                   
  . دهدتر او را آزار مي ها نيز بيش  خوف از دست دادن آند،باش

 كـه  ييهـا   قلـب  مگر كند،  مي دور خود از خداوند ذكر با را اضطراب يقلب هر ،نيبنابرا
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 شـدت  از كـه  هـستند  يآهنـ  حكـم  در ها  قلب اين زيرا ؛اندداده دست از را خود رتيبص
 گـر يد ،قلوب نيا قتيحق در .ستينها     آن كردن جذب به قادر ييرباآهن چيه يزدگزنگ
 آن از بلكـه  ؛رسـند ينمـ  آرامـش  بـه  خداوند ذكر با تنهانه و ندارند را بودن قلب تيخاص

   .ندباش  ميمحروم سكون و نهيطمأن نعمت از و هستند زانيگر
 آرامـش  بـه  قـرآن  و ذكـر  مجـالس  در حـضور  بـا  تنهانه كه هستند يافراد ،مثال يبرا

 لطافـت  شـان بـاطن  كـه  چرا ؛ندارند را مجالس نيا در شركت طاقت يحت بلكه رسندينم
   .است داده دست از را خود

 آذَانٌ الَّ   ولَهـم هم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعينٌ الَّ يبصِرُونَ بِها           لَ« :فرمايد   مي ميكر قرآن
 و ؛فهمنـد ينم ]و ندكن   نمي شهياند[ها     آن با كه دارند يي]هاعقل[ها     دل هاآن 1؛»يسمعونَ بِها 

  ».شنوندينم آن با كه ييهاگوش و ؛ننديبينم آن با كه يچشمان
  

  ملكوت به روح يتعال عامل .2

 و ،وسـواس  د،شـو    مـي  انـسان  بـراي  روانـي  و فكري اختالل موجب كه عواملي جمله از
زيـرا وجـود    . دبـر    مـي  بـين  از را عوامـل  ايـن  خداونـد  ذكر كه است تخيالت و توهمات
 با ذكر صـحيح     ،بنابراين. دشو   مي  و توهمات و تخيالت مانع رشد ملكوتي انسان        ،وسواس

 سـبب ايجـاد امـراض روحـي         د،اگر اين عوامل از بين نرون     . مل را از بين برد    بايد اين عوا  
  . ندشو  ميبراي انسان و مانع رشد و تعالي و رسيدن روح به ملكوت

  
  وسوسه از دوري و روان و فكر تنظيم .3

 توهمـات  و التيتخـ  و ها  وسوسه ها،  آلودگي از را انسان درونكه     اين بر عالوه االهي ذكر

                                                      
 .179، اعراف .1

    ))با قرآن در زندگيبا قرآن در زندگي((راه سعادت راه سعادت   �  502502

 ميتنظـ  را روان و فكـر  ذكـر  پـس  .دباشـ    مـي  انسان ذهن تيفعال يبرا يعامل ،كند  مي پاك
 يبرا قتيحق صيتشخ و دياب   مي دست مجهوالت از ياريبس به آدمي آن، اثر در و .دكن  مي
   .دشو  ميترآسان او

 قـت يحق بـه  خود دگاهيد از تنها و نديبينم درست را قتيحق انسان ت،اوقاتر     بيش در
   .است كور او نيب قتيحق چشم ،مواقع نيا در .نگرديم

 زگـاران يپره 1؛»مبـصِرُونَ  الشَّيطَانِ تَذَكَّرُواْ فَـإِذَا هـم        منَ مسهم طَائِف    إِذَاإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ    «
 در[ و افتنديم ]او فريك و پاداش و خدا[ ادي به شوند طانيش هاي وسوسه گرفتاركه  هنگامي

   .ندگرد  مينايب ناگهان ]و ندبين  ميرا حق راه او ادي پرتو
كننده، به اين مسأله اشاره دارد كه همواره شيطان در پيرامـون            به معناي طواف  » طائف«تعبير  

  . كردن است تا راهي براي نفوذ به قلب و روح او بيابدقلب و فكر انسان در حال طواف
 از طانيشـ  كـه  است انسان ودخ درون از يعامل شود،   مي طانيش نفوذ باعث چه   آن البته

ـ ا ياساس حل راه ،نيبنابرا .دكن  مي استفاده طعمه عنوان به آن  طعمـه  يآدمـ  كـه  اسـت  ني
 پـاك  قلـب  از تنهـايي به خدا ذكر با ها  وسوسه از يبرخ .كند خارج خود قلب از را طانيش

 بـودن  فـراوان  سـبب  بـه  بلكه نيست؛ خدا ذكر بودن تاثيربي ايمعن به نيا البته .ندشو  نمي
ـ دار يقـو  يوشـو شـست  به ازين و اندافكنده سايه انسان قلب بر كه است هايي  حجاب  .دن
   .بكوشد ها حجاب نيا رفع در صالح عمل در مداومت با ديبا زين انسان ،نيا بر عالوه

