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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

و خالق متعال برای آن ها هدفی را ترسیم  نظام هستی بیهوده آفریده نشدهپیش از این در مقدّمه بیان شد که: آفرینش و 

، و آن هدف بزرگ، با استناد به آیات و روایات متعدّد، رسیدن انسان به مقام عبودیّت است. همچنین بیان کردیم، است نموده

نمی توان راه به جائی برد. امّا حال سخن این جاست که ویژگی های اهل تقوا برای نیل به این مقصود، بدون کسب تقوا 

 چیست و اساساً متّقین چه صفاتی دارند؟

ن علیّ بن ابی طالب صلوات اهلل و سالمه ان امیرمؤمناهگذر رو به سوی دریای بی کران علم و تقوا، موالی متّقیاز این ر

که چون خورشید بر ناصیه عوالم هستی می درخشد، و کلمات گهربارش  ا وجود انفاس قدسیشعلیه، آوردیم. همو که ب

م را در و علماء عال  س دانشمندانت ملووتیش، اعااز نموده و نف جائی برای ابراز وجود غیر او نخواهد بود. همو که با جمال

نموده است. به گونه ای که همه با زبان حال و قال به این قضیه معترفند که: این جمالت از جنس  قفس سینه حبس

قی را می بیند که در ارتباط است و حقایجمالت دنیا نیست و تنها از انسانی می تواند صادر شود که با عالم غیب و ملووت 

 دیگران حتّی از وجود آن ها بی اطّالع هستند.

 در وصف موالی متّقین که: و چه خوش سروده است، استاد شعر مرحوم شهریار،

 نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت             متحیّرم چه نامم شه ملک ال فتی را

می کوشند تا با انحراف مردم از مسیر حقیقت  دشمنان خدای متعال و یاران پر تالش ابلیس امروزه همچون ادوار گذشته،

که به فرموده رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله در حدیث ثقلین، همان قرآن و عترت می باشد، ایشان را از مقام عبودیّت 

پلیدشان از آن ها سوء استفاده ه و در راستای منافع خدای متعال دور نمایند تا به این واسطه آنها را بنده و عبد خود نمود

کنند. امّا از آن جائی که فطرت خدا جوی بشر به راحتی رام شیاطین انس و جنّ نمی شود، به ناچار، بر افوار و رفتارهای 

شناسی و شیطانیشان رنگ مذهب و دین زده اند و آموزه های آلوده خود را به شول کالس ها و موتب های عرفانی و خدا

 گاهی به صورت درس اخالق های خاص، به جوامع بشری عرضه می دارند.

وتب ها و آموزه ها چیزی جز فسادهای اخالقی و مالی، ناهنااری ولی همان طور که آمارها نشان می دهد، سراناام این م

 های اجتماعی و بیماری های روحی و روانی نبوده است و نخواهد بود.

ره که یادگار حضرت امام هادی علیه السّالم است و در واقع نه تنها زیارت نامه تمامی ائمه اطهار در زیارت جامعه کبی

این گونه می  صلوات اهلل علیهم اجمعین، بلوه یک دوره امام شناسی می باشد، خطاب به حضرات معصومین علیهم السّالم

   یم:گوئ

و المُخلِصین  فی ی مَرضاةِ اهللِ و المُست قِرّین  فی ا مرِ اهللِ و التّامّین  فی مَحَبَّةِ اهللِ السّالمُ عَلی الدُّعاةِ إلی اهللِ و األدلّاءِ عَل»

. «مَلون  و رَحمَةُ اهللِ و برکاتُهُت وحیدِ اهللِ و المُظهرین  لِا مرِ اهللِ و ن هیِهِ و عِبادِهِ المُور مین  الَّذین  ال یسبِقون هُ بِالقولِ و هُم بِا مرِهِ یَع

سالم بر دعوت کنندگان به خدا و راهنمایان به سوی موجبات خوشنودی خدا و پابرجایان در کار و فرمان خدا و کامالن در 
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محبّت خدا و مخلصان در توحید خدا و آشوار کنندگان امر و نهی خدا و بندگان گرامی او همانان که روی حرف خدا حرفی 

 و رحمت و برکات خدا بر ایشان باد. نمی زنند و فرمان او را به کار می بندند

 در فراز دیگری می خوانیم:

هر کس به آستان شما آمد ناات یافت و هر که نیامد «. مَن أتاکُم ن اا و مَن ل م یَأتِوُم هَل کَ إلی اهللِ ت دعُون  و عَل یهِ ت دُلُّون »

 شوید.به هالکت افتاد، شما به سوی خدا دعوت می کنید و به او رهنمون می 

 و یا در جای دیگری از زیارت عرضه می داریم:

ل یوُم و اَأ  اِسَعَدَ مَن واالکُم و هَل کَ مَن عاداکُم و خابَ مَن جَحَدَکُم و ض لَّ مَن فارَق وُم و فازَ مَن ت مَسَّکَ بِوُم و ا مِن  مَن ل »

و نابود شد کسی که با شما به  که والیت شما را پذیرفت خوشبخت شد کسی«. سَلِمَ مَن صَدَّق وُم و هُدِیَ مَنِ اعت صَمَ بِوُم

و ناات یافت کسی  دشمنی برخاست و نا امید شد هر کس شما را انوار کرد و به گمراهی افتاد کسی که از شما جدا گشت

و  که به شما متمسّک گشت و در امان ماند آن کس که به شما پناه آورد و سالم ماند هر کس که شما را تصدیق کرد

 هدایت شد کسی که به دامن شما چنگ زد.

که همان پس با استناد به قرآن و عترت، برای کسب تقوا و صفات متّقین، برای رسیدن به مقام عبودیّت، از بهترین کالم 

حضرت  کالم علیّ بن ابی طالب علیه السّالم است، مدد گرفته و در طیّ این طریق به خود آن امیرِ )خطبه همّام( خطبه غرّاءِ

 ییا أیّها العزیزُ مَسَّنا و أهل نا الضُّرُّ و جِئنا بِبِضاعَةٍ مُزجاةٍ ف ا وفِ ل نا الو یل  و ت صَدَّق عَل ینا إنَّ اهلل  یَازِ... »متوسّل می شویم که: 

س پیمانه ما را کامل آمده ایم، پ ای عزیز! از سختی به ما و خانواده ما آسیب رسیده و با بضاعت ناچیزی«. ... المُت صَدِّقین 

 (88)سوره یوسف/آیه بده و بر ما صدقه بخش، زیرا که خدا صدقه بخشندگان را پاداش می دهد.

  سند خطبه 

ة با کمی اختالف، نقل شده و خطبه همّام از معروف ترین خطب موال علی علیه السّالم است که در کتب معتبر شیعه و سن

حفظ قرآن الزم دانسته و به شاگردان خود سفارش می نموده اند. خطبه همّام در هر پیوسته علمای بزرگ حفظ آن را مانند 

همانند تالوت قرآن، اخالقی بشمار می رفته و حتّی بعضی بزرگ ترین کتاب از نظر  ،یک از قرون اسالمی، نزد اهل دانش

ه وضو می گرفت و رو به قبله می نشست و مقیّد به خواندن آن بوده اند. یوی از اساتید بزرگوار می فرمود استادی داشتم ک

 1 می کرد.  به من می فرمود این خطبه را بخوان و در وقت خواندن می گریست و ناله 

این گونه آمده است: این خطبه از خطبه های بسیار معروف و معتبر است که « پیام امام امیرالمؤمنین علیه السّالم»در کتاب 

البالغه( نقل شده است. گروهی از راویان آن قبل از سیّد رضی و گروهی بعد از او می با سند های مختلف )غیر از نهج 

زیسته اند. صاحب کتاب مصادر نهج البالغه می گوید: از کسانی که قبل از سیّد رضی این خطبه را نقل کرده اند مرحوم 

ر کتاب خود آورده است. ابن قتیبه صدوق در امالی و ابن شعبه )معاصر شیخ صدوق( در تحف العقول و سلیم بن قیس د

)متوفّای قرن سوّم( نیز مقداری از این خطبه را در کتاب الزّهد از کتاب عیون االخبار نقل کرده است. از جمله کسانی که بعد 
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شده از سیّد رضی این خطبه را با اسناد دیگری نقل کرده اند و متن آن، نشان می دهد از منبعی غیر از نهج البالغه گرفته 

است، سبط ابن جوزی در تذکره و ابن طلحه شافعی در مطالب السؤول و کراجوی در کنز الفوائد هستند که با تفاوت هایی 

 2 آن را نقل کرده اند.

