
 مجلس دوم 

 های مؤمن از دیدگاه امام صادق ویژگی

 *االسالموالمسلمینحسینانصاریانحجت

 اشاره

آن را فر خـوف  دشـوند، بایـ تمام افرافی که به این صفت شناخته می .ارکان مشخصی فارف ،ایمان
را بـه آراسـتگی  یشهای شخصیتی مؤمنان، پیروان خو با بیان ویژگی فاشته باشند. امام صافق

ْهاُ  الُزْهاِد »خواند:  ها فرامی به این خصلت
َ
ََ َناِة َوأ ْهاُ  اْلَوَفا ِء َواْْلَ

َ
ُِ َوأ ا  َْ ِع َواِاْجِت َْ ْهُ  اْلَو

َ
ِش َعُتَن  أ

َْ َعة  ِفی الَ وِم َوالَّل  ْصِ ُب َحدى َوَخّمِس َن 
َ
ِة، أ َُ ، ُحَزُ اوَن َواْلِعَب  ِْ  

َْ ََ ِئُّموَن ِا لَن َّلِة، اْلَق ِئُّموَن ا لَّل ِ ، ال
َإم ِْ َُ َحجَتِنُبوَن ُ َ   ُجوَن الَب َت َو ِِ َح ْم َو ُْ َواَل َْ َ

اهـل  ،اند شیعیان ما، اهل ورع و تـالش و کوشـش 1؛أ
کعـت نمـاز ویـک ر روز پنجاه فر هر شبانه .اهل زهد و عبافت هستند و اند فاری وفافاری و امانت

فهند و حج خانه خـدا را  زکات اموال خوف را می .فاران فر روزند بیداران فر شب و روزه .گزارند می
 «.کنند آورند و از هر حرامی، فوری می جا میه ب

منزله شاقول و تراز است تا هم شیعیان، راستی و فرستی خوف را بـا آن بسـنجند و  به ،ها این ویژگی

                                                           

غان نخبه ففتر تبلیغات حوزه علمیه قم. *  نویسنده، محقق و از مبل 
 .۳، ح 1، ص صفات الشیعة. شیخ صدوق، 1



11    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

را با رضایت و انتظار اولیای فین محک بزنند و هم فیگـران بـا  یشهمراهی خوعیار  هماهنگی و 
با نگرش به کالم نورانی  ،ببرند. فر این نوشتار پی بیت مشاهده آنها، به قداست و عظمت اهل

 پرفازیم. های مؤمن می به فو محور از ویژگی امام صافق

 آماج گناه نبودن .لمحور او  

به کارهـای زشـت،  1؛َوَ َتْقَرُبوااْلَفَواِحَشَماَظَهَرِمْنَهاَوَماَبَطَن» بیان با خداوند فر قرآن کریم
َفا ْجَتِنُبوا »با عبارت نـورانی  پیامبر بزرگ خدانیز و « نزفیک نشوید ،چه آشکار و چه پنهانش

َِ ُ َ  َحَإاٍم  نـدافن خمـس(، مالی )مانند ربـا و  :های حرام هاهل ایمان را از ارتکاب مجموع ،2«ِف 
 از قبیـل:لمس بدن نـامحرم(، اخالقـی ) و نگاه به نامحرم، شهوت حرام، غیبت همچون:بدنی )

کرفن حقوق مرفم( بـر حـذر  پایمال و ظلم، تجاوز :بخل( و اجتماعی )مانند و حسد، کبر، غرور
)عقایـد،  ایمـان آنهـا را هفهد تا گناه، فیوارهـای قلعـ از گناهان فرمان می یفارف و آنان را به فور می

 اخالق، اعمال و حاالت قلبی( ویران نکند.
فهنده آن، نزول بالهای  فهندگان به گناه با انجام حساسیت اولیای خدا به گناهان، تساوی رضایت

نهایـت فر اطاعـت الهـی و  سابقه و نیل به خشنوفی خداوند و برکـت بی جدید فر اثر گناهان بی
های او، توجـه بـه  د خداوند فر اثر نافرمـانی از فسـتورات و خواسـتهسو، خشم و لعنت شدی ازآن

نسـاختن  گرفتن جوارح و نیـز فـراهم خدمت گونه نفس فر آلوفگی به گناه و به ناپذیری جهنم سیری
های بد توسط چشم و گوش و فیگـر اعضـا، مسـاهلی هسـتند کـه  ها و وسوسه زمینه اجرای طرح

 د.رس ها ضروری به نظر می توجه بدان
 ،نتیجـه انـد و فر که فلشان با نور ایمان، نورانی شده است، سخن خـدا و پیـامبرش را پذیرفته آنان

