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 موضوع کلی : برترین های فاطمه
 جلسه سوم : باتقوا ترین

أَنْتِ بود.  ریز موضوع : حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها باتقوا ترین مردم
  أَتْقَى أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَ أَبَرُّ وَ

 
 الشیطان الرجیماعوذ باهلل من 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

توکّل علیه و ن ربّ العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره و الحمدهلل
ه و مبّلغ نصلّى و نسلّم على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه حافظ سرّ

القاسم المصطفی رساالته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابى
یّین سیّما االطیبین االطهرین المنتجبین الهداة المهدمحمّد و على آله 

فى االرضین و صلّی اهلل على ائمّة المؤمنین و هداة  بقیّةاهلل
 )خطبه از رهبر معظم انقالب( .المستضعفین

وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها 
 ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ

رج فرزندش نثار بی بی دوعالم حضرت زهرا سالم اهلل علیها و تعجیل در ف
 امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه صلواتی ختم کنید

وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السالم که هم همسر و هم امام زمان 
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها است پنج صفت در مورد حضرت فاطمه سالم 

https://www.tarafdari.com/node/896571
https://www.tarafdari.com/node/896571
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اهلل علیها در آخر عمر حضرت بیان می کنند  به فضل الهی هرشب در مورد 
 یکی از آن صفات با همدیگه صحبت می کنیم

، ص: 43رجبحار األنوابیان کنم روایت در کتاب شریف ابتدا روایت رو براتون 
 عالمه مجلسی می باشد. 19

ها در لحظات آخر عمر پربرکت بی بی دوعالم حضرت زهرا سالم اهلل علی
ت عمیقی مطالب مهم بین امام علی علیه السالم رد و بدل شده که دارای نکا

 است 

 رَسُولِ أَوْصِینِی بِمَا أَحْبَبْتِ یَا بِنْتَ هَا عَلِیٌّ عأَنَا أُوصِیکَ بِأَشْیَاءَ فِی قَلْبِی قَالَ لَ
 مَا الْبَیْتِ ثُمَّ قَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ اللَّهِ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ أَخْرَجَ مَنْ کَانَ فِی

هِ أَنْتِ أَعْلَمُ عَاذَ اللَّنْذُ عَاشَرْتَنِی فَقَالَ ع مَعَهِدْتَنِی کَاذِبَةً وَ لَا خَائِنَةً وَ لَا خَالَفْتُکَ مُ
قَدْ عَزَّ  خَالَفَتِیاً مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أُوَبِّخَکِ بِمُوَ أَکْرَمُ وَ أَشَدُّ خَوْفأَتْقَى  بِاللَّهِ وَ أَبَرُّ وَ

یَّ مُصِیبَةَ رَسُولِ ا بُدَّ مِنْهُ وَ اللَِّه جَدِّدْتِ عَلَعَلَیَّ مُفَارَقَتُکِ وَ تَفَقُّدُكِ إِلَّا أَنَّهُ أَمْرٌ لَ
مِنْ مُصِیبَةٍ  لَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَاللَّهِ ص وَ قَدْ عَظُمَتْ وَفَاتُکِ وَ فَقْدُكِ فَ إِنَّا لِ

َلفَ ا وَ رَِزیَّةٌ لَا خَهِ وَ اللَّهِ مُصِیبَةٌ لَا عَزَاءَ لَهَمَا أَفْجَعَهَا وَ آلَمَهَا وَ أَمَضَّهَا وَ أَحْزَنَهَا هَذِ
  ا وَ ضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهلَهَا ثُمَّ بَکَیَا جَمِیعاً سَاعَةً وَ أَخَذَ عَلَى رَأْسِهَ

بینم ىپسر عمو! اجل من فرا رسیده، من ساعت به ساعت خودم را این طور م
دارم به تو  شوم. در باره این مطالبى که در قلب خودکه دارم به پدرم ملحق مى

 کنم.وصیّت مى
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ت دارى لى علیه الساّلم فرمود: اى دختر پیغمبر هر وصیّتى که دوسحضرت ع
اطاق  سر حضرت زهرا نشست و دستور داد تا افرادى که دربکن، سپس باالى 
 بودند خارج  شدند.

ا من پس از آن حضرت فاطمه فرمود: پسر عمو! آیا در این مدّتى که تو ب
 دى؟معاشرت داشتى، دروغ و خیانت و مخالفتى از من دی

تو به وجود برم! حضرت امیر علیه السّالم فرمود: ابدا!! به خداوند پناه مى
تر از آنى که ائفتر و از خدا خو گرامىپرهیزکارتر  و نیکوکارترو  خداوند داناترى

ان تو براى من تو را به علّت مخالفت کردن سرزنش نمایم. حقّا که فراق و فقد
سوگند که  اى نیست. به خداوندکرد، چاره من بسیار ناگوار است، ولى چه باید

ست رفتن دتو مصیبت پیامبر خدا را براى من تجدید کردى، حقّا که فوت و از 
عون به خداوند تو خیلى براى من سنگین و بزرگ است. انّا للَّه و انّا الیه راج

چ دارترین مصیبتى است که هیسوگند که این مصیبت دردناکترین و غصّه
پس کند و جانشین آن نخواهد شد!! سیتى با آن برابرى نمىتسلیت و تعز

السّالم سر  حضرت على و زهرا علیهما السّالم مدّتى گریستند، آنگاه على علیه
 (1)  ……مبارك فاطمه علیها الساّلم را بلند کرد و به سینه خود نهاد

ن ایند ایسومین ویژگی که موال در مورد حضرت زهرا سالم اهلل علیها می فرم
 از ستی. مرادتو باتقواترین مردم و خلق ه أَتْقَى أَنْتِ است که فاطمه جان  

 از او زا بیش و باشد، تقواتر با دیگر شخصى از که است کسى هر "اتقى "کلمه
ا صحبت ( در این جلسه از چیستی و چرایی و چگونگی تقو2کند) پروا گناهان

یها بیان می زهرا سالم اهلل علمی کنیم و نمونه های از زندگانی نورانی حضرت 
 کنیم.
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 تقوا چیست؟

 چرا تقوا؟

 تقوا چگونه؟

 تقوا چیست؟

داری در تقوا در لغت به معنای پرهیزکاری و در اصطالح به معنای خود نگه
 برابر گناه است.

ریشه باتقواست؛ گویند. وقایه از وقی و هممی« وقایه»در عربی امروز به ترمز 
قرمزها و توقف در برابر گناه و ترمز و ترمز در برابر چراغبنابراین تقوا یعنی 

 توقف در برابر هر چیز غیر خدا.

هرگاه در زمینی وارد شدی »گفت: « تقوا چگونه است؟»از سالکی پرسیدند که 
گیرم و خویشتن را دامن برمی»گفت « کنی؟که در آن خار وجود دارد، چه می

 (3)«گونه استز چنین کن که تقوا ایندر دنیا نی»گفت: « نمایم.مواظبت می

نشینی و فاصله گرفتن از جامعه نیست. امیرالمؤمنین علی تقوا به معنای گوشه
پرهیزکاران در »فرماید: )ع( در خطبه معروف متقین در توصیف افراد باتقوا می

اند، گفتارشان صواب، پوشاکشان اقتصادى و رفتارشان ائلاین دنیا اهل فض
های افتادگى است. از آنچه خدا بر آنان حرام کرده، چشم پوشیده و گوش

اند. آنان را در بال و سختى و آسایش و خود را وقف دانش با منفعت نموده
راحت حالتى یکسان است و اگر خداوند براى اقامتشان در دنیا زمان معینى را 

file:///Z:/Ø¯Ø±Ø¯Ø³Øª%20Ø§Ù�Ø¯Ø§Ù�/Ù�Û�Ø´%20Ù�Ù�Ø¨Ø±%20Ø³Ø§Ù�%2095/Ù�Ù�Ø¨Ø±%20Ù�Ú©ØªÙ�Ø¨%20Ø±Ù�Ø¶Ø§Ù�%20-%20%2095/Ø¨Ø¹Ø¯%20Ø§Ø²%20Ø§ØµÙ�Ø§ØØ§Øª-%2025%20Ø§Ø±Ø¯Û�Ø¨Ù�Ø´Øª/00%206%20%23U0622%23U062b%23U0627%23U0631%20%23U062a%23U0642%23U0648%23U0627%20%23U062f%23U0631%20%23U0632%23U0646%23U062f%23U06af%23U06cc.docx%23_ftn5
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اندازه چشم به هم زدنى به قرر نکرده بود، از شوق ثواب و بیم از عذابم
گرفت. خداوند در باطنشان بزرگ و غیر او در روحشان در بدنشان قرار نمى

اند که گویى آن را دیده و در دیدگانشان کوچک است. آنان با بهشت چنان
مشاهده  اند که گویى آن رااند و با عذاب جهنم چنانفضایش غرق نعمت

 (5( )4) «اند.نموده و در آن معذب

اهواره متقوا این است که اگر حضرت آیت اهلل مجتهدی تهرانی می فرمودند: 
ده اید رککه ری هرکاهفته یک و فیلم بگیرد ای از تمام اعمال شما مخفیانه 

ن داد و دیشب اعمال شما را تلویزیون نشاکه یند بگوضبط شود. بعد به شما 
 ایران پخش شد.در تمام 

اید می نبکه رهایی که کاای وای آبرویم رفت. گفتید: ناراحت شدید و اگر 
که ما د گفتیناراحت نشدید و اگر ما امعلوم می شود بی تقوا هستید.م، دکر
 معلوم می شود با تقوا هستید.م ده اینکرربدی کا

 چیستی تقوا در کالم رهبر

 تقوا می فرمودند: یک وقتی رهبر معظم انقالب در مورد چیستی

ها رایج شده که درست هم تقوا یعنی چه؟ تقوا آن طوری که در ترجمه
؛ «مالحظه کردن»، یا در تعبیرات معمولی ماها «پروا کردن»هست، یعنی 

ی فالن کس را ی فالنی را دارد، یا شما مالحظه]مثالً[ میگویند فالنی مالحظه
کردن، معنای تقوا است. اِتَّقُوا  دارید؛ پروا یعنی این. پروا کردن، مالحظه

ی خدا را بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک یعنی مالحظه( 6اهلل،)
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خطّ مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که 
محفوف به مشکالت است. فرض کنید مثل زمینی که این گوشه و آن 

راهی را باز میکنند، میگویند این راه، راه اش مین وجود دارد که یک گوشه
سالمت است، راه امنیّت است، از اینجا بروید؛ صراط مستقیم این است. 

