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  5ج- ها ادب نامي براي تمام خوبي
جهاد « يبرا يا ادب برنامه/ شود گرايي لزوماًمنجر به ادب نمي شود، ولي قانون گرا مي باادب قانون: پناهيان

ها  بچه يخانه را برا /دكن تيادب رعا ديبا ست؛ين يبچه مادرش را دوست دارد اصالً كاف نكهيا/ است » اكبر
بعد از بلوغ  خوانده، ينماز م فيكه قبل از سن تكل يا بچه يچرا گاه/ دير دهپادگان با محبت قرا كيمانند 

 ؟كند ينماز را ترك م

تمـام   يبـرا  يادب؛ نـام «شـناس، ده جلسـه بـا موضـوع      اهللا حق تيآ يةنياول و دوم در حس هيفاطم اميدر ا انيحجت االسالم پناه
  :ديخوان يرا م جلسه نپنجميطرح شده در از مباحث م يا دهيدر ادامه گز .كرده است يسخنران»ها يخوب

 رانهيسختگ نيبا قوان /شود گرايي لزوماً منجر به ادب نمي شود ولي قانون گرا هم مي كسي كه ادب دارد قانون
 مردم را مؤدب كرد شود ينم

 هاتُعرَف «: اند كمااينكه گفته. توان شناخت گاهي اوقات يك مفهوم را در مقايسه با مفاهيم ديگر بهتر ميبِأضداد وقتي  »األشياء
مبارزه با هواي  وگرايي، اخالق، تقوا  قانون مفاهيم ديگري مثل بخواهيم مفهوم ادب را دقيق بشناسيم، بايد ببينيم كه فرق آن با

 .هايي بين اين مفهوم با ساير مفاهيم برقرار است نفس چيست؟ يا اينكه چه نسبت

 ان كرديم و گفتيم كه قانوندر جلسات قبل، ترجيح ادب بر قانون را بي، بيروني« ضابط« در ادب . دارد »دروني« دارد ولي ادب ضابط
تر  خاطر زيبايي آن انجام دهد خيلي دلنشين كسي كه رفتاري را به. هست »ضرورت«ست ولي در قانون يك هنهفته  »زيبايي«يك 

. دهد ولي ادب جامعه را بيشتر رشد مي ،ي جامعه الزم استقانون برا. را در اثر يك ضرورت انجام دهد از اين است كه بخواهد آن
 . گرايي معلوم نيست كه لزوماً به ادب هم منجر شود گرا هم خواهد شد ولي قانون كسي كه ادب داشته باشد، قانون

  كه نسبت به چيزي كه  اي دارد ولي انسان روحيه! قدر سختگيرانه رفتار كنيم تا مردم مؤدب شوند بايد با قانون آنكه برخي معتقدند
تر  طور نيستند كه شما هرچه قوانين را سختگيرانه ها اين غالباً انسان و) عنلى ما مع ريصح إلنسانُا(شود از آن منع شود، حريص مي

 .وضع و اجرا كنيد، حتماً به ادب منجر شود

 برخي . زند اضافي هم به جامعه لطمه مي قوانينِه البته قانون ضرورت دارد ولي شأن قانون به اندازة شأن ادب نيست، ضمن اينك
 .امور را نبايد به قانون واگذار كرد بلكه بايد به روابط انساني و ادب واگذار كرد

 مبارزه با هواي نفس است اي براي ادب برنامه / چه نسبتي دارد؟ » جهاد اكبر«كليدي ادب با مفهوم 

 انجام دهيم و ببينيم كه ادب با مفهوم كليدي جهاد اكبر چه  )جهاد اكبر(د با نفساي بين ادب و جها خواهيم يك مقايسه حاال مي
منتها . مخالفت كند خودش )با هواي نفس(ارزش هاي بي نسبتي دارد؟ جهاد اكبر يا مبارزه با هواي نفس، يعني انسان با خواسته

يعني انسان خودش . خاصي براي اين مبارزه داشته باشدكند؛ بدون اينكه برنامة  گاهي اوقات انسان با هواي نفس خودش مبارزه مي
بكشد، ولي تحمل  دخواهد فريا آيد و مي مثالً دردش مي. كند ميارزش است و با آن مخالفت  بي فالن عالقه،كه  دهد ميتشخيص 

