
 







عایروزدوازدهمد

وَ احْمِلْنِّي  اللَهُمَ زَّيِنِّي فِيهِ بِالسِتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ اسْتُرْنِّي فِيهِ بِلِّبَاسِ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ
كُلِ مَا أَخَافُ بِعِّصْمَتِکَ ّيَا عِّصْمَةَ فِيهِ عَلَّي الْعَّدْلِ وَ الْإِنّْصَافِ وَ آمِنِّي فِيهِ مِنْ 
 :الْخَائِفِين

و کفتاف   در اين روز مرا به زيور ستر و عفت نفس بیارای و به جامه قناعتت  !ای خدا
بته نگهبتانی    .مرا ايمتن ستاز   ،چه ترسانمز هرو به کار عدل و انصاف بدار و ا بپوشان
 .ترسان عالم بخش خدا ای نگهدار و عصمت ،خود

منظومدعاترجمة
 ای ختتتدا ای ختتتالق خلتتتق ضتتتعاف  

 
 ای متتتتتدير اتفتتتتتاق و اختتتتتتالف  

 
 ده متترا زينتتت در ايتتن متتاه شتتريف    

 
 بتتا لبتتاس و پوشتتش صتتبر و عفتتاف   

 
 تتتتتا بپوشتتتتم عتتتتورتم از معصتتتتیت

 
 بتتین متتن بتتا عفتتت آيتتد، ائتتتالف      

 
 تتتوام شتتوم  ،بتتا حیتتا و شتترم و ديتتن  

 
 شتترمی کتتنم انتتدر غتتالف   تیتتغ بتتی  

 
 و داد هتتم متترا وادار کتتن بتتر عتتدل    

 
 دور گتتتتردانم ز جتتتتور اعتستتتتاف   

 
 جانتتتتتب انصتتتتتاف و ايمتتتتتان دوان

 
 کتتن متترا اهتتل قناعتتت بتتا کفتتاف      

 
 انتتتدر ايتتتن متتته ای عطتتتوف مهربتتتان

 
 کتتن معتتاف  بنتتدگانت از خطتتا متتی   

 
 يتتا رب ايمتتن کتتن متترا در متتاه ختتود  

 
 از ره لطتتتف و کتتترم ممتتتا اختتتاف   

 
 ترستتم متترا محفتتوظ دار   زآنچتته متتی 

 
 جتتتافاز ستتتباع و دزد و شتتتیطان ع  
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فقرهاولدعا

 :اللَهُمَ زَّيِنِّي فِيهِ بِالسِتْرِ وَ الْعَفَافِ

 در اين روز مرا به زيور ستر و عفت نفس بیارای !خدايا

پوشیوسترعیوبمردمستورپردهد

پوشی و  نمايیم ما را به عیب از خداوند طلب می ،در اولین عبارت از دعای امروز
لهتی  از صتفات حمیتده ا   پوشتی  زيرا ستاريت و پترده  ؛دعفت نفس آراسته و زينت ده

شتدن بتا عیتوب     در روبرو .دعوت نموده است پوشی و خداوند ما را نیز به عیب است

 امیرالمتؤمنین علتی   .هتای آنتان را مخفتی نگته داريتم      ديگران وظیفه داريم عیتب 
 :فرمايد می

اسْتُرِ  فاِنَ اهللَ سُّبْحَانَهُ ّيَحْلُمُ عَلَيْهَا وَتَكْشِفُ مَا غَابَ عَنْکَ  اِنَ لِلنَاسِ عُيُوباً فَلَا»
راستّي كه براي مردم ه ب 1:«اهللُ سُّبْحَانَهُ مَا تُحِبُ سَتْرَهُ العَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ ّيَسْتُرُ

زّيرا كه  ؛آشكار مكن، پس آن عيوبّي كه از تو پنهان است .هاّيّي است عيب
تا قّدرت  و كنّد و او را رسوا نمّي خّداي سّبحان بر آن حلم و بردباري نموده

 پوشانّد آنچه را كه تو خّداونّد سّبحان نيز مّي .هاّيت را بپوشان زشتّي ،داري
 .پوشانّدن آن را دوست داري
 همتتتته عیتتتتب خلتتتتق ديتتتتدن   

 نتتتته متتتتروت استتتتت و متتتتردی   
 

 نگهتتتتی بتتتته خويشتتتتتن کتتتتن  
 2 کتتتتتته همتتتتتته گنتتتتتتاه داری   

 

ّيَا أَّيُهَا النَاسُ طُوبَّي لِمَنْ شَغَلَهُ عَيّْبُهُ عَنْ » فِّي بَعْضِ خُطَّبِهِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
3:«عُيُوبِ النَاس

پردازد و به  می که به عیب خودشای  هحال بنده خوشا ب 
 .عیوب ديگران کاری ندارد

                                                 
 .۸525؛ حدیث غررالحكم و دررالكلم.  
 .سعدی .1

 .7  ص  ، ج  ؛مستدرک الوسائل .۸
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 مَنِ اغْتَابَ مُسْلِماً أَوْ مُسْلِمَةً لَمْ ّيَقّْبَلِ اللَهُ تَعَالَّي صَلَاتَهُ وَ لَا» :قل رسول اهلل

كسّي كه غيّبت مرد ّيا زن   :«صِيَامَهُ أَرْبَعِينَ ّيَوْماً وَ لَيْلَةً إِلَا أَنْ ّيَغْفِرَ لَهُ صَاحِّبُهُ

تعالّي نماز و روزه چهل شّبانه روز او را  خّداونّد تّبارك و ،مسلمانّي را بكنّد

 .او را بّبخشّد ،تا اّينكه شخّصّي كه غيّبت او را كرده است قّبول نخواهّد كرد

 .مرا طوری قرار بده که دنبال عیب مردم نباشميعنی  ؛ر زينت بدهخدايا مرا به ست

ی هتا  حال کسی که عیوبش او را از پرداختن به عیتب ه خوشا ب»: آمده است یدر حديث

  1.«ديگران باز داشته است

تَفْضَحْ أَحَّدا حَيْثُ سَتَرَ اللّهُ عَلَيْکَ أَعْظَمَ مِنْهُ ال وَ» :فرماّيّد مى امام صادق

حالُهُ وَاحْذَرْ أَنْ ّيَفْنى عُمْرُكَ  ّيُعْنيکَ أَمْرُهُ وَبِ نَفْسِکَ وَاصْفَحْ عَمَا اللْ بِعَيْوَاشْتَغِ

فَإِنَ نِسْيانَ الذَنْبِ مِنْ ، تَهْلِکَ نَفْسُکَ ّيَتَجِرَ بِرَأْسِ مالِکَ غَيْرُكَ وَ بِعَمَلِ غَيْرِكَ وَ

فَرِ أَسّْبابِ الْعُقُوبَةِ فِى االْجِلِ وَاشْتَغِلْ بِعَيْبِ أَعْظَمِ عُقُوبَةِ اللّهِ فِى الْعاجِلِ وَأَوْ

  :«نَفْسِکَ

 ،ختود تتو   .آبترو مکتن   رسوا و بت   ،هاي  که از او خبر دارى کس  را به بدى

قبايح  بدتر از آنچه که از ديگران خبر  ،همان انسان  هست  که خداوند غفار

 !باد رود رر تو پوشانده و نگذاشته آبرويت بب ،دارى

 .آبرو و شخصیت ديگران را محترم بدان و سع  کن از اعتبار ديگران کتم نکنت   

از اعظم مستائل زنتدگ  و    ،به عیب خود مشغول باش و براى آن بکوش که رف  عیب

از آن درگذر و بترس از  ،سود ندارد براى توانجامش که از بهترين کارهاست و هرچه 

يق غیبت و تهمتت و افتترا عمترت را فنتا     از طر ،شدن به عیب ديگران که با مشغولاين

