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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 سراءی اِ سوره 82 الی 82مروری بر آیات  

اقیانوسی از معارف الهی را  این آیاتاز یک هر  .کنم می نورانی آیاتمرور کوتاهی بر این در این جلسه 

 .ل صحبت کنمولی بنا نیست بنده مفصّ ؛دربردارند

ُهُم اْبِتغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تـَْرُجوها فَـُقْل َلُهْم قَـْواًل َمْیُسوراً  ست ا ی قبلبر دو آیهناظر این آیه  1؛َو ِإّما تـُْعِرَضنَّ َعنـْ

و به  :یلِ یَن َو اْبَن السَّبِ َو اْلِمْسكِ  !خودت حقّش را بده به آن خویشاوند نزدیک :َحقَّهُ   َو آِت َذا اْلُقْربىٰ  :که

ْر تـَْبذِ  ؛نیازمندی که زمینگیر شده و به کسی که در راه مانده، حقّشان را بدهمسکین و  لی و2:يراً َو ال تـَُبذِّ

دهد اینها حقّی به گردن ما که نشان می وجود دارد در این آیه ی لطیفینکته !کار اسراف نکندر این 

کسی حقّی به گردن  !نه وقت یک ،دهیممرحمت، چیزی را به کسی می و ما از سر فضلوقت  یک !دارند

َو دهد که اینها حق به گردن ما دارند. ی شریفه نشان میاین آیه !کنیم داریم حقّ او را ادا می ما دارد و

معیّن  را منتها یک حدّی !اینها حقّی به گردن ما دارند !یلِ یَن َو اْبَن السَّبِ َو اْلِمْسكِ  َحقَّهُ   آِت َذا اْلُقْربىٰ 

ْر تـَْبذِ  :و فرمود فرمود، یعنی از آن حدّی که ظرفیّت روحی و ؛ در این کار اسراف نکن :يراً َو ال تـَُبذِّ

مورد بحثمان، باید به آن  یی صفحهکه در آیه است ایاین نکته !فراتر نرو دهددی تو اجازه میوجو

چون ما حدّ ایثار هم ! هپول ندخیلی  این بدان معنا نیست که به نیازمند که دانیدمیو توجّه کنیم. 
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ُفِسِهْم َو َلْو كاَن ِبِهْم َخصاَصة     َو يـُْؤِثُروَن َعلىٰ  :داریم قرآن ایثار را هم تجلیل کرده است. ایثار چیست؟  3!أَنـْ

خودت  ؛داریولی نیاز دیگری را بر نیاز خودت مقدّم می ،یشدّت به چیزی نیازمند وقتی خود شما به

اسراف یا تبذیر این نیست این دهد که مقصود از این نشان می کنی.کنی و به او عطا میرا محروم می

 ه! زیاد ند ه،کم بد اکه به آنه

 یگاهی اوقات افراد !ظرفیّت خودت را در نظر بگیر ؛ظرفیّتی داردکس شاید اشاره به این باشد که هر

یا چنین کاری  ،گیرددهند، غرور آنها را مییک مبلغ اندک که می ،ظرفیّتشان کم استکه هستند 

 ؛باشدگونه  اینممکن است  یجهتز کند. اجلوه میخیلی بزرگ یا به چشمشان  ،آیدسخت میبرایشان 

که آیات بعدی این را تصریح کرده  !جهت دیگر هم این است که ظرفیّت طرف مقابل را در نظر بگیر

بسا  فراتر رود، چه تواند به صالح و کمال برسد. اگر از آن حدّهرکس با حدّ معیّنی از رزق و روزی می

اگر  4:اْْلَْرضِ  یَبَسَط اهللُ الرِّْزَق ِلِعباِدِه لَبَـَغْوا فِ َو َلْو فرمود:  یدر جای دیگرقرآن  .بستر انحراف او فراهم شود

یعنی آن ؛ کنندستمگری و سرکشی می، خدا رزق را برای برخی از بندگانش بسط و گشایش دهد، بغی

است. خدا ظرفیّت طرف را در نظر گرفت و رزق را برای او مقدّر  بارانیزثروت برای اینها خطرناک و 

خواهی به یک نیازمند کمک کنی، هم ظرفیّت روحی خودت را بسنج، که کرد. لذا االن هم که می

هم ظرفیّت  ،بعداً پشیمان نشوی که کاش نداده بودم و نیاید ت، منّت نگذاری، سختتغرور نگیرد

که تو برایش ایجاد  خاطر آن گشایش مالی ناکرده به طرف مقابل را در نظر بگیر که کاری نکنی خدای

  .کنی، بستر انحراف او فراهم شودمی
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یِن َو كاَن الشَّْیطاُن ِإنَّ اْلُمَبذِّريَن كانُوا ِإْخواَن الشَّیاطِ  :که کید فرمودأی قبل بود، بعد هم تاین آیه در صفحه