 مقدّمه خطبه

 لَهُ يُقَالُ عليه السّالم الْمُؤْمِنِينَ لِأَمِيرِ صَاحِباً أَنَّ رُوِيَ: المتّقين فيها يصف السّالم عليه له خطبة من و»

عليه  فَتَثَاقَلَ إِلَيْهِمْ أَنْظُرُ كَأَنِّي حَتَّى الْمُتَّقِينَ لِيَ صِفْ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ يَا لَهُ فَقَالَ عَابِداً رَجُلًا كَانَ هَمَّامٌ

 مُحْسِنُونَ فَلَمْ هُمْ الَّذِينَ وَ اتَّقَوْا الَّذِينَ مَعَ اللَّهَ فَإِنَّ أَحْسِنْ وَ اللَّهَ اتَّقِ هَمَّامُ يَا قَالَ ثُمَّ جَوَابِهِ عَنْ السّالم

 ثُمَّ صلّي اهلل عليه و آله النَّبِيِّ عَلَى صَلَّى وَ عَلَيْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ فَحَمِدَ عَلَيْهِ عَزَمَ حَتَّى الْقَوْلِ بِهَذَا هَمَّامٌ يَقْنَعْ

 ...«عليه السّالم:  قَالَ

 نقل. دهد مى شرح وضوح به را پرهیزکاران اعمال و روحیات و صفات آن در که( علیه السّالم) امام هاى  خطبه ترجمه: از

: کرد عرض حضرت آن به بود پرهیزکار و عابد مردى که «همّام» نام به( علیه السّالم) مؤمنان امیر اصحاب از یوى: شده

 در( علیه السّالم) امام امّا نگرم. مى چشم با را آنان گویا که کن توصیف چنان آن برایم را پرهیزکاران مؤمنان امیر اى

 و کنند پیشه تقوا که است کسانى با خداوند» که کن نیوى و بترس خدا از همّام اى: فرمودند گاه آن نموده درنگ پاسخش

 صفات گرفتند تصمیم امام که این تا( ورزید اصرار باره این در و) نشد قانع مقدار به این همّام ولى .«کارند نیوو که کسانى با

 فرمودند: ... سپس .فرستادند درود پیامبرش بر و نموده ثنا و ستایش را خداى آن از پس. کنند بازگو برایش مشروحاً را قینمتّ

 همّام كيست؟

او  درباره این که همّام کیست، میان شارحان نهج البالغه اختالف است. برخی مانند ابن ابی الحدید معتزلی معتقدند که

همّام بن شریح است، و برخی دیگر همچون علّامه مالسی رحمة اهلل علیه بر آنند که او همّام بن عبادة بن خیثم می باشد 

، )معروف است که ربیع بن خیثم همان خواجه ربیع است که نزدیک شهر 3که پسر برادر ربیع بن خیثم محسوب می شود

 4 عیان خاص امیرالمؤمنین علیه السّالم و از عارفان و عابدان و زاهدان بود.به هر حال او از شی مقدّس مشهد مدفون است(.

 علّت درنگ امام عليه السّالم

همان طور که مشاهده شد، موال امیرالمؤمنین علیه السّالم در مقام پاسخ به درخواست همّام ابتدا به جمله ای کوتاه بسنده 

ودند. درباره این که علّت درنگ موال چه بوده، مفسّرین گمانه زنی هایی کرده نموده و پس از اصرار همّام، خطبه را ایراد نم

اند که برخی از آن ها با شأن و جایگاه امامت سنخیّت ندارد. امّا برخی از احتماالت معقول تر به نظر می رسد که آن ها را 

 بیان می نمائیم.
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انی پاک و تأثیر پذیر است و شنیدن مواعظی بدان بلندی و از آن جائی که امام علیه السّالم می دانستند همّام انس-1

عمیقی، منار به پریدن مرغ جان او از قفس تن می شود، به همین جهت ابتدا امام علیه السّالم به پاسخ اجمالی اکتفا 

 نمودند.

امام علیه السّالم بیشتر  اساساً این درنگ و مختصر گوئی امام علیه السّالم، اشتیاق همّام را برای شنیدن پاسخ تفصیلی-2

 می کرد و به تبع آن تأثیر کالم حضرت علیه السّالم افزون می گردید.

ممون است در آن مالس افراد بیگانه و نامحرمی بوده باشند که امام علیه السّالم صالح نمی دانستند پیام این خطبه به -3

 ودند تا مالس از حضور اغیار خالی شود.گوششان برسد، لذا تأمّلی فرموده و از بیان خطبه خودداری نم

ادب در مقام سؤال و جواب ایااب می کند که پاسخ دهنده عاوالنه به جواب نپردازد، بلوه با تأمّل و درنگ سخن را -4

سؤال آغاز کند تا شنونده را به اهمیّت مطلب آشناتر سازد. در حدیثی می خوانیم که پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله در پاسخ 

پرسشگری، مقداری سووت و تأمّل فرمودند. کسی عرض کرد آیا می خواستید درباره این مسأله فور کنید؟ فرمودند: نه، 

  5 سووت و تأمّل من برای ارج نهادن به عمل و دانش بود.

 دستور به تقوا 

کند و آن این که: چرا امام علیه پس از بیان علّت درنگ حضرت از پاسخ تفصیلی به همّام، سؤال دیگری به ذهن خطور می 

السّالم در جواب در خواست همّام مبنی بر توصیف دقیق صفات متّقین، دستور به تقوا داده و در نهایت ثمره تقوا را به طور 

مختصر بیان می فرمایند؟ ظاهراً منظور حضرت این است که آن چه بر تو واجب و ضروری است، تحصیل تقوا به اندازه 

ناختی است که از طریق قرآن و سنّت )پیغمبر و ائمّه اطهار علیهم السّالم( به دست آورده ای و زائد بر آن بر تو معرفت و ش

مرحوم علّامه مالسی در شرح نهج البالغه می فرمایند: از آن جائی  6 واجب نیست و ضرورتی برای فحص از آن نمی باشد.

خداوند از آن نهی فرموده و منظور از احسان، اناام اوامر الهی است، لذا که مراد از تقوا، اجتناب از هرآن چیزی است که 

 7 همین کالم مختصر موال علیه السّالم، جامع تمام صفات و فضائل متّقین می باشد.

 آغاز خطبه

 لِأَنَّهُ  -مَعْصِيَتِهِمْ مِنْ آمِناً طَاعَتِهِمْ عَنْ غَنِيّاً  -خَلَقَهُمْ حِينَ الْخَلْقَ خَلَقَ تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا»

 الدُّنْيَا مِنَ وَضَعَهُمْ وَ  -مَعَايِشَهُمْ بَيْنَهُمْ فَقَسَمَ أَطَاعَهُ مَنْ طَاعَةُ تَنْفَعُهُ لَا وَ  -عَصَاهُ مَنْ مَعْصِيَةُ تَضُرُّهُ لَا

  -التَّوَاضُعُ مَشْيُهُمُ وَ الِاقْتِصَادُ مَلْبَسُهُمُ وَ الصَّوَابُ مَنْطِقُهُمُ  -فَضَائِلِالْ أَهْلُ هُمْ فِيهَا فَالْمُتَّقُونَ  -مَوَاضِعَهُمْ

 مِنْهُمْ أَنْفُسُهُمْ نُزِّلَتْ  -لَهُمْ النَّافِعِ الْعِلْمِ عَلَى أَسْمَاعَهُمْ وَقَفُوا وَ  -عَلَيْهِمْ اللَّهُ حَرَّمَ عَمَّا أَبْصَارَهُمْ غَضُّوا

