
 های پیشگیری از گناه راه

 *علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

  هترین و نافذترین موضوعی که متولیان ادیان میتلف در دنیای امروز برای جیذ  میردم بیجذا 
کیه  کننید برخیی ادعیا میمتبسیفانه  کیه گونیه ؛ آناست« مهربانی و رحمت الهی»برند،  کار می

حرفی که بیا متیون اصییل همیه ادییان  ؛های اخروی، خیلی جدی نیست ماجرای جهنم و عذا 
رحمت الهیی  آشکار و پنهان های جلوه مدرک، باید به جای این سینان بیمیالفت آشکار دارد. 

ر پیِس عنیاوین دیگیر های خداوند د برخی الطاف و مهربانی .را از متون اصلی دین استیراج کرد
هیای نهیان،  یکیی از ایین مهربیانی هیا را آشیکار کیرد. آندقت و تبمل  پنهان شده است و باید با

های میتلف در اختیار میا  است که در شکل« های متعدد پیشگیری از انجام گناه و معصیت راه»
برخیی دیگیر را بیا دهید و  میها را خدای متعاط مستقیمًا انجیام  قرار داده شده است. برخی از آن

هیای  راهه  برخیی از بیمقالیه . در ایین نمایید میهای طبیبانه خود و اولیائش برایمان مهییا  هدایت
 شود. مییشگیری از گناه اشاره پ

 عصمت عمومی. 1

ای کیه اگیر تیرییب گونیه  بیه ؛خداوند متعاط سطحی از عصمت را در نهان بشر قرار داده اسیت
انسان را تالی ِتلو معصیوم  تواند و اگر تقویت شود، می ه باز دارداو را از ارتکا  گناتواند نشود، می

هیای درونیی و همگیانی، از جملیه مقیدماتی اسیت کیه  نماید. نیروی شهوت یا همان خواهش
، موجیودی فراتیر از تنهیا منیدی از عقیل و خیردکه بهرهبر آن استوار است؛ هرا ،رسیدن به کماط

 را بیا غیر از مالئکه و حیواناتموجودی ز این رو، پروردگار داد. امالئکه و فرشتگان را شکل نمی
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بشیر را  تواننید میعقل و شهوت در کنار هیم به نام انسان خل  کرد. ترکیب برترین صفات آن دو، 
تواند شهوت را به مانعی خطرناک در این راه تبیدیل کنید، در رسیدن به کماط یاری کنند. آنچه می

را در کنار شهوت قیرار « عصمت»ی ومین روست که خداوند نیراز هطغیان و سرکشی آن است. 
 و مانع از انجام گناه گردد. عمل کندتا به منزله یک ترمز، در هنگامه انحراف و سقوط داده 

 معنای عصمت

شیصیی  است. از همین روست که وقتی «ردن و بازداشتنکمنع »در لغت به معنای « عصمت»
ُ»گوید   میبندد،  دهانه مشک آ  را با نخ می فیی  »معنای در اصطالح نیز به  1«.الِقربةَُُُأعَصْمت 

اسیت. « )انبیاء و أئمه( از گناه و خطا داشتن همه بشر از گناه و گروه خاصی از بشر الهی برای نگه
تیوان  عصیمت را می 2.مایه عصمت، هدیه ویژه الهی به انسان استخمیربه عنوان « شرم و حیا»

 ی تقسیم کرد.به دو بیش عمومی و خصوص
 عمومی و خصوصیعصمت 

 کیرد.ها را به عمومی و خصوصیی تقسییم  توان آن این رحمت الهی دارای دو بیش است که می
 اختصیا  و حضیرت صیدیقه طیاهره گانیه دوازدهعصمت خصوصی به پیامبران و امامیان 

ف هنید درجیات آن میتلی هیروجیود دارد؛ هیا  ولی عصمت عمومی در نهان همه انسان 3،دارد
اصل آن و بیا تقیویتش، مراحیل بیاالیی از آن را دارا بیوده و نگسستن اولیای الهی به سبب است. 
گویید   می اودر توصیف  عالمه مجلسی و نیز سلمان فارسی که زینب کبری؛ مانند هستند

 4«.ای نزدیک به عصمت، بلکه در خود عصمت قرار دارد او در درجه»
آنیان نییز همیه گناهیان را  کند. ، این مطلب را تبیید میتی مجرمانبه افراد عادی و یا حنگاهی  نیم

هایی هون میاه رمضیان  ای در مناسبت شوند. مطاب  آمارهای رسمی، مجرمان حرفه مرتکب نمی
که به داشتن تیصیص در علیوم  مفاهیم القرآننویسنده  شوند. و محرم، جرم کمتری مرتکب می

 5بندی فوق، توضیح مفیدی ارائه کیرده اسیت. سیممیتلف اسالمی مشهور است، ضمن تبیید تق
                                                           

 . 35 - 34،  2؛ جب اللغةیتهذ . محمد بن احمد ازهری؛1
 .79؛  توحید مفضل. ر.ک  مفضل بن عمر؛ 2
، هفیت دلییل بیر لیزوم عصیمت مطلی  در 217،  4 ؛ جهج الحق دالئل الصدق لننجفی؛ مظفر محمدحسن . 3

 ذکر کرده است. حضرات معصومین
 . 80،  10؛ جمرآة العقول. محمدباقر مجلسی؛ 4
 .49،  5 ؛ جم القرآنیمفاه. ر.ک  جعفر سبحانی؛ 5
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حافظ نیز بر همین اساس، یک انسان معمولی به نام زلییا را دارای عصمت عمیومی دانسیته کیه 
 باعک شد پرده عصمتش دریده شود  ،عش  به یوسف

وسفداشتدانستمیافزونكهروز ُحسن آن از من



اخماریكهعشقازپردهعصممترمرونآردزل



که باعک  سته انداز جمله دعای کمیل، آمرزش گناهانی را خوا در دعاهای میتلف تبی اهل
مَُّ  »شوند یهای عصمت م رفتن پردهبین از  ُالِْصَصيمَُُُاللَّه  ن وَبُالَِّتييََُْهِتي   خداونیدا، ؛  اْغِفْرُلَِيُالذُّ

بیر دعیای افیزون این عبارت   .«دکنن های عصمت را پاره می بیامرز برای من آن گناهانی را که پرده
رئیا  کیوفی از امیام  بن صحیحه علی 1،قشعیب از امام صاد بن کمیل، در صحیحه یعقو 

 3نقل شده است.نیز  رضاسعد از امام  بن و صحیحه سعد 2کاظم
 نویسد   های الهی می بندی نعمت محسن فی  کاشانی درباره تقسیممرحوم مال

های مادی نیز دو بیش اسیت  نعمیت  ادی و یا معنوی است. نعمتهای الهی، یا م نعمت
  و نعمیت ییباشید  نعمیت توف های معنوی هیم بیر دو قسیم میی . نعمت دفع  نفع و نعمت

 4ان.یو عص کزاری از شریعصمت. نعمت عصمت مانند  ب
هنیدین  ،الشیهداء دربیاره سیید الله بهجت مجموعه سینان آیت ،رحمت واسعهدر کتا  

کنندگان کتا  مذکور، از مجموعه بیانیات آن  تنظیم 5یرامون عصمت عمومی آمده است.مطلب پ
 گیری کردند  عالم عارف هنین نتیجه

عصمت دو مرحله دارد  عصمت از خطیئیه  ،الله بهجت های حضرت آیت مطاب  فرموده
و  نظیر، انبییای الهیی، فاطمیه زهیرا  عصمت از خطا )اشتباه( و خطیئه. از ایینو  )گناه(

صاحب مرحلیه دوم عصیمت هسیتند؛ یعنیی هیم از گنیاه و هیم از اشیتباه  دوازده امام
یابید؛ بلکیه بزرگیانی  اما عصمت از گناه، به انبیا و اوصیا اختصیا  نمیی ،هستند  معصوم

انید کیه  علی و برخی اولیای الهی در عصرهای میتلیف بیوده  بن دیگر همچون جنا  زید
                                                           

 .219،  5؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
 .72،  4ج ؛. همان2
 .95،  3؛ جألحکامتهذیب ا. محمد بن حسن طوسی؛ 3
 . 116؛  منهاج النجاةنی؛ اشا. محسن فی  ک4
 . 226و 183، 64، 62؛  رحمت واسعه . ر.ک  محمدتقی بهجت؛5
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ند ممکن اسیت دهیار اشیتباهاتی شیده باشیند. حضیرت ه هر ؛اند عصمت از گناه داشته
گیواه بیر ایین »فرمایید   آمدن هنین عصیمتی میی دست   درباره امکان به بهجت  الله آیت

جا و هر زمان تیا آخیر عمیر   مطلب آنکه هر یک از ما، مکلف به ترک همه معاصی در همه
ممکین اسیت کیه  الزمه قسمی از این مطلب، عصمت است و در این صورت، آییا .هستیم

 1«.!همه مکلف به امری باشند که برای غیر انبیا و اوصیا محاط است؟
انسانی که قدرت ترک نمودن مباح و مکروه را دارد، تیوان اجتنیا  از حیرام قطعیی و گنیاه را نییز 

هند کیم  صرف کردن زمان در کارهای مباح، هر»نویسد   ین زمینه میادر  داراست. شهید اوط
آید؛ زییرا باعیک کیم شیدن ثیوا  و پیایین آمیدن درجیات معنیوی به حسا  میباشد، خسران 

نقیل  ،بود و عالمه مجلسی که معاصر شیخ بهایی درباره مال عبدالله شوشتری 2«.شود می
علی فرمود  فرزندم، از زمانی که اساتیدم اجازه اجتهیاد  در مقام موعظه فرزندش حسن»کنند  می

 3.«حتی در خوردن، آشامیدن، خوابیدن و ازدواج ؛مکروهی انجام ندادمبه من دادند، کار مباح یا 
 های عصمت نشانه

 بودن گناه سخت .1

ماننید  ؛در منابع روایی، فراهم نشدن مقدمات گناه به عنوان نوعی از عصمت نام برده شده اسیت
. هنانکیه ا بنوشیدست تینکه آلود به نامحرم داشته باشد یا شرابی  تواند نگاه هوس ه نمیکنایی یناب

ُالَْمَصاِصي»فرموده است   امام علی ر  نبودن انجیام گناهیان، بیشیی از  آسان 4؛ ِمَنُالِْصْصَمِةَََُصذُّ
َُعلَي ُ»آمده است  نیز  عیسیحضرت در سینی منسو  به  .«عصمت است ِ ْميَ ُاِه  ََ َأكِْثيْرُ

ُِمنَُ زیاد حمد الهی بر فقر داشته باش؛ زییرا یکیی از  5؛ َُماَُ ِري الِْصْصَمِةَُأْنََُلََُْقِ َرَُعلَُُُالَْفْقِرَُفِإنَّ
 «.نداشته باشی ،کنی اسبا  عصمت، این است که قدرت بر انجام هر آنچه اراده می

ه انسیان وقتیی کیآن اسیت  ،ل عصیمتیاز جمله وسا»نویسد   می البالغهنهجمیثم در شرح  ابن
 ای در هکن حالت برای او به صورت ملیدت دهد تا اگناه عا کدسترسی به گناه ندارد، خود را به تر

                                                           
 .2؛ پاورقی62؛  رحمت واسعه . محمدتقی بهجت؛1
 .119،  1 ؛ جالقواعد و الفوائدالدین مکی عاملی؛  . محمد بن جماط2
 .194؛  منتخب التواریخ. محمدهاشم خراسانی؛ 3
 . 535،  345؛ حکمت نهج البالغه. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 4
 . 229،  2 ؛ جمجموعه ورامفراس؛  . محمد بن عیسی ابن ابی5
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 1.«دیآ
دادنیش،  و معجیزه آن حضیرت در شیفا صحابی مشهور امیام بیاقر ،بصیرداستان نابینایی ابو

   گوید  میبصیر کننده روایت علوی فوق باشد. ابو تواند تبیین می
 .«بلیه»فرمود   «.هستید؟ خدا شما فرزندان رسوط»عرض کردم   روزی به امام باقر

هیا را بیه ارث  بله! تمیام علیوم آن»فرمود   «.وارث تمامی انبیاست؟ خدا رسوط»گفتم  
«. بلیه!»فرمیود   «.ایید؟ را به ارث بیرده خدا شما تمام علوم رسوط»گفتم  «. برده است

دسیتش را بیر  ،من به ایشیان نزدییک شیدم «.ای ابابصیر! به من نزدیک شو!»سپس فرمود  
 د و من زمین همیوار و کیوه و آسیمان و زمیین را دییدم. آنگیاه بیه مین فرمیود صورتم کشی

دوست داری مثل اآلن که بینا شدی باشی، در حالی که حسا  و کتابت با خدا باشد و ییا »
دوسیت دارم »گفیتم  «. ؟صورت قطعی پاداشت باشید مثل ساب  )نابینا( باشی و بهشت به

نیز دستش را بر صورتم کشید  امام«. تر است حبو مثل قبل نابینا باشم و بهشت برایم م
 دیدم. و مثل قبل شدم و هیچ هیزی را نمی

عمییر ابیی این ماجرا را برای ابین»گوید  می ،َحَکم که از راویان جریان فوق است بن علی
   2.«دهم که این ماجرا مانند روز روشن ح  است گفتم. پاسخ داد  شهادت می

گمزارمچگونهشكرایننعمت


آزارىنممرارمكممهزورمممردم


 چند پيام

 ، حاوی هند پیام مهم به ما و حاکمان است البالغهنهجدر  سین امام علی
نباید بیه هیر نداشیتنی، بیا ن بنابرایفراهم نبودن زمینه گناه، لطف خفی الهی برای انسان است؛ . 1

 دید منفی نگریست.