 .شود گفته مي» مجاهدة با نفس«به همين كار، . زند كند و فرياد نمي مي
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 ادب يعني ما . مبارزه با هواي نفس است اي براي ادب برنامه. است» بدون برنامه«هي است و گا» هبا برنام«گاهي  مجاهدة با نفس
دهيم و از آن  كش قرار مي به اصطالح، براي رفتار خودمان خط. كنيم نامة مشخص با هواي نفس خودمان مبارزه مي طبق يك آيين

» !دفعه الزم نيست اين ادب را رعايت كني حاال اين«: ا بگويدمثالً گاهي اوقات ممكن است هواي نفس به شم. كنيم تخطي نمي
 ».من بايد طبق اين برنامه رفتار كنم«: ولي شما به هواي نفس خودتان بگوييد

  ًها نيز مبارزه مرتاض .ها خواهد شد مبارزه با هواي نفس نياز به برنامه دارد و ثانياً اگر اين برنامه غلط باشد، مثل برنامة مرتاضاوال 
اسالم رياضت نامعقول را . است و نه مشروعدرست نه ولي برنامة آنها  ،داردهم كنند و اين كار براي آنها نتايجي  با هواي نفس مي

اي وضع كنيد كه طبق  خواهيد براي خودتان برنامه وقتي شما مي .پسندند، رياضت بايد طبق يك برنامة معقول و صحيح باشد نمي
» ادب ندارد«: گويند مي دربارة كسيوقتي . هاي خودتان خودداري كنيد، اين برنامه همان ادب است»واهدخ مي  دلم«آن برنامه از 
 .كنترل رفتار خودش برنامه ندارد يعني براي

 آداب را كنار بگذاردباعث نشد ) ص(به پيامبر) ع(عليشديد محبت 

 شدم و ) ص(من داخل خانة پيامبر« :فرمايد مي) ع(ميرالمؤمنينا. ببينيد را در اين روايت )ع(يك نمونه از رعايت ادب اميرالمؤمنين
اي : وقتي كه داخل شدم ايشان فرمود. فرمودنداجازه ) ص(گرفتم، و پيامبر از ايشان اجازة ورود. بودند ها اتاقدر يكي از حضرت 

بعد  ،دارم اجازه بگيرم ول اهللا، دوستيا رس: گيري؟ گفتم اجازه ميبراي ورود داني كه خانة من خانة توست، پس چرا  علي، مگر نمي
چون خداوند (برگزيديآداب الهي را رفتار بر اساس و  داري آن چيزي را كه خدا دوست دارييا علي، تو دوست : فرمود) ص(پيامبر
ت علَى النَّبِي ص و هو في بعضِ حجرَاته فَاستَأْذَنْت علَيه دخَلْ ؛ )يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تَدخُلُوا بيوت النَّبِي إِالَّ أَنْ يؤْذَنَ لَكُم: فرموده

تُكيي بتيأَنَّ ب تملا عأَ م يلا عي يقَالَ ل خَلْتا دي فَلَمنَ ل؟فَأَذ لَينُ عتَأْذتَس ا لَك؟فَم فَقُلْت: أَنْ أَفْع تببأَح ولَ اللَّهسا ريكَل ذَل، 
 )2/56/كنزالفوائد(»ه و أَخَذْت بĤِدابِ اللَّهقَالَ يا علي أَحببت ما أَحب اللَّ

 هاي  داشتني خواهد يا دوست دارم؛ حتي طبق دوست سري مقررات رفتار كنم، نه طبق آنچه دلم مي ادب اين است كه من طبق يك
محبت دارند، ولي اين محبت ) ص(العاده نسبت به پيامبر فوق) ع(يعني با اينكه علي. شد نند آنچه در داستان فوق بيانما. خودم خوب

ولي باز هم  »الزم نيست اجازه بگيري«نيز به ايشان فرمودند ) ص(د كه ادب را ناديده بگيرند، با اينكه خود پيامبروش موجب نمي
 .گرفتند كردند و اجازه مي ايت ميايشان ادب را رع

