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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

  

 (1) ی معارف پیامبراکرم هایی از گنجینه تحفه

، تعدادی از هست ی آینده هفتهدر  االوّل ربیع  هفدهم مناسبت ی آینده که امروز و هفته به ذهنم رسید

معموالً غالب  ، کهحرّانی با هم بخوانیم ی شعبه العقول ابن را از کتاب تحف احادیث پیغمبراکرم

از  زیادی کنم. احادیث بسیار زیبای خوانیم از این کتاب انتخاب می روایاتی را که در جلسه می

نقل کرده است؛ منتها برخی از آنها مفصّل است؛ مثل وصایای متعدّدی که  پیغمبراکرم

دویست به  نزدیک ،شان  دارند. در مباحث مختلف طوالنیبرای امیرالمؤمنین پیامبراکرم

 ،اگر عمری بود و خوانم امروز می راآنها  تا از چند، ام نقل کرده است که تعدادی را عالمت زده ،حدیث

با   رابطه  ای که در های آینده مناسبت اش را هم در بقیهحاال ی آینده و  را جلسه هم تا را چند

 خوانم.ببرایتان  ، شاید اگر خدا توفیق دادخواهیم داشتپیغمبراکرم

بِاْلِقیاَمِة   بِاْلِعباَدِة ُشُغًًل َو َكَفىٰ   َو َكَفىٰ   ِغًنى  بِالتُّقىٰ   واِعظًا َو َكَفىٰ   بِاْلَمْوتِ   َكَفىٰ  فرمایند: میپیغمبراکرم

اگر  یعنی ؛کند کفایت می مرگ ،نصیحت و پندآموزی و اندرز و در مقام موعظه 1:َمْوِئًًل َو بِاهلِل ُمجازِياً 

هرلحظه ممکن است انسان را و ست، اومراه لحظه ه هری مرگ بیندیشد، اینکه مرگ  ثهانسان به حاد

 بیاید، از بدو تولّد همراه ماست، از جایی قرار نیست ی انسان کهاین همراه و یار باوفا ؛در آغوش بگیرد

 ؛ما را دربرخواهد گرفت ،الهی تعلّق بگیرد لحظه که مشیّت هر ست ومابه خود ی   چسبیده و کنار ما
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کینه و حِقد و  ؛شود به دنیا بسیار کم می و حرصش نسبت اندیشد، دلبستگی وقتی انسان به مرگ می

یاد  ؛خوابد فرو می و نشیند فرو می ، اینهادنیوی دارد به مسائل نسبت ،در رابطه با دیگران حسدی که

 .کند بسیاری از صفات نفسانی مذموم را از انسان دور می و کند زائل می ها را بسیاری از غفلتمرگ 

 .همیشگی نیست ،اند پست و مقامی که امروز به من سپرده و میرد که انسان یادش باشد که می همین

لحظه ممکن است مرگ بیاید و این پست و مقام، پول و ثروت  هر ،اگر قبل از مرگ از من نستانند حاال

قدر برای  بنابراین به اینها دل نبندم؛ اینها چیزهای پایداری نیست و این .یردو نام و شهرت را از من بگ

را  است و جاودان است همیشگی ی کهچیزهای پایدارم را به خطر نیندازم. چیزهای شانآوردن دست به

ی ُهَو وَن الَّذِ َأ َتْسَتْبِدلُ تعبیر قرآن:  به: چیزهای گذرا و بسیار ناپایدار هزینه نکنم.این آوردن  دست برای به

ر   یبِالَّذِ   َأْدنىٰ  تر است را با دادن چیزی که بهتر و  ارزش تر و بی خواهید چیزی که پست آیا می 2:ُهَو َخیـْ

 ،بدهید و هزینه کنیداز دست  عوض کنید؟ چیزهای بهتر خودتان را و با آنها دست آورید به ،خیر است

ست است که پَ چیزی خودش به معنی؟ و اصالً نام دنیا تر است آوردن چیزی که پست دست بهبرای 

 !ست را بگیرد و چیز متعالی را از دست بدهد؟آید. انسان چیز پَاز دُنُوّ و دنائت و پستی می است. دنیا

این را به : و این دنیا همیشگی نیست و به قول شاعر هرحال وقتی انسان یادش افتاد مرگی هست به

را بردارد و  اش تواند بیاید و همه می سارق یک شب ،ثروت است دنیا اگر ؛یشبی برند و آن را به تب

بستن به  بنابراین جای دل ؛روداز بین شود  میبا تبی  ،اگر زیبایی و جمال، قدرت و زور بازو است ؛ببرد

 :به قول شاعر چیزهایی دل بست که باقی است.به باید اینها نیست. 

