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     : 38 و 37 غفلت
   زدايي غفلت

  مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، معاقبه ـ7
  اشاره

. هدف از خلقت انسان، حركت به جانب حق تعالي و تقرب به آن ذات مقدس است
همچنين معلوم گرديد كه هيچ امري مانند ترك معاصي و انجام واجبات در اين مسير، 

بنابراين بر كسي كه دل از دو سرا . يست ن"جل و عال"موجب نزديكي به حضرت حق 
كنده و عزم ديار دوست نموده، الزم است دامن خويش از غبار معاصي تكانده و زنگار 

  : خانه نمايد؛ چرا كه گناه و معصيت از دل زدوده و خانه دل را تسليم صاحب
َر اللَّه َفَال ُتْسِكنْ   اللَّهِ   َحَرمُ  اْلَقْلبُ : السالم قَاَل الصَّاِدُق عليه«   »  َحَرَم اللَِّه َغيـْ

  )25، ص67، جبحاراألنوار(
  :اند السالم در ضمن كالمي نوراني فرموده سيدالشهداء عليه

أَيَها النَّاُس ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ ِذْكرُُه َما َخَلَق اْلِعَباَد ِإالَّ لِيْعرُِفوُه فَِإَذا َعَرُفوُه َعَبُدوُه فَِإَذا َعَبُدوُه «
كه او  خداى متعال، بندگان را جز براى اين! ـ اى مردم تَـْغنَـْوا ِبِعَباَدتِِه َعْن ِعَباَدِة َما ِسَواهاسْ 

كنند، و چون او را بپرستند  را بشناسند نيافريد؛ پس چون او را بشناسند پرستش او مى
  ».شوند نياز مى از پرستش غير او بي

  83، ص23بحاراالنوار، ج
م عبوديت و معرفت پروردگار جز با ترك گناه و معصيت همچنين رسيدن به مقا

ي الهي پيشه نموده و ترك معاصي نمايد خداي متعال اميسر نيست و اگر كسي تقو
معرفت و شناخت خويش را بر قلب او الهام نموده و چشمان دل او را براي نظر به وجه 

ر مناجات شريف كه درخواست ما از آن ذات مقدس د نمايد؛ چنان مقدس خويش باز مي
 َو أَنِْر أَْبَصاَر قـُُلوبَِنا ِبِضَياِء َنَظرَِها   ِإلَْيكَ   اِالْنِقطَاعِ   َكَمالَ   ِيل   َهبْ  ِإهلَِي «: شعبانيه همين معناست

مان را  هاى دل من عنايت كن و ديدهه خدايا بريدن كاملى از خلق بسوى خود ب ـ ِإلَْيك
چشم دل خدا را رويت نمايد  ؛ و كسي كه با»نسوى خود روشن گردا هشان ب بنور توجه
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و جمال و جالل و شكوه و عظمت او را ببيند قطعاً در مقابل او تعظيم نموده و با افتخار 

اما اين همه در گرو ترك . مهر بندگي او را بر جبين خواهد كوفت و عبداهللا خواهد شد
فتار است به عزت بندگي انسان تا در ذلت گناه گر. گناه و خروج از ذُلِّ معصيت است

  . نخواهد رسيد و تا با اغيار است خبري از يار نخواهد يافت
نكته مهم آن است كه فرار از گناه و ترك معاصي ممكن نخواهد بود مگر با 

  . ريزي و اصرار در عمل به آن برنامه برنامه
 اي كه از سوي اهل بيت و علماي اسالم به آن تاكيد شده به همين جهت برنامه

  .كنيم كه تنها راه ترك گناه است است را بيان مي
  مشارطه

اهللا الزم و ضروري است و او را در سير معنوي به  يكي از اموري كه براي سالك إلي
  .  است"مشارطه"نمايد،  سمت خداي متعال كمك مي

  :اند ي آن چنين فرموده عليه درباره اهللا حضرت امام خميني رحمت
. است محاسبه و مراقبه و مشارطه مجاهد، براى از ستا الزم كه امورى از  و«

 فرموده خالف بر امروز كه كند شرط خود با مثالً روز اول در كه است آن "مشارطه"
 روز يك است معلوم و. بگيرد تصميم را مطلب اين و. نكند رفتار تعالى و تبارك خداوند
 عازم تو. برآيد عهده از آسانى هب تواند مى انسان سهل، خيلى است امرى نكردن خالف

 آن جنود و شيطان است ممكن. است سهل قدر هچ ببين نما تجربه و كن شرط و شو
 از را او است، ملعون آن تلبيسات از اين ولى دهند، نمايش بزرگ را امر اين تو بر ملعون
 آن كن، تجربه روز يك و كن، بيرون قلب از را باطله اوهام و كن، لعن قلب و واقع روى

  ».كرد خواهى تصديق قتو
  )9شرح چهل حديث، ص(

  :عليه توضيح چند نكته ضروري است اهللا در ذيل كالم امام خميني رحمت
  شرط با خود نه با خدا) 1

مشارطه آن است كه در اول روز با خود شرط كند كه خالف ": ايشان فرمودند
ه و عهد و  يعني هر كس بايد با خودش شرط نمود".فرموده خداي تعالي عمل نكند
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علت آن است كه اگر انسان با خدا شرطي نمايد و عهدي ببندد . پيمان ببندد نه با خدا

هاي عمليه  و از عهده برنيايد، مطابق احكام مطروحه در بحث عهد، نذر و قسم از رساله
  .گيرد مرتكب گناه شده و كفاره به او تعلق مي

  شرط عقل و نفس) 2
خواهد، مانند معامله كه  صيغ مفاعلي دو طرف ميمشارطه مصدر باب مفاعله است و 

كه بايد انسان با  حال با توجه به اين). فروشنده و مشتري(دو طرف دارد يعني متعاملين
  شود كه طرفين مشارطه كيانند؟ خودش مشارطه كند اين سؤال مطرح مي

 در جواب به اين سئوال بايد گفت روح انسان ابعاد مختلفي دارد و اموري مانند
با توجه به اين . روند شمار مي از مراتب و ابعاد وجود انسان به... نفس، عقل، قلب و

كند و از نفس پيمان  عقل انسان با نفس او شرط مي: فرمايند مقدمه علماي اخالق مي
زيرا عقل رسول باطني بوده و . گيرد كه آن روز را خالف فرموده خداوند عمل ننمايد مي

  .نمايد خداي متعال ميهمواره دعوت به بندگي 
  َما ُعِبَد ِبِه الرَّْمحَنُ « : فرمود» عقل چيست؟«: السالم پرسيد شخصى از امام صادق عليه

ي آن خدا را بپرستند و بهشت به دست   ـ چيزى است كه به وسيله َو اْكُتِسَب ِبِه اْجلَِنان
  11، ص1اصول كافي، ج                                                                                       ».آرند

ها  كه نفس قبل از تربيت شدن، سركش و طغيانگر است و ميل به بدي در حالي
  .دارد
  )53سوره يوسف، آيه( ».كند ها امر مي ـ نفس بسيار به بدي بِالسوءِ  َألمَّارَةُ  النـَّْفس ِإنَّ  «

  :اند  اين خصوص فرموده در"اهللا حفظه"اهللا مجتبي تهراني حضرت آيت
عقل مانند يك . پذيرد نفس است كند عقل، و آن كه شرط را مي آن كه شرط مي«

خواهد  كار و شريك مي تاجري است در مسير آخرت، كه در اين راه براي تجارتش كمك
اما متن . كه شريك او در اين تجارت نفس اوست و سرمايه او در اين تجارت عمر اوست

  : كند عبارت است از سه چيز اي كه عقل با نفس منعقد مي هقرارداد و معاهد
با من عهد كن كه امروز تا شب مبادا مرتكب عملي شوي كه غضب الهي در : اول

  .ارتكاب آن است و مبادا دستت آلوده به گناه و معصيت گردد
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 متعهد شو عملي را كه بر من واجب و رضاي خداوند در انجام آن است ترك :دوم
  .ننمائي
 اي نفس، آن مقدار كه قدرت و توان داري در انجام مستحبات و ترك :سوم

  ».مكروهات نيز كوتاهي نكني
  )327 و 326برگرفته از درس اخالق معظم له، جلسات(

  نفس پيمان شكن است) 3
بنابراين . شكند بندد، زود نيز پيمان مي گونه كه زود پيمان مي بايد دانست نفس همان

طوري كه نفس ديگر   درصدد تقويت مشارطه و كارآمد كردن آن باشد بهاهللا بايد سالك الي
ترين امري كه موجب تقويت مشارطه شده و به مشارطه  مهم. به آساني پيمان شكني نكند

علماي اخالق روي اين جهت تكيه .  است"موعظه و تحذير نفس"دهد  روح و جان مي
گاه مشارطه ثمربخش است كه عقل  دارند كه صرف گرفتن تعهد از نفس كافي نيست و آن

به همين جهت است كه وقتي يكي از علماي . نفس را موعظه كرده و او را تحذير نمايد
نويسد جز چند سطر آن، از اول تا آخر همه عتاب  اي در باب محاسبه نفس مي بزرگ رساله

ار به همين جهت ما در متون اسالمي كلمات بسي. و تحذير و موعظه نسبت به نفس است
كنيم كه به  مشاهده مي السالم  زيادي در رابطه با تحذير و انذار نفوس از معصومين عليهم

  :نمائيم ها اشاره مي بعضي از آن
  توجه به معاد) الف

فـََنَظَر ِإَىل النَّاِس يَِبيُعوَن َو « السالم وارد بازار بصره شدند؛  اميرالمؤمنين علي عليه
نـَْيا َو ُعمَّاَل َأْهِلَها ِإَذا ُكْنُتْم بِالنـََّهاِر َحتِْلُفوَن َو :ِديدًا ُمثَّ قَالَ َيْشتَـُروَن فـََبَكى ُبَكاًء شَ   يَا َعِبيَد الدُّ

بِاللَّْيِل ِيف فـُُرِشُكْم تـََناُموَن َو ِيف ِخَالِل َذِلَك َعِن اْآلِخَرِة تـَْغُفُلوَن َفَمَىت ُحتْرُِزوَن الزَّاَد َو تـَُفكُِّروَن ِيف 
 ندسختى گريست ه كه گرم داد و ستدند، پس بند و ديدندمردم انداخت هنگاهى ب  ـاْلَمَعاد
داران، حال كه شما در روز پيوسته  اى بندگان دنيا و كارگزاران دنيا: ندگاه فرمود و آن

 در خالل اين حاالت از آرميد، و طبعاً خوريد، و در شب به بسترهاى خود مى سوگند مى
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 برخاسته، و در امر )براي آخرت (آورى زاد و توشه جمع ه بچه وقتآخرت غافليد، پس 

  كنيد؟  معاد انديشه مى
  ) 119 ، صأمالي المفيد(

  .عقل بايد توجه نفس را به اهميت عمر و گذشت سريع آن جلب نمايد) ب
 َو  َميُرُّ ِإالَّ   يـَْومٍ  َما ِمنْ «: اند باره چنين فرموده سلم در اين و آله و عليه اهللا پيامبر اكرم صلي

اْلَبارِي َعزَّ َو َجلَّ يـَُناِدي َعْبِدي َما أَْنَصْفَتِين أَذُْكُرَك َو تـَْنَسى ِذْكرِي َو أَْدُعوَك ِإَىل ِعَباَدِيت َو َتْذَهُب 
أَبـَْواَب الرِّْزِق َو ِإَىل َغْريِي َو أَْرزُُقَك ِمْن ِخزَاَنِيت َو آُمُرَك لَِتَتَصدََّق ِلَوْجِهي َفَال ُتِطيُعِين َو أَفْـَتُح َعَلْيَك 

َأْستَـْقِرُضَك ِمْن َماِيل فـََتْجبَـُهِين َو أُْذِهُب َعْنَك اْلَبَالَء َو أَْنَت ُمْعَتِكٌف َعَلى ِفْعِل اخلَْطَايَا يَا اْبَن آَدَم 
ل ج  و  كه خداى عزّ گذرد مگر اين روزى بر بنده نمي ـ  َما َيُكوُن َجَواُبَك ِيل َغدًا ِإَذا َأَجْبَتِين 

كنى،  كنم ولى تو مرا فراموش مي  من انصاف ندادى من ترا ياد مىي زند بنده صدا مي
 خودم ي روى، از گنجينه سوى ديگرى مي هخوانم و تو ب سوى عبادت خودم مي همن ترا ب

كنى و   اطاعت مرا نمي،خاطر من صدقه و انفاق كن هگويم ب دهم و مي تو روزى مي هب
 ،قرض خواستم سرت را پائين افكندى هام و از مالم ب گشودهروى تو درهاى روزى را  هب

 اى پسر آدم فردا جواب تو چه ،كنى دارى بر گناهان مي زنده بالها را از تو دور كردم شب
  .خواهد بود

  )53ص، 1ارشاد القلوب ج(
َعَلى اْبِن آَدَم  َميُرُّ   يـَْومٍ  َما ِمنْ   « :اند باره فرموده السالم نيز در اين اميرالمؤمنين علي عليه