 شود؟ ديده نمي» ابراز محبت به خدا«ات اولياء خدا زياد چرا در مناج

 ِبراي » !دارم تدوست! خدايا«: گويند كنند؛ مثالً در ادعية خودشان زياد نمي نكاتي را رعايت مي عبادت و بندگي اولياء خدا در ادب
و اظهار محبت يك خيلي كوچك  كنندديدند كه بخواهند ابراز محبت  اينكه خودشان را در مقابل خداوند، خيلي كوچكتر از آن مي

در حالي كه  !بينيد كه زياد عاشقانه نيست كنيد، مي وقتي ادعية معصومين را نگاه مي. نسبت به يك خيلي بزرگ خالف ادب است
 . كردند يعني در مقام دعا و مناجات نيز ادب بندگي را رعايت مي. كسي نيست كه بيشتر از آنها خداوند را دوست داشته باشد

 در جاها و  البته در يك. گيرند ظر ميدر ن كوچكتر ، كمتر وتوانند خودشان را در مقابل خدا طبق ادب بندگي، هرچه مي) ع(ائمة هدي
اگر «: دارد در دعاي كميل به درگاه خداوند عرضه مي) ع(مثالً اميرالمؤمنين. دهند ، محبت خودشان را نشان ميي نيزايه يك گوشه

فَهبني يا إِلَهِي و سيدي و مولَاي و ربي صبرْت علَى عذَابِك ؛ ؟بر فراق تو صبر كنم توانم مي ر كنم، چگونهفرضاً بر عذاب تو صب
در دعاي كميل محدود به ) ع(توان گفت عبارت عاشقانة اميرالمؤمنين تقريباً مي )2/847/المتهجد مصباح(» فَكَيف أَصبِرُ علَى فرَاقك
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اين دهد كه همة  عذاب الهي بيان شده، نشان مينگراني از هاي متعدد دربارة  يك جمله كه بعد از عبارت و اين. شود ن ميهمي
 . سر ادب است ازدربارة آتش جهنم، ) ع(مناجات اميرالمؤمنين

  احساساتاست، و هم برنامة ابراز جلوگيري از بروز احساسات هم برنامة  ،ادب

 ادب « گوييم البته وقتي مي. كند كنترل ميكند و آن را  اسات منفي و مثبت جلوگيري ميه از بروز احساي است ك ادب برنامه
براز آنها همة احساسات خودمان را كنترل كنيم و از اوقتي مؤدب شديم بايد منظورمان اين نيست كه  »كند احساسات را كنترل مي

، بلكه م وجود دارد و ادب فقط برنامة جلوگيري از بروز احساسات نيستدر همين ادب، برنامة ابراز احساسات ه جلوگيري كنيم؛
 .برنامة ابراز احساسات هم هست

 بوسيدن فرزند، جزء ادب ارتباط با فرزند  مثالً .مثالً پدر و مادر بايد محبت خود را به فرزندشان ابراز كنند و اين جزء آداب خانه است
أَكْثرُوا منْ قُبلَةِ ): ص(اكرم پيامبر(شود به آنها داده ميدر بهشت بوسند يك درجه  را مي فرزند خود پدر و مادر، هر بار كه است و

ةً فجرلَةٍ دبِكُلِّ قُب فَإِنَّ لَكُم كُملَاديأَو ا بنَّةِ مالْجامٍ نَيائَةِ عمسةٍ خَمجر21/485/عهيوسائل الش؛ كُلِّ د(. 