 های صور کم باش مسـت از قدح

 عشق آن زنده گزین کو باقی است
 

 پرسـت تراش و بت تا نباشی بت 

 فزایش ساقی است شراب جان کز
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ای از هستی و نیستی  دل به چیزهایی که معتبر و هستی محض است ببند. چرا به چیزی که آمیزه

یاد  که انسان همینو مرگ  هرحال بهبندی؟ میدل  ،نیستی است ، اصالًاست و اگر خوب دقّت کنی

در  شود، که در سیروسلوک به سالکان داده میدر دستوراتی لذا  گر است؛ بهترین موعظه ،مرگ کند

 ،یکی از موضوعاتی که سالک باید هر روز زمانی را برای فکرکردن به آن اختصاص دهد ،دستور فکر

ه مزار ب یسری مرگ است؛ باید به مرگش بیندیشد و به یاد بیاورد که خواهد مرد.  مسأله همین

 و که قدرتمندتر از او بودندکسانی ؛ از او بودند تر سال   و سن کمکه ببیند کسانی آنجا درگذشتگان بزند و 

ی مرگ را به یاد  و پدیدهد ببینرا  اینها اآلن زیر خاک هستند؛ ،که ثروتمندتر از او بودندکسانی 

هیجانات نفسانی و  آن کند و از آرام میخیلی او را خودش بیندازد. اگر یاد مرگ همراه انسان باشد، 

 . َکفٰی بِاْلَموِت واِعظاً  :شود رها و خالص می است، ها پیدا کرده شتابی که در مسیر دنیاطلبی

َر الز   .تقواست ،نیازی هم بزرگترین سرمایهو در مقام توانگری و بی :ِغنیٰ  َو َکفٰی بِالتُّقیٰ   3:یٰ اِد التـَّْقو ِإنَّ َخیـْ

 ،تواند کسب کند ای که انسان می ی انسان تقواست؛ گرانبهاترین سرمایه توشه و زاد و راحله بهترین ره

 :دهد راستی به انسان برتری و فضیلت می دان است؛ چیزی است که بهیی جاو سرمایهآن تقواست. تقوا 

َو َکفٰی بِالتُّقٰی دنبال کسب تقوا باشد.  ،خواهد ثروتمند باشد پس اگر هم می 4.ِه أَْتقاُكمْ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الل ٰ 

آید. غِنا  دست نمی نا با ثروت بهنیاز است؛ چون غ انسان متّقی بی کند. نیاز می را بیانسان تقوا  :ِغنیٰ 

به  .ی اندکی ثروت بیشتر بودند هایی که تا آخر عمرشان تشنه میلیاردر کم نبودند مولتی .نیازی یعنی بی

 :قول شاعر
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 دوست را دنیاتنگ  چشمِ
 

 یا قناعت پر کند یا خاک گور 
 

 ،کند تواند پر کند. انسانی که به ثروت دست پیدا میفقط خاک گور میدیگر وقتی قناعت نیست، 

راستی از غیر  به ،کند؛ امّا انسانی که به تقوا دست پیدا کرد نیازی دست پیدا نمی نا و بیالزاماً به غ

خواهد اشتغال و مشغولیتی داشته باشد، بهترین  اگر هم انسان می :بِالِعباَدِة ُشْغًلً َو َکفٰی شود.  نیاز می بی

به شغل و سرگرمی و اشتغال دیگری ندارد.  ینیاز ،شغل عبادت و بندگی خداست و بعد از آن

تواند انسان را به خودش مشغول کند، مشغولیت به عبادت و بندگی حقّ است. ی که میچیززیباترین 

 ی آن کار به عشق دهنده اری که مورد رضایت خداست و انجامک هر معنای اعمّ کلمه؛ یعنی بهعبادت 

صالحی سن فاعلی. بنابراین هر عمل و هم حُ دارد سن فعلیهم حُ دهد؛ کار را انجام می  آن دارد خدا

 بادی است؛معنای اخصّ کلمه هم اعمال ع عبادت بهحاال شود.  عبادت می ،با نیّت خالص انجام شود اگر

ذکر، تالوت قرآن، نماز، روزه، حج، زیارات و عبادات دیگر است. بهترین و زیباترین اشتغال  یعنی

 انسان، اشتغال به عبادت است. 

کند؛ یعنی بهترین پایان راه  کفایت می قیامت ،ی انسان و برای سرانجام و آینده :َو َکفٰی بِاْلِقیاَمِة َموِئًلً 

ی دروغین و  ی فریب، خانه برای انسان است؛ چون اینجا دارالغرور و آنجا دارالقرار است. دنیا خانه

ای است که اعتبار و اصالت  ی پایدار و جاوید است. خانه ی پوشالی و توخالی است؛ امّا قیامت خانهخانه

 . َکفٰی بِاْلِقیاَمِة َموِئًلً  !انتهایی برای خودش فکر کند، قیامتخواهد  دارد. بنابراین اگر هم انسان می

  دست این کردن بهترین جزادهنده است. چشم انسان به و خدا برای پاداش و جزا دریافت :َو بِاهلِل ُمجازِياً 

بدهد، نه! پاداشی به من فالنی  تقدیر کند و فالنی از من و کند که فالنی از من تشکّر ،و آن نباشد

 . َکفٰی بِاهلِل ُمجازِياً  :خدا کار نکند جزای کار خودش را از خدا بطلبد؛ فقط برای خدا کار کند؛ برای خلق
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َفُعِنیَ  ِبَشیْ  َأْوِصِنی  َرُجل    َلهُ   الَ ق ای  عرض کرد: به من وصیّت و توصیه خدا مردی به رسول : ِبهِ   اهللُ   ٍء يـَنـْ

ْنیاأَ َفقاَل  .به من سودی رساندخدا سبب آن  که به ،کنید حضرت فرمودند:  :ْکِثْر ِذْکَر اْلَموْت ُيَسلِّْک َعِن الدُّ

چرا؟ چون زیاد یاد مرگ کردن تو را از  .در تأیید حدیث قبلی آمد(باز زیاد یاد مرگ کن )این هم 