 وسوسه را او و هستند انسان روح و فكر رامونيپ كنندهطواف همواره نياطيش ،نيبنابرا
 و دشـو    مـي  آگاه گناه شوم عاقبت از ند،ك ادي را خداوند انسان اگر ت،حال نيا در .ندكن  مي

 كـه  يزمان .است نيزم و ها  آسمانمالك كه دبين يي مي توانا و دانا يخدا محضر در را خود
 خواهـد  ريتـأث يب طانيش وساوس د،كن دايپ اشراق قلب يايزوا نيتريدرون در خداوند ادي

                                                      
 .201، همان .1
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 انسان روح و فكر به نياطيش ،خدا ادي از غفلت صورت در اما د؛رو  مينيب از غفلت و بود
 يبـرا  شـفابخش  ييدارو ذكر پس .دشو   مي گناه ميتسل يآسان به او نتيجه در و يابند  راه مي 

   .است طانيش وسوسه از يدور
 هـاي   حجـاب  را قلـب  و نباشـد  يگريد جنود ،طانيش جنود از ريغ انسان قلب در اگر

ـ  بـه  را طانيش هاي  وسوسه بود نخواهد قادر انانس د،باش فراگرفته يفراوان  خـود  از يراحت
   .كند دور

  
  يااله مغفرت و توبه مقدمه .4

  :تاس استغفار و توبه يبرا آن بودن مقدمه ر،ذك ديفوا از گريد يكي
 ومن يغْفِرُ الـذُّنُوب     لِذُنُوبِهِم أَو ظَلَمواْ أَنْفُسهم ذَكَرُواْ اللّه فَاستَغْفَرُواْ        فَاحِشَةًوالَّذِينَ إِذَا فَعلُواْ    «

 يـا  شـوند  مرتكـب  زشتي كار چون كه آنان و 1؛» فَعلُواْ وهم يعلَمونَ   ماإِالَّ اللّه ولَم يصِرُّواْ علَي      
 جـز  كـسي  چـه  و خواهنـد؛  آمرزش گناهانشان براي و كنند ياد را خدا ورزند، ستم خود بر

  . كنند نمي پافشارياند،  شده مرتكب چه  آنبر آگاهانه و انستهد و آمرزد؟مي را گناهان خدا
 گنـاه  مرتكـب  كنـد،   مـي  ادي را خدا انسان وقتي تا كه دشو   مي مستفاد نيچن هيآ نيا از
ـ  از او كـه  دگير   مي صورت يزمان گناه ارتكاب و دشو  نمي ـ ا در ؛اسـت  غافـل  خـدا  ادي  ني

   .دشو  ميگناه مرتكب و طانيش ميتسل كه است حالت
  

  قلب در مانيا درخت

   ند؟شو  ميگناه مرتكب زين مؤمن افراد ايآ
 بـه  سريع ،مؤمن انسان ميان، اين در و ندكن  مي طواف ها  انسان قلب اطراف در نياطيش

                                                      
 .135، عمران آل .1
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 امـا  د،بـر  سر به غفلت در را يلحظات است ممكن زين مؤمن شخص يعني .افتديم خدا ادي
 سرشار آن يفضا و كرده رشد وي قلب در مانيا درخت كه چرا ؛است زودگذر او غفلت

 بـه  را آن مـان يا يقو نور شود، وارد قلب نيا در يظلمت كه هم يزمان .است مانيا نور از
   .است يموقت و زودگذر اريبس ظلمت نتيجه، در ؛دكن مي خارج سرعت

ـ   مي ينوران و قيرق را او قلب و دهديم تيشفاف انسان باطن به خداوند ادي  ؛دكن

   .باشد داشته را شدن ينوران استعداد يهاال منبع با ارتباط اثر در كه يقلب البته

 همـواره  بلكه ؛شود متصل يهاال انوار منبع به ميمستق دتوان   نمي يانسان چيه :يدكن دقت
 �رسول حضرت هاواسطه نيا .باشد ارتباط در يهاال منبع آن با ييهاواسطه كمك به ديبا
 .ندشـو    مي محسوب ما يبرا ضيف يهاواسطه و دارند يلدن علم كه هستند �اطهار ائمه و

ـ ادع و قرآن تالوت با كه كند تصور دينبا يانسان چيه ،نيبنابرا  بـه  قـادر  ييتنهـا  بـه  ...و هي
 را كـردن  يزنـدگ  چگونـه  مـا  .شـناخت  خواهـد  را حيصح راه و بود خواهد ميمفاه درك