ادبِ ابراز محبت /به مرد هنگام ورود به خانه است اظهار عشق براز محبت زن،ادب ا /ابراز محبت آداب دارد
  است »دوستت دارم«گفتن  به زن، مرد

 ،با اين كار، خستگيِ مرد واقعاً از . آيد، خانم اظهار عشق كند مثالً سفارش شده است كه وقتي آقا به خانه مي ابراز محبت آدابي دارد
» من دوستت دارم«: اين است كه به همسرش بگويدهم ادبِ ابراز محبت براي يك مرد . دكن رود و نشاط پيدا مي بين مي

منْ  ذْهبيأُحبك، لَا  يقَولُ الرَّجلِ للْمرْأَةِ إِنِّ: قَالَ رسولُ اللَّه ص.(اند كه مرد اين كلمه را به زبان بياورد توصيه فرموده) ع(بيت اهل
اتفاقاً ! آقايان فكر نكنند كه مؤدب بودن به اين است كه در اينجا هم خيلي رسمي و اداري برخورد كنند )5/569/يقَلْبِها أَبداً؛ كاف
 . كند در اينجا احساسات خود را بروز دهند ادب اقتضا مي

 ي است كه جدست بياورد  ي از آن بها العاده تواند انرژي فوق با كنترل جريان آب، ميگيرد و  ها قرار مي لوي آب رودخانهادب مانند سد
كند و بعد اجازه  گيرد و احساسات را كنترل مي ادب هم مانند يك سدي است كه جلوي احساسات انسان قرار مي. و برق توليد كند

 . كه همان مجراي ادب است بروز پيدا كنددهد كه اين احساسات، از يك مجراي خاصي  مي

سالگي مودب نشود، بعد از  14اي كه تا  بچه/براي تقواست اي زمينهادب / ست؟يچ »تقوا«با  »ادب«نسبت 
 شود سالگي باتقوا نمي 14

  نسبت ادب با ببينيم حاال . »اي براي مبارزه با هواي نفس است ادب برنامه«پس نسبت ادب و مبارزه با هواي نفس اين است كه
اي  زمينه با تقوا اين است كه ادب مقدمه يا ادب نسبت. اتقوا يعني خودداري به خاطر خدا، يعني مراقبت از دستورات خد تقوا چيست؟
 14تا  7سالگي به بعد باتقوا بشود، بايد از  14لذا وقتي قرار است كه فرزند ما از . تواند باتقوا باشد ادب نمي آدم بي .براي تقواست

 .باتقوا بشودتواند  سالگي نمي 14و اگر بچه در اين دوران، مؤدب بار نيايد، بعد از . سالگي او را مؤدب بار بياوريم
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 كنند يخوب وادار م يبلكه او را از سرِ محبت به كارها كنند، يها بچه را ادب نم خانوادهبسياري از 

 كنند آنها را از سرِ محبتي كه به پدر و مادر دارند  سعي ميآورند بلكه  مؤدب بار نمي ها را هاي مذهبي، بچه خيلي از اوقات در خانواده
بعد مادر » بله«: گويد او مي» مامان را دوست داري؟«: گويند مثالً به فرزندشان مي. به رفتارهاي خوبي مثل نماز يا حجاب وادار كنند

يعني بچه از سرِ محبتي  ».يم نماز بخوانمآ خُب من هم مي«: گويد بچه هم مي ».خواهم بروم نماز بخوانم من االن مي«: گويد مي
 . دهد مي كند و رفتارهاي خوبي مثل نماز را انجام كه به مادر و پدرش دارد، از آنها تبعيت مي

شروع  ديبا يسالگ7بچه از / كند؟ خوانده، بعد از بلوغ نماز را ترك مي قبل از تكليف نماز مي كه فرزنديچرا 
 نامه نييكند به مؤدب شدن و رفتار طبق آ

  منتها اگر در اين دوران، بچه . ها طبعاً دوست دارند از پدر و مادرش تقليد كند و از آنها تبعيت كند سال، بچه 14تا  7اساساً در دوران
جنبد، و عالوه بر پدر و مادر، يك چيزهاي ديگري را هم دوست  مقدار سر و گوشش مي سالگي كه بچه يك 14را ادب نكنند، بعد از 

اي كه قبالً رفتارهاي خوبي داشت، حاال مثالً به خاطر رفقايش جلوي پدر و مادرش  بچههمان بينيد  رد، اينجاست كه ميدا مي
 كه حاالبچة ما كه خوب بود، چه شد «: گويند بعد پدر و مادر مي. كند هايش، نماز را ترك مي ايستد و يا به خاطر هوسبازي مي
 »!قدر بد شد؟ اين