یعنی حواستان باشد از این راه منحرف نشوید، کج  -اِتَّقُوا اهلل-ی خدا مالحظه
 .و راست نشوید که گرفتار خواهید شد، مشکل برایتان درست میشود

 
فتید، آن وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید که آن اگر از این راه ر

نتایج را هم خدا در قرآن مکرّر در آیات متعدّد قرآنی بیان کرده: اِتَّقُوا اهللَ 
 -فالح یعنی رستگاری-( 8رحمت الهی؛ لَعَلَّکُم تُفلِحون)( 7لَعَلَّکُم تُرحَمون؛)

که در -( 9لَّکُم تَهتَدون؛)آید؛ لَعَاگر تقوا بود، رستگاری برای انسان پیش می
تقوا موجب هدایت است، وقتی تقوا پیشه کردید،  -بعضی از آیات هست

ها از جلوی شما عقب خواهد رفت و راه درست برای شما راهمشکالت، کوره
روشن خواهد شد. اگر تقوا داشته باشید، موجب فرقان است: یَجعَل لَکُم 

ی ؛ ]این[ خیلی مهم است. ما در همهفرقان یعنی قدرت تشخیص( 10فُرقانًا؛)
مسائل زندگی نیاز داریم به قدرت تشخیص که راه درست را از نادرست، حق را 

آید، قدرت تشخیص به فرقان به وجود می« تقوا»از باطل تشخیص بدهیم؛ با 
« مَخرَج»- (11)آید. یک چیز دیگر: وَ مَن یَتَّقِ اهللَ یَجعَل لَهُ مَخرَجاًوجود می

بست در کارتان بستی وجود ندارد، بناگر تقوا باشد، بن -شکنیبستبن یعنی
ها اگر تقوا داشته باشید، مراعات کنید، همان پروای ی زمینهنیست. در همه

بستی در مقابل شما ی از خدای متعال را داشته باشید، بنمورد نظر و مالحظه
های قرآنی است دهوجود ندارد. و بصیرت ]هم به انسان میدهد[. اینها وع
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ای دهندههیچ کس، هیچ وعده( 12برای تقوا. وَمَن اَصدَقُ مِنَ اهللِ قیلًا؛)
تر از خدای متعال نیست؛ وقتی خدای متعال وعده میدهد، تحقّق پیدا صادق

 .میکند، قطعی است و در این شکّی نیست

 
ا و بارها که از اوّل تا آخر آن باره-ی دعوت به تقوا در قرآن خب، در حاشیه

و در قبال این،  -ماها به تقوا دعوت شدیم؛ به همین حقیقت کارساز و راهگشا
ی نحل است: وَ لَهُ تقوای از غیر خدا هم مطرح شده که به نظرم در سوره

آیا از غیر خدا مالحظه میکنید؟ خب، غیر ( 13الدّینُ واصِبًا اَفَغَیرَ اهللِ تَتَّقون؛)
ی انسان، مادر انسان که خوب است، مالحظه ی پدرخدا یعنی چه؟ مالحظه

برادر مؤمن که خیلی خوب است، اینها مراد نیست؛ یعنی قدرتهای غیر 
خدایی، قدرتهای ضدّ خدایی. پس وقتی ما پایبند تقوا شدیم، از قدرت خدا 

یعنی « پروا نمیکنیم»پروا میکنیم، از قدرتهای غیر خدا پروا نمیکنیم؛ 
نیم. نه اینکه حواسمان را جمع نمیکنیم؛ چرا، باید ی آنها را نمیکمالحظه

حواسمان جمع باشد امّا از آنها نمیترسیم، فکر نمیکنیم که زندگی ما، سعادت 
ی تقوا است. ببینید؛ ی ما، سرنوشت ما دست آنها است؛ این الزمه ِما، آینده

تقوا  ، یعنی در یک امّت اسالمی وقتیهای پیروزی یک ملّت استاینها همه راه
کردن بود، قهراً شکوفایی پیش  بود، و این جور اندیشیدن، و این جور عمل

لِیُظهِرَهُ عَلَی » آید و پیشروی، اعتال، ارتقا، و آن وقت آید، حرکت پیش میمی
میشود که ]از سوی[ خدای متعال، مکرّر و چند بار در قرآن ( 14«)الدّینِ کُلِّه

 .آمده است

دارد؛ یعنی از خلوت دل شما تقوا وجود دارد که  ی وسیعی همتقوا دامنه
شهوات را در دل راه ندهید، رَیب و شکّ در حق را در دل راه ندهید، هوای 
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یعنی[ این مشکالتی که ماها دچارش ]نفْس را از خودتان دور کنید؛ 
  (15).هستیم

 یک لحظه تقوا یک عمر آسایش

 اىچهره اب بود مردى مدینه شهر در آله، و علیه اهلل صلى خدا رسول زمان در
 انسانى ایمان اهل میان در گویى که آنچنان پاکیزه، و پاك ظاهرى و آراسته

 .است برجسته و نخبه

 هاىخانه به و رفتمى دزدى به مردمان چشم از دور به شبها از بعضى در او
 .زدمى دستبرد مدینه اهل

 قرار خانه نمیا در زیادى اثاث دید رفت، باال اىخانه دیوار از دزدى براى شبى
 !نیست خانه آن در کسى جوان زن یک جز و دارد

 اثاث همه این بردن یکى است، خوشحالى دو امشب مرا: گفت خود پیش
 !زن این با درآویختن هم یکى قیمتى،

 را فکرش اهر برق آن زد، او دل به غیبى برقى ناگهان که بود هوا و حال این در
 گناه همه این از بعد من مگر رفت، فرو اندیشه در گونه بدین ساخت، روشن

 مرگ از بعد مگر شوم،نمى دچار مرگ کام به خطا و خالف و معصیت و
 عقاب و عذاب و حکومت از مرا روز آن در آیا کند،نمى مؤاخذه مرا خداوند

 هست؟ گریزى راه حق
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 راىب جهنم آتش در و شوم خدا خشم دچار باید حجّت اتمام از پس روز آن
 به ىخال دست با و شد پشیمان سختى به تأمل و اندیشه از پس. بسوزم ابد

 .برگشت خود خانه

 و ازاند غلط چهره و الصالحى ظاهر قیافه همان با دمید، صبح آفتاب چون
 حضور رد و آمد آله و علیه اهلل صلى پیامبر محضر به صالحان و نیکان لباس

 آن یعنى گذشته، شب خانه صاحب کرد مشاهده ناگهان نشست، حضرت آن
 شوهر بدون زنى: داشت عرضه و شد شرفیاب پیامبر محضر به جوان زن

 شب نکنم، شوهر داشتم قصد است، من اختیار در زیادى ثروت هستم،
 در رام ولى نبرده چیزى اگرچه آمده، امخانه به دزدى آمد نظرم به گذشته

 برایم کنم زندگى خانه آن در تنهایى به اینکه جرأت انداخته، ترس و وحشت
 .کنید انتخاب من براى شوهرى دانیدمى صالح اگر نمانده،

 را تو رىدا میل اگر که فرمودند زن به آنگاه کردند، اشاره دزد آن به حضرت
. نیست مانعى من جانب از: داشت عرضه درآورم، او عقد به اکنون هم

 نداستا رفتند، خانه به هم با بست، عقد شخص آن براى را زن آن حضرت
 و ودمب زده دزدى به دست اگر که بودم من دزد آن که گفت زن براى را خود

 به لودهآ هم و بودم شده مالى گناه مرتکب هم بردم،مى بسر لحظه چند تو با
 آن رسیدمنمى تو وصال به شب یک از بیش شک بدون و شهوانى معصیت

 صبر ناهگ به نسبت و افتادم قیامت و خدا یاد به چون ولى حرام، طریق از هم
 که فرمود مقدر چنین خداوند نبردم، الهیه محرمات جانب به دست و کردم

 باشم هداشت خوشى زندگى تو با عمر آخر تا و گردم وارد منزل درب از امشب
(17) 
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 در کالم حضرت زهرا سالم اهلل علیها اهمیت تقوا

سخن ه فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در خطبه فدکیاولین آیه ای که حضرت 
این  سورة آل عمران بود که متن آیه 112استناد کرد آیة  آنخود را به 

 .نتُم مُّسْلِمُونَتُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَ أَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَُنواْ اتَّقُواْ اللَّه حَقَّ» :است

دقت کند و  محکم دارد. اگر کسی به این دو پیامعزیزان من! این آیه دو پیام 
سیر و مدر زندگی اش پیاده نماید، بسیاری از مشکالتش حل خواهد شد و در 

 .جادة زندگی راحت خواهد بود

 الَّذِینَ آمَنُوْا اتَّقُواْ  یَا أَیُّهَا» !اولین پیام آیه این است: مردم! تقوا داشته باشید
ما «. حَقَّ تُقاتِهِ»د! باالترین مرحلة تقوا را داشته باشینهایت و آخر تقوا و « اللّهَ

