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 مقدمه

کررد و برا  یانساهنا بر آهنا جتل نشیخداوند متعال را سزاست که با آفر شیسپاس و ستا

بندگانش قرار گرفرت و درود و  یبرا اخالق یالگو نیبزرگرت ش،یانتهایلطف و رمحت ب

 یبررا یانسران یخلرق و الگوهرا دگانیرمطّهرش کره برگز هیو ذر یهاد امربیصلوات بر پ

 هستند. تیّ برش

 لیبردل هیرانتخرا  موضروت تزک زهیرنکته آگاه است که، انگ نیرس بر ا یخداوند دانا   

 یمنیا در اثر وساوس اهرانساهن یکه برخ یامروز عهامر و اهتامم به آن در جام نیشناخت ا

مهم پرداختره  نیجهت به ا نیو بد رسدمی نظربه رضوری اند،افتاده دوراز قالب اخالق به

 شد.

و  شرودیژرف و مواج است که دل انسان برا غرور در آن ز ل مر ییایهنج البالغه در   

روح بخرش  هرایامیبا پ یی. مطالعه و آشناابدیینو م یاتیدستورات ح نیانسان با عمل به ا

او را  هرایزهیرو انگ دینام عیو کامل ترس یانسان را به سمت تعال ریمس تواندیهنج البالغه م

 هدف بخشد.

در  ،یامریهنرج البالغره، در آسرتانه جنرر، در بسررت بر یجرا یدر جا یامام عل   

ه مهروار هیرو ترز ک دیرنامیاخالق دعروت مر تیمسجد و بازار و ... مهواره مردم را به رعا

 امربیرمهرواره مرورد توجره بروده اسرتن هنانکره پ ایانب متامی کار خالصه و هدف عنوانبه

 اِّنی»: اندفرموده انیمکارم اخالق ب لیرا تکم شیخوهدف بعثت  زیناسالم  یگرام

کاِرمم ا ّمم مم  «  خالقألُبِعثُت ِ مُتم

مهره اسرت کره در  یاصرل مشررتک هیرکه تزک شودیمشخص م فیرش ثیحد نیاز ا   

لراا  دهد،یم لیرا تشک یاجتامع یرفتارها یربنایز قتیوجود دارد و اخالق در حق عیرشا

 دارد. ایژهیو تیّ است که امه یاصل مسلم انسان ساز هیتزک



 

 یو بحث اصل شودیم دیتأک لیو ترک رذا لیبر دو اصل کسب فضا یانسان یهدر تزک   

 و هرانامره هرا،در خطبرهیامرام علر هرایدو مهم در فرموده نیا یبررس زیکتا  ن نیا

 یهرم در فصرول بعرد گریمعصومان د اتیدر روا نیهنج البالغه است. مهچن هایحکمت

 شده است. یموضوت بررس نیکتا  ا

 ژهیربره و مهبره مند بروده ا یزیرسوران عز یاز مصاحبت و مهراهاین کتا  در انتشار 

برر "اخلمرالقم  شکریم املمْخلوقم ملم  ْشکریم ْن ملم مم  "به مصداق که  یاستاد گرانقدر دکرت حممد دزفول

 .مینام یسپاسگزار ایشان از مدان یخود فرض م

رسرانده  یاریرترا ، ک فیدر هاپ و ترأل راکه م یزانیسته است از مهه عزیشا نیمهچن

و  "هیرداراهلدا"ر حمررتم انتشرارات یمرد ژهیربره و منر و سپاس را داشته باشرکامل تشکاند، 

 دند.یتا  اهتامم ورزکن یه به نشرر اکزمحتکش آن،  و قیمهکاران صد

سرودمند خرود  یهراییره مقبول طبع خوانندگان حمرتم افتد و مرا از راهنامکاست  دیام

 .سازند مندهبره

شرود برا ارا ره نظررات،  یو صاحب نظران، تقاضا م ید، فعا ن امور پژوهشیاسات از

ن یرا ت موجرود در اکودن نواقص و اشردر برطرف نما را شنهادات و انتقادات خود، میپ

 اصالح گردد. یبعد یدر هاپها -ن شاء اهللإ -ند تا یفرما یاریتا  ک

ٌل امو نمقٌص فمال تُ  هِ یاِن کانم ف !یاهل» لم لم  یؤاِخانخم ل عم ضَّ الُغفران ّی وم تمفم بوِل وم  «بِالقم

 

 آزاد مريم السادات خليلي

.شهر3121

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

فصلاول 
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 تعريف تزكیه

تزکیره از ریشره زکرا، کره آن : در مورد تزکیه هننی گفته شرده اسرت 3در جممع البحرین

 بخل و... از مجله غضب وحسد و نتطهری نفس از اخالق های زشت است

 ده است:عریف شهننی ت ،تزکیه 3لسان العر در 

رشد وبرکت ومدح است. زکات نیز از مهنی ریشره بره  طهارت و در لغت "زکا"اصل 

 معنی پاک کردن مال است.

 تزكیه در اصطالح

 می گوید: 1راغب در مفردات

پس خرریات در آن موجرود  نیعنی نفسش را به خریات وبرکات رشد دهد نتزکیه نفس

مسرتحق  باشد وبواسطه پاک کردن نفس وطهارتش در دنیا به اوصاف حمموده ونیکویی که

شایسته است که انسران درون نفسرش را  رسد ودر آخرت اجر وثوا  دارد ومی ،آن است

 امل رساندن است.کبه  ی رشد دادن واریشه تزکیه که زکا است به معن. تطهری کند

 رضورت وامهیت تزكیه

از جمموعه این تعاریف در می یابیم که تزکیه رشد دادن وبه کامل رسراندن نفرس اسرت 

دریافت خریات دنیا وآخرت برای انسان است ودر طول اعصار به عنروان هردف که باعث 

ن که گفته شد نفس انسان مهران روح اوسرت مهانطور کار متام انبیاء مورد توجه بوده است.

                                                 
 .3/11طرحیی، جممع البحرین،  -3

 ماده ز ك ا.ابن منظور، لسان العر ،  -3

 .43راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن،  -1
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پس هون این روح از جایگاه وا  وپاک به بدن انسان هبوط کرده، انسران وظیفره دارد کره 

به ملکوت به مهران یش به دور دارد ودر جایگاه بازگشت آن را مهانگونه حفظ کرده واز آ 

کنرد وتزکیره در اینجاست که رضورت تزکیه نفس معنا پیدا مری گرداند وصورت آن را باز

نفس به عنوان کار وهدف متامی انبیاء مهیشه مورد توجه بروده اسرت. تزکیره نفرس باعرث 

 به مقام عنایت خاص باری تعالی نا ل شود.شود انسان می

عقاید وبینش غلط است وریشه آن نیز ضعف اراده است، پس بررای  ،ریشه اخالق بد»

 3.«اصالح اخالق باید عقاید درونی را اصالح کرد

لٍب سلیم، » در هنج البالغه می فرماید:امریاملومننی  دیرِه أفمطوبی لِای قم رن هم طاتم مم

ن ُیردیهِ  نَّبم مم م گرر را اطاعرت رد، خردای هردایتخوشا به حال کسی که قلبی سامل دان 3«وجتم

 کند، از شیطان گمراه کننده دوری گزیند.می

ُه ُیدِخُل بِِصدِق الن هللانَّ إ»در جای دیگرمی فرماید:  و رن  ةلِ لّصراا ةریرروالسَّ  ةیّ ُسبحانم مم

هرر کرس از بنردگانش را  ،خداوند به خاطر نیت راست ودرون پاک 1ن«ةِمن ِعباِد اجِلنَّ یشاُء 

 کند.وارد هبشت می ،که بخواهد

ورود به هبشرت معرفری  در این فرازها، قلب سامل ودرون پاک عامل طاعت وبندگی و

 شده است.

 

 مُتادفات تزكیه

 پردازیم.تزکیه آورده شد که به ذکر هند نمونه می بعضی از واژه ها مرتادف با

بره کارهرای برد  را انسان، که او (بد فرمانی)اماره یعنی پیکار با نفس  با نفس:  * جهاد

وا می دارد وانسان را وسوسه می کند واگر انسان برا او مبرارزه کنرد وجلرویش بایسرتد و 

این معنا نیز با تزکیره  .با او جهاد کرده وخود را پاک ساخته است ،فرماهنایش را عمل نکند

 باشد.مرتادف است ودر راستای تزکیه می

از رذایل اخالقری اسرت کره ایرن ی مهّا  ساختن وپاک کردن نفس ابه معنهتذيب  *

 ترین معناها به تزکیه است.معنی نیز از شبیه

                                                 
 .2معراج روح در مکتب اهل بیت،  ،مدرس -3

 .331 طبهخهنج البالغه،  -3

 .13کمتحمهان،  -1
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است که هرم در مرورد جسرم وهرم در مرورد از ریشه طهر به معنای پاکی  * طهارت:

البته معنای طهارت روح مرتادف با تزکیه اسرت کره آن نیرز پراک  نروح انسان کاربرد دارد

 های اخالقی است.ساختن نفس وروح از زشتی

 

 معرفت نفس

برای انجام تزکیه نفس ابتدا باید نفس را شناخت ترا بتروان عمرل تزکیره را بررروی آن 

 پردازیم.لاا به توضیح مطالبی در مورد نفس مین انجام داد

 تعاریف نفس:

رالنَّ »گویرد: صاحب جممع البحرین درتعریف نفس مری   ةعرن مُجلر ةفس عبرارفم
ِ
ریء الشم

قیقم  حم  3.«ةوم

نِزعرا  وم أنَّ هاِه النمفس إفم »فرماید: غه میالبالدر هنجعلی  مم
ٍ
ری ء رُد شم را  تمرزاُل إبعم هنَّ

تُ  نزم که امر مشرکل، بازداشرتن نفرس از شرهوت بروده کره پیوسرته خواهران  درستیه ب3ن«تم

 نافرمانی معصیت است.

نفرس انسران ولروقی پیوسرته در رسکشری ومعصریت در این تعریف از امام علی

 هاست که نیاز به تربیت دارد.ور مهان نفس اماره انسانمعرفی شده است که منظ

شخص انسان یرا روح  ،با این تعاریف در می یابیم که منظور از نفس در بعضی از متون

در هنج البالغه نیز گاهی شرخص یرا خرود نفس از دیدگاه علی است. روان او بوده  و

نفرس امراره  ،کنررتل کنرد اما منظور از نفسی کره رضورت دارد انسران آن را نانسان است

در بیشرت موارد نفس در هنج البالغره بردین . باشد که نیاز به اصالح وتربیت داردانسان می

 1معناست.

 امهیت معرفت نفس

فقرط برا  بر آن هریه شود و تواند آن را تربیت کند ونمی ،انسان تا نفس خود را نشناسد

زد وخرود را از آفرات نفرس در امران یرختواند با آهنا به مبارزه برشناخت هواهاست که می

هرا را ممرل توانرد سرختینمی راحتی است و نفس انسان مهواره خواهان خوشی و دارد.

 عرده  از میران انسراهنا  مسلام  هننی نفسی احتیاج بره مهرار کرردن دارد و .تربیت شود کند و

                                                 
 .111 ،جممع البحرینطرحیی،  - 3

 .343 طبهخج البالغه، هن - 3
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 بره را وخرود ردهکر طری را تزکیه وطریق اندکرده مهار کامال   را خود نفس که هستند اندکی

 .اندرسانده مقصود منزل رس

که تا جایی ،تر شدهنفس او روز به روز قوی ،کسی که به فکر تزکیه نفس خویش نباشد

لاا هر انسانی باید هتایب نفرس را رسلوحره حیرات  ناندازدصاحب خود را به هالکت می

 خویش قرار دهد.

 نفس در قرآ 

با توجه به آیات قرآن در می یابیم که از ههرار  در قرآن کریم از نفس سخن رفته است و

 نوت نفس در کالم اهلی سخن گفته شده است:

مریر   منشاء ،دهداماره: نفس بدفرمای انسان است که هر بدی که انسان انجام می -3    

مّمارم إا»: آن نفس اماره است  بالّسو ةٌ نَّ النَّفسم  م
ِ
ّب  ء ِحمم رم انسران  ،فسبه راستی که ن3ن«اِّ  ما رم

 مگر اینکه پروردگارم رحم کند. ،کندرا به کارهای بد امر می

او را  ،گر انسان است که انسان اگر مرتکب خطرایی شردنفس لّوامه: نفس ماللت -3 

به نفس لوامره  و ن3«ةلَّوامم لو  ُاقِسُم بِالنَّفِس ا»: کند وکار داوری را به عهده داردماللت می

 خورم.قسم نمی

 ،نفس مطمئنه نفس است که برا یراد پروردگرار آرامرش یافتره اسرت مطمئنّه:نفس  -1

ئنَّر»: وند برای او خواسته راضری شرده اسرتوآنچه خدا (املیزان) ُتهرا الرنَّفُس املُطمم ، ةیرا امیَّ

رِض  ة  لی ربِِّ  راضیإ ياِرِجع به سروی پروردگرارت براز  !سیدهرای نفس به اطمینان ن 1«ةیم مم

 ود واو از تو خشنود است.گرد که تو از او خشن

نمفرسٍ »: سی که مورد اهلام قرار گرفتره اسرتنف نفس ملهمه: -1 رّوها وم هرا،  وماسم امهلممم فم

ها وتمقوها نفس اماره است که انسان را  ،شودنفسی که در تزکیه آن سخن گفته مین 1«ُفجورم

 دهد.ها فرمان میبه بدی

 نفس در هنج البالغه

ه مرا کرنفس در موارد بسیاری در هنج البالغه بیاناتی فرموده در مورد امری املومننی 

 :کنیمبه بعضی از آهنا اشاره می

                                                 
 .11، آیه یوسف -3

 .11ة، آیه قیام -3

 .32و  33 اتآی ،فجر -1

 .3و  4 اتآی ،شمس - 1
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ُه مِ أوم »*  ُه امن یمکرِسم نمفسم رم ها ِعندم امم عم زم وات ویم هم  لّسرواِ ب ةٌ نَّ النمفس امّمرارإجلممهات، فم نم الشَّ
ِ
 ء

ِحمم  اِّ  ما ند وبه شکترک خواهشهای آن ببه او فرمان می دهد که نفس خویش را با ن 3«اهلل رم

 نداردها را به بدی وا مریزیرا که نفس پیوسته انسان ننانش را حمکم بگریدعهنگام رسکشی 

 مگر اینکه خداوند رحم کند.

زیررا  نراه تربیت نفس پاسخ ندادن به خواهشهای نفس اسرتاز دیدگاه امام علی

انسران را بره  ،کنررتل نشرود نفس مانند مرکب هموشی است که اگر ،مهانگونه که ذکر شد

 به پرتگاه هالکت سقوط خواهد کرد. ،پس یقینا  اگر رها شودن فکنداپرتگاه هالکت می

ه»*  ِلُم   ٌم اِّ  نمفسم  وهیچ ماللت گری جز خود را ماللت نکند.ن 3«و یم

 پس اگر آسوده نشست ومراقب نفس نبود، باید فقط خود را رسزنش کند.

لی حالٍ کُ  ِق اهللُ يفتإ»*  نها عم نیا الُغرورم و تمأمم لی نمفِس م الدُّ ف عم  وخم
ٍ
ساء ن 1«لِّ ُصباٍح ومم

ترسران براش ، فریبنرده یهر بامداد وشامگاهی از خدا بررتس وبرر نفرس خرویش از دنیرا

 وهیچگاه از او در امان مباش. 

اهللِ اِنَّ املُ »*  اعلمموا ِعبادم ُه، فم ِمنم  ُیصبُِح و ُیمسی اِّ  ونمفُسُه ؤوم زال زاریرا  ُظنوٌن ِعندم ال یم

لمیها وُمستمز لمیهاعم روز را بره  و ،بدانید که انسان با ایامن شرب را بره روزبندگان خدا ن 1«یدا  عم

مهرواره نفرس را رسزنرش کررده دانرد، می جز آنکه نفس خویش را متهم نرساندشب نمی

 شامرد.وگنهکار می

در مهه اوقرات نفرس  ،دشمن باید اینگونه بامو»:نویسدنی هنج البالغه میحیکی از شار

اینکه توانایی هریچ کراری را  خود را متهم به کوتاهی وعجز از بر پا داشتن واجبات نامید و

مگر اینکه خداوند آن توانایی را به او بدهد ومهیشه عیب جوی نفسش باشد تا او را  ،ندارد

 1.«ها بکشاندبه سمت خریات ونیکویی

به مبرارزه  شناخته وکمرمهت ببندد و انسان  زم است که نفسش را با این توصیفات بر

ماننرد  نصفات زشت درون انسران اصرالح نشروداگر با هواها وتربیت نفس برخیزد، زیرا 

بره طروری کره اصرالح وکنردن آن  ،دار می شودریشه هنالی است که کم کم تنومند شده و

                                                 
 .11نامه البالغه، هنج -3

 .33خطبه مهان،  -3

 .13نامه مهان،  -1

 .343خطبه مهان،  -1

 .رشح هنج البالغه ،موسوی – 1
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به قهقررا  ح خویش را از دست داده ووجوار شود ودر هنایت انسان کنرتل براعضاحمال می

 رود.می

 نفس در روايات

ک نمفُسرأ» :فرمایدمی* پیامرب رُدوِّ ترعدی عم نبیر  ي م الَّ تررین دشرمن3ن«بمرنیم جم

 دشمنانت نفسی است که بنی دو پهلویت قرار گرفته است.

لبِه وزاِجٌر ِمن نم » :فرمایدمی* امام صادق  ُه واِعُظ ِمن قم ُکن لم ن ملم یم ه مم ُکن لم فِسه وملم یم

ُدّوُه ِمن ُعنُِقه نم عم ریٌن ُمرِشد اِستممکم کسی که برای او پند دهنده وواعظی از درون قلبش 3ن «قم

 دشمن او قدرت پیدا می کند که گردنش را بگرید. ،نباشد وراهنامیی مصاحب او نباشد

رُه الترإ»: فرمایدمی* رسول خدا دم نمفسم ن جاهم لم اجِلهاد مم نبمیره يّن امفضم  1ن«برنی جم

 برترین جهاد، جهاد کسی است که با نفس درون خویش جماهده کند.

بولم  نَّفُس لام »*   ا مدم  ةٌ جمم
ِ
لی ُسوء  نفس با بی ادبی وبد خلقی رسشته شده است. 1ن«عم

ادبری رسشرته بر بی یابیم که نفس انسان دشمن اوست واز جمموعه روایات فوق در می

اجر جهاد کننرده را دارد واز  ،ح دارد وکسی که او را تربیت کردشده ونیاز به تربیت واصال

او را  شرود ونفس قدرمتند مریای برای نفشس نباشد، وکسی که پند دهنده ،بردآن هبره می

 کند.هالک می

 روش برخورد با نفس

لیِه نمفُسهُ إ»: فرمود* امام علی بمت عم ِه ملم  ِن استمصعم ا فی ُتعطِهافیام نمکرم ربُّ ُسؤهلم
 1ن«ام ُمِ

رسکشری کنرد، او هرم از آنچره دوسرت  ،هرگاه نفس او در انجام وظا فی که خوش ندارد

 کند.حمرومش می ،دارد

ُه » :فرمودصادق * امام  ِل م نمفسم ن مم ِغبم وإمم ِهب وإذا رم ِضبم إذا اشتمهی وإذا رم ذا غم

م اإو رَّ ِضیم حم لمی النّ هلل ذا رم ُه عم دم سم  غبت وترس هنگام میل وغضب وکسی که هنگام ر3ن«راجم

 گرداند.حرام میخداوند بدنش را برآتش جهنم  ،مال  نفس خویش شدرضا 

                                                 
 .3/345مستدرک الوسا ل، حمّدث نورى،  -3

 .33/311 البالغه، هنجح رش ،ییخو -3

 .2حدیث  ،الشیعةوسا ل عاملی،  -1

 .1/351ا نوار، بحارجملسی،  -1

 .321البالغه، خطبههنج -1

 .3، حدیث الشیعةوسا ل عاملی،  -3
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را از هیرزی کره دوسرت آن ،ست که هرگاه رسکشی کرردا نفس ایناز راههای تربیت 

 مهار آن را بدست گرییم ومال  آن باشیم. حمروم کنیم و در مهه حال عنان و ،دارد

استفاده  ،د از تسویف که بازی دادن یا وعده دادن به نفس استبرای رام کردن نفس بای

بلکره بایرد برا  نترتیب که گاهی نباید یکباره جلروی خرواهش نفرس را گرفرتبدین نکنیم

این کار را بایرد هنرد  و اما وعده انجام آن را به آینده موکول کرد نخواست او موافقت کرد

 دست بکشد.کم نفس از خواسته خود بار انجام داد تا کم

 برای تربیت نفس باید هر روز آن را حماسبه کنیم.

ن ملم حُیاِسب نم »فرمود: * امام موسی بن جعفر هُ لیس ِمنّا مم وٍم فمر يف فسم ِمرلم ن إُکلِّ یم عم

نا   سم ِملم إستمزادم اهللم تمعالی وإحم یهإر اهلل ِمنُه وتا م ستمغفم أسّیئا  ن عم از ما نیست کسی کره در  3ن«لم

نفسش را حماسبه نکند، پس اگر عمل نیکی انجام داده از خداوند طلب زیادت کند هر روز 

 توبه کند. رت کرده وغفواگر عمل ناپسندی انجام داده از خداوند طلب م

 شود:سه مرحله برای حماسبه نفس در نظر گرفته می»

در انجرام  زنرد وناو رس مشارطه: انسان هر صبح با خود نیت کند کره معصریتی از  -3              

 طاعات بکوشد.

 مراقبه: پس از مشارطه در طول روز باید مراقب اعامل باشد. -3

شکر کرده  ،حماسبه: در پایان روز باید خود را حماسبه کند واگر طاعتی از او رس زد -1               

 3.«توبه کند خود را عتا  کند ومهچننی استغفار و ،هنانچه معصیتی انجام داده و

ن الرنِفَّس» :است نفاق از نفس: بیامری فرمود م صادقاما رُض املنافِق عم لراا  1ن«فممم

 از بیامری نجات دهد. برهر انسان صالح  زم است که نفسش را تربیت کرده و

 

 

 

 

                                                 
 .3/134 ، اصول کافیکلینی،  -3

 .2 ،مخینی، ههل حدیث - 3

 .ةواملااهب ا مربعا مام الصادق ،سید حیدر -1
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 تزكیه در قرآ 

بره  مرورد توجره بروده ومهانطور که اشاره شد تزکیه به عنوان هدف کار متام انبیاء

مهنی جهت در قرآن کریم نیز در آیات بسیاری به آن اشاره شده اسرت. تزکیره از واژگرانی 

نیرز فهم آن در فهم معرارف قررآن  است که از عمق وگسرتدگی ویژه ای برخوردار است و

 :پردازیمدر اینجا با بررسی آیات قرآن به معناهای وتلف آن در قرآن می لاا نثر استؤم

ّکیمها﴿    ن زم د افلمحم مم  .3﴾قم
کند کره در اینجرا  زم اسرت بره این آیه نتیجه وثمره تزکیه را فالح ورستگاری ذکر می

 بررسی دو واژه کلیدی فالح وزکی پرداخته شود.

ی آن هنرنی اپرس معنر نظفر یافتن وبه مطلو  رسریدن اسرت از فالح به معنای فلمحم أ»

یابد. تزکیه نیرز از رسد ورستگاری وظفر میبه مطلو  می ،شود که کسی که تزکیه کردمی

پرثمر اسرت کره در اینجرا  رشد گیاه به رشدی پربرکت وصالح و ی روییدن وازکی به معن

ی که نفس انسان را بسوی کاملش یعن استن برده شده این کلمه در مورد نفس انسان به کار

کسی کره نفسرش را بسروی کرامل  دهد وپر ثمر به آن می رشدی صالح و و ندهدسوق می

هرا أفم ﴿ کرهرسد. برا توجره بره آیره قبرل به فالح ورستگاری مطلو  می ،دهدسوق می هلممم

ها وتمقوها  فجرورین است کره ا شویم که کامل انسان درای را متوجه مینکته ،است﴾ُفجورم

 .3«تشخیص دهد ونفس را به تقوی وتزکیه وتربیت بیارایدآن ی ارا از تقو نفس

 

                                                 
 .2، آیه شمس  – 3

 .35/121املیزان،  ،طباطبایی  – 3
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کی ِمنهم ِمن هلل ولمو   فمضُل ا﴿  محُتُه مازم رم لمیُکم وم لکنَّ اأعم ٍد امبدا وم رن یمشراء  يُیزّکر هللحم مم

میٌع علیم   .3﴾واهلل سم
ولریکن  نشردنمری هریچ انسرانی پراک ،ده اگر فضل خداوند بر شام نبرودآمدر این آیه 

 کند.خداوند هر کسی را که بخواهد پاک می

ن یشا﴿در اینجا منظور از خواست خداوند » ّکی مم کره هرر کسری کره  سرتا این ﴾ءُیزم

 .«شرودوتوفیرق از جانرب او تزکیره مریاستعداد تزکیه در او باشد اوست که با یاری خردا 

پرس خداونرد  نکندیاری می ودهد تزکیه می توفیق فضل خدا بدین معناست که خداوند به

بدون ش  عقل واسرتعداد  دهد وتوفیق تزکیه را می ،به کسی که در او استعداد تزکیه باشد

 وعمل احکام پیامربان نیز مهه مؤثر است.

قم ﴿ دم م صم
 ترا برداناز اموالشران صردقه بگرری ن 3﴾ّرُهم وُتزّکیِهم هِبراهتط ةٌ ُخا ِمن اممواهِلِ

 رشدشان دهی. پاکشان کنیم و

یعنی زکات مال هرم امروال  نی رشد ونمو استادر اینجا ُتزّکیهم از ریشه زکی به معن»

شرود وعمرل آن ماننرد کند وهم باعث خریات وبرکات وترقی در مال آهنرا مریرا پاک می

 1.«شودهبرت گیاه می است که باعث رشدهرس کردن درخت 

دهنرده وهرم باعرث تزکات است که هم باعث پاکی زکا ،منظور از صدقه جاپس این

 شود ودر اینجا بدین معنا بکار رفته است.رشد وبرکت مالش می

تملتم نفسا  زکیَّه﴿ نفرس زکیره، طراهره در اینجرا معنری »آیا نفسی پاک را کشتی؟ ن 1﴾امقم

زاکیه نفسی است که هرگزگناهی انجام نداده ی زکیه با زاکیه متفاوت است، ادهد ومعنمی

 1«.شده است مرزیدهه کرده وسپس آزکیه نفسی است که گنا و

توجه بره کلمره غالمرا  کره در آیرات  ن بای طاهره استامهچننی گفته شده زکیه به معن»

 3.«ی زکّیه در مورد او صحیح استاکه بالغ شده ومعناست قبلی به کار رفته غالم جوانی 

 

 

                                                 
 .33، آیه نور – 3

 .351، آیه توبه – 3

 .2/155 ،املیزانجملسی،  -1

 .41، آیه کهف –1

 .جممع البحرین، بحث تزکیه ،طرحیی -1

 .31/133 ،املیزانجملسی،  -3
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  .3﴾ذل  ُازکی لمکم وامطهر﴿
پاکیزه ترر اسرت ومنظرور از ذلر ،  بارتر واز ریشه زکی در اینجا به معنای پر  "ازکی"

ران فعلی نبایرد از آن ربعد از طالق از مهرسان فعلی است که مهسازدواج با شوهران سابق 

 تر است.پاکیزه فرماید آن برای شام پربارتر وکه میجلوگریی کنند 

ِل اهللُ ُیزکّ أ﴿ هم بم ّکونم امنُفسم رم اِلی الَّاینم ُیزم ن یشاء يملم تم    .3﴾مم
گویند، در تعریرف راغرب کنند وثنا میاین آیه در مورد هود است که خود را مدح می»

ّکونم که از ریشه زکی است ی رشد ونموی است کره از جانرب خردا ابه معن ،دراملفردات ُیزم

ی اپس در ایرن آیره بره معنرن پس تزکیه از جانب خداوند است نه از جانب خود فرد نباشد

کرار رفتره اسرت. تزکیره دو نروت که در معنای مدح از خود برهبل نپاک ساختن عمل نیست

 :است

 .پاک ساختن عمل -3

 .تزکیه زبان -3

نه اینکره  نتعدیل کند ،ست که کسی شخص دیگری را که عدالتش ثابت نشدها این ،آن

ر کسی خودش را ستاید که این هنی شده کرّوا امنُفسم یعنری  نمکُ است، مهانطور که داریم   ُتزم

یید که ممدوح نیست وهنی خداوند به سبب تأدیب بندگان است وستودن خرود خود را نستا

 زم باشد که حکم اهلری  مگر در موردی که دفات باشد و)نیز قبیح است تورشاز دید عقل 

 1.(«بیان شود

لَّه یمزّکی﴿ عم .1﴾وماُیدری  لم
راه عمرل که در این آیه آمده به معنرای در پری پراک شردن از از ریشه زکی  يمه یزکّ لک»

یعنری پنرد پرایری وبیرداری وپرایرفتن عقایرد حقره دسرت  نصالح است که بعد از تراکر

بره  را یعنری انسران نکنردهون نفع ذکر مهنی است که آدمی را به تزّکی دعوت می ندهدمی

 1.«کندخواند وگاه به گاه به او یاد آوری میایامن وعمل صالح می

کی﴿ زَّ لی م امّ  یم   .3﴾وم ما عم
                                                 

 .313، آیه بقره –3

 .12، آیه نساء –3

 .1/141 ،املیزانجملسی،  -1

 .1، آیه عبس –1

 .1/141 ،املیزانلسی، جم -1

 .4، آیه عبس –3
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گنراهی برر ترو نیسرت،  ،اگر هم پاک نشود :فرمایدمیآیه خطا  به پیامرب این»

نباید خود را بره سرختی  بر تو گناهی نیست و ،یعنی اگر تسلیم نشود که از رشک پاک شود

در ایرن آیره  .منظور را از او مالداری از بنی امیه است که به فقریی بی اعتنایی کررد)اندازی

 3.«ورد نظر استپاک شدن از گناه ورشک م نیز

کّ ﴿ زم ن تم د امفلمحم مم   .3﴾یقم
ّکی به معنای در پی پاک شدن اسرت و» زم در اینجرا منظرور پراک شردن از لروث  کلمه تم

یعنری کسرانی کره ، ﴾الردنیا ةبل تؤثرون الیو﴿ :زیرا در ادامه فرمود نمادی استتعلقات 

مال وزکات فطره خود را  دادن اند، پس انسان باید با انفاق وکرده حیات دنیوی را انتخا 

رّلی﴿ :که در آیه بعرد فرمرود از آنجا واز لوث تعلّقات پاک کند  رِه فمصم بِّ ررم اسرمم رم کم ذم در  ﴾وم

 1.استهم به نامز عید اشاره کرده  آن یابیم که منظور زکات فطره است که بعدمی

ل لم م ﴿    .1﴾لی امن تمزّکیإفمُقل هم
ّکی به معنای پاک شدن» زم از طغیان اسرت وهرون خطرا  بره فرعرون گفتره  در اینجا تم

ّکی میل به پاک شدن ودوری از طغیان وعصر .شودمی ت ریان ورسکشری نسبرردر اینجا ُتزم

تمخشریإهدی  أو﴿ :گویدمی ت وبا توجه به آیه بعد کهرربه خدای تعالی اس ّبر م فم  ﴾لری رم
 (موسری)مرن یعنری ارشراد ن دایت کنم تا خشریت کنریررروردگارت هرروتو را به سوی پ

شود که نتیجه این خشریت تزّکری باعث خشیت نسبت به خداوند می (فرعون)ت به تو بنس

پرس خشریت مهیشره مرالزم برا ایرامن بره  نورسکشی وعصریان اسرت یعنی پاکی از طغیان

 1.«یکی از راههای تزّکی است خداست وانسان مومن را وادار به اطاعت می کند و

ا امزکی طمع﴿ لیمنُظُر امهَّ لیم فم لیمتملطَّف و  ُیشرِعرنَّ بُِکرزتُِکم بِرأاما  فم ردا  ٍق ِمنُه وم پرس ن 3﴾م امحم

ترر آورده شرده پراک ترر وتر است که در اینجا ازکی به معنرای حراللم غاا پاکیزهداکبنگر

 ومربوط بره داسرتان اصرحا  کهرف اسرت کره از خروا  سیصرد سراله بیردار شردند و

 وردن غاا به شهر بفرستند.خواستند یکی از خودشان را برای آمی

 

                                                 
 .35/113 ،املیزانجملسی،  -3

 .31، آیه أعلی –3

 .35/114 ،املیزانجملسی،  -1

 .33، آیه نازعات –1

 .1/333 ،املیزانجملسی،  -1

 .32، آیه کهف –3
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دنٍ ﴿ نّاُت عم ر جم ّکیِمن مم  يجتم زم ن تم زاُء مم    .3﴾تها ا مهنار خالِدینم فیها وذل م جم
ّکی در اینجا به معنای رشدی صالح ودر مورد کسری اسرت کره برا اعتقراد» زم حرق  بره تم

 هبشرت جراودان را بره او داده اسرت وایرن وعرده  که خداونرد  3«دوعمل صالح زندگی کن

 پاداش اوست.