کنید، الزم و ضیروری  شدن ما از گناه کمک می ورتغییر وضعیت سکونت، شغل و... به داگر . 2
 است. 

ه از کین بود یز همیه به حبشه نکا از مینه یه به مدکات هجرت مسلمانان از مکی از آثار و بریک. 3
رد ی دور بماننید و خیدا را آزادانیه بنیدگی و عبیادت کی میمجبور ها را به گناه  ه آنکی  کط شریمح

   3نند.ک
                                                           

 .411،  5؛ ج شرح نهج البالغه . میثم بحرانی؛1
 . 470،  1؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .97. ر.ک  نساء  3
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هیا  ان آنیت از میه اسبا  معصکنند کاری ک دبای دور ماندن مردم از گناه مان جامعه برایکحا. 4
  .تی، جامعه را از گناه دور دارندینی و تربی  اقدامات تبمیده شود و از طریبره

فصل اخالق و معنوییت  رهبر حکیم جمهوری اسالمی در بیانیه گام دوم انقال ، در توضیح سر
 نوشتند 

تواننید آن  ها نمیی پس حکومت ؛آید ا دستور و فرمان به دست نمیاخالق و معنویت، البته ب
اواًل خود باید منش و رفتار اخالقی و معنیوی داشیته باشیند و  ،را با قدرت قاهره ایجاد کنند

بیاره مییدان   را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این  ثانیًا زمینه
معقیوط بسیتیزند و   های ضد معنوییت و اخیالق، بیه شییوهکانونبا  .دهند و کمک برسانند

 .ها، مردم را با زور و فریب جهنمی کنند خالصه اجازه ندهند که جهنمی

 نعمت والیت .2

ای »مند بود، به حضرت گفیت   گالیه نکه از برخورد غیر شیعیا یکی از اصحا  امام صادق 
کنند و نسبت به ما بغ  و کینیه نشیان  ، ما را اذیت میمردم رفتار خوبی با ما ندارند !فرزند پیامبر

 «.میا شییعیان در زمیره مسیلمانان نیسیتیم ؛ گوییاگوینید دهند و با طعنه و مالمت سین می می
گوییید و شیکر او  خاطر این اتفاقات، خدا را سپاس نمی آیا به» او را دلداری داد و فرمود  امام
ان هنگامی که از خارج کیردن محبیِت میا خانیدان از قلیب و آورید؟! بدانید که شیط جا نمی را به

جاِن شما و از دور کردن شما از والیِت ما ناامید شد، شروع به تحریک مردم به حسدورزی و آزاِر 
یعنیی پاییداری شییعیان بیر والییت  ،هیای عصیمت . سپس بیه یکیی دیگیر از نشیانه«شما کرد

واُا»اشاره کرد و فرمود   بیت اهل َم   َْ َُعلَ َُماَُوهََبُلَك مَُْفا َ پس خیدا را شیکر  ؛الِْصْصَمةُُُِِمنَُُُِه 
کنید بر عصمتی که به شما اهدا کرد )و به برکت آن عصیمت، حمیالت شییطان و رفتیار میردم، 

  سپس فرمود   «.رساند( آسیبی به ایمان شما نمی
هیا و مشیکالتی  ها در نظرتان بزرگ و سنگین آمد، به رنیج ها و دشواری هر زمان این سیتی

 بیاندیشیید. شیصیی از پییامبر ،الهیی وارد شیده اسیت یکه بر ما و دیگر انبیا و اولییا
تییرین امتحانییات و بالهییا در دنیییا بییه هییه کسییانی وارد  تییرین و سیینگین سیییت»پرسییید  

 ایشان، سپس ائمه و سپس مؤمنان؛ پس هر یانبیا، سپس اوصیا»ایشان فرمود   «.شود؟ می
تیر و  ایمان و مقام ُقیر  الهیی بیاالتر باشید، بیال و امتحیانش سییتکس از لحاظ درجه 

بدانید که خداوند برای ما و شما عیش و آسیایِش نیا  و بیه دور از «. تر خواهد بود سنگین
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 ،دنیا»فرمود   طور که پیامبر است )نه در دنیا(؛ همان  رنج و سیتی را در آخرت برگزیده
 1«.زندان مؤمن و بهشت کافر است

 یب عصمت تخر 

در روایتیی از  شیود. تضعیف و تیرییب می دهیم، انجام میاین نعمت الهی به سبب گناهانی که 
اشیاره شیده  ،شوند شدن این نعمت بزرگ الهی می پارهی که سبب انبه گناه العابدین زینامام 

    است
ُالِْصَصمَُ ُالَّتِيََُْهتِ   ن وب  ْربُ ُُالذُّ ُِبالُُُْش  ُالََّّياَ ُِميَنُالَْخْمِرَُوُاللَِّصب    ِِ ِقَماِرَُوَََُصاِطيَُماُي ْضي

ْييِبُ َُأْهِلُالرَّ َجالََسة  ي وِبُالََّّاِ َُوُم  ُع   نوشییدن مشیروبات مسیت 2؛اللَّْغِوَُوُالِْمَزاِحَُوُِذكْر 
هیای نابجیا،  کننده، بازی کردن با آالت قمار، خنداندن مردم به وسیله سینان لغو و شوخی

 های گنهکار. همنشینی با انسان بازگو کردن عیب دیگران و

 تقویت عصمت

عصمت از گناه این قابلیت را دارد که توسط خودمان تقویت و یا بازسازی و ترمیم شود. برای این 
 هایی وجود دارد  کار، راه

 . تقوی1

ُالتَّْقَوى» در بیانی زیبا فرموده است  مؤمنانامیر  لُُُِْإنَّ يَاََِ َُوُز  ََ َفي ُلَيَ ُبَْصيَ ُِعْصَمٌةُلََ ُِفيُ
ات )به رحمیت الهیی(  درستی که تقوا سبب عصمت تو در دوران زندگانی و نزدیکی به 3؛ َمَماَِ 

 «.بعد از مرگت خواهد شد

 نيتی  . خوش2

يٍ ُاكْتََََّفي ُ   »ه استباره فرموددر این باقرامام  ََ ْسَنُِنيٍَّةُِميْنَُأ  َ َََُصالَ ُ  4؛ةِبالِْصْصيمَُُُِإَذاَُعِلَمُاِه  
 «.دهد هنگامی که خدای متعاط از کسی ُحسن نیت ببیند، او را در سایه عصمت خود قرار می

                                                           
 .47،  1 ؛ جدعائم اإلسالمحیون مغربی؛  . نعمان بن محمد ابن1
 . 271؛ صمعانی األخبارمحمد بن علی صدوق؛ . 2

 . 225؛ صو درر الکلم غرر الحکمآمدی؛ عبدالواحد بن محمد تمیمی . 3

 . 331؛ صأعالم الدینحسن بن محمد دیلمی؛ . 4
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 آموزی . عبرت3

ُالِْصْصَمة»آمده است   امام علیدر حدیثی کوتاه از   ُي ثِْمر  آموزی )از دیگیران و  عبرت 1؛اإلْعتِبَار 
 «.شود اطراف( باعک عصمت می

 . صبر4

ُ»... آمده است  به امام مجتبی مؤمنانامیرنظیر  در بیشی از نامه بی  ِِ و َُعلَ ُالَْمْكير  التََّصبُّر 

به زحمت انداختن خود در صبر کردن هنگام نامالیمات، سبب عصیمت قلیب  2؛... الْقَلْبُُيَْصِصمُ 
 «.  گردد و روح انسان می

 ذکر کثير، گریه و سحرخيزی. 5

ثَََلثَيٌةُ» مل تقویت عصمت اشاره شده است به سه مورد دیگر از عوا خدا در حدیثی از رسوط
ونَُ وم  ارُُُِِإبِْليَسُُُِمنَُُُْمْصص  َِ ي ْْ وَنُِباْأَ ْسيتَْغِفر  َُوُالْم  ِ َُوُالْبَاك وَنُِمْنَُخْشيَِةُاِه  ِ وَنُِهِ  اكِر  ُالذَّ ِِ َّ وِد  3؛َوُج 
ننیدگان از تیرس ک  هیبرای خدا؛ گر ندگاِن یگو رکرش در امانند  ذکطان و لشیه از شر شکسه نفرند 

 .«نندگان در سحرهاک خدا، استغفار

 . دعا6

َوُ» دارد  خواسته خود در دعای عرفه، به پیشگاه الهیی عیرض میی 133در ضمن  امام سجاد 
ِرُالَْصَظيا ُُُِلِيُُهَبُْ ْْ اِرِمَ َُوََُف كََِّّيُِمْنَُأ َِ ك وِبَُم و  4؛مُِِعْصَمًةَُ ْ ِنيَِّيُِمْنَُخْشيَتَِ َُوََُْقَطص َِّيَُعْنُر 

به من عصمتی هدیه کن که مرا به ترسیدن از )عذا ( تو نزدیک کنید و از ارتکیا  گناهیان جیدا 
 .  «نماید و از گرفتار شدن به گناهان بزرگ رهایم سازد

َوُاْعِصيْمََّاُ... »خیوانیم   نیز می برای خواندن در ماه رجب امام زمان سویاز  رسیده در دعای
ن وِبَُخيَْرُالُْ  .«ها معصوم بگردان با بهترین عصمت ،ما را از گناهان !خدایا 5؛... ِصَصمِمَنُالذُّ

َميِة َُوُ» کنیم  گونه دعا می در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان نیز این َْ َِّيُِفيِ ُِمَنُالرَّ َُغشِّ مَّ اللَّه 

                                                           
 . 50؛ صو درر الکلم غرر الحکم ؛آمدیعبدالواحد بن محمد تمیمی . 1
 . 227و  207،  74؛ جاراألنواربح. محمدباقر مجلسی؛ 2
 .196،  1 ؛ جإرشاد القلوب. حسن بن محمد دیلمی؛ 3
 . 226،  47؛ دعای صحیفه سجادیه؛ العابدین . امام زین4
 . 804،  2؛ جمصباح المتهجد. محمد بن حسن طوسی؛ 5



   15  های پیشگیری از گناه راه

ْقَِّيُِفيِ ُالتَّْوِفيقَُ ْرُقَلْبِيُِميْنَُغياِهيِبُُُاْرز  يْذنِِبينََُُوُالِْصْصَمَة َُوَُطهِّ ُالْم  ِِ يميًاُِبِصبياِد َِ  1؛التَُّهَميِة ُيياَُر
و دلیم را از ن کیام    و عصیمت را روزیییر و توفییگ ن روز مرا با رحمت خود فیرایدر ا !خداوندا

 .«ارکهای مهرورز به بندگان گنا ؛زه گردانکیهای بدگمانی پا ییکتار
و بیه نیام مناجیات  سیجاد امیامبیشی از مناجات مفصل و زیبایی است که منسیو  بیه در 

َهاَدِةَُأْقَسيَطَهاَُوُِميَنُالِْصبَياَدِةَُأنَْشيَطَهاوووَُوُِمينَُ»  خوانیم ، میانجیلیه مشهور است َأل َ ُِمَنُالشَّ ْْ َُُأ
تیرین  هیا و کیافی تیرین عبیادت ها و بانشیاط دادن ترین شهادت از تو عادالنه 2؛... الِْصْصَمِةَُأكَْفاَها

 .  «کنم میدرخواست  ها را عصمت

 جریمه حکيمانه. 2

فری وضع شیده کیهای  مه و قانونیاز وقوع جرم، جر  رییشگین دوران زندگی بشر برای پیاز دورتر
جاد ترس در برابر انجیام جیرم اسیت و نقیش ین عوامل ایتر ی از مهمیک ،فرهای جزاییکیاست. 