تعلّق دنیا  ودر بند  ،ر زیاد یاد مرگ کنیشوی. اگ کند و آزاده می تو را آزاد می ؛کند اسارت دنیا رها می

چرا؟ چون  .شاکر بودن و بودنبر تو باد به سپاسگزار  :يُد ِفی النـِّْعَمةِ َيزِ  نَّهُ إِ فَ  َو َعَلْیَک بِالشُّْکرِ  .نخواهی بود

  .شود ی نعمت میشکر سبب افزون

زمانی دعایت  دانی چه چرا که تو نمی ؛و زیاد دعا کن :َلکَ  َمتٰی ُيْسَتجابُ نََّک ال َتْدری إِ فَ  ْکِثْر ِمَن الدُّعاءِ أَ َو 

زیرا  !فراوان دعا کن !مستجاب خواهد شد؛ مأیوس نشو! اگر دعا کردی و مستجاب نشد، ول نکن

دعای تو در قیامت باشد. حدیث داریم  این شاید اجابت شود. مستجاب می دعایت زمانی چهدانی  نمی

م ا هعبادتی نکرد من آخرگوید خدایا!  دهند و طرف می ه کسی میکه فردای قیامت چیزهای بزرگی ب

استی و برای خو تو در دنیا چیزی از ما می :فرماید او می  متعال به که مستحقّ چنین چیزی شوم. خدای

تو  ما آن را در دنیا به  .بسیار دعا کردی؛ امّا مصلحت تو در داشتن آن نبود ،دهیمتو   اینکه آن را به

کاش  ای ،اگر چنین است !گوید: خدایا آن فرد می .دهیم به تو می داریم در آخرت جایش به ندادیم و

کردی و اینجا چنین چیزهای  یک را اجابت نمیهیچ ،دعاهایی را هم که در دنیا اجابت کرده بودی

  کردی. پس ممکن است اجابت دعای انسان در قیامت باشد. عظیمی به من عنایت می

در روایات  .به خداست ی تقرّب  زیاد دعا کن؛ چون دعا خودش عبادت خداست و مایه :ِمَن الدُّعاءِ ْکِثْر أَ َو 

َعاِء فَِإنَُّكمْ   َعَلْیُكمْ : داریم مانند آن  چیز که به هیچ !بر شما باد به دعاکردن 5 ِبِمْثِلِه:ِإَلى اهللِ    تـََقرَّبُونَ ال  بِالدُّ

کند و امیدواریم خدا توفیق  دعا انسان را به خدا خیلی نزدیک می الهی نائل شوید. توانید به قرب نمی
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به  تو طهار بیت عصمت  که از اهل را های بسیار غنی از ادعیه مجموعهاین دهد ما اهل دعا باشیم. 

سجادیّه رفیق  ی شماریم. با دعاها رفیق باشیم. با صحیفهبقدر بدانیم و غنیمت  ،رسیده است ندستما

که از  سمات و دعاهای نورانی کمیل، دعایدعای شعبانیّه،   عشر، مناجاتخمس  مناجاتباشیم. با 

 ؛و بینمان فاصله نیفتد رفیق، صمیمی، دوست و مأنوس باشیم قرار دارد، در دسترس مابیت اهل

نظر از اینکه چیزی که در قالب دعا از خدا  الهی است. صرف به قرب بهترین چیز برای نیل دعا که

ی بزرگترش رسیدن به  به مصلحت تو باشد یا نه؛ ولی بهره ؛به تو داده شود یا نشود ،کنی درخواست می

َمتٰی نََّک ال َتْدری إِ فَ  َو َأْکِثْر ِمَن الدُّعاءِ پس  ی گرم و صمیمی با خداست. رابطه آن شدن الهی و تقویت قرب

  .َلکَ  ُيْسَتجابُ 

 7:«نـُْفِسُکمْ أَ نَّما بـَْغُیُکْم َعلٰی إِ يُـَّها الن اُس أَ »َو قاَل:  6«َی َعَلْیِه لَیَـْنُصَرنَُّه اهللُ بُغِ »َمْن  نَّ اهلَل َقضٰی اَنَّهُ إِ ي اَک َو اْلبَـْغَی فَ إِ َو 

متعال حکم  از اینکه یاغی، متجاوز و ستمگر باشی؛ چرا؟ چون خدای ،کردن از ستم برحذر باش و امّا

َی َعَلْیِه بُغِ » َمنْ  ی قرآن است: کس مورد ظلم و تعدّی و بَغی قرار گیرد، او را یاری کند. آیه هر است کرده

 :«أَنـُْفِسُكمْ   النَّاُس ِإنَّما بـَْغُیُكْم َعلىٰ  أَيُـَّها» :َو قالَ  کس مورد بغی قرار گیرد، خدا یار اوست. هر :«لَیَـْنُصَرنَُّه اهللُ 

به زیان  ،کنی متعال باز در قرآن فرمود: این بغی، ستم، تعدّی و تجاوزی که به دیگران می و خدای

شود؛ چون اگر مصلحت او در  به او ضرری وارد نمی .زنی به خودت ضرر می داری ؛شود خودت تمام می

دست تو جاری شود؛ پس اگر  دهم این کار به این نباشد که این اتّفاق برایش بیفتد، من خدا امکان نمی