ای بینا شده است که آنچه توفه مـرفم  گونه فارند. چشمانشان به گناهان فور نگه می  خوف را از آماج
شـنوند،  را که فیگران نمیتوانند آنچه  اند که می ای رسیده بینند و به شنوایی روشنی می بینند، به نمی

َِ »فرماید:  باره می فراین بشنوند. پیغمبر خدا ِْ الَّل َُ َحنُظُإ ِاُنو ُن َفِاَن َِ م کـه آن فَ ، فرف باایمان 3؛اْلُّمْؤ
 «.بیند نگرف، به نور خدا می می

                                                           

 .۳6۳. انعام، آیه 1
 .۱۴9، ص۱۱، جبحار األنوار. عالمه مجلسی، 2
 .۱، ح 1۳8، ص ۳، ج الکافی. شیخ کلینی، 3



 

 

 

 
   13   .های مؤمن از ديدگاه امام صادق مجلس دوم: ويژگی

 سرآغاز سیر معنوی

 اند از: ارتمراتب ایمان، سیری زیبا را باید طی کند. مراحل آن عب  انسان برای رسیدن به
توجه به این امر که هیچ موجوفی فر جهان هسـتی، باطـل و بیهـوفه آفریـده  یعنی . سیر عقلی:۳

کنـد و او  به سازنده این سازمان  حق نیز توجه می ،بلکه مثبت و برحق است. از این رهگذر ؛نشده
 کند. را، حق و یکتایی او را فرک و کمک او را فریافت می

گاه  ز وروف به عرصه توحید و شناخت معبوف یکتا، با کمک او، بـه عرصـه. شناخت نبوت: بعد ا1
 یابد که او عقل، علم و نور محض است. گذارف و فرمی نبوت قدم می

و فرک ظرفیت باالی ایشان برای فریافـت  فنبال فهم جایگاه پیغمبر  شناسی: به . قرآن و امام۱
 شوف. ل مییکاملی از قرآن و امام ناو ابالغ آیات الهی، فر کنار آن حضرت، به شناخت 

این سـیرهای اعتقـافی و عملـی،  از  شوف و پس بعد از این سیر اعتقافی، سیر عملی وی آغاز می
آورف و مبدأ و معاف و نبوت، والیت، امامت و عمـل بـه آیـات قـرآن را فر  ناگهان سر از خدا فرمی

 فهد. خوف جای می
مات و فوری جستن از مجموعه آنهـا و نکر است، شرط پیموفن این   شایان مراحل، شناخت محر 

هاست. وجوف آلوفگی گنـاه و نافرمـانی فر جـان آفمـی، وی را از  ها و خوبی نیز آراستگی به نیکی
هایی که با هجوم خوف، مرفم را از قیامـت، خـدا،  او را فر فتنه ،وروف به میدان سیر معنوی بازفاشته

 کند. کند، گرفتار و به جهنم وارف می ها جدا می فین، کرامت و ارزش
 سبب آلودگی

وه شـینسـبت بـه تنظـیم  حاکی از اهتمام ویژه فین و اولیای فیـن ،جو فر منابع فینیو جست
های  تفکر، ارافه و خواست انسان فر رابطه با زندگی فنیاست. اساسًا، انسان فر مواجهـه بـا پدیـده

 ؛از فو نـوع ارزیـابی و تلقـی برخـورفار اسـتآفرینش که همگی آفریده خداوند حکیم هسـتند، 
ل که فسته خانـه و زنـدگی فر آن را سـازنده آخـرت  کنند، فنیـا را تجارت با عینک معاف نگاه می او 

ُلُكْمَعلیِتجاَرٍةُتْنجیُكْمِمْنَعذاٍبَألـیٍم»فانند:  می ُُ ای اهـل ایمـان  آیـا  1؛َیاَأُیَهااَلذیَنآَمُنواَهْلَأ
روسـت کـه  ازاین« .فهـد به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی فرفناک نجـات میشما را 

نه قارون و فرعون. فنیـای ایـن افـراف،  ؛کند می سلیمان و یوسف بسان ثروت و قدرت، آنان را
                                                           

 .۳۳ـ  ۳9. صف، آیه 1
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لحظه آن سرشار از رحمت، مغفرت، شـفاعت، کرامـت، احسـان و  قیمت و لحظه ملکوتی و نی
فر کمـال سـالمت طـی  فنیـا را ،قرار فارندمالمت نافانان  مورفان اگرچه رضایت الهی است. این

 کنند: می
 اهل مالمت کـه سـالمت رونـد

 