   .مآموزي  ميميكر قرآن از يهاال معلمان و دياسات توسط
 و هـا استعداد تا كند تيترب را خودها     آن به عمل و يهاال معارف دريافت با ديبا سانان

   .دهد شيافزا و سازد شكوفا را يشخو ادراكات
  

   كن ياريآب معرفت و ذكر با را مانيا درخت

سازيم؛ اما به آن     را بر زبان جاري مي     » بذكر اهللا تطمئن القلوب    اال«ما همواره اين آيه شريفه      
مان به آن درجه از عظمت و قدرت نرسيده است كـه            زيرا ايمان . رسيم حقيقي نمي  آرامش

 بايد ابتدا با حضور در محـضر        ،بنابراين. تنها با يك ذكر بتواند اضطراب ما را بر طرف كند          
 عقائد خود را تصحيح كنيم و نهال ايمـان را در وجـود خـويش بكـاريم و آن را                     ،بزرگان

ري درخت ايمان با ذكر و ياد خداوند و فراگيري معـارف و علـوم               البته آبيا . تنومند سازيم 
  . گيرد االهي صورت مي
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  است خسارت آن ازتر  ؛ كماست بهشت تو يبها

 به خودكار طور به او قلب د،نكن مشغول مطالعه و درس و بحث با را خود قلب انسان اگر
   .دشو  ميمشغول گريد مسائل
 درجات ترينعالي هب انسان اگر يحت .دكن  نميرها را وي زين اماره نفس ر،گيد يسو از
 نظـر  بـه  آسـان  اريبـس  ظـاهر  در ثياحاد از ياريبس .است خطر معرض در هم باز برسد،

ـ ا بـه تـوان      مـي  جمله از .ميا نكرده درك درست اي و ميندار باور راها     آن اما ؛ندرس  مي  ني
 يا؛  » اال بهـا   هـا يعو الجنة فالتب   النفسكم اال  يس انه ل  اعلموا« :فرمايد   مي كه كرد اشاره ثيحد

   .دينفروش بهشت از ريغ به را خود ت،اس بهشت شما يبها ديبدان !ها انسان
 از ريـ غ بـه  را خـود  قتيحق در د،كن يسپر تيمعص و گناه در را خود عمر انسان اگر
 كـرده  معاوضـه  جهـنم  با را خود عمر شدن،جهنمي صورت در مثال براي ؛فروخته بهشت
 يبـرا  نتواند او و بگذرد آدمي عمر اگر و .است بهشت انسان عمر يبها كهليحا در است

 آمـده  �يعل امام از يثيحد در .بود خواهد نيمب خسران در د،ده انجام يكار خود تكامل
   .باشد قبل روز از تربار پر ديبا انسان روز هر :است

 اريبـس  ما يبرا كلمات آن درك كه دارند ياناتيب خود مناجات و هيادع در �اطهار ائمه
 از يكـ ي در �سـجاد  امـام  .باشـند  برخـوردار  ياساده ظاهر از كلمات گرچه ؛باشد دشوار

ـ فرماي   مي شيخو يهامناجات ـ    اللهـم « :دن  در را مـا  !خداونـدا ؛  » سـفن نجاتـك    ي احملنـا ف
   .ده قرار نجاتت يهانهيسف

 تر   بيش را آن محرم ماه در كه دارد وجود �رسول حضرت از يمعروف اريبس ثيحد و
   »النجاة ينة و سفي مصباح الهدين الحسإن« :مبيني مي

  ايم؟ نجات را شناختهة ما اين حديث شريف را حفظ هستيم؛ اما آيا تا به حال اين سفينةهم

 همـان  و شـود  سوار ينيحس نهيسف بر ديبا د،برس سعادت ساحل به بخواهد انسان اگر
 چـراغ  دنبـال  بـه  انـسان  كه است ممكن ريغ .كند طي د،كر يط �نيحس امام كه را يراه
   .برسد تيهدا به گريد يانهيسف در شدن سوار با و باشد تيهدا
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  !شو نجات يكشت سوار ت،نجا ساحل به دنيرس يبرا

. ها را به جان خريـد     هايي شوي، اما بايد تمام آن     احتمال دارد براي سوار شدن متحمل سختي      
 توجه خود را بـه سـويي ديگـر معطـوف كنـد و از                ممكن است، انسان كشتي را ببيند؛ ولي      

همچنين ممكن است كشتي را ببيند؛ اما قصد سوار شـدن بـر آن را نداشـته                 . سفينه جا بماند  
 وجـود نـدارد   �بايد اين مسأله را در قلب حكاكي كرد كه راه نجاتي جز سفينه حسين   . باشد