  نه از سرِ هداد كه از سرِ محبت به پدر و مادرش انجام مي- بچه  اين پدر و مادر بر روي برخي رفتارهاي خوبِمشكل اين است كه ،
هواي نفس خودش را كنترل » ادب«اند، لذا بچه ياد نگرفته كه بايد با  از ادب كردن او غافل شدهديگر اند و  حساب باز كرده - ادب
هاي ديگري  داشتني دوستخواند، اما حاال  رفت و نماز مي ت داشت، و با آنها به مسجد مياين بچه قبالً پدر و مادرش را دوس. كند

همان زماني كه اين بچه، پدر  پس. رود هاي بيهوده مي سرگرمي دنبالدوست دارد و با او هم رفيقش را شود، مثالً  براي او مطرح مي
اين بچه را طبق ادب بار مقدار دوست داشتن، دوام زيادي ندارد و بايد دانستند كه اين  ميبايد  پدر و مادرو مادرش را دوست داشت، 

 .بياورند

 ها را وادار كنند كه اين آداب را رعايت كنند بچه - با مهرباني- ها وضع كنند و  سري آداب را براي بچه پدر و مادرها بايد در خانه، يك .
. برخي كارهاي ديگر را منظم و مرتب انجام دهد يا ،ش را چطور جمع كندچادرمثالً مثالً ادبِ نماز را به بچه ياد بدهند، يا اينكه 

بچه از هفت سالگي بايد شروع كند به مؤدب شدن و » !دهم فعالً خودم كارهاي او را انجام مي! ام راحت باشد بگذار بچه«: نگوييد
 .نامه رفتار كردن طبق آيين

تا سالگي 14تا7از /قرار دهيد ند يك پادگان با محبتمانها  براي بچهخانه را / » ادب«از قدرت  اي نمونه
 ديده اديادب  تانبه فرزندان ديتوان يم

 شود سربازها را براي جان دادن در  مي ،نظامي همه ادب هست؟ چون با همين ادب يا آداب ها اين ها و پادگان دانيد چرا در ارتش مي
رژه رفتن و رعايت ساير آداب ! ببينيد ادب چه قدرتي دارد. دهند ا انجام ميهاي دنيا هم اين كار ر در همة ارتش. راه وطن آماده كرد

 قدر د، آنوقتي سرباز ملزم به رعايت آداب نظامي شو. اما واقعاً ربط دارد طي به جان دادن در راه وطن ندارد،ربظاهراً نظامي، 
لحظة حساس  درشود و  كه هواي نفس او ضعيف ميكند  به فرمان بردن از مافوق عادت مي دهد و دستورهاي مافوق را انجام مي

هاي جهان  ارتش عموممربوط به اين انگيزه البته . شود براي جان دادن آماده ميدهد يا  ن خودش را در اين راه مينبرد، حتي جا
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مؤدبانه عمل  يكعاشقانه باشد، يك عمل شهادت هم قبل از اينكه البته . ولي در كشور ما مفهوم شهادت نيز وجود دارد ،است
 .است

  اي كه گويا فرزند  گونه را طوري طراحي كنيد كه فرزند شما مؤدب بار بياوريد، به هاي مختلف زندگي خانوادگي قسمتسعي كنيد
مثالً ادبِ سالم دادن به . خودي ؛ البته يك پادگان با محبت، با منطق و بدون فشارهاي اَلَكي و بيبار آمدهشما در يك پادگان 

وقتي يك بزرگتر را ديدي اول تو بايد سالم بدهي، ولي براي دست دادن، اول بزرگتر بايد «: را به بچه ياد بدهيد و بگوييدبزرگتر 
 .توانيد به فرزندان خودتان ادب ياد بدهيد تا مي - سالگي 14تا  7در دوران -  »ز كنددستش را درا

 )ع(آموزش رعايت ادب و احترام به پدر، توسط اميرالمؤمنين

 خودشان به روي مهمانبعد از صرف غذا، حضرت براي شستشوي دست . مهمان بودند) ع(ك پدر و پسري در خانة اميرالمؤمنيني ،
) محمد حنفيه(ند بلكه از فرزندشان آب نريختولي حضرت روي دست پسر . دش را شستدست پدر آب ريختند و او دست خو