را در بیر دارد م برای انسیان ه تمام مقررات الزکن اسالم ییآ م دارد.یاهش مفاسد و جراکمهمی در 
 ،ن آن برای جلب مصلحت و دفع مفسده به نفع بشیر وضیع شیده اسیت، جزاهیای دقیی یو قوان

هایی که ممکین  های بعدی کاهش یابد؛ جرم تا از رهگذر آن، جرمکرده را مقرر  یو مؤثر عادالنه
در ایین  رحمیت الهیی راتیوان  می است توسط فرد مجرم و یا دیگران اتفاق بیفتد. با دقت عاقالنه

   کرد.دستورات مشاهده 
اجرای حد الهی، هم برای مجرم و هم دیگران رحمت است. دیگران با دیدن آن، از گناه منصیرف 

اجیرای شود. از سیویی  میمجرم نیز از دو جهت مشموط رحمت خفیه حضرت ح   و شوند می
کسی که حد رجم بیر او »دم  پرسی گوید  از امام باقر شود. ُحمران می حد، سبب تطهیرش می

ُ»حضیرت فرمیود   «.، آیا در قیامت نیز دوباره عقا  خواهد شد؟است جاری شده  ُ َُأْكيَر َ ُاِه  ِإنَّ

ن گنیاه و حتیی گناهیان شیود آ باعیک می از سوی دیگر «.تر از آن است خداوند کریم 3؛ِمْنَُذلِ َُ
در تفسییر  امام موسی کیاظم یابد.بار گناهانش کاهش تکرار نشود و اش  دیگر در آینده زندگی

                                                           

 .410،  1 ؛ جاإلقبال بألعمال الحسنةطاووس؛  . علی بن موسی ابن1
 .155،  91 . همان، ج2
 .443،  2؛ جالکافی. محمدبن یعقو  کلینی؛ 3
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ْرَض َبْعَد َمْوِتها»... آیه  فرموده است   1...«ُيْحيِ اْْلَ
ِييَهاُِبالْقَْطِرَُوُلَِكنُْ ِْ ُُُلَيَْسُي  ُ ُُيَبَْصث  يَياِ ُالَْصيْ ِلَُوُُُاِه  َْ ُإِلِ  ُ يَياُاْأَْر ِْ ي وَنُالَْصْ َلُفَت  ِْ ِرَجاًَلَُفي 

ُأَُ ِ ُِهِ  ِّ َِ ُاْل َقاَمة  ُِمَنُالْقَْطِرَُأْربَِصيَنَُصبَاَاًُإَلِ ُِ ُِفيُاْأَْر ه خداونید کیسیت ین نیمنظور ا 2؛نْفَع 
ننید و کا ییه عدالت را احکزد یانگ می ه مردانی را برکبل ؛ندک له باران زنده میین را به وسیزم
تیر  ن، از ههل روز باران نافعیشود و قطعًا اقامه عدط در زم  میزنده  ،ای عدالتین با احیزم

 است.

 ایجریمهخود

به قدری است که عالمان علم اخالق به صورت جدی  ،نقش جریمه و کیفر در بازداشتن از خطا
 نقیل شیده العظمیی بروجیردی اللهکنند. در حاالت مرحوم آیت ای سفارش میجریمهبه خود

ردنید و بیه کنترط نکردند اگر خشم و عصبانیت خود را که در بروجرد بودند، نذر کزمانی »  است
ه آن کیی از شاگردان خود ی به خیاطر اینکی هروزی ب. ساط روزه بگیرند کدیگران تندی نمودند، ی

 کگفت ی تندی نمودند. پیس از آن، یی ارتباط با موضوع درس می منطقی و بی شاگرد مطالب غیر
 3.«نندکساط روزه گرفتند تا نذر خود را ادا 

 بخشودن نيت گناه. 3

 دربیارهآن اسیت. اگیر انسیان خیود را از فکیر کیردن « نیت و قصد»تکا  گناه، مرحله قبل از ار
داشتن نیت گناه، نشانه جرأت و جسیارت در  شود. مرتکب آن نیز میکم  معصیت دور نکند، کم

ی و در  رسقائلدر ابتیدای کتیا   برابر خال  متعاط است. مرحوم شیخ انصیاری مبحیک تجیر 
قرآنی و روایی درباره عقیا  داشیتن ییا نداشیتن آن نوع دلیل  دو)نیت گناه بدون انجام اصلش(، 

. عفو الهی نسبت به آن اسیتگویای دالیلی که و  کند  دالیلی که بر عقا  داللت دارد مطرح می
نکته قابل توجیه ایین اسیت کیه حتیی  4کند. کردن میان آن ادله ذکر می دو شیوه برای جمعسپس 

، ولیی فضیل الهیی باعیک اسیت قاق عقا  را پییدا کیردهمطاب  دالیل دسته دوم، گنهکار استح
                                                           

 .19. روم  1
 . 174،  7؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .21/02/1398؛ «الله العظمی بروجردی ماجرای یک ساط روزه پشت سر هم آیت». خبرگزاری رسمی حوزه؛ 3

https://www.hawzahnews.com/news/491803 

 . 48،  1؛ جصولفرائد األ  مرتضی انصاری؛ .4
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ْْ   َو ِإْن ُتْبُدوا ما في»...این آیه شریفه است   ،آمرزشش شده است. از جمله دالیل مذکور ُُ َأْنُفِسك
هُ  ْْ ِبِه اللَّ ُُ ا پنهان، خداونید شیما را ید یار سازکد، آشیاگر آنچه را در دط دار 1... َأْو ُتْخُفوُه ُيحاِسْب

ْسِلَماِنُِبَسيَْفيِْهَماَُعلَي ُ»نیز فرموده است   خدا رسوط .«ندک آن محاسبه میبر طب   ِإَذاُالْتََق ُالْم 

َُوُالَْمْقت ولُ  َِل  ٍََّّةُالَْقا  ْ رو شیوند  هگر روبییدیکبا  ،دست ر بهیوقتی دو مسلماِن شمش؛ الََّّارُُُِِفيَُُغيِْرُ
قاتل  !خدا ای رسوط»گفته شد   .«روند یجهنم مشد، قاتل و مقتوط به کگری را بیها د ی از آنیکو 

َُأَراَدُقَتًَْلُ»فرمود   «.شود؟ که معلوم است؛ مقتوط هرا جهنمی می شیتن کز نیت یهون او ن 2؛ِأَنَّ  
 «.گری را داشتید

هند هنوز کودتا را عملیاتی نکرده باشید،  هرداشته باشد، قصد کودتا که  کسیبا  ی کنونیدر دنیا
حرمتی ما نسبت به خیودش گذشیت  ولی خدای مهربان از نافرمانی و بی ؛کنند یبرخورد تندی م

برای نیت گناه جزایی در نظر بگیرد، ما را با عفو خودش میورد لطیف و  دتوان و با اینکه میکند  می
 و مرتکب اصل گناه نشویم. ردیم تا شاید از همین گام اوط به عقب برگ دهد میتشوی  قرار 

 فرمایید  می انبیای الهی در قرآن، تقواست؛ هنانکه درباره حضرت یحییترین صفت  برجسته
نَّاَُوَُزكاًةَُوُكاَنََُِقيًّاًُ» َّانًاُِمْنُلَ   ََ تی از ناح 3 َوُ ی کم و پیایدیه خود بیه او بیشییو رحمت و محب 

 .«زگار بودی)دط و جان(؛ و او پره
معنیا « نییت گنیاه نداشیتن»و نییز « اهیاندوری او از گن»مفسران، تقی بودن این پیامبر الهی را به 

دوری کردن از نیت و قصید »شود،  که باالترین مرتبه تقوا که از آن به ورع تعبیر می هرا 4ند؛ا هنمود
 ضمن روایتی مفصل که به ذکیر فضیایل پییامبر اعظیم یامیرمؤمنان علاست. « معصیت

   فرماید  ه است، میپرداخت
حسنه داشیت و  کی ،های ساب  ی از امتیکار نکهر  مود پروردگار متعاط به رسوط خود فر

هیای آنیان محسیو   یشد و این از سیت ئه برایشان نوشته مییس کیز یدر برابر هر گناهی ن
ی از افراد امت تو را ده برابر پاداش و یکار نکر دادم و هر ییشد؛ ولی برای امت تو آن را تغ می

                                                           
 .284. بقره  1
 .174،  6؛ جتهذیب األحکام. محمد بن حسن طوسی؛ 2
 . 13. مریم  3
 .204،  8؛ جکنز الدقائ . محمد بن محمد رضا قمی مشهدی؛ 4
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ار کیت ییسیی نکهیای گذشیته اگیر  در امت ردم.ئه مقرر کیس کیهر گناهی از آنان را فقط 
شید و  ش ثبیت نمیییای برا چ حسنهیرساند، ه ولی آن را به مرحله عمل نمی ،ری داشتیخ

ولیی  ؛شید حسنه محسیو  میی کیگشت،  هنانچه موف  به عمل کردن به آن نیت خیر می
 حسینه کییهنانچیه موفی  بیه عمیل کیردن نشیوند، ، ری داشته باشندیت خیامت تو اگر ن

ن یشود و ا شان ثبت مییبرایشان محسو  خواهد شد و در صورت عمل به آن، ده حسنه برا
هیای سیاب  اگیر کسیی  ه از امت تو برداشتم. در امیتکهای پیشین بود  امت یها یاز سیت

 کییداد،  شد و اگر انجام می ثبت نمی ،داد ولی اصل گناه را انجام نمی ،کرد نیت گناهی می
 کیی ؛ولی آن را انجام ندهنید ،امت تو قصد گناهی کنندی اگر شد؛ ول یگناه برایش نوشته م

ن بود که از امت تیو یشیهای پ ن نیز دستور سیتی برای امتیا .شود شان ثبت مییحسنه برا
 1برداشتم...

 الگوهای عملی . 4

بیه بهتیرین  بییت اهلو  قرآن و سیینان پییامبربه وسیله خداوند حکیم و مهربان، بشر را 
م بیودن»در ابتدای سوره کهف، قرآن را به  هدایت کرده است.شکل   ه اسیت؛توصییف کیرد« قیی 

یعنی این کتا  با توجه به محتوای جامعی که دارد، سرپرستی بشر را به درستی انجام خواهد داد. 
ی بیه آوری شیده اسیت  ها جمیع از آن هزار مورد 16کتا  کافی، در ی که  روایات معصومین

 افیزون. با این حاط لطف الهی تا آنجا پیش رفته کیه ه استقرآن را کامل نمود گری خوبی هدایت
تیر بیه مقصیود  تیر و کامیل بها، مکملی را نیز در کنار آن دو قرار داده تا سیریع بر این دو گنج گران

نیست. عصیمت « سیره و سبک زندگی حضرات معصومین»هیزی جز  ،آن مکملو  برسیم
شان  ، اعماط بزرگ و کوهکاست های آفرینش نهادینه شده د آن دردانهای که در وجو کامل و ویژه

 را نقشه راه عملی بشریت قرار داده است. 
ترین مصیداق آن  بهتیرین و کامیل بیت ای از دستورات قرآنی است که اهل آیه صادقین، نمونه

َه َو ُكوُنوا َمَع الصَّ » هستند  ُقوا اللَّ ذيَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ د! از ییا میان آوردهیه اکیسیانی کای  2 اِدقيَن يا َأيُّ
بر  ، افزونتسنن مفسر شهیر اهلفیر رازی،  .«دید و با صادقان باشیزی)میالفت فرمان( خدا بپره

                                                           
، 10؛ جبحقار األنقوار  ؛ محمد بیاقر مجلسیی؛221،  1؛ جاالحتجاج علی اهل اللجاج. احمد بن علی طبرسی؛ 1

 . 290،  17و ج 43 
 .  119. توبه  2
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ه بیه عصیر نبیوی ییه ایین آکیبر این باور است  ؛د معصوم باشندیبا«  نیصادق»ه معتقد است کنیا
وجود داشته باشد تا میردم بتواننید « عصومصادق م»و در هر عصری الزم است  ردندااختصا  

دستور داده   نیخداوند مؤمنان را به همراه بودن با صادق» امر الهی را در همراهی با او عمل نمایند 
ه کیننید کسی اقتدا کد به یالیطا هستند، بازیه جاکهایی  دارد  آنداللت ن یه بر این، آیاست. بنابرا

ن معنا در هیر زمیانی خواهید بیود و یو ا ،و از خطا مصون بماننداز خطا باشد تا در پرتو ا  معصوم
َُُأنَاَُميعَُ»فرموده است   امیرالمؤمنین 1.«میندار امبریلی بر اختصا  آن به عصر پیچ دلیه

ولُِ  ْ َُُُِر َُفَمْنَُأَراَدنَاُفَلْيَْأخ ْذُِبقَْولََِّاُوَُُُاِه  ُِ ْو َِ بَْطاَيَُعلَ ُاْل ِْ  2؛لْيَْصَميْلَُعَملَََّياُصَُوَُمِصيُِعتَْرَِيَُوُ
بر حیوض کیوثر اشیراف دارییم. هیر کیس میا را  الله من به همراه عترتم و دو سبطم با رسوط