حتماً مصلحت او در این است؛ امّا تویی  ،رسد طرف مقابل می عملی از جانب تو انجام شد، چیزی که به

ِإنَّما بـَْغُیُكْم  کند. تو را نابود می ،تجاوز به دیگری کردی، این نیّت و تصمیمکه نیّت بغی و قصد ستم و ت
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بیند. صورت ظاهر ممکن  طرف مقابل زیانی نمی. شود ستم شما به زیان خودتان تمام می :أَنـُْفِسُكمْ   َعلىٰ 

رد؛ واالّ خدا ی دردناک خیر او را دربردا ی دردناکی برایش اتّفاق بیفتد؛ ولی همان واقعه است واقعه

اطر خ به، ام در این جلسه عرض کردهرا که بارها و بارها یرالمؤمنینی ام آن جملهداد.  امکان نمی

کسی که به تو ستم  و ظلم ستم :ال َيْکبُـَرنَّ َعَلْیَک ظُْلُم َمْن ظََلَمکَ ند: دفرمو امام مجتبیبه که  دارید،

خیلی چیز آن را ؛ خیلی سنگین نباشد ؛هضم کنی که نتوانی رت بزرگ نیاید،کند، خیلی در نظ می

 چرا که 8:نـَْفِعکَ  َيْسعٰی ِفی َمَضرَّتِِه وَ نَُّه إِ فَ  چرا؟ د؛یاین خیلی چیز سخت و دشواریدر نظرت  و بزرگی ندان

 که کاریاین  یعنی ؛کند رساندن به تو تالش می خودش و سود زدن به در جهت زیاندارد آن فرد 

و  ؛است داده سود توست؛ چون خدا اذن  به ،رسد به تو می که ،نآاز  کند؛ آنچه می دارد شخص ستمگر

تصمیم این  ین تصمیم به عمل منتهی شود؛ امّاداد که ا خدا اذن نمی ،اگر سود مؤمن در آن نبود

در مسیر ضرر زدن به  او :نـَْفِعکَ  َيْسعٰی ِفی َمَضرَّتِِه وَ َفِانَُّه کند.  گیرنده را نابود می  ستمگری، خودِ تصمیم

که نتوانی  ،درنتیجه برایت خیلی چیز دشواری نباشدپس کند.  خودش و سود رساندن به تو تالش می

 هضم کنی.آن را 

یُق اْلَمْکُر السَّیُِّئ ال َيحِ »َقضٰی َاْن  نَّ اهللَ إِ فَ  .گری و نیرنگ زدن برحذر باش و از مکر و حیله: َمْکرَ َو ِاي اَک َو الْ 

یُق اْلَمْکُر السَّیُِّئ ال َيحِ » :متّعال حکم کرده است ی قرآن است. چرا که خدای باز این هم آیه 9:«بَِاْهِلهِ ِاال  

 ، بازیعنی همانی که نیرنگ زد ؛سوی خود اهل آن نیرنگ برنگردد، مگر به نیرنگ بد آن که 11:«ِاال  بَِاْهِلهِ 

به قول شاعر: .«السَّیُِّئ ِاال  بَِاْهِلهِ یُق اْلَمْکُر ال َيحِ »زند، خودش ضرر می به دارد
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 هرچه کنی به خود کنی

 

 گر همه نیک و بد کنی 

 

 ،بدی هم کردی ؛خودت کردی به ،خوبی کردیاگر  11:ِاْن َاْحَسنُتْم َاْحَسنُتْم اِلَنُفِسُكْم َو ِاْن َاَسْاُتْم فَـَلَها

که در حقّ دیگران  ،و برحذر باش از نیرنگ و مکر ،خودت کردی. پس برحذر باش از تجاوز و ظلم به

 کار بندی.  بخواهی به

 (18:45)حدیث سوم: 

عرض شد  به پیغمبراکرم  :َأْفَضلُ   ابِ اْْلَْصح َأیُّ َو ِقیَل َلهُ  :این حدیث را هم برایتان بخوانم

 آن فرمودند: :ا َنِسیَت ذَكََّركَ َو ِإذاَنَك َأعا ذََكْرَت قاَل َمْن ِإذند؟ ا هز مصاحبان و یاران ما بهتر از همیک ا کدام

 ،مصاحبی بهترین مصاحب توست که وقتی متذکّر بودی و به یاد داشتیآن  ودوستی بهترین دوست 

و هنگامی  ؛باشدتو کار  کمک ،خاطر داری کار بستن یاری کند و در جهت آن حقایقی که به تو را در به

و انبیا  و فراموش کردیرا  حقایق بزرگ هستی و یامتق ،خدا ؛که دچار نسیان و فراموشی شدی

به یاد تو  به فراموشی سپردی، این رفیق تو، این حقایق راهای بلند معنوی را  و ارزش اولیاء

 . ا َنِسیَت ذَكََّركَ َو ِإذ: بیندازد و تو را متذکّر کند

هستند و ما  ما بهترین دوستانخب اینها عرض شد که خدمت پیغمبر :اِس َشر  َأیُّ الن  َو ِقیَل 

مرا در عمل کمک کند و وقتی از  ،کسی است که وقتی من متذکّر هستم فهمیدیم بهترین دوست

حقایق را به یاد من بیندازد و مرا از غفلت و نسیان نجات دهد. حاال  ،خاطر بردم و دچار نسیان شدم

