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مراحل رسیدن به »احسن 
االعمال«

ــٍد  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعلَــي ُمَحمَّ
ــَل  ــي أَْکَم ــْغ بِِإیَمانِ ــِه َو بَلِّ ِ َو آل
یَِقینِــی  اْجَعــْل  َو  اْلِیَمــاِن 
ــی  ــِه بِنِیَّتِ ــِن َو انْتَ ــَل الْیَِقی أَْفَض
ــی  ــاِت َو بَِعَملِ َــی أَْحَســِن النِّیَّ إِل

إِلَــی أَْحَســِن اْلَْعَمــاِل«.

در  متعــال  پــروردگار  توفیــق  بــه 
گــزارش مضامیــن دعــای بیســتم 
صحیفــه مبارکــه ســجادیه، یعنــی 
ــه احســن  دعــای مــکارم االخــاق، ب
)علیه الســام(  امــام  رســیدیم.  االعمــال 
یکــی از ارکان چهارگانــه در بخــش 
ــتیابی  ــکارم را دس ــای م ــی دع مقدمات
بــه بهتریــن اعمــال معرفــی کردنــد و 
ــد: عمــل  ــد فرمودن ــه خداون خطــاب ب
مــرا نیــز بــه بهتریــن اعمــال برســان. 

ــه ایــن ســؤال پاســخ  قــرار شــد مــا ب
بگوییــم کــه چگونــه انســان می توانــد 
ــرد و  ــاال بب ــود را ب ــال خ ــت اعم کیفی
عمــل  حســن  ارتقــای  مســیر  در 
»احســن االعمال«  به ســمت 
قواعــدی  کردیــم  عــرض  بــرود. 
ــدا  ــزام پی ــه آن الت ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــال  ــر اعم ــد ب ــن قواع ــر ای ــم. اگ کنی
ــدا  مــا حاکــم شــود، عمــل همــان ابت
بــه  بعــد  و  عمــل«  »حســن  بــه 
ــید؛  ــد رس ــن االعمال« خواه »احس
ــازی  ــته زیباس ــود پیوس ــی می ش یعن
کــرد و بــه آن نقطــه رســید. ایــن 
قواعــد، هــم مربــوط بــه باطــن اعمــال 
ــه ظاهــر  ــوط ب مــا می شــود، هــم مرب
اعمــال مــا؛ چــون عمــل مــا ظاهــری 
دارد و باطنــی. اعمــال مــا هــم از نظــر 
ــن  ــه حس ــوف ب ــد موص ــری بای ظاه

ــی. ــر باطن ــم از نظ ــد، ه باش

تــاش انســان مؤمــن بایــد این گونــه 
ــد  ــا نکن ــن اکتف ــه ُحس ــه ب ــد ک باش
کنــد؛  احســن حرکــت  به ســوی  و 
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یعنــی هرچــه می توانــد درجــه ُحســن 
ــا دهــد. در جلســه  عمــل خــود را ارتق
گذشــته بــه توفیــق الهــی ســه قاعــده 
ــم.  ــح دادی ــزان توضی ــت عزی را خدم
ــه  ــتند ک ــی هس ــد طای ــا قواع اینه

ــدر دانســت. ــد ق بای

1. تقوا

قاعــده اول، تقــوا بــود. عــرض کردیــم 
خداونــد تبــارک و تعالــی عملــی را 
ــه  ــد ک ــن می دان ــه حس ــوف ب موص
دقیقــًا  و  او  رضــای  چهارچــوب  در 
طبــق نقشــه الهــی انجــام شــود. 
هرچــه خــدای متعــال را راضــی کنــد، 
ــش  ــان عمل ــت. انس ــوا اس ــان تق هم
ــد،  ــگ کن ــی هماهن ــه اله ــا نقش را ب
بشناســد،  را  حریم هــا  و  ُقُرق هــا 
واجــب و حــرام و مســتحب و مکــروه 
وقتــی  بدانــد.  را  اندازه گذاری هــا  و 
ــی  ــای اله ــا رض ــًا ب ــش را کام عمل
ــوا  ــه تق ــد، موصــوف ب ــق می ده تطبی
ایــن هماهنگــی  می شــود. هرچــه 

بیشــتر باشــد، ُحســن عمــل افزایــش 
اول  قاعــده  ایــن  می کنــد.  پیــدا 
اســت کــه دربــاره اش فرمــود: »إِنََّمــا 
ــَن؛1 خــدا  ــنَ الُْمتَِّقی ُ ِم ــُل اللَّ یَتََقبَّ
می پذیــرد«.  تقواپیشــگان  از  فقــط 
ــد،  ــوا ش ــه تق ــل موصــوف ب ــر عم اگ
اندکــش هــم در ســاحت قــدس و 
میــزان الهــی بســیار قلمــداد می شــود.

2. اخالص

قاعــده دوم، اخــاص بــود کــه عــرض 
ــی  ــت، ول ــوا اس ــروع تق ــم از ف کردی
به خاطــر اهمیــت، مســتقل بررســی اش 
ــه  ــًا ب ــاص کام ــون اخ ــم؛ چ کردی
ــردد.  ــل برمی گ ــن عم ــازی باط زیباس
اگرچــه تقــوا، هــم ظاهــر را می گیــرد، 
هــم باطــن را. و باطــن عمــل انســان 
بایــد هماهنــگ بــا رضــای الهــی 
ــه  ــی و تصفی ــش باطن ــد. در بخ باش
ــل انســان  ــد عم ــل بای ــوِص عم و خل
براســاس  کــه  باشــد  به گونــه ای 
بــرای  خالصانــه  و  الهــی  انگیــزه 

. مائده: 27.  1
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ــن  ــد. ای ــام  ده ــال انج ــروردگار متع پ
ــا  ــال م ــی اعم ــی باطن ــن و زیبای حس
کامــًا بــه اخــاص بســتگی دارد. 
ــد،  ــر باش ــار اخــاص باالت ــه عی هرچ
ــم  ــان ه ــل انس ــی عم ــی باطن زیبای

می شــود.  بیشــتر 

3. اتقان

و امــا قاعــده ســوم، اتقــان بــود و 
خاصــه  بحــث ایــن شــد کــه خداونــد 
ــش  ــدگان مؤمن ــی از بن ــارک و تعال تب
ــر  ــی ه ــم کاری دارد؛ یعن ــِع محک توق
ــد، حساب شــده  ــی انجــام می دهن عمل
ایــن  باشــد.  محکــم  و  متقــن  و 
إحــکام در ســخن می شــود »قــول 
ــًا  ــد حتم ــان بای ــخن انس ــدید«؛ س س
فکرشــده  و  مســتند  حساب شــده، 
ــر کاری  ــب ه ــن ترتی ــه همی ــد. ب باش
ــًا  ــد حتم ــد، بای ــام می ده ــان انج انس
ــد و  ــی باش ــبات دقیق در آن کار محاس
ــد. ــام ده ــم انج ــز و محک آن را تمی