جا نداریم، تنها در  همه «حَقَّ تُقاتِهِ»زیاد داریم، ولی « إِتَّقُوا اهلل»در قرآن 
 .همین آیه آمده است

ید، زندگی مثل جاده است، شما وقتی تهران و یا شمال و یا مشهد می رو
 مثل است باال سر گاهی تهران؛ – مسیر راه گاهی صاف است مثل اتوبان قم

و به رگاهی سر پایین است مثل جاده هایی که در درهّ هایی  چالوس؛ جادة
 .پایین وجود دارد

جاده گاهی دارای دست اندازهای بزرگی است که سرعت را بایستی در آن کم 
کنید، تا بتوانید درست از آن عبور کنید. گاهی سرعت گیرها را شهرداری درست 

تا ماشین ها آهسته بروند، به خاطر مدرسه، کارخانه و افراد زیادی که در کرده 
این مسیرها رفت و آمد دارند. گاهی هم دست اندازها غیر طبیعی است، به 
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خاطر خرابی جاده ها دست انداز درست شده است. به وجوه چهارگانه مثال 
 .توجه کنید تا مطلبی را که ارائه می کنم درست متوجه شوید

یا آمده ایم در این دنیا گویا در جاده ای در حال حرکت هستیم. روزی به دن ما
 .ور استو روزی هم از آن خواهیم رفت. بنابراین صحنة دنیا محل عبور و مر

یز حال یکی این جاده را پنجاه سال می رود و دیگری چهل سال و کسی ن
ه خر جادهشتاد سال. یکی اول جاده است، یکی وسط جاده و دیگری نیز آ

 .قرار دارد و فرق نمی کند همه مسافرند

ویم؛ اما در حالی که همه سوار بر ماشین دنیا هستیم و از جادة زندگی می ر
ارای داینکه سراشیبی آن کجا و سرپایینی آن کجاست، آیا جاده مستقیم و 

شده  آسفالت و اتوبان است یا نه، و اینکه دست اندازهایش در کجا واقع
تلف آن را بایستی بدانیم و چگونگی رانندگی در وضعیت های مخاست؟ اینها 

شد چه باید  را نیز باید به درستی درك کنیم. اما در این چهار حالتی که گفته
 ( باید همواره اهل تقوا باشیم تا ایمن باشیم18) !کرد؟

 اهمیت تقوا در کالم امیرالمومنین علیه السالم

یک داستان شنیدنی از موال امیرالمومنین که در نهج البالغه است برای شما 
بگوییم خوب دقت کنید تا اهمیت تقوا را درك کنیم و بدانیم در این دنیا به 

الَّذِینَ صَبَرُوا  وَلَنَجْزَِینَّ ۖ   بَاقٍ اللَّهِ عِنْدَ وَمَا ۖ  مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ تعبیر قرآن کریم 
آنچه نزد شماست همه نحل  سوره 96 آیه  بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَأَجْرَهُمْ 

نابود خواهد شد و آنچه نزد خداست )از ذخائر اعمال نیک و ثواب آخرت، تا 
ابد( باقی خواهد بود و البته اجری که به صابران بدهیم اجری است بسیار بهتر 



 

 

18 

گاه خدا باقی می ماند و در اما چه چیزی درپیش .آوردنداز عملی که به جا می
 عالم برزخ و قیامت به درد ما می خورد.

گورستان  امام على علیه السالم در بازگشت از صفّین و هنگام نزدیک شدن به
ای اهل دیار وحشت  یا أهلَ الدِّیارِ المُوحِشَةِ : )رو کردن به قبرها( کوفه فرمود

اهاى خشک و هاى تنهایى، و جاى خفتگان خانه  و المَحالِّ المُقفِرَةِ  زده 
بَةِ اى خاك نشینان ، یا خالى، و القُبورِ المُظلِمَةِ و گورهاى ظلمانى! یا أهلَ التُّر

هایان ، یا أهلَ الوَحشَةِ أهلَ الغُربَةِ اى ساکنان دیار غربت ، یا أهلَ الوَحدَةِ اى تن
 الحِقٌ شما پیشروان أنتُم لَنا فَرَطٌ سابِقٌ ، و نَحنُ لَکُم تَبَعٌ !اى بى همدمان

 اهیم پیوست .مایید که جلوتر از ما رفتید و ما نیز در پى شما آمده به شما خو
 )در اینجا امیرالمومنین به مرده ها سه خبر می دهد(

، کسانِ دیگر جاى گرفته أمّا الدُّورُ فَقَد سُکِنَتْ ]بدانید که[ در خانه هاى شما-1
 اند 

 همسرانتان شوهر کرده اند وحَتْ وأمّا األزواجُ فَقَد نُکِ-2
 ت .و اموالتان تقسیم شده اس و أمّا األموالُ فَقَد قُسِمَتْ  -3

ت که ما داریم ؛ شما چه هذا خَبَرُ ما عِندَنا فَما خَبَرُ ما عِندَکُم ؟  این خبرى اس
 خبر ؟  به تعبیر من اونور چه خبر ؟؟ از عالم قبر و برزخ چهخبر دارید؟ 

 الکَالمِ ألَخبَرُوکُم تَ إلى أصحابِهِ ـ فقال : أما لَو ُاذِنَ لَهُم فیثُمَّ التَفَ
جازه سخن امام سپس رو به یاران خود کرد و فرمود : بدانید که اینان اگر ا

 ....گفتن مى داشتند، به شما خبر مى دادند که 
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همه ی این داستان رو برای این مطلب گفتم که امیرالمومنین به نیابت همه 
ها می فرمایند که در عالم قبر و برزخ چه چیزی به درد می خوره  مرده

  (19). بهترین ره توشه، تقوا است أنَّ خَیرَ الزّادِ التَّقوىفرمودند: 

 یک نکته علمی و دقیق

ه را به نیابت از این آیه کریمامام علی علیه السالم اینجا که موال امیرالمومنین 
بوده  "اخیر"خیر  بقره( کلمه 197) زّادِ التَّقوىأنَّ خَیرَ المردگان خواندن که 

ترین که در استعمال الفش افتاده و اخیر )خیر( اسم تفضیل است یعنی به
اهلل  مفسر بزرگ حضرت آیتتوشه تقواست. اما در اینجا یک نکته علمی از 

وصف  وصف است یا« أفعل»براتون بگویم ایشان می فرمودند :  جوادی آملی
گوییم فالن شخص أفضل است وصف تفضیلی. یک وقت می تعیینی است یا

ن یعنی این وصف تعیینی نیست چون غیر از او هم کسانی هستند ولی ای
لقول با»نسبتاً أفضل از دیگران است. یک وقت وصف تعیینی است یعنی او 

گوییم فالن شخص اُولی است یک وقت می)مثال( : أفضل است؛ « المطلق
ت را حدّ را دارند منتها مستحب است که این والییعنی دیگران هم همین 

د. یک وقت بپذیرد این امامت را بپذیرد یا این سرپرستی یا مدیریت را بپذیر
ی است گوییم نه، اال و البد او باید بپذیرد. این کلمه أفعل گاهی تفضیلمی

 گاهی تعیینی.

 بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلَی النَّبِیُّ﴿آمده است که « أحزاب»آنچه در بخش سوره مبارکه 

اولی اسم تفضیل است به معنای وصف تعیینی است نه ( 20) أَنفُسِهِمْ مِنْ
این اولویت تعیینی است. در همان سوره در جریان طبقات ارث هم تفضیلی(

 أَوْلى بَعْضُهُمْ﴿آمد که اینها کسانی هستند که ورثه میت، طبقات میت 
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یینی است؛ طبقه اول اُوالست نسبت به طبقه این اولویت تع ( 21) ؛﴾بِبَعْضٍ
 دوم تعییناً، طبقه دوم اُوالست نسبت به طبقه سوم تعییناً، نه تفضیالً.

جریان غدیر  همین معنا را وجود مبارك پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در
ست که درباره حضرت امیر)صلوات اهلل و سالمه علیهم اجمعین( ذکر کرده ا

ود مبارك علی بن یعنی وج( 22)؛«تُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهمَنْ کُنْ»
)یعنی .ابیطالب)علیه افضل صلوات المصلین( اُوالی تعیینی است نه تفضیلی

ان سمتی در موارد دیگر که چند نفر از بزرگ فقط امیرالمومنین اولی است( 
شود که فالن یها در بعضی از جهات فضیلتی دارند گفته مدارند ولی برخی

لمه کاین  (23)شخص اُوالست این اولویت، اولویت تفضیلی است نه تعیینی.
تواند تفضیلی باشد در بعضی هم چنین است، در غالب موارد می خیر «اخیر»

أنَّ آیه کریمه که موال فرمودند:  یعنی در این تواند تعیینی باشد.از موارد می
شه وزاد تقوا است. توشه نه،بلکه فقط و فقط تو یعنی بهترین خَیرَ الزّادِ التَّقوى

ورد و بس. خاین خیر در اینجا تعیینی است فقط در عالم برزخ تقوا به درد می 
تقی ااز اینجا می فهمیم که چقدر تقوا مهم است حال یکی باتقواست یکی 

تقواترین مردم و تو با أَتْقَى أَنْتِ است که امیرالمومنین فرمودند: فاطمه جان  
 خلق هستی

 ابعاد تقوا:
 تقوای اقتصادی -1

انسان باتقوا در زندگی در مسائل اقتصادی مالحظه می کند که مال حرام و   
لقمه حرام در زندگی او وارد نشود. تقوای اقتصادی یعنی هم مراعات حق اهلل 
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مراعات  )دادن وجوهات شرعی مثل خمس و زکات و رد مظالم و...( کندو هم
 حق الناس را انجام دهد.