 فِي أَرْوَاحُهُمْ تَسْتَقِرَّ لَمْ  -عَلَيْهِمْ اللَّهُ كَتَبَ الَّذِي الْأَجَلُ لَا لَوْ وَ  -الرَّخَاءِ فِي نُزِّلَتْ كَالَّتِي  -الْبَلَاءِ فِي

 دُونَهُ مَا فَصَغُرَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْخَالِقُ عَظُمَ  -الْعِقَابِ مِنَ خَوْفاً وَ الثَّوَابِ إِلَى شَوْقاً  -عَيْنٍ طَرْفَةَ أَجْسَادِهِمْ
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 فِيهَا فَهُمْ رَآهَا قَدْ كَمَنْ النَّارُ وَ هُمْ وَ  -مُنَعَّمُونَ فِيهَا فَهُمْ رَآهَا قَدْ كَمَنْ الْجَنَّةُ وَ فَهُمْ  -أَعْيُنِهِمْ فِي

 «.مُعَذَّبُونَ

 نا نه زیرا بود، ایمن آنان معصیت از و نیاز بى  اطاعتشان از که حالى در آفرید را مخلوق سبحان خداوند: بعد ترجمه: اما

 تقسیم بینشان را آنان معیشت و روزى. بخشد مى  نفعى او به مطیعان اطاعت نه و رساند مى  زیان او به گناهواران فرمانی

 راست، گفتارشان: اند  برجسته     صفات این داراى دنیا در پرهیزکاران امّا داد، قرار خویش جاى به دنیا در را کدام هر و کرد

 نموده، تحریم آن ها بر خداوند چه آن از را خویش چشمان. است فروتنى و تواضع رفتنشان راه و روى، میانه آنان پوشش

 و) است یوسان حالشان آسایش و بال در. اند ساخته سودمند دانش و علم شنیدن وقف را خود هاى  گوش و اند  پوشیده

 آنان هاى روح. داشت مقرّر ها  آن براى خداوند که معیّنى آمد سر و اجل نبود اگر و( سازد نمى  دگرگون را آن ها تحوّالت

 جانشان و روح در آفریدگار و خالق گرفت،  نمى قرار جسمشان در کیفر ترس از و پاداش شوق از زدن برهم چشم یک حتّى

 چشم با را بهشت که مانند  مى کسى به ها آن. است کوچک نظرشان در خداوند غیر( جهت به همین) کرده جلوه بزرک

  است. معذّب آن در و کرده، مشاهده را دوزخ آتش که هستند کسى همچون و است متنعّم آن در و دیده

 خداي متعال بي نياز از تقواي بندگان

 لَا لِأَنَّهُ مَعْصِيَتِهِمْ مِنْ آمِناً طَاعَتِهِمْ عَنْ غَنِيّاً خَلَقَهُمْ حِينَ الْخَلْقَ خَلَقَ تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا(»1)

 حالى در آفريد را مخلوق سبحان خداوند: بعد اما أَطَاعَهُ. مَنْ طَاعَةُ تَنْفَعُهُ لَا وَ عَصَاهُ مَنْ مَعْصِيَةُ تَضُرُّهُ

 رساند مى  زيان او به گناهكاران فرماني نا نه زيرا بود، ايمن آنان معصيت از و نياز بى  اطاعتشان از كه

 .«بخشد مى  نفعى او به مطيعان اطاعت نه و

امام علیه السّالم در آغاز خطبه به بیان این نوته مهمّ می پردازند که خداوند از همگان بی نیاز است و اگر دستورات سنگین 

جاه و جالل خدا نیست، بلوه برای پیمودن راه توامل انسان و متعدّدی درباره تقوا در این خطبه می آید، برای افزودن به 

است. دلیل آن روشن است، زیرا اوّالً خداوند وجودی است بی نهایت از هر جهت و کامل مطلق و چنین وجودی کمبود و 

دامن نقصانی ندارد که بخواهد از طریق ستایش و اطاعت بندگان کمالی بپذیرد و اگر همه کائنات هم کافر شوند بر 

کبریاییش گردی نمی نشیند، زیرا مخلوقات ناتوان تر از آنند که بتوانند زیانی به ذات پاکش برسانند. ثانیاً مخلوقات هر چه 

دارند از اوست و از برکات فیض او و بازگرداندن فیض او به او معنا ندارد. همگی ریزه خوار خوان نعمت او، بلوه وابسته به 

خدای  8می شوند: )اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها(. ای رابطه آن ها با خدا قطع شود، نابود وجود اویند که اگر لحظه

از سوره مبارکه طه، که می  15متعال در جای جای قرآن کریم به این مطلب تصریح  می فرماید، از همین دسته است، آیه

 خداوند تنها خدائید به نیازمند( همگى) شما مردم اى «.الْحَمِید الْغ نِیُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِل ى الْفُق راءُ أ نْتُمُ النَّاسُ أ یُّهَا یا»فرماید: 

  است.  ستایش و حمد گونه هر شایسته و نیاز بى  که است

 تقسيم ارزاق
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 كرد تقسيم بينشان را آنان معيشت و روزى مَوَاضِعَهُمْ. الدُّنْيَا مِنَ وَضَعَهُمْ وَ مَعَايِشَهُمْ بَيْنَهُمْ فَقَسَمَ (»2)

 «.داد قرار خويش جاى به دنيا در را كدام هر و

 ق سَمْنا ن حْنُ رَبِّک رَحْمَتَ یَقْسِمُون  هُمْ أ »این کالم امام علیه السّالم در واقع به این آیه شریفه از قرآن کریم اشاره دارد: 

 مِمَّا خ یْرٌ رَبِّکَ رَحْمَتُ وَ سُخْرِیًّا بَعْضاً بَعْضُهُمْ لِیَتَّخِذ  دَرَجاتٍ بَعْضٍ ف وْق  بَعْض هُمْ رَف عْنا وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِی مَعِیش ت هُمْ بَیْن هُمْ

 و کردیم تقسیم میانشان در دنیا حیات در را آن ها معیشت ما! کنند؟ مى تقسیم را پروردگارت رحمت آنان آیا «.یَاْمَعُون

 آنچه تمام از پروردگارت رحمت و( نمایند تعاون هم با و) کرده مسخَّر را یودیگر تا دادیم برترى بعضى بر را بعضى

 (32است. )سوره زخرف/آیه بهتر کنند  مى آورى جمع

 اللَّهِ عَل ى إاِلَّ الْأ رْضِ فِی دَابَّةٍ مِنْ ما وَ»خدای متعال در قرآن کریم خود را متوفّل رزق و روزی خالئق می داند و می فرماید: 

 او! خداست بر او روزى اینوه مگر نیست زمین در اى  جنبنده هیچ«. مُبِین کِتابٍ فِی کُلٌّ مُسْت وْدَعَها وَ مُسْت ق رَّها یَعْل مُ وَ رِزْقُها

. [خدا علم کتاب در محفوظ، لوح در! ]است ثبت آشوارى کتاب در این ها همه داند  مى را انتقالش و نقل محل و قرارگاه

سوره زخرف هم تصریح به این مطلب شد که تقسیم ارزاق هم با خدای متعال است )نحنُ  32( و در آیه 6)سوره هود/آیه

 الرِّزْق  یَبْسُطُ رَبِّی إِنَّ قُلْ»ق سَمنا بین هُم...(. در بعضی دیگر از آیات آمده که وسعت و تنگی روزی نیز به خواست خداست: 

 کند، مى تنگ یا وسیع بخواهد کس هر براى را روزى من پروردگار: بگو«. یَعْل مُون  ال النَّاسِ أ کْث ر  لوِنَّ وَ یَقْدِرُ وَ یَشاءُ لِمَنْ

آیه دیگر در قرآن  8( البته در این مضمون و قریب به همین کلمات، حدود 36دانند. )سوره سبأ/آیه نمى مردم بیشتر ولى

 کالم از بیان آن خودداری می نمائیم. کریم موجود است که به جهت خودداری از اطاله

 ف عَدَل  السَّعَةِ وَ الضِّیقِ عَل ى ق سَّمَهَا ق لَّل هَا وَ وَ ف و ثَّر هَا الْأ رْزَاق  ق دَّرَ وَ»در این رابطه موال امیرالمؤمنین علیه السّالم می فرمایند: 