نیز در حیدیثی خطیا   امام صادق .«باید گفتار ما را بگیرد و به عمل ما عمل کند ،خواهد می
ستداران واقعی به سه گروه، دو بیت بندی شیعیان از نظر محبت به اهل به مفضل، ضمن دسته

واَُأْمَرنَاَُوُلَيْمُي َخياِلف واُِفْصلَََّياُ»  ه استگونه معرفی کرد را این واُقَْولَََّاَُوَُأَطاع  ِفظ  ََ بُّونَاَُوُ ََ َوُِفْرقٌَةَُأ

مُْ ُِمَّْه  ن  ِْ و فرمیان میا را  ،و گروهی دیگر ما را دوست دارند و سین ما را حفیظ3 ؛َفأ ولَئَِ ُِمََّّاَُوُنَ
 .«کنند. اینان از ما هستند و ما از آنانیم و با کار ما میالفت نمی کنند پیروی می

 بيت محبت اهل. 5

دادن  حی  بیرای دور کیردن بنیدگانش از معصییت، قیرار یکی دیگر از تدابیر حکیمانه حضیرت
ونید دربیاره ایین اجیر ا. خداسیت به عنیوان تنهیا اجیر رسیالت پییامبر بیت محبت اهل

ْْ ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن َأْم َتْسَئلُ »فرماید   می ْْ َأْجرًا َفُه هیا پاداشیی بیر ادای رسیالت  ا تیو از آنییآ 4  ُه
َلْيكِه »فرماید   در آیه دیگری می «.ند؟!ک نی مییها سنگ ه بر دوش آنکای  خواسته ََ  ْْ ُُ ُقْل ال َأْسكَئُل

َة ِفي اْلُقْربى «. شیاوندانمیطلیبم، جیز دوسیتی خو بگو من از شما پاداشیی نمیی 5  َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ

                                                           
 .220،  16؛ ج التفسیر الکبیر. محمد بن عمر فیر رازی؛ 1
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ْْ »همچنین فرموده اسیت   ك ُُ ْْ ِمْن َأْجٍر َفُهكَو َل ُُ بگیو هیر اجیر و پاداشیی از شیما  1  ُقْل ما َسَأْلُت
 «.برای خودتان است ،خواستم

دانید و آن را یکیی  منتفی می گونه اجر و پاداشی را در برابر زحمات پیامبر در آیه نیستین، هر
را از همگیان  آیه دوم که اجر معنوی مودت خاندان پیامبر شمرد.قتش برمیهای صدا از نشانه

 سیوم نییزنه هر اجری. آیه  ،بید، نشان از آن دارد که در آیه پیشین، اجر مادی منتفی شده بودلط می
حکایتگر اوج رحمت و تالش الهی برای هدایت بشیر اسیت کیه همیان اجیر معنیوی را ضیامن 

انجامد و خیط  ت مییالقربی که به جریان امامت و وال یعنی مودت ذی ؛قرار دادها  هدایت انسان
امیام هنانکیه ای جز استمرار هدایت بشر در پی نیواهد داشیت.  دارد، میوه نبوت را زنده نگاه می

وَنُِبيِ ُوَُ»  ه استفرمود باقر َوُلَك يْم ََُْهتَي   ُفَه   ِ َألْك ْمَُغيَْر ْْ ِةُالَِّذيُلَْمَُأ ُالَْمَودَّ يوَنُِميْنُُأْجر  َََّْج 

ُالِْقيَاَمةُِ ُِ ر از آن را به عنیوان میزد یه من از شما غکن است  مودتی یمعنای سین خدا ا 2؛َعَذاِبُيَْو
د و از عیذا  روز یشیو ت میییله آن هیدایرا بیه وسییرسالت نیواستم، به نفع خود شماست؛ ز

 .«دینک یدا میامت نجات پیق
گیرفتن از گناهیان و روی آوردن بیه بنیدگی  انیایی فاصیلهترین آثار محبت، تو یکی از مهمبه واقع 

َُُقيَ مًاَُعلَي َُُأثْبَيت ك مُْ»گیردد   بهتیر روشین می و معنای این سین پییامبر حضرت ح  است

بًِاُِأَْهِلُبَيْتِي  َ ك ْمُ َراِطَُأَش ُّ بییت  کسی است که محبتش به اهیل ،پابرجاترین شما بر صراط 3؛ُالصِّ
بیشیتر باشید، دوری از نافرمیانی  بیت پییامبر هه محبت به اهل هر براینبنا .«من بیشتر باشد

محیب  روزیو بیه ایین وسییله، امیان از لغیزش بیر صیراط شید حضرت ح  نیز بیشتر خواهد 
 درباره این محبت و مودت هند نکته قابل توجه است  گردد. می

بثیرپیذیری از محبیو  را مراد از مودت، دوستی خاصی است که آثار ظاهری مانند معرفت و ت .1
تواند اجر رسالت باشد؛ اجری که خداوند  داشتن عادی و معمولی نمی دوست زیرا ؛به دنباط دارد

هیدف  در واقع های نبوت در طوط تاریخ بوده است.ترین دوران آن را تعیین نموده و پاداش سیت
   است.هدایت بشر برای استمرار « گرفتن ُقربی مرجع قرار»اصلی از تعیین این اجر، 

                                                           
 .47. سبب  1
 . 379،  8؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 . 6؛  فضائل الشیعه د بن علی صدوق؛. محم3



   21  های پیشگیری از گناه راه

 بییت ای برای محبت ورزیدن به محبو  اهل ، پرتو و مقدمهبیت اهل به مودت نسبت .2
ِإلَِهييُلَيْمُيَك يْنُ»خوانیم   در مناجات شعبانیه می . از همین روست کهیعنی پروردگار عالم است

ْوٌلَُفَأنْتَِقَلُبِِ َُعْنَُمْصِصيَتَِ ُِإَلُِفيَُوْقٍتَُأيْقَْظتَُ ََ بَّتِ َُلِيُ َِ سیت یی نییرویم نیخداونیدا، بیرا 1؛َِّيُِلَم
 .«دارم سازییه به محبتت بکگاه  رون ببرم، مگر آنیات ب له آن از عرصه نافرمانییه خود را به وسک
های گوناگونی است که نقش محبت ورزیدن به اولییای الهیی  صفحات تاریخ مملو از جریان .3

بیود، تنهیا غیرق قین بجلی که در گناه و انحراف  بن یرکند. ماجرای زه در ترک گناه را ملموس می
قییس  بین روز تاسوعا که لشکر ایمان و کفر آماده نبرد شدند، ُعیرو  است.یک نمونه از این موارد 

تو نیزد میا عثمیانی  ؛ كََّتُعَّ ناُعثمانيًاُفماُل »سعد، به زهیر گفت   نظام سپاه ابن فرمانده سواره
 زهیر پاسخ داد «. ر کردی؟!یقدر تغی دانستی(، هرا این و قاتلش را علی میبودی )عثمان را مظلوم 

ُِوَُ» ُإل ُالُْبُْتَُماُكَُُاِه  ُلَُُْْرَُْلُأَُُوَُُنُِيُْسَُُِ ت  ُِ َُّيُوَُصَُمَُالطريقُجَُُنُْلكُُِوَلً ُوَُُْ رَُُ ُِيُْإلَُُت  يت ي ُأَُِمياُرَُلَُ ُفَُإيِيا
ُبُِرُْكَُذَُ ُِرَُُ ُِت  ای به حسین ننوشیتم و پیکیی بیه  نامه به خدا سوگند من )بر خالف تو( 2؛...  ْوَلُاِه 

 خیدا به ییاد رسیوط ،سویش نفرستادم، اما مسیر راه ما را به هم رسانید. هنگامی که او را دیدم
 .  «افتادم...

ِمهرپاكاندرمیانجماننشمان


3خوشماندلمرهاالرمهِمهمردل


 پذیری توبه. 6

توبیه بیرای همیه مجرمیان وجیود دارد، نقیش بودن دِر  هایی که در باز ترین حکمت یکی از مهم
کننیدگان  نگاهی به زنیدگانی توبیه ست.بازدارندگی آن در پیشگیری مجرم نسبت به گناهان آتی او

موف   عیاض بن فضیلاگر  است.در پیشگیری از گناهان گویای تبثیر شگرف توبه مشهور تاریخ، 
هیای دط شدند و سافران بسیاری آواره میرفت، م امواط بسیاری به غارت می شد که توبه کند، نمی

   اش نقل شده است  هنام در زندگی شکست. بسیاری می
گیذرش بیه  .در شبی که آن دگرگونی عجیب در او پدید آمد، سرگردان و منقلیب شیده بیود

بر گذشته  ،ای سر به گریبان کرد. در گوشه کاروانسرایی افتاد که کاروانی در آن استراحت می
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گفتنید. یکیی از  خورد. کاروانیان درباره سیاعت حرکیت سیین میی سوس میآلوده خود اف
گفت  امشب حرکت کنیم. دیگری گفت  به صالح نیست که امشیب حرکیت  کاروانیان می

 کند کنیم، بگذارید هوا روشن شود؛ زیرا فضیل بر سر راه است و خطر او، قافله را تهدید می

هنیین میردم را  اینکیه جناییات او ایین افروخیت و از این سین، آتشیی در دط فضییل بیر.
 اختیار از جیا برخاسیت و گفیت شدت متبثر شد و بی ، بهاست مضطر  و پریشان ساخته

کند و سیر  فضیل دیگر دزدی نمی که خاطر باشید آسوده .عیاضم بن بدانید من فضیل !مردم:
.توبه کرده است ،دبندد. او به درگاه خدا بازگشته و از گناه خو راه را بر کاروانیان نمی

1   

 تّواب در قرآن

ا »که یازده میورد آن بیا کلمیه  است توبه خداوند به سوی بندگانش مطرح شده آیه،  35در  « تیو 
ا ، رحیم آن آیات یازدهبیشتر است. نکته قابل تبمل آنکه در  بودن پروردگار مطیرح  گانه پس از تو 

ْْ »را آورده است   مگر در آیه دهم سوره نور که حکیم بودنش است؛ شده ُُ َلكْي ََ ِه  َو َلْو ال َفْضُل اللَّ
 ٌْ اٌب َحُي َه َتوَّ ه او کینیاگر فضل و رحمت خیدا شیامل حیاط شیما نبیود و او  2  َو َرْحَمُتُه َو َأنَّ اللَّ

ت و خطیا دهیار یشیه بیه معصیید و همیی نداشتیم است، )هرگز از شقاوت رهاکیر و حیپذ توبه
گیرفتن  پیام قیرارترین  مهمشاید بتوان  «.گشت( ظام امورتان میتل مید و به خاطر جهالت، نیبود

ست که خداوند حکیم بیه مقتضیای حکمیت ناداثر بازدارندگی توبه  را کلمه حکیم پس از توا 
   3خویش، راه توبه را به همین جهت باز گذاشته است.

همیین نکتیه  4ارد،هایی که در نپذیرفتن توبیه محتضیر وجیود د یکی از حکمت گفتشاید بتوان 
اش  کند، اثر بازدارنگی بر توبیه است؛ یعنی کسی که در واپسین روزها یا لحظات عمرش توبه می

به خاطر عظمیت »اند   در آیه شریفه، مفسران گفته« لو»درباره هرایی حذف جوا   شود. بار نمی
   5.«اندتوانست مفهوم واقعی آن جوا  را برس یعنی ظرفیت محدود کلمات نمی ؛جوا  بود

كممارندممودىگممربورممهمممردكارگ ممه


كمرمراهنممودى اوراكهرهسرحرِّ


وربورهندودىكهدِرفمی گشمودى


زنگغمازآیی هعاصیكمهزدودى
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 بهداشت ذهن .7

فرموده اسیت   ؛ هنانکه امیرالمؤمنیناثر بسزایی در انجام آن دارد ،فکر کردن به انجام یک کار
كَُ» وَكُِإلَ ُالَْصَمِلُبَِهاُُِفيُُِفكْر  اَعِةُيَْ ع  ُِفيَهياوَُُالطَّ ِِ ق يو وَكَُعلَ ُالْو    ِْ َكُِفيُالَْمْصِصيَِةُيَ فکیر  1؛ِفكْر 

فکر کردنت درباره گناه، تو را به عمیل ، و کردنت درباره طاعت، تو را به عمل نمودن به آن طاعت
 «.کشاند نمودن به آن گناه می

های ِانسی و جنی را ییک حقیقیت و امیری طبیعیی  ن وسوسه شیطانفکر گناه یا هما ،قرآن کریم
َقكْوا ِإاا » بر شمرده است ، ولی عملیاتی نکردن آن را از صفات اهالی تقوا است دانسته ذيَن اتَّ إنَّ الَّ

ْْ ُمْبِصكُرون ُروا َفكِ اا ُ ك كْيناِن َتكَذكَّ ْْ طاِئٌف ِمكَن الََّّ ُه ه گرفتیار کیزگیاران هنگیامی یپره 2  َمسَّ
اد او، راه حی  را ییافتند و )در پرتیو  فر او( میکیاد )خدا و پاداش و یطان شوند، به یهای ش وسهوس
  .«گردند نا میینند و( ناگهان بیب می

اختییار بیر قلیب انسیان گیذر  گاهی فقط خطور در قلب است؛ یعنی بی :نیت گناه دو گونه است
رسد. مقصود از مطالیب فیوق،  ر گناه میبه عزم و تصمیم جدی بنیز گاهی  .و ادامه نداردکند  می

 فرموده است  امام صادق همین بیش است.
زنا نکنید،  کهبه شما دستور داد  موسی بن عمران به حواریون فرمود  حضرت عیسی 

تیا هیه  ،کنم که روح خود را به زنا خبر هم ندهید )فکر زنیا نکنیید( ولی من به شما امر می
که روح و فکرش را به زنا خبر دهد، مانند کسیی اسیت کیه در زیرا کسی  ؛رسد به انجام آن

هه  گر ؛کند های رنگین آن اطاق را کثیف می دود آتش نقشه .اطاق رنگینی آتش روشن کند
3خانه را نسوزاند.