 داستان عجیب از اثر لقمه حرام

 است ودهب برخوردار حسب باالترین از که نخعى، سنان بن اللّه عبد بن شریک

 بیلهق آن چهره ترینشاخص که است بوده اىقبیله بزرگان از عالم، شخص این
: مودفر السالم علیه امیرالمؤمنین که است، نخعى اشتر مالک مبارك وجود
 .بود نظیرىبى انسان یعنى بزاید، را او نمونه که ندارم سراغ را مادرى

 هارون زا قبل که آوردند، عباسى مهدى دربار به روزى را اللّه عبد بن شریک
 مگر بروى، دربار از گذارمنمى! شریک: گفت او به عباسى مهدى. است بوده
 آن که بشوى، مملکت قضائیه قوه رئیس یا کنى؛ قبول را کار سه این از یکى
 اینجا رد ما. کن قبول مرا هاىبچه معلمى شغل یا. بود «القضات قاضى» زمان
 ناهار امروز یا و. بده درس ما هاىبچه به و بیا روز هر دهیم،مى تو به اتاق یک

 .کن میل ما غذاى از و باش ما میهمان را

 کرد،نمى قبول را قسمت سه هر اگر. فرورفت فکر در اللّه عبد بن شریک
 شهداى از و! بزن را او گردن! جالد: گفتمى عباسى مهدى که بود این آخرش

 قرار القضاتى، قاضى منصب: گفت جواب در شریک اما. شدمى عالم اصیل
 را هایتبچه معلمى. خواهمنمى را این پس است، جهنم لب در خودم دادن

 از بعد فردا بخوانند، درس او نزد در هابچه این کرد فکر چون خواهم،نمى هم
 ظلم مملکت اهل تمام به او مثل و شوندمى مملکت رئیس پدرشان مرگ
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 میهمان ناهار یک اما. کنمنمى هم پرورىظالم من نه،: گفت لذا کنند،مى
 .کرد قبول. ندارد عیبى خوردن و بودن

 کر،ش و استخوان مغز از فقط داد، دستور آشپزخانه رئیس به عباسى مهدى
 ود،ب جریان شاهد که آشپزخانه رئیس. بیاورید و کنید درست غذا نوع چند
 ایم،چیده را سفره و است آماده غذا: گفت آمد، ساعت دو از بعد و رفت

 را غذا این وزامر اگر اللّه، عبد بن شریک: گفت آرام عباسى مهدى به و بفرمایید
 هم زآشپ که بود معلوم قدرى به یعنى. شد نخواهد رستگار هیچگاه بخورد،
 .فهمید

 لقضاتىا قاضى منصب هم بعد، خورد، را حرام غذاى سنان اللّه عبد بن شریک

 را خدا رنو تمام حرام لقمه چون پذیرفت، را هابچه معلمى هم و کرد قبول را
 .کندمى گیرزمین را انسان و بردمى باطن از

. برو افصرّ فالن سراغ به که دادند نامه او به ماه، یک حقوقِ دریافت براى
 روز ندچ را آن مقدار یک و اآلن را مقدارى یک: گفت او به صراف رفت، وقتى
. ىبده نقد باید که کرد اصرار. دهممى جنس هم مقدارى یک دهم،مى دیگر

 را آن پول که اىفروخته قیمتى پارچه و کتان مگر: گفت شد، عصبانى صرّاف
 این« 1». امفروخته را دینم باالتر قیمتى پارچه از نه،: گفت خواهى؟مى نقد

. است فروشى دین با مساوى حرام، خوردن که دهدمى هشدار ما به حکایت
 بولق حرام شغل نکنید، زندگى حرام خانه در نپوشید، حرام نخورید، حرام

 را المال یتب. نروید غصبى مال دنبال به. نگیرید رشوه. نکنید حرام کار نکنید،
 .شوید دچار فروشىدین به که شودمى باعث زیرا نکنید؛ اختالس
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 تمام. هستم گرفتار خیلى: کرد عرض السالم علیه صادق امام به شخصى
 عرض ؟دارى دین: فرمودند السالم علیه امام. است پیچیده هم به من زندگى

 ؟گرفتارم: گویىمى چرا: فرمود. هستم شما عاشق و شیعه من بله،: کرد
 آنها ندی که است پیچیده هم به آنهایى زندگى است؟ پیچیده هم به امزندگى

)مجموعه   «ثُهُمَکْ قَلِیلٌ بالءٌ هو و» است؛ گذرا تو گرفتارى. است رفته دست از
دم تقوای ( این است اثر ع99: ص عمل، مثبت آثار استاد انصاریان/کتاب آثار

 اقتصادی در زندگی

 تقوای اجتماعی  -2

حم، اجتماع هم مراقبت می کند در رفت و آمدها، صله رآدم با تقوا در 
ور نسا همسایه داری و.... اهل رعایت حدود الهی است .خداوند متعال در س

 می فرمایند: 37آیه 

 ۖ  الْیَتَامَىوَ ۖ  الْقُرْبَى وَبِذِی إِحْسَانًا الِدَیْنِوَبِالْوَ ۖ  وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا 
 سَّبِیلِال وَابْنِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُ وَالْجَارِ  ۖ  الْقُرْبَى ذِی وَالْجَارِ وَالْمَسَاکِینِ

  کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًانَّ اللَّهَ لَا یُحُِبّ مَنْإِ ۖ   أَیْمَانُکُمْ مَلَکَتْ وَمَا

 و درما و پدر به و ندهید، قرار او شریک را چیزى و بپرستید، را خدا و
 و دور همسایه و نزدیک همسایه و مستمندان و یتیمان و خویشاوندان

 کسى خدا یقیناً کنید؛ نیکى بردگان و ماندگان راه در و همراهان و همنشینان
 .ندارد دوست خودستاست، و متکبّر که را

ها عبادت میکرد و احیاء تمام شب جمعه حضرت زهرا سالم اهلل علیها
خوابید و از سر شب تا صبح دعا به اى تا صبح نمىگرفت. هیچ شب جمعهمى
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اش به مردم چرا دعا همه»کرد تا یک روز که امام حسن گفت: مردم مى
 اول همسایه، سپس خانه. (24)، «الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ» حضرت فرمود:« کنى؟مى

 یعنى احترام همسایه (25)«هِرْمَهُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ کَحُرْمَهِ أُمِّحُ» حدیث داریم
 (26بر همسایه مثل احترام مادر است.)

 عجیب همسایه داریداستان 

 شبى :میگوید الکرامة مفتاح باعظمت کتاب مؤلف سیدجوادعاملى بزرگ فقیه
 خادم رد کوبنده رسید نظرم به کردند، الباب دق که بودم خوردن غذا حال در

 فتگ سید خادم کردم، باز را در عجله با است، بحرالعلوم سیدمهدى جناب
 به ندهست شما منتظر ایشان و ایم نهاده برابرش در و آماده را سید غذاى
 !کنید حرکت شتاب

 هب او چشم و رسیدم سید خدمت که همین رفتم، سید خانه به خادم همراه
 حیا قح حضرت از آیا نیستى، او مراقب که نمیترسى خدا از: گفت افتاد من

 !نمیکنى؟

 براى تو کیش هم برادران از مردى گفت، افتاده؟ اتفاقى چه پرسیدم
 اجازه اشمالى وضع و میگرفت نسیه زاهدى خرماى هرشب اشخانواده
 برنج و گندم که گذشته آنان بر هفته یک اینک کند، تهیه خرما غیر نمیداد

 همان بقال از رفته امروز اند، نیافته چیزى زاهدى خرماى جز و اندنچشیده
 و شده بیشتر مبلغ فالن از شما قرض و بدهى: گفته او به بقال بخرد، را خرما
 و نخریده چیزى و شده شرمنده آبرودار مرد آن نمیفروشم، شما به خرما من
 روز به را شب غذا و شام بدون اشخانواده و خود امشب و برگشته خانه به
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 و توست همسایه و میشناسى را او که این با و میخورى خوب تو ولى میآورند
 !!ندارى توجه او به است فالنى نامش

 گاهىآ اگر گفت سید نداشتم، اطالعى کمترین او وضع از من: گفتم سید به
 !!بودى کافر بلکه یهودى نمیکردى کمک و داشتى

 ینىد برادران حال و وضع از چرا که است این براى من درشتى و خشم این
 غذا هاىظرف این اکنون نمیپرسى، احوال همسایه از و نمیکنى تجسس ات
 باهم امشب داشتم عالقه: بگو و برو مرد آن خانه در او با برمیدارد خادمم را

 و گذارب او حصیر زیر است آن در پول مقدارى که را کیسه این و بخوریم غذا
 .                        برمگردان نیز را غذا هاىظرف

 آن خانه درب تا و برداشت بود بزرگى سینى در که را غذا از پر هاىظرف خادم
 شده وارد من ردک باز را در مرد آن کوبیدم، را در و گرفتم او از آنجا آورد، مرد

 جلو ار سینى که هنگامى پذیرفت، بخوریم، غذا باهم امشب داشتم میل: گفتم
 ىغذا غذا این و میشود استشمام خوشى بوى غذاها از کرد مالحظه کشید

 .است نعمت ارباب و ثروتمندان

 غذا این باید کنند، تهیه غذائى چنین نمیتوانند اعراب سیدجواد: گفت من به
 واستهخ بر آنقدر بخورم، تا بگو را داستانش باشد، متمکنى شخص به مربوط

 .دادم شرح را حکایت تا کرد پافشارى خود

 حتى ت،نداش آگاهى من حال از اآلن تا احدى خدا جز: گفت و کرد یاد سوگند
 نىکسا به رسد چه میگذرد چگونه من زندگى نمیدانستند نزدیک همسایگان