 وَ ف اق تِهَا عَق ابِیل  بِسَعَتِهَا ق ر ن  ثُمَّ ف قِیرِهَا وَ غ نِیِّهَا مِنْ الصَّبْر  وَ الشُّوْر  بِذ لِکَ لِیَخْت بِر  وَ مَعْسُورِهَا وَ بِمَیْسُورِهَا أ رَادَ مَنْ لِیَبْت لِیَ فِیهَا

 بِالْمَوْتِ وَصَل  وَ أ خَّر هَا وَ ق دَّمَهَا وَ ق صَّر هَا وَ ف أ ط ال هَا الْآجَال  خ ل ق  وَ أ تْر احِهَا غُصَصَ أ فْر احِهَا بِفُر جِ وَ آف اتِهَا ط وَارِق  بِسَل امَتِهَا

 و کم گاهى: کرد گیرى  اندازه و مقدّر را )خدای متعال( روزی ها«. أ قْر انِهَا لِمَر ائِرِ ق اطِعاً وَ لِأ شْط انِهَا خ الِااً جَعَل هُ وَ أ سْبَابَهَا

 و بیازماید آن تنگى یا و روزى وسعت به بخواهد را که هر تا فرمود، تقسیم عادالنه، به طور وسعت، و تنگى به و زیاد، گاهى

 و آمیخت، در بیچارگى و فقر با را وسیع روزى سپس. دهد قرار آزمایش مورد را فقیر و غنى «صبر» و «شور» آن با

 را زندگى)مرگ( سرآمد ساخت، مقرون اندوه و غصه با را سرور و شادى دوران نمود، توأم دردناک حوادث با را تندرستى

 با و ساخت، فراهم اسبابى مرگ براى و داشت، مؤخّر یا و مقدّم آن را داد، قرار کوتاه گاهى و طوالنى گاهى را آن و آفرید

 براى است عواملى و اسباب اینها همه و) گسست هم از را مختلف پیوندهاى و پیچید، هم در را زندگى هاى  رشته مرگ

    9 انسانها(. آزمون

حال این سوال مطرح است که با وجود این شرائط، در حالی که خود خدای متعال متوفّل رزق و روزی شده و حتّی تقسیم 

آن را نیز خود به عهده گرفته است، وظیفه بندگان برای تحصیل روزی چیست و آیا آن ها برای معاش خود مسئولیّتی به 

الصه می گوئیم اگر آیات و روایات را در کنار یودیگر مشاهده نموده و بررسی عهده ندارند؟ در پاسخ به این سؤال به طور خ

نمائیم، به این نوته خواهیم رسید که تضمین رزق و تقسیم آن از ناحیه خدای متعال، در واقع به معنای زمینه سازی آن می 
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وزی را متوقّف بر تحرّک و کار و کوشش باشد. اساساً با کمی دقّت و توجّه می بینیم، در عالم خلقت خدای متعال، دادن ر

مخلوقات نموده است. این حقیقت حتّی در عال م نباتات به خوبی مشاهده می شود. گیاهان و درختان ریشه های خود را در 

اعماق زمین فرو می برند تا به آب و مواد مورد نیازشان از دل خاک، دسترسی پیدا کنند و برگ های خود را به سمت انوار 

م خورشید سوق می دهند تا از نور آفتاب برای تغذیه و رشد خود بهره مند گردند. در عال م حیوانات نیز می بینیم، حیوانات گر

برای دستیابی به غذا گاهی حتّی جان خود را به خطر می اندازند. دسته های پرندگانی را مشاهده می کنیم که برای کوچ به 

تر راه را پرواز می کنند و یا گلّه های چرندگانی که به دنبال چراگاه های سرسبز کیلومتر مناطق گرم و پر غذا، هزاران کیلوم

ها راه را با وجود خطر شوارچیان مختلف می پیمایند. در این زمینه موال امیرالمؤمنین علیه السّالم کالم شیوائی دارند، می 

 عَل ى دَبَّتْ ک یْفَ الْفِو رِ بِمُسْت دْرَکِ ل ا وَ الْبَصَرِ بِل حْظِ تُن الُ ت و ادُ ل ا هَیْئ تِهَا ل ط اف ةِ وَ اجُثَّتِهَ صِغ رِ فِی النَّمْل ةِ إِل ى انْظُرُوا»فرمایند: 

 مَوْفُول ةٌ لِصَدَرِهَا وِرْدِهَا فِی وَ لِبَرْدِهَا حَرِّهَا فِی ت اْمَعُ مُسْت ق رِّهَا فِی تُعِدُّهَا وَ جُحْرِهَا إِل ى الْحَبَّة  ت نْقُلُ رِزْقِهَا عَل ى صُبَّتْ وَ أ رْضِهَا

 جثّه آن با مورچه همین به«.الْاَامِس الْحَاَرِ وَ الْیَابِسِ الصَّف ا فِی ل وْ وَ الدَّیَّانُ یَحْرِمُهَا ل ا وَ الْمَنَّانُ یُغْفِلُهَا ل ا بِوِفْقِهَا مَرْزُوق ةٌ بِرِزْقِهَا

 راه زمین روى چگونه کنید نگاه: گردد نمى درک اندیشه و چشم با خلقتش لطافت چگونه که بنگرید ظریفش اندام و کوچک

 نگهدارى مخصوص جایگاه در و نماید، مى  نقل النه به را ها  دانه کند،  مى تالش روزیش آوردن به دست براى و رود  مى

 کند، مى  ذخیره نیست، ممون برایش کردن جمع که زمانى براى اموان، هنگام به و زمستان، براى گرما فصل در. کند  مى

 پاداش پروردگار و کند نمى  غفلت او از منّان خداوند شده، آفریده طبعش موافق و الزم خوراک و گردیده، تضمین روزیش

    10 باشد. رطوبت بى  و خشک اى  صخره میان در یا و صاف و سخت سنگى دل در که این گو سازد، نمى  محرومش دِه،

این راستا انسان نیز مستثنی نمی باشد. اصل وجود حیات و نعمات مختلف از الطاف خدای مهربان است، امّا برای در 

اکتساب آن ها باید از قدرت فوری و جسمی که خدای متعال به انسان عنایت کرده بهره برد و تحصیل رزق و روزی نمود. 

و انسان بهره ای جز نتیاه تالش و کوشش خود «. النسانِ إلّا ما سَعیوَ أن لیسَ لِ»خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: 

و «. وَ مَن یَتَّقِ اهلل  یَاعَل ل هُ مَخر جاً وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ ال یَحت سِبُ»( و یا در جای دیگر می فرماید: 32ندارد. )سوره نام/آیه

کند و از آن جا که انتظار ندارد روزیش می بخشد. )سوره  هرآن کس که تقوا پیشه کند، خداوند گشایشی در کار او ایااد می

( آری یوی از علل اجتماعی گشایش کار و کسب روزی به جهت رعایت تقوا این است که، تقوا موجب حاکمیّت 2طالق/آیه

عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی سبب گسترش روزی هاست. به روایتی که در این موضوع بسیار راه گشاست توجّه 

در میان مردم از جمله «.  فِی حَاجَةِ أ هْلِه  سَعَى  مِنْ أ عْظ مِ النَّاسِ أ جْراً مَنْ»رمائید: ق ال  رَسُولُ اللَّهِ صلّی اهلل علیه و آله: ف

افرادی که صاحب بزرگ ترین اجر و مزدند )نزد خداوند(، کسانی هستند که در راه برطرف نمودن حاجات و نیازهای خانواده 

إِنَّ الْأ شْیَاءَ ل مَّا  »همچنین موال علی علیه السّالم درباره ارتباط تنبلی و سستی با فقر می فرمایند: 11الش می نمایند.خویش ت

اهم هنگامی که موجودات با هم ازدواج کردند، کسالت و ناتوانی هم ب«. وَ الْعَاْزُ ف نُتِاَا بَیْن هُمَا الْف قْر  الْو سَلُ  ازْدَوَجَتْ ازْدَوَجَ

 12ازدواج کردند که نتیاه و ثمره این ازدواج، فقر شد.