فرمودند: بدترین مردم عالمانند  12:ا َفَسُدواُعَلماُء ِإذقاَل الْ  اِس َشر  َأیُّ الن   بدترین مردم چه کسانی هستند؟

ی  تواند الف و الم جنس باشد؛ یعنی همه می« اَْلُعَلماءُ » شوند. الف و الم در که فاسد می هنگامی
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فاسد  ،است ای خوانده ی فیزیک هسته ای. اگر کسی که رشته دانشمندان در هر رشته و دانشمندان

 است، سیاسی خوانده ریزد. اگر کسی که علوم سازد و روی سر مردم می کند؟ بمب می کار می چه ،شود

ای درست است. عالم و  کشد. در هر رشته های استعماری می کند؟ طرح نقشه کار می چه ،فاسد شود

تواند می« اَْلُعَلماءُ » الف و الم در طور همین دانشمند اگر فاسد شود خیلی موجود خطرناکی است.

نه الف و الم جنس؛ یعنی بدترین مردم عالم  ،دین باشد؛ یعنی الف و الم تعریف باشد ی به علم  اشاره

دنیاطلب،  :صفات مذموم پیدا کرده است و حسود شده و القلب قَسیّ ،رحم بی ،دینی است که فاسد

لم دینی است که فاسد ترین مردم عا بدترین و خطرناک شَرُّ النّاس، .طلب شده است پرست و جاه مقام

 شده باشد.

 (21:51) حدیث چهارم:

متعال مرا به نُه چیز سفارش کرد.  فرمودند: خدای پیغمبراکرم :عٍ ی رَب ی بِِتسْ صانِ : َاوْ َو قالَ 

 پیغمبر تا ،است به پیغمبر اهای خد توصیه چه مسائل مهمّی است که اینهاببینید  حال

متعال به من توصیه و  خدای :ی بِااْلِْخًلِص ِفی السِّرِّ َو اْلَعًلنَِیةِ َاْوصانِ  د.نکار ببند د و بهنمتوجّه آنها باش

در کارم هیچ محرّکی جز خدا وجود  !کار کنم اوتأکید کرد که اخالص داشته باشم؛ یعنی فقط برای 

کار  فقط برای خدا ، هیچ چیز!معنوی و نه بهشت و دوزخ نه مقامات ،دنیوی نداشته باشد؛ نه مطامع

آشکارا و بین  ،هم در عالنیه و هم در سِرّ ،و این اخالص را :ی بِااْلِْخًلِص ِفی السِّرِّ َو اْلَعًلنَِیةِ َاْوصانِ  کنم.

که  ؛ببیند تا ،کسی نیست صورت ظاهر که رّدر س در هر دو جا اخالص داشته باشم. مردم داشته باشم.

دهد که مقصود از این اخالص این است که  اینجا خوب نشان می .برای دیگری کنم انسان بگوید ریا می

وقتی برای رسیدن به کشف و کرامت کار  ،هم تا تنهایی غیرخدا نباشد؛ چون در همان خلوت محرّکت

اخالص نداری. عبادت  ،کنی کار می داری کنی، وقتی برای رسیدن به بهشت و نرفتن به دوزخ می

شود. کسی این  روزیش زیاد می ،کسی این عبادت را انجام دهد گویند مثالً اگر کنی چون می می
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در خلوت و  ؛کنی شدن عمر عبادت می شود. برای طوالنی عمرش طوالنی می ،عبادت را انجام دهد

دهد که اخالص  خوب نشان می ؛بِااْلِْخًلِص ِفی السِّرِّ  اینکه که این عمل خالص نیست. ها! اتتنهایی

متعال وجود  محرّکی جز خدای برای مردم ریا نکند؛ این است که در نیّتش فقط این نیست که انسان

خاتم توصیه کرد که در پنهان و  متعال به منِ رسول نداشته باشد؛ جز برای خدا حرکت نکند. خدای

 با این در خلوت تنهایی و در جمع مردم اخالص داشته باشم و فقط برای او حرکت کنم. انسان ،آشکار

 دارد اخالص دارد؟ واقعاً برای خدا راستی به آیا تواند خودش را محک بزند و ببیندیم ، خوبشاخص

کنم؛  خلق می خدمتی که بهچه  و ام کنم، نماز و روزه کنم؛ عبادتی که می کار که می کند؟ هر کار می

خدمت آیا توقّع دارم که جواب محبّتم را به من بدهد یا نه؟ به کسی  ،کنم به کسی محبّت میمثالً 

او هم بیاید و متقابالً انجام دهد؟  ،به او محتاج شدم  توقّع دارم که از من تشکّر کند؟ و وقتی ،کنم می

دهم که بگیرم. به او سالم کردم که روزی او هم به من  می .کنم گونه است که من تجارت می اگر این

. اگر من به او ابراز محبّت کردم و سالم کند. به او ابراز محبّت کردم که او هم به من ابراز محبّت کند

که من ،کنم  شوم و طلبکاری می خورد و از او دلخور می به من برمی ،متقابالً به من ابراز محبّت نکرد

این خالص  یدخب ببین !همه به تو ابراز محبّت کردم، تو یک کلمه به من ابراز محبّت نکردی  این

م و تو هم ا هکمک کردم، حاال که من هم محتاج شد نیست؛ کامالً معلوم است. من این همه به تو