 .کن  و اين سرمايه گرانبهاى هست  را از دست بده 

                                                 
 .همان . 
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 دونكتهمهمدرروايت

:نحرمتاشتغالبهعیوبديگرا.1

انستته و هترکس   را عبتادت د  انر مستلمان ستر عیب و کتمان سِ ،قرآن و روايات

منتد خواهتد    بتزرگ بهتره   در پیشگاه خداى بزرگ از اجر پنهان دارد،عیب مسلمان  را 

 .شد

کتردن   بايد از فاش« تخلقوا باخالق اللّه» بر اساس امر ،همه ما مسلمانان و مؤمنان

چنانچه خداوند عزيز و پروردگار مهربتان   ؛عیب پنهان  و گناه نهان  يکديگر بپرهیزيم

و بتا  اش در میان مردم با آبرو و عتزت   کردن گناه ما ابا دارد و دوست دارد بنده از فاش

 .اعتبار و کرامت زندگ  کند

:دوجوباشتغالبهعیوبخو.2

جوي  در اکثتر   جوي  از ديگران است و اين عیب عیب، از صفات بسیار بد انسان

عیتوب  کته انستان در     .شتود  ن به اعتبار و آبروى ديگتران مت   زد به ضربه جرمن ،موارد

در خود انستان استت و    ،وبگاه  بدتر از آن عیوب يا مساوى آن عی، بیند ديگران م 

علت  جز حسد و کینه در قلتب انستان نستبت بته ديگتران       ،جوي  از ديگران اين عیب

 .ندارد

مشتغول   ،جوي  از ديگران از صفات بسیار عال  انسان اين است که به جاى عیب

و  معالجه عیوب خود گردد و به تزکیه نفس و رف  عیوب از وجود خود سرگرم شتود 

فرمايتد   ارهاي  است که خداوند بزرگ توفیق آن را به انسان عنايت م از بهترين کاين 

ص خود برخاسته و بتراى طهتارت   يو عبد مؤمن در حقیقت کس  است که به رف  نقا

 .جان و تزکیه نفس زحمت بکشد

مستتحق    میآد، از جان و دل برداشته شدنفس و قلب تصفیه شد و عیوب وقت  

ه روى قلتب بتاز   وضات ربان  و الهامات ملکوت  بت فی بارشتجل  انوار ربوب  شده و 

 .شود ه  م لّلا یفهانسان مظهر مقام خل گاه است که آنگردد و  م 
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ستاريتخداوند

رسیدگی به حساب امتتش را   ،از خدا خواست که روز قیامت  پیغمبر اکرم
تتو   امتت  .من بیشتر از تو به آنها مهربتانم  !پیغمبرم :خطاب شد .خودش واگذار کنده ب

از  ،خواهم تو هم که پیغمبرشان هستتی  مین ؛من ستارالعیوبم و در خفا گناه کرده است
چقتدر   ،راستتی  .کتنم  من خودم به حساب آنهتا رستیدگی متی    .آگاه شوی  گناهان آنها

رس  که چنتین محاستب و حستاب   خوشا به حال ما امت مرحومه  !امیدوار کننده است
طوری کته در ايتن    همانروردگار مهربانمان که پس بخواهیم از پ .فی داريمئوکريم و ر

  .مان فرمايد ی حفظياز بی آبرودر آخرت هم ، هبروی ما را حفظ کردآدنیا 
 .کته گريتان استت    در حتالی ، آورنتد  ای را متی  روز قیامت بنده داريم یدر روايت

استت و   «يتوم تبتل السترائر   »امروز  :کند ؟ عرض میکنی چرا گريه می :شود میخطاب 
 .شتوم  متی شتود و متن رستوا     پرده از اسرارم برداشته متی  ،وز نزد ساير خاليقامر پس

عمتل ختود را هتم قبتی       ،شتدی  متی که در دنیا مرتکب خطا  موقعی :رسد خطاب می
اکنون کته از کتار    .نکردمرسوايت  و من بودی خوشحالاز انجامش بلکه  ؛دانستی نمی

ی متن همتان ختداي    ؟ب کتنم چگونه تو را عذا، ريزی خود پشیمانی و اشك ندامت می
 1.یتر تو امروز به عفو و اغماض من مستحق و پوشی کردم م که در دنیا عیبهست

توپاکدامنیدرقرآنعف

داری استت و عفیتف کستی استت کته در       و خويشتن یبه معنای پاکدامن ،عفاف
قترآن کتريم از ايتن ارزش انستانی و      .ختود را حفتظ کنتد    ،های نفسانی برابر خواسته

های مؤمنتان راستتین    ويژگی هايی چون عفاف ياد کرده است و يکی از با واژه، اسالمی
 .داند دامنی و عفاف میرا پاک

ترينعفتمحبوب
عفتت  ، ترين عفت نزد خداوند متعال محبوب»: فرمودند رسول مکرم اسالم 
 2.«شکم و شرمگاه است

                                                 
 . 42 ص ؛معراج السعاده . 
 .۸2ص   ،1ج   ؛الخواطر تنبیه. 1
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هتای   ابو ستاير کتت   اصتول کتافی  به نقل از کتتاب   ،قصص التّوابیندر کتاب 
  :تاخالقی آمده اس

ستفر  ، با وستايل تجتاری ختود   ، فاق عیال و اوالدشبه ات تاجری ،در زمان قديم
ند، جتز زن  دشت همته غترق    کشتی را شکست و ،های مهیب وسط دريا موج .دريا کرد
بتا لباستی   زن  .ای انتداخت  های آب او را به جزيره ای چسبیده و موج به تخته تاجر که

در  .کترد  متی  تغذيهمیوه  انشت و از درختگ تنها می ،در اين جزيره، پاره و از بین رفته
وحشتت  ، بینتد  متی  جتوان دزدی از دور زن عريتان و صتاحب جمتالی را     ،همان حال

از او  و شتود  نزديتك متی   !باشتد  یتان جن شايد از طايفته : گويد با خودش میو  کند می
کشتی ما غرق : گويد می کجا آمدی؟ از .انسانم: گويد جن هستی يا انس؟ می: پرسد می

دزد جتوان کته از    .، تنهتا متن نجتات يتافتم    بستتگانم به خواست ختدا از میتان   شد و 
يتك مرتبته آن زن رنتگ     .پیشتنهاد گنتاه داد   بته سترعت  ، بودن زن مطمئن شتد  انسان

 لرزشی که آن دزد را نیز تکتان داد  .رخسارش تغییر کرد و از ترس گناه به خود لرزيد
متن در عمترم چنتین     !ترس از ختدا : زن گفت بر سرت آمده؟ چه شده؟ چه: پرسیدو 

 (گذارد اثر مثبت میهم ی در جوان دزد کند؟ حت خوف چه می) .ام مرتکب نشده گناهی
تقصتیر از متن    ،تو که تقصیری نداری، من سزاوارترم که بترسم: گفت مرد جوان

ناراحتت   .متود هتا ن  ه کرد و توبه از گذشتته ترک گنا .زن را رها کرد و رفتپس  !است
 راهعابتدی برختورد کترد و بتا او همت     به ، رفت در اثنای راه که به سوی آبادی می، بود