-و شیطان در برابر پروردگارش کفران ؛ند ا ، برادران شیاطینندکسانی که اهل تبذیر و اسراف 5:ِلَربِِّه َكُفورا

و  کند یعنی حقّ آن نعمت را ادا نمی؛ ستاپیشه پیشه بود. یعنی کسی هم که اهل تبذیر است، کفران

به کار  مسیر رضایت منعم آن نعمت را درکسی که اهل تبذیر و اسراف است، کند. کفران نعمت می

ْر تـَْبذِ  :ی قبلیآیه ،گفتبشود بندد. شاید هم با یک تعبیر نمی عطای کمک به انگاهش به  ،يراً َو ال تـَُبذِّ

آن یک حکم بود که حقّ اینها  ؛السّبیل و مساکین نیست القربی و ابن یعنی به ذی؛ الحقوق نیست یوذ

ْر تـَْبذِ َو ال دومین حکم چیست؟  ه،را بد  !، فرد اسرافکاری نباشخودت یعنی در زندگی شخصی :يراً تـَُبذِّ

-به نیاز دیگران توجّه نمی و کنندهای خودشان میگذرانیدارند صرف خوش را ها هرچهچون بعضی

های زودگذر دنیوی، ریخت و گذرانی و عیّاشی و لذّتهای هنگفت خود را برای خوشکنند. دارایی

 ،دست و در راه ماندهیافراد مسکین، تهنیازهای به و  ،به حقوق بستگان نیازمند خودو  ؛کنندپاش می

یَن َو اْبَن َو اْلِمْسكِ  َحقَّهُ   َو آِت َذا اْلُقْربىٰ  :یکی :گونه تقسیم کرد . پس شاید بتوان آیه را اینتوجّه هستندبی

 !هرچه را داری، صرف خودت نکن !حقّ اینها را بده کهحکم دوم چیست؟ این ،این یک حکم ،یلِ السَّبِ 

جهت با شیاطین دارند  سو و هم یعنی هم ،ند ا چرا که مسرفین برادران شیاطین ؛دنبال اسرافگری نباش

 دارند. در جهت تحقّق اهداف شیاطین قدم برمیو  ی به شیاطین هستندکنندهکمک ؛کنندحرکت می

ُهُم اْبِتغاَء َرْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تـَْرُجوها َو ِإّما :فرمود ،ای که تالوت شدصفحهاین  درا امّ گاهی اوقات  :تـُْعِرَضنَّ َعنـْ

که اگر به او  کنیامّا در این شرایط احساس می ،داریتوان کمک به او را فرد نیازمندی هست، تو هم 

ا امّ ،خیرخواه او هستی، ی فساد اوست. تو طالب رحمت پروردگار برای او هستی، مایهکمک کنی

 گذرانی و دنیاطلبی وکنی، او را سرگرم خوشکنی که االن این عطایی که تو به او میاس میاحس

اه الهی، دعا، ذکر و عبادت توجّه، تضرّع درگ از راه از راه بندگی خدا، او را کند.می امثال اینها
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آن فضای عبادت و معنویّت را  ؛شودافتد و غافل میخوشگذرانی و دنیاطلبی می مسیر و در دارد بازمی

هر روز مسجد  ؛وضع خوبی نداشت پیغمبریکی از اصحاب  که دهد. یادتان هست از دست می

عین  ؛ه در ذهنم استحدود قضیّ)خواند. می سر پیغمبر ی نمازهای پنج وعده را پشتو همهبود 

 :فرمودند و اندکی به او دادند حضرت مبلغبار اظهار نیاز کرد؛  خالصه یک .(عبارات روایت یادم نیست

بیشتر  هرچه ثروت !ثروتمند بزرگی شدو او کرد ی کسب خودت قرار ده. این مبلغ برکت این را مایه

دیگر از که   تا جاییکمتر موفّق شود به مسجد بیاید.  شدباعث میهایش، اشتغال او به ثروت ،شدمی

ها پیدایش نشد. بعد هم دیگر مدّت ؛آمداز چند روز یک روز می آمد؛ پنج وعده، یک وعده می

 چون پیغمبربعد  !او دیگر سرگرم دنیا شد گفتند:؟ چه شد این رفیق ما :پرسیدند پیغمبر

که به تو قرض داده بودم، به من  رامثالً دو ریالی  آن :فرمودند ،ندبود للعالمینرحمةو  ندرحمت داشت

ند هستم! ثروتمدیگر من  !از من بخواهید میلیاردها چیست! شمادو ریال  آقا :او هم گفت .برگردان

همانی که من به تو دادم، همان را به من برگردان. آن را برگرداند و هر روز ثروتش رفت  !نه :فرمودند

ی پنج همه شدکم شد، کم شد، کم شد تا دوباره به همان شرایط تنگنا افتاد و دوباره موفّق  !پایین