در  گذشــته  جلســه  را  مثال هــا 

بخش هــای گوناگــون عــرض کردیــم. 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  عظیم الشــأن  پیامبــر 
قاعــده إحــکام العمل و محکــم کاری را 
در قضیــه قبــر ســعدابن معــاذ گفتنــد. 
در  و  رفتنــد  قبــر  داخــل  حضــرت 
ــق  ــن، ســنگ لحــد را دقی ــان دف جری
ــه  ــد. هم ــر کردن ــذ را پ ــد و مناف چیدن
ــد:  ــرت فرمودن ــد. حض ــب کردن تعج
»خــدای متعــال دوســت دارد بنــده اش 
وقتــی کاری انجــام می دهــد، محکــم 
تولیــد  محصــول  دهــد«.2  انجــام 
ارائــه می دهــد،  می کنــد، خدمتــی 
می کنــد،  ســخنرانی  یــا  تدریــس 
ــم و  ــد و محک ــام ده ــت انج ــا کیفی ب

ــد. ــاج باش ــدون اعوج ــتند و ب مس

4. مداومت

امــا قاعــده چهــارم کــه امــروز عــرض 
ــال  ــدای متع ــم خ ــم. امیدواری می کنی
ــه ی  ــه هم ــل ب ــت و عم ــق رعای توفی

مــا کرامــت کنــد.
2  . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج2، 

ص884.
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اســت.  مداومــت  چهــارم،  قاعــده 
ــّدی  ــد ج ــزو قواع ــت ج ــده مداوم قاع
ــدا  ــای خ ــات اولی ــه در کلم ــت ک اس
ــت.  ــده اس ــرح ش ــال مط ــاره اعم درب
گاهــی از تعبیــر »اتمــام« اســتفاده 
شــده و گاهــی از تعبیــر »اســتمرار«. از 
ــود  ــم می ش ــتقامت« ه ــدواژه »اس کلی
ــن را به دســت آورد، چــون یکــی از  ای
معانــی اســتقامت، مداومــت بــر عمــل 

اســت.

کــه  اســت  ایــن  کام  خاصــه 
پــروردگار متعــال و عزیــز دوســت دارد 
و مطلوبــش اســت کــه وقتــی بنده اش 
ــد، آن  ــام می ده ــی انج ــل صالح عم
ــل،  ــداوم عم ــوِد ت ــد. خ ــه ده را ادام
موضوعیــت دارد. چــون وقتــی کار 
ــداوم  ــد و ت ــروع می کنی ــی را ش خوب
پیــدا می کنــد، اولیــن اتفاقــی کــه 
ــم در  ــه کم ک ــت ک ــن اس ــد ای می افت
وجــود عامــل ریشــه می گیــرد. کســی 
کــه عمــل می کنــد، اوایــل نمی توانــد 
ــه  ــر اینک ــد، مگ ــق آن کار را ادا کن ح

ــدن در  ــود. روان ش در آن کار روان ش
آن کار، مســتلزم تــداوم اســت. وقتــی 
ــرای  ــم ب ــد، ه ــدا می کن ــه پی کار ادام
می شــود  شــیرین  و  روان  انســان 
و هــم در شــخصیت او نفــوذ پیــدا 
ــد  ــب می توان ــن ترتی ــه ای ــد. ب می کن
ــت  ــل برداش ــود را از آن عم ــره خ به
کنــد. امــا اگــر چنــد روز کار را انجــام 
دهــد و بعــد رهــا کنــد، دوبــاره شــروع 
کنــد و رهــا کنــد، ایــن عمــل بــه رتبه 
ُحســن نمی رســد. اگــر می خواهیــد 
ــد  ــی از قواع ــود، یک ــا ش ــان زیب عملت
اصلــی اش ایــن اســت کــه کار تــداوم 
یابــد. وقتــی تــداوم داشــت و اســتمرار 
ــپس  ــازی و س ــکان زیباس ــت، ام یاف
ــرای شــما  ارتقــای مراتــب حســنش ب

فراهــم می شــود.
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اعمال از جهت تداوم دو 
دسته اند

بعضــی از اعمــال اساســًا بــدون تــداوم 
از  بعضــی  نمی رســند.  کمــال  بــه 
اعمــال را ممکــن اســت در مــدت 
کوتاهــی انجــام دهیــد و احســاس 
و  داشــته  زمانــی  کار،  ایــن  کنیــد 
ــر  ــید، دیگ ــه رس ــع ک ــن مقط ــه ای ب
ــده  ــام ش ــام آن کار تم ــفه ی انج فلس
اســت. آن کار در آن مقطــع و در آن 
ــیده  ــا رس ــه انته ــًا ب ــدی تقریب زمان بن
اســت. دیگــر فرضــی بــرای تداومــش 
نداریــم. امــا بعضــی از اعمــال اساســًا 
ــش  ــان روی ــتر زم ــداوم در بس ــا ت ب
پیــدا می کننــد و بــه کمــال و کیفیــت 
کــه  کوهنــوردی  مثــل  می رســند؛ 
نهایــت و مقصــدش حتمــًا در تداومش 
اســت. مثــًا انســان قلــه ای را در نظــر 
می گیــرد و می خواهــد آن قلــه را فتــح 
ــد  ــداوم می توان ــای م ــا گام ه ــد، ب کن
بعضی هــا  برســد.  هدفــش  بــه 
مقــداری  هســتند،  رفت وبرگشــتی 

می رونــد و خســته می شــوند، رهــا 
شــخص  برمی گردنــد.  و  می کننــد 
خیــال  در  ســال ها  اســت  ممکــن 
فتــح قلــه باشــد، ولــی هیچ وقــت 
ــن کار مســتلزم  ــاب نمی شــود. ای کامی
ــت  ــتمرار و دوام حرک ــتقامت و اس اس
ــه اســت. ــه هــدف و قل ــا رســیدن ب ت