رو به جوان کترد   ،عوه هم بودالد عابد که مستجاب .هوا گرم و آفتاب تابان بود .گرديد
 .بیا دعا کنیم تا خداوند سايبانی برای ما بفرستد! بینی که از آفتاب ناراحتیم می :و گفت
 .رستد  م که دعايم به جايی نمتی من يك فرد گنهکار: زير انداخت و گفتسر به جوان 

پتس متن دعتا    : عابد گفت !من آبرويی ندارم: پاسخ داد .کنیم با هم دعا می: عابد گفت
بتا   ،پس از دعای عابتد  .امیدی در دل جوان پیدا شد و قبول کرد !تو آمین بگو، کنم می

 .ابری پیدا شد و بر سرشان سايه افکند ،وردگارناگهان به امر پر .شرمساری آمین گفت
عابتد    .شد شان از هم جدا راه وند ی رسیدبر سر دو راه، رفتند طور که می همین

 ،معلوم شد ابر برای او بتوده ! عجیب است: با خودش گفت .ديد ابر همراه جوان رفت
دتی نتدارم  من عبا: جوان گفت !مگر نگفتی من گنهکارم؟: دنبالش دويد و گفت! نه من
 چه کردی؟، اين ابر رحمت برای تو و به برکت توست: عابد گفت !کارمو گنه
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، عابتد دانستت همتان تترک گنتاه      .جريان خودش را ذکر کترد  ،آن جوان تائب 
ارزش داشته و او را مورد رحمت و نظتر  ، ای که از روی صدق بوده شرمساری و توبه

 1.لطف خداوند کرده است

 انواععفت

 فكرعفتدر.1

گتوهر فتروزان تفکتر و    ، ای که خداوند به انسان هديه کرده بهاترين سرمايه گران
 .گیرد از فکر سرچشمه می، چه خیر و چه شر، تمامی اعمال و رفتار انسان .تعقل است
ورزی اين است که انسان به گناه فکر نکند  توان گفت باالترين مرحله عفت می بنابراين

  .ود را از گناه محفوظ داردو تمايالت قلبی و انديشه خ

ستبب   انديشتد و همتان   بته چیتزی متی    گاهی مؤمن»: فرمايند می امام صادق

  2.«گردد شدن او از روزی می محروم

 عفتدرنگاه.2

تیتری از تیرهتای مستموم شتیطان     ، نگاه به نامحرم» :فرمايند می پیامبر اعظم

 3.«است
       

  به نامحرم نظر، دل را کند کور
 
 

4افکنتتتد دور ،دولتخانتتته قتتتربز  
 

 

برايتت حتالل    کتردن بتدان   بته آنچته نگتاه   »: فرمايند ه میبار در اين حضرت عیسی
شتوی و   مرتکب فحشا نمی، چرا که اگر چشمت را حفظ کنی؛ نگاه نکنخیره ، نیست

 5.«چنان کن، نگاه نکنی ،توانی به لباس زنی که محرم تو نیست اگر می

                                                 
 .5۸  ص ،  ج ؛كتاب در محضر امیرالمؤمنین . 
 .6  ـ ۷  ص  ؛كارها ها و راه آسیب: حجاب و عفاف در سیما؛ فریده پیشوایی و مریم رضاییچ .1
 .1۷7، ص 4 ج  ؛مستدرک الوسائل. ۸
 . 1 ،  ص  چ  ؛از عمق چاه تا اوج ماه ؛آزار شیرازی عبدالكریم بی. 4
 .115، ص 4چ  ؛ترجمه مهدی مهریزی ؛نامه جوان متحك؛ شهری محمد محمدی ری .5
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 عفتدرگفتار.3

بتاره خطتاب بته     قرآن کتريم در ايتن   .شود در گفتار ظاهر می، عاد عفتيکی از اب
، کته در دلتش بیمتاری استت     ويید تا آنسخن نگ پس به ناز»: فرمايد همسران پیامبر می

خطاب به همستران پیتامبر    ،چند آيه شريفه هر 1.«طم  ورزد و گفتاری شايسته بگويید
آنان در ارتبتاط   بنابراين ؛گیرد میبر تمامی زنان را در ،اين حکم ولی بدون شك ؛است

هرگونته ستخن بته شتکل      .انگیتز ستخن بگوينتد    ای هتوس  گونته  نبايتد بته   ،با نامحرم
البتته متردان نیتز بته      .ساز انحراف است که بايتد از آن پرهیتز شتود    زمینه، آمیز تحريك

هترکس بتا زن   »: فرماينتد  متی  پیامبر اعظتم  .اند رعايت عفت در گفتار توصیه شده
هتزار ستال زنتدانی    ،  ای کته بتا او ستخن گفتته     بترای هتر کلمته   ، شوخی کندنامحرم 

  2.«گردد می
 عفتدررفتار.4

، های گونتاگون اجتمتاعی   الزمه حضور اجتماعی زنان و مشارکت آنها در عرصه
رعايتت عفتت در رفتتار و روابتط     ، معاشترت ستالم   .ارتباط و معاشرت با مردان است

يکی از شرايط مهم و اساسی در  3.کند از مرد طلب میاز زن و هم هم اجتماعی را نیز 
، اختالط و روابط ناستالم  .رعايت مرزبندی و حفظ حريم است، فعالیت اجتماعی زنان

 4.مورد توجه جدی استالم استت  ، عاملی برای گسترش فساد و انحراف و پرهیز از آن
خودنمتايی و  و زنتان از   مکانی به تنهايیهر مرد و زن از حضور در ، در اين خصوص

  5.اند گری در مقابل نامحرمان نهی شده جلوه
 عفتدرپوشش.5

هنجارهتای اخالقتی و   ، گزينش لباسی است که با هويت دينی، عفت در پوشش

يکتی   بدون ترديد حجاب و پوشش برای زنتان  6.شخصیت واالی انسانی سازگار باشد

                                                 
 .۸1 :احزاب.  
 . 1 ـ 12ص ؛ كارها ها و راه آسیب: حجاب و عفاف در سیما. 1
 . 1ص  ؛همان. ۸
 .۸۸ص  ؛كاوشی در حیا، غیرت و حجاب: مروارید عفاف. 4
 .پیشین .5
 .۸۸ ـ ۸1ص  ؛تأثیر پوشش اسالمی در مهار غریزه جنسی. 7
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ريم و احاديث فراوانتی  م و ضروری دين اسالم است که آياتی از قرآن کاز احکام مسل

هدف از تشري  حجتاب را   قرآن کريم .به روشنی بر آن داللت دارند از معصومان
 .داند گیری از فساد می دامنی و پیش پاک ، طهارت، يابی به تزکیه نفس دست

 رعايتعفافبرایدخترانياپسران؟

های  تمام توصیهرسد عفاف تنها به بانوان اختصاص دارد و  در نگاه اولیه به نظر می
ولی با بررسی آيات ؛ متوجه آنان است، مبنی بر لزوم رعايت عفت و پاکدامنی ،بزرگان

 .شتود  شامل متردان نیتز متی   ، دامنیم که رعايت حريم عفاف و پاکيابی می  و روايت در
هتای   چشتم  :ايمان بگتو  به مردان با»: فرمايد خطاب به مردان می، خداوند در قرآن کريم

زنتان   و پس از آن 1.«گاه به نامحرمان فروگیرند و دامان خود را حفظ کنندخود را از ن
هتای ختود را از    چشتم  :ايمان بگو به زنان با»: فرمايد دهد و می را مورد خطاب قرار می

آيته  براستاس ايتن دو    2.«نگاه به نامحرمان فروگیرند و دامتان ختويش را حفتظ کننتد    
 ؛زنان واجب و ضروری شمرده شده است هم بر مردان و هم بر رعايت عفاف، شريفه