ِإالَّ قَاَل َلُه َذِلَك اْليَـْوُم يَا اْبَن آَدَم أَنَا يـَْوٌم َجِديٌد َو أَنَا َعَلْيَك َشِهيٌد فـَُقْل ِيفَّ َخْرياً َو اْعَمْل ِيفَّ َخْرياً 
او ه  آدم نگذرد كه بروزى بر فرزندـ  َأْشَهُد َلَك ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فَِإنََّك َلْن تـَرَاِين بـَْعَدُه أََبدا

اى هستم و بر تو گواهم، در من خوب بگو و خوب بكن  نگويد اى پسر آدم من روز تازه
 از من ديگر هرگز مرا نخواهى  به درستي بعد پس،تا روز قيامت براى تو گواهى دهم

   .ديد
  )108امالي صدوق، ص(

شارطه چنين ي مشارطه و انذار نفس هنگام م اهللا مكارم شيرازي درباره آيت) ج
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  : نويسد مي

 "مشارطه"اند، همان  نخستين گامي كه علماي بزرگ اخالق بعد از توبه ذكر كرده
هايي كه  است، و منظور از آن شرط كردن با نفس خويش است با تذكرات و يادآوري

همه روز تكرار شود و بهترين وقت آن را بعد از فراغت از نماز صبح و نورانيت به انوار 
به اين طريق،كه نفس خويش را مخاطب قرار دهد و  .اند  بزرگ الهي دانستهاين عبادت

و اگر از دست برود  هاي عمر كااليي ندارم  گرانبي آور شود كه من جز سرمايه به او ياد
به ـ  ِإنَّ اْالنَساَن َلِفى ُخْسرٍ ؛ َو اْلَعْصرِ « آوري سوره شريفه   و با ياد تمام هستيم از دست رفته

 به نفس خويش )2و1سوره عصر، آيات (»ها همه در زيانند د، كه انسانعصر سوگن
شوم، مگر اين كه  با از دست رفتن اين سرمايه، من گرفتار خسران عظيم مي: بگويد

بهاتر به دست آورم، كااليي كه در همان سوره در ادامه آيات آمده  كااليي از آن گران
 مگر كساني كه  ـ َو تـََواَصْوْا بِالصَّبر  ُلوْا الصَّاِلَحاِت َو تـََواَصْوْا بِاْلَحقّ ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َو َعمِ  «: است

 و يكديگر را به حق سفارش كرده و يكديگر را  اند ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده
  )3سوره عصر، آيه(»!اند ي و استقامت توصيه نمودهيبه شكيبا

و پايان يافته، و از مشاهده حوادث بعد از مرگ و فكر كن عمر ت: بايد به خود بگويد
شود سخت پشيمان  ها آشكار مي ديدن حقايق تلخ و ناگواري كه با كنار رفتن حجاب

) فرشتگان( اي ، َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تـَرَْكتُ   َلَعلىّ ؛  اْرِجُعونِ   َربّ  « :اي اي و فرياد بر آورده شده
هايي  ز گردانيد تا عمل صالح انجام دهم در برابر كوتاهيپروردگار، شما را به خدا مرا با

  )100و99ات سوره مؤمنون، آي(» !كه كردم
خواست تو عمل كردند و  ها نشنيدي و به در را از آن» الَّ كَ «باز فرض كن پاسخ منفي 

ها و تقصيرات گذشته  اي، بگو چه كاري براي جبران كوتاهي امروز به جهان بازگشته
  !م دهي؟خواهي انجا مي

گانه، يعني چشم و گوش و زبان و دست  سپس به نفس خويش در مورد اعضاء هفت
ها خدمتگزاران تو و سر بر فرمان تو دارند،  و پا و شكم و فرج نيز سفارش كن و بگو اين

شوند؟ و   دارد، و از هر دري گروه خاصي از مردم وارد ميبداني جهنم هفت در آيا مي
 براي كساني است كه با اين اعضاي گانه احتماالً اي هفتداني كه اين دره آيا مي

  هفتگانه عصيان كنند، بيا و با كنترل دقيق اين اعضاء درهاي دوزخ را به روي خود ببند
  !و درهاي بهشت را به روي خود بگشا
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هاي بزرگ الهي  و نيز سفارش مراقبت از اعضاي خود را به نفس بنما، كه اين نعمت

 طاعت او قرار ي كار نگيرد و اين مواهب عظيم را تنها وسيله  او بهرا در طريق معصيت
  .دهد
آيد  السالم در صحيفه سجاديه بر مي از بعضي از دعاهاي امام سجاد عليه) د

  .اند داشته»  مشارطه«كه آن بزرگوار نيز عنايت خاصي به مساله 
َو َلَك  «: رمايدف  در پيشگاه خداوند عرض مي)دعاي معروف توبه(يكم  و در دعاي سي

، َشْرِطي َأالَّ َأُعوَد ِيف   َأْن َأْهُجَر  ، َو َعْهِدي  َمْذُموِمكَ   ِيف   َال أَْرِجعَ   َأنْ  ، َو َضَماِين   َمْكُروِهكَ  يَا َربِّ
يَع َمَعاِصيكَ  چه دوست نداري، باز  ام كه به آن شرطي در پيشگاه تو كرده!  پروردگاراـ  مجَِ

كنم  اي نروم و عهد مي را مذمت كردهكه تو آن چه   به سراغ آنكنم  و تضمين مي نگردم
  ».كه از جميع گناهان دوري گزينم

  تضرع در درگاه ربوبي و توسل به اولياي الهي) 4
شود  امر ديگري كه در مشارطه اهميت دارد و موجب تقويت و كارآمدي مشارطه مي

زيرا هر . السالم است  عليهمتضرع در درگاه ربوبي و توسل به اولياي الهي و معصومين
باشد و ما  السالم مي روز از ايام هفته متعلق به يك معصوم يا تعدادي از معصومان عليهم

بنابراين شايسته است در اول روز هنگام مشارطه، از . در ايام هفته مهمان ايشان هستيم
آنان تقاضاي السالم پناه برده و از  شرّ نفس اماره و شيطان به حضرات معصومين عليهم

نوازي نمائيم، چرا كه آنان از ناحيه خداي متعال مامور به پناه دادن  پناهندگي و مهمان
براي اين منظور مناسب است زيارات روز را كه . به مردمان و دستگيري از آنان هستند

  . الجنان ذكر شده است زمزمه نموده و از صاحب آن روز تقاضاي كمك نمائيم در مفاتيح
السالم كه روز  ن مثال اگر روز يكشنبه است خطاب به اميرلمؤمنين علي عليهعنوا به

  :كنيم گونه عرض  يكشنبه به نام مقدس اوست اين
  َجاُركَ  وَ  ِفيهِ  َضيـُْفكَ  أَنَا وَ  بِامسِْكَ  وَ  يـَْوُمكَ  ُهوَ  وَ  اْألََحدِ  يـَْومُ  َهَذا اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريَ  يَا َمْوَاليَ  يَا«
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َجاَرةِ  َمْأُمورٌ  وَ  الضَِّياَفةَ  حتُِبُّ  َكِرميٌ  فَِإنَّكَ  َأِجْرِين  وَ  َمْوَاليَ  يَا َفَأِضْفِين   امير اى من موالى اى  ـبِاْإلِ
 مهمان روز اين در من و شماست نام به و شما به متعلق يكشنبه روز اين ايمان اهل
از شر  (ده هپنا مرا و من موالى اى بپذير مهمانى به مرا، شما جوار در و هستم شما

 مأمور خدا جانب از و نوازى مهمان و كريم و بزرگوار بسيار تو كه )شيطان و نفس اماره
  .»خلقى دادن پناه

  :اند باره چنين فرموده در اين "قدس اهللا نفسه الزكيه"حضرت امام خميني
 به اشتغال مخاطره با و است دنيا در ورود و  كثرات چون صبح افتتاح اشتغال به

 موقع اين در بيدار سالك انسان است خوب است، مواجه انسان حق از فلتغ و خلق
 حضرتش به و شود متوسل تعالى حق به ،تاريك ظلمتكده اين در ورود براى باريك
 و امر اولياء به بيند، نمى آبرومند شريف محضر آن در را خود چون و. گردد منقطع
 رسول يعنى جان، و انس شفعاء و زمان )پناه دهنده، حامي و نگهبان: خفير (خفراى
 ذوات آن و گردد متوسل السالم، عليهم معصومين ائمه وسلم  و آله و عليه اهللا صلي ختمى
 پس  ـاست مجيرى و خفير روزى هر براى چون و  دهد قرار واسطه و شفيع را شريفه

 حضرت به يكشنبه روز و  سلم و آله و عليه اهللا صلي خدا رسول مبارك وجود به شنبه روز
 روز و  السالم عليهما سبطان همامان امامان به دوشنبه روز و  السالم عليه المؤمنين امير
 حضرات به شنبه چهار روز و  السالم عليهم صادق و باقر و سجاد حضرات به شنبه سه

 السالم، عليه عسكرى حضرت به پنجشنبه روز و  السالم عليهم نقى و تقى و رضا و كاظم
، ص 24بحار االنوار، ج ( است متعلّق الشّريف، فرجه اللّه عجل امر ولى به عهجم روز و

 صبح نماز تعقيب در كه است آن مناسبـ  )7، باب 394، ص 2از الخصال، ج . 239
 آن خفراى به متوسل شيطانى، مهيب دامگاه و ظلمانى مهلك بحر اين در ورود براى
 حق از انسند، پرده سرا محرمان و قدس بارگاه مقرّبان كه ها، آن شفاعت با و شود، روز

 ناقصه عبادات قبول و اتمام در و  كند طلب را بالسوء اماره نفس و شيطان شرّ رفع تعالى
  .دهد قرار واسطه را بزرگان آن اليقه، غير مناسك و
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 طئوسا را او دودمان وسلم  و آله و عليه اهللا صلي محمد چنانچه نهأش تعالى حق البته

 نجات جهل و ضاللت از را امت ها آن بركات به و فرموده مقرّر ما نماهاى راه و دايته
 فرمايد تتميم را ما نقص و ترميم را ما قصور ها آن شفاعت و وسيله به فرموده، مرحمت

  » .االنعام و الفضل ولى انّه. فرمايد مى قبول را ما ناقابل عبادات و اطاعات و
  )379ص ،الصالة آداب(

   اقبهمر
اهللا بعد از مشارطه، الزم و واجب است، مراقبه  مرحله ديگري كه در سلوك الي

كليد رسيدن به سعادت بوده و بدون آن  فرد دستورات سلوكي و شاه باشد كه شاه مي
مراقبه از ماده رقَب است و در لغت به . قرب خداي تعالي خواب و خيالي بيش نيست

مراقبه همچون مشارطه مصدر باب . و حراست استمعناي زير نظر گرفتن، نگهباني 
يعني بعد . شود مفاعله است و در اصطالح به مراقبت و مواظبت عقل از نفس اطالق مي

كه عقل از نفس پيمان عدم تخلف گرفت و با او شرط نمود، بايد حالت مراقبت و  از آن
  . ه عمل نمايدمحافظت از نفس را داشته باشد تا مبادا نفس، برخالف شرطي كه نمود

  :اند عليه در اين خصوص چنين فرموده اهللا حضرت امام خميني رحمت
 مدت تمام در كه است چنان آن و. شوى "مراقبه" وارد بايد مشارطه، اين از پس«
 خداى اگر و آن، به كردن عمل به بدانى ملزم را خود و باشى، آن به عمل متوجه. شرط

 كه بدان خداست، فرموده خالف كه شوى رتكبم را امرى كه افتاد دلت در نخواسته
 ها آن به. دارند باز كردى كه شرطى از را تو خواهند مى كه اوست جنود و شيطان از اين

 به و نما بيرون دل از را باطل خيال آن و ببر پناه خداوند به ها آن شر از و كن لعنت
 نكنم، تعالى اوندخد فرمان خالف كه كردم شرط خود با امروز يك من كه بگو شيطان

 مرحمت امنيت و سالمت و صحت داده، نعمت من به است دراز هاى سال من نعمت ولى
 بر ها آن از يكى عهده از كنم او خدمت ابد تا اگر كه كرده هايى مرحمت و فرموده

 طرد شيطان اللّه شاء إن است اميد. نكنم وفا را ىيجز شرط يك نيست سزاوار آيم، نمى
 تو، كارهاى از يك هيچ با مراقبه اين و. آيد غالب رحمان جنود و ددگر منصرف و شود

  ».ندارد منافات غيرها، و تحصيل و سفر و كسب قبيل از
  )9كتاب شرح چهل حديث، ص(
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در شناسائي ماهيت مراقبه و تقويت آن توجه به امور زير الزم و ضروري 

  :است
   است"حالت توجه"ـ جنس مراقبه، 1

آن چنان است كه «: اند عليه در تعريف مراقبه فرموده اهللا متحضرت امام خميني رح
توان به  ؛ از اين تعريف مي».باشي) شرط( عمل به آنمتوجه، )يك روز(در تمام مدت شرط