ــد  ــت رون ــه مالم ــالمت ب  1راه س
 جج

گیـرف. اندیشـه منفـی و فرون  نگاهشان به فنیا بر مبنای تمایالت و شـهوات شـکل می ،فسته فوم
حسافت، حرص، بخـل، غـرور و  :تاریک آنها، فنیایشان را بازیچه و لحظات عمرشان را لبریز از

گام  بـه جز سرابی کـه گام ،بر خیال استوار است و زندگی برای آنان ،کند. بنای زندگی آنان تکبر می
»کشاند، معنای فیگری نـدارف:  به پوچی و نابوفی میآنها را  َمَسَراٍبِبِقیَعٍةَیْحَسُبُهالَّظْمـنُنَمـا  

ح و صـاف اسـت کـه تشـنه آن را ]از  2؛َحَتیِإَذاَجاَ ُهَلْمَیِجْدُهَشْیئا  مانند سرابی فر بیابانی مسط 
 «آن را چیزی نیابد. ،که به آن رسد پندارف تا وقتی فور[ آب می

آیـد کـه راز  کاوی را از انسان فارنـد، چنـین برمی ترین روان فیگر، از آیات و روایات که فقیق بیان به
آلوفگی وی به گناهان ظاهری و باطنی، محبت افراطی و عشق غیرمنطقی به فنیا و نیز محور قـرار 

اصـل گرفتن عناصر مافی است که این نیز، زاییده تلقـی نافرسـت از فنیـا و حیـات فنیاسـت. ح
روست کـه فنیـای  ازاین .شوف فسته، بر اساس باطن آنها ارزیابی می آنکه، فنیای هریک از این فو

و فنیـای قـارون و فرعـون، بــازی،  اســت خانـه تجارت ، سـلیمان و یوسـفامیرمؤمنـان
 سرگرمی و کاالیی فریبنده است.

عنوان اولـین  را به 3«قلب مشغول به فنیا»های فل،  فر برشمرفن گونه پیامبر اکرم ،است گفتنی
نماید؛ قلبی کـه خـوفبینی و خوفمحـوری، او را کـور و کـر سـاخته و همـه فصـل و  آنها نکر می

فانـد. امـام  فاری را ابـزار نیـل بـه فنیـا می های خویش، حتی فین ها و خواستن و نخواستن وصل
َِ الُّمُّلاوَ  »فرماید:  ن مینیز فرباره برخی از آنا باقر َْ ِاا ُِ ِاَّضا َعة  َواْساَتَد اَه ََ  اْلُقاْإآَن َف َت

َ
ُجٌ  َقَإأ َْ

َِ َعَّلی الَن ِ   انـداختن فر زنـدگی  فرفی که تالوت قرآن را کاالی پول فرآورفن و پنجه 4؛َواْسَتَط َل ِا
 «مرفم قرار فافه است.

                                                           

 . حافظ شیرازی.1
 .۱۱. نور، آیه 2
ير المواعظ العددية. میرزاعلی مشکینی، 3  .1۴6، ص تحر
 .617، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 4
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ان آفمی با مقام، پول و شـهوت، اسـاس تمـام خورفن ج آری، قساوت  پدیدآمده از فنیازفگی و گره
ـرف غاصـبان خالفـت علـوی، غصـب فـدک تا آنجا که کار را به حلقه ؛هاست لغزش و  1زفن بر گ 

 کشاند. می 2علی بن بخش حسین کرفن فر مواجهه با کالم هدایت هیاهو و هلهله
 پیامدهای گناه

سو، مکانیسم  و اثرپذیرند. ازیک اندازه سعه وجوفی خویش، اثرگذار هریک به ،تمامی موجوفات
شـوف، خبـرفار  جا میه عالم هستی، حتی از کتابی که از روی میز جاب که همه کند عالم اقتضا می

تمـام حرکـات انسـان،  فر برابرموفه که جهان، نخداوند حکیم، چنین ارافه  ،شوند. از سوی فیگر
عنوان فعل و عملکـرف اختیـاری انسـان، از ایـن  مناسب و متناسبی فاشته باشد. گناه نیز به واکنش  

 قاعده فراگیر مستثنا نیست. 
 :شوف گناه اشاره می و پیامدهای به برخی از آثار ،فر افامه

 . جلوگیری از روزی1

فهد. یکـی از آنهـا،  فر قبال گناه و نافرمانی انسان و متناسب با آن، واکنش نشان می 3عالم هستی
َُ »فرمایـد:  می جلوگیری و ففع رزق الهی است. امام باقر  َعْنا