  

 سازی محيط  سالم .8

 ها و برخی مکان ،اسالماز نظر سازی محیط پیرامون است.  سالم، پیشگیری از گناهراهکارهای از 
هیا دوری کیرد و اگیر  بایید از آنشود. از این رو  سبب گرفتار شدن انسان در باتالق گناه میکارها 

   ها عبارتند از  آن برخی از ها مقابله نمود.  برای انسان مهیا شد، باید با آن
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 دوستان ناباب الف.

تبکید اجد شرایط دوری کردن از دوستان نابا  و لزوم داشتن یاران ودر آیات و روایات بسیاری به 
   دوست و رفی ، در سعادت و شقاوت انسان نقش بسزایی دارد شده است؛ زیرا

َفُر ِبها َو ُيْسَتْهَزُأ ِبها َفك  َتْقُعكُدو ُْ ِه ُي ْْ آياِت اللَّ تاِب َأْن ِإاا َسِمْعُت ُِ ْْ ِفي اْل ُُ َلْي ََ َل  ا َو َقْد َنزَّ
ى َيُخوُضوا في ْْ َحتَّ َه جاِمُع اْلُمناِفقيَن َو اْلُاِفريَن  َحديٍث َغْيِرهِ   َمَعُه ْْ ِإنَّ اللَّ ْْ ِإاًا ِمْثُلُه ُُ ِإنَّ

َْ َجميعاً   في د یگیاه بشینو ه هیرکرده کم را( در قرآن بر شما نازط کن حیو خداوند )ا1 َجَهنَّ
و  ،گیری بپردازنیدید تا به سین دینیها ننش نند، با آنک ار و استهزا میکات خدا را انیافرادی آ

افران را در دوزخ جمیع کید بیود. خداونید، منافقیان و همیه ینه شما هم مثل آنان خواهگر 
 ند. ک می

آلیوده باشید کیه امکیان  ای اگر محیط پیرامونی انسان بیه انیدازه اهمیت این مسبله تا آنجاست که
ای اسیت کیه  دینداری و دوری از گناه را از انسان بگیرد، هجرت و دوری از محل زندگی، وظیفیه

 قل و قرآن بر آن تبکید دارند ع
ُة ظاِلمي َُ ُْ اْلَم ِئ اُ  ذيَن َتَوفَّ كا ُمْسَتْضكَعفيَن ِفكي   ِإنَّ الَّ ْْ قكاُلوا ُكنَّ َْ ُكْنُت ْْ قاُلوا في َأْنُفِسِه

ُْ َو سك ْْ َجَهكنَّ ِه واِسَعًة َفُتهاِجُروا فيها َفُأولِئَك َمكْأواُ  ْن َأْرُض اللَّ ُُ ْْ َت ْرِض قاُلوا َأ َل اَءْت اْْلَ
شیتن یه بیه خوکها را گرفتند در حالی  ه فرشتگان )قب  ارواح(، روح آنکسانی ک 2 َمصيراً 

د، ییه مسیلمان بودکنید؟ )و هرا با ایها گفتند  شما در هه حالی بود رده بودند، به آنکستم 
م. ین خود، تحت فشار و مستضعف بودیگفتند  ما در سرزم .د؟!(یفار جای داشتکدر صِف 

هیا )عیذری  د؟! آنینکه مهاجرت کن خدا، پهناور نبود ی[ گفتند  مگر سرزم رشتگانها ]ف آن
 و سرانجام بدی دارند. گاهشان دوزخ استینداشتند و( جا

َجالََسيةُ »فرمایید   میدر ضمن خطبه دیباج  امام علی َُُُأْهيلُُِم  ِضير  ِْ اللَّْهيِوُي َِّْسييُالْق يْر َنَُوُي 
يَْطان  .«شیود یهو و گناه، باعک فراموشی قرآن و حاضیر شیدن شییطان مهمنشینی با اهل ل 3؛ الشَّ

او کیه یکیی از  توان در زندگی نجاشی شیاعر دانسیت. را می مصداق این سین امیرالمؤمنین
نی با دوست بید یهمنش شعرایی بود که در جنگ صفین به نفع لشکر ح  شعر سروده بود، در اثر
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شد. وقتی خبیر بیه خواری مبتال  گناه بزرگ شرا و به از دین منحرف،   نابا ، یری از رفیو اثرپذ
ضیربه دیگیر بیه  20ضربه شالق بود و نیز  80حد  شرعی را که رسید، حضرت  امیرالمؤمنین

 علییامیام روز عاش  و سرسپرده یتا داو که  رد.کبر او جاری  شکنی ماه رمضان خاطر حرمت
ه ییری عجوالنه و نادرست بیه معاویگ میتصم یکدوست بد و در  یکری از یبود، به واسطه اثرپذ

 1شد.و عاقبت به شر   ،پناهنده
 خلوت نکردن با نامحرم ب.

 عمیران بین ابلیس نزد حضرت موسی»فرمود   در حدیثی به نقل از پیامبر امام صادق
ن و نه او با کنه تو با زنی خلوت  !ای موسیهای مهمی کرد و از جمله گفت   به او سفارشرفت و 

ه مین خیودم همیدم آنیان کینیمگیر ا ،نندک چ مرد و زنی با هم خلوت نمییزیرا ه ؛ندکخلوت تو 
 2. «اران منینه  ،خواهم شد

 گوید  می« محمد طیار»فردی به نام 

ای وارد شیدم کیه دو گشتم تا آن را اجاره کنم. به خانه ای می وارد مدینه شدم و به دنباط خانه
او از مین کیرد.  زنیدگی میی تنها ر بود. در آن خانه، زنیها فقط یک د اتاق داشت و میان آن

فقیط ییک در اسیت و مین هیم این دو اتاق کنی؟ گفتم  میان این خانه را اجاره می پرسید 
سیتم در را ا. من نیز وسایلم را بیه آن خانیه بیردم و از زن خوبندم زن گفت  در را می جوانم.

بسته شدن در و تنها ماندن وحشیت داشیت.  ببندد، اما زن خواست که در باز باشد؛ زیرا از
من دوباره خواستم که در را ببندد؛ زیرا هم او جوان بود و هم من. زن دوبیاره امتنیاع کیرد و 

آیید. وقتیی وضیعیت را هنیین دییدم، نیزد امیام  ماند و نزد مین نمی گفت که در اتاقش می
لُْ»رفتم و از حضرت کسب تکلیف کردم. حضرت فرمود   صادق وَّ َِ يَلََُُ ج  ُالرَّ َُفِإنَّ ِمَّْ  

يَْطانَُ َماُالشَّ از آن خانه بیرون شو؛ زییرا هرگیاه میرد و  3؛َوُالَْمْرَأَةُِإَذاُخ لِّيَاُِفيُبَيٍْتُكَاَنُثَالِث ه 
 .«ای خلوت کنند، سومین نفر شیطان است زنی در خانه
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 کنترل چشم ج.

توانید از گناهیان  شم است کیه مییکنترط ه ،سازی محیط از مقدمات گناه سالمهای  راهاز دیگر  
ُُُِنْصيمَُ»فرمیوده اسیت   امام علی کند.زیادی جلوگیری  ُاْأَبَْصيارَُُصياِر   يَهَواِتَُغي ُّ  1؛الشَّ

  «.پوشی از حرام، هه عامل خوبی برای برگرداندن انسان از شهوات است هشم
معظیم رهبیری  علت این همه تبکید بر کنترط هشم هیست؟ مقامشاید این سؤاط مطرح شود که 

 کرده است گونه تشریح  اینعلت آن را در سینانی حکیمانه، 
به  و جور گفته اینکه اسالم اینقدر گفته هشمتان را ببندید، به نامحرم نگاه نکنید، به زن یک

که وقتی هشم به یک طرفی رفت، آن وقت بیشی  جوِر دیگر گفته، برای این است مرد یک
ماست، آن طرف خواهد رفت. حاال هه شما مرد باشید و هیه کسی که همسر ش از سهِم آن

رود آنجا. وقتیی اینجیا کیم گذاشیتی، محبیت ضیعیف  کند. یک قسمت می زن، فرقی نمی
وقت آنچه که بیرای  شود. آن بنای خانوادگی متزلزط می ،خواهد شد. محبت که ضعیف شد

دسیت خییاط خیودت بیه بیه  ،رود و آنی که برایت مضر  اسیت از دستت می ،تو الزم است
  2ای! آورده

هیای نامحرمیان را در  ای از ویژگیی گیردد، مجموعیه هران پس از آنکه به خانه بیاز میی فرد هشم
رغبیت  بیه او بیی آیید و می هیا بیا همسیرش بیر کند. سپس در مقام مقایسه آن ذهنش مجسم می

اتش را عیادی جلیوه زیرا ُانس و مصاحبت دائمی بیا همسیر، زیبیایی و جاذبیه و امتییاز ؛شود می
گیرتیر و  ، امتییازات عیادی دیگیران نیزدش هشیم«مرغ همسایه غاز اسیت» آنجا کهدهد و از  می

وظایف خیود انجام در گیری از همسر، سبب دلسرد شدن همسر و کوتاهی  شود. خرده تر می مهم
اگر زندگی آنان به جیدایی نیانجامید، کمتیرین حاصیل آن ایین اسیت کیه همسیرش را  شود. می

 کند. جو می آور و بهانه ودرنج و شکننده کرده و رفتارش را تنشز
 توان در این داستان مشاهده کرد. رسولی محالتی هرانی و عاقبت شوم آن را می نمونه این هشم

   گفت  می
نروزی  مناره رفت و پس  یگفتن اذان باال یبرااذان گفتن داشت، ههل ساط سابقه ه ک  یموذ 

ی در یکی از هشمش به دختر . ناگهانردکاطراف مسجد  یها به خانه یاهاز اتمام اذان، نگ
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اط خانه بیود، بیا یه دختر در حک یتا وقت. مشغوط شستن سر و بدن خود بودها افتاد که  خانه
به در  وقتی دختر به داخل اتاق رفت، او نیز از باالی مناره پایین آمد ورد. کب ینگاه او را تعق

شیناخت، بیا  ا میرخانه کیه او  ا از پدرش خواستگاری کرد. صاحبرفت و دختر رخانه آن 
 ن میا دریید به دیم. بایم به مسلمان دختر بدهیتوان  مین خود نییاساس آ بر تعجب گفت  ما

ن  ی.یآ اش حاضیر  برای رسیدن به خواستهوجودش را شهوت فرا گرفته بود،  ِی ه سرتاپاکمؤذ 
ها وارد شد و سپس بیرای رفیتن بیه حجلیه  دا به آیین آنشد به دین آنان در آید. از این رو ابت

د، یبیه پلیه آخیر رسی قتیو .ها باال رفت با عجله از پلهعروسی که در طبقه باالی خانه بود، 
د و یام دط نرسیکیاط پرت شد و در َدم جان سپرد و به یجا به درون ح د و از همانیش لغزیپا

 1ن جهان هشم بربست!یفر از اکبه حالت 

 یشه و یادآوریاند .9

نشدن به معصییت مطیرح شیده اسیت، اسیتفاده از نعمیت  هایی که برای آلوده از دیگر راهنمایی
ها، مرگ، حساِ  قیامیت و  یادآوری نعمت ؛نظیر تفکر و اندیشه برای یادآوری همیشگی است بی

 گیر خویشیتن نشید، هییچ اگیر انسیان از ایین راه خیدادادی بهیره نبیرد و نصییحت تبعات گناه. 
َميْنُ»فرموده است   ؛ هنانکه امام صادقتواند او را به سعادت برساند گر دیگری نمی نصیحت

ُِمْنُنَْفِسِ َُواِعظًاَُفِإنَُّ ُلَ   َُشيْئاًُُُلَْمُيَْجَصِلُاِه   کسی که خداوند واعظیی  2؛َمَواِعَظُالََّّاِ ُلَْنَُ ْغََِّيَُعَّْ  
 .«مردم هیچ نفعی برایش نیواهد داشتهای  در درونش قرار نداده باشد، قطعًا موعظه

 های الهییادآوری نعمت الف.