  . هاي ديگرار بر سفينه باشد و هم سو�و محال است كه انسان هم سوار بر سفينه حسين
  
   يااله رحمت جاذبه قوه

هاي مـادي   زماني كه ما در دعا و مناجات حاجت       . بايد در ادعيه، عرفانِ دعا را درك كرد       
كنـيم؛ در صـورتي كـه از لـذت اشـياء              كنيم، لذت آن را به خوبي درك مـي          را طلب مي  
  . خبريممعنوي بي

 ت،اسـ  نهفتـه ها     آن در معرفت اسرار نيربهت كه هامناجات و دعاها و ثياحاد در تدبر
 به تخلق موجب ر،مستم تفكر وها     آن تكرار و نيتلق و دشو  ي مي عقل و يقلب معرفت سبب

   .شد خواهد االهي اخالق
 اهللا معرفـت  رايز .داشت يكاف شناخت و معرفت ديبا ابتدا خدا با ارتباط يبرقرار يبرا

 و انـوار  جـذب  جهـت  در قلـب  د،باشـ ر  ت   بيش چه هر كه ت،اس يهاال رحمت جاذبه قوه
 بـه  تمـسك  با ديبا د،باش فيضع ما قلب رندهيگ اگر حال .دشو   مي مستعدتر يهاالرحمت
   .ميكن يقو را رندهيگ ت،نجا نهيسف و يهد مصباح
  :دكن مي طلب را او قرب و عشق و محبت خداوند از امام دعا نيا در
 حبك و أذقنا حالوة     ياضاجاتك و أوردنا ح    من يذ سفن نجاتك و متعنا بلذ     ي احملنا ف  اللهم«

مند سـاز   هاي نجاتت جاي ده و از لذت مناجاتت بهره        ما را در كشتي   ! خدايا؛  »ربكودك و ق  
  . هاي محبتت وارد كن و شيريني دوستي و مقام قربت را به ما بچشانو ما را بر لب درياچه
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   .بچشان را خودت يكينزد و عشق ينيريش ما به و برسان محبتت به را ما
 از ريـ غ يگريد يهازيچ يبرخ ذائقه و است همسان يهاال محبت با افراد يبرخ ذائقه

  :كه است آمدهچنين   ايننيعارف مناجات در .طلبديم را خدا محبت
ـ  باالوهـام  يـك  ال المـسير  يو ما أحل  !  القلوب علي بذكرك ما ألذ خواطر االلهام      االهي«  ي ف

وسيله الهام خطور كند، و       ها كه به    ه لذيذ است ياد تو در دل      چه انداز ! خدايا؛  »يوبمسالك الغ 
  . گيرد هاي غيب صورت مي ها كه در راه چقدر شيرين است سير به سوي تو با مركب انديشه

 نجات يبرا و ميهست شدن غرق حال در و گرفته قرار ايدن تالطم پر يايدر در ما همه
 و �نيحس امام نهيسف ت،نجا نهيسف ميگفت كه  چنان. مشوي سوار نجات نهيسف بر ديبا افتني

   .اوست هدف و راه
 آن وسـيله  به كه ندكن  مي گمان واند     شده متمسك هانهيسف از يبرخ به ظاهر دراي    عده

ـ ا بـا  برسـند،  ايـ در اعماق بهكه     همين اما ؛دسير دنخواه نجات ساحل تا  تلـخ  قـت يحق ني
 سـاحل  بـه  را انـسان  نـد توان   نمـي  و ستندين عبور به قادر هانهيسف نيا كه ندشو  رو مي   روبه

   .شوند  ميگرفتار اتيماد گرداب در و .برسانند سعادت و نجات
 بايد همواره با راهيان حقيقت همراه شد تا راه سـعادت را پيـدا كـرد و نبايـد                    ،بنابراين

ـ   �چنين پنداشت كه هر كسي در مجلس امام حسين          سـوار بـر سـفينه شـده         د، شركت كن
 مـن ناصـر     هـل «نـداي   د كه انـسان بـه       ياب   مي شدن بر سفينه زماني تحقق    زيرا سوار . است

راه طـوالني و پـر      .  پاسـخ گويـد    4در ركاب امام زمان   » هل من مغيث يغيثنا   «و  » ينصرني
  : كه�و چه زيبا فرمود اميرمؤمنان علي. خطر است

 و راه ظلمت و سفر بودن يطوالن از آه؛  » الزاد ة و قل  يق من طول السفر و ظلمت الطر      آه«
  .خداست يبرا خالص و صالح عمل همانا كه توشه يكم

ـ ا از نجات يهانهيسف و اهللا اءياول مدد به و خدا معرفت با كهآن ديام به  پـر  يايـ در ني
   .ميبرس يوخوشبخت تيموفق امن ساحل به ايدن يزندگ تالطم
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