انساني كه حالت .  است"حالت توجه"يعني جنس مراقبه، . جنس و ماهيت مراقبه پي برد
ماره داشته و عقل او مانند نگهباني، مراقبه دارد، انساني است كه حالت توجه به نفس ا

اما فردي كه اهل مراقبه نيست، . نفس را زير نظر دارد كه مبادا كار خالفي از او سر بزند
اش به حال خود رهاست و مملكت وجود او چراگاه  حالت غفلت داشته و نفس اماره

  .شيطان و اذناب اوست
  . استـ مراقبه و موفقيت در آن يك امر تمريني و تدريجي2

سالك نوپا و مبتدي كه تازه گام در وادي مراقبه و توجه نهاده، بايد بداند ملكه و 
توجهي بوده است و تبديل ملكه غفلت به ملكه مراقبت،  عادت قبلي او حالت غفلت و بي

السالم درباره  امام حسن عسگري عليه. بر و تدريجي و دشوار، اما شدني است امري زمان
 ـ برگرداندن كَالْمعجِزِ عادته عنْ الْمعتَاد رد«: اند ات قبلي فرمودهمشكل بودن ترك عاد

  ).كنايه از دشوار بودن ترك عادت است(».معتاد از عادتش مانند معجزه است
  )374 ، ص75 ، جبحاراألنوار (

كه بايد محكم گام برداشته و عزم خود را براي  بنابراين سالك مبتدي ضمن اين
تعالي جزم نموده نمايد، نبايد توقع بيش از اندازه از خود داشته باشد و   حقرسيدن به

هايي كه در طي مسير برايش  بايد در مسير معنويت استقامت پيشه نموده و در ناكامي
عنوان مثال كسي كه تا ديروز حالت غفلت از  به. كند، نوميد و دلسرد نشود پيش آمد مي

 مبتال به انواع معاصي بوده و امروز حالت تنبه مسير معنويت و حضرت حق داشته و
خواهد حالت توجه و مراقبه داشته باشد،  پيدا نموده و صبح مشارطه كرده و طي روز مي

زيرا . چنين فردي اگر ثلث روز يا ربع آن را هم موفق باشد، پيشرفت قابل توجهي است
البته سالك .  از او داشتتوان توقع مراقبه تام و تمام نفس او فعالً ضعيف بوده و نمي

مبتدي به اين بهانه نبايد تنبلي پيشه نموده و كم كاري نمايد، بلكه بايد به ميزان توان 
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  . خود تمرين نموده و توجه و مراقبه خود را تقويت نمايد

نكته مهم آن است كه عدم توجه سالك  نوپا به تدريجي بودن شدت و قوت مراقبه، 
. يطان براي منصرف نمودن او از طي مسير معنويت استيكي از دستاويزهاي مهم ش

كه وقتي سالك نوپا مشارطه نموده و بساط مراقبه گسترانده و با اميد  توضيح مطلب آن
كند، چندين ساعت يا چند روز محكم حركت  فراوان در مسير معنويت حركت مي

اما ناگهان در يك . نمايد ها عبور مي نموده و در اثر نيروي مراقبه از موانع و گذرگاه
). شود يعني در يك صحنه مرتكب معصيت مي(خورد  حادثه پايش لغزيده و زمين مي

ديدي تو به درد «: كند جا بالفاصله شيطان فعال شده و در گوش او زمزمه مي در اين
؛ خالصه ».بيا و وقت خود را ضايع نكن و به امور ديگر بپرداز. خوري سير معنوي نمي

هاي خود و عدم اطالع از  ك مبتدي و نوپا به دليل نشناختن تواناييكه اين سال آن
تدريجي و تمريني بودن سير معنوي، تحت اغواي شيطان قرار گرفته و دلسرد و نوميد 

بعد از چندي مجدد به خود آمده و . نمايد شده و چند صباحي كار و حركت را رها مي
هايي  تعالي قدم  و حركت به جانب جقبنا بود در مسير انسانيت: كند با خود زمزمه مي

خالصه ! بردارم، اما مرا چه شد كه خود را رها نموده و از منزل و مقصود دور شدم؟
دوباره حركت را آغاز نموده و چند گامي جلو رفته اما باز ناگهان لغزشي رخ داده و 

لكي بايد توجه داشت كه اگر سا. شود داستان نوميدي و رها نمودن حركت تكرار مي
زيرا موفقيت در طي . گونه زحمت بكشد راه به جايي نخواهد برد بيست سال هم اين

مثَل ما مبتديان . طلبد نه حركت منقطع را مسير معنويت، حركت مستمر و مداوم را مي
خواهد راه رفتن بياموزد؛ چند قدمي  اهللا مثَل كودكي را ماند كه مي در مسير سير الي

ورده و اندكي گريه نموده و دوباره بلند شده و راه رفتن آغاز جلو رفته سپس زمين خ
خورده و برخاسته تا محكم شده و  قدر زمين  گاه خسته نشده و آن اما هيچ. نمايد مي

تعالي طفل رهيم و چند  ما نيز در مسير حركت به جانب حق. دارد محكم گام برمي
اما . خوريم رو رفته و زمين ميهاي لغزش و معصيت ف گامي كه برداريم پايمان در چاله

مهم آن است كه بالفاصله برخاسته و با توبه و استغفار گرد و غبار از خود زدوده و به 
حركت و طي طريق ادامه دهيم؛ چرا كه مسير ديگري غير از اين مسير در زندگي 
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  انسان وجود ندارد؛ 

؛ بنابراين افتان و خيزان هم شده بايد )دعاي كميل(» ُحُكوَمِتكَ   اْلِفرَاُر ِمنْ  َو َال ُميِْكنُ «
مسير بندگي و عبوديت خدا را طي نمود و با هر جان كندني شده از معاصي و نافرماني 

البته اين سعي و كوشش انسان از ديد خداي متعال دور نخواهد ماند و . او دوري نمود
گار بوده و همين درماندگي و آشفتگي انسان و كوشش او مورد رضايت و عنايت پرورد

  .نزد آن ذات مقدس مأجور خواهد بود
  :مولوي اين مطلب را زيبا به نظم آورده

 دوست دارد يار اين آشفتگي                 كوشش بيهوده، بِه از خفتگي
  :شود ـ مراقبه عقل از نفس نسبت به اعمال، در سه رابطه مطرح مي3

  : مراقبه نسبت به اصل عمل) اول
ست كه نفس در مواجهه با معاصي وارد در معصيت نشود و در يعني عقل مراقب ا

و همچنين در مواجهه با اعمال . مواجهه با اعمال واجب، واجبي از او ترك نشود
ي كار خير يا  فرضاً زمينه. ها گردد مستحب و مكروه به ميزان توان خود ملتزم به آن

شود كه تو با من  تذكر ميمستحبي پيش آمده و انجام آن برايش امكان دارد؛ به نفس م
  . عهد كردي جايي كه عمل خير است و توان داري انجام دهي، پس كوتاهي نكن

  :مراقبه نسبت به كيفيت ظاهريه عمل) دوم
، )در خصوص اعمال واجب و مستحب(در اين بخش بعد از فراغ از انجام اصل عمل 

 پائين انجام نگيرد، عقل مراقب است كه عمل به صورت دست و پا شكسته و با كيفيت
خواهد كه عمل را به بهترين وجه از نظر رعايت آداب شرعي و ظاهري  بلكه از نفس مي
  .به انجام برساند

   :مراقبه نسبت به كيفيت باطنيه عمل) سوم
يعني از نظر انگيزه عمل و آداب باطني عبادات، عقل مواظب است كه ريا و ناخالصي 

چه واجب، چه (خواهد عملي را انجام دهد  ن وقتي ميبنابراي. باعث فساد عمل نشود
شود بلكه توقف كرده و توجه مي كند كه محرك  بالفاصله وارد عمل نمي) مستحب

اصلي در اين عمل چيست و كيست؟ آيا انگيزه خداست يا هوهاي نفساني؟ حال اگر به 
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انجام شود و به قصد قربت  نور حق برايش روشن شد كه محرك خداست وارد عمل مي

اما اگر بعد از تأمل برايش معلوم شد كه محرك غير خداست يا هم خدا و هم . دهد مي
حيا كن و : دهد كه جا توقف نموده و خود را مورد خطاب قرار مي غير اوست، اين

 فى َما يـَْعَلمُ  اللَّهَ  َأنَّ  اْعَلُموا وَ  «: گاه خطاب الهي را به ياد آورده كه فرموده آن. خجالت بكش
 او مخالفت از! داند مى داريد، دل در را چه آن خداوند بدانيد و ـ  فَاْحَذُروهُ  نُفِسُكمْ أَ 

؛ بنابراين تا انگيزه عمل اصالح نشود و جهت به سمت ) 235سوره بقره، آيه(».بپرهيزيد
گيري را به سمت خدا تغيير  كند و با انذار نفس، جهت خدا نباشد اقدام به عمل نمي

اگر انسان دقت در امر نيت و انگيزه نداشته باشد، چه . شود ارد عمل ميگاه و داده و آن
هاي مديدي عبادتي را انجام دهد و تصور كند براي خدا انجام داده و حال  بسا مدت

اميرالمؤمنين علي . كه براي خدا نبوده و نفس اماره امر را بر او مشتبه جلوه داده بود آن
ُس اْألَمَّاَرُة اْلُمَسوَِّلُة تـََتَملَُّق َمتَلَُّق اْلُمَناِفِق َو تـََتَصنَُّع ِبِشيَمِة الصَِّديِق النـَّفْ «: اند السالم فرموده عليه

اْلُمَواِفِق َحىتَّ ِإَذا َخَدَعْت َو َمتَكََّنْت َتَسلََّطْت َتَسلَُّط اْلَعُدوِّ َو َحتَكََّمْت َحتَكَُّم اْلُعتُـوِّ َفَأْوَرَدْت َمَوارَِد 
طريقه  هكند ب  تملّق كردن منافق، و احسان مي،كند نفس اماره مسوله تملّق ميـ  السَّْوءِ 

طريق مسلّط  هشود ب دوست موافق، تا اين كه هر گاه فريب داد و جاى گرفت مسلّط مى
زور حكم كردن تكبر كردن و از حد در  هكند مانند ب زور حكم مي هشدن دشمن و ب

  .هاى بدى ا به جايگاهگذشتن، پس فرود آورد صاحب خود ر
  )234تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص(

يعنى فرمان » اماره«: نويسد الدين خوانساري در شرح اين روايت مي مرحوم آقا جمال
يعنى آرايش دهنده » مسوله«دهنده يعنى فرمان دهد بر بدن و امر و نهى او كند، و 
ها و مراد  د به آننماي را رغبت يعنى كارها را زينت و آرايش دهد نزد اين كس و آدمى

اين است كه نفس اول تملّق كند تا وقتى كه فريب دهد و آدمى را در فرمان خود كند 
 و وادارد او را بر كارى چند كه سبب زيان و ،آن وقت مسلّط شود مسلّط شدن دشمن

س ى كه از تكبر و تجاوز از حد ناشى شود، پيها حكمه خسران او باشد و حكم كند ب
هاى بدى، پس فريب او نبايد خورد و از اول هر چه او  جايگاهه فرود آورد اين كس را ب

  .فرد و مطيع و فرمانبردار او گرددخواهش كند بر خالف او بايد كرد تا او رام اين 
  )140، ص2شرح ايشان بر غررالحكم، ج(
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  ـ مراقبه از ثمرات معرفت و علم به نفس است4
گر و پيمان  هاي آن را شناخت و فهميد نفس حيله و نيرنگانسان اگر نفس و خدعه 

گاه مانند شريكي كه به او اعتماد ندارد، او را زير نظر گرفته و مراقب  شكن است، آن
ِإنَّ نـَْفَسَك خلََُدوٌع ِإْن « :اند السالم فرموده اميرالمؤمنين علي عليه. مكرهاي او خواهد بود

َا يـَْقَتِدَك الشَّْيطَ  درستى كه نفس تو بسيار فريب دهنده  هب ـ  اُن ِإَىل اْرِتَكاِب اْلَمَحارِمتَِثْق ِ
 ها سوى ارتكاب حرام ه بي آن، تو را  به واسطهاعتماد كنى شيطانبه آن  اگر ،است
  ».كشاند مي

  ) 237، صالكلم الحكم و درر تصنيف غرر(
  :اند  فرمودهالسالم در كالمي ديگر در معرفي نفس چنين اميرالمؤمنين علي عليه

َها َأْهَلَكْتُه َو َمْن َرِضَي « ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء َو اْلَفْحَشاِء َفَمِن ائْـَتَمنَـَها َخانـَْتُه َو َمِن اْستَـَناَم ِإلَيـْ
َها َأْوَرَدْتُه َشرَّ اْلَمَوارِد و افعال قبيح است  بدىه درستى كه نفس بسيار امر كننده ب هب ـ َعنـْ