کیرد   هیای الهیی سیفارش می در موعظیه قیومش، آنیان را بیه ییادآوری نمعت حضرت هود
ون»  ِ ُلََصلَّك ْمَُ ْفِل ِ واُ َلَ ُاِه  ییاد  .«دید تیا رسیتگار شیوییاد آوریهای خدا را به  پس نعمت  3 َفاْذك ر 

 سپاسگزاری مراتبی دارد کیه کمتیرین .شود میخداوند ب شکر و سپاس از سب الهی،های  نعمت
 ؛ هنانکه امیام علییهای الهی در نافرمانی خداوند ُمنعم است کار نگرفتن نعمته ب مرتبه آن،

                                                           
 .325؛  کیفر گناه. سید هاشم رسولی محالتی؛ 1
 . 28؛  االمالی. محمد بن محمد مفید؛ 2
 . 69. اعراف  3
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ََُْستَِصيَّ واُبََِِّصِم ُِ»فرموده است   َُأَلَّ ِ ك ْمُِهِ  َُماُيَلَْزم  ه خداوند بیر کی ن حق  یمترک 1؛ َمَصاِصي َُُعلَ َُُأَقلُّ
 .«ش او را نافرمانی نکنیدیها ه به وسیله نعمتکن است یا ،شما دارد

 یادآوری مرگ ب.

در  مؤمنیانامییر ؛ هنانکیهاز دیگر ابزارهای جلوگیری از انجام معصیت الهی اسیت ،یاد مرگ
بیرای  ،د و میرگینکمرگ را بسیار یاد »نوشت  بکر و مردم مصر، ابی بن ضمن نامه خود به محمد

نمیود و  ادآوری مرگ سیفارش میییاران خود را به یفراوان  خدا افی است. رسوطکی یاندرزگو
ان شیما و ییای م هیا و فاصیله ننده لیذتکه ییاد میرگ، شیکی د؛ هراینکاد مرگ یار یفرمود  بس می

 2.«هاست شهوت
 هکیننید ک رواییت میی پرسییدم  میردم از پییامبر گویید  از امیام صیادق حسن صیقل می

 فرمیود  آری، پییامبر شب است. امیام صیادق کساعت، بهتر از عبادت ی کاندیشیدن ی
ُ» رد؟ حضیرت فرمیود کیر کیای است و هگونیه بایید ف هنین فرمود. گفتم  این هه اندیشه يرُّ يَم 

اكَِّ وِكَُوَُأيَْنُبَان وِكَُماُلَِ ََُلُ َْ َُفيَق ول َُأيَْنُ اِرَُفيَتََفكَّر  ه انسیان کیهنگامی  3؛ََُتَكَلَِّمينَُِبالَْخِربَِةَُوُِبال َّ
ه تیو را کیهیا  جاینید؟ آنک ،ونت داشیتندکه در تیو سیکیها  گذرد، بگوید  آن ای می نار خرابهکاز 

  «.؟ییگو جایند؟ هرا سین نمیک ،ساختند
 یادآوری قيامت ج.

ده و بردن خشم معرفیی کیر راه فرویاد معاد و قیامت را در عهدنامه مالک اشتر،  موالی متقیان
 فرموده است  

ن ییر و از تمیام ایار بگیزی زبانت را در اختیشی و قدرت و تکخشم و شدت و غضب و سر 
ن کیخود را حفیظ  ،ر انداختن حملهیامور به وسیله باز داشتن خود از شتا  در انتقام و تبخ

م بیر نفیس خیود کارت را به دست گیری، و هرگز حایو عنان اخت شود تا اینکه خشمت آرام
 4اد معاد و بازگشت به سوی خداوند بیفتی.یار به یه بسکنیواهی شد تا انی

                                                           
و نیز ر.ک  خطبه  330، حکمت533؛ تصحیح صبحی صالح؛  البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 1

 .  290حکمت و 198
 . 264؛  االمالی. محمد بن محمد مفید؛ 2
 . 54،  2؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 . 53؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامهالبالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 4
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و افسیردگی آدمیی  کامی یا زیاد یاد مرگ و قیامت بودن، سبب تلخشاید این سؤاط مطرح شود که آ
هیا در زنیدگی خیود  همه انسیانشود؟ واقعیت آن است که این مسبله کاماًل بالعکس است.  نمی

ییاد اگر اما  ،شود ها می این مشکالت باعک تلیی زندگی آن 1ستند.گرفتار مشکل یا مشکالتی ه
شان باشد، باعک تقویِت ایمان بیه پاییان آن مشیکالت و  مرگ و قیامت یکی از صفات همیشگی

 آورد. جبران الهی در قیامت خواهد شد و شادمانی را برایش به ارمغان می
شیود،  هیا نیابود نمیی هیا و بیدی کدام از نیکیباور به پاداش و کیفر اعماط و اعتقاد به اینکه هیچ 

انسیان شیود  حتی گمان به وجود معاد نییز موجیب میی. تواند عامل بازدارنده از گناهان باشد می
فردی که به معاد ایمان دارد، معتقد اسیت تمیام  کند.و از گناهان دوری  ،جانب احتیاط را رعایت

رسیدگی خواهید شید و  شز و درشت اعمالشود و به حسا  ری کارها در روز قیامت محاسبه می
 .ها را خواهد دید. بنابراین مراقب رفتار خود خواهد بود جزای آن

 یادآوری پيامد اعمال د.

آوردن زودگیذری لیذت  ییاد در پیشگیری از گناه مؤثر باشد، بهتواند  یکی دیگر از عواملی که می 
َُعيْنُ»فرموده است   ؛ هنانکه امام علیگناه و باقی ماندن تبعات آن است انَ   َِ ْب  ْ ُ لَْوُلَْمُيَََّْ ُاِه  

اِرِمِ ُلََوَجَبَُأْنُيَْجتََِّبََهاُالَْصاِقلُ  َِ کرد، بر انسان عاقل  اگر خدای سبحان از گناهان نهی هم نمی  2؛َم
 «.کندها دوری  از آنکه الزم بود 

عقل و اندیشه، سبب دورانیدیش واژه عاقل در این روایت، به این معناست که بهره بردن از نعمت ت
شدن زمینه گناه، به آثیار و پیامیدهای  هنگام آمادهشود؛ به طوری که  نگر شدن انسان می و عاقبت

ایین همیه پیامید، ارزش هنید لحظیه  فهمد که کند و می میتوجه  ،منفی زیادی که یک گناه دارد
  ردار، نقش مهمیی در بازدارنیدگیکن اندیشیدن درباره حسابرسی یشیرینی زودگذر را ندارد. بنابرا

يب واُ»فرموده است   خدا از همین روست که رسوط از گناه دارد. َْ ا َِ ب واَُأنْف َسك ْمُقَْبيَلَُأْنَُ 
ِْ ا ََ

ُُِ واُلِلَْصْر ز  ه به حسا  شما برسیند، خودتیان کش از آنیپ 3؛اْأَكْبَرَُُُِوُِزن وَهاُقَبَْلَُأْنَُ وَزن واَُوَََُجهَّ
د و خیود را یشتن را بسینجید، خویریه مورد سنجش قرار گکش از آنید و پیبرسش یبه حسا  خو

                                                           
ْنساَن فكي»سوره بلد فرموده اسیت   4. در آیه 1 م )و زنیدگی او پیر از یدیی؛ میا انسیان را در رنیج آفرَكَبكد  َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

ُالَََّّواِ يب»خوانیم   تا  غررالحکم میک 113همچنین در صفحه «. هاست( رنج ُبِالْفََجيا ِِعَُو ُبِالَْمَصا ِِبَُطاِرقٌَة نْيَاَُملِيئٌَة ا یی؛ دن ال ُّ
 «.آید ها نزد میزبان می و میهمانی است که همراه با دردها و حادثه هاست ُپر از مصیبت

 . 568؛  غررالحکم و دررالکلمبن محمد تمیمی آمدی؛ . عبدالواحد 2
 . 13؛  محاسبة النفسطاووس؛  . علی بن موسی ابن3
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 «.دین امتحان آماده سازیتر برای بزرگ
اسممتخوانوممموىماهمموراننگممر



1بیغقهرافك رهانمررررمرورمر


 گوید  می مرحوم آیت الله شیخ محمدکاظم شیرازی
هیا  از نجف تا شیراز بودم. شیب ازیمرحوم میرزا ابراهیم محالتی شیر ،همراه عالم بزرگ

نشسیت و کسیی را هیم  کیردیم، ایشیان در ییک هیادر خصوصیی تنهیا میی راق مییتیکه ا
در »فرمیود   ،ماند. علت را از ایشان سؤاط کردم پذیرفت و تا یک ساعت در تاریکی می نمی

روزی ییک سیاعت بیرای »فرمیود   ،که بیه شییراز رسییدیموقتی . «گویم شیراز به شما می
جبرانش کنم و اگر کار خوبی  ،ام ام تا اگر کار بدی کرده حاسبه اعماط روزم اختصا  دادهم

   2.«او را شکر کنم ،انجام دادم، به خاطر توفیقی که خداوند به من داده

 جهانگردی هـ.

کیرده دعیوت آمیوزی از پیشیینیان  جهانگردی و عبرترا به همگان قرآن حکیم به صورت مکرر، 
ی داشیته یها ردند تا دطکر نین سیا آنان در زمیآ» سوره حج فرموده است  46آیه  در است؛ هنانکه

ه با آن )ندای حی  را( بشینوند؟! هیرا کی یهای شنوا ا گوشینند؛ ک کقت را با آن دریه حقکباشند 
 3 .«گردد ور میک ،هاست نهیه در سکی یها ه دطکبل ؛شود نا نمییهای ظاهر ناب ه هشمک

لََفَََُفكُّراًُ»ه است  معنا فرمود المی کوتاه ولی ُپردر ک مؤمنانامیر َْ اندیشیه کیردن  4؛كََف ُِبَماُ
 .«در آنچه گذشته است، )برای سعادت انسان( کافی است

استخوانوپشِمآنگرگمانعیمان


5ر گریروپ مرگیریمراىِمهمان


رمادعاقلازسرر هراینهستیو


6چونش یرانجامفرعونانوعماد


 است، فرموده است  « رساله سعادت»که در واقع  در نامه خود به امام حسن امام علی
ادش آور. در شهرهای یبه  ،ن و آنچه را بر سرشان آمدهکفرزندم، اخبار پیشینیان را بر قلبت عرضه 
                                                           

 ؛ دفتر ششم، سایت گنجور.مثنوی معنویالدین محمد مولوی بلیی؛  . جالط1
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh64/ 

 . 14؛  های شگفت داستان. سید عبدالحسین دستغیب؛ 2
 آموزی امر شده است.  آیه دیگر نیز به جهانگردی، با هدف عبرت 12. در 3
 . 275،  2؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 4
 . ِمهان  بزرگان.5
 گنجور.؛ دفتر اوط، سایت مثنوی معنویالدین محمد مولوی بلیی؛  . جالط6

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh145/ 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh64/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh64/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh145/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh145/
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و در  جا منتقیل شیدندکه از کنین و نگاه کن در آنچه انجام دادند و اکان آثارشان سفر یآنان و در م
نیار دوسیتان که آنیان از کیابی یی می ردند. اگر این کار را انجام دادی، درکجا فرود آمدند و منزط ک

ی از آنیان خیواهی یکیزمانی هیون  کی تو هم به اندیار غربت وارد شدند و گویخود رفتند و به د
 1شد.