ُم بِ امنّ إ﴿ هبَّ ونم رم شم َم یب وامقاُموالصلوا ُتنِاُر الَّاینم  اِنَّام یم  ةِ لغم ی فم کَّ زم ن تم ّکی لِنمفِسِه ووم مم لری إزم

 .1﴾ریصاملم  هللا
ّکی در اینجرا بایرد بره کمری قبرل از آن رجروت کنریم کره خداونرد ابرای فهم معن» ی ُتزم

دهی که خشرریت از پروردگرار ط کسانی را اناار میفرماید، بدرستیکه تو ای پیرامرب فقمی

برای خرودش  ،فرماید هر کس که تزکیه کردمی نررامز به پا می دارند وسپررس خود دارند و

مبردل شرد ترا  (خرود را تزکیره کنرد) به عبارت (خشیت واقامه نامز)کند وعبارتتزکیه می

حید واناار آنان این اسرت کره اشاره باشد به اینکه مقصود اصلی از دعوت برش به سوی تو

نفوس برش از رذایل وخرافات پاک شود وپاک شدن نفس به خشریت او از خردای نادیرده 

 نیاز اسرت واز تزکیه شام بی کند که خداوند غنی ومحید است وواقامه نامز است وتاکید می

 ،کیه کنردیعنی کسی که ترررز نختم می شود ﴾املصری هلللی اإ﴿وآیه به تزکیه به نفع شامست 

 1.«رسدرود وبه سوی خرداوند رفته وبه پاداش خود میاش هدر نمیتررزکیه

بِّ م أّنام إقالم ﴿ سوِل رم ِ  ُغالما  زکّیاأل نما رم بم لم    .1﴾هم
ی یعنی فرزنرد 3ن«ه دار استبتکلمه زکی در اینجا به معنای هر هیز پر نمو وشایسته و»

 .«دار باشدو برکت ونسل که پر خری

هم یم  ُیؤيت ياالّ ﴿   .4﴾یکَّ زم تم مالم
ل به ایرن وسریله مرا امتقی کسی است که مال خود را انفاق می کند و ،با نظر به آیه قبل»

 3.«خود را به نموی شایسته رشد دهد

                                                 
 .43، آیه طه –3

 .31/311 ،املیزانجملسی،  -3

 .33، آیه فاطر –1

 .34/12،املیزانجملسی،  -1

 .32، آیه ریمم –1

 .31/13 ،املیزانجملسی،  -3

 .33، آیه لیل–4

 .35/153 ،املیزانجملسی،  -3
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لیِهم آیاتِِه و ُیرزّکیِهم وُیعّلُمُهرُم الِکترا م  بمعمث يف يُهواّلا﴿ تلوا عم ا ُمینی رسو   ِمنهم یم

الٍل ُمبنی يُنوا ِمن قبُل لفِ ن کاإو ةواِلکمم     .3﴾ضم
رسند بدین معناست که آنان به رشدی شایسته میتزکیه مردم توسط رسول اهلل»

 کنرد ترا در انسرانیت خرود بره کرامل برسرند وو رفتارهای ارزشی در آنان استمرار پیدا می

 3.«مرگی سعادمتند داشته باشند زندگی و

یشره زکری در قررآن ودر آیرات وتلرف بره هره با بررسی آیات فوق در می یرابیم کره ر

 :معناهایی به کار رفته است

در بعضی آیات زکی به معنای رشد دادن نفس انسان به رشدی پر برکرت وصرالح  -3 

کار رفته اسرت کره مهران معنرای اصرطالحی تزکیره وسوق دادن نفس به سوی نیکوییها به

د ﴿ مانند:ن است ّکیهراأقم رن زم رن یمشراء يّکرُیزم   واهللُ﴿ و 1﴾فلمحم مم رن ﴿و 1﴾مم ذلر  جرزاُء مم

ّکی ّکی ف﴿ و 1﴾ُتزم زم ن تم مم  .3﴾نَّام یتمزّکی لِنمفِسهِ إوم
رد ﴿: پاک شدن مال ورشد آن در مورد زکات وزکات فطره بره کرار رفتره اسرت -3  قم

ن ُتزّکیأ تمزّکی امّلای یؤيت﴿و  3﴾رُهم وُتزّکیِهم هِباهّ طم تُ  ﴿و 4﴾فلمحم مم ُه یم  .2﴾مالم
 .35﴾ة  نفسا  زکیّ ﴿پاک وطاهره که اگر هم گناه کرده آفریده شده است: نفس  -1

رم أزکی لُکم وم أذلِ م ﴿:در معنای پاک تر وپر بار تر وهبرت بکار رفته است -1  .33﴾طهم

ُکمْ ﴿ثنا وستودن خود به کار رفته است:  در معنای مدح و -1 وا أمْنُفسم کُّ  .33﴾فمالم ُتزم

                                                 
 .3، آیه مجعه–3

 .32/331 ،املیزان جملسی، – 3

 .2، آیه شمس–1

 .12، آیه نساء–1

 .43، آیه طه–1

 .33، آیه فاطر–3

 .31، آیه اعلی–4

 .351، آیه توبه–3

 .33، آیه لیل–2

 .41، آیه کهف–35

 .15، آیه نور–33

 .13، آیه نجم–33
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وما ُیدری  ﴿اه عمل صالح نیز استفاده شده است: به معنای در پی پاک شدن از ر -3

ّکی زم هم یم علَّ  .3﴾لم
لی م ﴿پاک شدن از گناه ورشک وطغیان نیز گفته شده است:  -4  .3﴾ ّ یزّکیأوما عم
 .1﴾زکی طمعاما  أّها أ لیمنُظرفم ﴿ تر آورده شده است:به معنای حالل تر وپاک -3
کِ م ﴿ ه است:درمعنای پر خری وبرکت ونسل دار گفته شد -2 ِ  ُغالما  زم بم لم  .1﴾ایّ هم
  

 كیه در قرآ راههای تز

بعردش، برخری  آیرات قبرل و دراینجا با بررسی آیاتی که واژه ای با ریشه زکری دارد و

 :آوریممی ،راههای تزکیه را که در خود قرآن کریم بدان اشاره فرموده

م أفم ﴿ ها وتمقوهاهلم ن دّسیوقد فلِح من زکیها أقد   مها ُفجورم   . 1﴾هاخا م مم
فرماید که ما به انسان تشخیص فجور وتقوی را اهلرام کرردیم، در این آیات خداوند می

 حمروم شد. ،رستگار شد وکسی که خود را آلوده به گناه کرد ،کسی که تزکیه کرد

خداوند اشاره دارد که تقوی راه تزکیه است، مهانطور که در قبل گفتیم تقروی از ریشره 

رسراند کره در اینجرا از هرهه که به انسران رضر مری ،صیانت است عنای حفظ ووقی به م

بایرد از راه  ،پس اگر انسان بخواهد کره رسرتگار شرود نحفظ نفس از گناه مورد نظر است

آن تزکیه کند وخود را ازگناه حفظ کند، این آیه مؤیرد آیره دیگرری از قررآن  له  یبوس وتقوی 

یناُه السربیل نّ إ﴿فرماید: است که خداوند می دم . خداونرد راه ﴾ّمرا کفرورا  إّمرا شراِکرا  وإا هم

امرا  نهدایت را به انساهنا نشان داده است وتشخیص آن را برای ایشان ممکن فرموده اسرت

 بستگی دارد که آن را انتخا  کنند یا خود را از آن حمروم کنند.این به خود ایشان 

نوا  تم آها اّلاینم أیا ﴿ ریطان فم اِت الشَّ ُخُطو تَّبِعوامم ّتبِرع ُخُطرواِت الشَّ ن یم رأُمُر إیطِن ومم ّنرُه یم

املاِ ب  وم
ِ
ر ولو  فمضُل انْ رُلفمحشاء کری ِمرنُکم ِمرن  هللکم محمُته ما زم رٍد أعلیکم ورم  هللبمردا ولکرنَّ اأحم

ن یشاء وا ّکی مم لیم هللُیزم  . 3﴾سمیٌع عم

                                                 
 .1، آیه عبس–3

 .4، آیه مهان–3

 .32، آیه کهف–1

 .32، آیه مریم–1

 .3-35، آیات شمس–1

 .33، آیه نور–3
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بدنبال او نباشد  ریوی نکنید وهای شیطان پفرماید که از گامدر این آیه خداوند بیان می

 ،فرماید اگر فضل ورمحرت خداونرد نبرودسپس می نخواندکه شام را به کارهای زشت می

 کنرد کره شرنوا وید وخداوند هرر کره را بخواهرد تزکیره مریدشنمی هیچ ی  از شام تزکیه

کره خداونرد شرامل حرال  اسرت پس یکی از عوامل تزکیه توفیقات وامدادهاییداناست. 

موفرق بره  ،کند و کسی که استعداد تزکیه در او باشد تا امداد وتوفیق اهلی نباشردان میبندگ

 شود.فقط با یاری وعنایتی از جانب اوست که تزکیه حاصل میاین کار نخواهد شد و 

قم ﴿   دم م صم
لیِهم  ةٌ ُخاِمن اممواهِلِ لَّ عم ّکیِهم وُتطمّهرُهم هِبا وصم ُرم واإُتزم ٌن هلم کم  هللُنَّ صالتم م سم

 .3﴾ٌع علیمیسم
 امرا نپاک شردن مرال منظرور اسرت منظور از ُتزّکیهم رشد ونمو مال آهنا و، در این آیه

هون نفس تعلق به مرال  نشودمی زیمال باعث پاکی وتطهری نفس انسان نمهنی دادن زکات 

 بریون کردن شود وجدا کردن مال ودارد واگر انسان بتواند آن را بدهد، باعث تزکیه آن می

دیگر حقوق مرال خرود  دادن زکات و پس نحب آن از دل خود باعث هتایب وتزکیه است

 از راههای تزکیه می باشد.

هم بمل ا﴿ ّکونم امنُفسم رم اِلی الّاینم ُیزم ن یمشاء و  ُیظلمونم ف هللامملم تم  . 3﴾تیالُیزّکی مم
کننرد ثنرا مریدر این آیه خداوند می فرماید آیا ندیدی کسانی را کره خرود را سرتایش و

 کند.پندارند؟ بلکه خداوند هر که را بخواهد پاک میوخودشان خود را نی  می

توانیم به عنوان یکری از راههرای تزکیره نستودن خویشتن را می در اینجا مدح نکردن و

ترر از دیگرران از نظرر عمرل بدانرد ومهینطرور در اینکه انسان مهیشه خرود را پراینی ،بدانیم

وزمینره ه پاک شردن انسران اسرت انکسار وتاّلل کند خود راشه احساس برابرخداوند مهی

 مهانطور که در روایت نیرز داریرم در معنویرات انسران .عمل هبرت را برای او فراهم می کند

باید به با تر از خود نظر کند ودر مادیات باید بره پراینی ترر از خرود نگراه کنرد ودر رفترار 

 ی ظهور کرده است.بارزنیز این نکته بصورت معصومنی

ُه یم ﴿ علَّ عه الاّ وم ما ُیدری م لم تمنفم اّکُر فم  . 1﴾کریزّکی، امویم
دانی شاید او پاک شود یا پند گرید وآن پند سرودش دهرد. در فرماید: توهه میخدا می

عنوان یکری از راههرای تواند بهو ذکر میمقارن وقرین با ذکر آورده شده است اینجا تزکیه 

                                                 
 .351، آیه توبه–3

 .12نساء، آیه  –3

.1-1، آیات عبس–1
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ذکر به معنای یادآوری وتاکر وپند پایری معنا شده اسرت وآن  ،قرار گرید تزکیه مورد نظر

ثبراتی دنیرا یراد خردا وآخررت اسرت وذکرر بری ذکرر و ،شرودذکری که باعث تزکیره مری

کنرد ترا دهد واو را آماده میبه سوی تزکیه سوق میارزشی متات دنیا است که انسان را وبی

ربیت کند. در مورد ذکر که خود مقدمره تزکیره زندگی اخروی ت خود را برای جاودانگی و

 از مجله: نشوداست نیز آیات فراوانی در قرآن دیده می

لرحرتم رسإ﴿ ام ریم الشَّ ریهروذم عم ّن إام   انِ ریطررزُ  الّش رِحر ئ م رولرأاهلل  ِذکررا   سرِهمُ نطاُن فم

 . 3﴾رسونم ُهُم اخلا انریطرز م الشَّ رح
ذا ُتلیمرت علریهم آیاُتره زادهُترم ایامنرا  إوم ِجلمت قلروهُبُم و هللُر اذا ُذکِ إاینم لّ ّنام املؤِمنونم اإ﴿

 . 3﴾لونم وکَّ تم هّبم یم لی رم وعم 
ِجلمت قُ  هللاّلاینم اِذا ُذِکر ا﴿ لی ما لُ وم رالأوهُبُم والّصابرینم عم ُم واملُقیمری الصَّ ومِمّرا  ةصراهبم

قناُهم ُینِفقون زم    .1﴾رم
ُه  هللذا ُذِکرم اإو﴿ حدم توم زَّ اینم ِمن دونرِه لّ واِذا ُذِکرم ا ةمنونم بِا ِخرؤُقلوُ  الَّاینم   یُ  اشامم

    .1﴾ذا هم یمستمبرشونإ
ن ﴿ مم ِه ُثمَّ أوم بِّ رم بِآیاِت رم ُم مِمَّن ُذکِّ ضم عنها أظلم  .1﴾ونمِمنم املُجرمنیم منتق إنَّاعرم
ن ﴿ ضم وأومم امعرم ّبه فم رم بآیاِت رم ُم مِمَّن ُذکِّ نها ونمِسیم ظلم داه ما عم ممت یم دَّ . 3﴾قم
ران نم ﴿ ِت الاِ فماکَّ شیفعم َم ن  یاّکُر مم نَُّبها ا ّکری سم تمجم  . 4﴾شقیألویم

بررای مؤمنران وکرافران متفراوت  با نگاهی امجالی به آیات فوق در می یابیم که اثر ذکر

 است وحال آهنا نیز در مقابل آن متفاوت است.

 ثمرره   وکند برآهنا غلبه می کند ودور می* کافران: شیطان ذکر ویاد خدا را از نظر شان 

وقتی یراد  .خرسان است، مهچننی کافران وکسانی که به آخرت ایامن ندارند کافران برای آن

اینکره کسری کره  از آن اشرمئزاز دارنرد و جوینرد وتربی مری ،آیدوذکر خداوند به میان می

آخرتری را کره  ت وظلم بره خرود کررده اسر ستمکار است و ،اعراض از ذکر خداوند کند

                                                 
 .32، آیه جمادله–3

 .3، آیه انفال–3

 .11، آیه حج–1

 .11، آیه زمر–1

 .33، آیه سجده–1

 .14، آیه کهف–3

 .33و  35و  2 ، آیاتیعلأ–4
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فراموش کرده است، وخداوند هم بواسطه این دوری از یادش برر هشرم  ،درپیش رو دارد

کند که اگر صرالح افکند. مهچننی فرد شقی از شنیدن پند دوری میودل وگوشش پرده می

 کرد.بود این کار را نمی

 ا وقتی یاد وهنت، آاند با کافران متفاوت اساثر ذکر بر مؤمنانی که اهل تزکیه منان:ؤ* م

هرم شود وهنگامی که آیات قرآن که آنقلوبشان ترسان وخاشع می ،شودذکری از خدا می

شرود بر آن افزوده می ایامنشان زیادتر شده و ،شودبر ایشان تالوت می ،مصداق ذکر است

تر بر مصرا ب شود که راحتکنند ومهچننی یاد خدا باعث میبر پروردگارشان توکل می و

 کنند وبه یاد او نامز بپا دارند ومهچننی به دنیا ومال دل نبندند واز مالشان به فقرا انفراق صرب

اگر سودمند افتد که کسی کره  ،فرماید که تاکر دهمیمهچننی خداوند به پیامربکنند. 

پس ذکر که از راههای تزکیه ن پند پایر است برای او سودمند است و ،ترسداز خداوند می

 اند در پبشربد اعامل بسیار سودمند واقع شود.است می تو

ّکی ﴿ زم ل ل م اِلی امن تم تمخشی فقل هم امهدی م اِلی رُب  فم  .3﴾وم
ّکی به معنای دوری از طغیران اسرت و ،در این آیه مهانطور که گفته شد زم برا توجره بره  تم

خاشرع مضمون آیه بعد می فهمیم که دوری از طغیان وتزکیه وهدایت با ترس از خداوند و

شی به کار رفته واین نیز یکی از راه نپایر استشدن قلب برای او امکان هرای هون لفظ َتم

 تزکیه است.

 تزکیه در قرآن بیست وپنج بار به کار رفته وساختار مضارت آن بیشرتین کاربرد را دارد.

ن بره آ کار رفته است وتزکیه است که در آیات قرآن بههای ای از راهاین مطلب خالصه

بررسری شرده  ،هایی برا ریشره زکری در آن وجرود دارداشاره شده، البته فقط آیاتی که واژه

های تزکیه در کل آیات قرآن بسیار است کره در اینجرا جمرال بحرث در مرورد آن راه ،است

 نیست.
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 تزكیه در هنج البالغه

 در هنج البالغهتزكیه از ديدگاه للی

سخنی  زم به ذکر است که کلمه تزکیه در زبان فارسی از ی  برار معنروی  پیش از هر

در بعضی موارد . مثبت برخوردار است که در زبان عربی در اغلب موارد بدین معنا نیست

ُزّکیم در معنای خود ستایی یا ستوده  321طور مثال در خطبه ب نتزکیه بار معنایی منفی دارد

 شدن کسی است.

نُه ِمن تمزِکیم لمو» یم اهللُ عم َّر ة  ما هنم رم ذاِکٌر فضرا لم مجم کم ام ُه لم اگرر خداونرد هنری  3ن«ةاملمرء نمفسم

 فضا ل فراوانی را بر می شمردم. ،فرمود که مرد خود را بستایدنمی

ٌد من يذا ُزکِّ إ» هُ امحم  3.«ُهم خافم ممّا یمقوُل لم

 نهرای دیگرریلاا معنای مثبت تاکیه در زبان عربی وهنج البالغه باید از رهگرار واژه

امرا از سروی  نمهچون تطهری، مکارم اخالق، قلب سلیم وتقوی مورد بررسری قررار گررید

ر کند کره دطریقه وراهکار تزکیه را طوری بیان میهای متعدد امام علیدیگر در خطبه

 حقیقت نوعی تعریف وبیان حقیقت تزکیه است.

                                                 
 .33نامه البالغه، هنج - 3

 .321به خطمهان،  - 3
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ُه  مروٌ إ»د: فرمایرضورت تزکیه وتربیت نفس میدر امام 314در خطبه  أجلممم نمفسم

ها بِِزماِمها فم  مم زم عايصأبِِلجاِمها وم ن مم ها بِِلجاِمها عم کم ها بِِزماِمها  مسم  3«.اهلل ةلی طاعم إاهلل وقادم

 بدین ترتیب است که:حقیقت تزکیه لاا از نظر امام علی

نفس انسان مهچون مرکب هموشی است که نیاز به اصرالح وتربیرت دارد واگرر  -3        

افکند. عقل ونفس انسران مهرواره در کشراکش برا انسان را به پرتگاه هالکت می ،رها شود

 انسان در راستای تزکیه قدم برداشته است. ،آنگاه که عقل پریوز شود یکدیگرند و

به او اجازه انجام هر رفتراری را  تواند و باید مهار نفس را بدست گرید وانسان می -3       

 او را از معصیت دور کند. ندهد و

راه صحیح ونخستنی تزکیه عادت دادن نفس به انجام کارهای نی  وباز داشتن آن  -1       

 از انجام معاصی است.

زیرعم ا مخرالقِ  إُثمَّ » :بر اخالق نیکو تأکید فرمودنیز امام 343در خطبه  ّیراُکم وهتم

ها سپس مراقرب باشرید کره اخرالق نیکرو را در هرم نشرکنید وآن را دگرگرون 3ن «وتمرصیفم

 نسازید.

 دو نتیجه حاصله:

 حفظ قالب اساسی اخالق ودر هم نشکستن قالب اصلی آن. -3

ریف بردان اشراره ردگرگون نکردن وتغیری شکل ندادن اخالق صحیح که واژه تص -3

 دارد.

 

 كسب اخالق نیکو وارصار بر آ 

بیإفم » صم ُصربمُکم ملِمکراِرِم اخِلصرال ةن کانم  ُبدَّ ِمنم العم لیمُکن تمعم پرس اگرر در تعصرب ن 1«فم

 ورزیدن ناهارید برای اخالق پسندیده وافعال نیکو تعصب داشته باشید.

 انرد های قبیلگی اخالق فراگریی بود که مردم عر  سخت بدان متخلرق برودهتعصب

ایرن عرادتی  های بسیار پایامل مری شرد ووگاه بخاطر مهنی تعصبات حق کتامن شده وخون

 برای مبارزه با آن راهکار نیکویی ارا ه می دهد ومی فرماید:بود که حرضت

                                                 
 . 314خطبه البالغه، هنج - 3

 . 343 طبهخمهان،  - 3

 . 323 طبهخمهان،  - 1
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 ،اگر ناهار به تعصب ورزیدن هستید وترک آن بصورت دفعری برایتران مشرکل اسرت

پس ن ندیده تعصب بورزید وپافشاری کنیدسسعی کنید در پایبندی به اخالق نیکو وکارها پ

 که ستوده شده است. نوت مثبت تعصب در انجام کارهای نیکو شایسته می باشد

خود طالیه دار تزکیه واخالق نیکو برای مردم بوده وهبرتین الگرویی کره امام علی

به این مطلب اشراره  34 همهواره مردم را به کسب مکارم اخالق دعوت می نمود، در خطب

شتمُکُم املمعروفم ِمن قمويل» شده است: فِعيل وم فمرم  ون 3«ريخالِق ِمرن نمفسراألریتمُکم کرا مم أوم  وم

ها را با اعامل وگفتار خود در میان شام رواج دادم وملکات اخالق انسرانی را بره شرام نیکی

 نشان دادم.

ت روبا رفتار وگفتار خویش راه تزکیه را بره انسراهنا رهنمرون شرد ورضامام علی

 اخالق نیکو را برای آنان یاد آوری کرد.

فمطروبی » فرمایرد:مری ،نیز در مورد کسی که قلرب سرلیم دارد 331خطبه در امام

لیم،  يلِا لٍب سم ن ُیردیهِ أقم نَّب مم دِیه وجتم ن هم خوشا به حال کسی که قلبی سامل دارد، 3ن«طاتم مم

 گزیند.دوری می ،دکند واز شیطان گمراه کننگر را اطاعت میخدای هدایت

 زمه داشتن قلب سلیم اطاعرت وبنردگی خداونرد اسرت وبنردگی از منظر علی

دوری کنرد وکوشرش شود که انسان از متام گناهان وزشرتیها پروردگار نیز زمانی حمقق می

فضا ل ونیکوییها را بدست آورد واز رش شیطان رجریم بره خداونرد پنراه برربد واز او  ،کند

 ری بخواهد تا بتواند قلب سلیم را کسب کرده وبه سعادت راه یابد.یا استمداد طلبد و

ها وراهکارهایی برای های متعددی طریقهدر خطبهمهانگونه که ذکر شد امام علی

 .تزکیه بیان فرموده که در حقیقت نوعی تعریف وبیان حقیقت تزکیه است

رعم  ةفراتَّقوا اهلل تمقیَّر»:ددر این باره می فرمایرحرضت 31در خطبه  شم رِمعم فمخم رن سم مم

ِجلم  وم ، وم فم مفم فماعرتم امقرتم م فم وم ، وُعرربِّ رنم رنم فمامحسم ایقم ، وم وم رم برادم رم فم ، وحراذم رم افمرعِملم ُحراِّ ، وم م عتمربم

تم  ، فمامرسم ، وراجعم فمتا م امفادم ذمخریم  طالِبا  ونجا فمحِارم یرم  ةهاِربا ، فم  1.«ةوم امطا م رسم

که سخن حق را شنید وفروتنی کرد، گناه کرد واعررتاف  از خدا هونان کسی پروا کنید

ترسید وبه اعامل نیکو پرداخت، پرهیز کرد وپیش تاخت، یقرنی پیردا کررد ونیکوکرار  ،کرد

شد، پند داده شد وآن را به گوش جان خرید، او را ترساندند ونافرمانی نکرد، به او اخطرار 
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بره سروی حرق حرکرت کررد واز شد وبه خدا روی آورد، بازگشرت وتوبره کررد، شرتابان 

 سود طاعت را ذخریه کرد وباطن را پاکیزه نگه داشت. ،ها گرَتنافرمانی

ارا ره فرمروده،  ،برای انسان صالی که اهل تزکیه مری باشردالگویی که امام علی

 :که کسی است

در مقابل سخن حق فروتن وخاضع است واگر هره سرخن حرق بره مرااق نفرس او  -

 کند.آن عمل میاما به  نخوش نیاید

کنرد ودر صردد جرربان برر به پیشگاه خداوند اعررتاف مری ،اگر گناهی از او رسزند -

 آید.می

 کنند وبه اعامل صالح مشغول است.در مهه حال پروای خداوند می -

کند تا مبادا با تعلرل از کارهرای کند ودر انجام خریات شتا  میاز گناهان پرهیز می -

 نی  منرصف شود.

های پروردگار ایامن ویقنی دارد ودر پی عقیرده خرود عمرل صرالح انجرام فرمودهبه  -

 دهد.می

اش گاارد غرور مانع پند پایرینمی دهد وبه آن گوش می ،اگر سخن وپندی بشنود -

 شود.

 

 راههای تزكیه مصاديق و

 ،شرودان را بر تزکیه وهتایب رهنمرون مریسدر این بخش به بررسی صفات نیکو که ان

 :پردازیممی

 یتقو 

شود که آن نگهرداری خویشرتن واژه تقوی در مورد انسان به خود نگهداری تعبری می»

صود راز مهمررتین صرفات کره انسران را بره رسمنرزل مقر .«از رشور وآفات نفرس اسرت

 هللابرادم وصریُکم عِ أ» :مری فرمایرد 331خرررطبه در علی امام اند تقوی است.رررسمی

ت شرام را بره تقروای اهلری  !ای بندگان خدان 3«ُمبِلغ ومعاٌذ ُمنِجع زادٌ  املمعاذ، االّزاُد وهِبم  يهِ  يالَّ

 .است سفرقیامت توشه  و  کنم که زادسفارش می

 گرداند.پناهگاهی است که ایمن می رساند وای است که به منزل میتوشه ،تقوا
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لمی ا» فرماید:یم 34خطبه مهچننی در  ِلُ  عم أُ  لتَّقوی ِسنُخ امصلٍ  هم لمیها زرُت  و  یمضمم عم

وکشتزاری کره برا تقروی آبیراری  نگردد نابود ،آنچه براساس تقوا پایه گااری گرددن 3«قمومٍ 

 تشنگی ندارد. ،شود

ر و طایرااخلم  ة  وبِرالتَّقوی تمقطمرُع مُحمرأ»آمده است: 314خطبه در  ُک الغایم  ةبِرالیقنیم ُتردرم

یقرنی بره برتررین  برا گناهان را می توان بریرد وریشه  پرهیزگاری با آگاه باشیدن 3«صویقُ ال

 دسرتسی پیدا کرد. نتواجایگاه معنوی می

ن »آمده است:  313خطبه در  رم أفممم زم  شعم لُبه بررَّ هُلرهُ  الّتقوی قم ُلرهُ  مم مم عم کسری کره ن 1«وفازم

 کارش پریوزگردد. در و شود کارهای نیکوی او آشکار، قلبش بپوشاند را بر تقوا جامه  

رعم الّتقروی»آمده است:  21 حکمتدر  ُل مم مم ِقلُّ عم بَّرُل؟   یم ِقرلُّ ماُیتمقم یرفم یم هریچ ن 1«وکم

 کاری با تقوا اندک نیست وهگونه اندک است آنچه که پایرفته شود.

ربال  إفم  اهللِ بِتمقوی فماعُتِصموا»آمده است:  325خطبه در  را حم ُترهُ  وثیقرا   نَّ هلم عِقرال   و ُعروم  مم

نیعا   ُتهُ  مم دسرتگریه آن  آن اسرتوار و رشرته   که روی آورید، ترس از خدا و پس به تقوان 1«ِذروم

 پناهگاهی مطمئن است. ،قله بلند آن حمکم و

ن »آمده است:  323خطبه در  ام أفممم دا د بمعدم  خم نُه الشم بمت عم زم ها بِالتَّقوی عم حلمولمت وا ُدُنوِّ

ُه ا ُمر هِتا ُبعدم  لم رارم  هاتلخی دور گردند، او سختیها از نتخا  کند،ا پس کسی که تقواران 3«مم

 شد. برطرف خواهد هاناراحتی مشکالت و فشار شریین و

 :یابیمنکته درمورد تقوا دست می با تأمل درفرازهای فوق ازهنج البالغه به هند

 رساند.به رسمنزل مقصود می انسان را قیامت است و توشه   ی( تقو3

 گردد.هرگز نابود نمی ،ااری شودگپایه که براساس تقوا ( آنچه3

 .شودگناهان نابود می شه  یر یتقو ( با1

 .شودنمی نابود هرگز، که با تقوی باشد ی( کار1

کسری کره  زیررا)ندکهارا به شریینی ومشکالت رابه آسایش تبدیل میتلخی ،ی( تقو1

ه مهرنی بر را ت خرودررنه خواس نریدگمهیشه رضای اهلی رادرنظرمی ،باتقوی مأنوس است

                                                 
 .34 طبهخالبالغه، هنج -3

 .314 طبهخمهان،  -3

 .313 طبهخمهان،  -1

 . 21 طبهخمهان،  -1

 . 325خطبه مهان،  -1

 . 323 طبهخمهان،  - 3
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تررین عامرل وی بره عنروان قرویتقرتوان ازمی لاا ن(شودیل مشکالت برایش آسان میردل

 تزکیه نام برد.

 اءرررعالی کره منشرررمقدس ومت الغه نریویی است روحی،ررج البررتقوی ازدیدگاه هن»

 به سوی ارزشهای معنوی وفوق حیروانی وگریرز کشش گردد،می اییررشها وگریزهررکش

کره بره روح انسرانی  تقوی حالتی اسرت ،البالغه هنج نظر از لودگیهای مادی.پستیها وآ از

شرده  البالغه تأکید درهنج کند.مسلط بر خویشتن می آدمی را دهد وشخصیت وقدرت می

ن داننردحمدودیت می بعضی تقوی را اما نزندان و پناهگاه نه زنجری که تقوی حفاظ است و

 3.«می دهندوحکم به خرابی حصارتقوی  نه مصونیت

 تقوی مراتب

 تقوی دونوت است: ،مطّهری از دیدگاه شهید

 که ضعف است یی( تقوا3 

 که قوت است. یی( تقوا3

ازحمیط گناه فررار ، از آلودگیها نگاه دارد ست که انسان برای اینکه خودراا نوت اول این

 می کند.

بره او  آورد کره قروتی بوجرود حالرت و، سرت کره انسران درروح خرودا نوت دوم این

 کره وسرا ل و درحمیطری قررار گررید اگرر کرهیبطور دهرد،روحی مری مصونیت اخالقی و

 3.«را حفظ می کند آن حالت او ،موجبات گناه فراهم باشد

دومرتبه نرازل وعرالی  در قرآن تقوی را» مراتبی دارد: تقوی دیدگاه دکرترسوش نیز از

اا فاتَّقوا﴿نازل آن  مرتبه مطرح کرده است:  س مکّلف اسرتهرک یعنی ناست 1﴾مستمطمعتُ مم

اُهم أای﴿ ست که فرمود:ا آن ،عالی تقوی مرتبه استطاعت خویش تقوی بورزد. درحد  نم یاالَّ

نُوااتَّقوا اآ تقروی  ،که شایسته مقام اوسرتخداوند آن گونه  درمورد یعنی ن  1﴾حقَّ ُتقاتِه هللمم

 .«بورزید

                                                 
 .353، سریی درهنج البالغهمطهری،  -3

 .4 ده گفتاری، ،یمطهر -3

 .33تغابن، آیه  -1

 .353آل عمران، آیه  -1
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مهران  ،ف کره شرهیدمطهری فرمرودهیر فوق درمی یابیم که تقوای ضعظن از مقایسه دو

وای عرالی قرتقوای نازل است که دکرترسوش به آن اشاره کرده وتقوای قدرت نیز مهران ت

مهران  ،یتقرو از منظرورتقوی از مولی علری فرازهای انتخابی درمورد در البته است،

 با ی تقوی است. مرتبه  تقوای عالی است که 

 تقروا مرتبه تکرارشده است. 355ش بیش از مشتقات و مرتبه 11تقوی درهنج البالغه »

متّقرنی کره  درخطبره مرتبه تکررار شرده اسرت. 315مرتبه ومشتقاتش بیش از 34قرآن  در

صرفت بررای  335مّهام شرهرت دارد، خطبه  به  وسوم هنج البالغه است و ونود صد خطبه  

کره ی  نریوی نامر ی کنرتل کننرده اسرت وحرالتی اسرت  یتقو متقنی شمرده شده است.

اهرل تقروی  صرفات مّهام، خطبه   3.«ی  امرقلبی است باعث اجتنا  ازمعاصی می شود و

 .کندمتقنی را بررسی می یا

 

 صرب

تزکیه صربمی باشرد کره بره مصرادیق آن  از تقوی یکی از تأثریگاارترین صفات در بعد

 :شوداشاره می

فم » آمده است: 33خطبه در  ربم استمشِعُرواالصَّ ُه امدعی اِ إوم واستقامت را  صربن 3«لمی النَّرِص نَّ

 آورد.که پریوزی می شعارخویش سازید

بررتن انسران وهسربیده بره  باشد کره دا رام  عر به معنای لباس زیرین میشم  زا وااِستمشِعر

یراری  را احروال او درمهره   و شدمالزم انسان با دا ام   نند لباس زیرباید ما نیز صرب اوست و

 کند.

ُکمإفم » آمده است: 33خطبه در  رربم رنُکم فمالیمغِلربم المرراُم صم رزم م ذلِر  عم پرس ن 1«ن عم

 تالش کنید که حرام برصربتان غلبه نکند. ،این صفات رافراهم کنید مهه  اگرنتوانستید 

وا ةفماستمدرکوا بمقیَّ »آمده است:  33خطبه در  اصرِبُ اِمُکم وم ا ایَّ پس بازمانرده ن 1«امنُفسُکم هلم

 ها پیشه کنید.برابر ناروایی بردباری در و صرب ودریابید  ایام خویش را

                                                 
 .33-33،اخالق اسالمی در هنج البالغهمطهرى،  -3

 .33 طبهخالبالغه، هنج -3

 . 33 طبهخمهان،  -1

 . 33 خطبهالبالغه، هنج -1
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ترالش : فرمایردسپس مری کند وبه بعضی صفات تأکید میاین فرازها حرضت در

عمرتان را  هیبق بیهوده رصف کرده اید، اگرعمرتان را صربتان غلبه نکند و که حرام بر کنید

 بسریار ،دسرت داده ایرد زمقابل قسمتی که ا مانده ازعمرتان درقسمت باقی زیرا نصربکنید

 زمان کوتاهی برایتان باقی مانده است. اندک است و

 اقسام صرب

ربان،» رُبصم ربٌ  الصَّ ل صم ُه وم  یعم رٌب عاّم ُمبُّ  ماتمکرم  برر صررب شکیبایی دو گونه است،ن 3«صم

 آنچه دوست داری. بر صرب خوش نداری و آنچه

 ربگفته شرده اسرت کره درصر های دیگرری ازبندیدیگر تقسیما مه درروایات از

 بحث روایات بررسی شده است.

ر» رربوُرالظَّفم مررانإوا   یمعررِدُم الصَّ دسررت  از انسرران شررکیبا پررریوزی ران 3«ن طررالم بِررِه الزَّ

 زمان آن طو نی شود. هرهند و دهدنمی

هرهندکره  ،اگرصرربکنی: فرمایدپریوزی تأکید شده است ومی بر به تأثریصرب اینجا در

 خره به پریوزی دست می یابی.ألاما با ،ی بگاردزمانی طو ن

رِب،» لمیکم بِالصَّ رب نَّ إفم  عم أسِ  الصَّ املرَّ ریم  ِمنم  ِمنم ا یامِن کم ِد وم خم رُه  يف اجلمسم عم ٍد  رأسم مم سم جم

ربم  يف و  هُ  ایامٍن  صم عم  و ،بردن شکیبایی که شکیبایی ایامن را هون رساست بر باد برشامن 1«مم

 ارزشی ندارد. ،کیبایی هونان بدن بی رسایامن بدون ش

توان گفت بعداز تقوا صرب مهم ترین صفتی است کره انسران را بره تزکیره رهنمرون می

 دهد.بندگی خداوند یاری می در را شود واومی

 برحوادثامری ممؤماا  صرب

 نمونره  کره  شرود ای ذکررشایسرته اسرت خطبره ،از هنج البالغه زهای صرباپایان فر در

 : ذکرشده است آن درصرب مولی علی یالاع

نمظمرُت فم » یتإُمعنٌی  ذا لمیسم يلإفم نِنُت  ،يّ  امهُل بم ای  فمضم لمی القم یُت عم ِن املموِت، وامغضم هِبِم عم

ُت  ربم جا وصم لمی الشَّ بُت عم ِ لی  ورشم لی أعم ظِم وعم رَّ أخِا الکم م مم لقم پرس ازوفرات ن 1«ِمن طمعِم العم

                                                 
 .11 خطبه ،البالغههنج -3

 .33 مهان، خطبه -3

 .33 طبهخمهان، -1

 .33 طبهخالبالغه، هنج -1
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بره  پس ندیدم، خود یاور پس بجزاهل بیتم کسی را ،کردم نگاه به اطراف خودامربیپ

آن  گلویی کره اسرتخوان در با بستم و فرو را خارخود مرگ آهنا رضایت ندادم وهشم پراز

بررر جررام  صررربکردم و برخشررم خررود نوشرریدم و جررام تلررخ حرروادث را ،کرررده بررود گررری

 ترازحنظل شکیبایی نمودم.تلخ

 

 رضا

 آنچره کره پروردگارمتعرال بررای انسران قضای اهلری وراضی بودن به  به معنای: رضا

 .خواسته می باشد

نِزُل  مرم ألنَّ اإفم »   یم
ِ
امء طمراِت املمطمر ألای إلم  ِمنم السَّ قم ا ِمن ِزیادم  ّل لی کُ إرِض کم  ةنمفٍس باِم ُقِسمم هلم

أیم أ إِن رم ُدُکم أ و ُنقصاِن، فم ضریم ألحم رُه فِتنمرو نمفرٍس فمرال تکروأ مرالٍ  وأامهٍل  يف ةخیِه غم ن 3«ةنمنَّ لم

 و مری آینرد، هون قطرات باران از آسامن به سوی انسراهنا فررود نکه تقدیرهای اهلی بدانید

 اهل و برای برادر خود برتری در شام یکی از پس اگرن رسدزیاد به اومی هرکسی کم یا هبره

 که فریب خورد. مبادا ،مال مشاهده کند

 در .رضایتمندی به قضرای اهلری هنفتره اسرت ومفهوم رضا  ،خطبه از بطن این فراز در

 راضی باشد و به تقدیر روزی ومعیشت خود که هرکس باید داشاره دارحرضت اینجا

را ازدست ندهد وسخن نراثوابی بره زبران  دیدن نعمت دیگران حالت رضایتمندی خود با

لَّ » د:فرمایمی ازجانب خود هنانچه نیاورد. سم ُه وم ِن اهلل قمضاءم ضینا عم هُ  هللمنا رم برابر  درن 3«اممرم

 های خداوند راضی وتسلیم فرمان او هستیم.خواسته

ضی»  راضی بودن وخرسندی هه خو  مهنشینی است.ن 1«نِعمم القریُن الرَّ

رم » کم من ذم
لم لِلِحساِ  وم  املمعادم  طوبی ملِ مم فاِف و وعم نِعم بِالکم ِضیم  مم نِ  رم به حال  خوشان 1«هللا عم

 از قناعرت زنردگی کنرد و برا و برای حسابرسی قیامت کارکند باشد و دمعا کسی که به یاد

 راضی باشد. خدا

نَّ » ن جم ُت اهللُ عم دم َم رضراُتُه  ة   تِرهِ إو ُتنراُل مم را نسربت بره هبشرت  هرگزخردان 1«ّ  بِطاعم

 توان بدست آورد.را نمی او تیرضا عبادت، با جز توان فریفت ونمی

                                                 
 . 31 طبهخ، البالغههنج -3

 . 14 طبهخمهان،  - 3

 .353 رگاه آفتا ،دربامریزا حممد،  -1

 .333البالغه، خطبه هنج -1

 .43البالغه، خطبه هنج -1
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شده است ومهچننی گفته شرده کره  عنوان مهنشنی نیکو یاد ،فرازهای قبلی از رضابه در

را هگونره  که این رضا دید باید حال راضی باشد، او از خوشا به سعادت کسی که خداوند

ت رررطاع برا رضای اهلری جرز ،فوق اشاره شده که درفراز مهانگونه توان بدست آورد؟می

 جرز که پروردگار داندمی ،یابددر دگی راررانسانی که مفهوم بن .آیدت نمیرروعبادت بدس

پس به معیشرت خرویش راضری ن طاعت ندارد ای جزوظیفه نیز او خواهد ورا نمی وا ریخ

 خرو رضا عزیزی که با هر لات بخش است. رضا هه شریین و زندگی کردن با گردد ومی

 3.اخالق حمسنی(اوکرد) بافرح وعیش روی  ،کرد

 

 اخالص

 به طروری کره انسران درعمرل دهرار ناست داخالص خاص کردن عمل برای خداون

 نگرید. نظر در را کس دیگری جزخداوند رشک نشود و

جا» ن رم ُه ُماِعنا  إنا م أِقنا  وموُ  ُه نؤِمُن بِِه ایامُن مم نمعم لم یه مؤمنا  وضم ُه موحردا  أ و لم ن 3«خلمصم لم

خالص به اوتوجره دارد  اعتقاد با یقنی به اوامیدوار و ایامن کسی که با ،به او ایامن می آوریم

 ایامن دارد. یگانگی او اخالص بر با برابرش کرنش می کند و با ایامنی پاک در و

ِحمم اهللُ » عی وُدِعی أرم ِمعم ُحکام  فموم نا،إمرا  سم دم نبمُه و خافم  لی رشاٍد فم ِمرلم قم ذم مم خالصا  وعم دَّ

فررا گررید وهرون خرو   ،کسی راکه هون سخن حکیامنه بشنود رمحت کند خدان 1«صالا  

 انجام دهد. خالصانه گام بردارد وعمل نیکو ،برتسد خود ازگناهان بپایرد،، هدایت شود

 عمرل تأکیرد اخرالص در اعتقراد و به اخرالص دردراین فرازهای خطبه حرضت

روح اعامل اسرت  ،اخالصوداشت  زیرا ایامن وعمل بدون اخالص ارزشی نخواهد نددار

 دداشت.که بدون آن عمل ارزشی نخواه

 

 

 

 

 

                                                 
 . 43 طبهخالبالغه، هنج -3
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هد  زر

 آن بی توجهی به دنیاست. عمده  که  تعاریف متعددی ذکر کرده اند بزرگان برای زهد

ا النّاس،أ» بدین معناست:نگاه امریاملؤمننی از زهد هاد هُّ رل وا ةالزَّ رکُر لقمرُص ا ممم شُّ

املمحاِرم ِعندم  رَّ ُت ِعندم م والتَّوم  شرکرگزاری در آرزو و یعنی کوتاه کردن زهد !ای مردمن 3«النِّعم

 برابر حمرمات. پرهیزدر برابر نعمتها و

اشراره  ،آورنردمری را بوجود روی هم زهد به سه مسئله که بردراین فراز حرضت

 اند:کرده

 از حرام زی( پره1 ی( شکرگزار3 کردن آرزو ( کوتاه3

بره آهنرا  ولی دلبستگی ،کندنعامت استفاده می از گفته اند که انسان زاهد درمعنای زهد

هرون هشرم بره  پس آرزویش کوتاه است و ،نعمتها ندارد ندارد وهون دلبستگی به دنیا و

 کند.حمرمات نیز پرهیز می گناهان و از شکرگزاراست و ،آخرت دارد

                                  زاهد دركالم امریاملمؤمانی و زهد

  یعلردیردگاه  از دحال ببینریم زاهر تناس شده یبررسدیدگاه امریاملؤمننی از زهد    . 