از سر رحمت این پول را  پیغمبرکه این است  !بخواند پیغمبر سر وعده نمازهایش را پشت

 !گرفت پس

خواهد که به او بدهید، امّا یست، شما دارید که بدهید، دلتان هم مگاهی اوقات یک نیازمندی ه

شود. ق محروم میبه این امکان مالی دست پیدا کند، از یک توفیاو اگر  ،دانید االن در این موقعیّت می

ُهُم اْبِتغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تـَْرُجوها :فرمود از ، خاطر طلب آن رحمتی که امید داری اگر به :َو ِإّما تـُْعِرَضنَّ َعنـْ

و نران از خودت با تلخی آنها را  6:فَـُقْل َلُهْم قَـْواًل َمْیُسوراً  ،اعراض کردی یبه فرد نیازمندکردن کمک 

 !ماست ی دهی. این یک دستور خیلی قشنگ برای همهاش را به او نمیولو خواسته !دلشان را نشکن
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ول فالن ؤآقا! شما مس :گویدخواهد، یک نفر میحاال یک نفر پول می ،خواهدکسی از ما چیزی می

 شخصاین  ست،ش ااحاال هرکس هر کاری برعهده ،این کار را برای من انجام بده ،اداره هستی

این کار را برای او االن ولی اگر  ،مشکلی نداردانجام دهم، آید این کار را میبرله از دستم بیند که ب می

  .کنداز سر خیرخواهی و خیراندیشی آن کار را برایش نمی ، برای او ضرر دارد؛انجام دهم

امّا طوری هم او را نران که دلش  ؛چون خیرخواه او هستی ؛خب نکن! چون برایش ضرر دارد :یدفرمامی

َو ال  یک بیان دلنشین و لطیفی او را رد کن. بعد فرمود:، با یک زبان نرم :فَـُقْل َلُهْم قَـْواًل َمْیُسوراً  !بشکند

نه دستانت را به گردنت قفل  7:ُعُنِقَك َو ال تـَْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فَـتَـْقُعَد َمُلومًا َمْحُسوراً   َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإلىٰ 

طور دستت را گشاده باز کن که  و نه آن ،به نیازمندان کمک کنی تاهایت نرود کن، که داخل جیب

و  دیگران مالمتت کنند که ببین هرچه داشت داد یا منجر به این شود که خودت را مالمت کنی

-نی ظرفیّت افراد با هم فرق مییع ؛ای است که عرض کردم این همان نکته !خودش به چه روزی افتاد

 بینی از این حدّاگر می !خیرنه اینکه زیاد نده.  ؛کند را معیّن می حدّ ،فَـتَـْقُعَد َمُلوًما َمْحُسورًاعبارت کند. 

-زده میحسرت ؛کنی که چرا این کار را کردمخودت را مالمت می ؛شویزده میدهی، مالمتببیشتر 

اگر  دیگر بیش از این نده. واالّ ،شویدیدی داری به این مرز نزدیک میشوی که کاش نداده بودم. اگر 

-بدهد، اندکی احساس پشیمانی و حسرت و مالمت نمیهم ی عالم را کسی روح بزرگی دارد که همه

چیزی  ؛گونه عمل کردند خدا این ءطور که اولیا نامه !کند، خوشا به حالش! هرچه را که دارد بدهد

حضرت که بارها و بارها پیش آمد  هست داشتند. در حاالت امیرالمؤمنین نمیبرای خودشان نگه 

شب که آمدند خانه یک دانه خرما هم با  ؛تمام محصول نخلستانشان را جمع کردند و بخشیدند

  !یک دانه هم نیاوردند !خودشان نیاوردند
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: فرمودندکه حضرت زهرا دانم! ، نمیشاید این نقل درست باشد، شاید نباشد است، نقل شده

نی با دست گشاده هرچه داشتند، یع !کاش ما را هم جزء یکی از فقرای مدینه حساب کرده بودی

 این یاکند. پس معناین روح احساس حسرت و مالمت نمی !دادند. چرا؟ چون آن روح بزرگ است می

دهند، یک خرده زیاد می ؛ندارندت چون ظرفیّ ؛طور است بله برای افراد عادی همین !آیه را بفهمیم

گونه  نه این !نه خسّت به خرج بده !آقا مواظب باش فرماید: . میشوند که کاش نداده بودیمپشیمان می

 . ها مطرح نیستا برای کسی که روحش بزرگ است این حرفامّ !حدّهم سخاوت بی

اگر کسی  !توجّه داشته باش 8:ِلَمْن َيشاُء َو يـَْقِدرُ ِإنَّ رَبََّك يـَْبُسُط الرِّْزَق  فرمود: این است که دبع ینکته

اگر و  است،  کسی زندگی وسیعی دارد و برخورداراست، اگر  روزی[  گشاده]نیازمند است، اگر کسی 

 ونددست خدای متعال است. مقدار رزق را خدا ،برد، بدان که کلید رزقکسی در تنگدستی به سر می

