
جلسه 40 دعای 20)مکارماالخالق(
جلسه 309 شرحدعایصحیفهسجادیه

1400 / 11 /    04





فهرست

 منظور از مدیریت زمان

 رابطه زمان شناسی و خداشناسی 

 نکته ای درباره طول و عرض زمان

 گروه های سه گانه در مدیریت زمان

 عواملی که زندگی انسان را چراگاه شیاطین می کند

 تأثیر کیمیای برکت بر عمر انسان

 عوامل برکت آفرین



2

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ْرنِــی َمــا کاَن ُعُمــِری  »َو َعِمّ
َفــِإَذا  َطاَعتِــک،  ِفــی  بِْذلَــًة 
ــیَطاِن  ــاً لِلشَّ ــِری َمْرتَع کاَن ُعُم
أَْن  َقبْــَل  إِلَیــک  َفاْقبِْضنِــی 
أَْو  إِلَــی،  َمْقتُــک  یْســبَِق 
ــک َعلَــی اللَُّهمَّ  یْســتَْحکَم َغَضبُ
َل تَــَدْع َخْصلـَـًة ُتَعــاُب ِمنِّــی إِلَّ 
ــُب  ــًة أَُونَّ ــا، َو َل َعائِبَ أَْصلَْحتََه
ــًة  ــنْتََها، َو َل أُکُروَم ــا إِلَّ َحسَّ بَِه

ِفــی نَاِقَصــًة إِلَّ أَتَْمْمتََهــا«.

منظور از مدیریت زمان

ــرت  ــده حض ــت و فرخن ــاد پربرک می
زهــرا،  فاطمــه  طاهــره،  صدیقــه 
محضــر  بــه  جمعــًا  را  )ســام اهلل علیها( 

ــرا  ــرت ابن زه ــان حض ــّور موالیم من
ــک  ــداه( تبری ــم )ارواحنا ف ــت اهلل االعظ بقی
عــرض می کنیــم. امیدواریــم ایــن 

ــام و  ــت و ام ــر ام ــده ب ــاد فرخن می
بانــوان مکــّرم و گرامــی و به خصــوص 
عزیــزان حاضــر در جلســه مبــارک 

ــد.  باش

جلســه گذشــته دربــاره ایــن قســمت از 
دعــای شــریفه مــکارم االخــاق چنــد 
ــام  ــه ام ــم ک ــت کردی ــه ای صحب جمل
)علیه الســام( عمــر مشــروط بــه طاعــت را 

ــد: »َو  ــا می کن ــال تمن ــدای متع از خ
ــًة  َ ــِری بِْذل ــا کاَن ُعُم ــی َم ْرنِ َعِمّ
ــش  ــه مقابل ــک«. نقط ــی َطاَعتِ ِف
ــِری  ــِإَذا کاَن ُعُم ــود: »َف ــم فرم ه
ــیَطاِن َفاْقبِْضنِــی  َمْرتَعــاً لِلشَّ
ــع و  ــن مرت ــر م ــر عم ــک«. اگ إِلَی
چــراگاه شــیطان شــد، بــه مــن دیگــر 
ــا  ــده و قبــض روحــم کــن ت مهلــت ن

ــد.  ــدا نکن ــه پی ــن ســقوط ادام ای

مطالبــی عــرض کردیــم، امــا بــه نظرم 
ــای  ــه بحث ه ــه ب ــد جمل ــید چن رس
ــر  ــم. عم ــه کنی ــته اضاف ــه گذش جلس
ــارت  ــرای تج ــا ب ــی م ــرمایه اصل س
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پرســود در ســاحت قــدس ربوبــی 
اســت. پــس مدیریــت زمــان اهمیــت 
ــرمایه  ــن س ــون ای ــد؛ چ ــدا می کن پی
ــرعت از  ــا س ــی ب ــر اله ــت تقدی تح
ــکان  ــود و ام ــارج می ش ــا خ ــت م دس
ــا  ــدارد. تنه ــود ن ــتنش وج ــه داش نگ
کاری کــه انســان می توانــد انجــام 
عمــر  محتــوای  مدیریــت  دهــد، 
اســت. وقتــی می گوییــم مدیریــت 
زمــان یــا مدیریــت عمــر، منظورمــان 
ــر  ــود عم ــه خ ــت؛ وگرن ــی اس محتوای
ــود  ــت و نمی ش ــت نیس ــل مدیری قاب
را  ســرعتش  یــا  داشــت  نگهــش 
ــه  ــه را ک ــی آنچ ــرد. نمی توان ــم ک ک
رفتــه، برگردانــی یــا بــر آنچــه نیامــده، 
ــده و  ــع رون ــی. طب ــدا کن ــلط پی تس
ســیال دارد و از ایــن جهــت از اراده 
مــا خــارج اســت و مــا هیــچ تســلطی 
ــا  ــم. ام ــان نداری ــود زم ــه خ نســبت ب
آنچــه بــه لطــف خــدای متعــال بــرای 
مــا ممکــن اســت، مدیریــت محتــوای 
جــاری در زمــان اســت کــه از آن تعبیر 