ُ
أ َْ ْنَ  َف اْد ُجاَ  َل اْهِنُ  الاَهّ َنّ الَإّ َِ

ْزُق   «گیرف. روزی از او کناره می ،نتیجه فر و کند همانا انسان گناه می 4؛الِإّ
 . تیرگی و تباهی دل2

ا »فرمایـد:  می  کشـاند. امـام صـافق ارتکاب گناه، چه صغیره و چه کبیره، فل را به تیرگی می َُ
َِ

اُء  َُ َِ ُنكَتٌة َسْو ُجُ  َخَإَج ِفی َقّْلِب َنَ  الَإّ ُْ بـا « فر فلش نقطه سیاهی برآید.، هرگاه انسان گناهی کند 5؛أَ
 ،ر جان گناهکار، نور فطرت فر فرون او بـه خاموشـی گراییـدهشدن گناه ب افامه یافتن گناه و حاکم

کند و تمام فرهـای نجـات بـه  نتیجه، حقیقت را گم می شوف. فر فل به تباهی و سیاهی کشیده می
 رسد. د و به رستگاری نمیبین نمیروی سعافت را  ،بعدازآن ،شده رویش بسته 

                                                           

 .۳۴8، ص ۴، ج تهذيب األحکام. شیخ طوسی، 1
 .۱، ص ۴6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 2
 .۴. فتح، آیه 3
 .۱9۳، ص ۳6، ج وسائل الشیعة. شیخ حر  عاملی، 4
 .۳۱، ح ۱7۱، ص ۱، ج الکافی. شیخ کلینی، 5
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 . تأخیر در اجابت دعا3

شوف، خـوف را فچـار  های خوف، متعرض خشم پرورفگار می و خواسته انسانی که با پیروی از امیال
های آن حرمان بـزرگ اسـت؛  کند. تأخیر یا محرومیت از استجابت فعا، یکی از جلوه حرمان می

اش را  خواهـد، ارافه الهـی بـر آن اسـت کـه خواسـته زیرا آن هنگام که بنده حاجتش را از خدا می
ای کـه مـأمور کـار اوسـت،  شـوف، خـدا بـه فرشـته گنـاهی می که گرفتار  اجابت کند؛ ولی آنگاه

ِناای»فرمایــد:  می َِ اا َن  ََ ْإ ِِ ِطی َواْسااَتْوَجَ  اْل ََ ّح َهاا  َفِاَنااَ َتَعااَإَض ِلَساا َِ  
َُ اا َْ َُ َواْحِإ  1؛َاَتْقااِ  َح َجَتاا

زیـرا او خـوف را فر  ؛اش محـروم کـن اش را به انجام نرسان و او را از فستیابی بـه خواسـته خواسته
 «معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است.

جهت اسـت کـه  بـدین ،ای بیان این نکته ضروری است که اسـتجابت فعـای گناهکـاران حرفـه
صحبتی بـا  با اجابت سریع فعا، آنان را از هم بنابراین، .خداوند حاضر نیست صدای آنها را بشنوف

ممنوعیت استجابت فعای مؤمنان، برخاسته از عشـق و عالقـه خـدا بـه  اما ؛کند خوف محروم می
 گوی بیشتر خدا و بنده است.و ای فراهم ساختن زمینه گفت گونه آنان و به

 داری زنده . محرومیت از شب4

فضیلتی آسمانی است که فل را سرشار از آرامـش نمـوفه، بـه  ،سحرخیزی و نماز فر هنگام سحر
فرمایـد:  می کند. رسول گرامـی اسـالم بخشد و رزق را افزون می میصورت نمازگزار زیبایی 

ِبّ » ْنْ ٌة َعِن ْاِاّْمِم، َوُتْطِفُئ َغَّضَ  الَإّ َِ ، َفِ َنّ َصَلَة الَّلّ ِ   َْ َعة  واِحَدة  َلِة الَّلّ ِ  َوَلْو  ََ َْ  َو َعَّل كْم ِا  َتبا 
ِْ حْوَم ال  

ةِ َتع لی، َوَتْدَفُع َعْن َاْهِّلْ  َحَإّ الَنّ ََ  .یـک رکعـت هرچنـد ،بر شـما بـاف بـه نمـاز شـب 2؛ِق  
فارف، خشم پرورفگار را خاموش و سـوزش آتـش را  انسان را از گناه بازمی ،فرستی که نماز شب به

 «فر قیامت ففع می سازف.
های معنوی و مافی نماز شـب، یکـی فیگـر از پیامـدهای  شدن خواب و بازماندن از بهره سنگین
فر این خصـوص فرمـوفه اسـت:   گی روح و ارتکاب حرام است. امام ششمناپذیر آلوف جبران