 خيانت كند و هر كه ، نفس به او)و به آن اعتماد كند (را امين گرداند  هر كه آنپس
 و هر كه خشنود ، نفس او را هالك گرداند؛آنه سوى آن و مطمئنّ گردد ب هآرام بگيرد ب

  » . هاى فرود آمدن بدترين جايگاهدر گردد از آن فرود آورد او را 
   ) 237الكلم، ص  الحكم و درر تصنيف غرر(

سلم وارد شده كه  و آله و عليه اهللا ديث شريف معروفي كه از پيامبر اكرم صليح
  »  ربه عرَف فَقَد نَفْسه عرَف منْ«: فرمودند

  ؛ )32 ،ص 2، جبحاراألنوار(
هاي  يك معنا و تفسيرش اين است كه اگر كسي نفس و هواهاي آن و مكر و حيله

ركت به سمت پروردگار را يافته و سرانجام خدا آن را شناخت، چنين فردي قطعاً راه ح
سوي اوست همين  چه مانع از شناسائي رب و حركت به آن. را يافته و خواهد شناخت

  .نفس است
  :اند السالم در حديثي زيبا اين واقعيت را به تصوير كشيده امام صادق عليه

 َهَزَم ُجْنَد َهَواُه َظِفَر ِبِرَضا اللَِّه َو َمْن َجاَوَر َعْقُلُه طُوَىب ِلَعْبٍد َجاَهَد لِلَِّه نـَْفَسُه َو َهَواُه َو َمنْ «
 فـََقْد فاَز فـَْوزاً  نـَْفَسُه اْألَمَّاَرَة بِالسُّوِء بِاجلَْْهِد َو اِالْسِتَكانَِة َو اْخلُُضوِع َعَلى ِبَساِط ِخْدَمِة اللَِّه تـََعاَىل 
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حال  ه خوشا ب ـ بـَْنيَ اْلَعْبِد َو بـَْنيَ الرَّبِّ ِمَن النـَّْفِس َو اْهلََوىَعِظيمًا َو َال ِحَجاَب َأْظَلُم َو أَْوَحُش 
هاى نفس خود بجنگد و كسى كه با حمله  اى كه براى رضاى خدا با خواسته آن بنده

شود و  رضايت و خشنودى خدا نائل مىه  سپاه نفس سركش را از پاى درآورد، ب،گير پى
هاى او را در  ى نكرده و نفس سركش و خواستهكسى كه از حكم عقل و خرد سرپيچ

برابر عقل تسليم نمايد و با كوشش هر چه بيشتر و تواضع و فروتنى در ميدان عبادت 
 چنين شخصى به رستگارى كامل و ،)حضور يابد (پروردگار و خضوع در برابر خدا

تر  تناكتر و وحش بزرگى دست يافته است و هيچ پرده و حجابى ميان بنده و خدا تاريك
  )69، ص67  ج،بحار األنوار(         .  »هاى آن نيست تر از نفس سركش و خواسته و خطرناك

را براي ترك  البته در باب مشارطه گفتيم كه بايد نفس را موعظه و انذار نمود و آن
اما با توجه به . نمايد معصيت آماده نمود كه اين كار تا حد زيادي نفس را آماده مي

س در دامان طبيعت قرار دارد و كشش طبيعي به امور مادي و شهواني دارد كه نف اين
اميرالمؤمنين علي . اعتمادي است لذا قابل اعتماد نيست و ديد ما نسبت به آن ديد بي

ِسي َو اْعَلُموا ِعَباَد اللَِّه َأنَّ اْلُمْؤِمَن َال ُيْصِبُح َو َال ميُْ « : اند باره چنين فرموده السالم در اين عليه
َها َو ُمْسَتزِيداً َهلَا  ظَُنوٌن ِعْنَده ِإالَّ َو نـَْفُسهُ  بدانيد كه انسان با !  بندگان خداـ  َفَال يـَزَاُل زَارِيًا َعَليـْ

رساند جز آن كه نفس خويش را متّهم  ايمان، شب را به روز، و روز را به شب نمى
  » .ماردش كند و گناه كارش مى داند، همواره نفس را سرزنش مى مى

 )176، خطبههنهج البالغ(

  ـ مراقبه خداوند از انسان5
اي را كه مورد بحث قرار داديم، مراقبت عقل از نفس در ربط با  تا كنون مراقبه

جا يك مراقبه ديگري نيز وجود دارد كه اگر  اما اين. اعمالي بود كه با او شرط نموده بود
ز چندان تاثيرگذار نخواهد بود و آن اين مراقبه نباشد، مراقبه عقل نسبت به نفس ني

 مراقبه ".توجه و مراقبت نسبت به مراقبه خداوند از انسان": مراقبه دوم عبارتست از
گاه تمام است كه انسان توجه به اين معنا داسته باشد كه خدا مراقب  عقل با نفس آن

  .من است و او عالم به ظاهر و باطن و سرّ و خفيات است
جا دو علم براي انسان بايد  الت مراقبه علم و معرفت است كه اينبنابراين منشاء ح

  : و هر كدام از اين دو علم منشاء و مبدء يك مراقبه خواهد بود وجود داشته باشد
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شود انسان مراقب  اين علم باعث مي. باز بودن آن علم به خباثت نفس و نيرنگ :اول
  .گرددنفس و مكايد آن باشد تا مبادا دچار لغزش و گناه 

اين علم باعث . است و مرا زير نظر دارد) نزديك(كه خداوند رقيب  علم به اين:دوم
  .را از چموشي بازدارد تر گرفته و آن شود انسان عنان نفس را محكم مي

   سخني از استاد شهيد عالمه مرتضي مطهري
 است، مراقبه شرط اولين كند، تربيت را خودش بخواهد كسى اگر اسالم نظر از
 نيز محاسبه و مراقبه از بعد و هست چيز يك محاسبه و مراقبه از قبل گويند مى هامنت
 امضا قرارداد خودش با بايد انسان اول يعنى است؛ »مشارطه «مراقبه از قبل. چيز يك
 و كنند مى شرط خودشان با كاغذ روى. آورند مى كاغذ روى اغلب را ها اين كه كند،

 خودش با انسان اول و نشود مشارطه اگر چون شم؛با گونه اين كه بندند مى پيمان
 چگونه داند نمى ندهد، قرار برنامه خودش براى و نكند مشخص را موارد نبندد، قرارداد

  .كند مراقبه خودش از
 من خواب باشد، جور اين من خوراك كه بندد مى قرارداد يك خودش با اول مثلًا

 جور اين بكنم خودم زندگى براى بايد كه كارى باشد، جور اين من سخن باشد، جور اين
 تقسيم بايد جور اين من وقت باشد، جور اين بكنم خدا خلق براى بايد كه كارى باشد،
 و كند مى امضا و آورد مى كاغذ روى يا كند مى مشخص خودش ذهن در را ها اين. بشود

 دشخو از هميشه بعد و كند عمل برنامه اين طبق بر كه بندد مى پيمان خودش با
  .كند رفتار بسته پيمان كه طورى همين كه كند مى مراقبت

 چه آن مطابق آيا كه كشد مى حساب خودش از دفعه يك روز شبانه هر در همچنين
 بود كرده عمل اگر نكردم؟ يا كردم مراقبت خود از آيا كردم؟ عمل بستم پيمان كه

 »معاتبه «سئلهم بود نكرده عمل اگر و است شكر سجده و الهى سپاس و شكر بعدش
 در »معاقبه «و باشد، كرده تخلف كم اگر) كردن مالمت را خود يعنى (آيد مى كار در
 با ها كردن عقوبت آن كه باشد، كرده تخلف زياد اگر) كردن عقوبت را خود (آيد مى كار
  .است خود كردن مجازات و كردن تحميل خود بر سخت خيلى كارهاى با و ها روزه

  762ص ،22 ج ، آثار  مجموعه           .است اسالمى تربيت و اخالق لّممس اصول از ها اين
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  محاسبه نفس
اين موضوعات و به ويژه محاسبه بارها و بارها از سوي علماي اخالق مطـرح شـده و                  

فرمود كه ايـن امـر        استاد نگارنده شهيد حسين صافي تاكيد مي      . بر آن تاكيد شده است    
كنند كه انجام آن را از ذهن         اماره هميشه سعي مي   قدر مهم است كه شيطان و نفس          آن

  . انسان خارج نمايند به همين دليل استقامت بر انجام محاسبه بسيار مهم است
ها حضور در جلسات مختلف ايـن امـر را ثابـت نمـوده                هم طي سال   حقير  تجربه اين 

م هاي متمادي در جلساتي كه خدمت بـرادران و خـواهران ايمـاني بـود                طي سال . است
انگيختن آنان به انجام اين مهم، بعـد از تـشريح و توضـيح مطلـب بـر روي       بارها براي بر  

و پـس از بررسـي      » دهيـد   يقين دارم انجام نمي   «تخته نوشته و به آنان عرض نمودم كه         
گرديد كه تعـداد محـدودي موفـق بـه انجـام ايـن دسـتور                  در جلسات بعد مشخص مي    
ها حضور در چند جلسه و تاكيدات         م بعد از سال   هنوز ه . اند  خودسازي اهل بيت گرديده   

  .نمايند مكرر هفتگي اكثريت مستمعين طبق يقين نوشته شده عمل نمي
اهللا و ترك گناه  ترين امور در مسير سير إلي ترين و واجب محاسبه نفس يكي از الزم

ند ا رسي نفس و اعمال آن نموده رواياتي كه انسان را امر به حساب. باشد و معصيت مي
رسيده و در بسياري از جوامع ) تواتر معنوي(به قدري زياد هستند كه به حد تواتر 

روايي ما بابي با همين عنوان منعقد گرديده است و علماي بزرگي مانند جناب 
اند كه اين  هايي با همين عنوان تاليف نموده عليه نيز كتاب اهللا طاووس رحمت بن سيد

  . آن داردالعاده همه حكايت از اهميت فوق
چرا انسان بايد محاسبه نفس نموده و از نفس خويش حساب بكشد؟ : سؤال

  به عبارت ديگر حكمت و علت لزوم و وجوب عقلي محاسبه نفس چيست؟ 
  :توان به پنج جهت در لزوم محاسبه اشاره نمود در پاسخ به اين سؤال مي

يات نسبت به آن  محاسبه نفس از اموري است كه اوامر زيادي در آيات و روا:اول
السالم  صادر گرديده است و اهتمام خاصي از ناحيه شارع مقدس و معصومين عليهم
باشد كه  نسبت به آن شده است كه خود دليل بر لزوم و حتميت آن در مسير كمال مي

  :كنيم ها اشاره مي به بعضي از آن
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 مَّا نـَْفسٌ  ْلَتنظرْ  وَ  اللَّهَ  اتـَُّقوا ُنواَءامَ  الَِّذينَ  يأَيَها«: قرآن كريم در اين رابطه چنين فرموده است

) مخالفت (از ايد آورده ايمان كه كسانى اى  ـ تـَْعَمُلونَ  ِبَما َخِبيرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  اتـَُّقوا وَ  ِلَغدٍ  َقدََّمت
 پيش از چيز چه فردايش براى تا )محاسبه كند (بنگرد بايد كس هر و بپرهيزيد؛ خدا

  )18/حشر(» !است آگاه دهيد مى انجام چه آن از خداوند كه بپرهيزيد داخ از و فرستاده؛
َال يُكوُن اْلَعْبُد ُمْؤِمنًا َحىتَّ َحياِسَب نـَْفَسُه « : اند سلم فرموده و آله و عليه اهللا رسول اكرم صلي

نيست مگر از خودش اى مؤمن   ـ هيچ بندهَأَشدَّ ِمْن ُحمَاَسَبة الشَّرِيِك َشرِيَكُه َو السَّيِد َعْبَدهُ 
  ».اش تر از محاسبه شريك از شريك و ارباب از برده حساب بكشد سخت

  99، ص16وسائل الشيعه، ج
َحاِسُبوا أَنـُْفَسُكْم قـَْبَل َأْن «: گونه وارد شده است در روايت ديگري از آن جناب اين

 ـ از خود حساب بكشيد پيش از آن كه اْألَْكَرب ُحتَاَسُبوا َو زِنُوا قـَْبَل َأْن ُتوَزنُوا َو َجتَهَُّزوا لِْلَعْرِض 
ها را بسنجند و براى  كه آن حساب شما برسند و اعمال خود را وزن كنيد پيش از آن به

  ».روز قيامت خويشتن را آماده سازيد

  99، ص16وسائل الشيعه، ج
 توجه به اين نكته باشد كه تمام اعمال و حركات و سكنات انسان ثبت و ضبط :دوم

  : باره چنين فرموده است قرآن كريم در اين. گر دارد و حسابرس و حسابشده 
 نگهبانانى شما بر قطعاً و  ـيـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلونَ  *ِكَراًما َكاتِِبينَ  *  ِفِظيناحَ َو ِإنَّ َعَلْيُكْم لَ « 