 .شمرد آور شگفت و عجیب بسیار سید از را آمد پیش این و دورند که
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 قرار کیسه در که پولى داشت، نام عاملى نجم محمد شیخ تهیدست مرد
 دو شوشى هر و است زمان آن پول واحد که بود شوش عدد شصت داشت

 (27). میشد اندى و ریال

 رعایت هب اینگونه که دارید، سراغ را فرهنگى چنین دنیا کجاى در راستى به
 ائلق واجبه حقوق آنان براى اصولًا و باشد، کرده سفارش همسایگان حقوق
 ائىج تا بیت اهل آئین و اسالم فرهنگ در او حق و همسایه ىمسئله باشد،
 دنیا از به مانده لحظاتى و شهادتش به مانده دقایقى امیرمؤمنان که است

 کسانى ىهمه و فرزندانش ىهمه و حسین و حسن فرزندش دو به رفتنش
 وصیت و سفارش همسایگان ىدرباره اکیداً رسدمى آنان به وصیتش نهایتاً که

 :فرمایدمى و کندمى

 کردیم گمان ما که جائى تا کرد، سفارش همسایگان به را ما پیوسته پیامبر
 و لمانمس چه همسایه صورت هر در« البالغه نهج». بردمى ارث ما از همسایه

 لحا رعایت و تفقد و نیکى و احسان توقع اشهمسایه از مسلمان غیر چه
 قوقح آن اساس بر خداوند که است انسانى و فطرى امرى توقع این و دارد،

 (28.)است داده قرار همسایه بر همسایه از را معینى

 تقوای سیاسی -3

در موضع  تقوای سیاسی پیچیده ترین و سخت ترین نوع تقوا است
اال بی  گرفتن ،در هنگام رای دادن، در عرصه های سیاسی باید تقوا داشت و

 شید.تقوایی سیاسی بویژه از ناحیه مسئولین جامعه را به لجن خواهند ک
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ی آنها در انجام وظایف باید دقت داشته باشند و رعایت تقوا برامسئولین 
 سنگین تر است.

باید به  تقوای سیاسی، مفهومی بسیار مهم، اثرگذار و سرنوشت ساز است. چرا
ورت جای اخالق سیاسی از تعبیر تقوای سیاسی استفاده کرد؟ اهمیت و ضر

بر جامعه، اخالق و  تقوایی سیاستمدارانتقوای سیاسی چیست؟ اثر تقوا و بی
ن معنویت و معیشت مردم چیست؟ چرا باید امروز از تقوای سیاسیون سخ

تواند تقوایی سیاسیون تا چه اندازه برای جامعه و سرنوشت مردم میگفت؟ بی
تقوایی زبانی چه پیامدهایی در پی دارد؟ چگونه خطرناك باشد؟ سکوت یا بی

ها سؤاالت بسیار مهمی است که نشود؟ ایباطل در جامعه رسوخ و مستقر می
العاده آن را بهتر توان اهمیت فوقبا تأملی در تاریخ و مسائل صدر اسالم، می

اریخی بوده ترعایت تقوی، امری مهم و تاثیرگذار بر بسیاری از مسائل  .دریافت
گان جامعه، و به ویژه در مقاطع مختلف تاریخ اسالم، رعایت تقوی از جانب بزر

ایام  سرنوشت بسیاری از حوادث را تغییر دهد. حوادث توانستهمی
ن، فاطمیه)س(، اتفاقات مهمی در حوزه تقوای سیاسی خواص بود که در آ

 (29).تقوای بسیاری از مدعیان، محک خورد

 به این روایت که حضرت آقا )رهبر معظم انقالب(هم چند وقت پیش در
 ه واقعا درس خارج فقه فرمودند دقت کنید آدم پشتش می لرز

 قیامت مسئولین 
 ءَجِی اِلّا فَوقَهُم فَما عَشَرَةٍ عَلى رَجُلٌ ُیؤَمَّرُ ال: قال آله و علیه اللَّه صلَّى النّبیّ عن
 مُسیئاً کانَ اِن وَ عَنهُ فُکَّ مُحسِناً کانَ فَِان عُنُقِه اِلى یَدُهُ مَغلولَةً القیامَةِ یَومَ بِهِ

 (30)غِلِّهِ  اِلى غِلّاً زیدَ



 

 

28 

 عُُنقِه اِلى یَدُهُ مَغلولَةً  القیامَةِ یَومَ بِهِ ءَجِی اِلّا فَوقَهُم فَما عَشَرَةٍ عَلى رَجُلٌ یُؤَمَّرُ ال

 است؛ بنده امثال و بنده یدرباره حدیث این

 ده رب که نیست کس هیچ که فرمود[  آله و علیه اللّه صلّی اکرم رسول]��
 بر حاال نه نفر، ده بر که کسی هر- باشد داشته امارت و ریاست بیشتر یا نفر

 القیامَةِ یَومَ بِهِ ءَجی اِلّا» -باشد داشته ریاست و امارت نفر میلیون هشتاد
 دنیا در قدراین که ار رئیس آدمِ این[ اینکه مگر] ،«عُنُقِه ۖ  اِلى یَدُهُ مَغلولَةً
 قتیو قیامت روز در را آدمی چنین است، مدیر و است رئیس و است محترم

 وارد را او بستهدست یعنی اند؛بسته گردنش به را او دست آورند،می که
 نفْس. است بسته گردنش به دستش که شکل این به هم آن میکنند، محشر

 .را ینا میکند ایجاب که دارد تبعاتی یک ریاست، و آمریّت و مسئولیّت این

 هستیم، ایکاره یک مدیریم، رئیسیم، آنجا ما که مأموریّت یحوزه آن در��
 حاال نشدیم؛ و بشویم آن مانع میتوانستیم ما که میگیرد انجام کارها از بعضی

 خالف، کار این  نشدیم؛ وارد تنبلی روی از یا نشدیم،[ وارد] کردیم غفلت یا
 -دیگر است ما نگهبانی پُست- گرفت انجام ما نگهبانی پُست در و ما نظر زیر
 نگرفت؛ انجام که ما مأموریّت یحوزه در میگرفت انجام باید کارها از بعضی یا
 نکردیم، مشورت نکردیم، تعقیب نکردیم، دقّت نفهمیدیم، ما اینکه خاطربه یا

 فردا و امروز کردیم، تنبلی دانستیم، نه، یا ندانستیم، و نکردیم جووپرس
 ماها اگر. شد فوت شد، ضایع و فردا، بعداً، شاءاللّهان حاال[ گفتیم] کردیم،

 دنبال باید. است جوریاین واقعاً ندویم؛ ریاست دنبال باید باشیم، داشته عقل
 ریاست، دنبال میدوند بعضی. دارد را تبعات این ریاست نرویم؛ ریاست
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 قیامت روز که دارد را خطرات این ریاست، و آمریّت این نفْس که نمیفهمند
 مغلوالً. است مهمّی خیلی چیز این آورند؛می مغلوالً بیاورند، را او وقتی

 .الهی یمحاسبه پای در را او آورندمی

 عَنه فُکَّ مُحسِناً کانَ فاِن ��

 تقصیری ودب گرفته انجام آنچه در بود، درستکار بود، خوبی آدم او چنانچه اگر
 و قدّسم شارع باالخره. را او میکنند رها اینجا نبود، او متوجّه گناهی و

 به باشد مَعفوّ انسان که است ممکن جاهایی یک دارد؛ موازینی عالم پروردگار
 امّا اهلیمج قاصریم، ما گاهی- نباشد تقصیرٍعن قصورِ قصورش دلیلی؛

 زحمتمان ایم،دهکر را خودمان تالش واقعاً نه، گاهی است، تقصیرٍعن جهلمان
 الهی عفو مورد ااینج ،[قصور] این -درآمده[ نتیجه] این آخرش ایم،کشیده را

 .عَنه فُکَّ رئیس، این و آمر این باشد «محسن» اگر پس. است

 غِلِّه اِلى غِلّاً زیدَ مُسیئاً کانَ اِن و ️⬛

 و کاربد آدم هم خودش دنیا، در است نبوده نیکوکاری انسان نه، اگر امّا
 آن و رفتاریگ آن اینجا -کنید فرض که ایبدعملی هرجور- است بوده بدعملی

 .میکند پیدا افزایش است، شده بسته او به که زنجیری و غل

 ریاست هایکرسی دنبال. بفهمیم باید را اینها بفهمیم؛ ما باید را اینها✅
 نمایندگی برای بینیدمی تقنینی؛ ریاست چه اجرائی، ریاست چه-[ بودن]

 یا دلیلی هر به نکنند پیدا راه چنانچه اگر میکُشند، را خودشان بعضی مجلس
 به را خودش غیره، و نیاورد رأی یا نکنند تأیید را صالحیّتش کنید فرض مثالً
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. نیست تدبیر نیست، عقل -نشد چرا که میزند دیوار و در و آتش و آب
 است، ایدغدغه چنین یک یمایه ریاست، این چنانچه اگر کردید؟ مالحظه

 برای باشد واجب و بشود انسان متوجّه واقعاً اینکه مگر کند؛ رها انسان خب
 (31).[است الزم] بله[ جا]آن انسان؛

 آثار و نتایج تقوای سیاسی

آثار و نتایج تقوای سیاسی، رعایت مساوات و عدالت و دوری از تبعیض در  از
المال و برخورد با مردم میباشد. عالمه نراقی در تقسیم امکانات از جمله بیت

که در مورد نتیجه بیعدالتی به استناد حدیث پیامبر)ص( « جامع السعادات»
 :مینویسد« الیبقی من االسالم اال اسمه و ال من القرآن اال رسمه»فرموده 

ها عدالت ها و برترین و عمومیترین سیاستترین و مهمترین عدالتشریف»
حاکم و زمامدار است، زیرا دیگر وجوه عدالت به آن بستگی دارد و اگر آن 