خالصه امر آن که خدای متعال در درون وجود انسان و خارج از وجود او زمینه هائی آفریده که هرگاه دست به دست هم  

 دهند، انسان سهم خود را از روزی دریافت می کند.
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البته این نوته را هم نباید فراموش کرد که خداوند برای این که مردم در عال م اسباب گم نشوند و روزی را نتیاه منحصر به 

فرد تالش و کوشش های خود به تنهائی ندانند، گاهی به اشخاصی روزی می رساند که تالش چندانی نورده اند، و گاه 

که البته در پس همه این امور حومت بالغه ای است که قسمتی از داشته اند ) گیرد که تالش فراوانروزی را از کسانی می 

آن را می توان به عنوان آزمایش های خداوند نام برد، که طبق فرموده موال امیرالمؤمنین علیه السّالم خداوند حویم، گاه با 

، قدرت دیگری حاکم است. ولی نباید فقر و گاه با غنی بنده هایش را می آزماید( تا روشن سازد در پشت این دستگاه

فراموش کرد که این در حقیقت یک استثناء است، امّا اصل اساسی همان تالش و کوشش است. و شاید به خاطر همین 

رَبِّی ت بَارَکَ وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأ مِین  جَبْر ئِیل  أ خْبَر نِی عَنْ »مطلب است که در حدیثی از پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله آمده است: 

ف رِزْقٌ ت طْلُبُون هُ وَ رِزْقٌ   رِزْق انِ  الرِّزْق   أ ن  ت عَال ى أ نَّهُ ل نْ ت مُوتَ ن فْسٌ حَتَّى ت سْت وْمِل  رِزْق هَا ف اتَّقُوا اللَّهَ وَ اجْمِلُوا فِی الطَّل بِ وَ اعْل مُوا

ا حَر اماً لٍ ف إِنَّوُمْ آکِلُوهَا حَل الًا إِنْ ط ل بْتُمُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا وَ إِنْ ل مْ ت طْلُبُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا أ ک لْتُمُوهَیَطْلُبُوُمْ ف اطْلُبُوا أ رْزَاق وُمْ مِنْ حَل ا

تا همه روزى روح االمین جبرئیل از پروردگارم به من خبر داد که هیچ کس نمی میرد  «.وَ هِیَ أ رْزَاقُوُمْ ل ا بُدَّ ل وُمْ مِنْ أ کْلِهَا

مقدَّر خود را بخورد، از خدا پرهیز کنید و در طلب رزق آرام باشید و بدانید که رزق و روزى به دو گونه است: یک رزقى که 

شما به دنبال آنید و دیگری رزقی که آن به دنبال شماست، روزى خود را از حالل باوئید که اگر از راه حالل باوئید آن را 

روزى شما می گردد و ناچارید آن را   اگر از راه حرام طلب کنید، آن را حرام می خورید و همانحالل خواهید خورد و 

این دو گونگی روزی در واقع دلیل بر جمع میان آیات و روایاتی است که روزی را مقسوم و تضمین شده می  13بخورید.

هره گیری از روزی معرّفی می کنند. بعالوه آگاهی شمرد، و آیات و روایاتی که نقطه مقابل آن، جدّ و جهد و تالش را شرط ب

بر این دوگونگی رزق سبب می شود که: افراد حریص از حرص باز ایستند و مؤمنان خود را آلوده کارهای حرام برای طلب 

 روزی نونند و محرومان نیز به یأس و نومیدی کشیده نشوند.

 صفات اهل تقوا

 امّا التَّوَاضُعُ. مَشْيُهُمُ وَ الِاقْتِصَادُ مَلْبَسُهُمُ وَ الصَّوَابُ مَنْطِقُهُمُ الْفَضَائِلِ أَهْلُ هُمْ فِيهَا فَالْمُتَّقُونَ»(3)

 راه و روى، ميانه آنان پوشش راست، گفتارشان: اند  برجسته صفات اين داراى دنيا در پرهيزكاران

 «.است فروتنى و تواضع رفتنشان

می شویم و به وسیله کلمات نورانی حضرت امیر علیه السّالم، با حقایق صفات متّقین آشنا از این جا به بعد وارد اصل خطبه 

 می شویم. 

 اهليّتِ فضائل

در ابتدا موال امیرالمؤمنین علیه السّالم به نوته ای مهمّ و اساسی اشاره می کنند که اهل تقوا اهل فضائل هستند، نه اینوه 

گاهی فضیلتی از ایشان به دالیل مختلف صادر شود و زمان هائی هم بر ایشان بگذرد که فاقد فضیلت باشند. شاید این 

متذکّر شدند، اشاره به این مطلب است که اهل تقوا صاحب فضائلی هستند که در  اهلیّتِ از برای فضائل که حضرت به آن

وجود ایشان نهادینه شده و فضائلی که بعد از این برای متّقین بیان می شود، به قول معروف در وجودشان به صورت ملوه 
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تّفاقی و یا به انگیزه های دیگر که منشأ در آمده است. و إلّا بسیار پیش می آید که انسانی که اهل تقوا هم نیست، به طور ا

آن وجود یک حالت روحانی و صفای نفس در وجود انسان نیست، عامل برخی از این فضائل باشد ولی این دلیل بر متّقی 

بر بودن او نمی شود. مِن باب نمونه برخی از انسان ها حلیم هستند و برخی دیگر متحلِّم. اگر به رفتار هر دو بنگرید، آثار ص

و حلم را در اعمال هر دویشان می بینید، ولی این دو با هم تفاوت اساسی دارند. شخصی که حلیم است، ملوه حلم در وجود 

او شول گرفته و از او انسانی صبور ساخته که در مواقع حسّاس و در برابر بالیا و شدائد و ناهنااری ها، به واسطه این ملوه 

دهد و کاری نمی کند که دچار پریشانی و خسران شود. امّا دوّمی )متحلِّم(، فردی است عنان طاقت خویش را از کف  نمی 

که ملوه حلم و صبر در وجودش شول نگرفته و تنها در مواضعی )بنا به انگیزه های خدائی مثل اینوه تمرین حلم کند به 

ظاهر( از خود ابراز حلم می کند و در بسیاری از امید این که روزی انسان حلیمی شود و یا انگیزه های غیر خدائی مثل ریا و ت

موارد نیز عملی منافی حلم از او سر می زند. در عرف جامعه نیز از این تعبیر زیاد استفاده می شود که فالنی اهل فالن کار 

ر مقابل است، مثالً به کسی که زیاد شوخی می کند و با مزاح مأنوس است، می گویند فالنی اهل شوخی و مزاح است و د

به کسی که به ندرت شوخی می کند، هیچ گاه گفته نمی شود که او اهل شوخی و مزاح است. حال کالم حضرت نیز ناظر 

به همین مطلب است که فضیلت برای اهل تقوا اتّفاقی و دوره ای نیست بلوه ایشان اهل فضائل هستند و این ویژگی در 

است، والبتّه این اموان پذیر نیست مگر با مداومت و استمرار بر اناام  ایشان استمرار دارد و در وجودشان رسوخ کرده

 فضائل. 

 راستگوئي

راست مي  الصَّوَابُ. گفتارشان مَنْطِقُهُمُ»اوّلین توصیفی که امام علیه السّالم درباره اهل تقوا دارند این است: 

 «.باشد

امیرالمؤمنین علیه السّالم آن را به عنوان اوّلین صفت از به راستی چه سرّی در صدق لسان و راست گفتاری نهفته است که 

اوصاف متّقین بیان می فرمایند. همین موضوع انگیزه مناسبی است تا به بررسی صدق لسان در گستره قرآن و عترت 

 بپردازیم. 