جــزو  اساســًا  کارهــا  از  بعضــی 
ــت.  ــا اس ــِی م ــِی روح ــای دائم نیاز ه
روح انســان بــه آن اقــدام و کار نیازمند 
اســت و ایــن نیــاز هیــچ گاه برطــرف و 
ــان،  ــدن انس ــل ب ــود. مث ــام نمی ش تم
اگــر  دائمــی می خواهــد.  تغذیــه ی 
ــدن فرســوده  ــداوم نباشــد، ب ــه م تغذی
ــد.  ــود و از کار می افت ــف می ش و ضعی
ــی دارد  ــا نیازهای ــون روح و روان م چ
کــه دائــم بایــد بــه آنهــا پاســخ گفتــه 
شــود. از جنــِس کارهایــی هســتند 
ــن  ــد در مت ــد، بای ــس داری ــا نف ــه ت ک
زندگــی شــما باشــد، دوامــش بــه دوام 
ــتی  ــا هس ــد ت ــت. بای ــما اس ــر ش عم
ادامــه بدهــی. شــبیه نیــاز روح انســان 
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ــا  ــو ب ــاط و گفتگ ــتش و ارتب ــه پرس ب
ــی  ــاِز دائم ــت. نی ــال اس ــدای متع خ
ــه  ــدن ب ــت ورزی ــه محب روح انســان ب
بنــدگان خــدا جــزء نیازهــای اساســی 
ــه  ــان ب ــاز انس ــت. نی ــان اس روح انس
دریافــت عواطــف از دیگــران جــزء 
ــه  ــت ک ــان اس ــی انس ــای روح نیازه
ــًا  ــود، اساس ــا نش ــه آن اعتن ــی ب وقت
ــتر  ــن در بس ــد. بنابرای ــیب می بین آس
ــد. ــدا می کن ــق پی ــر، تحق ــداوم عم ت

پــس کارهــا باهــم از ایــن جهــت 
فــرق می کننــد؛ بعضــی زمــان دارنــد، 
بعضــی در زمــان طوالنــی پاســخ 
عمــر  کل  در  بعضی هــا  می دهنــد، 

ــتند. ــخگو هس ــان پاس انس

انواع موانع سِر راه انسان

ــی  ــر کار خوب ــامِ  ه ــرای انج ــان ب انس
بــا فهرســتی از موانــع داخلــی و موانــع 
اینهــا  می شــود.  مواجــه  خارجــی 
فلســفه و علتــی دارد. موانــع ســر 

ــتند.  ــم نیس ــم ه ــت و ک ــا هس راه م
ــه نفــس  ــًا ب ــی عمدت ــع داخل اواًل موان
ــات  ــزء آف ــع ج ــن موان ــردد. ای برمی گ
عمــل هســتند. ازجملــه ی ایــن موانــع، 
خیلــی  کــه  اســت  کم حوصلگــی 
ــه ی  ــی ازجمل ــت. تنبل ــاک اس خطرن
ــیر  ــه در مس ــت ک ــع اس ــن موان همی

ــود دارد. ــما وج ش

موانــع خارجــی نیــز بســیار زیاد اســت. 
ازجملــه عملیــات شــیاطین اســت کــه 
بــرای دلســرد کــردن مؤمنــان، روحیــه 
را  انگیزه شــان  و  را می گیــرد  آنــان 
کــم می کنــد. در دلشــان وسوســه 
وسوســه های  ازجملــه  می انــدازد. 
ــان در  ــردن انس ــرد ک ــیطان، دلس ش
ــک  ــت، آن کار را کوچ ــام کار اس انج
بــه  و  می دهــد  نشــان  ســخت  و 
ــد  ــعی می کن ــف س ــکل های مختل ش

ــود. ــق نش ــاب و موف ــاْن کامی انس

در ایــن میــان شــیاطین ممکــن اســت 
ــدام  ــر ک ــند. ه ــی باش ــا انس ــی ی جّن
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ــد. ســهم خــود را دارن

راِه نجات و رستگاری

ــد؟  ــات می ده ــا را نج ــزی م ــه چی چ
دوام  یعنــی  عمــل،  بــر  اســتقامت 
ــردی،  ــروع ک ــر کاری را ش ــل. اگ عم
ــا  ــه و ب ــا برنام ــده و ب ــه حساب ش البت
باشــد، دراین صــورت  نیــت خــوب 
ــن  ــد ای ــو می گوی ــه ت ــی ب ــد اله قواع
کار را رهــا نکــن؛ »الَْعَمــَل الَْعَمــَل«. 
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( بافاصلــه پــس 
»ُثــمَّ  ایــن جملــه می فرمایــد:  از 
ــتَِقاَمَة  ــَة، َو ااِلْس ــَة النَِّهایَ النَِّهایَ
بْــَر،  بْــَر الصَّ ااِلْســتَِقاَمَة، ُثــمَّ الصَّ
َو الـْـَوَرَع الـْـَوَرَع؛3 بــه کار برخیزیــد، 
بــه کار برخیزیــد. پــس بــه پایــان 
ــدار  ــانید و پای ــان رس ــه پای ــانید، ب رس
مانیــد، پایــدار مانیــد. پــس شــکیبایی، 
شــکیبایی. پــس پارســایی، پارســایی«. 
ــم  ــان عال ــی! ج ــات عجیب ــه جم چ
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  قربــان  بــه 

3  . نهج الباغه، خطبه17۶.

ــد،  ــل می ده ــه عم ــان ب ــی فرم وقت
کــه  کاری  ایــن  می گویــد  ســپس 
شــروع کردیــد بایــد بــه انتهــا برســد، 

ــد. ــش نکنی رهای

اینکــه  بــرای  می فرمایــد  بعــد 
بتوانیــد بــه نهایــت برســانید، چــاره در 
ــت.  ــتقامه« اس ــتقامه االس »االس
ــر و  ــر صب ــد ب ــاره تأکی ــه بعــد دوب البت
ــا  ــه ب ــد ک ــتن  می کن ــدازه نگه داش ان
از آن اســم می بــرد.  کلمــه »ورع« 
پــس چــاره در اســتقامت و اســتمرار و 
تــداوم در عمــل اســت تــا بــه نتیجــه 
برســید. ضمــن اینکــه اعمالــی کــه بــا 
جســم مــا ســروکار دارد، بــرای اینکــه 
تبدیــل بــه عــادت شــود، حتمــًا تــداوم 
می خواهــد. همچنیــن آنهــا کــه جنبــه 
روحــی و باطنــی دارد، بــرای اینکــه در 
وجــود و شــخصیت مــا ملکــه و راســخ 

ــاز دارد. ــداوم نی ــه ت شــود، ب
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مداومت در واجبات، فرمان 
الهی است