را رعایت کند و چگونه جز این تواند بود و نباشد هیچ کس نمیتواند عدالت 
حال آنکه تهذیب اخالق و تدبیر منزل متوقف بر آسودگی خاطر و انتظام 

و با جور و ستم ».... ، و نتایج اجتماعی بیعدالتی اینگونه است: «احوال است
ها انبوه و متراکم ها سر بر میآورد و انواع رنجسلطان امواج متالطم فتنه

نع مزاحم آسایش و آرایش رخ مینماید و سختیها و بالهای زمانه میشود و موا
ها نه راهی به منزل و رو میآورد و طالبان کمال همچون سرگشتگان در بیابان

ای پیدا میکند، میدان علم و کنندهقصد خویش مییابند و نه راهنما و هدایت
دیگر مالك و عمل ویران میگردد و تاریکی همه اطراف آن دو را فرا میگیرد و 

ها یعنی آسایش خاطر و آرامش درون و انتظام معیاری برای تحصیل سعادت
 (32)ضروریات زندگی برای افراد انسان یافت نمیشود
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ی مستقیم عدالت یا ستمکاری حاکم با جامعه، پیامبر)ص( در نتیجه
هرگاه حاکم عادل باشد در پاداش هر طاعتی از هر رعیتی شریک » :میفرمایند

و در مورد مرتبه « است و اگر ستمکار باشد در گناهان آنان سهیم خواهد بود
نزدیکترین مردم در قیامت به »حاکم عادل و ظالم در رستاخیز میفرماید: 

مکار خدای متعال زمامدار و حاکم عادل است و دورترین آنان از او پادشاه ست
یک سال دادگری از هفتاد »و در خصوص ارزش عدالت فرموده است « است

حضرت علی)ع( نیز با پیروی از تعالیم  (33)« سال عبادت بهتر است.
در میان مردم فروتن ».... پیامبر)ص( در مورد ارتباط حاکم با مردم میفرماید: 

با آنان  پذیری پیشه کن و در برخوردباش و با آنان نرمخویی و انعطاف
آمیز پاس دار، رو باش و مساوات را حتی در سطح نگاه و اشارات تعارفگشاده

تا زورمندان در ظلم تو طمع نبندند و ناتوان از عدالت نومید نشوند... باید که 
ها عدالت در رابطه با حق تمامی مردم یکسان بنگریم، چرا که در جور و ستم

تکالیف الهی، هوای نفس خویش را به  ها ورا نتوان یافت... و در مسئولیت
چیزی مگیر و با این خودشکنی به ثوابش امید ببند و از کیفرش بیمناك 

 «...باش

 

در روایتی از حضرت علی)ع( آمده که در روز قیامت در مورد هفت چیز از 
انجام نماز، پرداخت زکات، امر به »انسان بازخواست میکنند که عبارتند از: 

المال به طور مساوی، رعایت عدالت در منکر، تقسیم بیت معروف و نهی از
که هر یک از موارد گفته شده مصادیقی بارز « میان مردم و اجرای حدود الهی

 عملی التزام از های اقتصادی و سیاسی میباشند.از تقوا و آثار آن در زمینه
از ها و روایات متعددی در تاریخ آمده که عدالت، گزارش به( ع)علی حضرت
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جمله آنان تقسیم دقیق غنایم ارسالی از ایران میان رؤسای قبایل هفتگانه 
ساکن کوفه میباشد که حضرت حتی تکه نان باقی مانده را میان آنان بخش 

باشد که روز »کرد و سرانجام نماز شکر را به جا آورد و سپس میفرماید: 
« البالغهدر نهج المالبیت»مؤلف کتاب  (34)« قیامت برای من گواهی میدهد.

المال و رد تبعیض در آن را شرح میدهد و عقیده شیعه در مورد تقسیم بیت
المال باید به طور مساوی طبق مبانی شیعه به طور کلی تقسیم بیت»مینویسد: 

ای موارد به خاطر اموری در تقسیم به بعضی بین افراد باشد، ولی در پاره
ایم جنگی به جنگجویان پیاده یک سهم بیشتر داده میشود، مثال در تقسیم غن

اند اگر یک اسب دارند، دو سهم داده داده میشود، اما به جنگجویانی که سواره
میشود اگر چند اسب دارند، سه سهم تعلق میگیرد و این فرق به خاطر مخارج 

ها است و این موضوع حاکی از تبعیض در تقسیم خوراکی و نگهداری اسب
های جالب توجه حیات امیرالمومنین از دیگر صحنه (35)« المال نیست.بیت

المال، مالقات برادرش عقیل و داستان معروف آهن گداخته و در تقسیم بیت
های ریز کنجد و زیره واکنش سخت امام)ع( در برابر آن و تقسیم دانه

المال میان مردم بوده که الگویی برای کارگزاران و مسئوالن میباشد و به بیت
مصادیقی از عدالت در سیاست و برنامه حکومتی میتوان به آن تأسی  عنوان

 .جست

 «ای؟از کجا آورده»

 

« ای؟از کجا آورده»( به عنوان مجری قانون لیه السالمعلی)ع موالامام
حق را در هر کجا و در مورد هر کسی از خاصان و نزدیکان که الزم » میفرماید:

ید به بازده نکویش پای بفشار، هرگاه که حق، آمد، اجرا کن و در این راه با ام
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خویشان و نور چشمهایت را بیازارد، در برابر سنگینی خاصی که این امر بر تو 
در مخالفت با دادن « دارد، به فرجامش بیاندیش که بسی ستایشگر است.

امتیاز به خواص و بزرگان ـ که از گرد او پراکنده نشوند ـ و نهراسیدن از تنهایی 
آیا »... المال قاطعانه اعالم میکند: بهه حق و پافشاری در تقسیم بیتدر ج

پیشنهاد میکنید پیروزی را با ستم به دست آورم؟ نه به خدا سوگند تا گاهی که 
ای در آسمان میدرخشد، هرگز چنین نخواهم کرد. به هخورشید برمیآید و ستار

آنان تساوی قسمت خدا سوگند اگر این اموال از خودم بود باز هم میان 
بنابراین » (36)» میکردم، چه رسد به اینکه این اموال از خود مردم است.

جلوگیری از ستمکاری توانگران بر ناتوانان، گرفتن حق زیردستان از زورمندان و 
برپا داشتن حدود در میان مردم، حق را به صاحب حق رساندن، به داد 

دادن، و میان خویش و بیگانه،  ستمدیدگان رسیدن، به فریاد مظلومان پاسخ
از حقوق رعیت و بر ذمه پادشاه است و « ارجمند و افتاده به عدل داوری کردن

باید بدون جانبداری و حب و بغض نسبت به کسی انجام گیرند، زیرا مملکت 
 (37)با عدل آبادان میگردد

 

 :پرهیز از تجمالت و تشریفات

تقوا است که در گفتار و کردار پرهیز از تجمالت و تشریفات از آثار مهم 
حضرت علی)ع( به عنوان حاکم سیاسی جامعه نمایان است. ایشان به استناد 
نفی تجمل و تشریفات در مراسم حج و سیره نبوی به استفاده از نعمات الهی 

از تمامی نعماتی که خدا ارزانیت داشته است به بهترین وجه »اشاره میکند که: 
های خداوندی را که در اختیار داری، تباه یک از نعمتگیری و هرگز هیچ بهره

به دیگر سخن، « مکن و چنان باش که آثار نعمات خدا بر تو آشکار شود.
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پوشی و دوریگزینی برداشت حضرت از تقوا برخالف آنهایی است که با پشمینه
از نعمات دنیوی به خیال خود متقی هستند و پارسایی کنند، چرا که عصاره 

الکیال تاسوا علی »سوره الحدید نهفته است که  23ارسایی در آیه زهد و پ
اید تأسف مخورید یعنی به آنچه از دست داده «مافاتکم و ال تفرحوا بما اتاکم

اید شادمانی نکنید، پس تقوای الهی با رهبانیت و آنچه به دست آورده
 .پوشی صوفیان تفاوت داردمسیحی و پشمینه

 

لی)ع( برای مسئوالن، خواص و نخبگان به عنوان پیروی از سیره حضرت ع
الگوهای جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا تقوای آنان، تقوای 

ای به جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت. ایشان)ع( در این خصوص در نامه
آگاه باش که هر پیرو و مأمومی »...اند: بن حنیف استاندار بصره فرمودهعثمان

شوایی است که باید از او پیروی کند و به روشنایی نور دانش وی روشنی را پی
ها ـ که خود را عاجز از و در پاسخ به همه کسانی ـ در همه زمان« گیرد...