 ؟ستیک

هاد: ةصف ِمنها يف و» لیمسوا ِمن امهِلهرا، هلِ أِمن  قموما  ا کانو الزُّ نیا وم رن  فیهرا فمکرانوا الدُّ مم کم

، رونم ام ِملوا فیها ماحیم نیا یُ أ امبداهُنُم بمنیم ظمهراين تقلَُّب  لمیسم عم روتم امجهل الدُّ ظَّمون مم اِدِهم سرعم

دُّ  ُهم امشم کره دنیاپرسرت  زاهردان گروهری ازمرردم دنیاینردن 3«حیاهِتِمأ عظاما  ملِموِت ُقلوِ   وم

آگاهی  دنیا با در ،اما آلودگی دنیا پرستان را ندارند نکنندزندگی می دنیا در پس باشند،نمی

ای هایشان بره گونرهبدن ،گریندازمهه پیشی می هاترک زشتی در کنند وبصریت عمل می و

 هراکه مرگ بدن می نگرند را اهل دنیا، رکت است که گویا میان مردم آخرتندتالش وح در

 دانند.بزرگرت می مرگ دهلای زندگان را آهنا اما نشامرندبزرگ می را

 آن استفاده کردن درحرد از دنیا زیستن و مهان در ،ذکرشدهرترکالم حض آنچه در

هرگرز بره ، دارد پریش رو را زیرا کسی که آخرت ندل نبستن به نعامت آن است رضورت و

 تعلقات دنیوی دلبسته نمی شود.

                                                 
 . 315 طبهخالبالغه، هنج -3

 .112 کمتحمهان،  - 3
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تمنِی ِمنم الُقرآن: قرال الزُّ » حکمت زیر نیز مهنی مفاهیم هنفته است:این  در لمم ُه بمنیم کم هدُکلُّ

حوا باِم  الیلِکم  اهلل سبحانمُه: لی مافاتمُکم و  تمفرم وا عم برنی دوکلمره ازقررآن  زهردن 3«تراُکمأتمأسم

 شادمان باشید. ،به آنچه به شامرسیده حرست نخورید و ،رفته دست شام از هبرآنچ تا است

 را زهرد جوانرب مهره   ،بره آینرده شرادمان نباشرد کسی که برگاشته افسوس نخرورد و

هدِ أ»: است کرده رعایت الزُّ
ِ
هِد اِخفاء ُل الزُّ ن اسرت پنهان داشرتن زهرد، برترین زهدن 3«فضم

ارزش عملرش را  ریا باطل نمی کند و با زهدش را و است واجر ریا بدور زاهد از پس فرد

 بنی نمی برد. با وفی نگهداشتن آن از

 زهد فلسفه

 هننی آورده است: را های زهدفلسفه ،شهید مطهری درکتا  سریی درهنج البالغه

 سراده و جهرت آن از زاهرد مقردم داشرتن، برخرود دیگرران را یعنرین ثاریا ایثار: -3»

بره  آنچره دارد و به آسایش برسراند دیگران را ت زندگی می کند تادرکامل قناع تکلف وبی

 باشند. نعامت برخوردار دیگران از ومی خواهد نیازمندان می بخشد

یعنری شخصری  ناقشارحمروم اجتامت اسرت مهدردی با، زهد فلسفه دیگر مهدردی: -3

 کنرد ویولی درمقابل مردم احسراس مسرئولیت مر نبنوشد و تواند بخورده میهاگر زاهد

 1.«آهنا مهدردی وهم سطحی کند با دوست دارد

املرؤمننی وملم  بِرامن ُیقرالم يل امأقنمُع ِمن نمفسر» البالغه می فرماید: درهنجیعلامام  اممریم

هِر امو امکونم ُاسوم  ُاشارکُهم يف کاِرِه الدَّ ُم يف ةمم ریشِ  ةُجشوبم  هلم قرانع باشرم بره نفرس  آیران 1«العم

آهنرا رشیر  نباشرم یرا  درسرختیهای روزگاربرا خوانند واملؤمننی میامری مهینکه مرا، خود

 درسختیهای زندگی برای آهنا الگویی نباشم؟

درحالیکره کلیردهای خرزا ن  ،حمرومنی امرت و مهدردی با فقرا یبرانیاملؤمنامری 

درد آهنرارا درد به نران جرویی کفایرت مری کردنرد و ،دست داشتند در بیت املال مسلمنی را

 دانستند.یخویش م

                                                 
 .33 کمتحهنج البالغه،  -3

 .333،331 سریی درهنج البالغه،مطهری،  -3

 .11نامه  ،هنج البالغه -1
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 آزادگی منافات دارد و احتیاج با و نیاز .آزادگی است، بعدی زهد فلسفه   ی:گآزاد -1»

 .است آزادگی ه  یمابی نیازی  زهد و

  حافظ می گوید: 

 است آزاد زهرهه رنر تعلق پایرد         مهت آنم که زیرهرخ کبود غالم

اوست  او حکومت کنند و بر آهنا اینکه بدون پول وکا  استفاده کند، تواند ازانسان می

این مهران هیرزی اسرت کره  .آهنا حکومت کند بر که باید پول وکا را دراستخدام بگرید و

 .3«می نامد زهد را اسالم آن

 

 شکر

 در آن را آگاه باشرد و ارزش آهنا داده و به او شکر این است که انسان به نعمتی که خدا

 نربد. کارهدرمعصیت ب راه طاعت اهلی بکارگرید و

کر زینم  ةالعفاف زینم » قروالشُّ نیرازی زینرت بری، شرکر و زینت فقرر ،عفتن 3«الِغنی ةالفم

زینرت آن  ،بره انسران عطرا فرمرود بری نیرازی را ناعرت وقنعمرت  پس اگرخداوند. است

 شکراست.

 شکرگزاری

د لوملم » تموعَّ عصیمتهِ  یم لی مم ُِب امّ  ُیعطی ُشکرا   انم کم ل اهللُ عم ناهان گ بر اگرخداوندن 1«ِمهُ لِنِعم  َیم

 .نشود نافرمانی نعمتهایش از سپاسگزاری خاطر به بود  زم، دادنمی هم عاا  وعده  

سپاسگزاری را معصیت ننمرودن ذکرکررده وطاعرت  و راه شکریعل، فرازدراین 

دأذ إ»:اهلی هبرتین راه شکراست رتم علی عم نُه ُشکرا  لِلُقدرم قدم فِو عم ِل العم یره ةِوکم فماجعم لم ن 1«عم

 .قرارده پریوزی شکرانه   را اوبخشیدن  ،دشمنت دست یافتی بر اگر

شرکرانه پرریوزی هنگام قدرت است که ازدیدگاه امام عفو ،راه دیگرشکرگزاری

 ذکرشده است.

 

                                                 

 .325البالغه، حکمت هنج -3

 .33مهان، حکمت  -3
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 آثارشکرگزاری

ن » کرم أمم یم الشُّ
 3.«ةملم حُیِرم الّزیادم  عطِ

 ید:گوعرمی مهانطورکه شان شدن نعمتهاست زیاد، از آثار شکر

 نعمت زان کفت بریون کند کفر  شکرنعمت نعمتت افزون کند

زاءُ » ُه جم رم کم ن شم  .دهدپاداش نیکو می، کند شکر را به کسی که اون 3«مم

 

 حلم

 ممرل وشرکیبایی نیرز برا شود ومهان بردباری است که درفارسی نیز استفاده می ،حلم

 مرتادف است.

 ارزش حلم

لمُدک، ولکنَّ اخلمری  ن یمکُثرم أ لمیسم اخلمریُ » ن أن یمعُظمم ِحلُم م وأن یمکُثرم ِعلُم م وأماُل م ووم

ه ربِّ  آن اسرت ، خری بلکهنفرزندت زیادشود آن نیست که مال و خرین 1«ُتباهی النّاس بِِعبادم

سرتش میران مرردم پر در بردباری ترو برزرگ وگرران مقردار باشرد و که دانش تو فراوان و

 رسافرازباشی.

زیررا  نددانردیق خریرا داشتن حلم عظریم مریازمصا یکییعل مکمت امادراین ح

والطره برامردم  صفتی است که برای انسانی که درجامعره حضروردارد و ،حلم بردباری و

 داشت. آن مشکالت فراوانی خواهد بدون و ،است کارساز بسیار ،دارد

قررُل ُحسرراٌم قرراطٌِع، فما و ِللررم ِغطرراٌء سرراترٌ ا» لملم سررالعم اتِررل  ُخُلِقرر  بِِحلِمرر  و رُتخم قم

قِل اک م هو پس  نوعقل شمشریی است بّران ،حلم وبردباری پرده ای است پوشانندهن 1«بِعم

 عقل بکش. شمشری را با هوای نفس خود را با بردباری بپوشان و کمبودهای اخالقی خود

کمبودهررای اخررالق را رترارزش دیگررر حلررم ایررن اسررت کرره برره فرمرروده حضرر

 ند وکآشرکار ،درون دارد دهد انسان آنچه راکه دراجازه نمی کند وان میجرب و پوشاندمی

 برطرف کند. اش راآرام آرام صفات زشت اخالقی دهد تابه انسان فرصت می

 

                                                 
 .21 کمتحالبالغه، هنج -3

 .131 کمتحمهان،  -3

 .353 کمتحمهان،  -1
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 ثمره حلم ره آورد و

لمی اجلاِهل» ِض الملیم ِمن ِحلمِه امنَّ الناسم امنصاُرُه عم ُل ِعوم نخستنی پاداش شرخص ن 3«اموَّ

 بود. برابرنادان پشتیبان اوخواهند اش آن است که مردم دربردباری بردبار از

شریم »  بردباری خویشاوندی است. حلم و ن3«ةامِللُم عم

 نانسان مطرح شده اسرت پشتیبانی ودوستی مردم با ،حکمت فوق دو حلم در ره آورد

وخواهنرد رفیق ا و این مملش مردم یار بخاطر مهه سازگاری دارد و با شخص بردبار زیرا

 شد.

رتموامراِن ُینرتُِجُهام ُعُلوّ  ةامِللُم وم ا منمرا» نتیجره آن  و درنرر هرم آهنگنرد حلرم ون 1«ةاهِلمَّ

  بلندمهتی است.

 راه كسب حلم

تمحّ » لیام  فم اِنَّ لَّ اِن ملم تمُکن حم وٍم اِ م فم بهم بِقم ن تمشَّ لَّ مم  بردبرار اگررن 1«ّ  اموشم م امن یکونم ِمنُهمُه قم

 از و را مهانند مردمی کنرد اندک است کسی که خود زیرا نبه بردباری بنامی را ودخ ننیستی

 مجله آنان به حسا  نیاید.

بدین صورت که سعی کنیم  .تالش کردن برای بدست آوردن آن است ،راه کسب حلم

کنیم ترا  قنیتل به خود آن را بردباری برخوردارند و شبیه به کسانی کنیم که ازحلم و را خود

مهانگونه که درهنرج البالغره  ناست حلم صفت خداوند .کم به ملکه حلم آراسته شویمکم

عُفُو بِِحلمه» داریم: هرا انسران کنرد وها را عفرومیاش انسانبردباری حلم و با خداوندن 1«یم

ا حلم ب متعال پروردگار .نامیند صفت این به متخّلق را ترخودپاینی بسیار مرتبه   در توانندمی

 خواست بنردگانش رامی اگرخداوند زیرا نهبرتین الگوبرای بندگان خویش استعظیمش 

برنی  از مکلف شدن آنران بایسرتی آنران را از ساعاتی بعد ،خاطر گناهانشان عقوبت کندبه

 با سّتاریش عرض بنردگان را رساند ومی این مهه نافرمانی روزی آنان را وجود با و بردمی

 افکند.به تعویق می روزجزا تا عقوبت آنان را کند وحفظ می
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 ذكر

 .نظرر اسرت مرورد خداوند کردن است که درمعنی اصطالحی آن یاد ذکر به معنای یاد

باشد وحرالل  خداوند این است که انسان درعملش درطول زمان به یاد ،معنای واقعی ذکر

 را رخردالرب ذک زیرر و زبرانی داشرته باشرد نه اینکه فقط ذکرر ندر نظرگرید وحرام اهلی را

 به بررسی ذکردرهنج البالغه می پردازیم: اکنون بگوید.

ُبروا فیهراإِذکِراهللِ فم  امفیُضوا يف» کر وارغم رُن الراِّ ُه امحسم ر نَّ عردم املُتمقرنیم فم ُه إوم عردم قم نَّ وم  امصردم

ِعد  وعرده دادنرد آرزورا آنچه پرهیزگاران  که نیکوترین ذکراست و باشید خدا به یادن 3«الوم

 هاست.ترین وعدهراست، های خداعدهکنید که و

 آثارذكر

ُه وإ» ه وُتبِصر نَّ اهللم سبحانم قرم الوم ُع بِرِه بمعردم جالء  لِلُقُلرو ، تمسرمم کرم لم الاِّ عم ُر بِرِه رتمعالی جم

شوم  نقادُ  ةالعم دم  وتم  روشنی بخش دهلرا را خود مهانا خداوندسبحان وبزرگ یادن 3«ةبِِه بمعدم املِعانم

 انسران پرس از هشم پس ازکم نروری بنگررد و پس از ناشنوایی بشنود وگوش  تا داد قرار

 دشمنی رام گردد.

لبِ م بِِاکِرِه اِ تصا ة ِاممِرِه وِعامرم  ّنی اوصی م بِتمقویم اهللِ وُلزومإفم » بلره امح لقم لبمر م  یرابِحم قم

م که پیوسته بره نک سفارش می خدا به ترس از را تو انامهپرسم ن 1«بِِاکِراملُوِت  اهللو ةبِاملموِعظم 

 انردرز برا قلبرت را ،به ریسامن اوهنر زنی زنده کنی و خدا یاد با دلت را باشی و فرمان او

 رام کن.مرگ آ یاد با کنی وزنده  نیکو

مهم ذکر روشنی بخشیدن به  آثار یکی از ،دیدیم هامهانطورکه درفرازهای فوق ازخطبه

بخشد به اورّقت قلب می و کندنورانی می و آباد دل انسان را، خداوند یاد .دل انسان است

گروش  خردا یراد .سرازدبرای پایرش حق آماده مری دل راچننی کند ومهلطیف می آن را و

 پررده غفلرت را دهد وبه انسان بصریت می کند وبینا می را شنوای حق وهشم او انسان را

 زند.هشم دل کنار می از گوش و

 از نیرز مررگ ادی مرگ است، یاد مورد در ،دارد داین فرازها وجو ری که درگمطلب دی

رّقرت  و کنردآرام مری دل انسران را و دارد آثاری شبیه به ذکرخردا آن نیز اقسام ذکراست و
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 بره یراد های زیرادی درهنرج البالغرهدرخطبهامریاملؤمننی .شودقلب برای او حارضمی

 .مرگ اشاره دارد

مثَّرل بِِاکِرِه آنِسرا ، و ُکن هللِِ ِمطیعا  »آمده است:  331خطبه در  نرُه  ومتم ّلیمر م عم فری حراِل تموم

لمی ، ُه عم فِوهِ  دعوکم یم  م اِقبالم دکم  و اِلی عم مم تمغَّ ررِیِه فم بِفمضله وام  یم نرُه اِلری غم تعرالی ِمرن نتم ُمتمُوٍل عم

ُمهُ أی  ماقو  ازخردا آر کره ترو یراد و انرس گرری خردا یراد برا و بپرایر را اطاعرت خردان 3«کرم

برفضلش  خواند وبه عفوخویش می را تو و دارد روی به تو درمهان لظه او و گردانیروی

 و پس هه نریومند ناوتوجه داری به غری بریده ای و خدا از که تو یدرحال پوشاند،می را تو

این  ،آن د ولطیفی اشاره دار و به مطلب زیبایعلاست خدا. درفراز فوق امام  بزرگوار

 بره یراد اوروی گردانی و مهان لظه که تو از زیران بگری انس خدا دای با د:فرمایاست که می

اش بنرده مهیشره بره یراد خداوند یعنی نهپوشاند کرمش تورا با توست و به یاداو  نیاو نیست

بنرده  نازیبا است که پروردگرارکریم بره یراد هه زشت و .هه ذاکرنهه اوغافل باشد ناست

اسرت  بزرگروار و فرمایرد هره نریومنردمری انتهرا در اوغافرل باشرد و یراد بنده از باشد و

 بنرده   امرا نن اسرتانراتو بنرده ضرعیف و زال یادیخداوندی که عظمت وقدرت دارد به ما

 غافل است. او یاد زاضعیف 

 صفات اهل ذكر

برای ذاکران اهلی ذکرفرموده که بره  زیادی را صفاتیعلازخطبه امام  این فراز در

 :شودآهنا اشاره می  بعضی از

نرُه،واِنَّ ل» یرٌع عم ه و بم لِهم جِتارم لمم تمشغم نیا بمدم   فم وُه ِمنم الدُّ ام مهال  امخم کِر م طمعروا  فمکرانَّام لاِّ قم

نیا الی ا ِخره وُهم فیها، ِدوا الدُّ ذلِ م  فمشاهم راءم ه  ماوم رغریم لمی ُکلَّ صم ُهم عم وفمرغوا ملِحاِسبمه امنُفسم

بریه، ت وکم ُم امبوا م ا وُفتِحم ماتهلم رم قاِعدم الکم ُم مم ت هلم  وُاِعدَّ
ِ
امء کره  مهانا مردمری هسرتندن 3«لسَّ

 براز خردا یراد از را فروشی آهنرا و را به جای دنیا برگزیدند که هیچ جتارتی یاخرید ذکرخدا

بره آخررت  کررده و رهرا آنررا گویرا نننددنیا زندگی می ک که در این هستند مانند دارد.نمی

 اند.مشاهده کرده ار رسای دیگر اند وستهپیو

 انرد کره دراندیشره در اند وبرای حسابرسی آماده گشوده و را های اعامل خودآنان نامه

درهرای . انردبزرگ که به آنان فرمان داده شرده کوتراهی کررده ی  ازاعامل کوه  وکدام

 ند.اآسامن به روی شان گشوده شده ومقام ارزشمندی را برایشان آماده کرده
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اگرهره  نذاکران اهلی به صورتی کرده که گویی آخرت پیش رویشان اسرت ذکرخدا اثر

 خداونرد این یاد اثر در کند ورا برای آنان کم رنر نمی خدا ولی هیچ عملی یاد ندنیایند در

 آخرت به مقامهای وا یی دست خواهند یافت. در

 

 قرآ 

تزکیه روان  فی دراش اثر شگرعمل به دستورات نورانی قرآن و در تدبر تالوت قرآن و

بره آن پرداختره شرده اسرت کره بره بررسری آ ن  بسریار البالغره نیرزدرهنج لاا نانسان دارد

 پردازیم.می

لِّموا»آمده است: 335خطبه در  ُه  ُتعم اِنَّ هروا فیرِه فم أالُقرآن فم ُن المدیث وتفقَّ رُه إحسم بیرُع نَّ رم

استمشغوا بِنُوِره دوإفم  الُقلوِ  وم ُه ِشفاُء الصُّ احِسنوا ر،نَّ صم  وم ُع القصم ُه فاِنَّه امنفم تم  قررآن ران 3«تاِلوم

 آن شرفا و نرور از دهلاسرت، نیر  بفهمیرد کره هبرار آن را بیاموزید که هبرتین گفتاراست و

 تررینسرودبخش کره کنید نیکوتالوت را وقرآن است بیامر نه  یسهببودی خواهید که شفای 

 .دانشهاست

لمیُکم »أمده است: 313خطبه در  رفاُء عم برُل املمترنی والنَّرور املُبرنی والشَّ رُه حم اِنَّ بِِکتا  اهللِ فم

النَّجاه ل ةوالِعصمم  عالنّافع والّریُّ النّاقِ  سِّ  وم لِّقلِلُمتممم عمل کردن به کتا   شام باد برن 3«لُمتمعم

 نشراند، فررو است که تشنگی را درمانی سودمند و نورآشکار ریسامن حمکم اهلی و که خدا،

 نجات دهنده کسی که به آن دست آویزد. کسی است که به آن متس  جوید و ندهنگهدار

ِعظ إ» ررُیهُ أنَّ اهللُ ملم یم لب جالٌء غم دام بِِمثِل هاا الُقرآِن وما لِلقم سربحان  مهانرا خداونردن 1«حم

 .یافتقرآن نتوان  برای قلب جالیی جز کسی را به هیزی هون قرآن پند نداده و

 اند:قرآن اشاره فرمودهمورد  ه هند امردربدراین فرازها حرضت

 تالوت قرآن -1ازقرآن  شفاطلب  -1قرآن  در تدبر وفهم  -3یادگریی قرآن  -3

بتروانیم  آن بردانیم و طوری که درموردبه ناولنی قدم برای فهم قرآن یادگرفتن آن است

 و گرریدمی رارق تأکید آن مورد شناختن اعجاز آن و سپس فهم وتدبردر نتالوت کنیم آن را

بره وسریله آن  شده که عمل به دستورات اخالقی قرآن اسرت و آن نیز تأکید در طلب شفاء
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 از برای قلرب جالیری هبررت فرمودرترمهانطورکه حضن شوندقلو  شفا بخشیده می

 توان یافت.قرآن نمی

 ويژگیهای قرآ 

صراِمٌت نرراطٌِق،» ر فرالُقرآن آِمرٌر زاِجر  لِقررههلل ا ةُ ُحجم قررآن فرمانردهی اسررت ن 3«علری خم

 ولوقات است. بر حجت خداوند گویا نساکتی است بازدارنده و

لم علثُ » ُأ مصابیحُ  ه الکتا م یمَّ امنزم رُدُه وم ألُه ورساجرا  نورا   ُتطفم قُّ ُک  غیُبرو تموم  بحررا   ُیردرم

عُرُه. ُجُه. ضلُّ یُ   ِمنهاجا   قم ُه و ظِلمُ یُ   ُشعاما   هنم ُُ رو ر حُی  ُفرقانرا   ضم لمرهُ  ُد ُبرهاُنرهُ مم عم را  جم اهللُ ریَّ

طمِش الُعلم   ولِعم
ِ
ر ربیعرا   امء هرا وحمم رلمحاءلُِقلروِ  الُفقم قررآن نروری اسرت کره ن «اجَّ لُِطرُرِق الصُّ

دریایی است که ژرفرای آن  ،هراغی است که درخشندگی آن زوال نپایرد ،خاموشی ندارد

 ،است که نورآن تاری  نشرودای شعله راهی است که رونده آن گمراه نگردد، ،درک نشود

   انش خاموش نگردد.هباطلی است که درخشش بر جداکننده حق و

باران هباری برای قلب فقیهان  قرآن را فرو نشاننده عطش علمی دانشمندان و، خداوند

 هربای صالان قرار داده است. راه گسرتد و

رای یات بسریاری بردرفرازهای بسیاری ازخطب هنرج البالغره خصوصریعلامام 

ایرن صرفات وخصوصریاتی کره  .به گوشره ای از آن اشراره کرردیم که ما قرآن بیان فرمود

مقام معنروی افرراد قابرل درک  قرآن بیان فرموده به تناسب ظرفیت و درموردحرضت

اند های نورانی آن رسیدهبطن آن و به نور، که مصداق انسان کامل هستندا مه است و

قررآن برنامره کامرل  .شرود مندآن هبره از تواندن هشم دل میبود کسی نیز بسته به باز هر و

آنچره بررای و  کتا  هردایت اسرت  و عقالنی دارد وحیانی وأ زندگی انساهناست که منش

 .آن گنجانده شده است هدایت آدمیان  زم بوده در

 .نآالقر ةبِشفاعم  ةامدِخلنی اجلمنَّ  مَّ هُ اللَّ  ننآالقر ةزینا بِزینم  مَّ هُ اللَّ  

 .نآالقر ةاملبمسنا بِِخلعم  مَّ هُ اللَّ  ننآالقر ةامکِرمنا بِِکرام مَّ هُ للَّ ا

فنا مَّ هُ اللَّ  َّ  . نآالقر ةبرِِشافم  رشم

 

 قاالت

بسرنده کرردن بره آن  وسا ل معیشرت زنردگی و از اکتفا کردن به مقدارموجود ،قناعت

اُ یم  ماٌل  ةاملِقناعم »: است  .یردپاقناعت ثروتی است که پایان نمین «نفم

                                                 
 . 331 طبهخالبالغه، هنج -3



 درآمدى بر تزكیه در هنج البالغه                                                                                              81       

فی بِالِقناعم » مندی وخروش  تآدمی راقناعت برای دولن 3«اخلُلِق نمعیام   وبُِحسنِ  ،ُملکا   ةکم

 .خلقی برای فراوانی نعمتها کافی است

نزم »  .هیچ گنجی بی نیاز کننده تراز قناعت نیستن 3«ةغنی ِمنم الِقناعم أ  کم

 .تکافی اس ،که قناعت کنی هرمقدار ن1«ُکلَّ ُمقتمرِصعلیه کاٍف »

نیَّ  ةامملمنیَّ » ُل  ةوم م الدَّ للُّ وم  م التَّوسُّ بره انردک  ترن بره ذلرت دادن و از هبررت ،مرگن 1«والتَّقم

 ساختن هبرت از دست نیاز داشتن است.

نیا ما ُخا» اّم أِمنم الدَّ لَّ عم ن م  تاکم وتموم ّلی عم برردار ، رسردمقدارکه به تو می آن دنیا ازن 1«تموم

 روی گردان. ،آنچه پشت کند از و

زیررا  نشده که قناعت مل  اسرت تأکید شده و ددرحکمتهای فوق قناعت به گنج مانن

مرال  هیچگاه هشرمش از نکه قناعت ندارد یانسان آن کسی است که قناعت دارد، عزت از

ه بر ،کنرداما کسی که قناعرت مری نبه ذل طمع تن دهد گردد ومهیشه بایدنمی سریمکنت  و

دسرت  از عرزت نفسرش را و کنردبه آسانی انفاق می، کندمی شکر روزیش راضی است و

 کند.به روزی مقدرخویش بسنده می کند وتالش بیهوده نمی ،دهدنمی

 

 واضعت

 آنچره حردّ  از ست که انسان بره کمررتا یتواضع رود،تواضع درمعنای فروتنی بکار می

 اوست درمقابل مردم ظاهرشود ومهواره با فروتنی رفتار کند.

رتم »آمده است: 323ه خطبدر  ِز مم رزُّ  التَّعم
ِ
ِل علی ُرُوِسُکم والقاء لُّ ضعم التَّام اعتمِمدوا وم وم

اَّتِ  بمنیم  وااامقداِمُکم وم ینمُکم وم ه بم سلمحم ُکم  التَّواُضعم مم رُدوَّ  تراج تواضرع ون 3«بلریسم وُجنُروِدهإعم

 و نگر میران خرودفروتنری را سر تواضرع و بگاارید و پا زیر را تکرب بررسهنید و فروتنی را

 دهید. لشکریانش قرار شیطان و
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 تواضرع درمورد تواضرع اسرت، ،انداستفاده کردهدرفراز فوق تعبریزیبایی که امام

اینجرا تعبرری بره تراج عرزت شرده  در .سرازدمی انسان متبادر ذهن به را خاکساری واژه  که 

عنوان سنگری که نیز تواضع به  شود وعزت انسان می یعنی تواضع باعث بزرگی و ناست

جمسرم شرده  ،کنردجنودش حفظ مری ازرسشیطان و را او و دارد شیطان قرار میان انسان و

 .است

نم التَّوأما » برا  ملِراألُضعم ااحسم لم راء طم اهلل و غنیاء لِلُفقم رُن ِمنرهُ أ ِعنردم  علری  تِیرهُ  حسم
ِ
رراء الُفقم

لمی اهللِ ان برابر مسرتمندان بررای بدسرت است فروتنی توانگر هه نیکون 3«ا مغنیاء اتکا   عم

برابرتوانگران برای توکل بره  آن خویشتنداری مستمندان در از نیکوتر آوردن پاداش اهلی و

 است. ندوخدا

قناعرت بررای فقررا اشراره  توکل و حکمت فوق به صفت فروتنی برای توانگران و در

بره  ،شروندمری دهارمتمکن به نوعی تکرب ناشی از فراوانی مال  افراد  معمو    ،شده است

 برای آنان نیکوتراست. تواضع د:یمی فرمامهنی سبب امام

وصرف  دریعلمهچننی درهنج البالغه تواضع صفت فرشتگان شمرده شده وامام 

رکینأوم » د:آنان می فرمای ُم تواُضرعم اِخبراتم السَّ رم قلوهبم  پوششری از در دهلایشران را و3ن«ةشعم

 .ردآرامش درآو تواضع وفروتنی وخشوت و

ر م » د:فرمایایشان به فرماندارانشان میهنامه درمهچننی امام ناحم ُرم جم فمراخِف  هلم

ُم جانِبم م  عیَّر»و  مهربان باش و بامردم فروتن باش نروون 1«واملِن هلم ر م  ةفمراخِف  لِلرَّ ناحم جم

جهم  ُم وم ابُسط هلم  .1«وم

افرادی کره از مقرام یرا  یعنی ندرفرهنر هنج البالغه توضع برای توانگران وفرمانداران

شان شمرده شده ی زم برا امری رضوری وو توصیه شده است  بیشرت ،ثروت برخوردارند

 .است
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   .  .                  توكل

 کرار جه  ینت وتالش نموده  امور یعنی انسان در نتوکل به معنای قبول وکالت اهلی است    .  

 .ای خویش کافی بداندبر را وکالت او و به خداوند واگاارکند را

فراُه،»آمده است:  درهنج البالغه لم علیه کم ن توکَّ رن مم هُ  ومم رأملم  هررکس بره اون 3«امعطراهُ   سم

 .کندمی عطا و به او می بخشد، بخواهد او هرکس از و کندکفایت می را او ،توکل نامید

یره ِ أستمعینُُه قادرا  قاهرا  وأستمهدیه قریبا  هادیا  وم أ» لم ل عم      هردایت او ازن 3«ا  کافیرا  نرارصتموکَّ

 بره او پریوز است و یاری می طلبم که توانا و او از هون راهنامی نزدی  است و نطلبممی

 کفایت کننده است. و ون تنها یاوره نتوکل می کنم

رررُل اِ  نابمررره » کَّ لمررری اهللِ تموم ررربیلعم امسررررتم ِشرررُدُه السَّ یررره وم دیه رُاملررر اِلم نمتِرررهِ إؤم  ن1«لرررِی جم

جویم راهی که بره او راه می از توکلی که بازگشت به سوی اوباشد و نتوکل می کنم خدابر

 .رودهبشت می

بد امکثمُر مموا ِعلام  یقینا  امنَّ اهللماِعلممُ » ل لِلعم عم رُه يِف  ملم َیم ی لم ُرل بمرنیم  ا ُسمَّ کِر المکریِم وملم حیم الراِّ

بدِ  عِفِه ِقلَّ  يف العم بمنیم امن  ةضم ُه يفحیلتِِه وم یم لم بُلغم ماُسمِّ العاِرُف هِلاا العاِمرُل بِرِه  یم کِر المکیم وم الاِّ

عهِ  يف ة  ِس راحم اامعظمُم النّ  نفم ُه ام  مم ره اُک فیِه امعظمُم النّاِس ُشُغال  يفّش لوالّتاِرُک لم َّ بره یقرنی  1ن«ممرضم

 هآنچر از شی( برباشرد کروش سرخت و سیاسرت با هرهندخود) بنده  برای  خداوند بدانید

 کم سیاست باشد و ناتوان و میان بنده هرهند داد و نخواهد قرار، ی وعده فرموداهل درعلم

 بشناسرد و این حقیقت را هرکس حایلی نخواهدگااشت، ،رقم زده قرآن برای او آنچه در

 و واگراارد را آن کره آن و برد خواهد بیشرتی وسود تراستآسوده مردم مهه   از، کارگریدبه

 ست.ا کارترزیان و گرفتارتر مردم ازمهه کند ش  آن در

روزی  رزق و نزیبرا معنری شرده اسرت یبصورتدیدگاه  درحکمت فوق توکل از

 روزی کره مقردر رسید)به جزمقداری از به مهان اندازه به آنان خواهد است و انساهنا مقدر

 ادزیرکری افرر اصرل آن بره سیاسرت و بقیه روزی و افتی( درتالش به انسان برسد شده با

ترالش  و کرار این امرمنافات برا البته رسد،ر روزی به آنان میمقدّ  به مقدار بستگی ندارد و

هرون  نره اینکره فکرکنرد نبدسرت آورد زمحت این روزی را تالش و با انسان باید و  ندارد
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توکرل  برداشرت غلطری از نیرا برسرد، روزی به او تا بنشیند یکجا باید روزی مقدرشده و

 اند.گری عادت کردهتکّدی به تنبلی و آن معتقدند و است که صوفیه به

 

 توبه

 کند انسان قصد گناهان به سوی پروردگار است و رجوت از معنای بازگشت و به توبه،

 .انجام آن پشیامن باشد از نکند و تکرار که گناه را

ُه »آمده است:  هنج البالغه توبه در درباره عم نمفسم ُه نمصم بَّ بٌد رم اتَّقی عم لمربم  وفم تمرُه وغم مم تموبم ردَّ قم

تمهُ  هوم  توبه را پیش فرستد و دهد و پند را خود ،بپرهیزد خود پروردگار از باید بنده خدان 3«شم

 .شهوات غلبه کند بر

اتَّقوااهللم تمقیَّ » مِ  ةفم ن سم مفم فماعرتمف،مم اقرتم عم وم شم عم فمتا م  انا م ووم م  فماجا م  عم فمخم پرس ن 3«راجم

اعرتاف کرد  و کنید که سخن حق راشنید وفروتنی کرد وگناه کرد ی پرواخدا هونان کس از

 .توبه کرد بازگشت و زاری کرد، نیایش و اجابت کرد و دعوت حق را و

 رشايط توبه واستغفار

تِِه  وقالم لِقا» رضم ا«: امستغِفُراهلل»ل قالم بِحم لمت م ُامُّ  امتمدری مم سرتِغفاِر إلفار؟ ام غسرتِ إلا ثمکم

هم  جم رم لی ِستّ  اسٌم واقعٌ  ُهوم  الِعلِّنّیم و دم عان: ةعم ا مم الّثراين مُ دم النَّ  اموهلَّ لی ماممضری وم رزمُ ا عم لری  لعم عم

ود ّتری تملقریم إامبمدا  والّثالُِث امن ُتؤدِّیم  هِ یم لإ تمرِک العم ُهم حم ریسم  اهللِ لی املمخلوقنیم ُحقوقم امملمرسم لم

ه بِعم لمی م تم هِ لإبُِع امن تمعِمدم اوالرّ  ةعم لی م  ی ُکلِّ فریضم ها واعم قَّ ّذی حم ُتوم یَّعتمها فم خلاِمُس امن تمعِمدم ضم

لإ بم  يلاَّ ا مِ حلمی الَّ حِت ُفُتایم لی السُّ بمتم عم ظِم وم  لِصقم حزاِن، حّتی تأله بِانم ینمِهام  اجِللدم بِالعم نشأم بم یم

ق ةملم الطاعم أمم سٌم جدیٌد وم الّساِدِس امن ُتایقم اجلِ لم  ام امذم الوم کم ِعنردم  ةاملمعصریم  ةتمُه حم تمقرُوُل ذلِر م  فم

 ،توجه  زم استغفراهلل گفت بدون او به شخصی که درحضوریعل امامن 1«امستمغِفراهللم»

 مقامران وا  درجره   اسرتغفار دانی معنای استغفارهیست؟می بگرید، تو مادرت بر فرمود:

 ،عدم بازگشت تصمیم بر دوم :گاشت آنچه از پشیامنی اول :معناست شش دارای و است

 .نباشرد تو برعهده  کنی که هیزی  را پاک دیدار سوم پرداختن حقوق مردم هنانچه خداوند

تنرت  حررام برر کره از پرنجم گوشرتی را ،آوری ههارم متام واجبهای ضایع ساخته را بجرا
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 .هنانچه پوست به استخوان هسبیده گوشت ترازه برویرد ناندوه فراوان آ  کنی روییده با

پرس  نبره آن هشرانده برودی هنانچه شریینی گنراه ران تن بچشانی بر م رنج طاعت راشش

 آنگاه بگویی استغفراهلل.