ــت.  ــی اس ــی و کل ــده اساس ــن قاع ای
مــورد  در  توفیــق  ایــن  امیدواریــم 
واجبــات نصیــب همــه شــود، به ویــژه 
ــم  ــده و دائ ــم ش ــه تنظی ــی ک واجبات
بایــد آن را انجــام دهیــم؛ مثــل نمــاز. 
ــاز  ــن نی ــه ضروری تری ــخ ب ــن پاس ای
دائمــی و روحــی، ذیــل وجــوب روزانــه 
رفتــه اســت، شــما در روز بایــد نمــازت 
ــم  ــودت ه ــر خ ــی. اگ ــته باش را داش
ــاز داری،  ــن نی ــه ای ــوی ب ــه نش متوج
مــوالی حکیــم ایــن نیــاز قطعــِی روح 
شــما را در قالــب یــک تکلیــف شــرعی 
قــرار داده کــه بــر شــما واجــب روزانــه 
اســت. بایــد هــر روز در شــبانه روز 
در اوقــات پنج گانــه نمــاز بخوانیــد. 
ــا  ــان ب ــرای مؤمن ــن کار ب ــا دوام ای ام
واجــب کــردن از ســوی خــدای متعــال 
ــده اســت. حضــرت حــق  ــن ش تضمی
ــرده  ــب ک ــما واج ــر ش ــن کار را ب ای
تــا بــه ایــن ترتیــب چیــزی کــه نیــاز 

جــّدی روح و جــان شــما اســت، از 
ــوت نشــود. شــما ف

لزوم استمرار در مستحبات

ــدی  ــه کلی ــات، کلم ــا در غیرواجب ام
مــن اینجــا اســت؛ دقــت کنیــد و 
به خاطــرش بســپارید. آنچــه بــرای 
ــده  ــق قاع ــن واجــب شــده، طب مؤمنی
تقــوا آن را خــوب انجــام می دهــد. 
البتــه بایــد باکیفیــت باشــد کــه بحــث 
دیگــری اســت؛ ولــی از نظــر دوام 
ــه نیســت  مــورد نظــرم اســت. این گون
ــد و  ــاز بخوان ــروز نم ــن ام ــه مؤم ک
ــات  ــزء واجب ــن را ج ــد. ای ــردا نخوان ف
روزانــه اش می دانــد و انجــام می دهــد. 
تعالــی  و  تبــارک  خداونــد  گاهــی 
ــق  ــی طب ــرده، ول ــب نک کاری را واج
دیدگاه هــای شــرعی از قــرآن کریــم و 
ــرای  ــدا ب ــای خ ــّنت اولی ــات و س کلم
ــدای  ــه خ ــود ک ــوم می ش ــن معل مؤم
ــت دارد و در  ــن کار را دوس ــال ای متع
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قالــب اســتحباب توصیــه شــده اســت. 
یــا مثــًا عقــل شــما موافــق بــا قواعــد 
ــوب  ــما خ ــرای ش ــرعی کاری را ب ش
ــن کار ممکــن  تشــخیص می دهــد، ای
اســت فکــری باشــد مثــل جایــی کــه 
ــا مطالعــه  ــه آمــوزش ی ــاز ب انســان نی
ــری  ــت فک ــن اس ــه ممک دارد. مطالع
در  حضــور  طریــق  از  کــه  باشــد 
ــا  ــد ی ــت می آی ــتاد به دس ــر اس محض
ــًا  ــد. مث ــری باش ــت ذک ــن اس ممک
ــت  ــد اس ــبانه روز نیازمن ــان در ش انس
حظــی از آیــات قرآنــی داشــته باشــد. 
ــاوت  ــت ت ــه کیفی ــز کاری ب ــن نی ای
ــم،  ــرآن کری ــدن ق ــوِد خوان ــدارد، خ ن
ــه  محبــوب خــدای متعــال اســت. البت
ــای  ــرده، به معن ــب نک ــما واج ــر ش ب
ــم،  ــه می گویی ــا در فق ــه م ــی ک واجب
جــدی  پیشــنهادهای  جــزء  ولــی 
ــَر ِمــَن  اســت: »َفاْقــَرُءوا َمــا تَیَسَّ
ــرآن میســر  ــه از ق ــر چ ــْرآِن؛4 ه الُْق
ــا  ــد ب ــن بای ــد«. مؤم ــود، بخوانی می ش

4  . مزمل: 2۰.

قــرآن کریــم دائم ارتباط داشــته باشــد 
تــا بــه نتیجــه برســد. یــا مثــًا انســان 
ــاز،  ــد از نم ــه بع ــد ک ــزی کن برنامه ری
ــام اهلل علیها(  ــرا )س ــرت زه ــبیحات حض تس
ــاز  ــات نم ــزء واجب ــن ج ــد. ای را بگوی
ــال  ــدای متع ــوب خ ــا مطل ــت، ام نیس
اســت. نمونه هــای ذکــری فــراوان 
ــما  ــر ش ــه ب ــل ک ــد نواف ــت مانن اس
ــی  ــد خیل ــا می دانی ــده، ام ــب نش واج
مطلوبیــت دارد. در مــورد بعضــی از 
ــد  ــت؛ مانن ــتری اس ــد بیش ــا تأکی اینه
ــه  ــا نافل ــح ی ــه صب ــرب، نافل ــه مغ نافل
ــی  ــزد خــدا خیل ــد ن شــب کــه می دانی
ــده  ــب نش ــا واج ــت، ام ــوب اس مطل
ــد  ــی مانن ــای اجتماع ــت. فعالیت ه اس
صدقــات، خدمت رســانی بــه مؤمنیــن، 
گره گشــایی از آنهــا، حــل مشــکل 
ــدای  ــزد خ ــت ن ــه محبوبی ــه در قل ک
ــی  ــی از آن، وقت ــت. بخش ــال اس متع
انســان واجــب می شــود کــه  بــر 
مؤمنــی بــه او مراجعــه کنــد و امــکان 
باشــد. گاهــی  گره گشــایی داشــته 
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مراجعــه نشــده، امــا مســلّم اســت کــه 
ــر  ــن کار ه ــود دارد. ای ــاز وج ــن نی ای
ــد،  ــن باش ــان ممک ــرای انس ــدار ب مق
ــت دارد. ــال مطلوبی پیــش خــدای متع