آگاه باشید که »...اند که پیروی حضرت علی)ع( میدانند، به صراحت آورده
کوشش، پاکدامنی و  شما توان انجام این کارها را ندارید، اما مرا به پارسایی،

هایی و در ادامه نامه، بر نقطه حساس روحی انسان« درستکاری یاری کنید...
انگشت گذاشته که وجود آنان هنوز زیر بار سنگین مادیات دفن نشده و امید 

میرود که با یاد مرگ به فطرت پاك خود بازگردند، لذا عاقبت و سرانجام 
در حالی که جایگاه آدمی گوری است ... »آدمیان را اینگونه به تصویر میکشد: 

هایش بر جای نماند و خبرهایش نهان گردد، گودالی که در تاریکی آن نشانه
است که اگر به گشادگی آن افزوده شود و دستهای گورکن فراخش سازد، 

های آن را سنگ و کلوخ آن را میفشارد و تنگ میسازد و خاك انباشته روزنه
ها تنها با پرهیزگاری میپرورانم تا در روز بزرگترین بیممیبندد، من نفس خود را 
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 «.ها ایمن باشم و در لغزشگاه نلغزمو ترس

 

تنفر حضرت در خصوص استقبال مردم شهر انبار )نزدیک بصره( از وی، 
روی، خودداری از حضور جلوگیری از همراهی برخی افراد با ایشان در پیاده

آمیز و های سیره عملی اعمال تکلیفافراد ایستاده در خدمت، از نمونه
های ناپسند، رنج دنیا و بدبختی و شقاوت آخرت را به دنبال خواهد سنت

داشت، اما محترم شمردن سنتهای پسندیده از مسائلی بود که انجام آنها را به 
بر هم »...به طور مثال به مالک اشتر توصیه کرد:  .والیان خود گوشزد میکرد

اند و ای را که بزرگان این امت بدان عمل کردهپسندیدهمزن آیین و سنت 
اند و براساس آن رعیت با مردم به سبب آن به هم پیوسته و الفت یافته

 «...اندیکدیگر سازش و سامان پیدا کرده

 

بنابراین رفتارها و سنتهای اجتماعی خالی از خرافات ـ مانند اعیاد اسالمی ـ که 
اند، اما خالق شده مورد پذیرش اسالم واقع شدهباعث پیوند مردم و مکارم ا

رفتار و صفات ناپسندی که نتایجی جز تکلف، رقابت و ریاکاری، صرف 
های گزاف و بیهوده در پی نخواهد داشت، مورد قبول پیامبر)ص( و هزینه

ان الذین »اند، زیرا پیامبر)ص( در این خصوص فرموده است: ائمه)ع( نبوده
یعنی خداوند دوستدار بزرگواری و « و یبغض سفسافهایحب مکارم االخالق 

 .مکارم اخالق است و صفات پست را که نشانه فرومایگی است دشمن میدارد

 

داری بود ای از نتایج و آثار مهم تقوا در زمینه سیاست مملکتآنچه آمد شمه
که حضرت علی)ع( در طی حیات کوتاه سیاسی خویش بدون هیچ عذر یا 

و کارگزاران خود را بر آنها توصیه نمود و علیرغم وجود دشمنان تردیدی اعمال 
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دانایی همچون معاویه و دوستان منافقی مانند اشعث و دینداران متحجری 
چون خوارج، احکام الهی را بر زمین نگذاشت و سنت پیامبر)ص( را به دلیل 

گذشت زمان فراموش نکرد و تربیت یاران و شاگردان مخلص را به بهانه 
های کمرشکن معطل نگذاشت که این نیز از مصادیق عدالت عملی گجن

حضرت بود که کارها را به نظم انجام میداد و تقوای سیاسی ایشان تمام 
اعضای جامعه را همانند اعضای پیکری واحد در برگرفت و با عدالت و پرهیز از 

درصدد تشریفات و تفاخر، فریب غرور کاذب قدرت را نخورد و با نگاهی واحد، 
برقراری مساوات برآمد و سرانجام جان خود را در این راه نهاده و به شهادت 

  .(38)رسید

 تقوای خانوادگی -4

اشند مثل در خانه و خانواده هریک از زن و مرد و فرزندان باید اهل تقوا ب
 خانواده فاطمی که سراسر خانه و خانواده مزین به تقوای الهی بود

 تقوای فردی  -5

و اولیای خدا  بعادتقوا به این تقوا برمی گردد که هدف تمام انبیای الهیتمام ا
 احقاق تقوای فردی در جامعه بوده است. 

ی از قرآن کریم فضائل و کماالتی را برای متقین برشمرده است، به قسمت
 شود:آیات اشاره می

 آثار تقوا
 برگرفته ازآثار استاد قرائتی



 

 

37 

 مندی از هدایت قرآن:بهره 1

 .2بقره/  ذلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدی لِلْمُتَّقِینَ 

 مشمول لطف خاص خداوند شدن: 2
 .194بقره/  ینَوَ اتَّقُوا اللَّه وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِ

 حق سرپرستی مسجد الحرام: 3

 .34انفال/  إِنْ أَوْلِیاوهُ إِال الْمُتَّقُونَ

 محبوب خداوند شدن: 4

 .76آل عمران/  الْمُتَّقِینَ  بَلی مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ وَ اتَّقی فَإِنَّ اللّهَ ُیحِبُّ

 قبولی و پذیرفته شدن اعمال: 5

 .27مائده/  إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ

 عاقبت نیک داشتن: 6

 .128اعراف/  لْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ا مِْن عِبادِهِ وَ إِنَّ االرْضَ لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ

 آماده شدن بهشت برای آنها: 7

 لْمُتَّقِینَهَا السَّماواتُ وَ االرْضُ أُعِدَّتْ لِوَ سارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُ
 .133آل عمران/ 
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 نزدیک شدن بهشت به سوی آنها: 8

 .31ق/  أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍوَ 

 رسیدن به فوز و رستگاری: 9

 .31نبأ/  إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفازاً

 رسیدن به مقام امین: 10

 .51 -52دخان/  إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقامٍ أَمِینٍ فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ

 نورانی بودن متّقین: 11

تِهِ وَ یَجْعَلْ سُولِهِ یُوتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِْن رَحْمَأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ آمُِنوا بِرَ یا 
 .28حدید/  لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ

 حشر با خداوند رحمان: 12

 .85مریم/  یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً

 بهره برداری از انواع نعم بهشتی: 13

تَّکِئِینَ دْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ االبْوابُ مُآبٍ جَنّاتِ عَهذا ذِکْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَ
ا ما دَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ هذفِیها یَدْعُونَ فِیها بِفاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ وَ شَرابٍ وَ عِنْ

 .49 -54ص/  ْن نَفادٍیَوْمِ الْحِسابِ إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِتُوعَدُونَ لِ

من  "عُقبة بن بشیر اسدی به حضور امام باقر )علیه السالم( آمد و گفت: 14
با  "امام به او فرمود: "فرزند بشیر اسدی و از خاندان بزرگ و شریفی هستم.
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برتری فقط تقوا و  به رخ کشیدن حسب و نسب خود بر ما منّت مگذار. مالك
، ص 2کافی، ج  پرهیزکاری است: فَلَیْسَ الحَدٍ فَضْلٌ عَلَی أَحَدٍ إِال بِالتَّقْوَی

328. 

ز اعمال مفضل بن عمر گوید: نزد امام صادق )علیه السالم( بودم. سخن ا 15
عد پیش آمد عرض کردم: چقدر عمل من ضعیف است. فرمود: استغفار کن، ب

ردم: کتقوی بهتر از عمل زیاد بدون تقوی است. عرض فرمود: عمل اندك با 
 کند و به همسایگانش نیکیچگونه؟ فرمود: مثل اینکه شخصی اطعام می

کند و این عمل بدون رسد خود را کنترل نمینماید لکن هر گاه به حرام میمی
 .76، ص 2کافی، ج  تقوی است.

 راههای رسیدن به تقوا 

 عبادت: 1

بقره/  تَتَّقُونَ   الَّذِینَ ِمنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَیا أَیُّهَا النّاسُ
21. 

 عدالت: 2

 .8مائده/  اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی

 تعهد: 3

 .63بقره/  ا فِیهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَخُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْکُرُوا م خطاب به یهود:
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 عفو: 4

 .237بقره/  وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی

 هدایت: 5

 .17محمد/  وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدی وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ 

 ایجاد امنیت و پاکسازی: 6

 .179بقره/  مْ تَتَّقُونَمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی االلْبابِ لَعَلَّکُوَ لَکُ

 روزه: 7

 .183بقره/  قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ

 صراط مستقیم وحدت: 8

نْ سَبِیلِهِ عُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَفَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِوَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً 
 .153انعام/  ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ 

 روابط زناشوئی و خانوادگی سالم: 9

مْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُ
اللّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَاالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ 
ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ وَ کُُلوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ االبْیَضُ مِنَ 

سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ الْخَیْطِ اال
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عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَال تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ 
 (39).  187بقره/  لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ

دلمان خواست ترك کنیم و آنچه خدا دوست داشت را انجام آنچه -10
 دهیم.
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 منابع و پی نوشت

: صبحار األنوار( ترجمه روحانى،  43یث نور/ زندگانى حضرت زهرا عليها السالم ) ترجمه جلد )جامع االحاد-1

631) 

 515: ص ،20ج الميزان، تفسير ترجمه نرم افزار کيميای سعادت)نور(/ -2

 .678 ، ص2سفينه البحار، ج  -3

 .193نهج البالغةه، خ  -4

 پایگاه اینترنتی تخصصی مسجد -5

  183سوره مبارکه البقرة آیه  ( -6

  الَّذیَن آمَنوا کُِتبَ َعلَيكُمُ الصِّيامُ کَما کُِتبَ َعلَى الَّذینَ مِن َقبلِكُم لَعَلَّكُم َتتَّقونَیا أَیَُّها 

  :ترجمه

گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته اید! روزه بر شما نوشته شده، همانای افرادی که ایمان آورده

  .شد؛ تا پرهيزکار شوید

  189سوره مبارکه البقرة آیه  ( -7

 َمنِ البِرَّ کِنَّ ۖ  وَل ظُهورِها مِن البُيوتَ تَأتُوا بِأَن البِرُّ وَلَيسَ ۖ   وَالحَجِّ لِلنّاسِ مَواقيتُ هِیَ قُل ۖ  یَسأَلونَكَ عَنِ األَهِلَّةِ 

  تُفلِحونَ  لَعَلَّكُم اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ   أَبوابِها ِمن البُيوتَ وَأتُوا ۖ   ۖ  اتَّقى

  :ترجمه

آنها، بيان اوقات )و تقویم طبيعی( برای )نظامِ زندگیِ( مردم و »کنند؛ بگو: از تو سؤال می« هاللهای ماه»در باره 