 را چه آن هستند؛] شما اعمال [نويسندگان كه بزرگوارى]  فرشتگان[، اند] شده گماشته[
  )12تا10/انفطار(» .دانند مى كنيد، مى

 بر را سخنى هيچ انسان  ـما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَقيٌب َعتيد«: فرمايد در جاي ديگر مي
 و (مأموريت انجام براى آماده و مراقب اى فرشته دم، همان كه اين مگر آورد نمى زبان
  )18/ق(» !است) آن ضبط

ر باشد كه اعمال انسان بر پيامبر اكرم و ائمه معصومين  توجه به اين ام:سوم
. گردد شود و اعمال سيئه باعث حزن و اندوه آن بزرگواران مي السالم عرضه مي عليهم

 وَ  َرسولُهُ  وَ  َعَمَلكمْ  اللَّهُ  َفسيَرى اْعَمُلوا ُقلِ  وَ  «: قرآن كريم در اين خصوص چنين فرموده است
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» !بينند مى را شما اعمال مؤمنان، و او فرستاده و خداوند ؛كنيد  عمل ـ اْلُمْؤِمُنونَ 

  ) 105/توبه(
   َعلى  اْألَْعَمالُ  تـُْعَرضُ  « :اند در ذيل اين آيه شريفه امام صادق عليه السالم فرموده

 فَاْحَذُروَها، َو ُهَو قـَْوُل أَبـْرَاُرَها َو ُفجَّاُرَها؛: آله؛ َأْعَماُل اْلِعَباِد؛ ُكلَّ َصَباحٍ  و عليه اهللا َرُسوِل اللَِّه صلى
 ـ در هر بامداد اعمال بندگان بر رسول خدا "اْعَمُلوا َفَسيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسولُهُ : " اللَِّه تـََعاىل

شود، چه نيكوكار باشند و چه فاسق؛ پس بر حذر باشيد  سلم عرضه مى و آله و عليه اهللا صلي
 و خداوند ؛كنيد عمل": عنى قول خداى تعالىو همين است م) از كردار ناشايست(

  »"بينند مى را شما اعمال مؤمنان، و او فرستاده
  219، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي 

َما َلُكْم « : فرمود السالم شنيدم كه چنين مي گويد از امام صادق عليه سماعه مي
  َأ َما تـَْعَلُموَن َأنَ : َكيَف َنُسوُؤُه؟  فـََقالَ : ُجلٌ  رَ  آله؟   فـََقالَ  و عليه اهللا  َرُسوَل اللَِّه صلى َتُسوُؤونَ 

 ِفيَها َمْعِصيًة َساَءُه ذِلَك؟ َفَال َتُسوُؤوا َرُسوَل اللَِّه  َأْعَماَلُكْم تـُْعَرُض َعَليِه، فَِإَذا َرأى
   ـآله، َو ُسرُّوهُ  و عليه اهللا صلى

 را ناخوشنود و اندوهگين سلم و آله و عليه اهللا شود كه پيغمبر صلي شما را چه مى
دانيد كه  مگر نمي: فرمود!!  كنيم؟ چگونه او را ناخوشنود مي: كنيد؟ مردى گفت مي

شود و چون گناهى در آن ببيند، اندوهگينش  اعمال شما بر آن حضرت عرضه مى
مسرور ) با عبادات و طاعات خويش(كند؟ پس نسبت به پيغمبر بدى نكنيد و او را  مي

  219، ص1 ، ج) اإلسالمية- ط (الكافي                                                                     ».سازيد
 در آيه شريفه سوره توبه ائمه معصومين "مومنون"الزم به ذكر است كه مراد از 

السالم عنْ قَولِ  سأَلْت أَبا عبد اللَّه عليه: يعقُوب بنِ شُعيبٍ، قَالَ«. باشند السالم مي عليهم
هم الْأَئمةُ ـ :  قَالَ"اعملُوا فَسيرَى اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤْمنُونَ": اللَّه عزَّ و جلَّ

السالم راجع به فرمايش خداى عز و جل  از امام صادق عليه: شعيب گويد بن يعقوب
:  پرسيدم،  فرمود"بينند مى را شما اعمال مؤمنان، و او فرستاده و خداوند ؛كنيد عمل"

  ».مؤمنين، ائمه هستند
  219، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي 
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بنابراين توجه به اين نكته كه عمل بد من باعث اذيت و آزار نبي مكرم 

دارد كه با توجه و  گردد، انسان را بر آن مي سلم و ائمه معصومين مي و آله و عليه اهللا صلي
اسبه نفس از اندوهگين شدن آن حضرات كه پدران روحاني ما بوده و حق مراقبه و مح

  .حيات بر گردن ما دارند جلوگيري نمايد
 از نظر عقلي و نقلي در محل خود ثابت شده كه بهشت و جهنم انسان :چهارم

  نام تجسم اعمالدهند كه  همان اعمال اوست و خود عمل را در قيامت تحويل فرد مي
بسياري اشاره به تجسم اعمال انسان در قيامت شده است كه چند نمونه در آيات . دارد

  :كنيم را ذكر مي
  ـيَرهُ  شرًّا َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  يْعَملْ  َمن وَ  يَرهُ  َخيراً  َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  يْعَملْ  َفَمن َلُهمْ اَأْعمَ  لِّيَرْوا َأشَتاتاً  النَّاس يصُدرُ  يْوَمئذٍ «

نه  [اعمالشان تا شوند مى خارج) قبرها از (پراكنده هاى هگرو صورت هب مردم روز آن در
 دهد انجام خير كار اى ذره وزن هم كس هر پس !شود داده نشان ها آن به ]جزاي اعمال

» !بيند مى را آن كرده بد كار اى ذره وزن هم كس هر و !بيند مى را  عملآن )خود(
  )8تا6/زلزال(

 بَِعيدا َأَمَدا بَيَنهُ  وَ  بَينَـَها َأنَّ  َلوْ  تـََودُّ  سوءٍ  ِمن َعِمَلت َما وَ  مْحضراً  َخيرٍ  ِمنْ  َلتَعمِ  مَّا نـَْفسٍ  كلُّ  َتِجدُ  يْومَ «
 كند مى آرزو و بيند؛ مى حاضر داده، انجام نيك كار از را چه آن كس، هر كه روزى ـ

  )30/عمران ال(» .باشد زيادى زمانىِ فاصله داده، انجام بد اعمال از چه آن و او، ميان
دهند نه جزاي  شود در قيامت خود عمل را تحويل فرد مي از اين آيات مشخص مي

بنابراين بر عهده فرد عاقل است كه با محاسبه بهترين اعمال را براي خود .  را آن
  .عنوان توشه و آذوقه پيش فرستد تا فرداي قيامت دستش خالي نباشد به

پس چه . انسان حسابرسي خواهد شد مطابق آيات و روايات فرداي قيامت از :پنجم
كه به حساب او برسند خود به حساب خويشتن رسيدگي  زيباست انسان قبل از آن

  : ي محاسبه بعد از مرگ چنين فرموده است قرآن كريم درباره. نمايد
 آشكار داريد، لد در را چه آن اگر  ـ اللَّه ِبهِ  يَحاِسْبُكم ُتْخُفوهُ  َأوْ  أَنُفِسكمْ  فى َما تـُْبُدوا ِإن وَ  «
  )284/بقره(» .كند مى محاسبه آن، طبق بر را شما خداوند ، كنيدپنهان يا سازيد
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شود انسان در حساب كشيدن از نفس خويش و  گانه باعث مي توجه به اين نكات پنج

  .اصالح امور خود كاهلي نكرده و سستي در او راه نيابد
  كيفيت محاسبه نفس

يستي و چگونگي محاسبه نفس سخن گفته و اينك نوبت آن است كه درباره چ
حضرت امام خميني . ظرائف و دقائق آن را مورد كنكاش و وارسي قرار دهيم

  : اند باره چنين فرموده عليه در اين اهللا رضوان
 عبارت آن و. است "محاسبه" موقع كه شب تا باشى )حال مراقبه (حال همين به و«
 به آيا كه كردى خود خداى با كه شرطى ناي در بكشى را نفس حساب كه اين از است
 وفا درست اگر نكردى؟ خيانت ىيجز معامله اين در خود نعمت ولى با و ،يآورد جا

 الهى نظر مورد و رفتى پيش قدم يك كه بدان و توفيق اين در كن خدا شكر كردى،
 كار و ت،آخر و دنيا امور پيشرفت در كند مى راهنمايى را تو اللّه شاء إن خداوند و شدى،
 براى از گردد ملكه است اميد كن، مواظبت عمل اين به چندى. شد خواهد تر آسان فردا
 از برى مى لذت وقت آن بلكه شود، آسان و سهل خيلى كار تو براى از كه طورى به تو

 نيست جزا عالم جا اين كه اين با عالم، همين در معاصى ترك از و خدا فرمان اطاعت
 و تبارك خداى كه بدان و. نمايد مى ملتذّ را تو و كند مى اثر الهى جزاى و برد مى لذت
 تو طاقت خور در و است خارج تو عهده از كه چيزى و نكرده تو بر شاق تكليف تعالى
. دهند مى جلوه مشكل تو بر را كار او لشكر و شيطان لكن نفرموده، تحميل تو بر نيست

 كه شرطى در شده فتورى و تىسس ديدى محاسبه وقت در نخواسته خداى اگر و
 كنى قيام شرط عمل به مردانه فردا كه بگذار بنا و بخواه معذرت تعالى خداى از كردى،

 را تو و كند باز تو روى بر را سعادت و توفيق ابواب تعالى خداى تا باشى حال اين به و
  9شرح چهل حديث، ص                                              ».برساند انسانيت مستقيم صراط به

پس از آن كه صبحگاهان با خود شرط : عليه اهللا توضيح فرمايش امام خميني رحمت
نمودي امروز را بر خالف فرموده خداي تعالي عمل نكني و اين مطلب را تصميم گرفتي 
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كه در طول روز حالت مراقبه و توجه داشتي كه نكند خداي نكرده گناهي  و پس از آن

بزند، حال كه هنگام شب آمده وقت محاسبه و حسابرسي است كه آيا وفاي به از تو سر 
شرط نمودي و از دام معاصي رهيدي يا نه، در اين دامگه لغزيدي و اسيري يا خود را 

  اي؟ رها كرده
  عليه  اهللا تذكراتي در ذيل كالم امام رحمت

حسابرسي خواهد؛ طرفي كه   محاسبه از امور طرفيني است كه دو طرف مي:اول
جا حسابرس عقل است كه تاجر راه  در اين. شود كند و طرفي كه از او حسابرسي مي مي

بنابراين عقل مانند هر . آخرت است و شريك و كمك كار او در اين راه نفس است
نمايد تا سود و زيان خود را معلوم  كشي مي شريكي از شريك خود يعني نفس حساب

ارت عمر او و سود او اعمال حسنه و اخالق فاضله و سرمايه انسان در اين تج. نمايد
  .باشد عقائد صحيحه و زيان او معاصي و رذائل اخالق مي

  :اند عليه در اين خصوص چنين فرموده اهللا مرحوم مال محمد مهدي نراقي رحمت
 و است فضائل و نوافق آن بهره و سود و است، واجبات خويش دين در بنده سرمايه«
 كه گونه همان و است، زندگانى مدت تجارت اين موسم و ست،ا معاصى وى زيان

 او مراقب دوم مرحله در و بندد، مى پيمان و عهد آغاز در خود شريك با بازرگان
 به كند كوتاهى تجارت در اگر و كند، مى حسابرسى او از سوم مرحله در و گردد، مى
 مورد را او شود زيان دچار يا كند تلف را سرمايه يا شود مرتكب خيانتى و خطا كه اين

 مشاركت در عقل طور همين گيرد، مى تاوان او از و دهد مى قرار عقاب و عتاب و سرزنش
  »نامند مراقبه و محاسبه را كارها اين مجموع و آورد، بجا را اعمال اين بايد نفس با

  124علم اخالق اسالمي، ص
ن محاسبه در پايان روز، يعني اند زما عليه فرموده اهللا طور كه امام رحمت  همان:دوم

كه خواب او را بربايد و بر  سالك كوي دوست بايد هر شب قبل از آن. شب هنگام است
او چيره گردد مدت زماني ـ اگرچه اندك ـ را به محاسبه نفس اختصاص دهد و اعمال و 

نكته مهم آن . حركات و سكنات خود را در طول روز مرور نموده و از خاطر بگذراند
اي انتخاب شود كه انسان هيچ مانع و مشغوليت   كه اين چند دقيقه به گونهاست
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ْنَساَن َأنْ « : اند السالم فرموده اميرمؤمنان علي عليه. ديگري نداشته باشد    َتُكونَ  َما َأَحقَّ اْإلِ
َها َشاِغٌل َحياِسُب ِفيَها نـَْفَسُه فَيْنظُُر ِفيَما اكْ  َلهُ  َتَسَب َهلَا َو َعَليَها ِيف لَيِلَها َو  َساَعٌة َال يْشَغُلُه َعنـْ