تداوم عمل در روایات

شــهد حقیقــی کار را وقتــی می چشــید 
ــاد  ــش زی ــه حجم ــل اگرچ ــه عم ک
ــد.  ــته باش ــتمرار داش ــا اس ــد، ام نباش
اینجــا یــک پیشــنهاد هــم وجــود دارد. 
از امــام باقــر )علیه الســام( نقــل شــده کــه 
ــی  َ ــاِل إل ــبُّ العم ــد: »أَح فرمودن
ــِه  ــا داَوَم َعلَی ــلَّ م ــزَّ و ج اللِّ َع
ــن  ؛5 محبوب تری ــلَّ ــُد و إن َق الَعب
و  پیشــگاه خداونــد عــّز  عمــل در 
ــر  ــی ب ــه آدم ــت ک ــی اس ــّل عمل ج
انــدک  هرچنــد  ورزد،  مداومــت  آن 
باشــد«. بــرای مثــال اگــر صدقــه 
اســت، هــر روز باشــد؛ اگرچــه انــدک 
کــه  اســت  ایــن  از  بهتــر  باشــد. 
ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس 5  . محمدباق

ص219. ج71، 

ــد،  ــار باش ــک ب ــالی ی ــا س ــی ی ماه
ــش،  ــد. تداوم ــاد باش ــی زی ــی خیل ول
ــه  ــن جمل ــبیه ای ــت دارد. ش موضوعی
در  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  از  نیــز 
فرمودنــد:  کــه  آمــده  نهج الباغــه 
»َقلِیــٌل تَــُدوُم َعلَیْــِه أَْرَجــی 
ــوٍل؛۶ اندکــی کــه  ــٍر َمْملُ ــْن َکثِی ِم
ــه از  ــیاری ک ــْه از بس ــی، ب ــا آن بپای ب
ــته ای  ــل شایس ــی«. عم ــر آی آن دلگی
را بــرای خودتــان قــرار دهیــد و انــدازه 
ــد  ــد؛ مانن ــم باش ــه ک ــد، اگرچ بگذاری
ــرآن، خدمــت کــردن  ــاوت ق ــا، ت دع
در مجموعــه ای کــه ایتــام را نگــه 
مــی دارد، یــک اقــدام فکــری، مطالعــه 
ــا  ــودمند. اینه ــای س ــتمِر کتاب ه مس
ــًا اینکــه دو صفحــه  مهــم اســت. مث
کتــاب بخوانــی، ولــی هــر روز بخوانــی 
ــاد  ــن اســت کــه حجــم زی ــر از ای بهت
بخوانــی و خســته و ملــول شــوی 
و رهایــش کنــی. حضــرت فرمــود 
ــما را  ــتر ش ــی بیش ــتمر خیل ــِم مس ک

6  . نهج الباغه، حکمت 27۰.
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بــه نتیجــه می رســاند تــا زیــادی 
ــد؛  ــته کننده باش ــما خس ــرای ش ــه ب ک
چنان کــه در روایــت نبــوی اســت 
کــه: »المــور بتمامهــا واالعمــال 
اهمیــت(  و  )ارزش  بخواتیمهــا؛7 
ــال  ــردن آن و اعم ــام ک ــه تم ــور ب ام
بــه خاتمــه آن اســت«. خوبــِی کار بــه 

ــود. ــام ش ــه تم ــن اســت ک ای

بیانــی  در  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ــَة  ــد: »الُمداَوَم ــا فرمودن ــی زیب خیل
َــم یَجَعــْل  ــَة فــإنَّ اللَّ ل الُمداَوَم
إالّ  غایَــًة  الُمؤِمنیــَن  لَِعَمــِل 
بــه کارهــای خوبتــان  الَمــوَت؛8 
ــارک و  ــد تب ــه خداون ــد ک ــه دهی ادام
تعالــی پایانــی بــرای اعمــال مؤمنیــن 

ــت«. ــداده اس ــرار ن ــرگ ق ــز م ج

7  . حکیمی، الحیاة، ترجمه  احمد 

آرام، ج1، ص5۰5.
8  . محدث نوری، مستدرک 

الوسائل، ج1، ص13۰.

حداقل زماِن استمرار در یک کار 

ــق  ــت دقی ــام( روای ــادق )علیه الس ــام ص ام
ــد: »إذا  ــه ای فرمودن ــل ماحظ و قاب
ُجــُل َعلــی َعَمــٍل َفلْیـَـُدْم  کاَن الرَّ
ُل َعنــُه  ــِه َســنًَة، ُثــمَّ یَتََحــوَّ َعلَی
ــر گاه  ــِرِه؛ ه ــی َغی ــاَء إل إن ش
شــخصی عملــی را آغــاز کنــد، تــا یک 
ســال آن را ادامــه دهــد. ســپس، اگــر 
خواســت، بــه عمــل دیگــری پــردازد«. 
را  چنانچــه تصمیــم  گرفتیــد کاری 
ــر انجامــش  انجــام دهیــد و مصمــم ب
ُشــدید، حداقــل یــک ســال بایــد 
ــد. کلمــه »حداقــل« را  ــه اش دهی ادام
ــم،  ــتفاده می کن ــون اس ــن از مضم م
در روایــت نیســت. یــک ســال ادامــه 
ــی  ــر کس ــد. اگ ــرک نکنی ــد و ت بدهی
دیگــر  بچشــد،  را  شــهدش  واقعــًا 
دســت  کنــد.  رهایــش  نمی توانــد 
خــودش نیســت. مثــًا کســی شــنیده 
ــه  ــوره واقع ــان س ــوب اســت انس مطل
ــده،  ــد ش ــد. تأکی ــب بخوان ــر ش را ه
مخصوصــًا اگــر در نمــاز وتیــره یعنــی 
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نمــاز نافلــه عشــا کــه نشســته اســت، 
خوانــده  شــود. در رکعــت اول به جــای 
را  واقعــه  می توانیــد ســوره  ســوره 
بخوانیــد. بعــد کــه روایاتــش را خوانــده 
ــت  ــایش و برک ــرای او گش ــد ب می بین
مثال هــای  مــی آورد.  زندگــی  در 
مــادی اش فــراوان اســت. مــن بیشــتر 
ــات  ــن روای ــم. ای ــوی می زن ــال معن مث
بــه شــما می گویــد یــک ســال انجــام 
ــش  ــتید، رهای ــر خواس ــد اگ ــد، بع دهی
ــد،  ــش کردی ــی رهای ــر جای ــد. اگ کنی
ــد  ــرک کردی ــه ت ــت ک ــان وق از هم
ــا یــک ســال،  ــد ت ــاره شــروع کنی دوب
ــد را  ــه قطــع کردی ــا آنجــا ک ــی ت یعن
محاســبه نکنیــد. دوبــاره تــا یــک 
ســال برویــد. اگــر ایــن را بــر خــودت 
فــرض کنــی، رهایــش نخواهــی کــرد.