ی، چرا نیامدی به من کمک کنی؟ ببین این خالص نبود. او تخم پاشیده است که روزی ا هخبردار شد

نشان  ی،که طلبکاری کرد بدرود. خالص وقتی است که اهل توقّع و طلبکاری نیست؛ چون همین

هم شخص در دلش از  وقت ، یکآید زبان می بهوقت  یکخالص نیست. طلبکاری نیّتت دهد که  می

چرا او متقابالً الاقلّ یک تشکّر خشک  ،که خب مثالً من این همه به او خدمت کردم ،طرف متوقّع است

در  ببین ؟!من نگفت  آمیز به ی محبّت اش رفتم، او یک جمله صدقه من این همه قربان  ؟!و خالی نکرد

عملش خالص نیست. عمل خالص وقتی است که  ها!نیاورده  به زبان هم !است دلش طلبکاری کرده

 !دنبال آن توقّع و طلبکاری نیست؛ چه توقّع و طلبکاری از خلق و چه توقّع و طلبکاری از خدا. خدایا
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کند؛  اجابت نکردی؟ ببین از خدا هم طلبکاری میتت کردم، حاال یک دعا کردم، من این همه عباد

د. او عبادت خدا را کرده است که خدا یک روز مشکل او را حل کند. یعنی او برای خدا هم کار نکر

ما َعَبْدُتَك َخْوفاً  :فرمودند گونه که امیرالمؤمنین راستی فقط برای خود خدا عبادت نکرده است. آن به

َََمعًا فِ ِمْن ناِرَك َو ال خدایا! نه از ترس آتش دوزخت، نه به  13: اَدِة فَـَعَبْدُتكَ ِلْلِعبَوَجْدُتَك َأْهًًل  َبلْ ی َجنَِّتَك  

شدن یافتم و عبادت کردم. عبد مخلِص  ت تو را عبادت نکردم؛ تو را سزاوار عبادتا یطمع نعمت بهشت

هاست؛ ولی فعالً  مخلَص باالتر از این حرف !خواهد. تازه او مخلِص است؛ مخلَص نیست چیز نمی هیچ

 اگر ،کند میاگر عبادت  .خواهد چیز نمی لِص هیچ. مخاست تر کالس پایین که گوییم را میمخلِص 

خواهم سراغ  خواهد؛ در عملش اخالص دارد. نمی چیز نمی کند هیچ کند، هرچه می خدمت می

اخالص واقعی هم فقط از  ،یما هگفتهای گذشته برایتان  طور که در بحث همانهای اخالص بروم.  بحث

ی  عملش اخالص دارد؛ بقیه تاجر هستند. همهشخص عاشق در فقط زند.  اهل محبّت و عشق سر می

یا کاسب دنیا و یا کاسب آخرت هستند. البتّه خدا هم  حاال کنند. کارانه کار می خلق کاسبند و کاسب

نزده است؛ قبولشان کرده است؛ ولی کالسشان پایین  ،ی آنهایی که کاسب آخرتند دست رد به سینه

با کند؛ حتّی  وکار صحبت می با فرهنگ کسب ،کند یاست. اغلب آیات قرآن وقتی با خلق صحبت م

وکار صحبت  با فرهنگ کسب شانبه اکثر راجع ،هم شوند روند و کشته میمجاهدینی که جبهه می

جان و مال  و خدا مشتری است 14:ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اَنُفَسُهْم َو َاْمواَلُهم بَِانَّ َلُهُم الَجنَّةَ   اْشَتر ٰ ِانَّ اهللَ : کرده است

زند؛  حرف میدارد وکار  دهد. ببینید با فرهنگ کسب بهشت می به آنها خرد و در قبالش مردم را می

وکار است و در  حتّی با آنها! یعنی ممکن است طرف مجاهد باشد و شهید شود؛ ولی هنوز در افق کسب
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در قرآن  !شما با تجارتی که شما کردید مژده باد به 15:باِيَعُتْم ِبه یفَاْسَتْبِشروا بِبَـْیِعُکُم الَّذِ افق عشق نیست. 

هاست؛ اقلّی از  فرهنگ عشق فوق این حرف !وکار حرف زده است چقدر آیات داریم که با فرهنگ کسب

چیز  شوند. هیچ اخالص واقعی می وقت آنها اهل کنند و آن خلق هستند که به آن افق راه پیدا می

 یتوقّعچه  در قبال آن   ؟کنممن توانستم خدمتی به معشوقم  کهچیز بزرگتر از این خواهند. چه نمی

افتخاری بود که  و !تاجی بود که به سر من گذاشته شد چه خدمت به محبوبمخود داشته باشم؟ 

چیز توقّع کنم؟ من بابت این افتخار بدهکار هم هستم؛ حاال توقّع هم بکنم؟ دورکعت  چه !نصیبم شد

 بحث اخالص نشویم که بحث بسیار مفصّلی است.  وارداز خدا توقّع کنم؟ بروم  ،نماز خواندم

ی بِااْلِْخًلِص َاْوصانِ  :ه چیز توصیه کرد. اوّلی اخالصمتعال مرا به نُ : خدایندفرمود پیامبراکرمپس 

عدالت را که  توصیه کردمتعال به من  خدای :َغَضبِ َعْدِل ِفی الرِّضا َو الْ َو الْ  دوم؛ .ِفی السِّرِّ َو اْلَعًلنَِیةِ 