به پشیامنی حقیقری  مگر نشودحقیقی میرس نمی توبه  ، فرمودیعلمهانگونه که امام 

حق النّاسی که برگردن انسان  حق اهلل و جربان مافات از ترک گناهان و عزم بر گناهان و از

 ندرحکمت به آن اشاره فرمودرشط آخری است که امام دو ،امل توبهکرشایط  ست وا

 ترن بچشراند ترا برر رنج طاعرت را ون گناه روییده آ  کند یعنی حتی گوشت بدن را که با

 باشد.زبانی رصفا  برای انجام توبه کافی نمی استغفار شریینی گناه فراموش شود و

 

 یلل آيیاه نگاه امام موانع تزكیه در

 آرزوها

میرل  انسان دسرت نیرافتنی اسرت و نظر هایی است که ازی خواستهابه معن ،واژه آرزو

 آفرت عمرل و، بی پایه واسراس باشرند و دراز و دور اگر این آرزوها .دارد که به آهنا برسد

آرزوهرای  ،گرفرت پایره عمرل قررار خواهرد ،سازنده باشرد درست و اگر اندیشه است و

 شود.زکیه حمسو  میطو نی از موانع ت

 آرزوهای طوالنی

تم ُبروِق املمطاِمع» صاِرِت الُعقوِل مم  برق آرزوهاست. قربانگاه اندیشه ها زیرن 3«امکثمُرمم

 دراین حکمت اندیشه به انسان تشبیه شده که به وسریله آرزو کره بره شمشرریی مهاننرد

انسران را بره سرمت  تفکرر بنی برنرده اندیشره اسرت و یعنی آرزو از نشودقربانی می شده

برزرگ  هرم کره بره نظرراو ذهن انسان هرقدر آرزویی در هر ،دهدخیا ت واهی سوق می

 شده که آرزوهرای دور لاا تأکید نارزش می شودبرایش بی ،آنکه به آن رسید از بعد ،باشد

 نداشته باشیم. دراز و

ن هرِاهِ  ِمِعوا ِعبادم فمأز»آمده است:  13خطبه در  حیلم عم لی امهِلهرا  الرّدارِ  اهللِ الرَّ املمقردوِرعم

غِلبَّنمُکم فیها ا واُل و  یم لم و یمطولمنَّ علیکُ ألالزَّ دُ ألایها م فم مم ن«مم
رسایری  از بنردگان خردا ای 3

کره  مپنداریرد و هرریه گرردد برشرام آرزوهرا مبادا کوچ کنید که رسانجام آن نابودی است،

 داشت. عمری طو نی خواهید
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قینا  امنَّ » اعلمم یم لمر وم لم  ولمن تمعردوا امجم بُلغم اممم  مهره  بره یقرنی بردان کره ترو بره ن 3« م لمن تم

فرازهرا  ایرن در .کررد نخواهی زندگی بیشرت مرگ زمان تا و رسید خودنخواهی آرزوهای

کره  سرعی کنرد اینکه انسان باید دارند و برهریه نشدن آرزوها برانسان تأکیدیعلامام 

 و رسرید نخواهی  خود آرزوهای مهه  د که تو به پس می فرمایس تسلط نیابند و او آرزوها بر

 راطرو نی آرزویرت پرس نرسردمری فرا تو مرگ سپس و هستی دنیا این در کوتاهی مدت

 .مکن

ن » لم ألطالم اأمم مم لم امساءم العم کردارش نیرز ناپسرند  نکسی که آرزویش طو نی استن 3«مم

برررای رسرریدن برره  نی فررراوان داردآرزوهررا دلبسررته و انسررانی کرره برره دنیررا زیررران اسررت

 .است هبمنی دلیل کردارش ناپسند نزندهایش دست به هر عمل نادرستی میخواسته

ُف الِغنی تمرُک املُ »  .ازی ترک آرزوهاستنیهبرتین بی ن 1«نیامرشم

بی نیازی ازمردم را دارد  احساس استغنا و ،ترک کرد انسانی که آرزوهای بی اساس را

 ببینریم آرزوهرای سرازنده و حرال دهرد.ها ترجیح نمیییبه نیکو سش رانف هرگزخواسته   و

 هیست؟ازدیدگاه امریاملؤمننی نیکو

 آرزوهای سازنده

هادم » اییم الشَّ جم بُت ِرکاب ا یم قِعندم لِ  ةواهللِ لو  رم رم قم ، لم دوَّ نُکم العم صُت عم خم  به خدا، 1«ُثمَّ شم

میران شرام  از ،رکا  کرده پای در ،نداشتم را راه خدا امیدواری به شهادت در اگر نسوگند

 .رفتممی

دارند که آرزویی نیکوست وعلت  را راه خدا آرزوی شهادت درحرضت اینجا در

 اند.مهنی مطلب بیان کرده ماندن درکنارمردم را

لم ُقرم أاِنَّ » نِی الُو  ئفضم ردُل يف ةاسرتقامم  ةعم مهانرا برتررین روشرنی هشرم ن 1«الربالدِ  العم

 .شهرهاست برترین آرزو برقراری عدل در ان وزمامدار
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بِهاا » هُ امن جُتاوِ  دونم یُترامفم زَّ امولیا ِه ِعنردم هنرنی  برا شرامن 3«روا اهللم فی داِرُقدِسُه وتمُکونوا امعم

عزیزتررین  قررار گرییرد و رمحت پروردگرار جوار درخانه قدس اهلی و وضعی می خواهید

آرزوی  شررهادت آرزوی گسرررتش عرردل ودرقسررمتهای فرروق آرزوی ؟ دوسررتانش باشررید

 مطرح شده است. ،بودن که جزء آرزوهای سازنده است هبرتین بندگان خدا

 

 تکرب 

 از برزرگرت و هبرت را کرب این است که انسان خود تکرب به معنای خودبزرگ بینی است و

شرده بردان اشراره  هنج البالغه نیز در رسسلسله مبتکران عامل است و سیابل دیگران بداند.

 است

اوتمعصَّ »آمده است: 323خطبه در  رُدوَّ یِه ِ مصرِلِه فمعم لم رلمفم  بم عم سم ربنیم وم اهللِ اِمرامم املُتمعصِّ

رّبی ياملستمکرِبینم الاِّ  صم عم امساسم العم ضم ر و ةوم یَّ تم اهللم ِرداءم اجلمربم بره شریطان برر آدم3ن«ةنرازم

 تعصرب و دهرار ،اسرتآتش  که از به اصل خود فروخت و خاک فخر از جهت خلقت او

 لباسی کربیرایی و بر بنا هناد و پس شیطان دشمن خداست که اساس عصبیت را نغرور شد

 .افتاد در خدا عظمت با

لکنَّ اهللُ» ُه بِبمعِ  ما حیم   وم لقم بتملی خم ییرزا  بِاِ  یم ُه، متم لونم امصرلم ُم ونمفیرا  لاِِلسرتِکباِر مم ختِبراِرهلم

 
ِ
نُهم واِبعادا  لِلُخیمالء ، امروری کره آگراهی ندارنرد را با ولوقات خود اما خداوندن 1«ِمنُهمعم

 آهنرا بزدایرد و از وخرو  متیرزداده شرود وتکررب وخودپسرندی را برد کنرد تراآزمایش مری

 .آهنا دورکند از خودبزرگ بینی را

ّخصم اهللُ يف» لمو رم ر فم صم فِیرِه خِلاصَّ خَّ ررم ٍد ِمن ِعباِدِه لم نَّرهُ  ،هِ وامولیا ر امنبیاِ رهِ  ةالِکرِب ِ محم لکم  وم

هم « سبحانه» رَّ ُرُم التَّواُضرعم  کم ِضریم هلم ریِهم التَّکراُبرم ورم اجرازه  ورزیردن را تکررب اگرخردان 1«اِلم

درصرورتی کره داد، امامان اجازه می حتام  به بندگان وصوص خود ازپیامربان و ،فرمودمی

 ندید.برایشان پس را نسبت به آنان ناپسند وتواضع را خداوند تکرب
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ُه ِمرنم املتکررّبینم امتمر» املُتمواضرعنیم وامنرتم ِعنردم امیردواری  آیران 3«ُجوا امن ُیعطیر م اهللُ امجرم

نامره )درحرالی کره از متکرربان باشری، خداوند که خداوند پاداش فروتنان را به ترو بدهرد

 .زیاد( بهیعل

اذُکر قمربکم » کم وم احُطط ِکربم کم وم ع فمخرم  خرود و تکررب بگاار و کنار فخرفروشی را 3ن«ضم

 مرگ باش. به یاد رها کن و بینی را

 خورد:نکته اساسی به هشم می هند، درفرازهای فوق

سرال  هرزار شرشدرمقابرل آدم شیطان رسسلسله متکربان عامل بود کره برا تکررب -3       

نیرز بره  را انصرارش انسراهنا مهیشه سعی دارد بوسیله اعروان و کرد و نابود را عبادت خود

 دارد. وا کربت

درجایی  نیز انسان متکرب دهد که هربوسیله آزمایش انساهنا به آهنا نشان می خداوند -3                            

بواسطه فهم ایرن  مقابلشان تکربکرده حمتاج شود و به کسانی که در شود و عاجز ،ممکن است

 .بنی می برد از را آهنا مطلب کرب

به آهنا  و داداولیایش قرار می وانبیا یبرا آنرا خداوند ،بود صفتی نیکو اگرتکرب -1                          

زیرا تواضرع انسران را  نبرگزید برای آهنا تواضع را اما نداشته باشند که تکرب کردسفارش می

 .آوردپاینی می را او تکرب با  می برد و

درمران  را بریامری تکررب بررد وبنی مری زدرانسان ا را یاد مرگ از مسا لی است که تکرب -1

ای افتراده وهریچ کند که بره صرورت جنرازهموقعیتی جمسم می در را زیرا انسان خودن کندمی

 شرده و متنبره لراا نش خربی نیستنشوکت وحشمت دروغی از آید وکاری از دستش برنمی

 داشت. تکربش برخواهد دست از

 

 حسد

 .بکنرد راآرزوی زوال آن برای کسری ببینرد و راست که انسان نتواند نعمتی  این حسد

 که به آن اشاره می کنیم: سویی دارد آثار حسد

 جسم بر تأثریحسد

دم ِمن ِقلَّ  ةُ ِصحَّ » د ةِ اجلمسم  ن دردوری ازحسادت است.تسالمت ن 1«المسم

                                                 
 .33 امهنالبالغه، هنج -3

 .123 کمتحمهان،  -3

 .113 کمتحمهان،  -1
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ب» جم المم  ةِ لِِغفلم  املعم ن سم یش سرالمتی خرو شگفتا که حسرودان از 3ن«ا مجسادِ  ةِ الُّساِد عم

 غافل مانده اند.

 ايام  بر تأثریحسد

دوا،» اسم أُکُل ا یامِن کام نَّ إفم  وم  مم دم یم  کره حسرد نورزید حسدن 3«تأُکُل النّاُرالمطمبم  المسم

 خاکسرت کند. هنان آتشی که هیزم ران خوردمی ایامن را

دیِق ِمن ُسقمِ » ُد الصِّ سم دَّ  حم  ست.آفات دوستی ا دوست از حسادت بر1ن«ةاملموم

لی اِبِن ُاّمهِ »آمده است: 323خطبه در  رِبعم املتمکَّ رُه اهللُ مِ  و  تمکونوا کم لم عم ررِی مافمضرٍل جم ن غم

ظممم  ِت العم داو ةفیه ِسوی ما املمقم رد ةبِنمفِسِه ِمن عم  شرام ماننرد قابیرل نباشرید کره برر ون 1«المسم

را  داشرت وحسرادت اوبزرگ می پن را شتنیخو برتری نداد، را او خدان کرد برادرش تکرب

 .به دشمنی واداشت

حسرادت  -3رساند حسادت برجسم انسان رضرمی -3فرازهای فوق در می یابیم: از

کمرنر  حسادت آفت دوستی هاست ودوستی را -1برد بنی می از آفت ایامن است وآن را

کره وهه بسریارگناهانی  -1دارد می وا به دشمنی با یکدیگر را حسادت انساهنا -1کند می

 هینی، هتمت غیبت و.... سخن غضب قتل، دمانن نآیندمی پی حسد در

 نبه نعمتی که خداوند به بندگانش عطا فرمروده و لاا شایسته است که ازآن دوری کنیم

 .حسادت نورزیم

 

 غرور

فریفته شدن به عمل نیکو یا به نعمتی است که خداوندآنرا به انسان عطا فرموده ، غرور

ملم »د:فرمایانساهنای باتقوی می وصف دریعلامام . است وملم تمفتِلرُه فراتاِلُت الُغررور وم

یِه ُمشتمبِهاُت ا ُمور لم نابینرا  را شربهات او مشکالت و مغرور نساخته و را هیزی او1ن«تمعمم عم

 سازد.نمی

                                                 
 .331 کمتح، البالغههنج -3

 . 33خطبه مهان،  -3

 .333 کمتحمهان،  -1

 .323 طبهخمهان،  -1

 .31 طبهخمهان،  -1
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ا» رَّ ا اِ نساُن ماجم رامهُّ لمکم ر م هِبم مرا امنسَّ بر م وم کم بِرَّ رَّ نبِ  وما غم لی ذم ؟نم  ةکم عم ای ن 3«فِسر م

 ینابود بر و ساخته؟ پروردگارت مغرور برابر در و ناه جرأت داد؟گبر را انسان هه هیزتو

 مند کرده است؟عالقه خود

لنرا و:»فرمایدمی دعا غرور برای دوری ازیعلامام  عم ُه امن َیم راُکم إنمسأُل اهللُ ُسبحانم یَّ

ُرُه نِعمم 
ن ط ةٌ مِمَّن  ُتبطِ رِصُ بِِه عم  را برابرر شرام و خواهیم که مراازخدا می3ن«ةه غایم ربَّ  ةاعم و ُتقم

   .ندارد باز اطاعت پروردگار را از نعمتها مغرور نسازد وهیزی ما

 راه دوری ازغرور

ُلُه نُ  ماِ بنِ » الفمخر، اموَّ مم وم ه وآخآدم ه ةٌ جیفم  ُرهُ طفم تفم ُع حم دفم ُه و یم رُزُق نمفسم آدم  فرزنردن 1«و یم

نره  نپایان مرداری بدبوسرت در ای گندیده وآغاز نطفه در که او هه کار؟فخرفروشی  با را

 .نامید دور خود از نه مرگ را روزی خویشتن رافراهم کند و تواندمی

 زم است انسان مغررور بیندیشرد  ،غرور بیان شده است درحکمت فوق راه دوری از

بردنش مررداری  خلق شده و ای بد بوشد که او از نطفه که از هه بوده وعاقبتش هه خواهد

 و آورد پرای در از ای ممکن است اوراتا حدی است که پشه ناتوانی او شد وعجز و خواهد

از  را شایسرته اسرت کره نعمتهرا پرس نکنرد دور دوخر از توانردنمی کوهکرتین بیامرها را

 نورزد. بیجا غرور و بداند خداوند

 لواقب غرور

ینمُکم وم » «ةرَّ ِمرنم الُغر ِحجراُ   ةبمنیم املموِعظمربم
ای ازغررور پندپرایری پررده  واممیران شرن 1

 زیررا نحکمت فوق آفت پندپایری معرفی شرده اسرت غرور در دارد. خودخواهی وجود

نصریحت کسری  و نیست پند حارض و پنداردتر میعاقل و ازمهه برتر را انسان مغرور خود

     دیگرران حمرروم شرورت براماز را وخرود دلیل اشتباهاتش فرراوان اسرت بپایرد به مهنی را

 کند.می

 

 

                                                 
 .331 طبهخالبالغه، هنج -3

 .31 طبهخمهان،  -3

 .111 کمتحمهان،  -1

 .333مهان، حکمت  -1
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 بخل

صفتهای زشتی  بخل از .سخاوت استعامل شده است با بخل مرتادف باخست ومتضاد

نه دیگران و  شود مند میمالش هبره از شخص بخیل نه خود شود واست که مانع انفاق می

 کند.را هبره مند می

لُتموها لِ »آمده است: 334خطبه در  ام قمها و امنُفسم خاطمرُتم هِبما لِلَّا يلَّافمالامموالم بم زم  يرم

ها لمقم  نره مری بخشرید، ،کررد روزی شام ها راراه خدایی که آن مال در را نه اموال خودن 3«خم

 افکنید.راه خدای جهان آفرین به خطر می در را جاهنا

ارٌ ا» صم  وم  لُبخُل عم نقم قرالم » بخل ننر وتررس نقصران اسرت.3ن«ةاجلُبُن مم روم ررَّ  دوقم مم

لعم رابق زبم ربم  ی يفبِِه الباِخلونم وروُ  بمِخلم  ما هاا :ةلی مم تمنافمسرونم  ه قال:نَّ آخرام  خم هاا مراُکنُتم تم

هیررزی اسررت کرره دیررروز بررررسآن رقابررت  نیررا رسراه عبرروراز مزبلرره: در1ن«فیرره بِررا ممسِ 

 کردید.می

 إ بِهِ  قادُ یُ   الُعیوِ  وُهوم ِزمامٌ  ئساوِ لُبخُل جاِمٌع ملِم ا»
ٍ
ورزیردن کرانون  لبخن 1«لی ُکلِّ ُسوء

 کشاند.بدی می به سوی هر را انمتام عیبها ومهاری است که انس

قررم »فرماید: بخیل می درباره امام علی ِجبرُت لِلبمخیرِل یمسرتمعِجُل الفم راا ،عم ُه ِمنر يلَّ

ُفوُتُه الِغنی الّ  رم م ویم ریُش الفُ  عریُش يفیم اُه طملمربم فم یَّ ا ياهم نیا عم  وحُیاسرُب يفالردُّ
ِ
 ةا ِخررم  قرراء

 ساُ  ا م حِ 
ِ
 گریرزد وآن مری شرتابد کره ازبخیل بره سروی فقرری مری از مشگفت درن 1«غنیاء

دنیرا هرون هتیدسرتان زنردگی  کنرد دردهد که برای آن تالش میاز دست می ای رارسمایه

 شود.ران حماکمه میادآخرت هون رسمایه اما در نکندمی

بخیل ثرروت . بخیل دراین خطبه قابل تأمل است ازعملؤمننیزیبای امری امل تعبری

در  نکندمانند فقریان زندگی می و، کندآن استفاده نمی ولی از ننباشد کند تا فقریمجع می را

 ترا کنردرسمایه هیزی انفاق نمیاین  از قیامت نیز باید اغنیاء حسا  پس دهد و حالیکه در

 و، کنردمری مند هبره را دیگران نه و کندمی استفاده آن از خود نه قرارگرید، آخرتش ه  ریذخ

 رفرتن بنی از سبب بخل مهچننی نداشت نخواهد آخرت در ایرسمایه ندامت و جزحرست

 ،زمانی کره دسرت بخشرنده دارنرد یده تابخش نعمتهارا بندگان به خداوند .شودمی نعمتها

                                                 
 .334 طبهخالبالغه، هنج -3

 .1 کمتحمهان،  -3

 .321 کمتحمهان،  -1

 .143 کمتحمهان،  -1

 .333 کمتح، مهان -1
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 گررید وازآنران مری نعمرت را ،ندزمانی که بخل ورزید گاارد وبرایشان باقی می نعمت را

شود.دست دادن نعمتها می بخل سبب از لاا نسپارددست عده ای دیگرمیهب


 لرجب

هبررتاز  را یعنی عمل انسان درنظرش بزرگ آید وخود نعجب به معنای خودبینی است

فمراعلمم امنَّ » د:مری فرمایرحسرنبره امرام  نشرادرنامهنیاملؤمنریام .دیگران بپندارد

واِ  وآاِ عج بدان که خودبزرگ بینی والف راستی وآفت ممل 3ن«لباِ  ألا ةفم ا م ِضدُّ الصَّ

 .است

 برا کنرد ودیگرران مشرورت نمری با ،وعاقل تر می پندارد مهه هبرت از را انسانی که خود

 دهرار نیرز عقلرش، شودنمی مند هبره دیگران جتربه   ازهون  کند ووهم خویش زندگی می

 .شودمی آفت

رإوم » عجب برحار داشته است: از را اونیز امام به مال  اشرتامه امامدر ن اکم یَّ

الثِّقم إلوا ریطاِن  اءم باِم َُیُِب م ِمنها وُحبُّ اِ طر ةعجا م بِنمفِس  وم ِص الشَّ ِق ُفررم اِنَّ ذلِ م ِمن اموثم فم

قم مایکوُن ِمن احساِن املُحِسننیم  يف بره  دپسندی گرردی وخو دهار هرگز مبادان 3«نمفِسِه لِیممحم

فرصرتهای  دوست داشته باشی کره اینهرا مهره از ستایش را اطمینان کنی و های خودخوبی

 سازد.نابود می شیطان برای هجوم آوردن به توست وکردار نی  نیکوکاران را

 عجب عمرل را زیرا نل اوستنتیجه نابودی اعام در شیطان به اواثر دیگرعجب هجوم 

 باطل می کند.

 بِنمفِسِه ُب جْ عُ »
ِ
قِلرهِ أاملمرء رُد ُحّسراِد عم . خودپسرندی یکری ازحسرودان عقرل اسرت1ن«حم

منمُع ا»  خودپسندی مانع فزونی است.1ن«زدیادإلامِ عجاِ  یم

قراغنمی الِغنی اأاِنَّ » م الفم رألُمُق ولعقُل، وامکربم حشم رشم الوم رِب ا ةوحم مم المسم اکررم لُعجرب وم

خرردی بری، زی عقرل اسرت وبرزرگرتین فقررانیربریمهانرا ارزشرمندترین 1ن«ُحسُن اخلُلِق 

  ترین ارزش خانوادگی اخالق نیکو است.ترین تنهایی خودپسندی وگرامیوترسناک

 

                                                 
 . 13البالغه، نامه هنج -3

 .11 امهنمهان،  -3

 .333 کمتحمهان،  -1

 .334 کمتحمهان،  -1

 .13البالغه، حکمت جهن -1
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 سوءظن

برا رت اسرت وهریچ  انساهنا برر اصل درمورد .داشتن به مردم است گامن بد ،سوء ظن

نیرز  ه می یابد کره آنبه هتمت خامت گامن بد.داشته باشد بیهوده به دیگران گامن بد کس نباید

 گناهان کبریه است. از

الإ»بررسی سوء ظن درهنج البالغه: ماِن وامهِلِه ثُ ذم استمولی الصَّ لمی الزَّ ُجرٌل أ مَّ ُح عم سراءم رم

لممم  الظَّنّ  د ظم وبمه فمقم ر ِمنُه حم ُجٍل مل تمظهم مراِن وامهِلرِه،إ. وم بِرم لمری الزَّ سراُد عم استمولی الفم رنم  ذم  فمامحسم

ُجٌل ا ررم رَّ ُجٍل فقدغم به  یاگرکس ومردمانش غالب آید، روزگار هرگاه نیکوکاری بر3«لظَّنَّ بِرم

 یواگربرد ستمکاراسرت، ،درحالی که از او عمل زشتی آشکارنشرده نبرد دیگری گامن بد

ه داد فریرب را مردم آن غالب شود وکسی به دیگرری خروش گرامن باشرد خرود زمانه و بر

 .است

ظرن بیهروده سروء بره آهنرا، معارشت می کنرد مردم نیکوکار اانسان عاقل هنگامی که ب

 ،که با مردم بدکار مهنشنی شدهنگامی ستمکار است و ،اگرسوء ظن بیهوده داشت ندارد و

 به اشتباه افتاده است. را فریفته و خود، اینچننی کرد اگر د،نک اعتامد بیهوده نباید به آهنا

 زازسوءظنیپره

ِلمم » ُظنَّنَّ بِکم دٍ  ة تم ت ِمن امحم جم رم ُِد هلم  ا  وءُس  خم شایسته نیست بره 3ن«اخلمری حُمتمِمال   ام يفوامنتم جتم

هراکره بررای آن برداشرت نیکرویی  نبرربی گرامن برد ،زبان کسی خارج شرد سخنی که از

 توان داشت.می

 از یدابیهوده نب محل برصحت شود و سخن مؤمن باید فعل وطبق فرموده حرضت

دا رام   ،انسانی که به مهه سروءظن دارد .متهم کرد را انساهنا نمود و سخنی برداشت سوء هر

 سخن برداشت سروء و از زیرا ندل دارد دیگران به رسمی برد ومهواره کینه در دشمنی با در

 کند.پریشان می را وخود کردهاشتباه 

 سوءظن زازمواضعیپره

عم » ضم ن وم واِضعم التُّهمم مم ُه مم نَّ مم فمال یم  ةنمفسم  در را کسری کره خرودن 1«سراء بِرِه الظَّرنَّ أن لُومم

 .نکوهش کند را جز خود نباید ،داد جایگاه هتمت قرار
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ن ظمنّرِت إو»د:ایرن زمینره دار در ینیزسرخن اش به مال  اشررتنامه درامری املؤمننی

عیَّ  یفا   ةالرَّ ُم بِاصحاِرکام فم  بِ م حم نُ  ُظنُوهنم ُم بُِعاِرکم واعِدل عم  تو رعیت برهرگاه ن 3«ِصحرهلم

بدگامنی نجاتشران  از این کار با آنان درمیان بگاار و با آشکار خویش رار عا ،گردد امنبدگ

 ده.

کنرد  اَیراد ذهن افرراد شبهه در ،دهد جایگاه سوءظن قرار در را خود انسان مؤمن نباید

اعرامل حرق  البته نباید به خاطر حفظ جایگاه خرود از روشن باشد و واعاملش باید شفاف و

حفظ جایگاه او به ریاکاری مبدل نشود  ای راپیش گرید تاباید روش میانه نیبنابرا باز بامند،

 نگرید. هتمت نیز قرار جایگاه سوءظن و عنی حال در در و

 

 حرص وطمع

شود به معنای ولع برای بدست آوردن مال به آزمندی می آن تعبری طمع که از حرص و

 :شودی میبررس هنج البالغهحرص دراکنون وی است. ییا نعامت دن

 مذموم حرص

لمهٌ إفم » شغم نیا مم ریها وملم ُیِصب صاِحبمها ِمنها نَّ الدُّ ن غم هُ إشیئا   عم ت لم تمحم لمیهرا ّ  فم ن 3«ِحرصا  عم

دنیرا  دنیا پرستان هیرزی از. دیگرهیزها باز می دارد از رسگرم و دنیا انسان را به خود مهانا

 ازحرص برویشان گشوده است. آن که دری جز نآورندبدست نمی

تم ُبروِق املمطاِمعِ  کثمرُ أ» صاِرِت الُعقوِل مم  برق طمع است. زیر ها درقربانگاه اندیشه1ن « ممم

«، مم ابنم آدم ِمل یم مَّ یموِم م الاَّ   مم لمی یموِم م الاَّ  يهم أتِ م عم ، فم  يملم یم دامتاکم رن إقم رُ  مم ُه إِن یم نَّ

أِت اهللُ فیِه بِ   زیررا نیفرزامامرروزت  برررا نیامده  اندوه روز !آدم ای فرزند1ن«ِرِزِق م ُعمِرکم یم

آینرده نداشرته  برر حرص رساند. را خواهد روزی تو خدا ،باشد تو نرسیده ازعمر روز اگر

 فرستاد. برایت خواهد ،آنچه برایت مقدرشده باش که خداوند

 کسب علرم و رحرص د اما نحرص درطلب مال دنیا مهواره ماموم شمرده شده است

 «کسب دانش حرص در» زگارانیپرهازصفات  .بوده است نیکو معنویات مهواره حمبو  و

المم »شده است: گفته است. ُه ُقوم امحم  ةفمِمن عم زما  يف يف ة  ِدِهم امنَّ م تمری لم لنٍِی وِحرصرا   دیٍن وحم

                                                 
 .12نامه البالغه، هنج -3

 .332مهان، حکمت  -3

 .334مت کحمهان،  -1
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 ینردارید رد اینگونره مری بینری: را پرهیزگراران اسرت کره او های یکی ازنشانه از3ن«ِعلم

 درکسب دانش حریص است. دوراندیش است و و نروو نریومند و

 

 دروغ

 اعرتامد مرورد دروغگو انسان. دروغ درهنج البالغه ازصفات ماموم شمرده شده است

 .شوددهارخیانت نیز می و کندوخالف آن راعمل می دهدون وعده میهننیست

نجراانُه جُمانٌِب لاِلیامِن الصَّ إجانِبوا الِکا م فم » ر ةٍ ِدُق علی شرفا مم رامم والکراِذُ  علری  ةٍ وکم

هوا ِف مم م هانم  ةٍ رشم راه نجرات  در راسرتگو .رداایامن فاصله د باشید که با دروغ برکنار از3ن«ةومم

 رتگاه هالکت وخواری است.پبرلب  اما دروغگو نبزرگواری است و

ُّ »فرماید:می عمروعاص مورد دریعلامام  31درخطبه  رُه القم  امّما ورشم ِاُ  اِنَّ وِل الکم

یقو ِعدم فمُیخِلُف  کِاُ  یفم ُل لم عمروعراص سرخن  .غ اسرتود بدترین گفتاردریآگاه باش 1ن«ویم

 .شوددهد وخالف آنرا مرتکب میوعده می ،پس دروغ می بنددن گویدمی

ی،»فرماید:یم33درخطبه یعلامام  رِن افررتم ِن ادَّعی وخرا م مم لم م مم رن هم  بردیأ مم

تمُه لِ  فحم لم م صم قِّ هم س براحق کهرر زیران کررد، دروغگرو ،شرد نرابود باطرلده ادعاکنن1ن«لحم

 ،آن وکلیرد شرده مجع درصندوقی گناهان مهه  روایات گفته شده که  در هالک شد. ،درافتاد

پس کسی کره دروغ  نشودالف پوشیده میوخ حرام کارهای مهه   دروغ با زیرا ناست دروغ

 کند.ینی ایامن را نیز درک میشری شود وعملش پاک می، ترک کند را

 

 خشم وغضب

دارای  زیررا نآن برحرار برود از خشم وغضب ازحرا ت سوءانسرانی اسرت کره بایرد

رإ:»آمده است هنج البالغه غضب دردرباره عواقب جربان ناپایری است.  ضم بم ّیراکم وم الغم

ُه طمری یطانِ ٌة فاِنَّ  ان است.ازخشم بپرهیزکه سب  مغزی به مری  شیط1ن«ِمنم الشَّ

 

                                                 
 .321 طبهخالبالغه، هنج -3

 . 33 طبهخمهان،  -3

 . 31 طبهخمهان،  -1

 . 34 طبهخمهان،  -1

 .43، نامه مهان -1
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المفیظم » تِ م ِعندم  و دار براز را نفرس خرود 3ن«قاِمعا   واِقام   ةفمُکن لِنمفِس م مانعا  راِدعا  ولِنمزوم

 .به هنگام خشم برنفس خویش شکننده وحاکم باش نگهبانی کن و

بم » ضم ُه ُجنٌد عظیٌم ِمن ُجنودِ  نوم احِاِر الغم اِنَّ  گبرزر کره لشرکر ازخشم بپرهیز3ن«اِبلیسم  فم

 طان است.شی

ٌ  ِمنم اجلُنوِن، ةِلدم ا» ُم فم  نَّ أل رضم ندم مإصاِحبمها یم ُم فمُجنُوُنه ُمسرتمحکم ندم تنردخویی 1ن«ن ملم یم

پرس  ناگرر پشریامن نشرد و شرودپشریامن مری تندخو راکهیزن نوعی از جنون است موردبی

 دیوانگی او پایداراست.

یطان گفتره شرده اسرت به مری  شر ابلیس و فرازهای فوق ازجنود غضب در خشم و

جنرونش  ،آن پشریامن نشرود چننی غضب نوعی از جنون بیان شده کره اگرصراحبش ازومه

 .پایداراست

 آفت دوستی ,خشم

هُ » قم د فارم مم املؤِمُن امخاُه فمقم اختمشم او  به یقرنی از، وقتی مؤمن برادرش را به خشم آورد1ن«اِذم

 .شده است جدا

 نبره خشرم نیراوریم را ست که هیچ گراه اوا نای ،ازحقوقی که برای مؤمن شمرده شده

تضرییع کررده  را حرق او ،پس کسی که سبب خشمگنی شدن برادرمرؤمنش رافرراهم آورد

 .شده است جدا او از است و

 غضب مفیدو خشم

تِل أمِشدّ » لی قم ِویم عم ِب هللِ قم ضم دَّ ِسنانم الغم ن امحم  آن کس کره دنردان خشرم در1ن«اء الباطِلِ مم

 .گردد گرایان توانمندبرکشتن باطل ،شاردراه خدا برهم ف

رِ  یا:»خطا  فرمود به ابوذر درهنگام تبعیدش به رباهیعلامام  315خطبه در   امباذم

ِضبتم هللِ، هُ  فمارُج  اِنَّ م غم ِضبتم لم ن غم  پس امید نبه خشم آمدی برای خداوند تو! ای اباذر3ن«مم

 .به خشم آمدی خاطر اوبه کسی داشته باش که به

                                                 
 .13نامه البالغه، هنج -3

 .32نامه مهان،  -3

 .311 کمتحمهان،  -1

 .135 کمتحمهان،  -1

 .341 کمتحمهان،  -1

 .315البالغه، خطبه هنج -3
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 و راه خداونرد هراکه در ناست غضب مفید های فوق دو نمونه از خشم مثبت وونهنم

سررتمگران  ان وظاملرر برابررر کسرری کرره در .طاعررت اهلرری قرارگرفترره شررده اسررت مسررری در

 رضرای اهلری را پراداش و او غضرب ن غضب کنرد،ااری مظلومبه ی وحکومتهای باطل و

 .برایش به مهراه می آورد

 

 غیبت

غیبرت  وم است که درکتب اخالقی هنرنی تعریرف شرده اسرت:ازصفات زشت ومام

نیزحرارض  او شرود و آشرکار او سخنی است که درغیا  انسان مؤمن گفته شود وعیبی از

 یرا»د:فرماییم 315خطبه درهنج البالغه امریاملؤمننی .دفات کند خود از نتواند نباشد و

اهللِ، بدم لیم   عم نبِِه، يف عجم ٍد بِام یِب امحم لم  عم غفورٌ  علَّهُ فم ر مم لری نمفِسر م صم ن عم ُه وم تمأمم عصرلم  ةیغریم مم

  ٌ یهِ  فملعلَّ م ُمعاَّ لم خردایش  شراید درگفرتن عیرب کسری شرتا  مکرن، !خدا بنده  ای 3ن«عم

 شاید برای آهنا کیفرداده شوی. نایمن مباش برگناهان کوه  خود بخشیده باشد و

ا النّاُس » فم ِمرن امخیرِه وم  امهُّ رم ن عم رثمم ردادم  ةیقم نَّ فیرِه  دیرٍن وسم عم اویرلم امقطریرٍق، فمرال یمسرمم

رسم  درستی راه و دین و واستقامت در نانیاطم آنکس که از برادرش، !ای مردم3ن«الِ جم لرِّ ا

 .اوگوش ندهد درباره  باید به گفته مردم  ،را رساغ دارد

یبم لام »  .تالش ناتوان است ،غیبت کردن1ن«ُجهُد العاِجزُ  ةُ غم

 راز فوق به سه نکته مهم می توان اشاره کرد:سه ف در نظر با

هگونه ایمرن اسرت ، می کندعیب جویی او  از که غیبت دیگری را می کند و ی( کس3

او هرم  درخرود ،کنردکه ازمردم ذکر مری صفت زشتی را شاید شود،گرفتار ن خود اینکه از

گناهکرار  خرود ،به واسطه غیبت آهنرا ولی او نشاید خداوند مردم را بخشیده باشد باشد و

 .شود

نبایرد آن  ،صالح او اطمینان داریم اگردرموردفردی غیبت شنیدیم که به دینداری و -3

 .برآییم نیز او چننی درمقام گفتار باید درصدد دفات ازمه قبول کنیم و را

 و دیگری مقابله کند با که نمی تواند یکس وسعی انسان ناتوان است، تالش ،بتی( غ1

 هرون بینرد،ممل کند هراره ای جرز غیبرت نمری تواندنمی بینید واو می برای یا نعمتی را

                                                 
 . 315 طبهخالبالغه، هنج -3

 .313 کمتحمهان،  -3

 .133 کمتحمهان،  -1
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غیبرت کرردن ووردوش کرردن   جررم ای جرزآن نردارد وتوانرایی دیگرری نردارد،حربه

 کند.می مقابل مردم اختیار در را شخصیت او
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اتيرواگريدردهيتزک

 نيمعصومريساونيمنالموريام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزكیه در روايات

برا بررسری  گررید ومورد بررسی قررار مریدر این فصل تزکیه در کالم معصومنی

از صرفات پسرندیده اخالقری اسرت ومهررچننی کره های تزکیه راه ،روایات از کتب روایی

 شود.می بررسی ،شودحمرسو  می موانع تزکیه که از رذا ل اخالقی

 

 اسباب تزكیه در روايات

 تقوی

 ترس وپروای اهلی در مقابرل حمرمرات ومهچنرنی خرود نگهرداری از گناهران و ،تقوی

 رشور است.