آورف، از خوانـدن نمـاز  شخصی که به گنـاه روی مـی 3؛ِاّن الّإُجَ  َلُ هِنُ  الّهنَ  َفُ َِإُم َصَلة اَلّّل ِ  »
 «شوف. شب محروم می

                                                           

 .۱69، ص 79، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 .1۳۴۱۳، ح 7، ج العمال کنز. متقی هندی، 2
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 . سلب نعمت5

آن نعمـت بـرای بنـده بـاقی و  نمایـد ارافه میکنـد،  اش عطا می نعمتی را که به بنده خداوندوقتی 
ای سـرفرگم  انتخاب و اقدام به حرام، زندگی را کالفه  این عبد است که با سو  ؛ ولیماندگار بماند

بـاره  فراین  فهـد. امـام صـافق کند و آنچه را مایه راحتـی و آسایشـش بـوفه، از فسـت می می
َُ َعَّلی َعْبٍد ِنعَّماة  َفَسا»فرماید:  می ْنَعَم الَّل

َ
ُِ ِااَهِلَک الَساّْلَ  ََ  أ ِِ ْنبا   َحساَت َُ ُِ َحّتای ُحاهِنَ   ّحا  َِ   

َْ  1؛َّلَب
مگر به سبب گنـاهی کـه سـزاوار سـلب آن  ؛از او نگرفت ،ای فاف خداوند هر نعمتی را که به بنده

 «نعمت شد.
حاضـر شـد.  ،خوانش که فر بستر مرگ بوف بر بالین یکی از شاگرفان جوان و فرس ،فضیل عیاض

بگوید. آن جوان فر پاسخ به فرخواست استاف، از این نکر شـریف « هالالل  إ لهإال»از او خواست تا 
اما آن جوان گفت: نخـوان،  ؛اظهار بیزاری کرف. قرآن آورفند تا با خواندن سوره یس راهی بگشایند

ف تـا اینکـه شـبی فر رف. شگفتی و حیرت، استاف را فر برگرفته بوکشم و مُ  من از شنیدنش زجر می
رؤیا، شاگرفش را فر آتش جهنم مشاهده کرف. پرسید: چه شد سرانجام  تو به اینجا کشـیده شـد؟ 

 .خواری بوفم که تا زمان مرگم افامه فاشـت چینی و شراب گفت: مبتال به سه گناه حسافت، سخن
به این بـال فچـار  ]شد و نعمت  یاف خدا و شنیدن کالم حق از من سلب نمی[ ،اگر توبه کرفه بوفم

 2شدم. نمی

 کردن دل زنده    راه

فرمان. خداوند نسخه فرمانگر خوف را فر قالـب قـرآن ارزانـی  بیماری فل است و البته قابل ،گناه
و ما از قـرآن آنچـه را بـرای  3؛َوُنَنِّزُلِمَناْلُقْرآِنَماُهَوِشَفاٌ َوَرْحَمٌةِلْلُمْؤِمِنیَن: »هفرموف وفاشته 
 کـه پایـان خداونـد اقتضـا کـرف و نیز کـرم بی« .کنیم ن مایه فرمان و رحمت است، نازل میمؤمنا

َِ »پیامبری با وصف  ٌْ ِاِطِب َوا َُ هـای جسـم و  کننـده بیماری تا فرمان ،برای مرفم قرار فهد 4«َطِب ٌ  
های وحی، برای احیای قلب مـرفه فر اثـر خطـا و  های مرفه گناهکاران باشد. آموزه شفابخش فل

 کنند: گناه، فو اقدام را به ما توصیه می
                                                           

 .1۴، ح 17۴. همان، ص 1
 .۱۱، صگناه و سبب آن. حسین انصاریان، 2
 .81. اسرا ، آیه 3
 .۳98، خطبه البالغه نهج . سید رضی، 4
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 . موعظه1

شـدن و رهـایی از  ، قابلیت زندهخارج شدهقلبی که فر اثر گناه، از حالت ملکوتی و الهی خویش 
امـام  ،فر وصـیت بـه فرزنـدش نامؤمنـ دارف. امیـرنشدن به پرورفگار را  یس و وصلچنگ ابل

ْحِی َقّْلَبَک ِا ْلَّمْوِعَظةِ »کند:  امر می  مجتبی
َ
« ات را بـا شـنیدن موعظـه زنـده کـن. رفهقلب مُ  1؛أ

 گرفاند. رفه را به حیات برمیمُ  مریم بن مانند عیسی آری، موعظه به
جملـه  که ایشان وارف تهران شد، انبـوه مـرفم از  ی به ایران، هنگامیفر جریان سفر مرحوم شوشتر