، البتته هتر دو گتروه    .ولی گاهی مصاديق و حدود رعايت عفاف در آنان متفاوت است
 .يکسان و مشترک هستند، در لزوم داشتن عفت

 تالگویعف،فاطمهزهرا

ختود را از   آن بتانوی بزرگتوار   .آمد روزی مرد نابینايی در خانه فاطمه زهرا

، کتته شتتاهد متتاجرا بودنتتد پیتتامبر اعظتتم .جتتازه ورود دادوی پوشتتاند و ستتپس ا

 حضترت فاطمته  ! بینتد  او که تو را نمتی  ؟دخترم چرا چادر به سر کردی  :پرسیدند
او بوی مرا استشمام ، بر اين افزون .بینم من که او را می، بیند اگر او مرا نمی !پدر: گفتند

دهم که تتو پتاره تتن متن      گواهی می: فرمودند در اين هنگام رسول خدا .کند می

 3.هستی

                                                 
 . ۸: نور . 
 .1۷ ص   ؛مسئله حجاب؛ مرتضی مطهری .1
  .۸۸، ص 5ج  ؛عارفانه ؛؛ محمد خوانساری۸6، ص  ج  ؛دنیای دختران ؛نیا علی كریمی محمد. ۸
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:فقرهدومدعا

  :وَ اسْتُرْنِّي فِيهِ بِلِّبَاسِ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ 

  .لباس قناعت و لباس کفاف ؛به من دو لباس بپوشان! خدايا

بته قتول    .قدری که زندگی انسان بگذرده ب ،بودن به معاش راضی عنیيکفاف 
 .داشته باشد« آب باريکه » مردم 

:ولباسدونوعاستستر

 (عورت و غیتره )لباسی است که عیوب ظاهری انسان  :سترو لباس ظاهری (الف
 .پوشانند می را با آن
گیترد و آن   می ان راسلباسی که جلوی ذلت و خواری ان :ستر و لباس باطنی (ب

 کفاف از خداوند .2  قناعت .1 :دو چیز است
 .یمينما می ند آن را طلبچیز اشاره و از خداو و در اين دعا به آن دو

  :زينت هم بر دو نوع است
پوشتیدن   لبتاس پتاکیزه  ، زدن مسواک، کردن موها از قبیل شانه :زينت ظاهری (الف

 . ...و
 :آن دو چیز است :زينت باطنی (ب
گردد و عیوب بتاطنی   می اين نوع زينت از جانب خداوند به بندگان عطا :ستر .1

 .شود می و باعث حفظ آبروی او را پنهان ساختهبنده  (گناهان و رذائل اخالقی)
در عترش   ای هتر بنتده   :آمده است "ّيَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَ سَتَرَ الْقَّبِيحَ "در تفسیر 

دهتد کته    اين شبه در عرش درست همان فعلی را انجتام متی  . دارد الهی، مثال و شبهی
 .درست همانند آينه ،عبادت يا معصیت ؛انسان در روی زمین مشغول به آن است

نظاره  مالئکه عبادت او را از طريق اين مثال، مشغول عبادت گردد  هکه بند هرگاه
و به تب  آن، شتبه نیتز    باشد نده مشغول گناه و نافرمانی حضرت حقاگر ب اما ؛کنند می

میتان او و مالئکته   ای  هتبارک و تعالی پرد خداونداما  .دهد گناه و نافرمانی را انجام می
ايتن استت معنتای ستتاريت     ) .نبیننتد اش را  بنتده گناه و معصتیت   هاآن کند تا می حائل

 (خداوند
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دو ملکتی کته روی شتانه     :ذکتر فرمتوده   ،اهلل جزايری در انوار نعمانیه سید نعمت

هر  ،تا اعمال خوب و بد بنده را ثبت نمايند کنند می ار پیدارراست و چپ بندگان استق

برای اينکته بنتده    .و مالئکه امروز غیر از مالئکه ديروز هستند نمايند می روز تغییر پیدا

 .و مفتض  نشود دی گناه مشهور نگرددابه زي

چترا کته هترکس ختود      ؛بینتد  متی ستاريت خدا را  با چشم خود کسهر در دنیا

ضاي  نکترده   ولی خداوند او را میان مردم ؛شده از او صادر گناهان بزرگی داند چه می

 .است

باشتد کته    می از بنده ،اين نوع زينت .ستلباس تقوا، یناف و پاکدامعف :عفاف. 2

 .آلوده نکند ها ت و پاکدامنی پیشه نموده و دامن خود را به گناه و زشتیبايد عف

خداونتد هتم ستتر     ،دار نمايد ت خود را لکهد و عفدری زيادی بکن اگر بنده پرده

 1.دارد می خود را از او بر

طلبروزیبهقدرکفايت

کمی شیر : رسول خدا در مسیری به گله گوسفندان رسیدند و به شبانی فرمودند 

ختدايا بته    :دعا کردند شبان مقداری شیر برای ايشان آورد و حضرت برای او .بیاوريد

 .قدر کفاف به او روزی بده

ولتی  ؛ خواست مقداری شیر کردندحضرت از شبان ديگری در باز در جای ديگر

ختدايا بته او متال و ثتروت      :حضرت برای او دعا کردند .نیاورد آن شبان امتناع کرد و

 ،چگونته استت کته بترای اولتی کته شتیر آورد        :و گفتنتد  اصحاب تعجب کردند .بده

: ؟ حضرت فرمودند!طلب مال و ثروت نمودند ،طور دعا کرد و برای دومی حضرت آن

ر کفتاف  که بترای او از ختدا طلتب روزی بته قتد      دعای حقیقی همان دعای اول بود»

 2.«که مال زياد اسباب زحمت آدمی است چرا؛ نمودم

                                                 
 .7۸ص  عنوان الكالم؛.  
 .42 ص  ،1ج  ؛كافی .1
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 معنایقناعت

کردن به مقدار کم از کاالی مورد نیاز و رضتايت   به معنای بسنده ،قناعت در لغت
قناعتت در مقابتل حترص     ،در علم اخالق 1.دشو می به چیزی است که نصیب شخص

ر نیتاز و ضترورت   شود که شتخص بته مقتدا    می موجب ،صفت قناعت .ودر می به کار
شود انستان بته    می حرص موجبصفت  در مقابل و .بسنده کند و زايد بر آن را نطلبد

باشتد و انستان را بته     می حب دنیا ،ريشه حرص .گردآوری دارايی بیش از نیاز بپردازد
  2.دارد می از آخرت و عمل نیك باز، اشتغال به دنیا و گردآوری دارايی دلیل

باقناعتکسبعزتدرپرتوزندگی

و حرص و  قناعت است، يکی از عوامل اساسی عزت و افتخار انسان در اجتماع
عشق و عالقته بته دنیتا و    ، طم ، حرص .از عوامل ذلت و خواری انسان هستند ،طم 

آوردن دنیا دست بته هتر کتاری بزنتد و      شود آدمی برای به دست می دنیازدگی موجب
قناعت موجب دوری از ايتن  ، در مقابل .دخود را در مقابل هر کسی کوچك و ذلیل کن
 .امور و رسیدن به عزت و سربلندی است

و  عزت يافت کسی که قناعت کرد 3:«و ذَلَ مَن طَم  عَزَ مَن قَنَ » :آمده یدرحديث
 .ذلت يافت کسی که طم  ورزيد