 روايات تقوی

رن » فرمود:پیامرب اکرم  مم النّراِس أمم ربَّ امن یمکرونم امکررم لیمتَّرقحم کسری کره 3 ن«اهللِ فم

 گرامی ترین مردم باشد پس تقوای اهلی پیشه کند.دوست دارد نزد خداوند 

 آثار تقوی

ن »فرمود:پیامرب اکرم  ه التَّقوی ُثمَّ امصا م فیام بمنیم ذلِ م ذم أمم ُّ رر اهللُ صبمحم ومهم فم نبا  غم

هُ  خداونرد آن را  لیکه سعی او بر تقوی است، هر گناهی کنرددر حا ،کسی که صبح کندن 3«لم

وگرنه گناهان کبرریه بررای آمررزش ن نظور گناهان صغریه استدر این روایت مآمرزد، می

 ان حقوق دارد.ربجو حقیقی توبه  احتیاج به 

                                                 
 .3553حدیث  ،هنج الفصاحهپاینده،  -3

 .3553حدیث  مهان، - 3



 درآمدى بر تزكیه در هنج البالغه                                                                                           31       

یظمهُ » فرمود:پیامرب اکرم  ُه وملم یمشِف غم لَّ لِسانم ِن اتَّقی کم کسری کره تقروا پیشره  3ن«مم

 خشم خویش را آشکار نکند. زبانش کند شود و ،کند

معنا که انسان هر سخنی که برر زبرانش بدین  نن استکند شدن زبا ،تقوااز نشانه های  

امرر حررام یرا  که گفتن آن سخن صحیح نباشد و شاید ،وکمی تأّمل کندبیان نکند  ،آیدمی

در جرایی کره  زم  خرویش گررید ونیز خشمش را بایرد در کنررتل  مکروهی در آن باشد و

 باید آن را آشکار کند. ،باشد

ن ُرزِ » فرمود:پیامرب اکرم  نیا وا ِخرم  الُتقی قم مم ریم الدُّ کسی که تقوی روزی 3 ن«ةخم

 آخرت روزی او شده است. پس خری دنیا و ،او شد

ناِت املتَّقوی رأ» فرمود:امام علی  خوبیهاست. مهه  تقوی رس آمد 1 ن«ُس المسم

ِن اتَّقی اهللُ »فرمود: پیامرب اکرم  تَِّق مم ن ملم یم  ومم
ٍ
ُه اهللُ  امها م اهللُ ِمنُه ُکلَّ شیء اهلل ام هابم

 شم  ِمن ُکّل 
ٍ
هر کره از خردا  خداوند مهه هیز را از او می ترساند و ،هر که از خدا برتسد1 ن«ء

 را از مهه هیز برتساند. خداوند او ،نرتسد

به و واژه  در این روایت  ام به ای اسرت  شود وهیبت تعبری می ترس به جم ام منظور مهان جم

ودر مند است وکسری جررأت گنراه کرردن در نرزد او را نردارد که انسان با تقوی از آن هبره

ترسرد، پرس تقروی از مهره هیرز مری ،مقابل کسی که از خداوند نرتسد وتقوی پیشه نکنرد

پرس فقرط  ندانردهون انسان کسی جز خداوند را مؤثر در جهران نمری نآوردشجاعت می

 پروای او را دارد.

 جايگاه تقوی

عِدنا»  مم
ٍ
یء عِدُن التَّقوی ُقلوُ  العاِرفنیم  اِنَّ لُِکلِّ شم مم برای هر هیرز جایگراهی اسرت 1 ن«وم

 وجایگاه تقوی دل عارفان است.

خرود را تقوای اهلی باعث می شود که انسان از خوف خداوند در مقابل رذا ل نفسانی 

نگه دارد واز اموری که سالمت باطنش را به خطر می اندازد پرهیز کند وجایگاه آن قلرو  

 ست.عارفان ا

                                                 
 .3552هنج الفصاحه، حدیث پاینده،  -3

 .3533حدیث  ،مهان -3

 .433حدیث  ،رالکلمر الکم ودرغر متیمی آمدی، – 1

 .3551حدیث  ،هنج الفصاحهپاینده،  – 1

 .3551 دیثمهان، ح -1 
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 ذكر

در معناهای نامز، دعا، طاعت، سرتایش  زبان راندن است و بر ذکر در لغت یاد کردن و

 یاد خداوند بر سه نوت است: کار رفته است. ذکر وو قرا ت قرآن به

گردانرد ذکری که دل را متررحول مری -1 بان وحضرور دلزذکر با  -3ذکر با زبان  -3

 دارد.زبان را از تکلرم باز می و

بلکره  نتنها این نیست که ما در طول روز به یاد خداونرد باشریم ،از ذکر خداوندمنظور 

بطروری کره در  نمقصود اینست که یاد خدا در متامی اعامل وسکنات ما جتّلی داشرته باشرد

 د شبهات توقف کنیم وحضور خداوند را در نظر بگرییم.نز حمل حرام وحالل اهلی و

 روايات ذكر

 آثار ذكر

درِ ا» د:فرموامام علی ُح الصَّ کُر یمرشم  ذکر رشح صدر می آورد.3 ن«لاَّ

دم » فرمود:امام علی یطانِ  ةُ ذکر اهللِ ِمطرم رانردن شریطان  له  یوسریراد خداونرد 3 ن«الشَّ

 است.

واِم ِذکِر اهللِ تمنجا» فرمود:امام علی ةُ ُ  ابِدم فلم با اسرتمرار یراد خداونرد غفلرت 1ن«لغم

 دور می شود.

رر» فرمررود:امررام علرری واِم الرراّ مم لبمررُه بِرردم رررم قم مم ُسررنمت امفعاُلررُه يفن عم ِر وم رِالّسرر کِر، حم

آشکار نیکرو  کسی که قلبش را با استمرار یاد خداوند آباد کرد، اعاملش در پنهان و1ن«اجلمهرِ 

 می شود.

عم ن اهللم تعرالی یمقروُل: امنرام إ» فرمود:پیامرب اکرم  بردمم ين يعم ررم کم رت ب مرا ذم مرکَّ مم  وم

فتاهُ   کنرد وام هستم ترا هنگامیکره مررا یراد مریخداوند سبحان می فرماید: من با بنده 1ن«شم

 جنبد.لبهایش به نام من می

ر» فرمود:امام علی یراد خداونرد نرورانی شردن  ثمره   3ن«القلوِ   ةُ تِنارم سکِر اِ الاّ  ةُ ثممم

 قلو  است.
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اهد شرد وهرر مطیع او خو ،هرکس واقعا  به یاد خداوند باشد» فرمود:امام صادق

 3.«شودمرتکب معصیت می ،کس که از یاد او غافل شود

 حواشی ذكر

در حرال راه رفرتن وغراا خروردن ذکرر  .پدرم کثری الاکر بود» فرمود:امام صادق

دیردم کره زبرانش برر گفت. حتی در حال صحبت با مردم از ذکر حق غافرل نبرود. مریمی

دسرتور  کررد ود از نامز صبح ما را مجرع مریگفت، بعدا م  اله ا  اهلل می دهانش هسبید و

 3 .«یمیداد تا طلوت آفتا  ذکر بگومی

لرِه الّصرابُر فری الفراّرینم » فرمود:امام علی نزم  کننرده  یراد  1ن«ذاِکُر اهللِ فی الغافلنی بِمم

 مانند صرب کننده در میان فراریان جنر است. نخداوند در میان غافالن

آن،  خانره  ای اسرت کره صراحبدر واقرع خانره ت ودل انسان جایگاه وحرم اهلی اسر

ویران است، امرا برا یراد خداونرد ایرن خانره آبراد  ،اگر صاحبخانه در آن نباشد خداست و

غفلت است، ویران است ومهانطور که در روایات فوق  نسیان وقلبی که گرفتار  شود ومی

 شود.اثرات برخوردار می یاد خداوند آثار مهمی دارد که انسان ذاکر حق از این ،اشاره شد

 

 توبه يقظه و

 گشرتن و متنّبره بخود آمدن و آن بیدار شدن و»و با  تزکیه یقظه وتنّبه است اسیکی از 

آورد کره مهره را بوجود مری ّصیدور شدن از غفلت است، این حالت در انسان بیداری خا

جودیرت حیرات زنرد، هرون موزند وارکان حیات این جهان را بر هم میهیز را به هم می

، 1«حاصل مری شرود یقظه ،اگر این حجا  برطرف شود است ودنیا بر پایه جهل وغفلت 

ه شرده، توبره اش متنبانسانی که از اعامل گاشتهرضورت دارد  آید وتوبه می ،ظهقبه دنبال ی

امروری را  فرصرتهایی را کره تضرییع کررده و به سوی پروردگارش بازگشت نامید و کند و

 جربان کند. ،ی را که سهل شمردههنوا اوامر و ونادیده گرفته 

ست که قبل از اینکره بنرده توبره ا این ،نکته مهمی که در توبه بندگان مورد توجه است»

یعنی خداوند به او ن بازگشتی از جانب حق نسبت به اوست توفیق آن را یابد، توبه و کند و
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جمددا  عنایت دیگری از جانرب  ،ه کردبعد از اینکه توب کند واو توفیق توبه می یابد ونظر می

 آن مهان قبول توبه اوست. رمحت وغفرانش را شامل او می کند و حق به عبد می شود و

توبرره مرثال  طبرق روایترری از امرام صرادق نانرواعی دارد توبره نیرز خرود مراتررب و

 رّس درون است نسبت به منزلتی که نزد خداوند دارند، توبره اولیراءاز اضطرا  انبیاء

عوام بازگشرت از  توبه خواص از اشتغال به غری خداست وتوبه ،از خطورات باطنی است

 3.«معاصی وحرامهاست

 كیفیت توبه

ثم بُِکلِّ »فرمود: رسول اکرم نٍب تموبم امحدم ِ ةٌ ذم ر ، املرسِّ ِ النیر بِالرسِّ العم النیر ةُ وم  3ن«ةِ بِالعم

ن وگناه آشکار تو بره آشرکار  زم پنها توبه  پنهان برای هر گناهی توبه ای است، برای گناه 

 است.

نِب » فرمود:امام علی رُر الراَّ فِّ لرِب ُیکم پشریامنی از صرمیم قلرب گنراه را  1ن«نمدُم القم

 پوشاند.می

ُم عم  ةُ املّتوبم »فرمود: رسول اکرم  فرُرُط  لمریالنَّصروُح املنَّردم نِب: حرنی م یم ، ِمنرالراَّ  م

تمستمغِفُر اهللُ تمعالی توبه کامل پشیامنی بر گناه است، هنگامی که گنراه  1ن«بمدا  أاِلیِه  ُثمَّ   تمعودُ  فم

 پس هرگز به آن گناه باز نگردی. ،از تو رسزد، پس طلب بخشش از خداوند کنی

 کیفیت توبه کردن مشخص شده است. ،طبق روایات فوق

کره هرگز نخواهرد  به طوری که انسان قلبا  نادم شود و نتوبه خود پشیامنی از گناه است

بررای گنراهی  اش پنهانی توبه کنرد وبه گناهش بازگشت کند، مهچننی برای گناهان پنهانی

آشکارا کند وهرگرز برداهنا براز  توبه  ق آشکاراست هم سف که آشکارا نزد مردم انجام داده و

 نگردد.

 توبه اثرات

محم  ةُ املّتوبم » فرمود:امام علی  ی کند.توبه رمحت اهلی را جلب م1ن«ةتمستمِزلُّ الرَّ
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ُح بِتموبم  هلل» فرمود:پیامرب اکرم  ِن  ةِ امفرم قیِم الوالِِد، وم مم بِدِه ِمنم العم الّضاِل الواِجِد و عم

شود از عقیمی که بزاید، وگرم تر میاش خوشحالخداوند از توبه بنده3 ن«ِمنم الّظامِن الواِردِ 

 ای که به آ  در آید.ای که بیابد وتشنهکرده

او برا  نامیرد وراضی وخشنود می پروردگار متعال را کند وتوبه رمحت اهلی را جلب می

پروردگار از انسران ترّوا   آمرزد ونامید وگناهانش را میاش استقبال میآغوش باز از بنده

 شود.ای در بیابان از یافتن راه خشنود میهنانکه گم کرده نشودخشنود می

 حواشی توبه

رهتّ لا» مود:فرپیامرب اکرم نربم لم ن  ذم مم نِب کم  ناز گنراه کننرده  توبره  3ن«ا ُب ِمنم الاَّ

 مانند کسی است که گناهی برای او نیست.

ُیدِخُل بِِه اجلم إ»  فرمود:پیامرب اکرم بدم لُِیانُِب فم ینمیِه تا با  فراّرا   ةُ نَّ نَّ العم یمکوُن نمصبم عم

زیرا گناه پیوسته در  نآن به هبشت می رود له  یبوس وگناهی می کند ه بند1ن«ةم حّتی یمدُخلم اجلمنَّ 

 از گناه گریزان است. وی توبه کنان و اوست و خاطر

در صرورتی  نحتی وسیله نیل او به هبشت می شرود گناه توبه کننده آمرزیده می شود و

د، اثرات گنراه را از برنی بررب رساغ گناه نرود و یعنی قلبا  پشیامن شود و نواقعی کند توبه  که 

 به آهنا بپردازد واگر حق اهلل بروده نیرز آن را جرربان کنرد و ،بطوری که اگر حق الناس بوده

 شریینی آن گناه را برای مهیشه در دل خود به تلخی مبّدل کند.

 استغفار

وسیله  درخواست بخشش وغفران اهلی است و استغفار نیز از مراحل توبه و استغفار:

 :ر این زمینه وارد شده استروایاتی نیز د .عفو گناهان است

نوِ   ةٌ مِمحا رُ ستغفاإلا»  فرمود:پیامرب اکرم  عفرو گناهران  له  یوسراستغفار 1 ن«لِلاُّ

 است.

بری» فرمود:پیامرب اکرم  رغری ةم   کم عم اِستِغفاِر وم  صم رعم ارصارٍ  ةم مم برا اسرتغفار 1 ن«مم

 ر با ارصار ورزیدن.مگ نماندای نمی ماند وگناه صغریه وکوه  نیز نمیگناه کبریه
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رمِّ ٍ» فرمود:پیامرب اکرم  ُه ِمن ُکلِّ هم لم اهللُ لم عم ن امکثمرم ِمنم اِ ستِغفار جم جرا  وِمرن  مم فمرم

تمِسُب  یُث   حیم قُه ِمن حم زم رم یٍق وم هرر غمری کسی که زیاد اسرتغفار کنرد خداونرد از ن 3«ُکلِّ ضم

از جایی که  فراهم می آورد واز هر تنگی گشایش  رج وگشایش حاصل می کند وفبرای او 

 برای او روزی می رساند. ،گامن نمی کند

نیرز ه باعث آمرزش گناهان کبرری ،استغفاری که در روایات فوق از آن سخن گفته شده

رصفرا  اسرتغفراهلل گفرتن  ،فرج برای انسان فراهم می کند زیاد می کند و رزق را می شود و

با توجره بره  است که از اعامق دل انسان باشد و بلکه استغفار زبانی نبدون توجه دل نیست

رصف استغفار زبرانی  نیز بوجود آورد ودر دل  حق تعالی گفته می شود وحالت پشیامنی را

 باعث بخشش گناه نمی شود.

 3معصیت را خنده می آید ز استغفار ما    بحه برلب، دل پر از شوق گناهس

 

 زهد

ست، بطروری ا ی رغبتی نسبت به دنیا ومتات آنب ،زهد آنچنانکه از روایات در می یابیم

وجود نداشته باشرد. زهرد اما دل بستگی به نعامت آن  نکه از دنیا به اندازه نیاز استفاده شود

  ننی آمده است:ه در روایات

هد  پاداش زر

ِهدم يف»: فرمودامام صادق ن زم نیا امثبمتم اهللُ  اِلکم مم لبِِه وامنطمقم هِبرا لِ  يف ةم الدُّ ُه وم قم سرانم

ُه ِمنها ساملِا   جم نیا داءم ها وامخرم ُه ُعیو م الدُّ م المِ إبمرصَّ کسی که نسبت بره دنیرا بری  1ن«لی داِر السَّ

زبرانش را بره گفرتن  رغبت باشد، خداوند فهم حقیقت را در قلب او پابرجا می گردانرد و

 او را سرامل و ،یانرددوای عیبهای دنیا را بره او مری نام درد و سخنان حکیامنه گویا می کند و

 بدون نقص از دنیا به هبشت بریون می برد.

هرِد يف اهللِ ُجلمساءم » ِت والزُّ رم ردا  امهرُل الروم نیا غم فرردای قیامرت مهنشرینان خداونرد  1ن«الردُّ

 .زهد در این جهان هستند ورت وصاحبان 
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 زهد از ديدگاه پیامرب اكرم 

هادم ا»  فرمود:پیامرب اکرم  ت تمبِحرریِم المرالل و  اِضراعم الدُّ  يف ةُ لزَّ یسم املراِل  ةِ نیا لم

هادم  نیا امن   تمکونم فیام يف يف ةُ ولّکنم الزَّ ی م  الدُّ دم دِ  وثمُق ِمن م باِم يفأیم ثرواِ   ن تمکونم يفأوم  هللا یم

بم ِمن م فیها لمورأاِذا امنتم امحبمبتم هِبا  ةِ املُصیب ا ُابقیتم أغم حرالل را زهد این نیست که  3ن«لم  هنَّ

این اسرت کره بردان  (از جهان گاشتگی)زهد .بر خود حرام کنی یا مال خود را تلف نامیی

اعتامد نداشته باشری وهنگرامی کره  ،بیشرت از آنچه در دست خداست ،هه در کف تو است

 به پاداش آن بیش از رخ ندادن مصیبت عالقمند باشی. ،مصیبتی به تو رخ داد

 آثار زهد

رالوم »: فرمودامام صادق راٌم علی ُقلروبُِکم امن تمعرِرفم حم ردم يف ةم حم ّتری تزهم  ا یرامِن حم

 مگر اینکه زهد در دنیا را پیشه کنید. ندرک شریینی ایامن بر دهلایتان حرام است 3ن«نیاالدُّ 

ُه يِف أذا إ»: فرمودامام صادق دم هَّ ریا  زم بٍد خم ُه يف رادم اهللُ بِعم هم قَّ فم نیا وم بمّصرالردّ  الدُّ ُرُه رمیِن وم

 دهد واو را زاهد در دنیا قرار می ،ای اراده خری کندهنگامی که خداوند برای بنده 1ن«اهُب ُعُیو

 سازد.او را به عیبهایش بینا می سازد ودر دین دانایش می

خرری در ایرن  از آثار زهد درک شریینی ایامن، فهم حقیقت وبصرریت در دیرن اسرت و

بره درک  ،کسری حرب دنیرا را از دل برریون نکنرد ترااست که انسان آراسته به زهد باشرد، 

 علم رِس دست نمی یابد. حقیقت و

اعرتاض وبی میلی به دنیاست، زاهد کسی اسرت کره تروجهش از مادیرات دنیرا زهد »

 عبور کرده ومتوجه هیز دیگری شده است، بی رغبتی زاهد بی رغبتی در ناحیره اندیشره و

بیعت. گرهه زهرد یر  حالرت قلبری اسرت کره رغبتی در ناحیه طنه بی نآرزوست آمال و

آن در عمرل انسران  جره  ینتاگر هه انسان از نعامت اسرتفاده کنرد، امرا  نمیلی به دنیاستبی

 1.«خوردهم وغم دنیا را نمی در عمل بخشش برای او آسان می شود و منعکس می شود و

مری کنرد انسران کرم ن هبرره   ودر ضمن روایات زهد ورزیدن در دنیا هیرزی از ثروا  

پس زیانکار آن کسی اسرت کره در ایرن دنیرا  نافزایدوحرص وطمع او نیز هیزی به او نمی

 زهد نداشته است.
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 اخالص

بره  حقیقت اخالص عبارت از ترّبی جسرتن از هرر هره غرری خداسرت، مری باشرد و»

پراکیزه از هرر نروت ناخالصری باشرد، اخرالص حمقرق  عبارت دیگر وقتی عمل بی شا به و

از  گویند که به قصد تقر  به خداوند انجام شود ول خالصی نیز به عملی میگردد، عممی

 3.«هر رشک وشا به ای به دور باشد

رضرایت خلرق خردا در آن  عمل خالص فقط باید به خاطر رضایت اهلی انجام شرود و

عملی که ذره ای ریا برای نشان دادن عمل به مردم باشرد، در نرزد  هیچ نقشی نداشته باشد

 هیچ ارزشی نخواهد داشت. خداوند

 نشانه اخالص

قإ» فرمود:پیامرب اکرم  قَّ حم ق ةٌ یقم نَّ لُِکلِّ حم برٌد حم لمرغم عم روما بم ّتری إلا ةیقم خرالِص حم

بَّ 
ِل أ حُیِ مم  ِمن عم

ٍ
یء لی شم دم عم بنده بره حقیقرت  برای هر حقی، حقیقتی است و3 ن«هللن حُیمم

بخراطر  ،باشرد کره از او سرتایش شرودمگر آنکه دوست نداشته  ناخالص دست نمی یابد

 عملی که برای خداوند انجام داده است.

ست که انسان دوست نداشته باشرد کره بخراطر کراری کره ا های اخالص ایناز نشانه

قصد نشان دادن عمل  خالص برای خداوند انجام داده است، از او تشکر یا ستایش شود و

امرا  نانجام عمل اخالص داشته باشرد تانه  آسرا به مردم نداشته باشد. ممکن است کسی در 

عملش را به دیگران نشان دهد، در این صورت اخالص عمرل  بعد از عمل وسوسه شود و

 پس بعد از انجام عمل نیز باید مراقب بود. ناو از بنی خواهد رفت

القم أ» فرمود:رسول اهلل  عم  ةُ ّما عم امربم وةٌ املُخِلِص فم لُبُه وُتسِلُم جم لم : ُیسِلُم قم بمام اِرُحُه، وم

ریم  هُ خم َّ رِیِه و کفَّ رشم جروارح  اعضراء و اما نشانه انسان ولص ههار هیز است: قلب و 1ن«خم

 دارد.رشش را از مردم دور می دهد ورا انجام می هاهبرتین خری تسلیم است و

فقرط بخراطر او در انجرام  انسان ولص دل وجوارحش را تسلیم امر خداونرد کررده و

 کند.از رشور دوری می شتابد وخریات می
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ِل م اِّ  ما امخلمصتم فیهِ »: فرمودامام علی مم بملم ِمن عم کره از  درستیه ب3 ن«اِّن م لمن ُیتمقَّ

 مگر مقداری که در آن اخالص داشته باشی. نشودعملت قبول نمی

 اند:انساهنا دعوت به اخالص شده نیزدر آیات قرآن 

ما ُأِمرُوا اِّ  لِیمعبُ » ُه الّدینم  اهللُد ووم مگر اینکره )نشدم امربگو، بدرستیکه من 3 ن«ُوِلصنیم لم

 برای او اخالص در عبادت داشته باشند. خداوند را بپرستند و (بگویم

وجرود دارد کره ذکرر  نیرزروایت دیگری در مورد داشتن اخرالص یرا عردم وجرود آن 

 شود.می

یفم یمستمطیُع ا» فرمود:امام علی هگونره کسری کره 1 ن«ُیغِلبمُه اهلمروی خالِص ممنإلکم

 ؟!می تواند اخالص در عمل داشته باشد ،هوای نفس بر او غلبه دارد

رلِ أ» فرمود: پیامرباکرم  مم ین م یمکفی م القلیرُل ِمرنم العم اگرر دینرت را 1ن«خِلص دم

 کند.مقدار کم عمل از تو کفایت می ،خالص کنی

بلکره کیفیرت  نهم نیستمم که کمّیت عمل با توجه به این روایات به این نکته می رسی

 دارا بودن اخالص در آن، نزد خداوند ارزشمند است. عمل و

روایات اخالص، در مری یرابیم کره اخرالص در عمرل بره نّیرت انسران براز  مطالعه  با 

 گردد.می

ثبرات برر ایرن  نیرزبعد از عمل  انسان در هر عملی فقط باید خداوند را در نظر بگرید و

زیرا بعد از انجام عمل ممکن است با بیان آن نزد دیگران اخالص عملش  نه باشدنّیت داشت

خداونرد  ،انسان در عملش رشک داشته باشد وغری خدا را در نظر بگریدرا از بنی بربد. اگر 

کند. ممکن است دو عمرل از جانرب دو واگاار می (مردم)پاداش عملش را به مهان غری نیز

 اهلری صرعود کنرد و شی از اعامل به خاطر اخالص به عرشخص متفاوت انجام شود، یک

اخرالص خرود مراتبری ، دیگری به نزد صاحبش برگردد وهون اخالص در آن نبوده است

اگر انسان قصدش از انجام خری وعبادت رسیدن به ثوا  ُاخروی باشرد، اخرالص »دارد: 

گرر فقرط در عملرش امرا ان اندیشردهون هنوز به خرود مری نپاینی آن داراست مرتبه  را در 
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بره مرتبره اعرالی اخرالص دسرت  ری رادیگ رضای حق را در نظر گرید، نه خود ونه کس

 3 .«یافته است

اگرر بنرده ای از بنردگان خردا ههرل روز کارهرایش را برا » فرمرود: پیامرباکرم

های حکمرت از اش آن است که هشمهنتیجه ،فقط برای رضای خدا انجام دهد اخالص و

 .«شودجاری میقلبش بر زبانش 

 

 حسن خلق

به معنای خورشویی و خوش رفتاری با مردم است که خود درجراتی دارد،  حسن خلق

 با بررسی روایات حسن خلق تعریف جامع تری از آن ارا ه خواهیم داد:

 ارزش و آثار حسن خلق:

که کامل ترین  به درستی3 ن«لقا  م ُخ هُ نم حسم أ ایامنا   ننیم ومِ املُ  لم کمم أا نَّ إ» فرمود:امام باقر

 مومنان از لاظ ایامن خوش خلق ترین آنان است.

ر عردم بم  لٍ مم عم بِ  لَّ و جم  زَّ عم  اهللِ لیم عم  نُ مِ ؤامل مُ قدم ما یم » فرمود:امام صادق رأ را  ِ الفم  ُب حَّ

مومن پس از فرا   عملی پیش خداونرد نیراورد 1ن«هِ لقِ بِخُ  اسم النّ  عم سم ن یم أن عالی مِ تم  اهللِ لیم إ

ر از حسن خلقی باشد که به مهه مرردم رسرا باشرد)اثر خلرق نیکرویش بره مهره که حمبو  ت

 (.برسد

ر ةم طیئراخلم  میُث یم  نم سم الم  لقم اخلُ  نَّ إ» فرمود:امام صادق ر یرُث ام متم کم  1ن«لیردم اجلم  مُس الشَّ

 یخ را ذو  می کند. ،خلق خوش گناه را ذو  می کند، هنان که خورشید

 3ن«عرامرِ ا م  يف و یزیردانِ  یارم الردّ  رانِ عُمریم  لرِق اخلُ  سرنُ و ُح  الررِبُّ » فرمود:امام صادق

 افزاید.کند و بر عمرها میها را آباد میخانه ،خلقییکوکاری و خوشن

حسن خلق نزد خداونرد عملری حمبرو  اسرت و  ،که از روایات فوق در می یابیمهنان

هرا و جلرب حمبرت کنرد و باعرث آبرادانی خانرهبرد و عمر را طو نی میگناه را از بنی می

 مردمان است.
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جیّ  نهُ مِ ، فم هُ لقم ز و جل خم عم  ها اهللُحُ منم یم  ةٌ نیحم مم  لقم اخلُ  نَّ اِ » فرمود:امام صادق  ةنرو مم  ةٌ سم

 ةیالنَّ  ُب و صاحِ  هُ ریم غم  طیعم ستم   یم  بوٌل جمم  وم هُ  ةیجَّ السَّ  ُب : صاحِ قالم فم ؟ ُل فضم ام ام هُ تُ یَّ ام : فم لُت قُ . فم ةیَّ نِ 

به راستی خلرق نیکرو بخشرش خداونرد اسرت، 3 ن«امهُ لُ فضم ام  وم هُ ، فم ا  ربُّ صم تم ة اعم طّ علی ال صرِبُ یم 

خداوند آن را به خلق خود بخشش نموده است، برخری آن، از مرنش اوسرت و برخری بره 

آن کره طبرع و مرنش  :تصمیم و کسب است، گفتم کدامی  از این دو هبرت اسرت؟ فرمرود

ند جز آن باشد و آن که به قصد کسرب، خروش توابر آن واداشته شده است و نمی ،اوست

 پس او هبرت این دو است. نخلقی کند باید به خوبی بر طاعت صرب کند و رنج کشد

با توجه به دو روایت فوق در می یابیم که خوش خلقی فقط سخن گفتن و بشاشرت برا 

بلکه خوش خلقی صرب بر طاعت اهلری و شرکوه نکرردن از تقردیر، صررب در  نمردم نیست

 خلق نیکوست. جامع ترِ  یبت، حلم با مردم و رضا به قضای اهلی است که این تعریِف مص

دومی که از این روایت گرفته می شود این است که کسی که خوش خلقری جرزء  جه  ینت

اجرر بیشررتی دارد نسربت بره کسری کره  ،کنردسجیه اش نیست و خود را متخلق به آن می

 نیم خود را متخلق به اخالق نیکو کنیم.لاا باید سعی ک نخوش خلقی سجیه اش است

 

 حلم

صفت حلم با ممل و بردباری مرتادف قرار داده می شود، حال ممکن است ایرن ممرل 

 و بردباری در برخورد با مردم باشد یا در مورد حوادثی باشد که برای انسان پیش می آید.

 بررسی حلم در روايات

 رابطه للم و حلم

بر شام باد عمرل بره حلرم بره  3ن«لمِ العِ  کنُ رُ  هُ نَّ إفم  لمم الِ م بِ لیکُ عم » فرمود:امام صادق

 درستی که آن رکن علم است.

ر عم ما مُجِ  هِ دِ یم بِ  فسنم  ياالَّ وم »فرمود: پیامرب  لری شم إ یءٌ شم
ٍ
رأ ء لری إ لرمٍ ن حِ ِمر ُل فضم

قسم به کسی که جانم به دست اوست که هیزی با هیزی دیگری مجع نشده هبررت از  1ن«لمعِ 

 ی که با علم مجع شده باشد.حلم
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خداوند هرگز کسی را 3 ن«طُّ قم  لمِ حِ بِ  لُّ ذم و   اُ  طُّ قم  هلٍ جم بِ  اهللُ زَّ عم ما ام »فرمود: پیامرب

 به سبب جهل عزیز نکرد و کسی را هم با به سبب حلم ذلیل نکرد.

تم مم  وم  مم لِّ حم التَّ بِ  لمُ ام الِ نَّ إ م وم لَّ عم التَّ بِ  لمُ العِ  امم نَّ إ»فرمود: پیامرب ن مم  وم  هُ عطم یُ  ریِ اخلم  رَّ حم ن یم

تَّ  ُ  ِق یم حاصل می شود، هر که جویای خرری  علم از تعلم و حلم از تظاهر به حلمم 3ن«هُ وقم یم  الرشَّ

 باشد مهانش دهند و هر که از رش بگریزد از آن برکنارش کنند.

 ثمره  لم را مستقیم علم و حلم پی می بریم، خداوند ح رابطه  با دقت در روایات فوق به 

علم عاملان قرار داد تا بدینوسیله بتواننرد در مقابرل بری تروجهی جهرال بره علمشران حلرم 

بورزند و بردباری کنند، و مهچننی در برابر عترا  و خطرا  جراهالن نیرز بتواننرد ممرل 

علم حلم است و عاملی که نتواند در برابر جهل و جاهل حلم و بردباری کند،  ثمره  ورزند، 

 هبره ای نربده است. از علمش

 حلم ثمره  

عبرادت  مرتبه  انسان به ن «حلیام   ونم کُ ی یم تّ حم  دا  عابِ  ُل ُج الرَّ  ونُ کُ   یم » فرمود:امام رضا

 و بندگی نمی رسد مگر این که بردبار باشد.

 حلم و بردباری زینت اخالق است.1 ن«لِق اخلُ  زینُ  لمُ الِ » فرمود:امام علی

 بردباری است. ثمره  خودداری از )خشم( 1 ن«لمِ الِ  ةمرثم ظم الکم » فرمود:امام علی

 علم است. ثمره  مدارا با مردم 1 ن«لمِ الِ  ةمرثم  رفُق الِّ » فرمود:امام علی

 حلم است. نشانه  خاموشی و سکوت 3 ن«لمِ الِ  ةآیم  مُت الصَّ : »فرمودامام علی

رنم   م لم ن مم م مم کُ دَّ شم ام »فرمود: پیامرب رالغم ندم عِ  هُ فسم رُکرمم حلم و ام  ِب ضم  عردم فری بم ن عم م مم

ن«ةدرم القُ 
نریومندترین شام کسی اسرت کره هنگرام غضرب برخرود تسرلط داشرته باشرد و 4

 بردبارترین شام کسی است که پس از قدرت از گناه کسان درگارد.

در روایات فوق ثمرات حلم خوش خلقی، مدارا، فرو خوردن خشم، رسیدن به مقرام 

آن نیز سکوت بیران شرده اسرت. برر صرفت حلرم در  نه  نشابندگی خداوند شمرده شده و 
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زیرا هر کسی بره ناهرار ن ی  انسان مومن است  زمه  کید بسیار شده است و آن أروایات ت

توانرد رفتارهرای با صرفت حلرم اسرت کره مری ،باید با افراد وتلف معارشت داشته باشد

 تاکید شده است. لاا بر این صفتن وتلف را ممل کند و به تربیت افراد بپردازد

 

 صرب

صرب عبارت است از ثبات نفس و اطمینان و مضطر  نگشتن آن در بالیا و مصا ب و 

او تنر نشرود و خراطرش پریشران  نه  یسبه نحوی که  نمقاومت کردن در حوادث و شداید

 .مقاومت در مقابل هوی و هوس است ،صرب .نشود

اَیرا  کررد انسران را در  س مسا ل اخالقی قررار دارد و حکمرت خداونردأصرب در ر

 رساند.نیکو به مقصد می کسی بار امانت را هه امتحان گاارد تا ببیند صحنه  

 شم م بِ کُ نَّ وم بلُ نم لم  وم ﴿ قرآن کریم می فرماید:        
ٍ
 وم  مروالِ ا م  نم ِمر قصٍ نُ  وم  وتِ اجلُ  وم  وِف اخلم  نم مِ  یء

ِ بم  وم  مراِت و الثَّ  فسِ نم ألا را با مصا بی از ترس و گرسنگی و نقرص در و شام 3 ن﴾رینم ابِ الّص  رشِّ

 مال و ثروت و بیامری و آفات زراعی آزمایش می کنیم و صابران را بشارت ده.