 پرهيز از مقدمه گناه  .10

کیه همیه احکیام الهیی دارای مصیلحت  عتقدنیدمتسنن،  امامی و معتزلیان از اهل شیعیان دوازده
تیر  تیر و مهیم ای بیرای دسیتوری بیزرگ برخیی دسیتورات الهیی، مقدمیه .هستندآشکار یا پنهان 

بیرای مصیلحتی  ای گرفتن دارای مصلحت است، ولیی خیود مقدمیه وضو ؛ برای مثاطباشند می
موجیب ، از آن جهیت کیه ها و هشدارها نیز برخی رفتارها تر یعنی نماز است. در حوزه نهی بزرگ

ناشی  خطراتبه با توجه  ؛ برای مثاطگیرند مورد نهی و هشدار الهی قرار می شود، ارتکا  گناه می
از خطیرات   رییشیگیی از طیرق پیکیضروری به عنوان  گویی و پرهیز از سینان غیر کم ،زباناز 

ب ی، نیسیتین گیام در تهیذای از بزرگیان عیده از این روکید قرار گرفته است. أمورد توصیه  ،زبان
 ؛دانند. در روایات اسالمی از دروغ شوخی نیز نهیی شیده اسیت می« کنترط زبان»له بنفس را مس

َُوُالْكَِبيَرُ» فرمود  به فرزندانش می امام سجاد .باشد هند گناه نمی هر ِغيَرُِمَّْ   اََّق واُالْكَِذَبُالصَّ

َُوَُهْزٍلَُفِإنَُّ ُِج ٍّ لَُُُِفيُك لِّ ج  ِغيِرُاْجتََرىَُعلَ ُالْكَِبيرُُِفيُُِإَذاُكََذبَُُُالرَّ د، خیواه یزیاز دروغ بپره 2؛الصَّ
ه کیند ک ر میی، انسان را دلکوهکرا دروغ یباشد و خواه بزرگ، جدی باشد و یا شوخی؛ ز کوهک

 .«از دروغ بزرگ نترسد
از روابیط   یریشیگیهیا، پ نییوردن نظیام خیانواده هیم بیه  ای بیرای عایت حجا  کامل، مقدمهر

بزرگیان دینیی نسیبت بیه ایین حساسییت بسییار  است.اد طالق و... یری از ازدینامشروع، جلوگ
 ،حجیابیبیدکارشناسیان معتقدنید  سیوز آن اسیت. تبعات و پیامدهای خانمانسبب به ، موضوع

کنید کیه  بینی را در میان همسیران ایجیاد مییهای مذهبی، نوعی بد خصو  در افراد و خانواده به
های خانوادگی در ردییف نیسیت علیل  بعضی مطالعات، نابسامانیبنا بر  .برانگیز است تالفاخ

برخیی  .داشته باشدریشه فردی همسران  تواند در مسائل بین ها می این نابسامانی دارد.طالق قرار 
                                                           

 .31، نامه392؛ تصحیح صبحی صالح؛  البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 1
 . 338،  2؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
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هیای  بیر اسیاس بررسیی 1اند. دانستهها  درصد طالق 15تا  10علت کارشناسان نیز بدحجابی را 
 .مسیائل عفیاف اسیتنکیردن ها بیه علیت بیدحجابی و رعاییت  درصد طالق 49شده، انجام 

شدن حریم روابط زن و مرد در اجتماع و گسیترش افکیار انحرافیی در  شکسته، سبب بدحجابی
 2یابد. افزایش میدر نتیجه، آمار طالق و فحشا شود و  میجامعه 
 گریزی خلوت

پذیر است، برخیی  همراهی با رفی  نابا  امکانگونه که برخی گناهان به صورت گروهی و  همان
اوقات تنهایی و فراقت را با کارهای بنابراین باید  3افتد. اتفاق مینیز در تنهایی افراد گناهان از دیگر 

 نمیود.هیای حیالط بیه عنیوان جیایگزین اسیتفاده  و از لذت کرد ... ُپر عبادی، هنری، ورزشی و
 است.بط تمرنیز ها و حاکمیت  به خانوادهش فردی، اجرایی شدن این مسبله افزون بر تال

 نماز .2

بنیده عبادت بندگان، هیچ سودی برای ساحت پروردگار غنی و قادر ندارد و همیه آثیارش متوجیه 
؛ ها وجود دارد، پیشگیری از وقوع گنیاه اسیت ترین آثاری که در همه عبادت یکی از مهم شود. می

َه ي»فرماید   هنانکه خداوند می ْْ ا ايُّ ُُ ُبُدوا َربَّ َْ اُس ا ْْ   ا النَّ ك ُُ ْْ َلَعلَّ ُُ ِذيَن ِمكْن َقكْبِل ْْ َو الَّ ُُ ِذى َخَلَق الَّ
ُقوَن  ش از شیما یه پیکیسیانی را که شما و کس کآن  ؛دینکای مردم! پروردگار خود را پرستش  4  َتتَّ

َهكا يك»فرماید   میاز گناه روزه گی دهمچنین درباره اثر بازدارن .«دیزگار شویتا پره ،دیبودند آفر ا َأيُّ
ُقكون ْْ َتتَّ ك ُُ ْْ َلَعلَّ ُُ ذيَن ِمْن َقكْبِل َلى الَّ ََ ياُم َكما ُكِتَب  ُْ الصِّ ُُ َلْي ََ ذيَن آَمُنوا ُكِتَب  کیه  کسیانیی ا 5  الَّ

هنانکه بر کسانی که قبیل از شیما بودنید واجیب شید؛  ؛روزه بر شما واجب شده !اید ایمان آورده
 «.شاید پرهیزگار شوید

آن را مایه پیشگیری پیشگیری از گناه دارد، به صراحت نماز نقشی ویژه و بسیار زیاد در آنجا که  از
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ِْ الصَّ َة ِإنَّ الصَّ َة َتْنهى» ها معرفی نموده است  از نافرمانی كر  َو َأِق َُ ِن اْلَفْحَّكاِء َو اْلُمْن و  1؛...ََ
اهمیت این مسبله تیا آنجاسیت  .«دارد می اه بازها و گن یه نماز )انسان را( از زشتکنماز را برپا دار 

ُ»است  فرموده  خدا رسوطکه  ُِإَلَّ ِ َّْكَِرُلَيْمُيَيْزَدْدُِميَنُاِه  َشاِ َُوُالْم  ِْ َُعِنُالَْف َُصََلَ    َمْنُلَْمََََُّْه  
بیه ای از نماز، جز دوری از خدا  کسی که نمازش او را از فحشا و منکر باز ندارد، هیچ بهره 2؛ب ْص اًُ

 «.دست نیاورده است
ردرزكممما  جوشممم وافزونمممیزز



3ازفرشاوم كمردرصمال  عصمت


 منبر نماز

 تقی خوانسیاریمحمد دیالعظمی س الله تیدامادشان مرحوم آ بارهدر العظمی اراکی اللهآیت
  گفته بود 

 ،شما داده و آننعمت بزرگی به  کیخدا »روزی علما و مبلغان و وعاظ را گرد آورد و گفت  
ن ید ایتوان ه میکن را خدا به شما داده است یا و الم استکنعمت طالقت لسان و فصاحت 

هیون نمیاز در خو  است یک منبر را میصو  نماز کنیید؛ د. یل مردم دهیمنبرها را تحو
با این قدرتی که خیدا بیه نند. ک می  ی به آن نگاهکوهکف شده و مردم با نظر یانظار مردم خف

توانید این اهمیت نماز را بیه میردم بفمهانیید و آن را درنظرشیان بیزرگ  داده است، می شما
 4«.کنید

 چگونگی بازدارنگی نماز

هیا بییان  از آنهای متعددی مطیرح شیده اسیت کیه برخیی  درباره هگونگی این اثر نماز، تحلیل
 5شود  می

 . بازدارندگی محدود1

بیه  باییدیعنیی نمیازگزار  است؛کام صحت و قبولی آن بازدارندگی نماز از گناه، معلوط رعایت اح
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و ... رعاییت  خاطر صحت نمازش، دستوراتی را مانند غصبی نبودن مکان و لباس، طهارت بدن
در صدد بییان عادی و معمولی است؛ در حالی که آیه  ،اثر؛ زیرا این مردود استتحلیل این کند. 

   است.اثری خا  و ویژه 
 بازدارندگی تشریعی . 2

در  کنید و انسیان نماز انسان را به صورت تشریعی از فحشا و منکر نهی میی ،برخی روایاتبنا بر 
يََلَةُ»فرموده است   خدا مییر است. رسوط ،اطاعت کردن یا نکردن ََلَُصََلَةُِلَمْنُلَْمُي ِطِعُالصَّ

َّْكَر َشاِ َُوُالْم  ِْ ََلِةَُأْنََََُّْه َُعِنُالَْف ُالصَّ که از فرمان نماز اطاعیت نکنید، نمیازش کسی  1؛َوَُطاَعة 
 .«آن است که از فحشا و منکر دوری کند ،نماز نیست و اطاعت از فرمان نماز

امیا  ،کنید یکیه دیگیری را از فحشیا و منکیرات نهیی میتشیبیه کیرد انسانی  را بهنماز شاید بتوان 
در نمیاز نییز  ؛لیاتی کندرا عمکننده  نهیالزمه نهی این نیست که شنونده حتمًا گفته  که گونه همان

 ؛ زییرا انسیانیگونه نیست که نمازگزار )به صورت تکوینی( از گناهان دور شیود اینو  هنین است
 تواند بازدارنده او از گناهان باشد. کند، نماز نیز نمی بر خالف دستورات خداوند عمل میکه 

 بازدارندگی تکوینی و طبيعی. 3

از گناه  ،هند در آینده به واسطه تقویت ملکه ایمان گزار را هرنماز، نمازبرخی تحلیلگران معتقدند 
خوانید، ولیی اهیل  نماز میی خدا جوانی از انصار با رسوط در روایتی آمده است دارد.  باز می

ُيَْومياًُ»درباره او فرمود   فحشا نیز بود. پیامبر  ِ ََََُّْها َُصََلََ   بیاخخره روزی نمیازش او را از  ؛ِإنَّ
  2اتفاقًا هنین شد و هیزی نگذشت که او توبه کرد.«. کند  حش نهی میارتکا  فوا

   نویسد  می عالمه طباطبایی
از آنجا که نماز مشتمل بر ذکر خداست و این ذکر، اواًل ایمان به وحدانیت خیدای تعیالی و 

ا گوید که خدای خود را ب یکند و به او م یرسالت و جزای روز قیامت را به نمازگزار تلقین م
اخالِ  در عبادت میاطب قرار بده و از او درخواست کن که تو را به سوی صراط مستقیم 

کنید کیه بیا روح و بیدن  یثانیًا او را وادار م هدایت کرده و از ضاللت و غضبش دور نماید.
خود متوجه ساحت عظمت و کبریایی خدا شده، پروردگار خود را با حمد و ثنا و تسیبیح و 

 .مسلکان خود و بر همه بندگان صالح سیالم بفرسیتد در آخر، بر خود و هم تکبیر یاد آورد و
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و از  -که نوعی آلیودگی روحیی اسیت - کند به اینکه از حدث  یبر این، او را وادار م افزون
خبک یعنی آلودگی بدن و لباس، خود را پاک کنید و نییز از اینکیه لبیاس و مکیان نمیازش 

مدتی کوتاه بر نماز خود پایداری کند و در انجام آن تا  پس اگر انسان .بپرهیزد ،غصبی باشد
حدی نیت صادق داشته باشد، ملکه پرهییز از فحشیا و منکیر در او پییدا خواهید شید؛ بیه 
طوری که اگر فرضًا انسان یک نفر را موکل بر خود کند که دائمًا ناظر بر احوالش باشید و او 

شود و به زیور اد  عبودیت آراسته شود، قطعًا  هنان تربیت کند که این ملکه در او پیدا را آن
دستور  ،دهد یتربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست و به بیش از آنچه که نماز او را دستور م

 1کند، وادار نیواهد کرد. ینیواهد داد و به بیش از آن مقدار که نماز به ریاضت وادارش م
قیرآن بیه نقیش وییژه نمیاز در بازدارنیدگی از با توجه بیه تصیریح شاید این سؤاط مطرح شود که 

هند احتماط در پاسخ به این پرسش مطیرح  2گناهان، هرا شاهد گناه برخی از نمازگزاران هستیم؟
 است 

 بطالن نماز الف.

وضیو، تواند یکی از دالیل این مسبله باشد؛ برای مثیاط  ادا نکردن نماز صحیح با شرایط الزم، می
دیگری مانند قرائت، رکوع و سجود و دیگر اجزا و شرایِط نماز صحیح های  تیمم، غسل و یا بیش

در  گاه نمازی از اصل باطل باشد، توقع اثرگیذاری کامیل از آن نیامعقوط خواهید بیود. نباشد. هر
ممکن است شیصی شصت و یا هفتاد »آمده است که فرمود   روایتی منسو  به امام صادق

شود کیه نمیازش  یهگونه م» پرسید . راوی «اوند نباشدسالش باشد، ولی نمازش مورد قبوط خد
زیرا خداوند دستور داده است در وضیو پاهیا را مسیح » حضرت فرمود  «.شود؟ میمقبوط واقع ن

 3.«شوید کند، ولی به جای مسح، پاها را می
 نماز نشدن قبول ب.