 از طمتتت  بگتتتذر کتتته ذل متتتن طمتتت 
 

 رو قناعتتت کتتن کتته عتتز متتن قنتت      
 

 لهتتتر کتتته از درد طمتتت  باشتتتد علیتتت
 

 در بتتتر خلتتتق جهتتتان گتتتردد ذلیتتتل 
 

 ستترقت گتتر بتترد امتتوال تتتو ه کتتس بتت
 

 گتتون شتتود احتتوال تتتو  ستتخت ديگر 
 

 هتتتتتر جفتتتتتا از بهتتتتتر او داری روا 
 

 از غتتتتل زنجیتتتتر و زنتتتتدان بتتتتال   
 

 هستتت در چشتتم تتتو او ختتوار و ذلیتتل
 

 ختتتواهش از خنجتتتر بتتتران قتیتتتل    
 

 چتتتون طمتتت  بنمتتتوده در امتتتوال تتتتو
 

 بتتتتر فنتتتتای او رود آمتتتتال تتتتتو    
 

 و هتتم اهتتل طمتت  باشتتی چتتو آنگتتر تتت
 

 وفتتا راستتتی بتتدان   نتتزد متتردم بتتی   
 

                                                 
  .۸۷4، ص 4ج  ؛مجمع البحرین ؛فخرالدین طریحی.  
  .22 ـ   2 ص  ؛جامع السعادات. 1
 .47ص  ؛صد كلمه قصار مولی امیر المؤمنین از حاج شیخ عباس قمی؛ 5۸ص  ؛حادیث منظومگنج حكمت یا ا .۸
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يکی از آنها مقداری عسل داشتت و بتا نتان     .خوردن بودند دو کودک مشغول نان

 :به اولی گفت ،خورد می دومی که نان خالی .خورد و ديگری نان خالی داشت می خود

ل تو نان و عستل  يت را هم به من بده تا من هم مثها اگر ممکن است مقداری از عسل

شتوی و بته   ، بايد سگ متن  عسل به تو بدهمخواهی  می اگر :اولی به او گفت .بخورم

آن کودک که طم  نموده بتود و بته آنچته     .بیايی صورت چهار دست و پاه دنبال من ب

روی زمتین بیفتتد و    هتا  مقتداری از آن عستل   رایحاضر شد ب ،قان  نبود ،خود داشت

 1.دک راه برودچهار دست و پا دنبال آن کو

 :چه زيبا فرموده است مواليمان امیرالمؤمنین علی 

خوشا به حال كسّي كه به  2:«طُوبَّي لِمَنْ تَحَلَّي بِالْعِفَافِ وَ رَضِّيَ بِالْكِفَافِ»

 .پاكّدامنّي زّينت ّيافته و به كفاف راضّي باشّد

 ؟چهکسانیقناعترادوستدارند

:عاقالن.1

من عقل »: فرمايد می حضرت علی .ت استعقل عامل مهمی در گزينش قناع

 .کند می قناعت پیشه، که خردورزی کند آن 3:«قن 

سان از غیر خود و نیازی ان بی از جمله، قناعت را به علت آثار ارزشمند آن ،عقل 

 گزيند و آن را به ستود شتخص   می بر برای تحمل کمبودها و صبر بر آنها يافتن قدرت

 ؛کنتد  متی  از امکانات ظاهری استفاده کمتتری ، ر با قناعتگرچه انسان در ظاه .داند می

هر اندازه ستط  دانتش    .اين عمل مورد پذيرش عقل است، عاقبت قناعت دلیلولی به 

شود و با عمق بیشتری به مسائل انسانی  می شخص نسبت به جهان و نفس خود بیشتر

                                                 
 .7۸؛ ص عنوان الكالم.  

 .565۸؛ حدیث غررالحكم و دررالكلم. 1
  .52 ، ص 5ج  ؛شرح خوانساری ؛غررالحكم .۸
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آمتادگی   ،از جملته صتفت قناعتت   ، در پذيرش صفات پسنديده انستانی ، کند می توجه

 .کند می بیشتری پیدا

 1.«ّيَنّْبَغّي لِمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ اَنْ ّيَلْزَمَ الْقَناعَةَ وَالْعِفَّة»: فرمايد می حضرت علی

درک عظمتت   .سزاوار است با قناعت و عفت همراه باشد، که خود را شناخت آن

 .ر پی داردرغبتی به امور دنیا را د بینیازی و  بی، نفس و تعلق آن به عالم ملکوت

 :یفانعف.2

ی نفس نظارت کترده و آن را  ها شود عقل برخواسته می عفت و پاکدامنی موجب

انسان عفیف گرچه بر انجام بسیاری از امور  .متعادل سازد ،شيها در استفاده از خواسته

يکی از ثمترات   .دارد می کند و افسار نفس را محکم نگه می ولی خودداری ؛توانا است

خواه نیست و افتراط   زياده ،چه اينکه انسان عفیف .قناعت است ،انسان عفت در وجود

 : فرمودند امام علی .کند نمی

 .قناعت است ،ثمره عفت  2:«هثمرة العفة القناع»

 :گاندکننيادمرگوآخرت.3

خوانتد و از   متی  آدمتی را بته کفتاف و عفتاف    ، زدايتد  متی  ياد مرگ حب دنیا را

ی انستان را بته غیتر دنیتا     هتا  دهد و دلخوشتی  می ها پرهیز برداری گزاف از نعمت بهره

 .سازد می متوجه

 :فرمودند امام علی

كس فراوان به ّياد مرگ هر 3:«مَنْ أَكّْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِّيَ مِنَ الّدُنْيَا بِالْيَسِيرِ»

 .شود مّي به مقّدار كم از دنيا راضّي، باشّد

 :هازرهبرانشايستانالگوگیر (1

                                                 
  . 44، ص 7ج  ؛همان.  
  . ۸۸، ص ۸ج  ؛همان. 1
 .۸46حكمت  ؛نهج البالغه. ۸
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در ايجاد و گسترش روحیه قناعت در ، آمیز رهبران و حاکمان صال  ترفتار قناع

النتاس  »جملته معتروف    .نگترد  می زيرا جامعه به رهبر خود ؛جامعه نقش اساسی دارد

بیتانگر همتین روحیته     ،«مردم بر روش و آئین حاکمان خود هستند: علی دين ملوکهم

چته نیکوستت    .باشتد  متی  های اخالقی و رفتتاری حاکمتان آنتان    تقلید مردم از ويژگی

به امام خويش اقتدا کنند و در عین تالش و مجاهتدت در راه   شیعیان امیرالمؤمنین

 .کنند بسندهخود به اندکی از دنیا ، خدا و خدمت به مسلمانان

یازقناعتداستان

در میتان   ،مؤمن  فقیر و سخت نیازمند، پیامبر خدا زماندر  :فرمودند امام باقر
هتايش را بته   نماز همه پیامبر بود و  همراهاو در تمام اوقات  .برد میبه سر  نشینان صُفّه

ستوخت و بته نیازمنتدى و غربتت او      میدلش براى او اکرم  پیامبر .کرد ايشان اقتدا می
 .مکن میتو را ب  نیاز ، اگر چیزى به دستم برسد! اى سعد :فرمود مینگريست و  می

، بتر ستعد   ايشتان انتدوه  و  دا نرستید گذشت و چیزى به دست پیامبر خ ها تمد
و  آگتاه شتد  ، بتراى ستعد   شخداونتد ستبحان از غتم و غصته پیتامبر      .ت گرفتت شد

عرضته    جبرئیتل بته پیتامبر    .فرستتاد   را با دو درهم نزد پیامبر جبرئیل
حتال آيتا دوستت     .استت آگاه ، ه تو براى سعدخداوند از غم و غص! اى محمّد :داشت