بره درسرتی  3ن﴾سراِ  حِ  ریِ غم م بِ هُ جرم أ رونم ابِ ی الّص فَّ وم ام یُ نَّ اِ ﴿ و در جای دیگر می فرماید:

 شوند.حسا  داده میکه صرب کنندگان اجر بی

ر واژه  ترکیب از  351در قرآن کریم » رربم صررب و مشرتقاتش نظرری صررب، صم م، تُ ربم وا، صم

م نم وا، لم صرِب تم   1.«ار به کار رفته است، صابرات و صبّ ربا  ر، صم ک، صابِ ربُ ، صم اصرِب  ، وم نَّ صربِّ

 انواع صرب

و  ةعصریم لری املم او عم  ةاعم لی الطّ و عم أ ةصیبرُلی املعم  ربُ ا صم مّ إرب: لصَّ ام » فرمود:امام علی

 1.«لنیم وَّ ا م  سمنیم القِ  نم مِ  ةجم رم علی دم ام  الثالِث  سمُ القِ ا هام 

صرب بر مصیبت یا صرب بر طاعت یا صرب بر معصیت، و قسم سرومی از دو قسرم دیگرر 

 اش با تر است.درجه

                                                 
 .311آیه  ،بقره - 3
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هرا و حروادث در روایات سه نوت صرب در نظر گرفته شده است: اول صرب بر مصریبت

مملرش نراگوار اسرت. دوم صررب برر مری آیرد و  ناگواری که در زندگی برای انسان پیش

یعنی انسان از انجام حمرمرات  نتبت که مهان انجام واجبات است. سوم صرب بر مصیطاع

رغم میل به انجرام بعضری اعرامل از آهنرا اهلی و گناهان کبری و یا صغریه اجتنا  کند و علی

 است.و صرب بر معصیت ارزشش از انوات دیگر صرب با تر  ،دوری گزیند

 صرب در مصیبت

در مورد اول که صرب بر مصیبت است انسران صربور نراراحتی و غرم را بره خرود راه »

وضع را هبرت نخواهد کررد  ،زیرا می داند که اظهار جزت بر امری که گاشته است ندهدنمی

نیرز مشرکلی  ،و هرگز امر فانی باقی نخواهد شد و اگر زبان به شکایت پروردگار بگشراید

پس باید برر نفرس خرود مسرلط باشرد و  نجز آن که معصیت کرده است نشد حل نخواهد

مصیبت را با صربی نیکو به پایان برد. صرب بر مصیبت و بالهرا را نیرز بره دو قسرم تقسریم 

 کرده اند:

 در صورتی که عامل مصیبت انسانی باشد که انتقام گرفتن از او ممکن باشد. -3

اشرد و انتقرام گررفتن از او ممکرن در صورتی که عامل مصیبت حوادث روزگرار ب -3

 نباشد.

ولری صررب کرردن بسریار زیبنرده  ندر صورت اول اشکالی در عقوبت و انتقرام نیسرت

 3 .«است

ُسل ِمنم  زمِ العم ولوُ  اُ ربم ام صم صرب کم إ»می فرماید:خداوند به پیامرب تو نیز صررب  3ن«الرُّ

 صرب کردند. ،کن مهچنان که پیامربان اولوالعزم

پرس بایرد  ننیز صرب در برابر بالیایی است که انسان قدرت انتقام ندارددر صورت دوم 

یقنی خود را به مقدرات اهلی با  برده و با اتکاء به خداوند صرب کنرد ترا روزی کره فررج و 

 گشایش برسد.

 صرب بر طالت

نیرز ایرن توضریح  زم اسرت کره ترداوم در  ،در مورد دوم که صرب بر طاعت می باشد

خستگی نداشتن از آن بدون بردباری میرس نیسرت و در انجرام عبرادات  عبادت و احساس

 صرب را در سه مقطع می توان در نظر گرفت:

                                                 
 .141اخالق اسالمی در هنج البالغه، ن،یخادم الااکر - 3

 .11آیه  ،احقاف – 3
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 صرب قبل از عمل که شامل اخالص در نیت است.» -3

 صرب در حنی عمل که دوری از یاد خدا و ریا در آن نباشد. -3

      .3«اطرل نکنردجب و سمعه و منت و ایااء عمل را بعُ صرب بعد از عمل که انسان با  -3

 صرب بر معصیت      .

در مورد سوم که صرب بر معصیت است باید ذکر کنیم ارزش این نوت صرب نیرز بیشررت »

نکردن بره خداونرد برا ایرن مهره  رسکشیبه این علت که عصیان و  .از انوات دیگر آن است

آن کرار  ها آسان نیست، جاذبه مال و مقرام کرم نیسرت و صررب در مقابرلها و کششجاذبه

و به اندازه و در حرد کفراف از  آسانی نیست، در دسرتس بودن نعامت اهلی و استفاده به جا

پس کسری کره بتوانرد برر هواهرای خرویش غالرب شرود و برر  نای نیستآهنا نیز کار ساده

 3.«با یی نزد پروردگار خواهد داشت مقام ،معصیت صرب کند

 تفسری صرب

 رمالّضر يِف  صررِبُ : تم ؟ قالم ربِ الصَّ  فسریُ ام تم فم »ن جرب یلعم  ُل ام سم رسول اهلل 
ِ
ر راء ام کم

 الرسَّ  يف صرِبُ تم 
ِ
 الم  يِف  الغناء، وم  يِف  صرِبُ ام تم کم  ةالفاقم  يِف  ، وم اء

ِ
شرکوا یم  فمرال ،ةیرالعافِ  يِف  صرِبُ ام تم کم  بالء

  هُ صیبم ام یُ بِ  خلوِق املم  ندم عِ  هُ حالم 
 البم  یفِ

ِ
کررد: ال ؤسراز جربییرل پیرامرب اکررم 1 .«الء

در  ،کنریهرا صررب مریگفرت: مهچنران کره در خوشریتفسری صرب هیست؟ جربییرل

در فقرر هرم صرابر باشری و  ،کنییازی صرب میها نیز صرب کنی و مهچنان که در بی سختی

در بالیا هم صابر باشی، پس شکایت نکنرد  ،کنیمهچنان که در عافیت و سالمت صرب می

 و رسیده است.نزد ولوقی به خاطر مصیبتی که به ا

شود که انسان حالش در بال و عافیت، فقر و غنا، سرختی و صرب واقعی وقتی حمقق می

خوشی یکسان باشد و شکایتی نزد مردم نداشته باشد که البته حالتی عظیم است و با مترین 

 و استمداد از درگاه اهلی قابل مقق خواهد بود.

 

 

 

 

                                                 
 .آموزگار، تزکیه در اسالم - 3

 .141اخالق اسالمی در هنج البالغه، مطهری،  – 3
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 صرب مجیل

ُ یم : »اهللبدِ عم  بن ام جابر عم  لم ئم سم   فیهِ  یسم لم  ربٌ صم  : ذل م ؟ قالم میُل اجلم  ربُ ا الصَّ ، مم هللُام   م رمحم

سوال کرد: خداوند تو را رمحت کند، صرب مجیل جابر از امام باقر3 ن«اسِ ی النّ لم إکوی شم 

  فرمود: آن صربی است که در نزد مردم شکایتی نکنی.هیست؟ امام

ر قرالم »فرمرود:سرفدر فرراق یواین صرب مهان است که حرضت یعقرو  ل بم

گفرت: یعقو  3ن«فونم ِص لی ما تم عم  عانُ ستم املُ  اهللُ وم  یٌل مجم  ربٌ صم ، فم مرا  م ام سکُ نفُ أم کُ ت لم لم وَّ سم 

نفس شام کاری را برای شام آراسته است، پس این  صرربی نیکرو )هبررت اسرت( و برر  نبله

 از خداوند کم  می خواهم. ،آنچه توصیف می کنید

 نصربی است که انسان در نزد مرردم شرکایت نکنرد ،که بیان شد صرب مجیل مهان گونه

یعنی انسان باید در نزد مردم خود را صبور نشان دهد و مشکل او بنی خود و خدایش براقی 

باعث خواری نفرس خرویش در  ،زیرا اگر انسان نزد هر کسی مشکلش را بازگو کند نبامند

د، لاا هبرت است که ضبط نفرس داشرته شواش هم افزون میقرارینزد آهنا شده است و بی

 باشد و از خداوند مدد و یاری خواهد.

 ارزش صرب

راجلم  نم مِ  اسِ الرُّ  ةِ لم نزم مم بِ  یامنِ اِ   نم مِ  ربُ الصَّ » فرمود:پیامرب اکرم   ن«دِ سم
صررب نسربت 1

 به ایامن به منزله رس نسبت به جسم است.

بنرده بره رزقری 1 ن«ربِ الصَّ  نم مِ  یهِ لم عم  عُ سم وأ زقا  رِ  بدُ العم  قم زِ ما رُ »  فرمود:پیامرب اکرم 

 تر از صرب روزی داده نشده است.وسیع

رمم ، فم ربِ ه والصَّ کارِ املم بِ  ةٌ وفم فُ حمم  ةُ نَّ اجلم » فرمود:امام باقر  م ن صم نیا الردُّ  يِف  هِ کرارِ لری املم عم  ربم

ختی هرا هبشت پیچیده با سختی ها و صرب است، پس کسی که در دنیا برر سر1ن«ةنَّ ل اجلم خم دم 

 داخل هبشت خواهد شد. ،صرب کرد

جسرم  ،مانند رس انسان به جسم است، مهچنان که اگرر رس نباشرد نصرب نسبت به ایامن

هبرتین رزقی است  ،صرب. ایامن هم وجود نخواهد داشت ،اگر صرب نباشد .نیز نخواهد بود

                                                 
 .1/315 ،اصول کافیکلینی،  - 3
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ورود به جنت  که خداوند به بندگانش عطا فرموده و کسی که صرب کند به هبرتین پاداش که

 دست خواهد یافت. ،ا علی است

 پاداش صرب

رر» فرمررود:پیررامرب  ررسررا  ام حتِ و اِ   ربُ الصَّ  اهللُ ُل دِخ قررا  و ُیررالرِّ  تررِق ن عِ ِمرر ُل فضم

صررب و سرکون از آزاد کرردن بنردگان هبررت اسرت و خردا 3 ن«سراٍ  ری حِ غم بِ  ةنَّ ن اجلم هُّ بُ صاحِ 

 برد.را بدون حسا  به هبشت میصاحب آن

م ا حم ملمّ »فرمود:باقر امام لری  عم صررِب إ یَّ نم یا بُ  قالم  وم  هِ درِ لی صم إ ينمَّ فاء ضم الوم  بیم ت ام رضم

( دکه وفات پدرم )امرام سرجاهنگامی 3ن«ساٍ  حِ  ریِ غم بِ  کم جرم أ فَّ وم ، تم ا  رّ مُ  ن کانم إو  قِّ الم 

خ باشد بر حق صرب کن. اگرهه تل !ای پرسکم :فرا رسید، مرا به سینه اش هسباند و فرمود

 تا خداوند پاداش تو را بدون حسا  و به طور کامل بدهد.

پاداش صرب در روایرات بردون حسرا  بیران شرده اسرت و مهچنرنی در قررآن نیرز بره 

بره  1ن«ساٍ  حِ  غریِ م بِ هُ جرم ام  رونم ابِ الّص  يفَّ وم یُ  امنَّ إ»حسا  بودن اجر صرب اشاره شده است: بی

 دهد.  میحسادرستی که خداوند صابران را اجر بی

 حواشی صرب

ر ندم عِ  ربُ الصَّ »فرمود:پیامرب اکرم صررب حقیقری هنگرام صردمه 1 ن«ولریألا ةِ مدم صم

 است. نخستنی

ناگوار ارزشمند است، اگرر انسران بتوانرد در لظرات  حادثه  صرب در لظات اولیه هر 

ار اول حادثه بر نفس خود مسلط باشد و سخنی بر زبان نیاورد که مورد نارضایتی پروردگر

 نآن صرب دارای پاداش است ،واقع شود یا عملی انجام ندهد که پروردگار را ناخشنود کند

زیرا بعد از گاشت زمان در هر حادثه ای خواه و یا ناخواه انسان بر خود مسلط می شود و 

 با مشکل کنار می آید، اما در زمان اولیه هر اتفاق ممکن است ناسپاسی صورت گرید.

ُ أنا اتُ  و شیعم ربَّ ُص  حنُ نم » فرمود:امام صادق  وم  مُ علمرلی ما نم نا عم ربم ا صم نّ ام   م ا و ذلِ نّ مِ  صربم

هراکه مرا صررب  نما صبورانیم و شیعیان ما از ما صبورترند 1ن«مونم علم یم لی ما  م عم وا هُ ربم صم 

 کنند.صرب می ،داننددانیم و آهنا بر آن هه نمیکنیم بر آنچه میمی
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ر دُّ ِعر  یُ ن مم »فرمود: امام صادق  ربم الصَّ
کسری کره بررای  3ن«زُ عِجرر یم هم الردَّ  وا رِب نم  لِ

 در ماند. ،ناگواری ها صرب آماده نکند

 کند:ف میوصصرب را بدین گونه  ،در کتا  بنیادهای اخالق اسالمی ُشربّ سید عبداهلل 

 صرب در مقابل خواسته ها و شهوات عفت است.»

 ت.صرب در خودداری از اموال حرام ضبط نفس اس

 صرب در فرو بردن خشم حلم است.

 صدر است. سعه  صرب در پیشامدهای ناگوار 

 صرب که در راز داری به کار می رود کتامن است.

 صرب در اجتنا  از ارساف و زیاده روی زهد است.

 3.«صرب در قبول مقداری ناهیز از نعامت قناعت است

 تفاوت صرب و حلم

خاطر طبع اما در حلم به نکند و تلخ می گارانددر صرب انسان بر امری ناگوار صرب می 

 گردد.سان میآبردباری بر انسان 

 

 شکر

شکر در درجه اول به معنای شناختن نعمت است و این که انسان متوجه باشد خداوند 

 طاعرت سریهه نعمت هایی را در اختیار او قرار داده است، سپس آن نعمت ها را تنها در م

  معصیت به کار نربد.سریماهلی به کار گرید و در 

سید  نیست و المدهلل فقط شکر زبانی نعمت است.« المد هلل» هکلمهشکر تنها گفتن 

شرکر از دو » گویرد:در کتا  بنیادهای اخالق اسالمی در مورد شکر هننی می ُشربّ عبداهلل 

 ،یعنی برای این که انسان به مقام شاکر برودن برسرد نبخش علم و عمل تشکیل شده است

 زم است که خدا را بشناسد و در ولوقات و مصنوعات اندیشه نامید و در مراتب زنردگی 

تر از خود نظر کند و در مقامرات معنروی بره برا تر از خرود نظرر کنرد و در دنیوی به پاینی

گناهان اوست که  بداند که جمازات ،مصا ب شکرگزار باشد و اگر دنیا مصیبتی به او رسید

                                                 
 .1/315 ،اصول کافی کلینی، -3
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مهواره شکر کند از این نظرر کره بره مصریبتی برزرگرت دهرار نگردیرده  ترسیع شده است و

 3.«است

 كیفیت شکر

 3ن«هُ سرانم لِ  زُ جراوم تم   یم  ُق نرافِ املُ  کرُ ه و الشُّ لِ مم عم  يف رُ ظهم یم  نُ ومِ املُ  کرُ ُش »فرمود: امام علی

 شکر مومن در عملش ظاهر می شود و شکر منافق از زبانش فراتر نمی رود.

ه به شکر عملی در کنار شکر زبانی دارد و اشاره دارد که شکر زبرانی روایت فوق اشار

تنها کافی نیست و در عمل انسان باید نعمت را در مسری طاعت اهلی به کار گرید. در تاییرد 

 این مطلب روایت زیر ذکر می شود:

رنم  لِّ ُکر کرُ ُشر»فرمرود: امام علری ر تُ رم الروم  هِ عمم رعم ، شرکر هرر نعمترین «اهللِ مِ ارِ ن حمم

 پرهیزگاری از انجام امور حرام است.

مهان گونه که ذکر شد به کار نگرفتن نعمت در مسری معصیت اهلری نیرز از انروات شرکر 

 عملی است.

 پردازیم:حال به ذکر نمونه ای از شکر زبانی می ننمونه هایی از شکر عملی ذکر شد

  إ، مردهللِ: الم قرالم ت، فم رُبم کم و ت ام رم غُ صم  ةٍ نعمم بِ  بدٍ لی عم عم  مم نعم أما فرمود: امام صادق

پرس او المردهلل  نخداوند به هر بنرده ای نعمتری کوهر  یرا برزرگ دهرد1 ن«هاکرم ی ُش دّ أ

 شکرش را ادا کرده است. ،بگوید

« المردهلل» کلمره  با توجه به روایت فوق درمی یابیم کره منتهرای شرکر زبرانی، گفرتن 

 است.

امرام . شرودکه شکر قلبری گفتره مری نوت دیگر شکر شناخت نعمت از طریق دل است

خداونرد هرر 1 ن«هاکرم ی ُشردّ أد قم ه فم لبِ قم ها بِ فم رَّ عم فم  ةٍ عمم نِ بِ  لیهِ عم  اهللُ مم نعم أن مم »فرمود: صادق

 شکرش را ادا کرده است. ،نعمتی به بنده ای دهد و آن را از دل بفهمد

زیرا تا انسان  نسپس شکر زبانی و شکر عملی است ،البته مراحل شکر ابتدا شکر قلبی

 قادر به شکر زبانی و عملی آن نیست. ،نعمت را نشناسد
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کسی که شرکر نعمرت 3 ن«ثریِ ر الکم شکُ  یم ملم  لیلم القم  رِ شکُ یم  ن ملم مم » فرمود:پیامرب اکرم 

 شکر نعمت بسیار را هم ادا نخواهد کرد. ،کم را نگاارد

 کری  زم است.در هر نیکویی ش3 ن«کرٌ ُش  ر  بِ  لِّ کُ  يف»فرمود: امام علی

ر ن يفُکر»فرمود: امام علی ر بردا  عم  اءم الرسَّ  رمالّضر و يف کورا  شم
ِ
در  1ن«صربورا   بردا  عم  راء

 خوشی ها بنده ای شکرگزار و در سختی ها بنده ای صبور باش.

انسان مومن در مهه حال باید شاکر نعامت اهلری باشرد و بررای هرر نعمتری کوهر  یرا 

 را ادا کند.بزرگ باید شکر کند و حق شکر آن 

 شکر خملوق

 انجام امور قرار می گریند. له  یوسنوت دیگر شکر، شکر از مردم است به سبب این که 

کسری  1ن«جرل وم  زُّ اهلل عم  رِ شکُ  یم ملم  خلوقنیم املم  نم م مِ نعِ ر املُ شکُ  یم ن ملم مم »فرمود: امام رضا

 شکر خداوند را به جای نیاورده است. ،که شکر مردم را نگزارد

رسیدن نعمت قرار  واسطه  شکر گزاری پروردگار این است که اگر او ولوقی را   زمه  

، لی م عم  عروِف املم  يذ قُّ ا حم مّ ام »فرمود: امام سجاد .داد، از ولوق تشکر و قدردانی شود

حق کسی که بره  اما1 ن«عاءم الدُّ  هُ لم  صم لِ َُت  وم  ةنم سم الم  ةقالم املم  هُ بم کِس تم  وم  هُ عروفم مم  رم اکُ تم  وم  رهُ شکُ ن تم أفم 

کرده است، این است که او را سپاس گرویی و نیکریش را یرادآوری کررده و برا او  تو نیکی

 گفتار نی  داشته باشی و برای او دعا کنی.

بلکه جربان عملی، یادآوری و تشرکر  ننمی شود قدردانی از مردم نیز فقط با زبان میرس

 لنّ لِ  ةٌ زینم  کرُ الشُّ »رمود: فامام علی قدردانی است.  زمه  زبانی و دعا کردن 
ِ
شکر 3 ن«عامء

 زینت نعمت است.

 اجر شکر

ر اکرُ الّش  مُ اعِ الطّ »فرمود: رسول اکرم ر جررِ ألا نم ِمر هُ لم  ب وم ِسرحتم املُ  مِ ا ِ الّصر جرِ أکم

 حرومِ ملم ا جرِ أجر کم ن ا م مِ  هُ لم  رِ اکِ الّش  يعطاملُ  ر وم ابِ الّص  يلبتم املُ  جرِ ام جر کم من ا م  هُ لم  رُ اکِ الّش  عافیم املُ 
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شکر گزار اجر روزه دار خداجو دارد و تندرست شکرگزار اجر گرفترار  خورنده  3 ن«عالقانِ 

 دردمند صابر را دارد و عطابخش شکرگزار اجر حمروم قناعت کار را دارد.

اجرر کسری را دارد کره  ،کسی که در حال عافیت و نعمت و ثروت و شرکرگزار باشرد

 و بر نداشتن آهنا صرب می کند. است حمروم از ثروت و عافیت و نعمت

 آثار شکر

رفم  کرٍ ُش  با م  بدٍ لی عم عم  اهللُ حم تم ما فم » فرمود:پیامرب اکرم   3ن«ةیرادم الزِّ  برا م  نرهُ عم  نُ زم خم

 ای دری از شکر نگشاید که دری از افزایش را بر او ببندد.خداوند بر بنده

شرکر برر  1ن«تیهراِل  الُ  اجرتِ  هرا وم ا فیملِ  زاءُ جم  ةعمم لی النَّ عم  کرُ الشُّ »فرمود: امام علی

 نعمت شکر برای گاشته و جلب نعمت برای آینده است.

شکر هم خود نعمتری  جلب نعمت و افزایش نعامت و زینت نعامت است. له  یوسشکر 

پرس  ناست که خداوند بر بندگانش عطا فرموده و شکر هر نعمتری نعمرت دیگرری اسرت

 ز جانب بندگان حمقق نخواهد شد.شکر واقعی در مقابل پروردگار هیچگاه ا

هبررتین  1ن«رُ رنُشریم  کرٌ ُشر ةمعم السُّ  نُ حسم ام »فرمود: امام علی، شکر باید آشکارا باشد

 سمعه )شنوانیدن( شکری است که پراکنده شود.

 ادا نکرد  شکر

ت صرارم فم روا شکُ م یم لم فم  ِب واهِ املم بِ  ومٍ لی قم عم  مُ نعم ل ام و جم  زَّ عم  اهللم نَّ اِ »فرمود: امام صادق

 ن«ةٌ عمم م نم یهِ لم رت عم صام وا فم صربم فم  بم صا ِ املم بِ  وما  لی قم ابتم  وم  با   وم م ِ یهِ لم عم 
به درستی کره خداونرد 1

ایشان باعث  ها برپس هون شکر نکردند آن نعمت نبر قومی از مردم نعمت هایی عطا کرد

صررب برر پرس صررب کردنرد و آن  نها امتحان کرردسختی و عاا  شد و قومی را با سختی

 ایشان نعمت شد.

ر  تُ  ةٍ ئم یّ سم ر کم شکُ   تم  ةٌ عمم نِ »فرمود: امام جواد نعمتری کره شرکر نشرود ماننرد 3ن«رغفم

 گناهی است که آمرزیده نشود.
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مهچنان که شکر نعمت سبب افزونی آن می شود، غفلت از شکر نیرز سربب از دسرت 

 ،در روایت فوق بیران شرده شود و هنان کهرفتن نعامت یا تبدیل آهنا به عاا  و سختی می

 ،یعنی نعمتری کره شرکر نشرده نمانند گناهی است که آمرزیده نشود ننعمتی که شکر نشود

آن حق را نسبت به پروردگار ادا نکررده  ،حقی بر گردن منعمش باقی است و تا شکر نکند

 است.

 شکر پناه نعمت هاست.3ن«معم النِّ  صنُ حِ  کرُ الشُّ »فرمود: امام علی

 آن نعمت ها حفظ می شوند. له  یوساهی برای نعامت اهلی است و به پناهگ ،شکر

 

 صمت )سکوت(

صمت به معنای سکوت کردن و سخن نگفتن اسرت، صرمت و سرکوت در روایرات 

گویرد بره زیرا انسانی که بی دقرت سرخن مری نای برای سامل ماندن از گناهان استوسیله

می شرود. رضوت نگاهرداری زبران  مبتال ،گناهان زیادی که برای زبان شمرده شده است

 در روایات:

ر رم ثُ ن کم مم  وم  هُ طُ قم سم  رم ثُ ، کم هُ المُ کم  رم ثُ ن کم مم » فرمود:پیامرب اکرم   ه وم نوُبرت ذُ رم ُثرکم  هُ طُ قم سم

کسی که سخن گفترنش زیراد شرد، اشرتباهش زیراد 3 ن«هِ ولی بِ أ ارُ ت النّ ه کانم نوبُ ت ذُ رم ثُ ن کم مم 

گرردد و کسری کره گناهرانش ، گناهانش افرزون مریشود و کسی که اشتباهش زیاد شدمی

 افزوده شد، آتش برایش سزاوارتر است.

زبانت  1ن« فِس ا علی نم هِب  ُق دَّ صم تُ  هٌ قم دم ا صم هنَّ اِ فم   م سانم   لِ مِس أ» فرمود:پیامرب اکرم 

آن برر نفرس خرود بخشرش  له  یوسرای است که بره درستی که آن صدقهپس به نرا نگاهدار

 کنی.می

 تآثار سکو

 سکوت باغی برای فکر کردن است.1 ن«کرِ الفِ  ةوضم رم  مُت الصَّ »فرمود: امام علی

َّ مم »  فرمود:پیامرب اکرم  کسی کره دوسرت دارد 1ن«متم الصَّ  مِ لزِ لیم فم  مُ سلم ن یم ام  هُ ن رسم

 سامل ماند، پس خاموشی گزیند.
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سران سالمتی نفرس ان له  یوسسکوت باغی است که در آن می توان به تفکر پرداخت و 

 است.

سرکوت 3 ن«اارِ عتِراِ   ةنرووم مم  کفی م یم  وم  قارم الوم  ب م کُس یم  مُت الصَّ »فرمود: امام علی

 وقار را برایت کسب می کند و تو را از عارخواهی بی نیاز می کند.

سکوت موجب وقار برای انسان می شرود و او را از عرار خرواهی از مرردم بری نیراز 

 عث لغزشش شود و جمبور به عارخواهی باشد.گوید که بازیرا کالمی نمی نکندمی

مهرراه سرکوت براش ترا فکررت 3ن«ککررُ فِ  نرِ ستم یم  مُت الصَّ  مِ لزِ أ»فرمود: امام علی

 نورانی شود.

 خردمندی است. نشانه  سکوت 1 ن«کمٌ ُح  مُت الصَّ » فرمود:پیامرب اکرم 

  ینٌ زم  مُت الصَّ » فرمود:پیامرب اکرم 
سکوت زینت عرامل و 1 ن«لِ لجاهِ لِ  رتٌ و ِس  لعامِلِ لِ

 پوششی برای جاهل است.

سکوت، انسران جاهرل عیروبش  له  یوسزینت انسان عامل است و در ضمن به  ،سکوت

شخصیتش شناخته  ،زیرا اگر لب به سخن بگشاید و سخنان بیهوده گوید نپوشیده می ماند

از اما با سکوت عیوبش آشکار نمی شود. انسرانی کره بتوانرد کرامال خرود را  نخواهد شد

سخن گفتنش در وقت مناسرب هبررت از سرکوت اوسرت،  ،آفات سخن گفتن در امان دارد

ُرأ کوِت السُّ  وم  المِ الکم  نِ عم جادُ السَّ  ُسِئلم »فرمود: مهچنان که امام سجاد رام ام هَّ ؟ ُل فضم

ر ُل فضم ام  المم الکم فم  فاِت لا نِ  مم امم لِ ذا سم اِ فم  ام آفاٌت نهُ مِ  واحدٍ  لِّ کُ : لِ قالم فم  رِن مم از امرام 1 ،«کوِت السُّ

سوال کردند در مورد سخن گفتن و سکوت که کدامی  برترند؟ پرس فرمرود: سجاد

برای هر ی  از این دو آفاتی است، پس اگر از آفات این دو سامل ماند، سخن گفتن برترر از 

از  سکوت است)یعنی در جایی که  زم است سخن گفتره شرود در صرورت سرامل مانردن

 .(ته شودلغزش زبان باید سخن گف
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 رضا

رضا به معنای خشنود بودن به آن هه که پروردگار متعرال بررای انسران مقردر فرمروده 

 است، می باشد.

 تفسری رضا

   ايضلررّ ا: ربییرُل جِ  ضا؟ قالم الرِّ  فسریُ : ما تم لُت ، قُ ربییلجلِِ اهلل  رسوُل »

.«لِ مم العم  نم مِ  سریِ الیم بِ  هِ فِس نم رضی لِ   یم  ب وم ِص  یُ م ملم أنیا الدُّ  نم مِ  صا م أ هِ دِ یِ لی سم عم  طُ سخم یم 
3 

عررض پرسیدم: تفسری رضا هیسرت؟ جربییرل از جربییلرسول خدا

کرد: راضی به قضای اهلی بر مو یش خشم نمی گرید، از دنیا به او روزی برسد یا نرسد و 

 به عمل کم از خودش راضی نمی شود.

 را ه ای ندارد و هرر پیشرامدیکسی که به مقام رضا برسد، از کم و کاست روزی شکو

ولی به عمل کرم از خرود  نمی پایرد و می داند که خری او در آن است ،که به او رو می کند

 شود.در مقابل پروردگارش راضی نمی

 آثار و بركات رضا

ر يِف  زنِ الُر وم  مَّ اهلُ  وم  قنیِ الیم  ضا وم الرِّ  يف ةُ احم الرّ  وم  وُح الرُّ »فرمود: امام صادق  وم   ِّ الشَّ

آسررایش و راحترری در داشررتن رضررا و یقررنی اسررت و غررم و انرردوه در شرر  و  3ن«طِ خم الّسرر

 نارضایتی است.

 القم بِ  یم ِض ن رم نی مم الغِ  الم ن»فرمود: امام علی
ِ
کسی که راضی بره قضرای اهلری 1ن«ضاء

 بی نیاز می شود. ،شده باشد

  يِضم ن رم مم »فرمود: امام علی
کسری کره راضری بره 1ن«هُ تمرالی ما فم ن عم زم  حیم اهلل ملم  مِ سم قِ بِ

 شود.اندوهگنی نمی ،قسمت اهلی شد از آن هه از دست داده

زیرا خواسته ای ندارد که در پی آن الرتامس  نراضی به قضای اهلی از مردم بی نیاز است

زیرا معتقد است که خداوند خرری او  نبه خلق کند و از آنچه از دست داده غمگنی نمی شود

 را خواسته است.
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بره درسرتی 3 ن«راضریا   هُ لم  اهللُ مم سَّ ام قم بِ  ن کانم مم  یشا  عم  اسم النّ  أم هنم أم  نَّ إ»فرمود: لیامام ع

 که گواراترین مردم از نظر زندگی کسی است که راضی به تقدیر اهلی باشد.

 

 نارضايتی از تقدير

 القم ی بِ رضم  یم ن ملم مم » فرمود:امام علی 
ِ
قضای اهلی کسی که از 3 ن«هُ دینم  فرُ الکُ  لم خم دم  ضاء

 بر دینش داخل شده است. کفر د،راضی نباش

 لمم لِ  بُت جِ عم » فرمود:امام صادق
ِ
 کرانم   ّ اِ  ضراء  قم  هُ جل لم  وم  زّ عم  قضی اهللُ  یم  سلمِ املُ  رء

  وم  هُ لم  ریا  خم 
  وم  هُ لم  ریا  خم  کانم  قاری ِ املم بِ  ضم رِ ن قُ اِ

ر ا کرانُ هِبرغارِ مم  وم  رضِ ا م  ُق شارِ مم   م لِ ن مم اِ  ریا  خم

شگفتم از مرد مسلامن، خداوند عز و جل هیزی برای او مقدر نکند جز این کره خرری  1ن«هُ لم 

اوست و اگر با مقراض او را بربند و تکه تکه کنند، خری اوست و اگر مشارق و مغرار  را 

 هم مال  شود خری اوست.

رلِ  قوُل یم اهلل سوُل ن رم کُ  یم ملم  قالم » فرمود:امام صادق  شم
ٍ
ر ء رد مم قم  انم و کرضری: لم

نمی فرمود کاش جرز آن واقرع  ،برای هر هیزی که واقع می شدرسول خدا 1.«هُ ریُ غم 

 شده بود.

مقردر  ا  کند، یقینریابیم که آنچه که حکمت اهلی اقتضا میمیل در روایات فوق درمّ أبا ت

خواهد شد و نارضایتی بنده تنها عقوبت برای وی در بر خواهد داشت، اگرر انسران یقرنی 

برایش واقع شده هه برایش خوشایند و هه برایش ناخوشرایند باشرد، سربب کند آنچه که 

خری برای اوست هیچگاه شکوه ای نمی کند به مقام رضای حقیقری رسریده اسرت، مهران 

کردنرد و هیچگاه از اتفاقی که افتاده بود سربب نارضرایتی نمریگونه که رسول خدا

 افتاد.دانستند که برگی بدون اذن اهلی از درخت نخواهد می

 

 توكل

یعنی انسان باید تالش نامید و نتیجه را به  نتوکل به معنای قبول وکالت پروردگار است

 خداوند واگاار نامید.
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 حد توكل

رفِ  لُت عِ : جم لُت قُ  دٌ حم  هُ ولم   ّ اِ  ءٌ ش یسم لم »فرمود: امام صادق رداک، فم رالتم  دُّ ام حم ؟ لِ وکُّ

ن«یئا  شم  هللِا عم مم  افم ن  َتم ام  الم ؟ ققنیِ الیم  دُّ ام حم فم  لُت قنی: قُ الیم  قالم 
هیچ هیز نیست جرز ایرن کره 3

برای آن حدی است. راوی: گفتم، فدایت شوم حد توکل هیست؟ فرمرود: یقرنی. گفرتم: 

حد یقنی هیست؟ فرمود: حد یقنی آن است که با وجود خداوند از هریچ هیرز نرتسری. بره 

ست که فقرط خداونرد را مروثر ، حد توکل یقنی است و یقنی هم آنامام صادق فرموده  

در وجود بدانیم و تنها حکم او را ساری و جاری در خلقت و امور هستی بردانیم و نتیجره 

 این دیدگاه آنست که از هیچ هیز جزا و هراسی نخواهیم داشت.

نیکویی توکل بنرده 3ن«هِ تِ قُ ثِ  درِ لی قم عم  لی اهللِعم  بدِ العم  لِ کَّ وم لتَّ ام  سنُ حم »فرمود: امام علی

 ه خداوند به اندازه اعتامدش بر اوست.ب

 هر هه اعتامد انسان به خداوند بیشرت باشد توکلش به وی بیشرت است.

 رضا و توكل رابطه  

م  يغنبم یم »فرمود: امام علی
 قم بِ  یم ِض ن رم ملِ

ِ
رتم ن یم أ هُ بحانم ُسر اهللِ ضراء شایسرته 1ن«لیرهِ عم  لم وکَّ

 توکل کند. است برای کسی که راضی به قضای اهلی است که بر او

 رابطه توكل و تالش

ترالش اسرت، انسران موظرف  ،رشط عقالنی که برای توکل در نظر گرفتره مری شرود

در جروا  است، تالشی را که استطاعت دارد انجام دهد و سپس توکل کند. پیامرب

مردی که شرت خود را در کنار مسجد رها کرده بود و می گفت: بر خدا توکل می کنم ترا او 

 او را ببند و سپس بر خدا توکل کن. 1ن«لکَّ وم تم  لها وم عقِ إ» فرمود: .را حفظ کند

کنرد، پس توکل با بی مسئولیتی منافات دارد و توکل از انسران سرلب مسرئولیت نمری

 انسان وظیفه دارد تالش کند و سپس نتیجه را به خداوند واگاار کند.
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 آثار توكل

 3ن«نراوطم ل ام ّکروم التَّ  عِ وِضرمم ر بِ ِفراذا ظم ، فم و نِ ز َیم العِ  نی وم الغِ  نَّ إ»فرمود: امام صادق

در  ،مهانا ثرومتندی و عزت گردش می کنند، پس هر گراه بره موضرع توکرل دسرت یافتنرد

 مهانجا اقامت می کنند.

کسی که توکرل بره او عطرا 3 ن«ةفایم الکِ  یم عطِ ل اُ کَّ وم التم  یم عطِ ن اُ مم »فرمود: امام صادق

 او عطا شده است.شد، کفایت اهلی در امور به 

کسی که بر خداونرد توکرل  1ن«هِ بادِ ن عِ عم  نٌی غم  اهللِ یم لم ل عم کَّ وم ن تم مم »فرمود: امام علی

 کند از مردم بی نیاز است.