اگر نمیازی ابراین بنممکن است نمازی دارای شرایط ظاهری باشد، ولی مقبوط درگاه الهی نباشد. 
فرمیوده  داشته باشید. امیام صیادقاثرگذاری کامل داشت ، نباید توقع است مقبوط واقع نشده

َشياِ ُ»است   ِْ َُعيِنُالَْف َُصيََلَ    ْرَُهيْلَُمَََّصتْي   ُلَْمَُ ْقبَْلُفَلْيََّْظ  ُْ َُأ َُأْنُيَْصلََمَُأُق بِلَْتَُصََلَ    بَّ ََ َوَُمْنَُأ
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َّْكَِرُفَِبَقْ ِرُمَُ ُق بِلَْتُِمَّْ ُ الْم  هر کس دوست دارد بداند نمازش قبوط شیده ییا نیه، ببینید آییا  1؛اَُمَََّصتْ  
 نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا خیر؟ پس به هر قیدر کیه نمیازش او را از گنیاه بازداشیته

 «.، مقبوط واقع شده استاست

امل میتلف برایش ذکر شیده بیش از بیست ع کهاست  یهرایی قبوط نشدن نماز، مبحک مستقل
 فرموده است  ؛ از جمله امام صادقاست

رد و هیه ینمیاز از او نپیذ ییکن است پنجاه ساط بر انسان بگیذرد و خداونید کبه خدا سوگند مم
د یشناسی سی را میکاران خود یگان و ین است. سوگند به خدا، شما از همسایتر از ا زی سیتیه
شمردنش، آن را نیواهید پذیرفت. خداونید  کاند، به سبب سبی از شما نماز بیویکه اگر برای ک

ف شیمرده ییه خفکیزی را یین است هکند. هگونه ممک نیز جز هیز خو  و شایسته را قبوط نمی
 2رد؟!یبپذ ،شده است

 روح بودن نماز بی ج.

ایی هی بیا واژه ،در قیرآن« صیال »اقامیه کننید. لفیظ آن را نه اینکیه  ،خوانند میرا برخی افراد نماز 
اسیت. مسیلمانی کیه « داشتن نمیاز پا بر»که به معنای  است آمده« أقیموا»و « یقیمون»همچون 
ُ»فرمیوده اسیت   امبرییپ؛ هنانکه دارد، نماز در تمام زندگی او دیدنی است یپا م نماز را بر ِإنَّ

ُْ  ْ ُ ُلَ   ََلَةََُلُي كْتَب  َهاُالَْصبَْ ُلَي َصلِّيُالصَّ ْشر  َهاَُوََُلُع  ُلِلَْصْبيِ ُِمينُْْ  َُُمياَُعَقيلََُُُصيََلَِ َُُُِوُِإنََّماُي كْتَيب 
دهیم آن را هیم بیرای او ییک ه کیبل و ممکن است انسانی نماز بگزارد، ولیی ییک ششیم 3؛ِمََّْها
ه از روی توجیه و تعقیل خوانیده شیده کنویسند  سند؛ زیرا آن مقدار از نماز را برای انسان مییننو

 .«باشد

 وجود مانع د.

یعنیی اگیر میانع و  ؛نه اثیر قهیری و حتمیی ،ی نماز استیندگی از گناه، اثر طبیعی و اقتضابازدار
اگیر حیاط دارد.  یارد و نمیازگزار را از فحشیا بیاز میذگ  میاثر خود را نماز مزاحمی در بین نباشد، 
هسیتند  نماز و موانع، مانند دو کفه تیرازودر واقع کند.  یدیگر اثر نم د،ریگبمانعی جلوی اثر آن را 

کند؛ اما هنگامی که کفیه موانیع سینگینی  ینمازگزار گناه نم تر شد، سنگینکفه یاد خدا گاه که هر 
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 شود. یو مرتکب معصیت مغافل، د، نمازگزار از حقیقت یاد خدا نک

 یاد خدا .11

ه معرفیی شید گنیاهنماز به عنوان یک بازدارنیده مهیم از افزون بر اینکه سوره عنکبوت،  45در آیه 
نظرهای گوناگونی مطیرح کردنید. یاد خدا مفسران پیرامون  ت؛ به یاد خدا نیز اشاره شده است.اس

، یاد خدا بر خیالف نمیاز، بیه وقیت و شیرایط خاصیی بر پایه حدیثی منسو  به امام صادق
و نقشیی بیشیتر است تر از نماز  از فحشا و منکر، بزرگ انسان داشتن در نگاه واختصا  ندارد و 

َُأكْبَرُ »درباره  ام صادقدارد. ام ِ ُاِه  رو شدن  ادآوری خدا به هنگام روبهیمراد، »فرمود  « َوُلَِذكْر 
   1.«ا حرام الهی استیبا حالط 

 نیز فرموده است  خدا رسوط
ام غالبًا به من مشغوط و در حاط یاد و ذکیر مین  ه بندهکگاه بدانم  خداوند سبحان فرمود  هر

ن شید، اگیر بیواهید یام هنی م. وقتیی بنیدهینمیا ل میییبا خود متمااست، او را به مناجات 
آنیان  .درستی که آنان دوستان واقعی مین هسیتند شوم. به ب شود، مانعش میکی مرتیخطا

م و عقیا  ینمیا کن را هالیگاه بیواهم زم ه هرکسانی هستند کران واقعی هستند. آنان یدل
 2دارم. یم م برت و عقوبت را از مردکها هال نم، به خاطر آنک

 نشانه ذکر 

 فرموده است   خدا رسوط گناه است؛ هنانکهانسان از ، دور کردن فلسفه ذکر و یاد خدا
َُ ُاِه  َِ َُفَقْ ُنَِسيَيَُُُمْنَُأَطا َ َُوَُمْنَُعَص ُاِه  َُوَََُِلَوَ    َُوُِصيَام    َُوُِإْنُقَلَّْتَُصََلَ    َ َفَقْ َُذكََرُاِه 

َُوُِإْنُكَُ َ ُلِلْق ْر نُِاِه  َُوَََُِلَوَ    َُوُِصيَام    خیدا را ، نیدکه خدا را اطاعت کسی ک 3؛ث َرْتَُصََلَ   
ه خیدا را کیس کیباشد و آن  کاگر هه نماز و روزه و قرآن خواندنش اند است؛ اد داشتهیه ب

 اد باشد.یاگر هه نماز و روزه و قرآن خواندنش ز کرده است؛ند، خدا را فراموش کنافرمانی 
ترین مواردی است که در پیشیگیری  اولین و مهمگر هه باید توجه داشت که یاد خدا، در حقیقت ا

 .است از گناه مؤثر

                                                           
 .327،  2؛ جتفسیر عیاشید عیاشی؛ . محمد بن مسعو1
 .250؛  عدة الداعیفهد حلی؛  . احمد بن محمد ابن2
 . 399؛  معانی األخبار. محمد بن علی صدوق؛ 3
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 ازدواج یک دزد 

بیود؛  زهکیو پیا کای آراسیته و ظیاهری پیا نه مردی با ههیرهی، در شهر مدخدا در زمان رسوط
هیا، بیه  است. او در بعضی از شب انسانی نیبه و برجسته ،مانیان اهل ایی در میگو که ای گونه به

ادی ییاثاث ز و ای باال رفت وار خانهیشبی برای دزدی از د .رفت دور از هشم مردمان به دزدی می
با خودش گفت  مرا امشب دو خوشیحالی  ی که در خانه تنهاست.جواندید و زن ان خانه یدر مرا 

ه کین حاط و هیوا بیود یدر ا زن! نییتن با ایی هم درآویکمتی، ین همه اثاث قیی بردن ایکاست، 
ت و خیالف و ین همه گناه و معصییمگر بعد از ا و با خود فکر کرد زد شبی به دلیناگهان برقی غ

ا در آن روز ییآ ؟نیدک یمؤاخذه نماو را  مگر بعد از مرگ خداوند د؟شو ام مرگ دهار نمیکخطا به 
مان یبیه سییتی پشی ،تبمل شه ویزی هست؟ پس از اندیومت و عذا  و عقا  ح  راه گرکاز ح

ناگهیان  .آمید امبرییمحضیر پ وقتی که صیبح شید، بیه شد و با دست خالی به خانه برگشت.
ا  شید و یشیرف امبرییعنی آن زن جوان به محضیر پیخانه شب گذشته،  رد صاحبکمشاهده 

 ، امیانمکقصد داشتم شوهر ن .ار من استیادی در اختیثروت ز و زنی بدون شوهر هستم» گفت 
ولی میرا در وحشیت و  ،زی نبردهیهه ه اگر است؛ ام آمده گذشته به نظرم آمد دزدی به خانه شب

اگر صالح  است. م نماندهیبرا ،نمکی در آن خانه زندگی یه به تنهاکنیجرأت ا است. ترس انداخته
ل ییاگر م»به زن فرمود   و ردکحضرت به آن دزد اشاره  .«دینکد شوهری برای من انتیا  یدان می

. حضیرت آن «سیتیاز جانب من میانعی ن». زن گفت  «آورم نون به عقد او درکا اری تو را همد
مین  ،آن دزد»ت  گفی زن را برای آن شیص عقد بست. وقتی زن و شوهر به خانه رفتنید، شیوهر

میالی شیده   ب گناهکبردم، هم مرت بودم و اگر دست به دزدی زده بودم و با تو هند لحظه به سر می
آن  ،دمیرسی شب به وصاط تو نمی کیش از یب کت شهوانی؛ و بدون شیم آلوده به معصبودم و ه

ه کین مقیدر فرمیود یاد خدا افتادم و گنیاه نکیردم، خداونید هنییولی هون به  ؛  حرامیهم از طر
 1. «امشب از در  منزط وارد گردم و تا آخر عمر با تو زندگی خوشی داشته باشم

 راهب و زن پاکدامن

 آمده است   از امام سجادروایتی در 
 فقط آن زن نجیات یافیت.کشتی شکست و  ، امامردی با خانواده خود به سفر دریایی رفت

ای رساند. در آن جزیره، راهزنی بود که از هیچ گنیاهی  خود را به جزیره ،ای پاره  تیته زن بر
                                                           

 .97؛  آموزعبرتحسین انصاریان؛  1.
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؟» را دید، پرسید راهزن زن وقتی باک نداشت.  انسیان »  زن گفیت «.انسان هستی یا جین 
هیرا » راهزن که قصد نزدیکی با آن زن را کرده بود، وقتی او را پریشان دید، پرسید . «هستم

و با دسیت خیود بیه آسیمان اشیاره کیرد.  «ترسم از او می» گفت زن  «.پریشان و نگرانی؟
. «به عزت خدا سیوگند، نیه»گفت  زن  «.ای؟ آیا تا به حاط هنین کاری کرده»گفت   راهزن

گونیه  ایین ،ای کنیون هنیین کیاری نکیرده تو که تا»زن گفت   ت تبثیر خداترسِی راهزن تح
. سیپس برخاسیت و «احوالی و ترس، سزاوارترم ترسی؛ به خدا سوگند که من به پریشان می

راهبیی  در راه. کرد ؛ در حالی که به توبه و اصالح خود فکر میگشتازاش ب به سوی خانواده
مین ». جیوان گفیت  «خداوند بیواه که برایمان ابری بفرستد از»گفت   اوراهب به  را دید.

راهیب گفیت   «.کار خوبی نزد خدا ندارم که جرأت درخواست هیزی از او داشیته باشیم!
هیا سیایه  . طیولی نکشیید کیه ابیری آمید و بیر سیر آن«کنم، تو آمین بگو پس من دعا می»

رسیدند و جوان به راهی و راهیب بیه راهی   انداخت. مدتی را زیر سایه ابر راه رفتند تا به دو
 ؛تو از من بهتیری»راهی دیگر رفت. ابر با جوان همراه شد. راهب رو به جوان کرد و گفت  

جیوان  «.برای اینکه دعای تو اجابت شد، ولی دعای من اجابت نشد. ماجراییت هیسیت؟
ن ترس از هو»ماجرای خود با آن زن پاکدامن و خداترس را برایش بازگو کرد. راهب گفت  

اکنیون مواظیب  .ات آمرزییده شیده اسیت گرفت، گناهیان گذشیته  خدا همه وجودت را فرا
 1.«کارهای آینده خود باش

 فهرست منابع
مکتبیل آیلاللیه   هیا  اوط، قیم ؛البالغقه شقرح نهقجبن هبلالله؛ الحمید  الحدید، عبد ابن أبی .1

 ق.1404المرعشی النجفی، 

دار سیدالشیهداء،   ؛ هیا  اوط، قیم عقوالی اللئقالی ؛ الیدین جمهور، محمد بین زیین ابن أبی .2
 ق.1405

ام ؛فراس، مسعود بن عیسی یبن أبا .3 ؛  تنبیقه الخقوا ر و نزهقة النقوالر المعقروف بمجموعقة ور 
 ق. 1410مکتبه فقیه،   ها  اوط، قم

،  دار الکتیا  اسسیالمی [ جیابیی]ها  اوط،  ؛عدة الداعی ؛فهد حلی، احمد بن محمد  ابن .4
 ق.1407

                                                           
 .69،  2؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
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، یدار احییاء التیراث العربی  هیا  اوط، بییروت ؛تهقذیب اللغقة ؛ازهری، محمد بن احمد .13
 ق. 1421
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