ايتن دو  پتس   :گفتت  جبرئیل. آرى :فرمود   ؟ پیامبرنیاز گردان دارى او را ب 
 .به او بده و دستور بده تا با آنها کاسب  کنددرهم را 

 ،ستعد بتر درِ حجتره    .براى نماز ظهر بیرون رفت و را گرفت ها پیامبر خدا درهم
ستعد   کردن بلدى؟ کاسب  !اى سعد :فرمود، پیامبر خدا چون او را ديد .منتظر ايشان بود

 ! که با آن کاسب  کنمام  تاکنون مال  نداشته، خدا سوگند به :گفت

براى بته  [ آنها را]با اينها کاسب  کن و  :دو درهم را به او داد و فرمود پیامبر

  آن دو درهم را گرفت و همراه پیامبر سعد .دست آوردن روزىِ خدا به کار بینداز
 .رفت و نماز ظهر و عصر را با ايشان خواند

برخیز و در طلب روزى درآى که من از حال و روز تتو  : او فرمود به پیامبر
 !اى سعد، غمناک بودم
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فروختت   میبا دو درهم ، خريد میچنان شد که هر چه با يك درهم ، وض  سعد 

رو  دنیتا بته ستعد    بدين ترتیب .فروخت میبه چهار درهم ، خريد میو اگر با دو درهم 

، پتس در کنتار درِ مستجد    .ارش باال گرفتکرد و مال و منالش بسیار شد و کسب و ک

اقامته  ، بتالل بتراى نمتاز   کته  گاه هر .و در همان جا به کسب و کار پرداختدکان  زد 

خالف گذشتته  همچنان سرگرم دنیا بود و بر سعد، آمد میگفت و پیامبر خدا بیرون  می

نمتاز  ستاخت و نته آمتاده     میديگر نه وضوي  ، و زمان  که هنوز گرفتار دنیا نشده بود

 :گفت میو او ! باز داشته است دنیا تو را از نماز! اى سعد :فرمود می پیامبر .شد می

ختواهم بهتايش را از    میو ام  جنس فروخته، به اين آدم! چه کنم؟ اموالم را ضاي  کنم؟

 .ختتتواهم پتتتولش را بتتتدهم متتتیو ام  جتتتنس خريتتتده از ايتتتن يکتتت  .او بگیتتترم

، غمگین ز وقت  که از نادارىِ او ناراحت شده بودبیشتر ا ،پیامبر خدا از اين وض  سعد

خداوند از اندوه تو براى ! اى محمّد :بر ايشان فرود آمد و گفت جبرئیل باز. گشت

 يا اين حالِ او را؟، ل او راحالِ او ؟دارى میتر  کدام يك را دوست .آگاه شد، سعد

آخرتش را بتر بتاد    ،چرا که دنیاى او ؛لِ او رال اوحا !جبرئیال :فرمود  پیامبر

داشتتن از آخترت    مايه فتنه و باز، مال و منال همانا :کرد عرض جبرئیل .داده است

به  در اين صورت .دبه تو برگردان، را که به او دادى  میآن دو دره :به سعد بگو .است

بته ستعد    ،بیترون رفتت    پیتامبر  .گتردد  میباز ، زودى به حال  که در ابتدا داشت

به متن پتس   ، را که به تو دادم  میخواه  آن دو دره مین! سعد :فرمود برخورد و به او

دويست درهم  اصال  من در عوض آن دو درهم،! آری يا رسول اهلل :سعد گفت بده ؟

دو ، ستعد  .خواهم میمن بیش از دو درهم از تو ن! اى سعد :فرمود پیامبر .دهم می

چته گترد   به طورى کته هر  .کرد پشت اودنیا به ، از آن پسو  داد  درهم به پیامبر

  1.لش باز گشتبه حال و روز او، رفت و سعد، آورده بود

                                                 
 .  ج ؛دانشنامه میزان الحكمه؛ ی شهریمحمدی ر.  
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:فقرهسومدعا

  :وَ احْمِلْنِّي فِيهِ عَلَّي الْعَّدْلِ وَ الْإِنّْصَافِ

  .مرا اهل عدل و انصاف قرار بده !اخداي

مأموراجرایعدالتند،همه

داشتتن   ان و بخشش و بتاز اجرای عدالت و احس، های اجتماعی ترين برنامه جام 
 :فرمايد قرآن کريم می بنابراينباشد و  ها از منکر و ظلم و ستم می انسان

الْمُنكَرِ  اِنَ اهللَ ّيَأمُرُ بِالْعَّدلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِّيتاءِ ذِي الْقُرْبَّي وَ ّيَنْهَّي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ»
 1.«الّْبَغّْيِ وَ

گتردد و   م هستتی بتر محتور آن متی    همان قانونی است کته نظتام عتال    ،عدل
 ها و زمین و همه موجودات با عدالت برپا هستند و جامعه انسانی نیتز  آسمان

 .تواند از ايتن قتانون کلتی جتدا باشتد      نمی، ای از عالم هستی است که گوشه
 اوز از حد و تعدی به حقتوق جامعته،  تج، هرگونه انحراف و افراط و تفريط

 .خالف عدالت است

پتر   .مستلمین استت   اجرای عدالت در بازار، ق رعايت قسط و عدليکی از مصادي
امری واجب در مبادلته کاالهاستت و   ، های ترازو ها و مطابقت کاال با وزنه کردن پیمانه

رود  ه شمار متی از محرمات الهی ب، فروشی در معامالت فروشی و گران عدالتی و کم بی
عدالت از ملزومات گريتز از عتذاب   ، کار دارندو برای کسانی که با پیمانه و ترازو سرو

 :خدای متعال امر فرموده بنابراين .الهی است

 2.«الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَ أَوفُوا الْكَيْلَ وَ»

وظیفه عموم مؤمنین بوده و قترآن کتريم متا را     ،برقراری قسط و عدل در اجتماع
ونتد  کته خدا  ،مها و حل و فصل آنها بته قستط و عتدل رفتتار کنتی      کند در نزاع امر می

  .گان را دوست دارد عدالت پیشه

                                                 
 .62: نحل.  
 .51 : انعام. 1
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  .«فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَّدْلِ وَ أَقْسَطُوا اِنَ اهللَ ّيُحِبُ الْمُقْسِطِينَ»
اسالم برقراری عدل و داد و جلوگیری از ظلتم و ستتم را هتر چنتد بته قیمتت        

مستلمانان بتاالتر   الزم شتمرده و اجترای عتدالت را از ختون     ، جنگ با ظالم تمام شود
امکتان اقامته قستط و عتدل     ، آمیتز  های مستالمت  در صورتی که از راه بنابراين ؛داند می

مقتضتای ربوبیتت    ،امتر بته عتدل    .شتود  جهاد برای اجرای عدالت ضروری می، نباشد
از ارتکتاب   ،خدای متعال است و قرآن کريم ما را به رعايت آن فرمان داده و در مقابل

 :اشته و فرمودهفحشاء و زشتی بازد

 2.«تَفْعَلُونَ قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسّْطِلَا اِنَ اهللَ لَاّيأمَرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ مَا»

ختدايی   .خارج از دايره عدل و انصتاف استت  ، زيرا کردارهای زشت و شنی 
امتر   کند که بشتر را  ربوبیتش اقتضا می، دهنده انسان است که خالق و پرورش