، بلكه ادب احترامي كنم اين آقاپسر بيخواستم به  من نمي: ندفرمودحنفيه  حضرت به محمدبعد . خواستند اين كار را انجام دهد
آب  من چون براي پدرش. و خدا دوست ندارد با پدر و پسر يكسان رفتار شود مساوي نيست پسربا  احترام پدر چون .رعايت كردم

 .حفظ شود خواستم براي او آب بريزي تا احترام پدرشو لذا از تو ام  مساوي گرفته او را با پدرشبريزم، نيز آب  پسرريختم، اگر براي 
  و إِبرِيقٍ مْن ثُم جاء قَنْبرٌ بِطَست( ريختم، آب ميمهمان من بودند، خودم براي او ) بدون حضور پدرش(اين پسر به تنهاييو اگر 

نَاولَ  فَلَما فَرَغَ... علَى يد الرَّجلِ  ليصب  فَوثَب أَميرُ الْمؤْمنينَ ع فَأَخَذَ الْإِبرِيقَ و جاء ليصب علَى يد الرَّجلِ ماء خَشَبٍ و منْديلٍ للْيبسِ
و لَكنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ يأْبى أَنْ  يده علَىيا بنَي لَو كَانَ هذَا الابنُ حضَرَني دونَ أَبِيه لَصببت الْماء : الْإِبرِيقَ محمد ابنَ الْحنَفيةِ و قَالَ

 أَبِيه نٍ ونَ ابيى بوسكَانٌيا ممهعمنْ قَ إِذَا جلَى الْأَبِلَكع الْأَب بص نِ دابلَى النُ عابال بصو مجموعة  2/460/احتجاج؛ فَلْي
 )2/107/ورام

 ها ياد بدهد بايد به بچه »پدر«را  ب نسبت به مادراد، و »مادر«ادب نسبت به پدر را 

 از . ها ياد بدهد ها ياد بدهد؟ اين مادر است كه بايد ادب نسبت به پدر را به بچه چه كسي بايد به بچه  دب نسبت به پدر رادانيد ا مي
) ره(دربارة حضرت امام. د به بچه ياد بدهدباي» پدر«و ادبِ به مادر را هم  به مادرش احترام بگذاردبايد  ،از پدر بچه بيشسوي ديگر، 

داد كه بلند شوند  به دخترها تذكر مي) ره(امامخواست سفره را جمع كند،  ها دور سفره بودند، و مادر مي نقل شده است كه وقتي بچه
 ) يعني نگذارند كه مادر اين كار را انجام دهد(و سفره را جمع كنند

  ا ياد بدهده پدر هم بايد احترام نسبت به مادر را به بچهها ياد بدهد، و  پدر را به بچه به نسبتاحترام رعايت ادب و مادر بايد .
دهند كه احترام مادرشان را حفظ كنند  ها ياد نمي يعني غالباً پدرها به بچه. كنند در اين زمينه كوتاهي ميمتاسفانه االن پدر و مادرها 

حتي اگر يك پدري با همسرش اختالف و دعوا داشته باشد، . ترام پدرشان را حفظ كننددهند كه اح ها ياد نمي و مادرها نيز به بچه
 »...تو بايد به مادرت احترام بگذاري و ادب را رعايت كني! كند حساب من با تو فرق مي«: اش بگويد بايد به بچه

 ادب رعايت كندكافي نيست؛ بايد دارد اصالً  اينكه بچه مادرش را دوست

 و  پدرها بايد حواسشان باشد لذااز بچه زياد توقع رعايت ادب را ندارند،  غالباً ها مهربان هستند، يلي نسبت به بچهمادرها چون خ
ام مرا دوست دارد  همين كه بچه«: ممكن است مادرها مظلوم باشند و بگويند البته .احترامي كنند ها به مادرشان بي نگذارند بچه
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اگر بچه ياد بگيرد نسبت به مادرش  .كافي نيست، بچه بايد نسبت به مادرش ادب را رعايت كند در حالي كه اين اصالً» !كافي است
 .اش زياد خواهد شد و آثار و بركات زيادي برايش خواهد داشت ادب رعايت كند، خوشبخت خواهد شد، روزي