راِز استمرا یک ساله در کارها

ــز دارد.  نْفــس آدم، تنبــل اســت و گری
نْفــس مــا را بیچــاره کــرده و زمین زده 
اســت. همگــی مغلــوِب نْفس هســتیم. 
»رب انــی مغلــوب فانتصــر« 
ــتم  ــد، پش ــن می کوب ــا را زمی ــم م دائ
ــفانه  ــد. متأس ــاک می خوابان ــه خ را ب
ــتیم.  ــرو هس ــده ای روب ــن پدی ــا چنی ب
ــد یــک ســال انجــام  حضــرت فرمودن
اگــر  ســال  یــک  از  بعــد  بدهیــد 
ــا  ــد ت خواســتید ســراغ کار دیگــر بروی
ببینیــد چــه اتفاقــی برایتــان می افتــد. 
» وذلــَک أنَّ لَیلـَـَة الَقــدِر یَكــوُن 
ــا  ــَک م ــِه ذل ــي عاِم ــا ف فیه
ــرا شــب  ــوَن؛9 زی شــاَء اللُّ أن یَك
ــد  ــد می خواه ــه خداون ــه آنچ ــدر ک ق
مقــدر می کنــد، در آن یــک ســال 
ــت  ــن اس ــّرش همی ــود دارد«. ِس وج
کــه در آن یــک ســال کــه شــما 
شــب  می دهیــد،  انجــام  را  عمــل 
ــه  ــه ب ــه شــده اســت. اگرچ ــدر تعبی ق

9  . کلینی، کافي، ج2، ص82.
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مــا نشــانی هایی دادنــد کــه شــب 
ــارک رمضــان اســت؛  ــاه مب ــدر در م ق
ــود و  ــروع می ش ــم ش ــب نوزده از ش
عالــی اش  و  بیســت ویکم  بهتــرش 
ولــی  اســت.  بیست وســوم  شــب 
ضمنــًا بدانیــد شــب قــدر مســتور 
اســت. بعضــی از اولیــای خــدا در 
همــه ســال شــب ها بیــدار بودنــد 
کــه شــب قــدر را درک کــرده باشــدند. 
حضــرت بــا لطافــت فرمودنــد: اگــر در 
یــک ســال عملــت را ادامــه دادی، 
ــت  ــد، برک ــدر برس ــه لیلةالق ــی ب وقت
ــی  ــد. یعن ــدا می کن ــاله پی ــتاد س هش
آن عمــل شــما در هشــتادوچهار ســال 
ضــرب می شــود و »َخیْــٌر ِمــْن 
ــاه«  ــزار م ــر از ه ــْهٍر؛ برت ــِف َش ْ أَل

. د می شــو

5. میانه روی

امــا قاعــده پنجــم کــه قاعــده بســیار 
و  اعتــدال  قاعــده  اســت،  مهمــی 
یعنــی  اعتــدال  اســت.  میانــه روی 

ــپ،  ــت و چ ــن راس ــن بی ــدازه گرفت ان
ــن در  ــرار گرفت ــم، ق ــاد و ک ــن زی بی
ــی  ــدل یعن ــِت ع ــی. رعای بخــش میان
نــه ســمت افــراط و زیــاده روی رفتــن، 
ــع کــردن و  ــه ســمت تفریــط و ضای ن
ــدال  ــده اعت ــن قاع ــتن. ای ــم گذاش ک
اســت. اگــر می خواهیــم اعمالمــان 
ــژه  ــود، به وی ــی ش ــه زیبای ــوف ب موص
اگــر بخواهیــم ُحســن عملمــان دائمــًا 
افزایــش پیــدا کنــد، بایــد اعتــدال 
را مراعــات کنیــم. ایــن میانــه روی 
کامــًا  کار،  در  گذاشــتن  انــدازه  و 
اســت.  متعــال  پــروردگار  مطلــوب 
ــه  ــًا جنب ــت. فع ــل اس ــش مفص بحث
ــم  ــان مه ــتر برایم ــردی اش بیش کارب
ــد تبــارک  اســت. اینکــه اساســًا خداون
قاعــده  طبــق  را  جهــان  تعالــی  و 
ــِت  ــْدِل قاَم ــاخته: »بِالَْع ــدل س ع
ــماواُت َو االَْرُض؛1۰ آســمان ها  السَّ
پابرجــا  عدالــت،  بــا  زمیــن،  و 
ــل  ــه عق ــی ک ــن زیبای ــد«. ای می مانن

10  . ابن ابی جمهور احسائی، عوالی 

الآللی، ج4، ص1۰3.
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شــما از عالــم دریافــت می کنــد، از 
ــن  ــبت بی ــب و روز، از نس ــبت ش نس
آســمان و زمیــن، از چینــش ســتاره ها، 
ــد،  ــت می کن ــمان دریاف ــاه در آس از م
ُحســن همــه اینهــا براســاس اعتــدال 
اســت. اگــر لباســی کــه برتــن انســان 
اســت، مرتــب باشــد، انســان آرامــش 
ــوازن را دریافــت کــرده،  دارد. چــون ت
بــه اصطــاح می گوینــد تــوازن و 
ــی در اینهــا رعایــت  تناســب و  هارمون
ــت  ــتر رعای ــه بیش ــت. هرچ ــده اس ش
شــده باشــد، انســان ُحســن بیشــتری 

ــد.  ــت می کن دریاف

و  اعتــدال  و  تــوازن  جایــی  اگــر 
ــد،  ــده باش ــت نش ــذاری رعای اندازه گ
ــد.  ــدا می کن ــدی پی ــس ب ــان ح انس
ــدال  ــدم اعت ــدال و ع ــن اعت ــرق بی ف
ایــن اســت. اساســًا حســن و زیبایــی، 
دریافــت عقــل مــا از اعتــدال و عدلــی 
اســت کــه در دنیــا حاکــم اســت. چــرا 
ــت؟  ــوب نیس ــه خ ــا در جامع ــال م ح
چــون تــوازن و اعتــدال و عدالــت 