 صدق و كذب در قرآن

 مَعَ کُونُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِین  أ یُّهَا یا»خدای متعال در قرآن کریم در باب صدق و راستی و پرهیز از دروغ می فرماید: 

و یا در جای دیگر از قرآن  14باشید. صادقان با و بپرهیزید، خدا( فرمان مخالفت) از! اید آورده ایمان که کسانى اى«. الصَّادِقِین 

 به که بندند مى  دروغ کسانى تنها«. الْواذِبُون هُمُ أُولئِکَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یُؤْمِنُون  ال الَّذِین  الْو ذِبَ یَفْت رِی إِنَّما»کریم می فرماید: 

        15هستند. آنها واقعى دروغگویان( آرى،) ندارند ایمان خدا آیات

همان طور که می بینید نه تنها خدای تعالی بندگان را نهی از کذب و دروغ می نماید و به تبع آن دستور به صدق در گفتار 

می دهد، بلوه باالتر از آن، امر می فرماید که با صادقان باشید. یعنی در انتخاب امام و پیشوا، دوست، استاد، هم سفر، همسر 

و ...، خالصه در کلیّه شئون، دقّت کنید با افرادی مأنوس شوید که اهل صدق و راستی باشند. به تعبیر دیگر همین که انسان 
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حال تحت -ایت نمی کند، بلوه باید مصاحبان او و کسانی که در دنیا همراه ایشان است خود اهل صدق و راستی باشد کف

وَ   إِیَّاکَ»نیز صادق باشند، لذا امام ساّاد علیه السّالم می فرمایند:  -هر عنوانی که باشند مثل امام، همسر، دوست و ...

از ماالست و همراهی انسان دروغ گو بپرهیز، «. ق رِّبُ ل کَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ ل کَ الْق رِیبف إِنَّهُ بِمَنْزِل ةِ السَّر ابِ یُ  مُصَاحَبَة  الْو ذَّابِ

البته جدای از تفاسیری  16همانا او مانند سرابی است که دور را برای تو نزدیک می کند و نزدیک را برایت دور جلوه می دهد.

روایات متعدّدی در منابع اسالمی داریم که صادقین را اهل بیت که به طور عمومی برای این آیه شریفه بیان می شود، 

عصمت و ائمه اطهار علیهم السّالم معرّفی می کند. آری به طور قطع و مسلّم مصداق واقعی و اکمل صادقین آن بزرگواران 

ند تا روز می باشند، به جهت آن که صاحب مقام عصمت کبری هستند. و در صدق و راستی ایشان الگوی بشریّت هست

قیامت، و اساساً یوی از آیات قرآن که شیعه برای اثبات امامت اهل بیت علیهم السّالم به آن استناد می کند، همین آیه 

نمی گناد. امّا آیه دیگری که ذکر شد، حامل پیغامی بس سنگین و هشدار  شریفه است که توضیح آن در این مختصر

ده عدم ایمان به آیات الهی است. چه بسیار از ما انسان ها که خود را اوّل موحّد و دهنده است و آن این که دروغ، نشان دهن

مؤمن عالم می پنداریم و در عین حال و به قول معروف: اگر پایش بیافتد به راحتی دروغ هم می گوئیم، ولی غافل از آنیم 

او ایمان ندارند. اگر پیرامون صدق گفتار و  که خدای کریم در کتاب آسمانیش، دروغ گویان را کسانی می داند که به آیات

شومی کذب و دروغ، دلیلی جز این دو آیه شریفه هم نبود، کفایت می کرد که موال علی علیه السّالم، صدق لسان را به 

وجود عنوان اوّلین ویژگی از صفات متّقین برشمارند ولی درباره ارزش صدق و پلیدی دروغ و آثار زیان بار آن روایات کثیری 

 دارد که با مطالعه حتّی برخی از آن ها، بیش از پیش به انتخاب موال علیه السّالم ایمان می آوریم.

 و امّا صدق و كذب در روايات:

از «. وَ أ دَاءِ الْأ مَان ةِ إِل ى الْبَرِّ وَ الْف اجِرِ  الْحَدِیثِ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ل مْ یَبْعَثْ ن بِیّاً إِلَّا بِصِدْقِ»عَنْ أ بِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم ق ال :  -1

امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند: خدای عزّ و جلّ پیامبری را مبعوث نورد مگر با راستگوئی و 

 17برگرداندن امانت به نیووکار و بدکار.

ءٌ اعْت ادَهُ ف ل وْ ت ر ک هُ اسْت وْحَشَ لِذ لِکَ  رُکُوعِ الرَّجُلِ وَ سُاُودِهِ ف إِنَّ ذ لِکَ ش یْ  طُولِ  وا إِل ىل ا ت نْظُرُ»  ق ال  أ بُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم:-2

 امام صادق علیه السّالم فرمودند: به طول رکوع و ساود افراد )برای تشخیص«. وَ ل وِنِ انْظُرُوا إِل ى صِدْقِ حَدِیثِهِ وَ أ دَاءِ أ مَان تِهِ

دیانتشان( نگاه نونید، چراکه )شاید( آن امری باشد که به آن عادت کرده و اگر ترکش کند به وحشت خواهد افتاد و لون به 

راستگوئی و ادای امانت او بنگرید )که این دو مورد دیگر نمی تواند بر حسب عادت باشد، بلوه ناشی از تقوای الهی و ترس 

 18از حساب و کتاب قیامت است(.

 ایت دیگری که نزدیک به همین روایت پیشین است توجّه فرمائید:به رو

  ل ا ت نْظُرُوا إِل ى ک ثْر ةِ صَل اتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ ک ثْر ةِ الْحَجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ ط نْط ن تِهِمْ»عَنْ سَیِّدِ الْأ نْبِیَاءِ مُحَمَّدٍ صلّی اهلل علیه و آله ق ال : 

از سیّد انبیاء محمّد مصطفی صلّی اهلل علیه و آله روایت شده است که «. وَ أ دَاءِ الْأ مَان ةِ  الْحَدِیثِ  صِدْقِ  انْظُرُوا إِل ى  نِبِاللَّیْلِ وَ ل وِ
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حضرتش فرمودند: به زیادی نماز و روزه مردم و حجّ و احسان و تالوت قرآن و اشتغال به عبادات ایشان در دل شب نگاه 

 19ستگوئی و ادای امانت ایشان بنگرید.نونید، بلوه به را

 الواذِبُ وَ ک رامَةٍ، وَ مَنااةٍ ش فا عَلى الصّادِقُ لِإلیمانِ، مُاانِبٌ ف إِنَّهُ الو ذِبَ جانِبُوا»قال موالنا امیرالمؤمنین علیه السّالم: -3

ایمان فاصله دارد )با ایمان سازش  از که باشید کنار بر دروغ حضرت امیر علیه السّالم فرمودند: از«. مَهان ةٍ وَ مَهواةٍ ش ر فِ عَلى

  20 است. گرفته قرار پستى و هالکت پرتگاه لب بر دروغگو امّا است بزرگوارى و ناات مسیر در راستگو ندارد(،

ه السّالم روایت است که فرمودند: از امام صادق علی«. زَک ى عَمَلُهُ  لِسَانُهُ  صَدَق   مَنْ»عَنْ أ بِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم ق ال : -4

 21کسی که زبانش به صداقت و راستگوئی خو گرفت، عمل و کردارش نیز پاکیزه و بی غلّ و غش خواهد بود.

امام زین العابدین  «.الْأُمُورِ الصِّدْقُ وَ خ یْرُ خ وَاتِیمِهَا الْوَف اء  خ یْرُ مَف اتِیحِ»علیُّ بنُ الحسینِ زینُ العابدین  علیه السّالم:   ق ال -5

علیه السّالم فرمودند: بهترین کلید گشایش کارها صداقت و درستی است و برترین سراناام آن عمل کردن و وفاء به آن می 

 22باشد.

وغ گفتن ویران کننده امام باقر علیه السّالم فرمودند: در«. الْإِیمَان  إِنَّ الْو ذِبَ هُوَ خ ر ابُ: » عَنْ أ بِی جَعْف رٍ علیه السّالم ق ال -6

 23 ایمان است.