 .و انصاف نمايد به عدل

 : فرمايد های ايمان دانسته و می عدل را يکی از پايه امیرالمؤمنین

 :«عَلَّي الّصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ وَ الْعَّدْلِ وَ الْجَهَادِ: اَلْاِّيْمَانُ عَلَّي اَرْبِعَ دَعَائِم»

  :که عبارتند از ايمان دارای چهار رکن و ستون است 

 .هادج .4 ؛عدل .3يقین  .2 ؛صبر .1

اهللشیخحسینکبیررفتارمتواضعانهآيت

رفتت بته    متی  وقتی برای خريتد بته قصتابی    3،اهلل شیخ حسین کبیر مرحوم آيت 
با اينکه ايشان مجتهتد   .دهی می از همان گوشتی به من بده که به همه: گفت می قصاب
و ايستتاد   می آخر صف ،رفت می به نانوايی هم که ،داد می خريد منزل را هم انجام، بود

ايتن   .الهی بودند ءشان از اولیااي .خريد نمیايشان نان  ،گرفتند نمیتا افراد جلوی او نان 
 .عدالت او بود دلیله صفت ايشان ب

                                                 
 .6: حجرات.  
 .1۷ـ  16: اعراف. 1

 . اهلل شیخ عبدالكریم حائری قرار دارد سر مزار مرحوم آیت یباالو مرقد ایشان در حرم حضرت معصومه . ۸
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معنایعدلواقسامآن

نته در   ؛کردن و اينکه انسان حد وسط کارها را انجتام بدهتد   به جاکار  يعنی ،عدل
الصه اينکه حق هر کاری را بته طتور شايستته    خ .کارش افراط داشته باشد و نه تفريط
  .ادا بکند و در حد اعتدال زندگی کند

متثال    .بر میزان عتدل استت   ،يعنی همه کارهای شخصی فرد :خود در حقعدل  .1
چون حق خدا اين است که عبتادتش   ؛عبادت خدا عدل استو  کند می خدا را عبادت

زيرا  ؛اينها از عدل است؛ متواض  باشد يا فرض کنید که انسان وقار داشته باشد و .کنی
 .مور به داشتن وقار و تواض  استأانسان م
ی ا بته گونته   ،يعنی با جامعه و افراد آن با عدالت رفتار بکند :به غیرنسبت عدل  .2

 .دبه ايشان بده، که حقی را که افراد جامعه شايستگی آن را دارند
واقعا  هر مقداری که  يعنی ؛دهدانصاف ب .به معنی نصف و نیم کردن است ،انصاف

 .نه کمتر و نه بیشتر، همان سهم و نصیبش را به او بدهد، بايد به او بدهد
به عدالت و انصاف زنتدگی  مرا وادار بر اينکه  !خدايا»گويیم  می از اين رو در اينجا

 .«کنمو رفتار 

ورواياتانصافازديدگاهقرآن

نزديکتان   چنانچه منتاف  ختود يتا    ،هادتبرخ  از مردم در مقام سخن يا اداى ش 
از ايتن رو   .حقیقت را بگويند گ  حاضر نیستندبه ساد ،خود را در معرض خطر ببینند

 :فرمايد خداوند در قرآن مجید م 
عتتدالت را رعايتتت کنیتتد حتتت  اگتتر در    ،گويیتتد کتته ستتخن متت    میهنگتتا»
شتما   ست که خداونتد اين چیزى ا .نزديکانتان بوده باشد و به عهد خدا وفا کنید مورد

 1.«کند تا متذکر شويد را به آن سفارش م 
بعضت  از   در روايات نیز سفارش زيادى درباره رعايت انصاف شده است که بته 

 .شود آنها اشاره م 

                                                 
 .51 : انعام.  
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مترا از مکتارم   : رستید و گفتت   مردى خدمت رسول ختدا  :مكارماخالق(الف
  :مردندگونه برش آن حضرت مکارم اخالق را اين .اخالق آگاه کن

 .عفو کردن کس  که به تو ستم کرده است. 1
  .پیوند با کس  که از تو بريده است .2
  .تبخشش به کس  که تو را محروم کرده اس .3
 1.گرچه به ضرر خودت باشد ،گوي  حق .4
:عالمتايمان (ب

: فرمايتد دانسته و متی   هاى مؤمن واقع  را انصاف يک  از نشانه پیامبر اکرم
  2.«است مؤمن واقع  ،باره مردم با انصاف باشدهمدردى کند و در، ا فقیرکس  که ب»

کس بتا متردم بته    هتر » :فرمايتد  متی  مؤمنان علیامیر :توسیلهکسبعز(ج
 3.«خداوند بر عزتش بیفزايد ،انصاف رفتار کند

؛ بتاالترين اعمتال سته چیتز استت     » :فرمايد م  امام صادق :بهتريناعمال(د
ن بتراى آنتا   ی،تا آنجا که هر چه براى خود دوست دار ،به مردمرعايت انصاف نسبت 

 4.«ياد خدا در هر حال و نمودن با برادرت در مال مواسات .نیز دوست بدارى

انتد کته در روز    سته دستته  » :فرمايتد  متی  امام صادق :وسیلهقرببهخدا(ه
کست  کته   ؛ دنخلق فارغ شو ترند تا از حساب قیامت از ديگران به رحمت خدا نزديك

کست  کته    .تانش دعتوت نکنتد  زيردست  کردن بته  قدرتش او را به ستم، در هنگام خشم
کس  که  .پیدا نکند به اندازه يك جو به هی  طرف گرايش ،هنگام قضاوت بین دو نفر

  5.«او خواه به ضرر او باشد يا به سود؛ حق را بگويد

:ترينتكالیفالهىسخت
 .بدهد تنسان بايد به آن اهمیولی ا ؛وار استرعايت انصاف کارى دش
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از مستائل متورد    اى که در آن برخت   نامه يکی از دوستان و ياران امام صادق
 ،عتازم مدينته بتود    االعل  کته  ، به همراه شخص  به نام عبدنیاز خود را سؤال کرده بود

خواسته بود کته بته   ( االعلی عبد)خدمت آن بزرگوار فرستاد و در ضمن از آن شخص 
 .بپرسد ،دارد حقوق  را که يك نفر مسلمان بر ساير مسلمانان ور شفاه ط

یم تستل  شترفیاب شتدم و نامته را    ختدمت امتام صتادق   : گويد االعل  م  عبد
امتا بتر    ؛مطترح ستاختم   ،باره حقوق برادران دين  داشتمحضرت کردم و سؤال  که در

بترادر   اره حقتوق جتز دربت   ،ها جتواب داد  به همه سؤال امام صادق، خالف انتظار
 .مسلمان بر برادر مسلمانش

بتتراى ختتداحافظ  بتته محضتتر  ،کتته خواستتتم از مدينتته ختتارج شتتوم  میهنگتتا

 :فرمتود  !بته ستؤال متن پاستخ نداديتد     : شرفیاب شدم و عترض کتردم   صادق امام
گتاه   آن .ترسم حقیقت را بگويم و شما عمل نکنیتد و از ديتن ختدا ختارج شتويد      م 

 :فرمود

حَتَى ، مِنْ نَفْسِهِ رْءِإِنّْصَافُ الْمَ،فْتَرَضَ اللَهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاًاإِنَ مِنْ أَشَّدِ مَا»
وَ ذِكْرُ ،مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِّي الْمَالِوَ، ّيَرْضَى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَا بِمَا ّيَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُلَا

لَكِنْ عِنّْدَ مَا حَرَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَ، لْحَمّْدُ لِلَهِاللَهِ وَاللَهِ عَلَى كُلِ حَالٍ لَيْسَ سُّبْحَانَ ا
 1:«فَيَّدَعُه