نیســت. یــک عــده از خــوردن منفجــر 
می شــوند، یــک عــده از فقــر هــاک 
می شــوند. ایــن تــوازن نیســت. در 
ــی  ــت. یک ــال هس ــورش مث ــر مح ه
ــت،  ــری اس ــای فک ــار تندروی ه گرفت
یکــی گرفتــار کنــدروی. یکــی در 
ــری  ــد، دیگ ــراط می کن ــی اف موضوع
ــد.  ــط می کن ــوع تفری ــان موض در هم
وقتــی تــوازن نیســت، زیبایــی کاهــش 
ــش  ــه کاه ــی ک ــد. زیبای ــدا می کن پی
ــرد.  ــج می ب ــل رن ــد، عق ــدا می کن پی
ــا  ــت، ام ــت اس ــان ناراح ــی انس گاه
ناراحــت  چیــزی  چــه  از  نمی دانــد 
ــد  ــد می بین ــه یابی می کن ــت. ریش اس
ــده  ــن قاع ــردد. ای ــا  برمی گ ــه اینج ب
ــده  ــه ش ــا توصی ــه م ــت. ب ــی اس کل
اندیشــه ها و اخــاق و  افــکار و  در 
باشــیم  داشــته  اعتــدال  اعمالمــان 
کــه حــاال موضــوع بحــث مــا بیشــتر 
ــان  ــه اعمــال اســت. در اعمالت در ناحی
معتــدل باشــید؛ یعنــی انــدازه مطلــوب 
ــن  ــدازه، بی ــد و آن ان ــت کنی را رعای
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ــت. ــط اس ــراط و تفری اف

معرفی امت اسالم با ویژگی 
میانه روی در قرآن

در مــورد امــت اســامی هــم خداونــد 
تبــارک و تعالــی وقتــی می خواهــد 
امــت مــا را معرفــی کنــد، امــت 
ــَک  ِ ــد: »َوَکَذل ــی می کن ــط معرف وس
و  َوَســًطا؛11  أُمَّــًة  َجَعلْنَاُکــْم 
میانــه  امتــی  را  شــما  بدین گونــه 
ــرای  ــه ب ــرای اینک ــم«. ب ــرار دادی ق
ــن  ــان اســوه باشــید، راهــش ای جهانی
ــید. اینجــا  ــه »وســطی« باش اســت ک
مباحثاتــی هــم دارد کــه در جــای 
ــت  ــه ام ــت ک ــوظ اس ــودش محف خ
ــًا در  ــا اســت. مث ــه چــه معن وســط ب
ــَر  ــه شــده: »اَل َجبْ ــکار گفت ــورد اف م
ــَن  ــٌر بَیْ ــْل أَْم ــَض بَ َو اَل تَْفِوی
أَْمَریْــن ؛12 نــه جبــر اســت و نــه 

11  . بقره: 143.

ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس 12  . محمدباق
ص57. ج5، 

ــت«.  ــن آن دو اس ــه بی ــض، بلک تفوی
حتــی در مباحــث فکــری بایــد انــدازه 
نگــه داشــت و انســان مواظــب باشــد 

ــراط و تفریــط نشــود. ــار اف کــه گرفت

میانه روی، نشانه ی ِخَرد

نــدارد،  نگــه  انــدازه  انســان  اگــر 
ازجملــه ضررهایــی کــه خواهــد کــرد 
ایــن اســت کــه نمی توانــد تــداوم 
ــم،  ــش را اآلن گفت داشــته باشــد. مثال
می شــود.  افراطــی  ناگهــان  مثــًا 
تفریطــی  افراطی هــا،  معمــواًل 
ایــن اســت،  می شــوند. قاعــده اش 
آدم هــای افراطــی معمــواًل بعــد از 
می شــوند  تفریــط  گرفتــار  مدتــی 
ــزان  ــر می ــی ب ــان مبتن ــون کارش چ
ــاد  ــًا نم ــت. اص ــل نیس ــرد و عق خ
عقــل، اعتــدال اســت. اگــر می خواهیــد 
ــد  ــدر رش ــی چق ــل کس ــد عق بفهمی
کــرده، از اعتدالــش می توانیــد بفهمیــد. 
ــوم  ــت، معل ــی اس ــه افراط ــی ک کس
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ــه گرفتــه و  اســت از مــرز عقــل فاصل
گرفتــار جهــل شــده اســت. کســی کــه 
تفریطــی اســت از ایــن طــرف افتــاده و 

ــه.  ــه گرفت ــل فاصل ــز از عق او نی

فرمــود:  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ـٌة،  ــماُل َمَضلَـّ »الیَمیــُن و الشِّ
ِهــي  الُوســطی  ریــُق  الطَّ و 
ُة؛13 راســت و چــپ گمراهــی  ــادَّ الج
ــی  ــان راه اصل ــط هم ــت و راه وس اس
چــپ  و  راســت  اینجــا  اســت«. 
ــروج  ــط و خ ــراط و تفری ــای اف به معن
از قاعــده اعتــدال اســت کــه حضــرت 
اســت.  گمراهــی  دو  هــر  فرمــود 
ــه  ــت ک ــاده ای اس ــی ج ــیر میان مس
ــر  ــاند. اگ ــد می رس ــه مقص ــما را ب ش
ــر  ــد، دره اســت. اگ ــن ســمت بیفتی ای
ــت. راه  ــاع اس ــد، ارتف ــمت بروی آن س
ــی  ــیر میان ــن مس ــط همی ــات فق نج
اســت؛ چنان کــه صریحــًا گفته انــد: 
»ال تَــَری الجاِهــَل إالّ ُمفِرطــا أو 

13  . نهج الباغة، خطبه 1۶.

ــادان را نمی بینــی، مگــر  طــا؛14 ن ُمَفرِّ
در حــال زیــاده روی یــا کــم گــذاردن«. 
آدم جاهــل همیشــه گرفتــار خــروج از 

مسیر اعتدال است.

سفارش به توازن بین کارهای 
دنیا و آخرت در اسالم

امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( فرمودنــد: »و 
لْیَُكــن أَحــبَّ االُمــوِر إلَیــَک 
؛15 بایــد  أوَســُطها فــي الَحــقِّ
محبوب تریــن  حــق  در  میانــه روی 
باشــد«.  تــو  نــزد  در  کارهــا 
محبوب تریــن کارهــا نــزد تــو آن کاری 
ــا رعایــت حــق در نقطــه  باشــد کــه ب
میانــی و اعتــدال قــرار گرفتــه اســت. 
ــد نیــز در قــرآن کریــم فرمــود:  خداون
»وابتقــع فیمــا آتــاک الل الــدار 
االخــره وال تنــس نصیبــک من 
الدنیــا؛«. هدف گــذاری اصلــی ات 
آخــرت باشــد، ولــی نصیبــت را از دنیــا 

14  . همان، حکمت7۰. 