نَـُهْم َمعِ رزق مقسوم است. فرمود:  ؛کندمعیّن می ْنیا َو َرفَـْعنا بـَْعَضُهْم فَـْوَق  ییَشتَـُهْم فِ َنْحُن َقَسْمنا بـَیـْ اْلَحیاِة الدُّ

و بعضی را بر بعضی دیگر  که معیشت مردم را در زندگی دنیوی قسمت کردیم ییمما 9:بـَْعٍض َدرَجاتٍ 

کم و  و دهیمکمتر دادیم. منتها اینکه ما داریم می هابیشتر دادیم، به بعضی ها به بعضی ؛برتری دادیم

ها را تک انسان خدا تک 10:یراً صِ یرًا بَ ِإنَُّه كاَن ِبِعباِدِه َخبِ   اشتباه نکردیم. !دار به آب نزدیمگ بی ،دهیمزیاد می

 !بیندآنها را می ؛گذرد. بصیر استچه می اخبر دارد که درون آنه ،به حال آنها خبیر است ؛شناسدمی

در نظر گرفته، و بعد براساس آن، میزان  پزشکی که مریض را معاینه کرده، حالش را دقیقاً درست مثل

ن چه بک بار تزریق کن؛ مپول را چند روز یکآاین  تا بخور؛ گفته از آن قرص چند ودارو را تعیین کرده 

به آنی که ! نظمی در عالم هست !استشده  حساب ؛یعنی تصادفی نبوده !یراً صِ یرًا بَ ِإنَُّه كاَن ِبِعباِدِه َخبِ ...  و

به آنکه ندادند، راه  ؛هایش را در مسیر رضای خدا هزینه کنددادند راه رشدش این بوده که داده
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یا تقدیر داده حساب بسط رزق  هرکدام را با  وندخدا؛ رشدش در این بوده که در تنگدستی صابر باشد

 گشایش یا تنگدستی ایجاد کرده است. ،رزق کرده

َو ال تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَیَة ِإْمالٍق َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َو ِإيَّاُكْم  فرمود: ؛ی دیگر استآیات بعدی ناظر بر یک جنبه 

َلُهْم كاَن ِخْطًأ َكبیراً  همین اتّفاقی که دارد  !اوالد خودتان را از ترس گرسنگی و فقر نکشید 11:ِإنَّ قَـتـْ

تولید نسل و تکثیر نسل، این مصداق روشن همین آیه است. از ، یعنی جلوگیری از تولید مثل !افتد می

از خیر ازدواج  کنم، یا کالًّ مینأهای زندگی این بچّه را تمن نتوانم نیازمندی دسر نگرانی اینکه نکن

دار شوم. خب بچّه دکنم که نکنکردم، جلوگیری میکنم یا اگر هم ازدواج گذرم، و مجرّد زندگی می می

َنْحُن  :فرمود چقدر لطیفو هایتان را نکشید. فرمود: از ترس گرسنگی بچّه !ستاین کشتن آن بچّه ا

به شما که  نفرمود !َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َو ِإيَّاُكمْ  !دهیمبعد رزق شما را می، ما اوّل رزق آنها را !نـَْرزُقـُُهْم َو ِإيَّاُكمْ 

را یعنی روزی شما  !خیرهایتان بدهید. دهیم که به بچّهآنها هم یک چیزی می یبرا ،دهیمروزی می

َلُهْم كاَن ِخْطًأ َكبیراً  !دقّت کردید !َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َو ِإيَّاُكمْ دهیم. هایتان میبچّه هم به برکت کشتن این  :ِإنَّ قَـتـْ

یا با  ،دگیرنهای جرّاحی جلوی بارداری را میحاال با عمل، را بگیریاینکه جلوی انعقاد نطفه  و هابچّه

 آن ترین شکلرده سقط جنین که وحشتناککیا خدای نا ،ییا به هر شکل دیگر ،هاییقرص و داروها

 !جرم بسیار بزرگی است ؛این خطای بسیار بزرگی است :فرمود است،

هم  آیه ایندر  نزدیک زنا نشوید. 12:یالً َو ساَء َسبِ  ِإنَُّه كاَن فاِحَشةً   یٰ َو ال تـَْقَربُوا الزِّن: ی بعدی هم فرمودآیه

تواند ؟ یعنی چیزهایی میهیعنی چ !گوید نزدیکش نشویدمی ؛گوید زنا نکنیدنمی !باز لطافتی هست

مراعات نکردن حجاب، کنترل  بندوباری در روابط،بی ینیع ؛ی لغزش انسان به وادی زنا باشد آستانه

هایی که آمیز و آنچنانی در میهمانیوهای شوخیخلوت نشستن با یک نامحرم، گفتگ نکردن چشم،
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که است هایی  توان جلو رفت. اینها سراشیبیکند، میتا ذهن کار میامثال اینها ... ها هستند و نامحرم