 :چیز است باره بندگان خدا سهترين تکالیف اله  در از جمله سخت
مسلمان  که با برادر طوریه ب، رعايت عدل و انصاف میان خود و ديگران. 1 

 .داشته باشد ا وى چنان رفتارىچنان رفتار کند که دوست دارد او ب خود 
مواستات   آنکه مال خود را از برادران مسلمان مضايقه نکند و بتا آنهتا بته   . 2

 .رفتار نمايد
نیستت کته    در هر حال به ياد خدا باشد و مقصود از ياد کردن ختدا ايتن  . 3

کتار   بلکه مقصود اين است که اگتر بتا   ؛للّه بگويد اللّه و الحمد پیوسته سبحان
 .در نظر بیاورد و آن کار را انجام ندهدخدا را  ،اجه شدمو  میحرا

                                                 
  .همان.  
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:انواعانصاف
نمونته   برایانصاف دارای انواع و اقسام متعددی است که در اينجا به چند مورد  

 :شود اشاره می
خنان گونه بنگرد کته بته ست    انسان بايد به سخنان ديگران آن: انصاف در سخن .1

کنتد و بته     خن خويش دفتاع مت   ونه دفاع کند که از سگ نگرد و از آن همان  خويش م 
هر چنتد  ؛ پذيرا شود يافت،طالب حق باشد و آن را در نزد هرکس و هرجا  تعبیر ديگر
 .بزرگ و پرآوازه باشد  میيك فرد عادى و او عال، گوينده حق

بتته معنتت    ،از آن ستتتايش فتتراوان شتتده   میانصتتاف کتته در روايتتات استتال   
انصتاف در   ،هتاى آن  و يک  از شاخه  خويش و ديگران است نگريستن به مناف يکسان

 .باشد  سخن م 

 :فرمايتد  در فرمان خود به مالك اشتتر متی   حضرت عل  :انصاف در عمل .2
ختانواده و   نسبت به خدا و بندگانش انصاف را از دست مده و نسبت بته اطرافیتان و  »

اى و  ستتم کترده   ،نستازى پیشته ختود    زير دستانت انصاف داشته باش که اگر انصاف
 ،کس  که خدا دشمن او باشتد  خدا دشمن اوست و ،که به بندگان خدا ستم کند کس 

 ،چنین شخص  با خدا در جنگ استت  پذيرد و عذرش را نم  ،سازد دلیلش را باطل م 
 1.«کند مگر آنکه دست از ستم بردارد و توبه

رد کته هتر   رعايت انصاف در زنتدگ  انستان مراحلت  دا    :انصاف در قضاوت. 3
انصتاف را  ، بايد بته تناستب آن موقعیتت    ،موقعیت  که قرار گرفته باشد شخص  در هر
 .ازددنیتا و آخترت انستان را تبتاه ست     ، نکتردن انصتاف   چه بسا که رعايت .رعايت کند

کس  که بر کرست  قضتاوت و    .در مقام قضاوت است ،رعايت انصاف ترين مورد مهم
اگتر تحتت    .نتدارد  یز ديگرى را منظتور بايد جز حق و حقیقت چ ،نشیند م  حکومت

خويشاوندى و دوست  به يکت  از طترفین دعتوى     دلیلقرار گیرد و يا به  تأثیر ديگران
« ما انتزل اللّته  »ما از مسیر عدالت و انصاف منحرف شده و بر خالف ، مسلمتمايل شود

کتاران و   از ستتم  ،خواهد کرد و کس  که بر خالف حکتم خداونتد داورى کنتد    حکم
 :فرمايد خداوند در قرآن کريم م  .و کافران است فاسقان
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كه   مّيآنها كه به احكا 1:«وَ مَنْ لَمْ ّيَحْكُمْ بِماََ انْزَلَ اللّهُ فَاولئِکَ هُمُ الْكاََفِرُونَ»
 .كافرنّد ،كننّد خّدا نازل كرده حكم نمى

كه   مّياكس به احكهر 2:«وَ مَنْ لَمْ ّيَحْكُمْ بِماََ أنْزَلَ اللّهُ فَاولئِکَ هُمُ الظّاََلِمُونَ»
 .ستمگر است ،خّدا نازل كرده حكم نكنّد

كسانى كه بر طّبق آنچه  3:«وَ مَنْ لَمْ ّيَحْكُمْ بِماََ انْزَلَ اللّهُ فَاولئِکَ هُمُ الْفاََسِقُونَ»
 .انّد فاسق ،كننّد خّدا نازل كرده حكم نمى

:فقرهچهارمدعا

 :مَةَ الْخَائِفِينوَ آمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِ مَا أَخَافُ بِعِّصْمَتِکَ ّيَا عِّصْ

بته   ،به عصمت ختودت  .در امانم بدار ،ترسم می از هرچیزی که از آن !خدايا
نگهداری  ،به نگهبانی خودت قسم که مرا از امور مورد ترس و حفظ خودت
 .ی امروز را در حق من مستجاب کنها کن و دعا

ستیاهی و   بینیم اهل انصاف و عدالت نیستیم و به جز رو می ،اگر کمی دقت کنیم
پس بايد از خداونتد متعتال بختواهیم کته از فضتل       .شرمندگی چیزی در دست نداريم

خود به ما ترحم کند و ما را ايمن گرداند و از مفاسد گناهان در دنیا و آخترت نجتات   
 .دهد

مفهومعصمت 

حبتل اهلل  »همتان  ، عصتمت ختدا   :اما اينکه مفهوم عصمت چیست؟ بايتد گفتت  
کند و امام هتم انستان را    که انسان را به سوی امام هدايت می قرآن کريم است «المتین

 :فرمايد می امیرالمؤمنین علی .سازد به سوی قرآن رهنمون می
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وُصُولَ اِلَّي عَمَلِ  لَا سَّبِيلَ اِلَّي الْاِحْتِرَاسِ مِنَ الذَنْبِ اِلَا بِعِّصْمَتِکَ وَ اِلَهِّي لَا»
يْفَ لِّي بِاِفادَةِ مَا أسْلَفْتَنِّي فِيهِ مَشِيَتِکَ و كَيْفَ الْخَيْرَاتِ اِلَا بِمَشِيَتِکَ فَكَ

زدن به  جز چنگ !خّداّيا 1:«بِالْاِحْتِرَاسِ مِنَ الذَنْبِ مَالَمْ تُّدْرِكَنِّي فِيهِ عِّصْمَتکَ
به عمل ، راهّي براي پرهيز از گناه نيست و اگر مشيت تو نّباشّد ،عّصمت تو

است براي كسّي كه لطف و مشيت  پس چگونه ممكن .ّيابيم خيري دست نمّي
براي  به خيرات دست ّيابّد؟ و چگونه ممكن است ،تو را با خود همراه نكرده

 از گناهان دوري كنّد؟ ،اهلل را نيافته و عّصمت خّدا را درك نكرده كسّي كه حّبل

امام  .ايمن گرديم ،بتوانیم از آنچه از آن ترس داريم ،داری صحی  امید است که با روزه

 :فرمايند مینیز  محمد باقر

 :پرسید ،گفت میبا خداى متعال سخن  عمران بن که حضرت موس   میهنگا»

؟ خداى چیست ،رضايت تو روزه بگیرد ایرخدايا پاداش کس  که در روشناي  روز ب

بهشت من و امان از ترس روز قیامت و آزادى از  ،اى موسی :متعال به او وح  کرد

 2.«پاداش اوست، آتش جهنم
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