15  . همان، نامه 53.
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ــن.  ــوش نک فرام

)علیه الســام(  علــی  حضــرت  وقتــی 
دیدنــد یکــی از دوستانشــان خانــه 
کــرده  فراهــم  مفصلــی  و  بــزرگ 
البتــه  کردنــد.  نصیحتــش  اســت، 
ــد:  ــتند، گفتن ــش گذاش ــک راه برای ی
مگراینکــه شــما دائــم اینجــا از مــردم 
ــان رســیدگی  ــه  آن ــد و ب ــی کنی پذیرای
ــه اش  ــه اضاف ــن خان ــه ای ــد؛ وگرن کنی
بهره منــدی  در  دارد.  پاســخ گویی 
از زندگــی دنیایــی افــراط کــردی. 
ــه  ــدازه ای اســت ک ــادل، ان ــدازه متع ان
ــان  ــِی انس ــِی دائم ــاِز زندگ ــًا نی واقع
خواســتند  حضــرت  وقتــی  اســت. 
ــرادری  ــن ب ــت: م ــرد گف ــد آن م برون
ــته،  ــان گذاش ــه بیاب ــر ب ــه س دارم ک
ــه در  ــرده و رفت ــا ک ــی اش را ره زندگ
جایــی و تنهایــی مشــغول ذکــر و دعــا 
ــد:  و مناجــات اســت. حضــرت فرمودن
زندگــی ش را چطــور اداره می کنــد؟ 
غــذا  برایــش  دیگــران  گفــت: 
می برنــد. فرمودنــد صدایــش کنیــد 

ــرو  ــا او روب ــرت ب ــی حض ــد. وقت بیای
ــتن!  ــمن خویش ــود: ای دش ــد، فرم ش
ــی  ــه کس ــی؟ چ ــه کار می کن داری چ
ــن  ــازه ای داده؟ ای ــن اج ــو چنی ــه ت ب

ــت؟1۶ ــاری اس ــه رفت چ

افــراط و تفریط هــا هیچ کــدام پذیرفتــه 
ــن  ــرت، بی ــا و آخ ــن دنی ــت و بی نیس
فعالیت هــای اجتماعــی و فعالیت هــای 
ــتن و  ــا خویش ــوت ب ــن خل ــردی، بی ف
ــای  ــن فعالیت ه ــاع، بی ــودن در اجتم ب
فعالیت هــای  و  خیرخواهانــه 
باشــد.  اعتــدال  بایــد  ســودجویانه ، 
ــْل  ــت: »َواَل تَْجَع ــن اس ــه اش ای آی
ــَک؛ و  ــی ُعنُِق َ ــًة إِل َ ــَدَک َمْغلُول یَ
دســتت را بــه گردنــت زنجیــر مکــن«. 
ــته  ــت بس ــه گردن ــتانت ب ــی دس وقت
ــی  ــچ کاری نمی توان ــر هی ــد، دیگ ش
انجــام بدهــی. ایــن حکایــت از بخــل 
ــِط  ــْطَها ُکلَّ الْبَْس دارد. »َواَل تَبُْس
َفتَْقُعــَد َملُوًمــا َمْحُســوًرا؛17 و 

16  . همان، خطبه 2۰9.

17  . إسراء: 29.
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ــا  ــا ت ــتی منم ــم[ گشاده  دس ــیار ]ه بس
ــای  ــر ج ــرت زده ب ــده و حس مامت  ش
مانــی«. نــه هــر دو دســتت را بــاز کــن 
کــه هرچــه داری بــه ایــن و آن بدهــی 
ــروی  ــد ب ــودت بای ــی خ ــد می بین و بع
از ایــن و آن گدایــی کنــی. انــدازه 
ــی  ــت بزرگ ــی در فضیل ــدار! حت نگه
ــاش. ــته ب ــدال داش ــاق، اعت ــد انف مانن

قصد در کارها از زباِن روایت

بایــد ســهم عبــادت، معــاش، مطالعــه 
ــف  ــا تعری ــی م ــور در زندگ و ســایر ام
ــه  ــا را ب ــد اینه ــان بتوان ــا انس ــود ت ش
شــکل متــوازن در برنامــه زندگــی اش 
داشــته باشــد. یــک گوشــه را نگیــرد و 

یــک گوشــه را رهــا کنــد.

فرمودنــد:  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ــوِر  ــی االُْم ــِد ِف ــَک بِالَْقْص »َعلَیْ
الَْقْصــِد  َعــِن  َعــَدَل  َفَمــْن 
ــَدَل؛18  ــِه َع ــَذ بِ ــْن اََخ جــاَر، َو َم

18  . آمدی، غرر الحکم، حدیث ۶11۶.

ــر  ــه ه ــاش، ک ــه رو ب ــا میان در کاره
کــس میانــه روی را تــرک کنــد، ســتم 
ــه روی  خواهــد کــرد و هــر کــس میان
پیشــه کنــد، بــه عدالــت رفتــار خواهــد 
و  اقتصــاد  همیــن  قصــد  کــرد«. 
اعتــدال اســت و همــه یــک معنــا دارد. 
اگــر کســی از حــد وســط خــارج شــود، 
ــده  ــتم ش ــور و س ــار ج ــع گرفت درواق
یعنــی از آن مــرز خــارج شــده و کســی 
ــه  ــد، ب ــت کن ــه را رعای ــرز میان ــه م ک

عــدل عمــل کــرده اســت.

ــش را  ــی برکات ــارک و تعال ــد تب خداون
ــه ی  ــزان و هم ــه ی شــما عزی ــر هم ب
دوســتان امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( نــازل 

کنــد.

پــس بحــث مــا پنــج قاعــده در بــاب 
اینکــه  و  شــد  االعمــال  تحســین 
عملمــان را دائــم به ســمت ُحســن، 
ــن  ــن و زیباتری ــه احس ــه نقط ــه ب بلک

ــانیم. برس
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ــده ی  ــج قاع ــویم پن ــق ش ــر موف اگ
اعمالمــان رعایــت  را در  گفته شــده 
کنیــم، بــه مقصــدی کــه در ایــن 
دعــای نورانــی تعریــف شــده، نزدیــک 
خواهیــم شــد. البتــه مــاورای همــه ی 
اینهــا نصــرت الهــی و توفیقــی اســت 
کــه از ســوی خــدای متعــال بــه 
ــرده  ــده ک ــه وع ــد ک ــان می رس انس
اگــر طبــق ایــن قواعــد عمــل کنیــم، 

ــرد. ــد ک ــاری خواه ــا را ی م
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