 توکل رسمایه است. 1ن«ةٌ ضاعم بِ  لم وکُّ التم »فرمود: امام علی

َّ مم » فرمود:پیامرب اکرم  کسی که  1ن«ی اهللِلم عم ل کَّ وم تم لیم فم  اسِ قوی النّ ام  ن یکونم ام  هُ ن رسم

 پس بر خدا توکل کند. نترین مردم باشددوست دارد قوی

 از روایات فوق در مورد توکل در می یابیم که توکل آثار ذیل را دارد:

مهواره غنی و عزیز است، خداوند امورش را کفایت مری کنرد، از  ،کسی که توکل کند

ی را به دست آورده، هرگز در سرختی بزرگی هون وکالت اهل ه  یرسمامردمان بی نیاز است 

 مردم است. تریننیست و قوی

 تفسری توكل

ی لمرل عم کَّ وم تم ن یم مم  وم »تعالی:  اهللِ ولِ ن قم عم  لُت أسم »پرسید:علی بن سوید از امام کاظم

هرا، لَّ کُ  کم ورِ ُمراُ  ی اهلل يفلمرعم  لم کَّ وم تم ن تم أنها امِ  جاُت رم ی اهلل دم لم ل عم کُّ وم التم » قال:فم  ن«هُ سبُ حم  وم هُ فم  اهللِ

 فرمروده  سروال کرردم از 3 ن«ضال  و فم  ریا  خم  الوکم   یم   م نَّ أ مُ علم ، تم راضیا   نهُ عم  نتم کُ   م بِ  لم عم ام فم فم 

پس فرمود: توکرل  ن«پس او برایش کافی است ،و کسی که بر خداوند توکل کند»خداوند: 

اوند توکل کنی هر هه برا یکی از آهنا این که در مهه امورت بر خد ،بر خداوند درجاتی دارد

 تو کند راضی باشی و بدانی که در خریخواهی تو کوتاهی نکند و اختیار با اوست.
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توکل درجاتی دارد که  ست که او   ا نکته مهمی که در این حدیث مورد نظر است، این

 نرود و دوم این که رضا در توکل هنفته اسرتبا توجه به مقام بندگان درجات آن نیز با  می

باید به هرهه او برایش در نظر گرفت راضری  ،کندیعنی کسی که به پروردگارش توکل می

 باشد.

 

 تواضع

تواضع این است که انسان به حد کمرت از مقامی کره بررای خرود قا رل اسرت، راضری 

 شود، در روایات به کسب تواضع تاکید شده است:

 مسرلمٌ  ؤذِینَّ   یُ  وم  لِب القم  يِف  عم واُض لتَّ ا نَّ اِ ، فم عِ واُض التم م بِ یکُ لم عم » فرمود:پیامرب اکرم 

بر شام باد به تواضع، پس به درسرتی کره تواضرع در قلرب اسرت و ایرن کره هریچ 3 ن«ام  سلِ مُ 

 مسلامنی، مسلامن دیگری را آزار ندهد.

 مهچننی در روایات ذکر شده که تواضع انسان را با  می برد.

تواضع با  می برد و تکررب پراینی  3ن«عُ ضم  یم کربُّ تَّ ل، ام عُ رفم یم  عُ واُض التَّ »فرمود: امام علی

 می آورد.

ولی در حقیقرت مقرامش نرزد  نظاهر تواضع این است که انسان خود را پاینی می آورد

ولری  نمردم با  می رود و تکرب ظاهرش اینست که انسان خود را برتر از دیگران مری دانرد

 در حقیقت در هشم آنان خوار شده است.

 تواضع نشانه های

غراا 1ن«عِ واُضرالتم  نم راء مِ قم الفُ  عم مم  لوُس و اجلُ  مم اخلادِ  عم مم  کُل ألا» فرمود:پیامرب اکرم 

 خوردن با خدمتکار و نشستن با فقرا از تواضع است.

  وم  سِ جلِ املم  دونم  سِ جلِ املم رضی بِ ن تم ام  عِ واُض التم  نم مِ »فرمود: امام صادق
لری عم  مم لَّ سم ن تُ اِ

  وم  راءم املِ  کم رتُ ن تُ ام  لقی وم ن تم مم 
هرای از نشرانه 1ن«قویالتَّ  ىلعم  دم مم ن ُم ام  بَّ ن   ُمِ ام  وم  ا  قّ حُمِ  نتم ن کُ اِ

تواضع این است که در نشستن به پاینی جملس راضی شوی و به هر که برخوری سالم کنری 

                                                 
 .3513دیثهنج الفصاحه، حپاینده،  – 3

 .33 دیثح و دررالکلم،  غرر الکممتیمی آمدی،  - 3

 .3512 دیثهنج الفصاحه، حپاینده،  -1

 .1/325 ،اصول کافیکلینی،  -1



 درآمدى بر تزكیه در هنج البالغه                                                                                            111      

ترک کنی و دوست نداشته باشی کره  ،و طول دادن بحث و جدال را اگرهه حق با تو باشد

 پرهیزگاریت مورد ستایش قرار گریی. به خاطر

کره  تواضع اینست 3ن«عطاهُ ن تُ ام  بُّ ما ُمِ  اُس النّ  یم عطِ ن تُ ام  عُ واُض التَّ »فرمود: امام رضا

 به مردم آن هیزی را بدهی که دوست داری به تو بدهند.

 نشانه برای تواضع ذکر شده است: 3در روایات فوق 

 .نشست و برخاست با فقرا و خدمتکاران -3

 شستن در پاینی جملس یا هر جایی که جا باشد.ن -3

 .سالم کردن به کوه  و بزرگ -1

 گرهه حق با انسان باشد. نترک جدال و جمادله -1

 .دوست نداشتن ستایش دیگران -1

 را به دیگران بدهیم.ما نیز آن ،دیگران به ما بدهند ،هر هه را که دوست داریم -3

رنم  يذِ  لُّ ُکر» د:دار تعبری زیبایی از تواضع ،روایتی در پیامرب اکرم    ّ اِ  سرودٌ حمم  ةٍ عمم

 برای هر نعمتی جز تواضع حسد برنده ای وجود دارد. 3ن«عِ واُض التَّ  ُب صاحِ 

زیرا هر کسی برا تربیرت  ننعمتی است که کسی نمی تواند به آن حسادت ورزد ،تواضع

 نفس خویش می تواند آن را داشته باشد.

 

 رفق و مدارا

مرردم اسرت، ایرن صرفت کلیرد و مفتراح بسریاری از  رفق، نرمش و مردارا کرردن برا

به آهنرا اشراره شرده اسرت.  رفق، حلم و صرب می باشد که قبال    زمه  البته  .هاستموفقیت

 شم  لِّ کُ لِ  نَّ إ»فرمود: امام باقر
ٍ
درسرتی کره بررای هرر بره 1ن«فرِق الرِّ  ا یامنِ  فُل قُ  وم  فال  قُ  ء

 ت.هیزی قفلی است و قفل ایامن مدارا کردن اس

ر يعطرو یُ  فرقم الرِّ  بُّ حُیِ  فیُق رم  اهللم نَّ إ»فرمود: امام باقر ر يعطرمرا   یُ  فرِق الرِّ  ىلعم  ىلعم

درستی که خداوند اهل رفق است و مدارا را دوسرت دارد و برر مردارا کرردن به 1ن«نِف عُ ال

 هیزهایی عطا می کند که بر درشتی عطا نمی کند.
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نرمش صمیمیت دارد و سخت  3ن«ومٌ ُش  رُق اخلُ  وم  منٌ یُ  فُق الرِّ » فرمود:پیامرب اکرم 

 گریی شوم است.

 بردباری است. ثمره  مدارا و نرمش  3ن«لمالِ  ةُ رمم ثم  فُق الرِّ »فرمود: امام علی

 امهیت رفق

ر اسِ النّ  ةمدارابِ  ّب رم  ينرم مم أم » فرمود:پیامرب اکرم فرمود: امام صادق رأم ام کم  ينرم مم

بره انجرام  فرمران کههنان نه من فرمان سازگاری با مردم دادپروردگارم ب1ن« ِ را ِ اداء الفم بِ 

 هایم داده است.فریضه

فرمود: به سازگاری امهیت مدارا و نرمش با مردم به حدی است که رسول خدا

ام و هم ترراز قررار دادن مهان گونه که به انجام واجبات فرمان داده شده نامفرمان داده شده

 رساند.ن را میسازگاری با فرا   و امهیت آ

 ثمرات رفق و مدارا

م  وم  ةُ یادم الزَّ  فِق الرَّ  يف نَّ إِ » فرمود:پیامرب اکرم  ن«ریم اخلمر مم رِ ق حُی فم الرّ  مُ رِ من حُی  م وم  ةُ کم الربم
1 

از  ،به درستی که در مدارا کردن زیادت و برکت است و هر که از مدارا کرردن حمرروم شرد

 خری حمروم شد.

ر ریردُ ما یُ  نالِّ  هِ مرِ ام  يف فیقا  ن رم ن کام مم »فرمود: امام صادق کسری کره در  1ن«اسِ النّر نِ مم

 رسد.می ،خواهدبه آنچه از مردم می ،کارها اهل سازگاری باشد

بلکره برا  نانسان با درشتی و ناسازگاری نمی تواند آنچه را می خواهد بره دسرت آورد

 خود برسد. استه  خوتواند دل مردم را به خود جا  کرده و به نرمش و سخن نیکو می

 مدارا کن تا موفق شوی.3ن«قوفِ ق تُ رفِ إ»فرمود: امام علی

برر  4ن«لبراِ  ولی األاُ  ةجیَّ سم  وم  واِ  الصَّ  فتاُح مِ  هُ نم أفم  فِق الرِّ بِ  لی م عم »فرمود: امام علی

 پس مهانا آن کلید خوبی ها و روش خردمندان است. نشام باد به مدارا کردن
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 یابد.ها تداوم میبا مدارا دوستی3ن«ةِ حبم م الصُّ دوُ تم  فِق الرِّ بِ »فرمود: امام علی

رفم  فِق الرِّ  نم مِ  همُ ظَّ عطوا حم اُ  یٍت بم  هلم ام ام یُّ ام »فرمود: امام صادق رد وم قم  م يفیهِ لمرعم  اهللُ عم سَّ

ای از های کره هبررهرر اهرل خانره 3ن«املرالِ  يِف  ةعم السَّ  نم مِ  ریٌ خم  ةِ عیشم املم  قدیرِ تم  يف فِق الرَّ  وم  ِق زْ الرِّ 

دهرد و مردارا در تردبری خداوند روزی آنان را وسرعت مری ،نرمی و مدارا نصیبشان گشته

 زندگی هبرت از وسعت در مال است.

 با توجه به روایات رفق و مدارا به برخی از آثار رفق اشاره می کنیم:

 جلب دوستی مردم -3

 زیادت و برکت در زندگی -3

 به دست آوردن خریات -1

 که با کم  مردم انجام می شود. رسیدن به خواسته هایی -1

 .وسعت روزی -1

 .موفقیت در کارها -3

 

 قاالت

 به معنای قانع بودن به آنچه که انسان دارد می باشد.قاالت 

سرازد و می ،زیرا انسان با مهان هیزی که دارد نیازی از مردم را در پی داردنقناعت بی 

 خواهد.بیشرت نمی

رالقِ » فرمرود:پیامرب اکرم  ر  یم  مراٌل  ةُ ناعم قناعرت دارایری اسرت کره نرابود  1ن«دنفم

 شود.نمی

 عفاف و خویشتنداری است. ه  یماقناعت  1ن«فاٌف عِ  ةُ الِقناعم »فرمود: امام علی

کند و حتی تررجیح دار است و نیازش را برای هر کسی مطرح نمیانسان قانع خویشتن

 د.نیاز به سوی کسی دراز نکنقناعت کند و دست ،دهد به آنچه داردمی

«ةعمم نِ  ةُ الِقناعم »فرمود: امام علی
 قناعت، نعمت است.ن 1
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 تم ألا ةالمم عم  ةُ الِقناعم  »فرمود: امام علی
ِ
 پرهیزکاران است. نشانه  قناعت  3ن«قیاء

د به عمرل خداون ،هر کس به معاش وترصش راضی باشد» فرمود:پیامرب اکرم 

ست کره ا این ،ویات مطرح شده استزیبایی که در این ر نکته   3.«وترص از او رضایت دارد

خداوند نیز از او به عمرل کرم راضری اسرت و ایرن لطرف  ،ای که راضی و قانع استبنده

 ننزدیر  دارد رابطره  بزرگی است که شامل حال بنده شده است. قناعت با رضرا پیونرد و 

 اش باشرد ترا بتوانردمنرد از تقردیر و روزیلزوما بایرد رضرایت ،یعنی کسی که قانع است

 صفت قناعت را در خود بپروراند و بدون رضا، قناعت میرس نیست.

 پاج نکته در مورد قاالت

متکن مالی به تنهایی توانایی انفراق را بره انسران , انفاق بدون قناعت ممکن نیست» -1

 بلکه آنچه آدمی را بر انفاق کردن سخی می کند قناعت است. نبخشدنمی

 ز معاصی و نزات می کند.قناعت عمر را پر برکت و خالی ا -3

پس قناعرت  نقناعت در خلقت به معنای قطع طمع از فضایل خلقتی دیگران است -1

 کند.در امور خلقتی انسان را از حسد و تبعات آن دور می

هرا کره برخری  نفقری و غنی هر دو نیازمند قناعت هستند و حتی اغنیاء نیازمندترند -1

 را دارند. از ایشان مهیشه حرست اموال دیگران

راضری  ،دارد را قناعت صفت زیرا کسی که 1ن«شکر در اثر قناعت به وجود می آید -1

 است و رضایت شکر می آورد.

انسان قانع از اضطرا  و نارضایتی و جتاوز از حد، و حسد و خیا ت فاسرد در امران 

است و به مال دنیا بی اعتناسرت و عرزت نفرس خرویش را حفرظ مری کنرد و مهرواره برر 

 روردگار توکل می کند.پ

 

 حسن ظن

گامن نیکو داشتن است که در مورد خداونرد و مرردم کراربرد دارد. حسرن  ،حسن ظن

 به طوری که انسان امیدش فقط به خداوند نبه خدا گامن نیکو داشتن به خداوند است ،ظن

 هه که خداوند برایش مقدر می کند به صالح اوست.باشد و یقنی داشته باشد که هر
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 نِ الظَّر سنم ُح »در روایتی معنای حسن ظن به خداوند را فرمود:فرمود: صادقامام 

این اسرت کره  ،گامن نیکو به خداوند داشتن 3ن« نبِ ذم   ّ إ اُف   َتم  اهلل وم بِ   ّ إرجوا تم ن  اهلل ام بِ 

 امید به جز به خداوند نداشته باشی و از هیچ هیز جز گناهت نرتسی.

انسران از هریچ  باید مورد توجه قرار گرید، اینست کرهمهمی که در روایت فوق  نکته  

 گسررتده  رمحرت  ه  یسراکه ای در جهان نباید بیم داشته باشد، مادامیشخص و هیچ حادثه

کند و فقرط بایرد از گناهرانش و عصریان و نافرمرانی اهلی را با ی رس خود احساس می

 است.پروردگار بیم داشته باشد و این معنای حسن ظن به پروردگار 

 آثار حسن ظن

ریقروُل  با عبداهلل کرانم أ نَّ إ فم اهللِبِ  نَّ الظَّ  نِ حِس أفم »فرمود: امام رضا  هُ نَّرظم  نم ُسرن حم : مم

  يِضم ن رم مم  وم  هُ نَّ ظم  ندم عِ  اهللُ کانم ناهللبِ 
رالعم  نم ِمر سرریم الیم  نرهُ مِ  لم بِرقم  زِق الررِ  نم ِمر لیلِ القم بِ بره  3ن«لِ مم

کسی که گامن نیکو به خردا فرمود: مام صادقخداوند ظن و گامن نیکو داشته باش، ا

 ،خداوند در نزد گامن او حارض است و کسی که به روزی کم راضری باشرد ،داشته باشد

 خداوند هم به عمل آسان و کم از او راضی می شود.

ر نِّ الظَّ  سنُ ُح »فرمود: امام علی ر وم  لرِب القِ  ةُ راحم گرامن نیکرو بره 1 ن«ینِ الردّ  ةُ المم سم

 احتی قلب و سالمت دین است.خداوند مایه ر

کسی که گامن نیکو به خدا داشرته 1ن«تهُ ت نیُّ نم ُس حم  هُ نَّ ظم  نم ُس ن حم مم »فرمود: امام علی

 نیتش نیکو می گردد. ،باشد

اسرت و  باعث راحتی قلب و سالمت دین و نیکو شدن نیت ،حسن ظن به پروردگار

 موجب می شود که پروردگار نیز از عبدش راضی باشد.

هرر هره کره انسران بره  نامیدواریش به پروردگار اسرت اندازه  هر کسی به  حسن ظن

 گامن نیکوی بیشرتی نسبت به او دارد. ،پروردگار امیدوارتر است

 حسن ظن به مردم

کسی که حسرن ظرن  1ن«دحم ام  لِّ ن کُ مِ  شم وحم ه التم نَّ ن ظم ِس  حُی ن ملم مم »فرمود: امام علی

 از هر کسی وحشت دارد. ،ندارد
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کسری کره بره مرردم  3ن«ةم بَّ حم املم  مُ نهُ مِ  حازم  الناسِ بِ  هُ نَّ ظم  نم ُس ن حم مم »فرمود: امام علی

 گردد.از حمبت آهنا هبره مند می ،گامن نیکو داشته باشد

از مهره وحشرت  ،کندبا سوء ظن زندگی می کسی که به اکثرافراد حسن ظن ندارد و 

اما طبق  نبا مردم انس نداشته باشدشود به افراد هتمت بزند و دارد و این بدبینی باعث می

 شود.مند میاز حمبت آهنا هبره ،کسی که حسن ظن به مردم داردفرموده امام علی

 

 تفکر

زیرا تفکرر  نتفکر از عوامل تزکیه است و هه بسا می توان آن را اساس تزکیه قرار داد

روایرات تواند انسانی را منقلب کنرد و او را بره سروی خرری سروق دهرد. در صحیح می

 داریم:

  ب وم قُّ الرتَّ  مُ کُ لوبم دوا قُ وَّ عم » فرمود:پیامرب اکرم 
 ن«رم فکُّ ا التَّ کثروُ اِ

قلب هایتران را 3

 به مراقبت عادت دهید و زیاد تفکر کنید.

ر ةِ بادن عِ مِ  ریُ خم  ةٍ ساعم  رُ فکُّ تم »فرمود: امام صادق ن«ةٍ نم سم
فکرر کرردن یر  سراعت  1

 هبرت است.)ی  مقطع زمانی( از عبادت ی  سال 

تفکری که در روایات بدان سفارش شده است، تفکری است که انسران را از غفلرت 

برهاند، تفکر در مورد جهان هستی و خلقت پروردگار، تفکر در بی ثباتی و گارا برودن 

دنیا و تفکر در یاد مرگ و جهران آخررت، مهران تفکرری اسرت کره انسران را از غفلرت 

شرود کره انسران در هفتاد سال هبرت است و موجب می رهاند و از عبادت ی  سال یامی

 آید.صدد مصیل صفات نیکو و در پی آن عمل صالح بر می

رو التّ  وتِ اجلُ  هلم م ام یتُ أذا رم اِ » فرمود:پیامرب اکرم  رالِ  نَّ إم فمرنهُ وا ِمرادنُ ر فمرفکُّ  ةم کمم

 نهنا نزدیر  شرویدبه آ ،هنگامی که اهل گرسنگی و تفکر را دیدید1ن«مهِ نتِ لِس ألی عم  يرجتم 

 زبان آهنا جاری می شود. زیرا حکمت بر

 شود.هتایب او می آورد و باعث تزکیه وتفکر حکمت را در دل انسان به وجود می
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 موانع تزكیه از ديدگاه معصومنی

در این بخش به تاثری سوء رذایل اخالقی در روند تزکیه و هتایب با توجره بره روایرات 

 شود.یپرداخته ما مه معصومنی

 

 حسد

حسرد پلیردی  شره  یرحسد آرزوی زوال نعمت از کسی است که استحقاق آن را دارد، 

 حسد در قرآن پنج بار آمده است. واژه  باطن است 

عوامل حسد می تواند دشمنی با دیگران، احساس عزت نفسی بررای خرود و ریاسرت 

 طلبی باشد.

 بود.ت آدماولنی حسدی که در این عامل رخ داد، حسد ابلیس به حرض

  دم سم ، حم دُ سم الم  نِت ام کم  هٍ طیئم خم  ُل وَّ ام »فرمود: امام صادق
ر دم سرجُ ن یم ام  مم آدم  بلیُس اِ  حرنیم  هُ لم

اولنی خطا حسد بود، حسد ابلیس بر آدم هنگرامی کره  3ن«ةیعصم ی املم لم عم  سدُ الم  ملهُ حم ، فم هُ مرم أ

 امر به سجده شد، پس حسد او را به معصیت سوق داد.

ن«لسم العم  ربِ د الصَّ فِس ام یُ کم  ا یامنم  دُ فِس یُ  سدُ الم » فرمود:پیامرب اکرم 
حسد ایامن را 3

 سازد.هه صرب تلخ عسل را فاسد میهنان نکندفاسد می

 هاست.حسد رس آمد مهه عیب1ن«یو م العُ  ُس أرم  دُ سم الم »فرمود: امام علی

 دنَّ ُسر مم   عمررانم  بنم ایم » می فرماید:در حدیث قدسی خداوند به حرضت موسی

م  وم  ضيلن فم م مِ ینهُ لی ما اتم عم  الناسم   دم الاِسر نَّ إ، فمرفسر م نم  عهُ تبِ   تُ  وم   م لی ذلِ إ ی م ینم عم  نَّ دَّ   متم

ر وم  نرهُ مِ  سرُت لم فم   م الِ کم  ُ  یم ن مم  وم  يبادعِ  نیم بم  مُت سم قم  ياالّ  يسمقم لِ  دٌ صا يتعمم نِ لِ  طٌ ساِخ   یسم لم

ام از فضررل خررود حسررادت مکررن و برمررردم دادهبرره آنچرره کرره  !ر عمرررانری پسرر ا1ن«ينّررمِ 

مهانا حسود از نعمت مرن برر  ،های آنان هشم مدوز و نفست را در پی آهنا نفرستبرداشته

ام و کسری کره از آن قسمتی که بنی بندگانم روا داشته ،مردم خشمگنی و روی گردان است

 نه من از اویم و نه او از من است. نهننی باشد
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 3ن«طُ غرربُ   یم  وم  دُ ُسررق حیم نررافِ املُ  وم  دُ ُسررو   حیم  طُ غربِ یم  نم ومِ املُرر نَّ إ»فرمررود: امرام صررادق

کنرد و غبطره ورزد و منرافق حسرادت مریخورد و حسد نمریدرستی که مومن غبطه میبه

 خورد.نمی

 در توضیح روایات فوق  زم است بدانیم غبطه و حسد هه تفاوتی با هم دارند؟

آرزوی زوال و نرابودی نعمرت از دیگرران اسرت کره مهان طور که قبال ذکر شد حسد 

نره ایرن کره آرزوی زوال آن را  ناما غبطه آروزی داشتن نعمت استن منافق دهار آن است

خورد و مومن واقعی در مرورد نعرامت معنروی برای دیگران داشته باشیم. مومن غبطه می

بردون ایرن کره آرزوی  ،خورد و آرزو دارد مهانند دیگران آن نعامت را داشته باشدغبطه می

 زوال آن را برای مردم داشته باشد.

حسرود برا دیردن  3ن«رورِ رُالّسربِ  مُّ غرتم یم  رور وم رُالّشربِ  ُح فرم یم  دُ لاِس ا»فرمود: امام علی

 شود.های مردم ناشاد میشود و با دیدن خوشیشاد می ،هابدی

 ود ناشاد می گردد.ناشاد دیدن مردم است و با دیدن خوشی آهنا خ ،دیگر حسود نشانه  

 روش برخورد با حسد

اما باید بدانیم در مقابل حسرد بایرد هره رفتراری  نحسد در بیشرت انسان ها وجود دارد

رحم  دا  حاِس  رُضَّ   یم  وم  سودٌ حم  آدمم  ينبم  لُّ کُ » فرمود:پیامرب اکرم  داشته باشیم.  مرا ملم  هُ دُ سم

ولی حسد حسود بره  نفرزندان آدم حسد وجود دارد مهه  در  1ن«هدِ یم بِ  لم عمم و یم ام  لسانِ الّ م بِ لَّ کم تم یم 

 مادامی که به زبان هیزی نگوید یا با اعضا عملی انجام ندهد. ،او رضری نمی رساند

وقتری دهرار  1ن«واقُ قَّ ال ُم م فم نتُ نم ذا ظم إ وا وم بغُ ال تم م فم دتُ سم ذا حم إ» فرمود:پیامرب اکرم 

 را مقق نبخشید.حسد شدید ظلم نکنید و وقتی گامن بردید آن 

امرا مرادامی کره  ،با توجه به احادیث فوق، حسد در وجود اکثر انسران هرا وجرود دارد

حسدشرران رضری  ،حسدشرران اظهررار نشررود و عملرری انجررام ندهنررد کرره معصرریت باشررد

توان گفت، حسد دودی است که وقتی به خاطر آن عملری انجرام رساند و در متثیل مینمی

 سروزاند.مری شرود وقوق دیگران شود، تبدیل به آترش مریشود که موجب از بنی رفتن ح

 حسد نباید موجب ظلم شود.
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 آثار و مرضات حسد

رر ُف ضرراعِ تم ، مُ راِت رمسررالم  ثررریُ کم  دُ سرروم الم »فرمررود: امررام علرری  ،حسررود3ن«یئاتالسَّ

 هایش بسیار و گناهانش دو هندان است.رترحس

  وم  قمِ م السُّ دایِ  دُ سوم الم »فرمود: امام علی
حسود دایام بریامر 3ن«سمِ اجلِ  حیُح صم  کانم ن اِ

 است، اگرهه جسمش سامل باشد.

 حسود هیچ دوستی برایش نیست.1ن«هُ لم  ةم لَّ   ُخ  دُ سوم الم »فرمود: امام علی 

حسرود برر تقردیر اهلری غضربناک 1ن«رِ دم ی القم لم عم  ضبانُ غم  دُ سوم الم »فرمود: امام علی

 است.

سرود دایرام در عراا  و حرسرت اسرت و بریامر با نظری در روایات در می یابیم کره ح

زیررا  نشرود و دوسرت صرمیمی نرداردخاطر حسردش دهرار معصریت مریباشد و بهمی

شود که دوست واقعی پیدا کند و ناپسندتر از مهه این کره برر تقردیر حسدش مانع از آن می

خواهرد و هرون اهلی خشرمگنی اسرت و آنچره را کره خردا بررای مرردم خواسرته او نمری

 یابد.واقعی نیست دوستی نمی ،اش با دیگران استیدوست

حسود بودن دوسرت از ناسرامل 1ن«ةدَّ وم املم  قمِ ن ُس مِ  دیِق الصَّ  دُ سم حم »فرمود: علی  امام

 بودن دوستی است.

توان نام برد. انسان باید بکوشد که با سرعی از عوامل حسد عقده ها و کمبودها را می»

ها را از دل بزدایرد و بدانرد کره هرر کرس سرهم و قدهو کوشش کمبودها را جربان کند و ع

نصیبی مقدر دارد که با سعی و کوشش بدان خواهد رسید. تنبلی و کسالت نیرز از عوامرل 

هرایش کنرد و بره خواسرتهحسد است. هه بسا انسانی برا کسرالت و سسرتی زنردگی مری

 3.«ورزدرسد و به دیگران حسد مینمی

 ،که بدانیم انسان حسود راضی به تقدیر اهلی نیسرتبرای درمان حسد مهنی کافی است 

 و با پروردگارش به دشمنی برخاسته است.
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 غضب

غضب هیجان و حرکت خاصی از روح انسان به منظور غلبه و شکست دادن و خررد »

 3.«ظهور رسد و ممکن است در قلب بامند مرحله  این آتش باطن ممکن است به  است، کردن

 اشکال غضب

تروان متصرور شرد. تفرریط صورت تفریط، افراط و میانره روی مری برای غضب سه»

شرود. افرراط غریتری تعبرری مریعبارتست از ضعف و نداشتن نریوی خشم که از آن به بی

شرود ترا آنجرا کره کنررتل عقرل و دیرن از برنی حالتی است که خشم بر انسان مستولی می

ماند و اعامل برایش باقی نمیطوری که شخص بصریتی ندارد و فکر و اختیاری رود، بهمی

اینست که شخص به خاطر خداوند غضب  ،روی آنحالت میانه 3.«دهدنادرستی انجام می

 کند و خشم ناشی از هوای نفس را فرو خورد و بر آن غلبه کند.

 

 بررسی روايات غضب

 كظم غیظ و غضب

رغم  نرهُ عم  اهللُ فَّ کم  اسِ النّ  نِ عم  هُ بم ضم غم  فَّ ن کم مم »فرمود: امام صادق ر بهُ ضم رالقِ  ومم یم  1ن«ةیامم

کسی که خشم و غضبش را از مرردم دور کنرد خداونرد روز قیامرت غضربش را از او دور 

 گرداند.می

رالغم  ندم عِ  هُ فسم نم  ل م ن مم م مم کُ دَّ شم أ» فرمود:پیامرب اکرم  رُکرمم حلم أ وم  ِب ضم فری ن عم م مم

خرود نگهردار باشرد و استوارترین شرام کسری اسرت کره بره هنگرام خشرم  1ن«ةدرالقُ  ندم عِ 

 بردبارترین شام کسی است که با وجود داشتن قدرت درگارد.

رن ُج عالی مِ تم  لی اهللِإ بُّ حم أ ةٍ رعم ن ُج ما مِ » فرمود:پیامرب اکرم  ر ةرعم هرا مُ کظِ یم  یظٍ غم

ای نرزد خداونرد دوسرت هریچ جرعره1ن«ه ایامنرا  وفم عالی جم اهلل تم  الءم   مم اِ  بدٌ ها عم مم ظم ما کم  بدٌ عم 

کره مگر این ،نیست. بنده آن را فرو نخورد ،تر از جرعه خشمی که فرو خورده شودیداشتن

 کند.خداوند درونش را از ایامن پر می

                                                 
 .3/311مقا ت، شجاعی،  -3
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 ظریمُ ن عم ملِمر جررِ ألا ظیمم عم  نَّ إلیها فم  عم ربم ن صم ملِم  یظُ الغم  ةُ اجلرعم  عمم نِ »فرمود: امام صادق

 البم 
ِ
ای است خشم برای کسی کره برر هه خو  جرعه3 ن«مابتالهُ   م اِ  وما  قم  اهللُ حبَّ أما ا وم  الء

جرز  ،زیرا اجر بزرگ برای بالی بزرگ است و خدا مردمی را دوست نردارد نآن صرب کند

 آن که آهنا را گرفتار کند.

ّ »فرمود: امام سجاد رجم  رعرُت مرا جتم رأ ةرعم رإ بَّ حم رن ُج ِمر یَّ لم ر ةرعم ا هِبر کرايِف أ  یظٍ غم

خشرمی کره  جرعره  تر باشد از نزد من دوست داشتنی ننوشیدم که ایمن جرعه 3ن«هابم صاحِ 

 صاحبش را به آن جمازات نکرده باشم.

ترین مردم کسی دور اندیش1 ن«یظِ غم م للِ هُ مُ کظم أ سم م الناَّ حزم أ» فرمود:پیامرب اکرم 

 است که خشمش را فرو برد.

مهان طور که در روایات مشاهده می کنریم، فررو خروردن غضرب امرری  زم و مهرم 

این امر برای انسان ها کاری مشکل است، اما اگرر انسران قرادر بره انجرام آن  گرههناست

هیچ هیرز نرزد فرمود: امری بسیار شریین و زیباست، مهان طور که امام سجاد  ،باشد

 من از فرو خوردن خشم و جمازات نکردن شریین تر نیست.

 غضب ممدوح

د و زدودن کامل آن غرری ممکرن انسان ها وجود دار مهه  غضب صفتی است که در هناد »

را از برنی  آن  نه ایرن کره کرال   ناست و تکلیف انسان در کم کردن شدت و هیجان آن است

زیرا نوعی از غضب وجود دارد که ممدوح است و آن غضرب بره خراطر خردا و در  1ن«بربد

امور دین و غضب در مقابل کفار و منافقنی است که انسران نبایرد فاقرد ایرن نروت غضرب 

 اشد.ب

 راه جلوگریی از غضب

کسی که دهار غضب می شود و در پی آن عملی انجرام دهرد مسرتوجب آترش جهرنم 

ر مم ّ  اِ  نهُ مِ  ُل دُخ   یم  باٌ   ارِ لنّ لِ » فرمود:پیامرب اکرم شده است:  طِ خْ ِسربِ  هُ فی غیظمرن شم

جهنم را دری است که جز آن کسی که غریظ خرویش را بره نارضرایتی خردای 1 ن«تعالی اهللِ

 شود.وا  فرو نشاند از آن وارد نمی
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ُ مم  مم لم ن ظم لی مم عم  اهللِ ُب ضم غم  دَّ شتم إ» فرمود:پیامرب اکرم  ر ا  د نرارصم ن   َیم  3ن«ری اهللِغم

 شود.سخت می ،ندارد غضب خداوند برای کسی که ظلم کند به کسی که جز خدا یاوری

و دور شدن از غضب را بیران های مبارزه پردازیم که راهدر اینجا به بررسی روایاتی می

 اند:کرده

رام  بم ِضرذا غم إ» فرمود:پیامرب اکرم   دا  قاِعر ن کرانم إ ادوقُعرلیم فم  ام  قرا ِ  کرانم  م وم دکُ حم

پس بنشیند و اگرر  ،که ایستاده بوددر حالی ،هر گاه یکی از شام خشمگنی شد 3ن«عجِ ضطم لیم فم 

 پس بخوابد. ،نشسته بود

پرس  نهنگامی که خشرمگنی شردی1 ن«تاسکُ فم  تم بِض ذا غم إ» فرمود:پیامرب اکرم 

 سکوت کن.

پس هنگامی که یکی از شرام 1ن«أضَّ وم تم لیم م فم کُ دم حم ام  بم ِض ذا غم إفم » فرمود:پیامرب اکرم 

 خشمگنی شد، پس وضو بگرید.

یعنی انسران اگرر  نیکی از راه های کنرتل خشم در روایات تغیری حالت بیان شده است

ته بخوابد و با این تغیری وضعیت بر خود مسلط شرود. راه دیگرر ایستاده بنشیند و اگر نشس

زیرا انسان در حال خشم ممکن است سخنانی بگوید که در آینده قابل ن سکوت کردن است

لراا  نجربان نباشد. هه بسا در حال خشم آبروی افراد رَته شود و یا به آهنا هتمت زده شود

زیرا در حالرت غضرب  نضو گرفتن استدر حال خشم هبرت است سکوت کند. راه سوم و

شود، پس هبرت است با آ  خن  وضرو بگررید بدن انسان داغ شده و رگ هایش متورم می

 تا حالت غلیانش از بنی برود و با نور معنوی وضو آتش غضب خویش را خاموش کند.

 

 كرب

ا شده کرب در معنای خود بزرگ بینی به کار رفته است، کرب در روایات به طور دقیق معن

 است:

کررب آن اسرت کره  1ن«الرقَّ  هم سرفم تم  وم  اسم النّر  م غِمرتم ن ام  ربُ الکِ »فرمود: امام صادق

 مردمان را خوار و کوه  بشمری و حق را ناهیز بدانی.

                                                 
 .3111حدیث هنج الفصاحه،پاینده،  -3

 .3113دیثمهان، ح -3

 .3113دیث، حمهان -1

 .3114دیثمهان، ح -1

 .351دیث، حالشیعةوسایل عاملی،  - 1



 درآمدى بر تزكیه در هنج البالغه                                                                                            111      

کنرد پندارد که نظر هیچ کس را قبول نمریمتکرب آن قدر خود را بزرگ تر از دیگران می

 کند.خود عمل می ده  یعق گرید و تنها طبقو حتی حق را نادیده می

 سراله  اولنی کسی که کرب ورزید ابلیس بود که به خاطر لظه ای کرب عبادت شش هرزار 

خود را از دست داد و خرود را از آدم هبررت دانسرت و حرارض بره سرجده برر آدم نشرد، در 

که سجده بر آدم اطاعت امرر پروردگرار برود و او از آن رسپیچری کررد. در روایرات حالی

 یی و عزت تنها برای پروردگار ممدوح شمرده شده است.کربیا

 انواع كرب

 کرب را می توان به سه دسته تقسیم کرد:»

برا او کررب  ،خداوند: اگر انسان از بندگی و عبرادت پروردگرار رس براز زنرد اکرب ب -3

 ورزیده است.