انسان در  .هم در جایی که راضی و خرسند هستم و هم در جایی که عصبانی و غضبناکم ؛کنممراعات 

موفّقیّت  و شرایطی که راضی و خشنود است ممکن است همین شرایط او را مست کند و مستیِ قدرت

. در شرایط غضب و خشم سبب شود که از مسیر عدالت خارج شود ،است دستش آمدهبه و نعمتی که 

زمام خودش را از دست  عصبانیتدر آن  است، خیلی روشن است؛ شخصی که عصبانی شدهکه هم 

 ، داریدهد؛ ولو اینکه طرف کار بدی کرد و مقصّر بود؛ امّا تقصیر او چقدر بود؟ تو که عصبانی شدی می

 های ایشان را صحبتقشنگ  ،ها همان موقع ،را علیه تعالی اهلل رضوانگذرانی. خدا رحمت کند امام از حد می

به رژیم شاه را  عوامل وابستهتازه انقالب پیروز شده بود و این اوّل انقالب که همان  ،خاطر دارم به

، کنند وقتی این افراد را دستگیر می که ددندا تذکّر میبه پاسدارهای کمیته  ، ایشانکردند دستگیر می

نها فحش آبرند، حق ندارند وسط راه به  میدارند ا را برای اعدام صادر شد و آنه شانحکم اعداماگر 

حق نداشتی به او  . این فحشی که تو به او دادی،دهند. او محکوم به اعدام است و باید اعدام شود
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 ،حقّ شد. اینکه انسان وقتی عصبانی شد مقصّر هستی و او ذی ، توبدهی. در برابر فحشی که دادی

انجام ندهد؛  ،نگوید و هر کار به دستش جاری شد ،از دهانش درآمدچه کند و هرچیز را فراموش ن همه

 باید با چیزی که او مستحقّش است متناسب باشد. همبرخورد ما ولو او خطا و اشتباه کرده است؛ امّا 

که راضی، خرسند و خشنود هستی مست نشو و مستی قدرت، نعمت و ثروت تو را به ظالمانه  وقتی  آن

و  است وقت کسی خیلی باب دلت راه آمدهردن نکشاند و هم جایی که عصبانی هستی. یکرفتارک

حسابی از او راضی هستی و تو در موضعی قرار داری که حق نداری به نفع او از حقوق دیگران بذل و 

ر المال قرا مت امین بیتتو را راضی کرده است؛ امّا حق نداری. تو در این سِاو آمده بخشش کنی؛ ولو 

ای دارد؛ بیش از آن  گرفتی؛ ولو او خیلی باب دلت راه رفته است؛ امّا طبق قانون یک حقّ تعریف شده

ای، حق  ای رفتار کرده است که تو از دستش عصبانی شده حق نداری به او بدهی. کسی هم به گونه

ها و  یک از این سِمَت خودش را در هر انسان نداری حقّ او را ندهی. این میدان وسیعی دارد.

چیست. پس دومین  ها یک از این توصیه هرهای مختلف قرار دهد و ببیند مصداق عملی  جایگاه

  عدالت در حال رضایت و خرسندی و در حال خشم و غضب است. ،توصیه

فقر و تهیدستی  این بود که در ،متعال به من کرد ای که خدای سومین توصیه :َو اْلَقْصِد ِفی اْلَفْقِر َو اْلِغنیٰ 

نه  ؛روی داشته باشم روی. میانه روی را مراعات کنم. اقتصاد یعنی میانه و در غِنا و ثروتمندی میانه

ثروتمند وقتی  :َو اْلَقْصِد ِفی اْلَفْقِر َو اْلِغنیٰ  رو باشم و متعادل حرکت کنم. کندروی؛ میانهنه تندروی و 

فقیر شدم وقتی هم طلبی و تشریفات نروم.  راغ تجمّلنکنم، اسراف نکنم، سبیخودی وپاش  ریخت ،شدم

مصرف کنم. درست است که ثروت زیادی  ،الاقل همان امکاناتی را که دارم .خرج ندهم خیلی خِسّت به

رو و متعادل  میانه ،رو باشم. اگر فقیر هستم نکنم. میانههم ندارم؛ امّا با خسّت تنگدستیم را مضاعف 

 . طورهمین ،رفتار کنم. اگر هم ثروتمند هستم

 ،است ه به من ستم کردهاز کسی کدیگر خدا به من این بود که ی  توصیه :َو َاْن َاْعُفَو َعمَّْن ظََلَمِنی

؛ دهد که او را مجازات کنم عدالت هم به من اجازه می .بگذرم و او را عفو کنم. او ظالم است، قبول دارم



 

 

 

 

14 

رسد  عفو کنم. امروز او به چنگ من افتاده است، زورم می ،ی قدرتی که خدا به من داد امّا به شکرانه

های اجتماعی و دینی بحث  در جنبه نگیرم؛ انتقام های شخصی در جنبه که از او انتقام بگیرم؛ امّا

گذریم؛ یک سرسوزن هم در برابر آنها  نمی بیت وجه از دشمنان اهل دیگری است. بله، ما به هیچ

خواهند: به من توفیق  از خدا می امام سجّاد ،ی سجّادیه ی صحیفههادعایکی از آییم. در  کوتاه نمی

که با دین تو کسی مگر  16:ِفیكَ  یَ حاشٰى َمْن ُعودِ  ؛بگذرم ،ندا هی کسانی که به من بدی کرد بده از همه