 وید در آن سراشیبیگآورد. میی زنا هم سر درمیته درّه ها قرار بگیرد، ازدر این سراشیبیاگر کسی 

توانی خودت را کنترل کنی. در دیگر نمی ؛افتیچون اگر قرار گرفتی دیگر به دام می ؛قرار نگیرید

 مثالً ؛کنند قرق میکه جاهایی  یعنی !است قرقگاهاین  ؛امروایتش را نقل کردههم  حق سرّکتاب 

چرا؟  !که نزدیک شدن از اینجا بیشتر ممنوع ند،نز میکشند و تابلو  مینرده را ی از درّه ا فاصلهاید  دیده

یک قدم جلوتر  لذا از اینجا جلوتر نرو. ولو ؛ته درّه هستبه روی، خطر افتادن بچون اگر از اینجا جلوتر 

. اینجا ستامساعد  زمینه برای سقوط ته درّه و امّا دیگر سراشیبی است ،روی، هنوز ته درّه نیفتادی

َو ال  !ساز زنا باشد، نزدیک نشو تواند زمینهیعنی به آن چیزهایی که می : یٰ الزِّن َو ال تـَْقَربُوا :هم فرمود

 ساز عوامل زمینهبدانیم که یکی از آن  !عزیزان من. است نمجرّد ماند هم چیزها آن یکی از ! یٰ تـَْقَربُوا الزِّن

ی قبلی تعبیر به در آیه !این همه امر به ازدواج شد !مجرّد زندگی کردن است. این همه امر به نکاح شد

از ترس گرسنگی  :فرمودآنجا در این آیه تعبیر به نزدیک شدن به زنا کرد.  ؛ها کردکشتن بچّه

یعنی ؛ یعنی مانع ایجاد نسل نشوید. در این آیه هم فرمود که نزدیک زنا نشوید؛ هایتان را نکشید بچّه

کم خدای ناکرده انسان  برای اینکه کم ،؛یدقرار ندهمساعد های خودتان را در معرض شرایط و موقعیّت

، راه بسیار بد این راه !زشتی بسیار بزرگی است :یالً َو ساَء َسبِ  ِإنَُّه كاَن فاِحَشةً شود. چرا؟  میی به زنا آلوده

 و خطرناکی است.

یک نفر جرمی  !حق نکشید جز به انسانی را :َحرََّم اهلُل ِإاّل بِاْلَحقِّ  یَو ال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَّتِ  :ی بعدیآیه 

یا در میدان  خب او را باید اعدام کرد؛ ؛طبق حکم الهی، محکوم به اعدام شده است و مرتکب شده

د است، خب آنجا باید دشمن دشمن مشرک کافر به مسلمانان حمله کرده، میدان جنگ و نبر، جنگ

نفس  ؛خدا برای این نفس حرمت قائل شده :َحرََّم اهللُ  یال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَّتِ  !امّا به ناحق نکنید را کشت؛

های ، در قرآن ریشهکنند می مسائلبه حقوق بشر و این  هایی که راجعانسان محترم است. این بحث

ما برای این نفس ارزش  ؛ارزشمند است؛ گوید نفس انسان، نفس محترم استبینید. میبلندش را می
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َو َمْن  :بعد فرمود !آنجایی که حکم الهی است، مرتکب قتل کسی شوید جزو ، حق جز بهنکند . یمقائل

گر کسی مظلومانه کشته شد، به قتل رسید، برای ولیّ او حقّی قرار ا :قُِتَل َمْظُلومًا فَـَقْد َجَعْلنا ِلَولِیِِّه ُسْلطاناً 

این آیه در رابطه با ه کد نگویروایات می !ی لطیفی هستکه قصاص کند. ذیل این آیه باز نکته ایم داده

َمْن  :کنند. فرمودقیام می به انتقام خون اباعبداهلل dامام عصراینکه است و  الحسین اباعبداهلل

منتقم  حضرت ؛dیعنی برای امام عصر ،فَـَقْد َجَعْلنا ِلَولِیِِّه ُسْلطاناً  ،یعنی امام حسین  ،قُِتَل َمْظُلوماً 

 یَفال ُيْسِرْف فِ  :فرمود و هستند. باز اینجا یک تذکّر داد الحسین ی اباعبداهللخون به ناحق ریخته

 ،محکوم به اعدام است، باید اعدامش کرد و طرف مقابل مرتکب جرمی شده درست است که !اْلَقْتلِ 

گونه نشود که بگویید از  امّا این ،که قصاص کنید یدیکی از بستگان شما را کشته و شما هم قانوناً مجاز

َفال ی آنها را از دم تیغ بگذرانیم. ی قبیلهخواهیم همهآنها یکی آمد ما را کشت، ما هم میی قبیله

دیگر امّا را داد، قصاص  ی وند اجازهاستفاده نکنید. خدا یعنی از جوازی که دادیم، سوء ،اْلَقْتلِ  یُيْسِرْف فِ 