مشغول نسازد او را  ـ چه سزاوار است آدمى به اين كه باشد از براى او ساعتى كه نـََهارَِها
 تا محاسبه كند در آن ساعت نفس خود را، پس نگاه كند اي در آن هيچ مشغول كننده

  ».نچه كسب كرده از براى نفع آن و ضرر آن در روز و شب آ در آن
  236تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص

نكته مهم و كاربردي ديگر درباره زمان محاسبه آن است كه ممكن است فرد در محاسبه 
شب، تمام جزئيات گفتار و اعمال خود در طي روز را به خاطر نياورد و محاسبه دقيق برگزار 

يعني .  برگزار نمودتوان محاسبه را در دو نوبت ظهر و شب براي رفع اين معضل مي. نشود
  .اعمال صبح تا ظهر را بعد از نماز عصر و اعمال ظهر تا شب را قبل از خواب رسيدگي نمود

 يكي از امور الزم در محاسبه، شدت عمل و دقت در رسيدگي به تك تك :سوم
يعني بايد دقت نمود كه آيا اين عمل يا گفتاري كه از من صادر . اعمال و گفتار است

گيري   ورات شريعت بود يا مخالف آن؟ و در اين رسيدگي بايد سختشد موافق دست
نمود و شدت عمل به خرج داد، همان طور كه تاجر موفق در حسابرسي سود و زيان 

گيري در  ي سخت درباره. دهد خود نسبت به شريك يا كارمندش هيچ نرمشي نشان نمي
يا أَبَا َذرٍّ َال يُكوُن الرَُّجُل « : اند ودهسلم چنين فرم و آله و عليه اهللا محاسبه پيامبر اكرم صلي

ِمَن اْلُمتَِّقَني َحىتَّ َحياِسَب نـَْفَسُه َأَشدَّ ِمْن ُحمَاَسَبِة الشَّرِيِك َشرِيَكُه فَيْعَلَم ِمْن أَيَن َمْطَعُمُه َو ِمْن أَيَن 
أَبَا َذرٍّ َمْن ملَْ يَباِل ِمْن أَيَن اْكَتَسَب اْلَماَل ملَْ َمْشَربُُه َو ِمْن أَيَن َمْلَبُسُه َأ ِمْن َحَالٍل أَْو ِمْن َحرَاٍم يا 

شود مگر  كسى از گروه پرهيزكاران شمرده نمى!  اى ابوذر  ـيَباِل اللَُّه ِمْن أَيَن أَْدَخَلُه النَّار
حسابرسى و دقّتى شديد، شديدتر از حسابى كه كه از نفس خود حساب كشد  اين

 پس بايد بداند كه خوردنى و نوشيدنى و پوشاكش از ،كشد شريكى از شريك خود مى
كسى كه باكى ندارد كه از كجا و چه ! كجاست؟ آيا از حالل است يا از حرام؟ اى ابوذر

ي او باكى ندارد كه وى را از چه راهى وارد  باره آورد خداوند نيز در دست مى راهى مال به
  ».آتش سازد

  98، ص16 وسائل الشيعة، ج
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َها ُحمَاَسَبَة «: اند باره فرموده السالم نيز در اين ليهاميرمؤمنان ع َجاِهْد نـَْفَسَك َو َحاِسبـْ
َها ِحبُُقوِق اللَِّه ُمطَالََبَة اخلَْْصِم َخْصَمهُ   ـ جهاد كن با نفس خود و آن را الشَّرِيِك َشرِيَكُه َو طَالِبـْ

 حقوق خدا را كردن شريك با شريك خود، و طلب كن از او محاسبه كن مانند محاسبه
  ».مانند طلب كردن دشمن از دشمن خود

  236تصنيف غرر الحكم و درر الكلم،  ص
  :اند عليه در توضيح اين موضوع فرموده اهللا عالم رباني جناب مال مهدي نراقي رحمت

 اين كه نحوى به اند داشتهرا  اهتمام و سعى نهايت نفس محاسبه در ما صالح گذشتگان«
 از و شديدتر ستمگر پادشاه از خويش نفس محاسبه در و اند شمرده ودخ واجبه طاعات از را

 نخواهد ورع و تقوى اهل از بنده كه دانستند مى چنين و ،اند بوده گيرتر سخت بخيل شريك
 محاسبه كه كسى و دهد انجام تر دقيق خود شريك محاسبه از را خود نفس محاسبه تا بود

 به معتقد كه عاقلى زيرا ندارد، اعتقاد حساب روز به يا است احمق عقلى كم يا نكند نفس
 كه دانست وقتى است آن ىيرسوا و شرمسارى و خجلت و قيامت روز شدايد و أهوال

 ترك را آن كه است جايز او براى چگونه كند مى تر سبك يا ساقط را آن دنيا در نفس محاسبه
  »نمايد؟

  131ص ،4ج ،اسالمى اخالق علم
  : خارج نيست دو حالس انجام شد، نتيجه از  وقتي محاسبه نف:چهارم

كه ممكن است روز را با سربلندي سپري نموده باشد و از عهده شرطي   آنحالت اول
كه در اول روز با خود نموده بود برآمده باشد و صحيفه عمل او در آن روز خالي از گناه و 

از ناحيه خداي متعال در اين صورت انسان مجاهد بايد بداند كه اين توفيق . معصيت باشد
بنابراين به مقتضاي آيه . و با كمك و امداد او بوده است نه از ناحيه قدرت و همت خودش

» افزود خواهم شما بر) خودرا نعمت (كنيد، شكرگزارى اگر ـ  َألزِيَدنَُّكمْ  شكْرُتمْ  لَئن«شريفه 
 اين توفيق عظيم تشكر خاطر بايد شكر خداي تعالي را به جاي آورده و از او به) 7/ابراهيم(

  .نمايد
 فـََتْذُكُر َما َكاَن ِمْنُه فَِإْن ذََكَر   ِفيهِ   َصنَـْعتِ  َما الَِّذي«: اند السالم فرموده اميرمؤمنان علي عليه

َد اللََّه َو َكبـََّرُه َعَلى تـَْوِفيِقهِ  فرد بايد در محاسبه نفس خود را مورد  ـ أَنَُّه َجَرى ِمْنُه َخٌري محَِ
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چه عملي در اين روز انجام دادي؟ پس به ياد آورد كه در آن : رار دهد و بگويدخطاب ق

اگر به ياد آورد كه در آن روز عمل خيري انجام داده حمد و . روز چگونه بوده است
  ».خاطر اين توفيق ستايش خدا نمايد و تكبير بگويد به

  95، ص2 مجموعة ورام، ج
علوم شود در انجام دستورات خداي  آن است كه پس از محاسبه محالت دوماما 

تعالي سستي و فتور داشته و حق بندگي را بجاي نياورده و در بعض موارد نفسش آلوده 
نبايد از رحمت و :  اين است كهاولين نكتهدر اين صورت . به معاصي گرديده است

 لَِّذينَ ا ِعَباِدىاي ُقلْ «: تعالي نااميد گردد؛ زيرا خودش در قرآن كريم فرموده بخشش حق
: بگو : ـ الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َجِميعاً  الذُّنُوب يْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  رَّْحَمةِ  ِمن تـَْقَنطوا ال أَنُفِسِهمْ  َعلى َأسَرُفوا

 كه نشويد نوميد خداوند رحمت از! ايد كرده ستم و اسراف خود بر كه من بندگان اى
؛ و )53/زمر(» .است مهربان و آمرزنده بسيار او زيرا رزد،آم مى را گناهان ي همه خدا

بايد از آن ذات مقدس به خاطر سستي و تقصيري كه صورت گرفته :  اين كهنكته دوم
  : قرآن كريم چنين فرموده است. معذرت خواهي نموده و با آه و ناله از او استغفار طلبد

 تو به ها نيكي از چه آن  ـ نـَّْفِسك َفِمن سيَئةٍ  ِمن َأصاَبك َما وَ  اللَّهِ  َفِمنَ  َحسَنةٍ  ِمنْ  َأصاَبك َما «
» .توست خود سوى از رسد، مى تو به بدى از چه آن و خداست؛ طرف از رسد، مى

  )79/نساء(
  :اند السالم در اين خصوص به جندب فرموده امام صادق عليه

 ِيف ُكلِّ يْوٍم َو لَيَلٍة َعَلى نـَْفِسِه   َعَمَلهُ  يْعِرضَ يا اْبَن ُجْنَدٍب َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم يْعرِفـَُنا َأْن «
َها لَِئالَّ ْخيَزى يْوَم  َها َو ِإْن َرَأى َسيَئًة اْستَـْغَفَر ِمنـْ فَيُكوَن ُحمَاِسَب نـَْفِسِه فَِإْن َرَأى َحَسَنًة اْستَـزَاَد ِمنـْ

وز و شب به اعمالش هر مسلمانى كه با ما آشناست سزد كه هر ر! پسر جندب ـ اْلِقياَمةِ 
رسيدگى كند، و خود حسابگر خود باشد، اگر كار نيكى ديد زيادش كند، و اگر به كار 

  ».بدى برخورد استغفار نمايد تا در قيامت دچار ذلت نشود
  301تحف العقول، النص، ص

 از بركات بسيار مهم محاسبه آگاهي و وقوف انسان بر سنخ مشكالت و :پنجم
اسبه انسان را بر گناهان عملي و رذائل اخالقي خويش آگاه مح. گناهان خويش است
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چه بسا انسان عيوب و . رساند نموده و انسان را به خودشناسي در اين زمينه مي

ها برايش منكشف  هاي نفس خود را در روابط گوناگون نداند و بعد از محاسبه آن خباثت
  :فرمايند السالم مي اميرمؤمنان علي عليه. گردد
 ـ  َو َأَحاَط ِبُذنُوِبِه َو اْستَـَقاَل الذُّنُوَب َو َأْصَلَح اْلُعيوبَ   ُعيوِبهِ   َعَلى اَسَب نـَْفَسُه َوَقفَ َمْن حَ «

هاى خويش آگاه شود و بر گناهانش احاطه  هر كس نفس خود را محاسبه كند بر عيب
  ».دهايش را اصالح كن يابد و از خداوند درگذشت از گناهان را خواستار شود و عيب

  154، ص12 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج
هاي نفس ايمني  به عبارت ديگر محاسبه نفس، انسان را از مداهنه و چاپلوسي

آيد و به  زيرا نفس مرتباً خود را زيور و زينت داده و درصدد فريب انسان برمي. بخشد مي
نقاب دروغين را از كند كه تو آدم خوبي هستي و اين محاسبه است كه  فرد القاء مي

اميرمؤمنان . كند ها و قبايح آن را براي صاحبش برمال مي چهره نفس كنار زده و زشتي
 بِاْلُمَحاَسَبِة أَِمَن ِفيَها   تـََعاَهَد نـَْفَسهُ  َمنْ «: اند السالم در اين موضوع نيز فرموده علي عليه

ها و  دن از نفسش، از خيانت ـ كسي كه پيمان داشته باشد درباره محاسبه كراْلُمَداَهَنةَ 
  ».هاي نفس در امان است چاپلوسي

  236تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص
  معاتبه نفس

آيد عبارت از  يكي ديگر از امور مهم در سير معنوي كه بعد از محاسبه پيش مي
يعني انسان بعد از فراغ از محاسبه نفس وقتي مشاهده نمود كه نفس .  است"معاتبه"

ي نموده و حرمت مولي را نگاه نداشته و دستش به معاصي آلوده شده، بايد شكن پيمان
عالوه بر استغفار و تضرع، نسبت به عتاب و سرزنش نفس اقدام نموده و آن را مورد 

هاي خود  به عبارت ديگر انسان از كنار معاصي و كوتاهي. مهري قرار دهد مالمت و بي
انگاري پي بردن به  تفاوتي و سهل زيرا بيتفاوت بگذرد  نسبت به حضرت حق نبايد بي

  :شود  ميدو اتفاقگناهان؛ باعث 
كه گناه و معصيت براي انسان آسان شده و زشتيش براي نفس از بين   آناول

  .رود مي
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  . باعث انس گرفتن نفس به گناه و معصيت خواهد شددوم
  .  جدا كردن نفس از معصيت بسيار دشوار خواهد بودگاه آنكه 

گشاست آن است كه خود اين حالت روحي كه انسان   كه توجه به آن راهگرنكته دي
را مورد عتاب و مالمت قرار  نسبت به خالفكاري نفس خويش واكنش نشان داده و آن

 يا نفس "نفس لوامه"دهد، از كماالت و درجات معنوي است كه از آن تعبير به 
جا كه  اد فرموده، آنگر شده است و خداي متعال در قرآن به آن قسم ي سرزنش

  :   فرمايد مي
   به سوگند و قيامت، روز به سوگند  ـاللَّوَّاَمةِ  بِالنـَّْفسِ  أُْقِسمُ  ال وَ  اْلِقيَمةِ  بِيْومِ  أُْقِسمُ  ال«