: اگرر کسری سرخن حرق و رهنمودهرای اولیرای و ا مرهکرب با پیرامرب -3

 بوده اند را نادیده بگرید با آهنا تکرب ورزیده است.امربان و ا مهخداوند که مهان پی

ه ببیند برا کرب با مردم: اگر انسان مردم را کوه  و خوار شامرد و خود را برتر از مه -1

  3.«مردم کرب ورزیده است

 مذمت كرب

 3ن«ربٍ ن ِکرمِ  لٍ دم رن خم مِ  ةبَّ حم  ثقالم مِ  هِ لبِ ی قم ن فِ مم  ةنَّ اجلم  لم دُخ ن یم لم » فرمود:پیامرب اکرم 

 شود.خردلی کرب در وجودش باشد، وارد هبشت نمی حبه   اندازه  کسی که به 

مقصود از ایرن کررب در روایرت، کرربی اسرت کره از روی انکرار کربیرایی خداونرد و 

 اعتقادی به او باشد.بی

 هاست.بدترین عیب ،کرب 1ن«یوِ  العُ  رُشُّ  ربُ الکِ »فرمود: امام علی

 کند.های زشت را آشکار میصفت ،کرب 1ن«ةذیلم الرَّ  رُ ظهِ یُ  ربُ الکِ »: فرمودامام علی

عرالی اهلل تم  وُل قُ تی یم  حم رُب تکَّ زال یم د   یم بم العم  نَّ إ فم کربُّ نبوا التَّ جتم إ» فرمود:پیامرب اکرم 

ا تر ،مهانرا بنرده دایرام تکررب مری ورزد ،از تکرب دوری کنیرد 1ن«ارینم بّ اجلم  هاا يِف  يبدبوا عم کتُ اُ 

 گردنکشان بنویسید. زمره  که پروردگار متعال می فرماید: نام بنده ام را در جایی

                                                 
 .دستغیب، گناهان کبریه، مبحث کرب - 3

 .351دیث، حالشیعةوسایل عاملی،  -3

 .112 دیثحو دررالکلم،  غرر الکممتیمی آمدی،  -1

 .131دیثمهان، ح -1

 .3533دیثهنج الفصاحه، حپاینده،  -1



   113                                                                                    ديگر روايات م؛ تزكیه در اهارفصل 

 ربم ن کُ وا مِ کونُ تم  ساکنیم سوا املم عوا و جالِ واضم تم » فرمود:پیامرب اکرم 
ِ
وا ُجررِ َُت  وم  اهللِ اء

رب تواضع کنید و با مسکینان مهنشینی کنید تا در پیش خدا بزرگ باشید و از تک 3ن«ربِ الکِ  نم مِ 

 کنار مانید.

رمم  وم  ةٌ کمم حِ  هِ ِس رأ و يف  ّ إ بدٍ عم ِمن  ما»فرمود: امام صادق  کرربَّ ذا تم إها، فمرکُ مِسریُ  ٌ  لم

 3ن«اسِ النّر عنیُ أ يف اسِ النّ  رِ صغم أ وم  هِ فِس نم  يف اُس النّ  مُ عظم أال یزال اهلل، فم   م عم ضم ع وم ِض تّ إ: هُ لم  قالم 

است و فرشرته ای او را نگهرداری مری  تیممگر این که در رس او حک نهیچ بنده ای نیست

کند و هون تکرب کند به او گوید پست شو که خدا تو را پست کرده اسرت، پرس مهیشره در 

 ترین مردم است.ترین و کوه نزد خودش بزرگرتین خلق خدا و در هشم مردم پست

ند ککند و صفت های ناپسند او را آشکار میتکرب انسان را از ورود به هبشت حمروم می

دهد و او مهیشه در نزد خویش بزرگ و در نزد خداونرد گردنکشان قرار می زمره  و او را در 

اما تواضع مقرام انسران را در نرزد پروردگرارش  ندهدو خلق خدا خوار و کوه  قرار می

 برد.با  می

 للل تکرب

 در نبینردشناسد و خرود را برزرگ مریانسان متکرب دستگاه با عظمت آفرینش را نمی»

 که در مقابل این دستگاه با عظمت غباری بیش نیست.حالی

 کور باد هشمی که تو را نبیند..«راکم   تم  نیٌ ت عم یم مِ عم »فرمود: امام علی

 حال ببینیم عوامل موثر در کرب و متکرب شدن انسان ها هیست؟

عدم معرفت نسبت به پروردگار و عظمت جهان هستی است که کرب را به وجرود » -3

 آورد.می

کنرد کره ناشری از حقارتی است که انسان در نفس خود کمبود احسراس مری عقده   -3

 شود تا بر این کمبودها رسپوشی گاارد.لاا دهار تکرب می نپستی و زبونی نفس اوست

م  لٍ ُج ن رم ما مِ »فرمود: امام صادق  ربَّ جتم
مرردی نیسرت کره 1ن«هِ فِس نم  دها يفجم وم  ةٍ بالَّ   ّ  اِ

 خاطر ذلت و خواری که آن را در وجود خود می یابد. مگر به ،بزرگی و تکرب کند

                                                 
 .3531دیثلفصاحه، حهنج اپاینده،  -3
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دیگر کرب دوستی نفس و حب ذات اسرت، هرون  ءخودخواهی و حب ذات: منشا -1

ورزد، در دانرد و کررب مریدوستی نفس خویش را دارد، خود را از دیگران هبررت مری انسان

 3.«ت داردصورتی که حب ذات با مفاهیم، تواضع و ایثار و ... در فرهنر اسالمی منافا

 درما  كرب

راه درمان تکرب اینست که انسان فکر کند در این که از هه بروده و هره خواهرد شرد، از 

مهچنرنی  ننطفه ای بدبو به وجود آمده و جیفه ای بدبو خواهد شد، پس با کرب تناسبی ندارد

 است.کرب  برنده  مهنشینی با مردم و تواضع برای آهنا و عبادت و بندگی پروردگار از بنی 

 

 رياء

در تعریف ریاء املنجد می گوید: ریاء تظاهر به امری است بدون این که حقیقت داشرته 

باشد. ریاء در پنج آیه از قرآن کریم به کار رفته است و در قرآن مصداق آن بیشررت در مرورد 

ریاء نشان دادن عمل به دیگران است و کسی کره ریراء مری »نامز و صدقات و انفاق است. 

و دهار رشک شرده  3،« خدا را در نظر داردریص در عملش از بنی می رود هون غکند اخال

 پس عملش باطل شده است.ن است

 مراتب رياء

بدن و جسم انسان باشد، بدین ترتیب کره  له  یوسریاء مراتبی دارد: ممکن است ریاء به »

ت جلوه کنرد. مترش ،لباسش قصد دارد و ظاهر له  یوسیا به  عباداتش را به دیگران نشان دهد

طوری که با اندرز یا امر به معرروف و هنری گفتار و بیان باشد، به له  یوسممکن است ریاء به 

از منکر خود را به مومن جلوه دهد و یا ممکن است با کردار و رفتار بخواهرد مسرنی مرردم 

   1.«ندای انجام دهد که او را مسنی کنمثال نامزش را به گونه نرا نسبت به خود برانگیزد

 مذمت رياء

 کرونم ن تم أ: هِ ملِ ن عم مِ  خریا   ثوباهُ  ن کانم اهلل مم  ىلإباد العِ  ُ  بغم أ» فرمود:پیامرب اکرم 

منفورترین بندگان نزد خداوند کسی اسرت کره  1ن«بارینم اجلّ  لم مم عم  هُ لُ مم عم  نبیاء وم ا م  یا م ثِ  هُ ثیابُ 

 .باشدو کار وی کار ستمگران  ،ربانپیام جامه  او  جامه  یعنی  نوی از کارش هبرت باشد جامه  

                                                 
 .اخالق در هنج البالغه، مبحث کربمطهری،  -3

 .آموزگار، تزکیه در اسالم، مبحث ریاء - 3

 .152بنیادهای اخالق اسالمی، شرب،  -1

 .3332 دیثهنج الفصاحه، حپاینده،  -1
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ر ومُ یم  ذا کانم إ» فرمود:پیامرب اکرم  ر نرادٍ نرادی مُ  ةالقیامم رعم  لم ِمرن عم مم رلِ  ال  مم اهلل  ریِ غم

کنرد کره هرر کسری منادی ندا مری ،وقتی روز رستاخیز در آید3 ن«هُ لم  لم مِ ن عم مِمَّ  هُ وابم فلیطلب ثم 

 آن کس بگرید. کاری برای غری خدا انجام داده پاداش خود را از

پاداش عملرش برر  ،ریاء نزد خداوند عملی منفور است و کسی که عملش ریایی باشد

 شود و در روز جزا هبره ای ندارد.مردم واگاار می

 رياء بعد از لمل        

اما در اثر اظهار و یرادآوری مکررر  نگاهی انسان در ابتدای انجام عمل قصد ریاء ندارد

 شود. آن عملش ریایی نوشته می

نگهداری کار خری از خود آن دشوارتر اسرت. شخصری پرسرید: فرمود: امام باقر

رحم می کند و خرجی در راه خدا  صله  فرمود: مردی نگهداری از عمل هیست؟ امام

می کند، پس ثوا  کار خری هنانی برایش نوشته مری شرود. سرپس آن را اظهرار مری کنرد، 

یادآوری می کنرد، سرپس حمرو مری شرود و عمرل  برایش آشکارا نوشته می شود، باز آن را

 ریاکارانه برای او نوشته می شود.

 نشانه های رياكار

ذا إ کسرُل یم  اس وم النّر رایم أ ذاِ  طُ نُش رایی، یم لمُ لِ  عالماِت  ثالُث » فرمود:پیامرب اکرم 

نزد مردم کاری ریا کار سه نشانه دارد: وقتی در 3ن«هِ مورِ أ یعِ مجم  يف دم مم ن حُی أ ُب حُیّ  وم  هحدم وم  کانم 

 مهه  ملول و کسل است و دوست دارد که در  ،با نشاط است و وقتی تنها شد ،را انجام دهد

 کارهایش ستایش شود.

فردی کار نیکی انجام می دهد و دیگری آن را دیده مطلرع »سوال شد: از امام باقر

فرمرود: اشرکالی نردارد، هریچکس می شود، این امر وی را خشنود می سرازد. امرام

مگر این که دوست دارد که خداوند برای او خری و نیکی را در میران مرردم آشرکار  ننیست

 1.«سازد، اما به رشط آن که شخص عمل خود را با هننی نیتی انجام نداده باشد
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 بخل

ت نفس به کار رفته است و آن بدین معناست که انسران از رشیر  بخل در معنای خّس 

 ورزد.ال یا هر نعمت دیگری خودداری میقرار دادن دیگران در علم یا م

 مرضات بخل

م م وبلکُ قم  ن کانم مم   م هلم ام  حم قوا الشُّ تَّ إِ » فرمود:پیامرب اکرم  رلری ام م عم ُهرلم محم کوا فم ن سم

ن«مهُ مم ارم وا حمم لّ حم ستم ام  م وم هُ ماءم دِ 
زیرا که بخل پیشینیان را هالک کرد و آهنا  ناز بخل بپرهیزید 3

 کدیگر دست بیا یند و حمارم خویش را حالل بشامرند.را وادار کرد به خون ی

بردترین صرفت 3ن«عٌ خالِ  بنٌ و ُج  عٌ هالِ  ٌح ُش  لِ ُج ما فی الرَّ  رشُّ » فرمود:پیامرب اکرم 

 مرد بخل مفرط و ترس شدید است.

دو  1ن«خرلِ البُ  وم  لرِق اخلُ  وءُ : ُسرمنٍ مرؤ لِب عان فی قم مِ تم تان   جتم لَّ ُخ »فرمود: امام علی

 در قلب مومن مجع نمی شوند، بداخالقی و بخل.صفتند که 

کسری کره در هیرزی  1ن«ةذیلم الرَّ  يِف  غم د بالم قم فم  هُ کُ ملِ ام   یم بِ  لم خِ ن بم مم »فرمود: امام علی

 های اخالقی مبالغه کرده است.ورزد، در زشتیبخل می ،که مال  آن نیست

ها به دشرمنی ن انسانبخل صفتی ناپسند است که انسان ها را هالک نموده و به سبب آ

اند و این صفت نباید در مومن وجود داشته باشد، حد اعرالی بخرل آن با یکدیگر پرداخته

خواهد مالی را به مثال کسی می ناست که انسان در هیزی که برای خود نیست بخل بورزد

شرود، بره خراطر خسرت و ناپراکی کره در دیگری ببخشد، اما شخص بخیل مانع از آن می

دیگرران خرری برسرانند و  ،دهردرساند و نه اجازه مریست و نه خودش خری میوجودش ا

 این حالت مبالغه در رذا ل اخالقی است.انفاق کنند که طبق فرموده امری املومننی

ولی از این کره علمرش را بره  نیعنی شخص عامل استن گاهی بخل در مورد علم است

دهد، گراهی انسران از خرری ود قرار میورزد و آن را در انحصار خبخل می ،دیگران بدهد

مثال می تواند با ی  سرخن یرا یر  کرار کوهر   نورزدعملی بخل می له  یوسرساندن به 

یکری دیگرر  ،کندولی به دلیل خست نفس از انجام آن امتنات می نای را از کسی باز کندگره
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صرلوات  ،بررده شروداز مصادیق بخل زمانی اسرت کره نرام مبرارک رسرول اکررم 

 رستیم.نف

ن«يلَّ عم  لَّ صم م یُ لم فم  هُ ندم عِ  رُت کِ ن ذُ مم  خیُل البم » فرمود:پیامرب اکرم 
بخیل کسی اسرت  3

 که نام من نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد.

 وم  نیراهُ ن دُ سرری ِمرالیم بِ  هِ فِسرن نم عم  ُل بخم یم  خیُل البم » داریم:امام علیدر روایتی دیگر از 

  ُح مم سی
مالش  مهه  کند و شخص بخیل در مورد خویش از دنیا کم استفاده می 3ن«اهلَّ کُ  هِ اثِ رّ وُ لِ

 گاارد.را برای وارثانش به جا می

ولری نره خرود از  نآوردزیرا مال را به زمحت به دست می ،بخیل بسیار در خرسان است

فرستد و در آخر آن را بررای وارثرانش بره کند و نه هبره ای برای آخرتش میآن استفاده می

 گاارد تا آسان از آن استفاده کنند.می جا

 ن«ارم النّ  ُل دِخ یُ  وم  العارم  ُب کِس یم  خلم البُ »فرمود: امام علی
کند بخیل ننر را کسب می1

 شود.و در انتها بر آتش داخل می

هون به خراطر خسرت نفسرش مرورد مرامت مرردم قررار  نزندگی بخیل ننگنی است

بره  ،کنردمخس و زکات و انفاق و ... را ادا نمریبخل حقوق مالش را از قبیل  گرید و بهمی

 شود و عاقبتش دوزخ است.آتش وارد می

 درما  بخل

ررم و  ةم کرای الزَّ دّ ن ام مِ  حِّ الشُّ  نم مِ  ءم رِ بم » فرمود:پیامرب اکرم  ر یقم  عطری يِف أو  یفم الضَّ

بخرل  از ،کسی که زکاتش را بپردازد و مهامنی بدهد و هنگام سختی بخشش کنرد 1ن«ةبم النا ّ 

 برکنار است.

در روایت فوق راه بر کنار ماندن از بخل پرداخرت حقروق مرال و اطعرام و مهامنری و  

 انفاق در حال تنگدستی بیان شده است.
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 جبلر 

از  عجب این است که انسان خود را صاحب کامل یا کام تی ببیند و آثار و کرام ت را»

 اهللم نَّ إ»فرمرود: امرام صرادق 3.«اشدخود بداند و از خود به لاظ داشتن کامل راضی ب

به درسرتی  3ن«دابم نب ام ام بِ  نٌ مِ ؤمُ  یم لِ ا ابتُ مم   م و  ذلِ و لم  جِب العُ  نم مِ  نِ مِ ؤلملِ  ریٌ خم  نبم الاَّ  نَّ إ مم لِ عم 

که خداوند می داند که گناه برای مومن هبرت از عجب و خودبینی است و اگرر هنرنی نبرود 

 د.شمومن هرگز با گناهش آزمایش نمی

ر» :سنالم  بن ام د عم ویم ُس  بنم  علِی  ر هُ لتُ أسم ر جرِب العُ  نِ عم رالعم  دُ فِسریُ  ياالَّ : قرالم ل، فم مم

  نم یِّ زم ن یُ أفیها  درجاٌت  جُب لعُ ا
 نعا  ُصر نُ ِسرحُی  هُ نَّ ام  ُب سم حیم  وم  هُ بُ جِ عیُ ا فم ن  سم حم  هُ رام فم  هِ لِ مم عم  سوءُ  بدِ لعم لِ

سوال کرردم از خرودبینی کره  1ن«نُّ فیه املم  یهِ لم عم  هللِ، وم ی اهللِلعم  نُّ یمُ فم  هٍ ربّ بِ  بدُ العم  نم ومِ ن یُ أو فیها 

فرمود: خودبینی درجاتی دارد، اول ایرن کره خداونرد امامپس  نعمل را فاسد می کند

کردار بنده را به هشم او بیاراید تا آن را خو  ببیند و از آن خشنود شود و پنردارد کره کرار 

ه پروردگارش ایامن دارد و به کردار خود برر خداونرد کند و دوم این که بنده ای بخوبی می

 گاارد با این که خدا بر رس او منت دارد.منت می

با توجه به روایات فوق در می یابیم کسی که گرفتار عجب اسرت دو گرفتراری دارد: »

پنردارد کره قردمی در ایرن راه بینرد و مریاول این که عبادات خود را در مقام عبودیت مری

داند و خود را منشاء کرام ت های عبودی را از خود میستن دوم این که موفقیتبرداشته ا

ه است، در مورد اول باید دانسرت کره هریچ عبرادتی کیبیند که این هر دو صفت آفت تزمی

کند و مورد دوم نیز باید دانست کره هرر مروفقیتی در راه حق عبودیت پروردگار را ادا نمی

ال  و اگرر عنایرت حرق سرنره از انسران  نحق اسرت عنایت حرضت ،سلوک وجود دارد

 1.«او به جایی نخواهد رسید ،نباشد

هرر کسری کره عجرب بره او روی 1ن«لر م هم  جُب العُ  هُ لُ خم ن دم مم »فرمود: امام صادق

 به هالکت می افتد. ،آورد
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 سوء ظن

سروء ظرن  گامن بد داشتن است و سوء ظن ممکن است به هتمت منجر شود. ،سوء ظن

 در روایات از سوء ظن مامت شده است: به پروردگار یا بندگان او باشد.ممکن است 

 سوء ظن و بدگامنی آفت دین است. 3ن«نِ وء الظَّ ُس  ینِ الدّ  ةآفم »فرمود: امام علی

 در حال بدگامنی ایامنی وجود ندارد. 3ن«نِ الظَّ  وءُ سُّ  عم مم    ایامنم »فرمود: امام علی

ر نَّ إفمر نَّ الظمر ءم سرتم  نْ ام  اکم یّ إ»فرمود: امام علی  مِ عُظریُ  وم  ةم العبرادم  دُ فِسریُ  نِ وء الظَّرسم

ن«زرم الوِ 
کنرد و گنراه را درستی که بدگامنی عبادت را فاسرد مریاز بدگامنی به دور باش، به 1

 کند.بزرگ می

طرور زیررا مهران نکندبرد و عبادتش را فاسد میبدگامنی ایامن و دین انسان را از بنی می

مانند هتمت و سرخن هینری و ... منجرر  ننی ممکن است به معاصی دیگرکه ذکر شد بدگام

 شود.شود و باعث از بنی رفتن عبادات نیز می

رذا ظم إ»فرمرود: ش  باعث پیدایش بدگامنی است، امام علری  ِت سراءم  ةم یبرالرَّ  رِت هم

 می شود. ها نادرستهنگامی که ش  ظاهر شد گامن1ن«نونم الظُّ 

بایرد هره گونره برخرورد  ،که سوء ظن در ذهن به وجود آمردحال باید بدانیم هنگامی 

 کنیم.

ن«لمَّ أتم  هُ نَّ ظم  اءم ن سم مم »فرمود: امام علی
 کسی که بدگامن شد باید فکر کند.1

ممکن است اندیشیدن گامن بد را از بنی بربد و آن منتفی کند، لاا هبرت است بدون مقیرق 

ان سوء ظن داشته باشرد، برا ذکرر روایرت گاهی  زم است که انس به افراد بدگامن نشویم.

 ذیل بررسی می کنیم در هه مورد سوء ظن  زم است.

رام  وم  مانِ الزَّ  یلم عم  سادُ ولی الفم ذا استم إ»فرمود: امام علی رأ مَّ ُثر هُ هلم  ُل ُجررم  نم الظَّر نم حسم

ن«رم رَّ د غم قم فم  لٍ ُج رم بِ 
د دیگرر هنگامی که فساد بر زمانه و اهل آن هریه شد، سپس مردی به مرر 3

 فریفته شده است. ا  گامن نیکو برد، پس یقین

                                                 
 .1231 دیثحو دررالکلم،  غرر الکممتیمی آمدی،  - 3

 .3511دیث، حمهان -3

 .3452دیث، حنمها - 1

 .1512 دیثحو دررالکلم،  غرر الکممتیمی آمدی،  - 1

 .4312 دیث، حمهان -1

 .1313 دیث، حمهان -3
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ای که بعضی رذا ل اخالقی و کاربرد آهنا مانند دروغ و خیانرت و ... زیرکری در جامعه

خرورد و فریب می ،پس کسی که به مهه اعتامد کند و حسن ظن داشته باشد نشوددانسته می

کمری احتیراط  ،شناسریمیشود، پس  زم است در معارشت برا افررادی کره نمرمغبون می

 داشته باشیم تا زیانمند نشویم.

 

 تفاخر

تفاخر به معنای فخرفروشی کردن و مال و ثروت و مقام و حسب و نسرب خرود را بره 

 3ن﴾رقرابِ م املُ رُتری زُ ّترر حم کراثُ التَّ  مُ هلُکرأ﴿رخ دیگران کشیدن است.قرآن کریم می فرماید: 
 یدار گورها رفتید.م ساخت تا زمانی که به درتکاثر شام را رسگ

در این آیات به فخر فروشی کفار اشاره شده که تا حدی بره حسرب و نسبشران افتخرار 

 کردند که بر رس گور امواتشان رفته و آهنا را جزء خود به حسا  آوردند.می

فخرر فروشری آفرت  3ن«ا فتخرارِ  ِب سم الم  ةآفم » فرمود:پیامرب اکرم مهان گونه که 

 ،ه رشافت واقعی را داراست، نیازی به فخرر فروشری نرداردکسی ک حسب و نسب است.

تقواترین آنران اسرت و در روز جرزا تنهرا اعرامل برا ،ترین بندگان نزد خداونردزیرا گرامی

 گرید.بندگان میزان قرار می

از  1ن«رکراثُ التَّ  مُ لریکُ خشری عم أی قر ولکنّ الفم  مُ لیکُ خشی عم أما» فرمود:پیامرب اکرم 

 بلکه بیم دارم به کثرت اموال تفاخر کنید. ننیستم فقر بر شام بیمناک

مال و ثروت عوامل دیگری هستند که معمو  برش برداهنا افتخرار مری کنرد، امرا اینهرا 

هیزهایی نیستند که مهیشه با انسان مهراه باشند و ممکن است با ی  حادثه از بنی بروند، اما 

ستند و با این حال دستور بره تواضرع های اخالقی و علم و کام ت مهیشه با انسان هارزش

 برای اهل علم داده شده است.

 

 

 

 

                                                 
 .3و  3 اتآی ،تکاثر - 3

 .214دیثهنج الفصاحه، حپاینده،  –3

 .213 دیث، حمهان - 1
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 زدود  تفاخر

 املم  ةقُ دم صم » فرمود:پیامرب اکرم 
ِ
 الّس  ةیتم مم  عُ نم متم  وم  مرِ العُ  يِف  دزیُ تم  مِ سلِ املُ  رء

ِ
ر وم  وء  ُب اهم یم

کند و مرگ برد را  مرد مسلامن عمرش را زیاد می صدقه   3ن«ربِ و الکِ  خرم ا الفم عالی هِبم تم  ی اهللِلم إ

 برد.دفع می کند و فخر و کرب را از بنی می

برای درمان و زدودن تفاخر  زم است که انسان صدقه بدهد و به حمرومان انفراق کنرد 

 تا فخرش زدوده شود.

 

 زبا  )معاصی لسانی( تافآ

اگر  زبان انسان از اعضای مهمی است که در سعادت یا شقاوت او نقش بسزایی دارد.

شرود به خاطر خبث نفسش دهار گناهان زبانی بسیار مری ،ن درون خود را تزکیه نکندانسا

یعنی انسان برای توفیق در امر تزکیه باید هرم درون را  نشوندو آهنا نیز مانع تزکیه انسان می

شرود، پاک کند و هم زبان را حفظ کند و این امور نیز جز با شناخت آفات زبان میرس نمری

 جا به تعدادی از آفات زبان اشاره می کنیم:لاا ما در این 

سخن گفتن در امور لغو که نفعی برای دنیا و آخرت انسان ندارد و عمر انسران را » -3

 ضایع می کند.

آهنا  3ن﴾ونم ُض عرِ مُ  غوِ اللَّ  نِ م عم هُ  اینم الَّ ﴿اشاره شده است:  مؤمنوندر قرآن نیز در مورد 

 کسانی هستند که از سخن لغو دوری می کنند.

خوض در باطل، به طوری که در مورد رشا  و زبان و مقامات دنیا و امور بیهروده  -3

 سخن گفته شود.

 1.﴾ضنیم اخلا ِ  عم مم  ا نخوُض نّ و کُ ﴿قرآن کریم می فرماید: 
 جمادله کردن و نزات لفظی با دیگران داشتن آفت دیگر زبان است. -1

رتّ حم  نِ ا یام ةقیقم حم  بدٌ عم  ُل کمِ ستم   یم » فرمود:پیامرب اکرم   وم  دالم اجِلر وم  راءم املِر تم دم ی یم

بنده به حقیقت ایامن نمی رسد مگر آن که نزات و جلاجت لفظی را رها کنرد،  1ن«ا  قّ حُم  ن کانم إ

 حتی اگر حق با او باشد.

                                                 
 .211 دیثح هنج الفصاحه،پاینده،  -3

 .1منون، آیه ؤم - 3

 .11مدثر آیه  -1

 .1/353 ،البیضاء ةحمجشانی، فی  کا -1
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 بدتری قرار دارد. مرحله  پافشاری در کالم است و از جمادله در  ،جلاجت در کالم -1

 نَّ اِ »فرمرود: امام براقر اثت نفس است.ناسزا گویی و فحاشی که ریشه اش خب -1

به درستی که خداوند شخص بدزبان بیهوده گوی را دشمن 3ن«شِ حِّ فم تم املُ  ُش الفاحِ  بغُ  یُ  اهللم

ُّ  يلیا عم : »يلعم لِ  ّي النبّ  ةوصی يف می دارد.  وم  هِ حِش فُ  قاءم اتّ  اُس النّ  هُ مم کرم ن ام مم  اسِ نّ ال رشم

اش ست کره مرردم او را از تررس بردزبانی و بردکاریای علی بدترین مردم کسی ا 3ن«هِ رّش 

 احرتام کنند.

 نُ مِ ملُرؤام » فرمود:پیامرب اکرم نفرین کردن بر دیگران نیز از آفات زبان است.  -3                

 مومن نفرین گر نیست. 1ن«انم عّ لم بِ  یُس لم 

شد، اصالتی نردارد شعر دروغنی، گفتن اشعار دروغنی که به منظور عوام فریبی با -4        

گمراهران از ایرن گونره  1ن﴾ونم الغراوُ هُ تربعُ یم  راءُ عم الشُّ وم ﴿ و قرآن کریم در مورد آن فرمود:

 شاعران پریوی می کنند.

شوخی کردن، جز در موارد اندک مورد نکوهش قرار گرفته است، شروخی کره   -3                   

 باعث مقری شود حرام است.

 دیگران زمانی که آزار دهنده و موجب مقری باشد حرام است.ستهزاء و متسخر ا -2

افشای راز: راز مهانند امانتی است که نزد کسی قرار داده می شود، مهانطور کره  -35         

ذا إ» فرمرود:پیرامرب اکررم  حفظ راز نیرز واجرب اسرت. ،حفظ امانت واجب است

آن  ،را گفرت و رفرت یاگرر انسرانی سرخن 1ن«ةمانم ا م  يهِ فم  تم فم م التم ثُ  دیثم الم  لم ُج الرَّ  ثم دَّ حم 

 سخن نزد شنونده امانت است.

پیامن شکنی، یعنی انسان وعده ای بدهد و خلف وعده کند که در این صرورت  -33          

 :فرمرودرسرول خردافرمرود: طبق روایات منافق شمرده می شود.امام صرادق

ری زم لَّ صم  وم  مم ن صاو اِ  نافقا  مُ  فیه کانم  نَّ ن کُ مم  ثالُث » رسرلِ مُ  هُ نَّرم ام عم   وم  خرانم  نم ومُتِرذا اُ ن اِ م مم
ذا اِ

ند که در هر هره باشرند منافقنرد و اگرر هره هست سه کس 3ن«فم خلم ام  دم عم ذا وم إ وم   م ام کم  ثم دَّ حم 

کره بره او اعرتامد شرود کند که مسلامن اسرت هنگرامیروزه بگرید و نامز بخواند و گامن می

                                                 
 .344دیث، حالشیعةوسایل عاملی،  – 3

 .333دیث، حمهان - 3

 .1/311 ،البیضاء ةحمجفی  کاشانی،  -1

 .331آیه  ،شعراء – 1

 .1/314 ،البیضاء ةحمجفی  کاشانی،  - 1

 .با  جهاد نفس الشیعةوسایل عاملی،  – 3
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خرالف  ،دهردگوید و هنگامی که وعده میگوید دروغ میه میکند و هنگامی کخیانت می

 می کند.

امرام  غ، که در روایات مرامت بسریاری از آن شرده اسرت.رودروغ و سوگند د -33         

رام  غٍی بم  ةمم لِ کم بِ  نَّ مم کلِّ ر   تُ نظُ اُ »فرمود: صادق   ا وم د  بم
 3ن« م تم شرریم عم  وم  نفسر م  تر م بم عجم ن ام اِ

ز سخنی به ستم بر زبان نیاوری )دروغ نگویی( اگر هه مرورد پسرند توجه داشته باش هرگ

 خود و خانواده ات باشد.

وقی مجع شرده کره کلیرد آن دروغ معاصی در صند مهه  فرمود: امام حسن عسگری

غ آن را وزیرا انسان در ورای دروغ می تواند هر عمل زشتی را انجرام دهرد و برا درن است

 ز روایررات زیررادی وارد شررده اسررت:امام صررادقدر مررورد راسررتگویی نیرر بپوشرراند.

ن«لهُ مم کی عم زم  هُ سانم لم  قم دم ن صم مم »فرمود: صادق
 عملش پاک شد. ،هر کسی راستگو شد 3

غیبت نیز از صفات زشت زبانی است که منشاء آن حسد، خود کرم بینری، کینره  -31         

اک سرگان دوزخ خرورنیاملرومنامرری توزی و ... می تواند باشد. غیبت طبق فرمروده 

 آورد.اس را به گردن انسان مینّ ال ّق کند و حاست و بسیاری از اعامل انسان را حبط می

 دیرنِ  يف تُ رسم أ ةیبمرالغم » فرمایرد:مریبه نقل از رسول اکرم امام جعفر صادق

اثری خروره ثری غیبت در دین مرد مسلامن رسیع تر از تأت 1ن«فهِ جوُ  يف هِ لم کم ا م  نم مِ  مِ سلِ املُ  لِ ُج الرَّ 

 در بدن اوست.

هینی نیز از صفات زشت و گناهان زبانی است و اینست که انسان سخنی سخن -31        

 به او منتقل کند و آتش کینه توزی را برافروزد. ،ناخوشایند را که در مورد شخصی شنیده

ن«مٌ نامَّ  ةنَّ اجلم  ُل دُخ   یم » فرمود:پیامرب اکرم 
 شود.هنی وارد هبشت نمیسخن 1

نفاق )دو رویی( اینست که انسان در مقابل شخصی به نیکی از او یراد کنرد و در  -31             

 پشت رس وی، از او به بدی یاد کند و صفات زشت او را برمال کند.

شرود و عرادت متلق و هاپلوسی آفت دیگری است کره انسران بره آن دهرار مری -33       

و منزلت آنان را با  برد، حال آن که مدح و ستایش فقرط  کند که مدح دیگران را بگویدمی

                                                 
 .331دیثح ،الشیعةوسایل عاملی،  -3

 .1/331اصول کافی، کلینی،  - 3

 .41/315بحار ا نوار، جملسی،  -1

 .3/333 ،صحیح ،ترمای -1
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از آفرت هرای متلرق  اسرت.شایسته پروردگار و نعت و منقبت شایسته پیامربان و ا مه

 می توان، ریا و خودنامیی، تکرب و عجب را نام برد.

برر روی متملرق خراک 3ن«حنیاملرداّ  وهِ ُجروُ  يف ا م ا الرتُّ حثوُ اُ » فرمود:پیامرب اکرم 

 اشید.بپ

اینست که افراد نباید اجازه دهنرد کره مردح آنران  ،شودکیدی که در روایات دیده میأت

گفته شود و باید با سخنانی ناخوشایندی خود را نسبت به این عمل اعالم کنند، زیرا مهران 

 ،شرودق آفاتی هون عجب و تکرب را برای کسی که مدحش گفتره مریمتلّ  ،گونه که ذکر شد

 3.«در پی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .343 /3 ،صحیح ،مسلم - 3

 .برگرفته حمتوایی از کتا  بنیادهای اخالق اسالمی، بحث آفات زبان - 3
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 نتیجه گریی

 رسیم که تزکیه در واقع رشدبررسی معنای لغوی واصطالحی تزکیه به این معنا می در

شود وتوفیرق امل انسان درتزکیه خالصه میکنفس به سمت خریات وبرکات است وجوهر

 واژه   .که انسان مورد عنایت خاص پروردگرار قررارگرید شودانسان درراه تزکیه باعث می

تزکیره ، تزکیه از مقصود و بوده نفس واژه   ،یگرکه  زم بوده در این بخش به آن توجه شودد

بررسری  روایرات مرورد انروات آن ونفرس درهنرج البالغره و لاا نفس و ننفس انسان است

نفرس  مقصرود ،ینجرا بندی کلی آن می توان نتیجه گرفت که نفرس درامجع از قرارگرفته و

آنررا  لراا بایرد نکنردوسه مریانسان را وس دا ام   دفرمای است واماره انسان است که نفس ب

 آن زد و هر روز آنرا مورد حماسبه قرار داد. بر ام جلد وتأدیب کر

به ایرن نکتره دسرت  تزکیه واژه   بررسی با و است شده بررسی کریم درقرآن تزکیه واژه  

 هایی باریشه زکی درمعناهای ذیل بکاررفته است.یافتیم که واژه

 .نفس انسان به سمت نیکوییها رشد-3

 .زکات فطره پاک شدن مال و-3

 .می شود مرزیدهطاهره که آ نفس پاک و -1

 .درموردنفس()نمو و رشد پربار و -1

 .ن خویشنددر معنای مدح وستو -1

 .راه عمل صالح پاک شدن از- 3

  .پاک تر درمعنای حاللرت و -4

    .برکت ونسل دار معنای پرخری و در -3

بیران  نیرزتزکیره راههرایی  ،شرده ذکر تزکیه دربارهزم به ذکر است دربعضی آیاتی که  

 شده است.

 ،مری کنرد و نتریجه حقیقی آن را بیررران دارد مهمرررتین آیه ای که درمورد قرآن وجود

ن فلحم أ قمد﴿ :فرماید می که است اعلی سرروره  ای از آیه کیها مم  تزکیره کره کسی قتا  یحق ،﴾زَّ

 لاا پیام اصلی قرآن به برشیت نیز درمورد تزکیه مهرنی آیره اسرت و .رستگارشد، دکر نفس

 .شدند مبعوث آن بخاطر نیز اهلی انبیایه این مهان هیزی است که مه

 موردبررسی قرارگرفته است ،موانع تزکیه -3 هیتزکراههای  مصادیق و -3

البالغره  درهنرج سریزده مرورد(د دربخش راههای تزکیه صفات پسرنده اخالقی)حردو

 تر درهنرج البالغره مطررح شرده واین صفات بطور برجسته. بررسی قرارگرفته است مورد
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امکران آن  داشت که مصادیق آن درهنج البالغه بسیار کرم برود و صفات دیگری نیز وجود

 نبود که ذیل مورد خاصی بررسی شوند.

رد بررسی قررار اخالقی مو ناپسند ( ازصفاتدر مورد موانع تزکیه نیز )حدود ده مورد

 دربخش راهها واسبا  تزکیه صفت تقوی به شکل برارزی درهنرج البالغره نمرود .گرفت

به تنهایی می تواند منبع بسریارخوبی  خود ،داشته وخطبه متقنی که صفات اهل تقوی است

 برای تدریس اخالق وتزکیه قرار گرید.

ایرن  در .شرده اسرتروایات بررسی  راههای تزکیه ومهچننی موانع تزکیه در اسبا  و

از آن اسرتخراج  متعدد نقل شده مطالب بیشررتی رابخش هون روایات از معصومنی

ا و راههای بیشرتی برای نیل به تزکیه اشاره کرده ایم در ایرن بب هکرده ایم و مهچننی به س

کره از  بخش ابتدا به صفات قلبی اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفته و سپس بره صرفاتی

زیرا صفات زبانی منشرأ در قلرب و نفرس انسران  نایماشاره کرده ،کندبروز می طریق زبان

 شوند.دارند و با تزکیه آهنا نیز اصالح می

 «ن الممُد هللِ ر ِّ العاملمنیإوم آِخُر دمعوانا » 
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