  .امتذکّرات مختلفی دادهگذشته  های اخالقیدر بحث موضوعبه این  راجع !شکنی نکنید حریم

]انتقام  که عرض کردم این آیه اشاره به ؛منصور است dیکی از اسماء امام زمان 13!ِإنَُّه كاَن َمْنُصوراً 

 دارد.  الحسین اباعبداهلل حضرت خون[

اینها همه، همان قرقگاه  ،باز ببینید !به مال یتیم نزدیک نشوید :َأْحَسنُ  یَ هِ   ییِم ِإاّل بِالَّتِ تِ َو ال تـَْقَربُوا ماَل اْلیَ 

چون اگر جلوتر روید، چند قدم دیگر  !جلوتر نروید !مواظب باشید ی وجود دارد؛یعنی لغزشگاه؛ است

جز به نیکوترین صورت به مال یتیم نزدیک  :َأْحَسنُ  یَ هِ   ییِم ِإاّل بِالَّتِ تِ َو ال تـَْقَربُوا ماَل اْلیَ کنید. سقوط می

هُ  َحّتىٰ نشوید.  ُلَغ َأُشدَّ آن موقع،  تا وقتی که به رشد برسد و خودش بتواند زندگیش را اداره کند. :يـَبـْ

 گیرد. خودش تصمیم می و در اختیار خودش است ی اوثروت و دارای
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 !بِاْلَعْهدِ َو َأْوُفوا  !تذکّر بزرگی استه داند چباشید. این هم خدا میوفادار به عهد خود  :َو َأْوُفوا بِاْلَعْهدِ 

حقّ این عهد را ادا  !گفتی بلی 14؟ َأ َلْسُت ِبَربُِّكمْ  :آن روزی که فرمود در یعنی عهدی که با خدا بستی

! وفای به آن عهد کن ،ایمان آوردی اهلل روزی که با پیغمبر خدا پیمان بستی، و به رسول !کن

وفادار به آن  ،بستی انیبا دیگران پیم !وفای به آن عهد کن ،والیت بستیپیمان  ائمّهروزی که با 

یا  کنم فالن کار را دیگر نکنمبا خودت عهد کردی که من عهد می ،با خودت قرار گذاشتی !عهد باش

وفا  ؛وفای به عهد کنید :ی عهد خیلی وسیع است. فرموددامنه !َو َأْوُفوا بِاْلَعْهدِ  ،فالن کار را انجام دهم

نهایت و کمال انجام دادن. عهد را   وفا یعنی کاری را تماماً، به آن حدّ !دنعیار انجام دا هم یعنی تمام

 . قرار گذاشتی کهَو َأْوُفوا بِاْلَعْهدِ  ،آیم فالن جاآقا من ساعت فالن می و گفتی قرار گذاشتیکه  گونه آن

طرف روی این  !قرار گذاشتی ؛دهمی خیریّه میدهم یا به فالن مؤسّسهفالن پول را به شما می مثالً

عهدهای باطنی و معنوی  چه ؛دیگر یاه ی عهدهمهو  !َو َأْوُفوا بِاْلَعْهدِ  !قولی که شما دادی حساب کرد

َو َأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ  .و چه عهدهای ظاهری در زندگی ظاهری شوددر سلوک پذیرای آن میانسان که 

! شوییعنی در قبال هر عهدی که بستی مؤاخذه می ؛گیردمیعهد مورد سؤال قرار  15:اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤالً 

گیری که حقّ آن عهد را ادا کردی یا در پیشگاه الهی مورد مؤاخذه قرار می ؛سؤال خواهند کرد وت از

 نکردی؟ 

پر  راکنید، آن پیمانه پیمانه می ،کنیدوقتی که چیزی را کیل می :َو َأْوُفوا اْلَكْیَل ِإذا ِكْلُتمْ  :بعد فرمود

و با آن  :یمِ َو زِنُوا بِاْلِقْسطاِس اْلُمْسَتقِ . سرخالی نکنید پیمانه رایعنی  !وفا یعنی پر، تمام حد !َأْوُفواکنید. 