  )2و1/قيامت(» )است حقّ رستاخيز كه (گر مالمت و بيدار وجدان) و لوامه نفس(
كه خود  رساند كه عالوه بر آن وامه ميبنابراين معاتبه نفس، انسان را به مقام نفس ل

از كماالت و مقامات معنوي است، مدخلي براي ورود در عبادالرحمن و نفس مطمئنه 
به همين جهت در روايات بسياري توصيه شده كه نفس خويش را مورد غضب و . است

  :كنيم اهانت و مالمت قرار دهيد كه به بعضي از آنها اشاره مي
 نفس  ـ َما َمجََحْت ِبَك ِإَىل َمْعِصيِة اللَّهِ   نـَْفَسكَ  َأِهنْ «: اند الم فرمودهالس اميرمؤمنان عليه

هاى  خود را مورد اهانت قرار ده، مادامي كه سركشى كند به وسيله تو به سوى نافرماني
  ».خدا

  78عيون الحكم و المواعظ، ص
 ـ هر كس نفسش را مورد  اللَّهُ  َأْكَرَمهُ   نـَْفَسهُ   َأَهانَ  َمنْ «: اند در روايتي ديگر فرموده

  ».اهانت و مالمت قرا دهد، خداوند او را گرامي خواهد داشت
  453عيون الحكم و المواعظ، ص

ِإنَّ َرُجًال ِيف َبِين «: السالم شنيدم كه فرمود حسن بن جهم گويد از امام كاظم عليه
 قـُْربَانًا فـََلْم يْقَبْل ِمْنُه فـََقاَل لِنَـْفِسِه َما أُتِيُت ِإالَّ ِمْنِك َو َما  َسَنًة ُمثَّ قـَرَّبَ   أَْربَِعنيَ  ِإْسرَائِيَل َعَبَد اللَّهَ 

 الذَّْنُب ِإالَّ َلِك قَاَل َفَأْوَحى اللَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل ِإلَيِه َذمَُّك لِنَـْفِسَك أَْفَضُل ِمْن ِعَباَدِتَك أَْربَِعَني َسَنةً 
 خدا را عبادت كرد و سپس يك قربانى تقديم داشت اسرائيل چهل سال مردى در بنىـ 

: به نفس گفت) نفس خود را مورد مالمت و سرزنش قرار داد و. (و از او پذيرفته نشد
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خداوند به او وحي . شود مگر از تو اين نااليقي جز از ناحيه تو نيست و گناهي صادر نمي

ات بهتر و  ل سالهاين نكوهش و مالمتي كه از نفست كردي از عبادت چه: كرد كه
  ».تر بود بافضيلت

  73، ص2 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي 
 ـ كسي كه نسبت  أَْرَضى َربَّهُ   نـَْفِسهِ   َسِخَط َعَلى َمنْ «: اند  فرمودهالسالم عليهاميرالمؤمنين 
خشمگين شود، پروردگارش را از خود راضي نموده ) هاي آن و خالف(به نفس خويش 

  ».است
    444لمواعظ صعيون الحكم و ا

فرمايند انسان بايد بعد از محاسبه و به ياد آوردن  بنابراين علماي اخالق مي
گناهانش، خويش را مورد خطاب و عتاب قرار داده و نفس را متذكر عذاب و اهوال 

  :گونه نجوا كند قيامت نمايد و با خود اين
و اين خالف را حيايي، آيا از خدا خجالت نكشيدي كه در محضر ا اي نفس چقدر بي

 كه ندانست او آيا  ـ يَرى اللَّهَ  بَِأنَّ  يْعَلم َلمْ  أَ «بدان كه خداوند ناظر به اعمال توست؛ ! كردي؟
  )14/علق(» !بيند؟ مى) را اعمالش همه (خداوند

بيند مبتال به كفر اعظمي  اي نفس، اگر باورت اين است كه خداوند اعمال تو را نمي
  !! حيايي بيند و معصيت نمودي، خيلي وقيح و بي دا  ميو اگر باورت اين بود كه خ

َفُعَك  اذُْكْر َمْصَرَعكَ «اي نفس،  ـ ياد  َبَني يَدي َأْهِلَك، َال طَِبيٌب ميْنَـُعَك َو َال َحِبيٌب ينـْ
اي، نه طبيبي است  ات روي زمين افتاده بياور آن هنگامي را كه در پيش روي خانواده

  ».ع كند و نه دوستي كه بتواند به تو نفع برساندكه بتواند مرگ را از تو من
  السالم  ـ نقل از امام رضا عليه311أعالم الدين في صفات المؤمنين، ص

 َو ِيف قـَْربَِك َمْضَجَعَك َو َمْوِقَفَك َبَني يَدي اللَِّه َتْشَهُد َجَوارُِحَك  اذُْكْر َمْصَرَعكَ « اي نفس، 
ُلغُ َعَليَك يْوَم َتزِلُّ ِفيِه اْألَقْ   َو تـَْبُدو السَّرَائُِر   اْلُقُلوُب اْحلَناِجَر َو تـَْبيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوهٌ  َداُم َو تـَبـْ

گاه خود را در  به ياد آور مصرع و محلّ جان دادنت را و خواب ـ َو يوَضُع اْلِميزَاُن لِْلِقْسطِ 
 حكم عدل الهى در حالى كه قبر و به ياد بياور وقوف قيامت و ايستادن خود را در مقابل

ها  ها بر صراط بلغزد و قلب آن روزى كه قدم. اعضاء و جوارح تو برعليه تو گواهى دهند
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هايى سياه باشد و اسرار و  هايى سفيد و صورت از وحشت به گلوها رسد و صورت

  ».ها ظاهر گردد و ميزان عدل بر پا شود پنهانى
  :يا ابنَ آدم تَفَكَّرْ و قُل: دشو  كه اينگونه آغاز مي)ع(سين  ـ نقل از امام ح30، ص1 إرشاد القلوب ج

 الرَّسولِ  َمعَ  اتَخْذت يَليَتنى يُقولُ  يَديهِ  َعلى الظاِلمُ  يَعضّ «: اي نفس، به ياد آور روزي را كه
 با كاش اى: گويد مى و گزد مى دندان به) حسرت شدت از (را خود دست ستمكار  ـسِبيالً 

  )27/فرقان(» !بودم برگزيده اهىر) خدا (رسول
  :اند عليه درباره معاتبه چنين فرموده اهللا مرحوم حاج مال مهدي نراقي رحمت

 و معاصى مرتكب و خيانتكار اعمال در را آن و پرداخت نفس محاسبه به وقتى پس«
 كه نيست سزاوار ديد بيكاره و مانده و سست فضائل در و يافت خداوند حقوق در مقصر
 گناهان به آن آميزش و نزديكى باعث اين زيرا گذارد، مهمل را آن و كند گارىان سهل
 دشوار سخت ها آن از گرفتنش باز كه گرفت خواهد انس معاصى با چنان و شود، مى

 نفس اى تو بر اف: بگويد و برآيد نفس عتاب مقام در ابتدا بايد عاقل پس .بود خواهد
 نفس اى بود، خواهى معذّب اشرار و شياطين با جهنّم در زودى هب و ساختى هالك مرا

 احمقى و جاهل قدر هچ ايستى؟ نمى باز خود عيب از و كنى نمى شرم آيا خبيث ي اماره
 دو اين از يكى در زودى هب و است آماده دوزخ و بهشت تو روى پيش كه دانى نمى آيا

 ناگاه كه دانى نمى ؟كار هچ عصيان و لهو با و شادى و خنده با را تو بود؟ خواهى منزل
 آماده كه است افتاده چه را تو است؟ تر نزديك تو به چيز هر از و رسد، مى خبر بى مرگ
 او حضور در ندارى؟ شرم او از و ترسى نمى زمين و ها آسمان جبار از آيا شوى؟ نمى آن

 بر كه جرأتىاز  نفس اى تو بر واى است؟ آگاه و مطّلع كه دانى مى و كنى مى معصيت
 اگر و كافرى بيند نمى را تو او معتقدى كه است اين براى اگر .دارى خدا معصيت

 خود زبان با كه دارى باطل ادعاى و منافقى و شرم بى قدر هچ است مطّلع او كه دانى مى
 احتياط و شو بيدار خود خواب از .است آشكار تو بر نفاق آثار كه آن حال و ايمانى مدعى

  ».كند تكرار خود نفس با را ها سرزنش و ها توبيخ و مواعظ اين امثال و... مده دست از
  133، ص4علم اخالق اسالمي، ج
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  معاقبه و مؤاخذه نفس
كه انسان نفس  يعني بعد از آن. بعد از معاتبه نوبت معاقبه و مؤاخذه نفس است

خويش را به جهت گناهان و قصوراتش در انجام فرامين الهي مورد سرزنش و مالمت 
اند كه معاقبه  البته بعضي خيال كرده. را مورد عقاب و تنبيه قرار دهد اد، بايد آنقرار د

اما اين سخن تمام . هنگامي مطرح است كه نفس در اثر معاتبه رام و ملتفت نشود
. نيست و بايد دانست اصالً خود مراقبه موضوعيت داشته و به خودي خود مطلوبيت دارد

ز انسان صادر شود چند امر براي نفس حاصل وقتي گناهي اكه  توضيح مطلب آن
  :ها را از بين ببرد كه آن امور عبارتند از  كه فرد بايد آنشود مي

انسان تا قبل از انجام گناه نسبت به گناه حريم .  مساله جرأت نفس بر گناه است)1
اما وقتي دستش آلوده به گناه شد اين . داشته و از انجام معاصي باك و هراس دارد

م شكسته شده و كم كم جرأت او بر معصيت زياد شده و قبح گناه در نظرش كم حري
  .شود مي

  .شود ارتكاب معاصي سبب انس نفس با گناه و معصيت مي.  مساله انس با گناه است)2
 مساله ظلمتي است كه از ناحيه ارتكاب معاصي بر روي صحيفه دل و روح )3

  . نشيند مي
 نفس، سبب از بين رفتن دو امر اول از امور مذكور حال بايد توجه داشت كه معاتبه

شود اما نسبت به امر سوم يعني كثافات و ظلماتي كه از گناه بر جان آدمي  در باال مي
چه باعث تطهير دل و جان انسان از اين  بلكه آن. بندد، اثر تطهيري ندارد نقش مي
مين جهت علماي به ه.  است"معاقبه نفس"هاست عمل شريف  ها و ناپاكي آلودگي

اهللا بايد نفس را معاقبه نموده و از آن مؤاخذه  اند بعد از معاتبه، سالك إلي اخالق فرموده
  . نمايد

 در سپس و«: اند باره چنين فرموده عالم رباني جناب حاج مال مهدي نراقي در اين
 تدوس چه آن تصدق و دشوار و سخت عبادات به را آن و برآيد  نفستنبيه و زجر مقام
 شكم بايد خورده حرام به مشتبه لقمه اگر كه چنان نمايد، وادار تقصيرات تالفى به ،دارد

 اگر و كند، تنبيه نظر منع به را چشم افكنده نظر محرم غير به اگر و دهد، گرسنگى را
 همچنين و دهد، كيفر ذكر و سكوت به دراز مدتى را آن گشوده مسلمانى غيبت به زبان
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 عقوبت هايش خواهش منع به سرزده آن از گناهى وقتى را خود اعضاء از عضوى هر

 اگر و آورد، بجا آداب و شرايط با بسيار نماز كرده انگارى سهل نمازى در اگر و كند،
 ديگر در همچنين و بدهد، او به را خود مال برگزيده شمرده خوار و سبك را فقيرى
  133، ص4علم اخالق اسالمي، ج                                                        ».تقصيرات و گناهان

الرحمه نيز به  نكته مهم در معاقبه نفس كه از ميان فرمايشات جناب نراقي عليه
 اولآيد، توصيه علماي اخالق به اين امر است كه عقاب و تنبيه هر گناهي  دست مي

 باشد كه از فرد صادر  ؛ بايد متناسب با همان گناهيدومبايد معقول و مشروع باشد و 
به عنوان مثال اگر انسان مال حرامي خورده، بايد اين شكم را تنبيه نموده و . شده است

اما بايد اين گرسنگي دادن معقول و . را منع نموده و گرسنگي دهد ي خوردن آن درباره
اي ه عنوان مثال چند روز روزه بگيرد يا از تعداد وعده مورد تائيد شرع مقدس باشد، به

يا اگر خداي . هاي آن سركوب و تنبيه گردند غذايي خود بكاهد تا شكم و خواهش
عنوان تنبيه  نكرده معصيتي در رابطه با زبان مانند دروغ يا غيبت از او صادر شد، به

مقدار ضرورت صحبت نمايد و بقيه زمان را سكوت نموده يا به تالوت قرآن و ادعيه  به
  .مشغول باشد

ته باشد كه معاقبه از امور عقاليي است كه هر عاقلي بر آن حكم توجه به اين نك
اش كرد تا  گويند بايد مؤاخذه زيرا اگر فرزند انسان تخلفي نمايد عقالء مي. كند مي

حال چگونه است كه اگر من خالفي نمودم نبايد مورد عقاب و . درست تربيت شود
  !!مؤاخذه قرار گيرم؟