موال امیرالمؤمنین علیه «. حَتَّى یَتْرُکَ الْو ذِبَ هَزْل هُ وَ جِدَّهُ  الْإِیمَانِ  ل ا یَاِدُ عَبْدٌ ط عْمَ»  ق ال  أ مِیرُ الْمُؤْمِنِین  علیه السّالم:-7

 24ا ترک کند، چه شوخی باشد چه جدّی.السّالم فرمودند: بنده ای طعم ایمان را نخواهد چشید تا این که دروغ ر

نبیّ «. إِلَّا مِنْ مَهَان ةِ ن فْسِهِ وَ أ صْلُ السُّخْرِیَّةِ الطُّمَأْنِین ةُ إِل ى أ هْلِ الْو ذِبِ  الْو اذِبُ  ل ا یَوْذِبُ»  ق ال  النَّبِیُّ صلّی اهلل علیه و آله:-8

وغ گو دروغ نمی گوید مگر به خاطر پستی نفس  و عقده حقارتی که در مورّم اسالم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: انسان در

 25درون خود احساس می کند و اصل مسخره بودن این است که انسان به افراد دروغ گو اعتماد کند.

وَ ل وْ ک ان  فِیهِ هَل اکُکَ ف إِنَّ   الْحَق   وَ قُلِ  لَّهَال  یَا فُل انُ اتَّقِ»  عَنْ أ بِی الْحَسَنِ مُوسَى علیه السّالم أ نَّهُ ق ال  لِر جُلٍ مِنْ أ صْحَابِهِ:-9

از امام کاظم علیه السّالم روایت شده «. فِیهِ ن اَات کَ یَا فُل انُ اتَّقِ اللَّهَ وَ دَعِ الْبَاطِل  وَ إِنْ ک ان  فِیهِ ن اَاتُکَ ف إِنَّ فِیهِ هَل اک ک

النی از خدا بترس و حق را بگو هر چند که )در ظاهر( موجب نابودی تو شود، است که به مردی از اصحابشان فرمودند: ای ف

زیرا )در حقیقت( ناات تو در آن است. ای فالنی از خدا بترس و باطل را رها کن اگر چه )ظاهراً( ناات تو در آن است، 

  26چراکه )در واقع( هالک تو در آن است.

ی تهرانی رحمة اهلل علیه خاطره ای شیرین بیان می فرمودند که مضمون آن در این رابطه استاد ما مرحوم آیت اهلل ماتهد

از این قرار است: حدود بیست نفر در حاره ای نشسته بودیم و استاد درس می داد. جلوی حاره پرده ای آویزان بود، 

م کفش هایتان را صدائی از پشت پرده به گوش می رسید. یوی پرسید چه کسی آن جاست؟ جواب آمد دزد هستم، آمده ا

موال  27ببرم. ما فور کردیم که شوخی می کنند، لذا اعتنائی نوردیم. بعد از درس دیدیم تمام کفش ها را برده اند.
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راستگوئی تو را ناات می دهد گرچه از آن در هراس «. خِفْت ه  وَ إِنْ  یُنْاِیکَ  الصِّدْقُ»امیرالمؤمنین علیه السّالم می فرمایند: 

 28 باشی.

أ  یَوُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً ق ال  ن عَمْ قِیل  وَ یَوُونُ بَخِیلًا ق ال  ن عَمْ قِیل  وَ یَوُونُ ک ذَّاباً ق ال  »سُئِل  رَسُولُ اللَّهِ صلّی اهلل علیه و آله: -10

عرض شد: آیا می  سؤال شد: آیا می شود مؤمن ترسو باشد؟ حضرت فرمودند: بله، از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله«. ال

شود مؤمن بخیل باشد؟ حضرت فرمودند: بله، باز سؤال شد: آیا اموان دارد مؤمن دروغ گو باشد؟ حضرت فرمودند: نه )نمی 

 29شود(.

امام عسوری علیه «. ا الْو ذِبکُلُّهَا فِی بَیْتٍ وَ جُعِل  مِفْت احُهَ  الْخ بَائِثُ  جُعِل تِ»ق ال  الْإِمَامُ الزَّکِیُّ الْعَسْو رِیُّ علیه السّالم: -11

 30السّالم فرمودند: تمام رذائل و ناپاکی ها در خانه ای جمع شده و کلید آن خانه دروغ گوئی است.

حَتَّى   ن تْنٌ  ق لْبِهِ  مِنْ  الْمُؤْمِنُ إِذ ا ک ذ بَ مِنْ غ یْرِ عُذْرٍ ل عَن هُ سَبْعُون  أ لْفَ مَل کٍ وَ خ ر جَ»صلّی اهلل علیه و آله:   ق ال  رَسُولُ اللَّهِ -12

مؤمن اگر بدون عذر «. هَا ک مَنْ یَزْنِی مَعَ أُمِّهیَبْلُغ  الْعَرْشَ ف یَلْعَنُهُ حَمَل ةُ الْعَرْشِ وَ ک ت بَ اللَّهُ عَل یْهِ بِتِلْکَ الْو ذِبَةِ سَبْعِین  زَنْیَةً أ هْوَنُ

از قلب او بوی بد و متعفّنی خارج می شود، تا جائی که به عرش الهی می  دروغ بگوید، هفتاد هزار ملک او را لعن می کنند و

رسد، پس حاملین عرش خدا او را لعنت می کنند و خدای متعال به سبب آن دروغ برای او هفتاد زنا می نویسد که آسان 

 31ترین آن مانند کسی است که )نعوذ باهلل( با مادرش مرتوب زنا می شود.

موال علی علیه السّالم فرمودند: بدترین خلق ها دروغ و «.  ش رُّ الْأ خْل اقِ الْو ذِبُ وَ النِّف اق»علیه الساّلم:  قال موالنا علیّ-13

 32نفاق )دوروئی( است.

امام «. لِ الشَّر ابَ، وَ الْو ذِبُ ش رٌّ مِن  الشَّر ابِإِنَّ اللَّهَ جَعَل  لِلشَّرِّ أ قْف الًا، وَ جَعَل  مَف اتِیحَ تِلْکَ الْأ قْف ا»ق ال  الْبَاقِرُ عَل یْهِ السَّل امُ: -14

باقر علیه السّالم فرمودند: خداوند برای شرّ قفل هایی قرار داده و کلید این قفل ها را شراب قرار داده است، و دروغ بدتر از 

 33شراب است.

و کذب انتخاب شد، تا علّت این که موال علیه  این دسته احادیث، روایاتی بود که از میان تعداد کثیری از روایاتِ باب صدق

السّالم صدق را به عنوان اوّلین صفتِ اهل تقوا بیان فرمودند، معلوم گردد و بیش از پیش در پرتو عنایات ائمّه اطهار علیهم 

ضرورت  کلمات اهل بیت صلوات اهلل علیهم اجمعین در شرح حُسن و السّالم ارزش صدق و قبح کذب برایمان روشن گردد.

صدق و زشتی و پیامد های نامطلوب کذب، به گونه ای آشوار است که در این ماال کوتاه، نیاز به هیچ توضیحی ندارد و 

 خود به تنهائی حرف اوّل و آخر را برای صاحبان عقل و خرد تمام می کند.

 

 اقتصاد و ميانه روي



 
14 

 مَلْبَسُهُمُ وَ»در ادامه کالم مبارکشان می فرمایند: صفت دوّم از صفات اهل تقوا، اقتصاد و میانه روی است. حضرت 

و به « لباس»در اصطالح ادبیات عرب، مصدر میمی از مادّه « ملبس«. »روى است ميانه آنان پوشش الِاقْتِصَادُ.

 و به معنای میانه روی است و اعتدال در هر چیز را شامل می شود.« قصد»از ریشه « اقتصاد»معنای پوشش است. 

که به عنوان دوّمین فضیلت مهمّ پرهیزکاران ذکر شده است اگر در معنای « وَ مَلبَسُهُمُ االقتصادُ»در جمله « ملبس»ر به تعبی

حقیقی به کار رود، اشاره به همان لباس ظاهری است که باید نه اسراف و تبذیر در آن باشد و نه سخت گیری و خساست. 