در داد و ستدهاست. در  وزندگی،  دراین یک حکم اقتصادی  !ترازوی مستقیم و سالم وزن کنید

 !عیار تمام !حقّ چیزی را که باید ادا کرد، ادا کن :ِكْلُتمْ َأْوُفوا اْلَكْیَل ِإذا   .ی باطنی هم همین استجنبه
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دعا  !ماز را سرسری نخوانن ؛خواهی بخوانی، این پیمانه را کامل بدهی کامل بگذار. نماز میپیمانه

هر  !ی بندگی را پر کنخواهی کنی، این پیمانهخواهی بخوانی، عبادت میخواهی بخوانی، قرآن می می

 : با ترازوییمِ َو زِنُوا بِاْلِقْسطاِس اْلُمْسَتقِ  انجام دهی،خواهی در مسیر بندگی خدای متعال کاری می

کنی برو با آن ترازو یعنی کاری که می16 ؛میزان االعمال است امیرالمؤمنین .مستقیم وزن کن

! بکش عبادتت را با ترازوی عبادت امیرالمؤمنین ،بکش. نمازت را با ترازوی نماز امیرالمؤمنین

يَن َنَضُع اْلَموازِ که فرمود: است که فردای قیامت هم  وجود مقدّس امیرالمؤمنین ِقْسطَاِس ُمْسَتِقیمِ 

 ت!معیار اس !میزان االعمال است ؛است امیرالمؤمنینالقیامه  موازین قسط یوم 17،اْلِقْسَط لِیَـْوِم اْلِقیاَمةِ 

چند درصد  ؟بعد هم محک بزن ببین چه کار کردی ؛تمام انجام بده سنگ !خودت را محک بزنیعنی 

ر  َو َأْحَسُن تَْأوِ ذٰ  ؟ستی مردانه به میدان بیایینراه را توا بهتر و  ،دکنیرا اگر این کار  18:يالً ِلَك َخیـْ

  تر است.سرانجام خوش

ر قفای دیعنی  قفُتَ 19.ِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤالً السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولٰ َو ال تـَْقُف ما لَْیَس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإنَّ 

علم اینجا  ؛یعنی دنبال چیزی نرو که به آن علم نداری ،قفُتَدنبال چیزی رفتن. ال ؛چیزی رفتن

نه گوش بسپار به چیزی که یقین نداری،  !معنای یقین است. تا به چیزی یقین نداری، دنبالش نرو به

نه چشم بدوز به چیزی که یقین نداری، نه دل بسپار به چیزی که یقین نداری. دنبال چیزی که یقین 

ها چشم و گوش ورودی .[استسؤال مورد ] چرا؟ چون هم گوش، هم چشم و هم دل !نداری نرو

فؤاد  این؛ شودآید اینجا جمع میکنید، میکه می کاسبیهر  ؛صندوق دخل شماست، دل هم ؛هستند
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ی اد شماست، همهکه فؤ های شماست، هم این مرکز دخلها که محلّ کاسبیشماست. هم آن ورودی

به چه گوش سپردی و چه چیزی را  ؟نگاه کردیه گیرند. به چاینها فردای قیامت مورد سؤال قرار می

ی اینها از همهخدای متعال  :ِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤالً ولٰ ُكلُّ أُ  ؟به چه چیزی دل دادی ؟وارد قلبت کردی

خاطر اینکه  به ؛کید کردأطور خاص ت گیرند و این سه را بهاینها مورد سؤال قرار می ؛مؤاخذه خواهد کرد

این سه ولی  ؛گیرندنه اینکه کارکردهای اعضای دیگر بدنمان مورد سؤال قرار نمی ؛ای دارندنقش ویژه

سالک اگر بخواهد به جایی  !چشم شما، گوش شما و دل شما؛ دندار ای کننده نقش تعیینخیلی عضو 

ُغضُّوا أَْبصارَُكْم تـََرْوَن : ندفرمود پیامبرچشمش را کنترل کند.  که برسد، اوّلین راهش همین است

20: اْلَعجاِئبَ 
گوشتان را  :تا چشم دلتان باز شود. فرمود ؛هایتان را فرو بپوشانید تا عجائب را ببینید چشم 

این دو را که کنترل کردید، قلب شروع به پاک  ؛هم به لغو نسپارید. اینها را در سلوک کنترل کنید

ای تبدیل شده است. ی خدا به چه بتکدهاین خانه !ها چیستداند در دلکند. االن خدا میشدن می

گوید،  ولی می !داندهایی واردش شده است، خدا میمطلق، چه آلودگی و پاکی این محلّ طهارت

 21 نِ اْلُمْؤِمِن َعْرُش الرَّْحمٰ  قَـْلبُ خواهی می ؟اهلل شود حرم اًخواهی قلبت واقعمی ؟خواهی پاک شوی می

وارسی به بعد شروع کن  ؛این دو را کنترل کن !گوشت را هم کنترل کن !شود؟ چشمت را کنترل کن

ی دلبستگی نیست، ای و شایستهو به آن چیزهایی که دل بسته ؛دلت هستکردن آن چیزهایی که در 

  !ی دلت را خالی کنکعبه ؛بریزبیرون پشت کن و آنها را از دلت 

                                            

، صادق امام یها آموزه یحاوو  823، ص 14الوسائل، ج  مستدرک ،ینور محدّث؛ 41، ص 131مجلسی، بحاراالنوار، ج  . 83