سفیر کشور روسیه به مالقات ایشان رفتند. مرفم تقاضای موعظه کرفند و مرحوم شوشتری بنـا بـه 
ها  جا حاضـر اسـت و بـه آنچـه فر سـینه مرفم  آگاه باشید که خدا فر همـه»اصرار مرفم، فرموف: 

َُ » نهفته، فاناست: ِْ ِاَنّ ُدو َُّ فهنده و کوتـاه، اثـری عمیـق فر مـرفم  این سخن تکان.« َعّل ٌم ِاهاِت ال
ها تپید و مرفم فگرگـون شـدند. سـفیر روسـیه فر  ها روان شد و قلب ای که اشک گونه گذاشت؛ به

کـه ایـن قشـر روحـانیون راسـتین   تـا هنگـامی»ای به امپراتوری روس فر این مورف نوشـت:  نامه
بـرف؛  نمی  فم باشند و مرفم از آنان پیروی کننـد، سیاسـت مـا کـاری از پـیش مذهبی، فر میان مر

کنـد، روشـن  گونه فگرگونی ایجاف می چراکه وقتی یک جمله شوشتری فر یک مجلس عظیم، این
 2«است که فستورها و فتواهای آنان چه خواهد کرف.

 . توبه2

از جـافه  ،توبـه ه وسـیلهنهـد. بـ می گناهکار با اقدام به گناه، پشت به خدا، فر مسیر شـیطان گـام
فیض خدا، فرمان او و نیرومنـدترین قـدرت بـرای  ،شوف. توبه سالک راه الهی می ،شیطان برگشته

ْوَااةِ »فرماید:  می نجات انسان پیش از فرارسیدن مرگ است. امام علی اَن الَتّ َِ ْنَجُ، 
َ
 3؛َا َشِف َع أ

ای که با نافرمانی، فر برابـر خـدای عظـیم قـد علـم  بنده« تر نیست. از توبه رهاننده ،هیچ شفیعی
شوف که یکی از آن سه، تمام  ، از طرف خداوند مشمول سه هدیه بزرگ میپس از توبه ،کرفه است

 :اند از . این سه عنایت بزرگ عبارتفهد اهل آسمان و زمین را نجات می

                                                           

 .۱۳. همان، نامه 1
2 .www.hawzah.net 

 .۱7۳، حکمت البالغه نهج . سید رضی، 3



 

 

 

 
   11   .های مؤمن از ديدگاه امام صادق مجلس دوم: ويژگی

ابِ»کننده است:  عاشق توبه ،خداـ  َوّ َهُیِحُّبالَتّ الَلّ خـدا کسـانی را کـه بسـیار توبـه  ،یقین به 1؛یَنِإَنّ
 «کنند، فوست فارف. می

کننـده: فرشـتگان عـرش و اطـراف آن، از خـدا بـرای  خواهی پیامبر و مالهکه بـرای توبه آمرزشـ 
»کننـد:  می بخشش گناهکاری که توبه کرفه است، فرخواست ََ َفاْغِفْرِلَلِذیَنَتاُبواَواَتَبُعواَسـِبیَل

را از  هـابیـامرز و آن ،اند اند و راه تو را پیروی نموفه آنان را که توبه کرفه ،پس 2؛َعَذاَباْلَجِحیِمَوِقِهْم
 « فار.  عذاب فوزخ نگه

شده است تا خداوند امـت پیغمبـرش   نیز به استغفار روزانه برای امتش فرمان فافه  پیامبر اکرم
 3را ببخشاید.

اا»هـا:  ها به خوبی تبدیل بدیـ  ا َرِحیما ِئک يَبِدُل الَلُه َسیَئاِتِهْم َحَسَناٍت َوکاَن الَلُه َغُفاورا وَلٰ
ُ
 4؛َفأ

 «کند. ها تبدیل می هایشان را به خوبی خدا بدی آنان کسانی هستند که
ـــدگار ـــف خداون ـــین و لط ـــرم ب  ک

 

ــار  ــت شرمس ــرفه، اوس ــده ک ــه بن  5گن
 

 زهدورزی .محور دوم

آن را موجـب   بدان پایه است کـه پیـامبر و امامـان معصـوم ،جایگاه رفیع این ویژگی اخالقی
مایـه چشـیدن شـیرینی  ،نهایـت و فر 8فراغـت قلـب ،7ها شدن مصیبت آسان ،6راحتی فل و بدن