 -ه اند. امّا اگر به قرینه آیاتی که لباس را در معنای کنایی وسیع به کار برده است،همان گونه که شارحان نهج البالغه فهمید

 ل عَلَّهُمْ اللَّهِ آیاتِ مِنْ ذلِکَ خ یْرٌ ذلِکَ  التَّقْوى لِباسُ وَ رِیشاً وَ سَوْآتِوُمْ یُوارِی لِباساً عَل یْوُمْ أ نْز لْنا ق دْ آدَمَ بَنِی یا]»مانند: 

 لباس امّا شماست زینت مایه و پوشاند  مى را شما اندام که فرستادیم شما براى لباسى! آدم فرزندان اى«. یَذَّکَّرُون

 وَ لِباساً اللَّیْل  ل وُمُ جَعَل  الَّذِی هُوَ وَ»و  34شوند.( او نعمتهاى) متذکّر تا خداست، آیات از( همه) این ها! است بهتر پرهیزگارى

 وسیله را روز و استراحت، مایه را خواب و داد، قرار لباس شما براى را شب که است کسى او«. نُشُوراً النَّهارَ جَعَل  وَ سُباتاً النَّوْمَ

 با جنسى آمیزش...«. ل هُن  لِباسٌ أ نْتُمْ وَ ل وُمْ لِباسٌ هُنَّ نِسائِوُمْ  إِلى الرَّف ثُ الصِّیامِ ل یْل ة  ل وُمْ أُحِلَّ»و  35حیات.  و حرکت

 و هم زینت دو هر) آن ها لباس شما و هستند شما لباس آن ها. است حالل گیرید، مى روزه که روزهایى شبِ در همسرانتان،

، معنای لباس را منحصر در پوشش ظاهری ندانیم، مفهوم گسترده ای پیدا می کند که همه -[ (یودیگرید حفظ سبب

روی تمام زندگی آنان را در بر گرفته و همچون لباسی است بر قامت زندگی انسان را شامل می شود، یعنی اعتدال و میانه 

  36آنان.

 امّا ميانه روي در قرآن كريم: و

 عَل یْوُمْ الرَّسُولُ یَوُون  وَ النَّاسِ عَل ى شُهَداءَ لِت وُونُوا وَسَطاً أُمَّةً جَعَلْناکُمْ ک ذلِکَ وَ»خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: 

 و افراط میان اعتدال، حدّ در) دادیم قرار اى میانه  امّت نیز، را شما( است میانه قبله یک شما، قبله که) گونه همان...«. ش هِیدا 

این آیه شریفه به طور عمومی تصریح به این مطلب دارد که  37است. گواه شما بر هم پیامبر و باشید گواه مردم بر تا( تفریط

انسان باید طریق میانه روی را در تمامی شئون زندگیش اختیار کند و از هر گونه تندروی )افراط( و کندروی )تفریط( اجتناب 

راً داللت بر میانه روی در نماید. در این باره به طور مفصّل در روایات ان شاءاهلل بحث خواهیم نمود. و امّا آیاتی که ظاه

 خیلى یا بلند، زیاد را نمازت«. سَبِیالً ذلِکَ بَیْن  ابْت غِ وَ بِها تُخافِتْ ال وَ بِصَالتِکَ ت اْهَرْ ال»... مواضع خاصّی دارند، مانند: 

همان طور که مشاهده می شود آیه شریفه داللت بر میانه  38کن. انتخاب( معتدل) راهى دو، آن میان در و نخوان آهسته

«. مَحْسُوراً مَلُوماً ف ت قْعُدَ الْبَسْطِ کُلَّ ت بْسُطْها ال وَ عُنُقِکَ  إِلى مَغْلُول ةً یَدَکَ ت اْعَلْ ال وَ»روی در قرائت نماز دارد. و امّا آیه دیگر: 

 مورد تا مگشاى، را خود دست( نیز) حدّ از بیش و( منما بخشش و انفاق ترک و) مون، زنایر گردنت بر را دستت هرگز

بر خالف تصوّر برخی مقدّسان تندرو و افراطی، قرآن کریم در انفاق کردن نیز  39فرو مانى. کار از و گیرى قرار سرزنش

حروم شوی. نمونه دستور به میانه روی می دهد و می فرماید نه ترک انفاق کن و نه طوری انفاق کن که خودت نیازمند و م

بارز این اشتباه برخی از مردم هستند که به قول معروف از نان شب زن و بچّه خود می زنند و ایشان را در محرومیّت های 

زیاد نگاه داشته و نفقه و حقّ شرعی ایشان را ادا نمی کنند تا موعد سال خمسیشان که فرا رسید، با شادمانی فراوان و 
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تولیف الهی، خمس مال خود را پرداخت نمایند. غافل از این که خمس مال به مازادِ مخارج شرعی احساس رضایت از اناام 

و عرفی سال تعلّق می گیرد، و هیچ گاه، نه در قرآن کریم و نه در روایات، نیامده است که فرد خانواده خود را از حقّ 

س پرداخت کند. همچنین است )به طریق اولی( در مشروعشان محروم سازد تا از حقّ ایشان یک پنام آن را به عنوان خم

صدقات و انفاق هائی که اگرچه ضروری هستند و دارای اجر زیاد، امّا وجوب شرعی ندارند. البته این منافاتی با ایثار ندارد، 

به آن  چراکه آن چه گفتیم حوم عام انفاق بود ولی گاهی برای برخی از مردم مشوالت ناگواری پیش می آید که رسیدگی

ها و در نتیاه کمی فشار به خانواده از اولویّت و رجحان بیشتری برخوردار است، که این ناگزیر حوم خاصّ است و مربوط 

 أ نْو ر  إِنَّ صَوْتِکَ مِنْ اغْضُضْ وَ مَشْیِکَ فِی اقْصِدْ وَ»به موارد معیّنی می شود. در جای دیگر از قرآن کریم آمده است: 

 صداها ترین  زشت که( مزن فریاد هرگز و) بواه خود صداى از کن، رعایت را اعتدال رفتن  راه در«.الْحَمِیر ل صَوْتُ الْأ صْواتِ

ظاهر این آیه شریفه بر میانه روی در راه رفتن داللت دارد ولی احتمال دارد که منظوری بیش از این از  40است. خران صداى

شئون مختلف آن می باشد که ذیل بیان آیه اوّل بدان پرداختیم.  زندگی ومشی  خطّ اعتدال در آیه شریفه استفاده شود و آن

خالصه آن گاه که خدای متعال در کیفیّت راه رفتن سفارش به اعتدال دارد، چگونه خواهد بود حالِ امور دیگر زندگی انسان 

 که به مراتب با اهمیّت تر از راه رفتن می باشد!

شماره بعدی امّا بررسی اعتدال و میانه روی در روایات اهل بیت علیهم السّالم ماال وسیعی می طلبد که ان شاءاهلل در 

 .                                                                        بدان خواهیم پرداخت
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 .289عقاب االعمال ص ثواب االعمال و  11
 .86ص  5ج  اإلسالمیة( -الوافی )ط  12
 .293ص  األمالی )للصدوق( 13
 .119سوره توبه/آیه  14
 .105سوره نحل/آیه  15
 .335ص  8 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج  16
 .104ص  2ج  اإلسالمیة( -الوافی )ط  17
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 .68ص  19ج وسائل الشیعة  18
 .51ص  2ج  السالمعیون أخبار الرضا علیه  19
 .202 ص 1 ج البالغه بر نهج   اى  فشرده  گویا و شرح  ترجمه 20
 .104ص  2 اإلسالمیة( ج  -الوافی )ط  21
 .300أعالم الدین فی صفات المؤمنین ص 22
 .329ص  10 مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ج  23
 .340ص  2 اإلسالمیة( ج  -الوافی )ط  24
 .232اإلختصاص ص  25
 .12ص  1 ماموعة ورام ج  26
 .341آداب الطّالب ص  27
 .218تصنیف غرر الحوم و درر الولم ص  28
 .148مع األخبار)للشعیری( ص جا 29
 .148مع األخبار)للشعیری( ص جا 30
 .148مع األخبار)للشعیری( ص جا 31
 .219تصنیف غرر الحوم و درر الولم ص  32
 .177ص  5ج  هدایة األمة إلى أحوام األئمة علیهم السالم 33
 .26سوره اعراف/آیه  34
 .47سوره فرقان/آیه  35
 .535ص  7برگرفته از پیام امام امیرالمؤمنین ع ج  36
 .143سوره بقره/آیه  37
 .110سوره اسراء/آیه  38
 .29سوره اسراء/آیه  39
 .19سوره لقمان/آیه  40