 .123مصطفوی، ص  ی ترجمهریعة، الشّ مصباح

، ص 1کافی، ج  اصول شرحشیرازى،  ینالدّ صدرو  854، ص 11العقول، ج  مرآة ،یمجلس؛ 39، ص 55مجلسی، بحاراالنوار، ج  .81
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ُلَغ اْلِجباَل ُطوالً  یَو ال َتْمِش فِ  داند اینها چه تعالیم می خدا) 22.اْْلَْرِض َمَرحًا ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اْْلَْرَض َو َلْن تـَبـْ

گونه راه نرو. چه  این، انداختن غبغب  هب  با غرور و تکبّر و بادی !با غرور راه نرو :فرمود (!بزرگی است

ت اجتماعیت باالست؟ ؟ موقعیّاست ؟ ثروتت زیاداست زیاد ت؟ عبادتاست ! علمت زیاداست خبرت

ُتُم  !نداری شده باد کردی؟ تو از خودت هیچه شهرت زیادی پیدا کردی؟ چ ه به چ وت 23!اْلُفَقراُء ِإَلى اهللِ أَنـْ

 !گونه مغرور راه نرو شده است؟ این تاینها کدامش مال توست که سبب غرور !نازی؟ خودت می چیز

آن داستان ایاز  !اگر عطایی هم خدا به تو کرده، چه مادّی  چه معنوی، به فقر خودت توجّه داشته باش

بار گفتم که غالمی بود، سلطان محمود خیلی به او  های نماز عارفان یکدر بحث ؟را یادتان هست

کردند که چقدر او مورد توجّه سلطان وزراء و امراء خیلی به او حسادت می .دلبسته بود و عاشقش بود

دیدیم کردیم،  یباین ایاز را تعق ما کردند که سعایتست. آخر آمدند پیش سلطان محمود امحمود 

رود آنجا دستور بگیرد که در دربار چه رود، ظاهراً میای میید، به خانهها قبل از اینکه به دربار بیاصبح

گزارش اخبار دربار را  ظاهراً ،رود آنجا می ، اوّلرودمی اشبه خانهکه از پیش شما  ها همکار کند. شب

از چشم سلطان محمود بیفتد و مورد غضب قرار گیرد. سلطان دستور  سعایت کردند که مثالً .بردمی

ک اتاق ی ؛ی گلی خالی استدیدند یک خانه و داد بروید آن خانه را بگردید. رفتند خانه را گشتند

یک پوستین شبانی آنجا آویزان است. نه  و ندا هدر آن اتاق هم یک عدد میخ به دیوار زدو بیشتر ندارد 

ایاز را  ،ها نیست. سلطان محموداین حرف ؛دبدهو  دستور بگیردنه بدهد، و  کسی هست گزارش بگیرد

 خدمت شما، درباربه ها که از خانه من صبح !سلطان :داستان چیست؟ گفت پرسید: ؛احضار کرد

یک چوپان  اینکه شما را بشناسم و به شما مرتبط شوم،قبل از  !روم داخل این خانهسر راه می ،یمآ می

هر روز صبح قبل از اینکه این پوستین، پوستین چوپانی من بود.  و دستی بودمبیابانگرد بدبخت تهی

قدر به  گویم ایاز! خودت را گم نکنی! درست است االن اینمی ؛کنمبیایم دربار، این پوستین را تنم می
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! منهای سلطان محمود هستی امّا تو همین چوپان ؛اری و مورد محبّتیچشم سلطان محمود مقام د

آن لباس زربفت درباری را  ؛کنمبار دیگر دوباره این کار را میگردم، یکشب هم که برمی !هیچ نیستی

ی این عزّت و همه !یادت نرود !گویم ایازمی ؛کنممی تن  بهاین پوستین شبانی را دوباره  ؛آورمدرمی

حواسش انسان خالصه  !دست هستیتو همین شبان تهی. ؛ی سر سلطان محمود استم از صدقهاحترا

نه  !رویقدر با غرور و تکبّر راه می نی! ااست چه خبرت !اْْلَْرِض َمَرحاً  یال َتْمِش فِ نگیرد! او را باشد غرور 

هیچی  !نیازمند هستیو حقیر ، تو یک موجود فقیر !ها راه پیدا کردیی کوهنه به قلّه !زمین را شکافتی

تو  اصالً !یفقر تو خودِ ؛بگوییم موجودی هستی که فقیری اینکه نه! نیستی از خودت نداری. اصالً هیچ

ُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى اهللِ  ؛ی هستی تو فقر به خداستهمه !وجودی نداری  !أَنـْ

مورد  اعمال ی اینهازشتی ،که گفتیم ی اینهاییهمه 24:َمْكُروهاً كاَن َسیُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك ِلَك  ذٰ ُكلُّ  :بعد فرمود

مراقب باشید که  . لذا حواستان به خودتان باشد؛متنفّر است طور چیزها از این وندکراهت خداست. خدا

  !به اینها مبتال نشوید

 مْ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ َعلٰی  صَلِّاَللُّٰهمَّ 
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