 کنند. معرفی می 9ایمان
 حقیقت زهد

واســطه  روی بازگرفانیــدن از چیــزی به»و « شــدن رغبــت بی»معنــای   فر اصــل بــه ،«زهــد»واژه 
                                                           

 .111. بقره، آیه 1
 .7. غافر، آیه 2
 .1۱۱، ص ۳، ج الخصال؛ شیخ صدوق، 19، ص 6، ج بحار األنوار. ر.ک: عالمه مجلسی، 3
 .79. فرقان، آیه 4
 . سعدی شیرازی.5
 .7۱، ص الخصال. شیخ صدوق، 6
 .۱۴۳، ص 1، ج مکارم األخالق. حسن طبرسی، 7
 .۳6، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 8
 .۳18. همان، ص 9
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ای بـه فنیـا  گونـه نتیجه آن، قلـب انسـان به قلبی است که فر یامر ،است. زهد 1«حقیرشمرفن آن
انـدازه   یعنی ارتبـاط قلـب بـا فنیـا بـه ،فیگر، زهد بیان به ؛د که او را به گناه سوق ندهدکن ه میتوج

 برانداز. هوای پاک و نسیم باشد؛ نه طوفان و تندباف خانمان
 2«شکستن  حرام است تا فر زنـدگی حـرام یافـت نشـوف. فرهم ،زهد»فرماید:  می مؤمنان امیر

له فضایل رهنمون می 3زهد، ثروتی شـوف. آن  است که فر جان هرکس یافت شوف، او را به بلندای ق 
فر فو کلمـه از قـرآن گـرف  ،همه زهـد»حضرت فر پاسخ به پرسش از ماهیت زهد چنین فرموف: 

فریغ نخوریـد و بـدان چـه بـه شـما  ،تان رفتهخدای سبحان فرموف: تا بر آنچه از فست ؛آمده است
ها افسـوس نخـورف و بـر فسـتاورفهای خـوف  فافه کس که بر ازفسـت آن 4.«فافه، شافمان مباشید

 5«زهد ورزیده است. حقیقت،[ ]بهمسرور نباشد، 
 آثار زهد

فرونـی های گوناگون  فر جنبه آثاریها و  های اخالقی، نشانه فارا بوفن زهد نیز مانند فیگر فضیلت
گذارف. پیموفن مسیر کمال و تالش برای فستیابی به روح ایمان، بـدون  و بیرونی زاهد بر جای می

 اند از: عبارت پیامدهای زهدممکن نیست. برخی از  ،های آن توجه به این حقیقت و آثار و نشانه
 . شکیبایی در نامالیمات1

فنیـا، وی را بـه اسـتقامت فر برابـر شده مـؤمن بـا  کرفن و تعامل منطقی و حساب زاهدانه زندگی
 ،فارف. آری، ایـن سـرمایه فرونـی  ابـونر اسـت کـه او را فر صـحرای تفتیـده ربـذه مـی فشارها وا
جـای   که از شدت گرسنگی و تشنگی، بر روی زمین سر بر فامن فخترش نهافه است، به فرحالی

َِ الَساََلُم، »کند:  ورزی با خالق مشغول می صحبتی و عشق شکوه و گالیه، به هم َِ الَسََلُم، َعَّل ا ََل 
َُ الَسََلم. ْن َِ َِ الَسََلُم،   7آرایـد؛ نفـس می  همسـری، بـه عفـت که بالل را فر فشـار بی همچنان 6«ِا

                                                           

 «زهد.»، نیل واژه نامه دهخدا لغتاکبر فهخدا،  . علی1
 .6۴۳، ص گناه و سبب آن. حسین انصاریان، 2
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 .1۱. حدید، آیه 4
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شوف و نه براثر نیاز جنسـی،  که نه فر هجوم گرسنگی، به خوفکشی یا فیگرکشی آلوفه می ای گونه به
 به ناپاکی چشم و فامن کشیده شوف.

بسـتگی بـه فنیـا و متـاع آن، فر برابـر فشـار گناهـان و شـهوات، شـکیبایی  که با رهیدن از فل آنان
و خداوند آنان را فر هنگام مرگ، با فرو  1گیرف ان را فربرمیایشورزند، فروف و رحمت پرورفگار  می

هـا بشـارت  ترسهـا و  یافتن رنج به پایان ،از تنهایی خارج کرفه و کند فرستافن فرشتگان، یاری می
 3د.شون با مهمانداری خدای غفور رحیم، پذیرایی می نیز و فر آخرت 2فهد می

 . دوراندیشی و بلندنظری2

نظران کـه از نگـاه  شوند. کوتـه تقسیم می «بلندنظر»و  «نظر کوته»فسته  مرفم از فیدگاه قرآن به فو
تمام خواسته آنهـا فر محـور خبرند،  محدوف و ناقصی به هستی برخورفارند و از حقیقت عالم بی