پوشيدند، از در جاهليّت مرسوم بود که به هنگام حج، که جامه احرام میو )آن چنان که «. )تعييِن وقتِ( حج است

ها وارد شدند، نكنيد!( کارِ نيك، آن نيست که از پشتِ خانهشدند، و از نقبِ پشِت خانه وارد میدرِ خانه وارد نمی

  !کنيد، تا رستگار گردیدها وارد شوید و تقوا پيشه شوید؛ بلكه نيكی این است که پرهيزگار باشيد! و از درِ خانه

  10سوره مبارکه الحجرات آیه  ( -8

  تُرحَمونَ كُملَعَلَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ  إِنَّمَا المُؤمِنونَ إِخوَةٌ فَأَصِلحوا بَيَن أَخَوَیكُم 

  :ترجمه

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=49&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=49&npt=7
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مؤمنان برادر یكدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهيد و تقوای الهی پيشه کنيد، باشد که مشمول 

  !رحمت او شوید

  189سوره مبارکه البقرة آیه  ( -9

 َمنِ البِرَّ کِنَّ ۖ  ظُهورِها وَل مِن البُيوتَ تَأتُوا بِأَن البِرُّ وَلَيسَ ۖ   وَالحَجِّ لِلنّاسِ مَواقيتُ هِیَ قُل ۖ  یَسأَلونَكَ عَنِ األَهِلَّةِ 

  تُفلِحونَ  لَعَلَّكُم اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ   أَبوابِها ِمن البُيوتَ وَأتُوا ۖ   ۖ  اتَّقى

  :ترجمه

آنها، بيان اوقات )و تقویم طبيعی( برای )نظامِ زندگیِ( مردم و »کنند؛ بگو: از تو سؤال می« هاللهای ماه»در باره 

پوشيدند، از و )آن چنان که در جاهليّت مرسوم بود که به هنگام حج، که جامه احرام می«. )تعييِن وقتِ( حج است

ها وارد شدند، نكنيد!( کارِ نيك، آن نيست که از پشتِ خانهپشِت خانه وارد میشدند، و از نقبِ درِ خانه وارد نمی

  !ها وارد شوید و تقوا پيشه کنيد، تا رستگار گردیدشوید؛ بلكه نيكی این است که پرهيزگار باشيد! و از درِ خانه

  53سوره مبارکه البقرة آیه  -10

  وَإِذ آتَينا موسَى الكِتابَ وَالفُرقانَ لَعَلَّكُم تَهتَدونَ 

  :ترجمه

  .و )نيز به خاطر آورید( هنگامی را که به موسی، کتاب و وسيله تشخيص )حق از باطل( را دادیم؛ تا هدایت شوید

  29سوره مبارکه األنفال آیه -11

  العَظيمِ  الفَضلِ ذُو وَاللَّهُ ۖ  یا أَیَُّها الَّذیَن آمَنوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَل لَكُم فُرقانًا وَیُكَفِّر عَنكُم َسيِّئَاتِكُم وََیغفِر لَكُم 

  :ترجمه

ای جهت جدا ساختن حق اید! اگر از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزید، برای شما وسيلهای کسانی که ایمان آورده

بينی خاصّی که در پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شناخت؛( و گناهانتان را دهد؛ )روشناز باطل قرارمی

  !زمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش عظيم استمیپوشاند؛ و شما را می

  2سوره مبارکه الطالق آیه  -12

 ۖ  اَدةَ لِلَّهِ فَإِذا بَلَغنَ أَجَلَُهنَّ فَأَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ أَو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأَشهِدوا ذَوَی َعدٍل مِنكُم وَأَقيمُوا الشَّه

  تَّقِ اللَّهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجًایَ وََمن ۖ   اآلخِرِ وَاليَومِ بِاللَّهِ یُؤمِنُ کانَ  َمن بِهِ یوَعظُ لِكُمۖ  ذ

  :هترجم

ای از آنان جدا شوید؛ و دو مرد ای نگه دارید یا بطرز شایستهو چون عده آنها سرآمد، آنها را بطرز شایسته

عادل از خودتان را گواه گيرید؛ و شهادت را برای خدا برپا دارید؛ این چيزی است که مؤمنان به خدا و روز 

  کند،ه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم میشوند! و هر کس تقوای الهی پيشقيامت به آن اندرز داده می

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=8&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=65&npt=7
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  122سوره مبارکه النساء آیه -13

 َومَن ۖ   حَقًّا اللَّهِ وَعدَ  ۖ  وَالَّذینَ آمَنوا َوعَمِلُوا الصّالِحاتِ َسنُدِخلُهُم جَّناٍت تَجری مِن َتحتِهَا األَنهارُ خالِدینَ فيها أََبدًا 

  قيًلا اللَّهِ مِنَ أَصدَقُ

  :ترجمه

کنيم که باغهایی از بهشت وارد میاند، بزودی آن را در اند و اعمال صالح انجام دادهو کسانی که ایمان آورده

نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. وعده حق خداوند است و کيست که در گفتار و 

  !هایش، از خدا صادقتر باشد؟وعده

  52سوره مبارکه النحل آیه   -14

  تَتَّقونَ اللَّهِ أَفَغَيرَ  ۖ  وَلَهُ ما فِی السَّماواتِ وَاألَرضِ وَلَهُ الدّینُ واصًِبا 

  :ترجمه

باشد؛ آیا از غير او آنچه در آسمانها و زمين است، از آن اوست؛ و دین خالص )نيز( همواره از آن او می

  !ترسيد؟می

  28سوره مبارکه الفتح آیه   -15

  شَهيدًا ِباللَّهِ ۖ  وَکَفى ۖ   ُکلِّهِ الدّینِ عََلى لِيُظهَِرهُ الحَقِّ وَدینِ  ۖ  هُوَ الَّذی أَرسََل رَسولَهُ بِالهُدى

  :ترجمه

او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادایان پيروز کند؛ و کافی است که 

  !خدا گواه این موضوع باشد

 (1398/02/24) بيانات در دیدار مسئوالن نظام-16

 (98: ص آموز، مجموعه آثار استاد انصاریان/ کتاب عبرت .28: معراج اسرار -17

 از بيانات استاد رفيعی/پایگاه پژوهشكده باقرالعلوم عليه السالم-18

عنه عليه السالم ـ عند رُجُوعِهِ ِمن صِفِّيَن و إشرافِهِ على  /. 130نهج البالغة : الحكمة  جامع االحادیث نور/ -19

ةِ ، یا أهلَ القُب: یا أهلَ الدِّیارِ المُوحِشَةِ ، و المَحالِّ المُقفِرَةِ ، و القُبورِ المُظلِمَةِ ، یا أهلَ التُّربَةِ ، یا أهلَ الغُربَ

، و نَحنُ َلكُم تَبَعٌ الِحقٌ ، أّما الدُّوُر فَقَد سُكِنَْت ، و أّما األزواجُ فَقَد  الوَحدَةِ ، یا أهلَ الوَحشَةِ ، أنتُم لَنا فَرَطٌ سابِقٌ

قال : أما لَو نُكِحَتْ ، و أمّا األموالُ فَقَد قُسِمَتْ . هذا خَبَرُ ما عِندَنا فَما خَبَرُ ما عِندَکُم ؟ ـ ثُمَّ التَفَتَ إلى أصحابِهِ ـ ف

  رُوکُم أنَّ خَيرَ الزّادِ التَّقوىاُذِنَ لَهُم فی الكَالمِ ألَخبَ

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=4&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=16&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=16&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=48&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=48&npt=7
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512
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 .6سوره احزاب، آیه -20

 .6سوره احزاب، آیه -21

 .420، ص1. الكافی)ط ـ اإلسالمية(، ج-22

 (1399/01/26) 1 جلسه اخالص سوره تفسير پایگاه اسراء آیت اهلل جوادی آملی/-23

 (182، ص 1)علل الشرائع، ج -24

 (666، ص 2)کافى، ج  -25

 )مجموعه آثار استاد قرائتی(-26

 /290: ص ،3ج حكيم، )مجموعه آثار استاد انصاریان/ تفسير-27

 )218: ص ،8ج حكيم، مجموعه آثار استاد انصاریان/تفسير (.-28

 )بيان معنوی/پایگاه استاد پناهيان(-29

 �� 10 مجلس طوسی شيخ امالی: منبع�� -30

 )پایگاه مقام معظم رهبری(-31

ص ، 1364الدین مجتبوی، ج اول، تهران، حكمت، چاپ اول، السعادت، ترجمه جاللـ مهدی نراقی، جامع32

 .123ـ 5

 .145ـ همان، ص 33

و محمود  180، ص 1411/1370الرضی، طبع االولی، الدین سبوطيف تاریخ الظفا، قم، شریفـ جالل34

، ص 1367اسفند  البالغه، جلد اول، تهران، نشر نی، چاپ اول،مهدوی دامغانی، جلوه تاریخ در شرح نهج

318. 

 .46ـ 45، ص 1363البالغه، چاپ اول، زمستان ران، بنياد نهجالبالغ، تهالمال در نهجـ حسين نوری، بيت35

 .321ـ مهدوی دامغانی، جلد اول، همان، ص 36

های اسالمی ـ ترجمه ـ محمدبن علی بن طباطبا )ابن طقطقی(، تاریخ فخری و آداب ملكداری و دولت37

 .66،  43، 1367محمدوحيد گلپایگانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-1-1399-01-26#_ftnref8
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 (العالی(ظلهای )مدالعظمی سيدعلی خامنهاهللرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتپایگاه اطالع)ـ 38

 (5(، تقوی، ص: 2)مجموعه آثار استاد محسن قرائتی/ مجموعه فيش هاى تبليغى)-39