بعد از محاسبه اگر «: ي معاقبه فرموده است  دربارهعليه نيز اهللا فيض كاشاني رحمت
معلوم شد كه نفس تقصير كرده، و دست به ارتكاب معاصى زده، بايد به او مهلت نداد 
كه مهلت دادن همان و ارتكاب معاصى و مانوس شدن با آن همان، و اگر مثل كودك 

آن از ارتكاب به شير مادر، به معصيت انس گرفته و از آن تغذيه كرد، جدا كردن 
اگر لقمه مشتبهى از روى شهوت نفسانى خورده، بايد با گرسنگى . معصيت دشوار است

شكم را تنبيه كرد و اگر به نامحرم نظر كرده، بايد چشم را از نظر كردن منع كرد، و 
ده كه روزى مردى لباسش را كند و شروع كرد شنقل . همين طور سائر اعضاء و جوارح

بچش : گفت ين داغ بود خود را در خاك ماليدن و به نفس خود مىدر هواى گرم كه زم
اى  اى در شب و فرد بيهوده آيا مثل مرده! تر از اين است كه عذاب جهنم شديدتر و گرم



 

 

155
در زير درختى بودند، وقتى او را ديدند، سلم  و آله و عليه اهللا  صليپيامبر! در روز هستى

  پيامبر. غلبه كرده استنزديك آمدند، آن مرد گفت نفس من بر من
گويا مرد گفته باشد نه، فقط "اى جز اين نبود؟   فرمودند آيا چارهسلم  و آله و عليه اهللا صلي

هاى آسمان به روى تو  درب:  پيامبر فرمودند"شود به اين صورت نفس من تنبيه مى
حاب كند، سپس به اص وجل به تو نزد مالئكه مباهات و افتخار مىگشوده و خداوند عزّ

  از برادرتان توشه برگيريد": فرمودند
  340، النص، ص)للصدوق( األمالي: شبيه اين روايت در اين سند آمده است

. گونه در مقابل نفس مقاومت كنيد، و از او حساب كشيد و عقابش كنيد  و اين"
اند مورد  تعجب است اهل و فرزند و زير دستان خود را به خاطر كار زشتى كه كرده

ترسى كه اگر عقاب نكنى از تحت قدرت و امر تو خارج  دهى، از اين مى ار مىعتاب قر
ترين دشمن تو است، مهلت  شوند، و بر تو طغيان كنند، ولى به نفس خود كه بزرگ

دهى، به كسى كه طغيانش و ضررش از طغيان و ضرر زير دستانت بيشتر است،  مى
رسانند، اين است كه معيشت و  نهايت ضررى كه اهل تو در اثر نافرمانى به تو مى

يافتى كه  كردى مى كنند، و اگر تعقل مى زندگى تو را مشوش و دچار اختالل مى
زندگى، زندگى آخرت است، و نعمت بهشت ماندنى است، و نفس تو چيزى است كه 

  »!كند، پس او اولى به معاقبه و تنبيه است عيش ابدى تو را منغض و ناگوار مى
  168، ص9 المحجة البيضاء، ج

  اي از شهيد رجايي خاطره
ظهر، . شهيد رجائي رفتم روزي نزديك ظهر به منزل: گويد ميدكتر غالمعلي افروز 

ايشان . براي اقامه نماز آماده شدند صداي اذان كه شنيده شد، ايشان از جا برخاستند و
  ».يمفرمائيد، بياور اگر اجازه مي. شود سرد مي غذا آماده است و«: را صدا زدند كه

  » خير، بعد از نماز« :شهيد رجائي در همان حال فرمودند
   :گفت با لبخند به من. نگاهي به صورت آرام و چهره متبسم شهيد رجائي انداختم

را قبل نماز  اگر هم زماني ناهار. ام هيچ وقت قبل از نماز ناهار نخورم عهد كرده« 
  ».بگيرمخوردم و نماز را اول وقت نخواندم، فردايش را روزه 

به كار بگوئيد وقت نماز است، به نماز نگوئييد كار «  :فرمودند ايشان هميشه مي
  51كوتاه و خواندني از نماز، نادر فاضلي، ستاد اقامه نماز ص                                           ».دارم
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  غالمحسين خزاعياي از شهيد  خاطره

هاي  تپه«ناگهان وسط . ه بودمراند و من پشت سرش نشست حسين موتور مي
  »چي شد؟ چرا ايستادي؟«: پرسيدم. ايستاد» ذليجان

  »چرا؟«:  گفتم».تو بنشين جلو و رانندگي كن«: از موتور پياده شد و گفت
  ».ام كنم دچار غرور شده احساس مي«: گفت

ديد، چگونه  جايي كه كسي ما را نمي هاي ذليجان، تعجب كردم، وسط دشت و تپه
متوجه تعجب من شد، در حالي كه به تپه كوچك  وقتي ساسي پيدا كرده بود؟چنين اح

وقتي به آن تپه رسيدم كمي گاز دادم و از «: كرد، گفت پشت سرمان اشاره مي
خاطر  ميشه دچار هواي نفس شدم؛ در حالي كه به معلوم. موتورسواري خودم لذت بردم

  ».ايم خدا سوار موتور شده
  .شد نميها سوار موتور  تا مدت

  از خاطرات سردار شهيد غالمحسين خزاعي ـ 12/2/91خبرگزاري ايسنا 
  ي چهار ساله  جريمه

 قدس اهللا نفسه الزكيهخميني اهللا  روححضرت امام اولين خطابه رسمي ماجراي 

 سالگي در مراسم نوزدهضمن تحصيل در اراك در ايام عليه  اهللا حضرت امام رحمت
مجتهد طباطبائي اولين خطابه خود را قرائت كرد و » ركن اعظم مشروطه« بزرگداشت 

 سياسي بود كه به جهت اي هاين خطابه در واقع بياني. تحسين حاضرين را برانگيخت
قدرداني از زحمات و خدمات علمدار مشروطيت از جانب حوزه علميه اراك از زبان يك 

است كه ل شده  نقعليه  اهللا حضرت امام رحمتاز قول   .شد طلبه جوان قرائت مي
  : اند فرموده
پيشنهاد شد منبر بروم، استقبال كردم آن شب كم خوابيدم، نه از ترس مواجه ... « 

كردم فردا بايد روي منبري بنشينم كه متعلق به  شدن با مردم، بلكه به خود فكر مي
از خدا خواستم مدد كند كه از اولين تا آخرين منبري كه خواهم رفت، . اهللا است رسول

 و اين خواستن عهدي بود .اي از آن را باور نداشته باشم رگز سخني نگويم كه جملهه
اي احسنت  و عده... با خدا بستم، اولين منبرم طوالني شد، اما كسي را خسته نكرد كه 

ها خوشم آمده بود، به همين خاطر  گفتند، وقتي به دل مراجعه كردم از احسنت گويي
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  ». چهار سال هرگز به هيچ منبري پا نگذاردمدعوت دوم و سوم را رد كردم و

  پايگاه اينترنتي مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 
http://www.iichs.org/index.asp?id=136&doc_cat=1      

  حسن ختام 
در پايان به عنوان حسن ختام كالمي از عارف نامي، حضرت امام خميني 

  :ه مشمول توجه قادر متعال واقع شويمك نائيم، به اميد آن عليه ذكر مي اهللا رحمت
 تعالى خداى غير از كه باش نداشته اميدى خود به حال هر در كه دهم تذكر باز  و«

 در را تو كه بخواه توفيق زارى و تضرع با تعالى حقّ خود از و آيد نمى بر كارى كسى از
  » .التوفيق ولى إنّه. آيى غالب اللّه شاء نإ بلكه تا فرمايد اعانت مجاهده اين

  )10اربعين حديث ص(
  فرم محاسبه

جهت محاسبه فرمي پيشنهادي در صفحه بعد تهيه شده و جهت يادآوري تنها به 
هاي قبل شميم معرفت منتشر شده است اشاره  تيتر مطالبي كه در اين شماره و شماره

و در اختيار را به راحتي تكثير نموده  اين فرم پشت و رو تهيه شده تا بتوان آن. ايم نموده
  . انجام محاسبه هستند قرار داد كساني كه مايل به

ايم زيرا معموالً  نكته قابل توجه اين است كه محاسبه اعمال خوب را در فرم نياورده
  . ها نيست كنيم، ولي اين به معناي محاسبه نكردن آن هايمان را فراموش نمي خوبي

گذاريم مانند   كه با خود قرار ميهاي معنوي است منظور از ترك برنامه هم، برنامه
كه هر شب چند صفحه قرآن بخوانيم، هر روز صدقه دهيم، مطالعه ديني داشته  اين

تر  و   منظور از ترك اولي نيز انتخاب خوب، از بين خوب و خوب. باشيم و امثال آن
  .است
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  .امروز گناه نكندالفدا شرط كند كه الاقل   با خود و خدا و امام زمان روحي له:مشارطه) الف
الطلوعين بخوابد شيطان در گـوش او         روايت است هركه بين   : الطلوعين  ـ بيدار بودن در بين    1

  ...شنود و ـ كنايه از اين كه حرف حق را نمي) الجنان مفاتيح (.كند مي) ادرار(بول
  .الطلوعين ـ خواندن سوره توحيد و قدر در بين2
  .صبحـ بيدار بودن الاقل كمي قبل از اذان 3
به عـروس خـود فرمـوده بودنـد كـه در      ) ره(ـ خواندن دعاي عهد ـ حضرت امام خميني 4

  .خواندن دعاي عهد مواظبت داشته باشند كه در سرنوشت تاثير دارد
  مراقبت بر انجام شرطي كه انجام داده است: مراقبه) ب
  الحول وال قوة اال باهللا العلي العظيم: ـ در وسوسه شياطين جن ذكر1
  صلوات:  وسوسه شياطين انسـ در2
 مرتبه الاله االاهللا هنگام 7قبل از وضو ) وضو را هم دقيق بگيريم(ـ هميشه با وضو بودن 3

وضو قرائت سوره قدر ـ بعد از وضو آيةالكرسي ـ در انتهاي دعاي وضو اميرالمؤمنين 
َنَظَر ِإَلى : السالم به محمد حنفيه فرمود عليه  ُمَحمٍَّد فـََقاَل يَا ُمَحمَُّد َمْن تـََوضََّأ ِمْثَل ُوُضوِئي َو ثُمَّ رََفَع رَْأَسُه فـَ

ُسُه َو ُيَسبُِّحُه َو ُيَكبـُِّرُه فـََيْكُتُب اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ثـََواَب  َقاَل ِمْثَل قـَْوِلي َخَلَق اللَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَلى ِمْن ُكلِّ َقْطَرٍة َمَلكًا يـَُقدِّ
  ْوِم اْلِقَياَمةِ َذِلَك َلُه ِإَلى يَـ 

  :    ديگر شاهدان برما.بيند ـ توجه به اين كه خدا ما را مي4
َحتَّـى ِإذا مـا  «اعـضا بـدن  ــ  ) 4زلزله(»َيوَمئِـٍذ ُتَحـّدُث اخباَرهـا «زمين ـ عتيد و رقيب ـ    امام زمان 

 ...و ـ ديگر مالئكهـ ) 20فصلت(»  يـَْعَمُلونَ  ِبما كانُوا  َو ُجُلوُدُهمْ   َو َأْبصارُُهمْ   َسْمُعُهمْ  جاُؤها َشِهَد َعَلْيِهمْ 
اختم لي في يومى هذا بخير و شـهرى         ) ص(يا من ختم النّبوة بمحمد       : در هر روز بگويد   ـ  5

  )157أسرارالصالة ص( .بخير و سنّتى بخير و عمرى بخير
  از ما نيست كسى كه هر روز حساب خود را نكنـد،            «: فرمود) ع(ـ امام كاظم    1: محاسبه) ج

پس اگر كار نيكى كرده است از خدا زيادى آن را خواهد، و اگر گناه و كار بدى كـرده در آن                      
  453ص 2 ج كافي» .)و توبه نمايد(سوى او بازگشت كند  هگناه از خدا آمرزش خواهد و ب

 چون هرچه مقام معنوي بـاالتر بـرود، مـصاديق گنـاه             .ـ اينجا بايد هميشه بدهكار شويم     2
  88 صفحه 23شميم شماره » گناهان هفته«  موضوع .شود تر مي گيرانه سخت

روز هم نتوانست گناه نكند و خود را     نفس سركش را مورد عتاب قرار دهد كه يك         :معاتبه) د
  .از عذاب الهي بترساند

  ...چه دوست دارد و  با روزه و ندادن آن. نفس را به دليل عدم رعايت عقاب كند:معاقبه) هـ
  ه او ندهيد ـ داستان اميرالمؤمنين و ميل به خوردن كبابـ هرچه نفس خواست ب1
  ـ خاطره شهيد خزايي4ـ خاطره شهيد رجايي  3) ره(ـ اولين منبر حضرت امام2
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 ترك برنامه ترك اولي مكروه گناه 
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