 اند ادبي را تئوريزه كرده ها بي غربي/يفرهنگ غرب اتيتمام ادب بند عيترج يادب يب

 اصالً . ادبي است بند تمام ابيات فرهنگ غرب، بي خدا اين فرهنگ غرب را نابود كند كه ترجيع. ندگي با رعايت ادب واقعاً زيباستز
بيند كه حتي برخي از مدارس مذهبي خودمان هم به  خورد وقتي مي و انسان تأسف مي. اند ادبي را تئوريزه كرده ها بي اين غربي

 .ها را افزايش دهند كنند اعتقادات و عاليق ديني بچه جاي آن سعي مي و به دهند ها ادب ياد نمي بچه

كند،  هايش از خدا تشكر نمي به خاطر داشته هركس /ها، قبل از خواستن است ، تشكر از داشتهادبِ دعا
  ادب است بي

 بايد انجام دهيم، بلكه بايد طبق مان خواست ن يعني ما هر كاري كه دل» ادب برنامة مبارزه با هواي نفس است«گوييم  وقتي مي
خواست نبايد انجام مان  نيز هر كاري كه دل )در انجام عبادات(با خداوند ارتباطما حتي در . برنامه عمل كنيم و اين برنامه ادب است

از اينكه چيزي از  به عنوان مثال ادبِ مناجات و دعا خواندن اين است كه قبل .دهيم؛ يعني بايد ادبِ بندگي و عبادت را رعايت كنيم
ادب  ي آدم بيادبي است و دعا ، از خدا تشكر كني و اال بييزهايي كه داري و خدا به تو دادهخدا درخواست كني، به خاطر همين چ

 .به استجابت نزديك نيست

 ونياُ«: فرمايد خداوند ميكمااينكه » !خدايا اين را به من بده«: خواهي به خدا بگويي شما در دعا ميعلَكُ  د تَجِباما  ،)60/غافر(»مأَس
منتها  .خواستيم گر داشتيم كه از خدا نميرا نداريم، چون ا ، معنايش اين است كه آن چيزخواهيم از خدا ميرا چيزي يك وقتي 

خودش  هاي كسي كه به خاطر داشته .هاي خودمان از خدا تشكر نكنيم ها، به خاطر داشته درخواست نداشتهادبي است اگر قبل از  بي
 .ادب است كند، بي از خدا تشكر نمي

 برد؟ چرا هر كسي دعا نكند خدا او را با خواري به جهنم مي

 دعا كنيد «: فرمايد ميو  كه در آية فوق وجود دارد اين است كه در ابتداي آيه لحن خداوند بسيار مهربانانه است ييكي از نكات جالب
هر كسي كه از عبادت من تكبر بورزد «: فرمايد ميبالفاصله اما بعد ) 60/غافر(»مأَستَجِب لَكُ  دعونياُ كنم شما را ؛ مرا، من اجابت مي

اي آن  دفعه چه شد كه يك )همان(»سيدخُلُونَ جهنَّم داخرينَ  إِنَّ الَّذينَ يستَكْبِرُونَ عنْ عبادتيبرم؛  او را با خواري و ذلت به جهنم مي
 ،نكند »دعا«هر كسي يعني . »دعا كردن«در اينجا عبادت يعني همان اند  در روايات فرمودهر غضبناك شد؟ قد لحن مهربان خدا اين

يك : خداوند اينجا به ما لطف كرده و فرموده است. ادبي كرده است برد، چون نسبت به خداوند بي خدا او را با خواري به جهنم مي
كند و اين خيلي زشت است، لذا واقعاً جا دارد  ادب هيچ چيزي از خدا طلب نمي يچيزي از من بخواهيد تا به شما بدهم، ولي آدم ب

 .شاء اهللا خداوند متعال، ما را مؤدب به آداب الهي قرار دهد ان .نشانة تكبر انسان است اين رفتار خداوند غضبناك شود، چون

  