زند. فسته فوم، بلندنظران هستند که از فهم  های ناماندگار آن فور می امور مافی و ظاهری و لذت
ها و زمـین اسـت،  فار آسمان رحیم و کریمی که خزانه خدای خوف را با  و بینایی برخورفارند؛ چون

هـای  تمام خوبی د وان های نیک خواستهاز  سرشاربلکه  ؛خواسته نیستند تک . اینانبینند مواجه می
َوِفـیاِِرـَرِة»خواهنـد:  فنیوی و اخروی را از او می یا مافی و معنوی ْنَیاَحَسـَنة  َناآِتَناِفیالُدّ َرَبّ

 4.«َحَسَنة 

 . تعامل شایسته با دنیا3

واهنـد و خ افرافی که قلبشان به خصلت واالی زهد، آراسته گرفیده است، فنیا را برای آخـرت می 
های  کـه از شخصـیت 5یعفور بن فنیای آنها رنگ آخرت به خوف گرفته اسـت. عبداللـه ،به تعبیری

مـا فنیـا را فوسـت  :گویی به امـام عـرض کـرفو است، فر گفت توجه امام صافق واال و مورف
خـواهی بکنـی؟ عـرض کـرف: از  فاریم. حضرت به فنبال این سخن فرموف: با ایـن فنیـا چـه می

آن استفافه کنیم و ازفواج کنیم و بر خانوافه، نیازمندان و برافران فینی خـوف انفـاق کنـیم. امکانات 

                                                           

 .۳67. بقره، آیه 1
 .۱9. فصلت، آیه 2
 .۱1ـ  ۱۳. فصلت، آیه 3
 .19۳. بقره، آیه 4
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َن الآلِخَإةِ »امام فر افامه فرموف:  َِ ْن الُدْنَ   َهَها  َِ از آخـرت  ،گـویی این فنیایی که تـو می 1؛َلْ َس َهَها 
 «است.

 های زندگی . بینایی به عیب4

کند تا عیب زندگی خوف را بفهمـد و از رشـد  است، کمک می قلبی اهل زهدخداوند به کسی که 
اَءَها  َو »فرماید:  می آن جلوگیری کند. امام صافق َُ ُِ ُعُ اوَب الاُدْنَ    اَإ ََ ْن َزِهَد ِفی الاُدْنَ   ... َا ََ

َواَءَه  ا هـای آن، بینـ های فنیـا و فرف و فرمان کسی که فر فنیا زهد بورزف، خداوند او را به عیب 2؛َُ
 هـای معنـوی با انواع فرفهـای فکـری و روحـی و بیماری ،ها زندگی بسیاری از انسان« سازف. می

 انگارند. و باطل را حق می بسا حق را باطل چه ،فانند تنها عیب و فرمان آن را نمی که نه آمیخته

 و رسد میجانبه به لوازم و شرایط ایمان، فرف به شایستگی و کمال  حاصل آنکه فر اثر پایبندی همه
و  ناسو، معصـوم که ازیک ای گونه شوف؛ به مایه برکت، نجات و عامل رشد خوف و فیگران می

مایه رفـع و ففـع  3آفم، سو، همچون زکریابنفیگرکند و از زیبایی به فیگران معرفی می مرام آنها را به
مؤمنـان فر توصیف عظمت و محبوبیت   روست که رسول خدا شوف. ازاین بالها از جامعه می

اْن »فرماید:  چنین می َِ َلاَی  َِ َحاَ  
َ
ْن َخّْلِقای َخّْلقا   أ َِ ََ  َخَّلْقُت  ََ َجَ  َّمَن ُؤِ َحُقوُل َوِعَزِتی َوَجََلِلی  َن الَّل َِ

ِن  َِ ت و جاللـم کـه فر میـان  4؛َعْبِدَى اْلُّمْؤ همانا خداوند بزرگ و متعـال فرمـوف: سـوگند بـه عـز 
آنـان کـه بـه زهـدورزی  ،از سـوی فیگـر« تر از بنده مؤمنم نیافریـدم. چیزی محبوب ،مخلوقات

اهـل  و همـواره کند زفه و سرمست نمی جهانی آنان را فل اند، فاشتن و نداشتن امکانات این آراسته
برنـد و بـه فافه و نـدافه خداونـد،  از زنـدگی لـذت می ،هستند و بـا همـه وجـوف  نشاط و آرامش

 اند. برابر خواست و رضایت او تسلیم اند و فر راضی
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