هایی که حقوق  کوچکترین گذشت و سازگاری نداریم. پس در جنبهدشمنی کرده است؛ ما با او 

متعال به من  عفو کنیم. خدای ،شخصیمان مورد تضییع قرار گرفته و کسی به ما ظلم کرده است

 عفو کنم و ببخشم. است،خاتم توصیه کرد کسی را که به من ستم کرده  رسول

عطا کنم. چیزی را نیاز داشتم و به من نداد،  ،م کردهکسی که مرا محرو من به و :َو ُاْعِطَی َمْن َحَرَمنی

ه با من و خدا به من توصیه کرد به کسی ک :َو َاِصَل َمْن َقَطَعِنیامروز او نیازمند شد، من به او بدهم. 

و را هم بروم ناز ا .با او ارتباط برقرار کنم و وصل کنم ، من برومو قهر کرده استکرده قطع رابطه 

روی  ؛اش هم برومقربان صدقهو بروم من تقصیر او بوده است؛ امّا  ولو .کنمکشی هم  بکشم. بروم منّت

 وصل کنم.  بروم رابطه نکنم، او قطع کرده است؛ من او را هم ببوسم و رابطه برقرار کنم. قطع

ها را در  سالک همین ی است. اگری بزرگ سلوکها اینها واقعاً دستورالعمل :َو َاْن َيُکوَن َصْمتی ِفْکراً 

صَمت با صاد به معنی سکوت است. و  :َو َاْن َيُکوَن َصْمتی ِفْکراً رسد.  جا می به همه ،بردبکار  ش بها زندگی

در سکوتم به حقایق  ،توأم با تفکّر باشد. اگر ساکت هستم متعال به من توصیه کرد که سکوتم خدای

                                            

و کفعمی،  75، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال ؛ سیّدبن155، ص 77سجّادیه، دعای  ی چهارم(، صحیفه )امامالحسین بن علیّ .11

اِت، َو َأْن َأْمواَلنا ِمَن التَِّبعیَِّة، َو َأْن ُنَخلَِّص اِل َو اْلَعطِ إِلْفضرِّ َو الصَِّلِة، َو َأْن نـََتعاَهَد ِجیرانَنا بِاْ ا بِاْلبِ َو َوفِـّْقنا ِفیِه ِْلَْن َنِصَل َأْرحاَمن: 111مصباح، ص 

  یالَّذِ ِفیَك َو َلَك، فَِإنَُّه اْلَعُدوُّ  یَ َمْن ُعودِ  ىٰ ، َو َأْن نـُْنِصَف َمْن َظَلَمنا، َو َأْن ُنساِلَم َمْن عادانا حاشاهاَجَرناِجَع َمْن َطهَِّرَها بِِإْخراِج الزََّكواِت، َو َأْن نُر نُ 
  اِفیِه.ال ُنص یالَّذِ  ال نُواِلیِه، َو اْلِحْزبُ 
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تفکّر کنم. سکوت من خالی از تفکّر  ،عالی من در گرو آن استچیزی که سعادت و ت به  و بلند هستی

یاد  ،، یاد حقایق ارزشمند عالمباشد ذکر و یاد خدا ،گفتن من هم و سخن :َو َمْنِطقی ِذْکراً نباشد. 

زنم، حرفم حاوی پیام بیداری باشد و افراد  ها باشد. اگر حرف می ها و شایستگی و یاد خوبی خدا اولیای

  در سکوتم تفکّر کنم و به حقایق بلند هستی بیندیشم. ،کنم خدا بیندازد. اگر سکوت میرا به یاد 

ی عبرت نگاه کنم.  به دیده ،کنم ی خدا به من این بود که اگر نگاه می آخرین توصیه 17:ی ِعَبراً َو َنَظرِ 

: ی ِعَبراً َو َنَظرِ ؛ کند کند و به باطنش راه پیدا می ای که از ظاهر شیء عبور می ی عبرت یعنی دیده دیده

آموز  نگاهم عبرت ،کنم خاتم توصیه کرد که اگر به چیزی هم نگاه می و خدای متعال به من رسول

مگر اینکه  ،متعال پیش چشم ما بیاورد ای نیست که خدای و پدیده  حادثه، هیچ چیزی چون هیچ باشد؛

خواهد حرفی به ما  می است، پشت آن عبرتی نهفته است. خدا با اتّفاقی که در زندگیمان پیش آورده

ی رویین آن  چیزی را به ما بفهماند. در الیه ،ای که جلوی چشم ما آمد بزند. خدا خواست با صحنه

به دل آن و دریافت  و رفتن ی رویین  الیهاین صحنه یا واقعه متوقّف نشویم؛ عبرت یعنی عبورکردن از 

متعال به من توصیه  خدای. آن حرفی که خدا خواست با آن حادثه یا پدیده با ما بزند و دریافت پیام آن

 یسعی کنم از آن عبرت و درس ،کنم به هرچیز نگاه می. آموزی باشد عبرت نگاه ن همم کرد که نگاه

 بگیرم. 

از فرمایشات پیغمبر تعدادی از احادیث را  ،اکرم ولبه مناسبت میالد رس ،متعال توفیق داد خدای

 برای عزیزان خواندیم. بزرگوار اسالم

  

 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهمْ 
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