ــا  ــد ت ــن تول ــر؛ بی ــه عم ــود ب می ش
مــرگ، ایــن قطعــه ســهم مــا اســت. 
ــوم.  ــه ســهم غیرمشــخص و نامعل البت
چــه مقــدار اســت؟ نمی دانیــم. »َوَمــا 
ــُص  ــٍر َوَل ُینَْق ــْن ُمَعمَّ ــُر ِم ُیَعمَّ
ــاٍب؛1 و  ــي ِکتَ ــِرِه إِلَّ ِف ــْن ُعُم ِم
هیــچ ســالخورده ای عمــر دراز نمی یابد 
و از عمــرش کاســته نمی شــود، مگــر 
آنکــه در کتابــی ]منــدرج[ اســت«. نــه 
ــد،  ــی می کن ــر طوالن ــه عم ــی ک کس
نــه کســی کــه عمــر کوتــاه می کنــد، 
ــر  ــان باخب ــدار عمرش ــدام از مق هیچ ک
نیســتند. اینهــا همــه در کتــاب تقدیــر 
ــی کــه  ــرای همــه ی موجودات الهــی ب
در ایــن عالــم هســتند، ثبــت و ضبــط 
شــده اســت. شــاید کلمــه تقدیــر 
اندازه گیــری  ویــژه اش  مصــداق 
در زمــان باشــد. خــود ســهم بندی 
موجــودات از نظــر بهــره ای کــه از 
عمرشــان خواهنــد داشــت، به دســتگاه 

تقدیــر الهــی مــی رود. 

. فاطر: 11.  1
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رابطه زمان شناسی و 
خداشناسی 

قاهریــت  بخواهــد  اگــر  انســان 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی را 
ــناس  ــد زمان ش ــد، بای ــوب درک کن خ
باشــد. شــما اگــر زمــان را خــوب 
بشناســید، قاهریــت حــق را می توانیــد 
ــان  ــون در زم ــد؛ چ ــوب درک کنی خ
ــان  ــد. زم ــوزنی اراده نداری ــچ سرس هی
از ســر تمــام موجوداتــی کــه در دایــره 
رد  می کننــد،  زندگــی  عالــم  ایــن 
ــد.  ــه می کن ــه را کهن ــود و هم می ش
برابــر  در  نمی توانــد  هیچ کــس 
ــناخت  ــد. ش ــت کن ــان مقاوم ــر زم قه
زمــان بــه کشــف آفــاق عالــم خیلــی 

اســت.  کمک کننــده 

نکته ای درباره طول و عرض 
زمان

آنچــه خداونــد تبــارک و تعالــی در 
اختیــار مــا گذاشــته، مربــوط بــه طــول 
زمــان نیســت، بلکــه مربوط بــه عرض 
زمــان اســت. شــما می توانیــد عمرتــان 
ــعت و  ــه آن وس ــد و ب ــض کنی را عری
غنــا بدهیــد. ایــن کار و هنــری اســت 
ــارج  ــما خ ــان ش ــان دارد. زم ــه انس ک
ــط در  ــما فق ــت و ش ــما اس از اراده ش
تصــرف  می توانیــد  زمــان  عــرض 
کنیــد. البتــه اینجــا یــک تبصــره 
ــات  ــی روای ــه در بعض ــود دارد ک وج
ــم  ــی ه ــی و عقل ــت و درک عرف هس

آن را تأییــد می کنــد. 

مقــدّری  ســهم  محتــوم،  اجــل 
اســت کــه: »إَِذا َجــاَء أََجلُُهــْم 
َفــَا یَْســتَْأِخُروَن َســاَعًة َوَل 
ــگاه کــه زمانشــان  ــتَْقِدُموَن؛2 آن یَْس
ــه ســاعتی ]از  ــس ن ــه ســر رســد، پ ب
آن[ تأخیــر کننــد و نــه پیشــی گیرند«. 

. یونس: ۴۹.  2
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ــی  ــدارد، آن ــری ن ــم و تأخی ــچ تقدی هی
ــی در اجــل  ــاد نمی شــود. ول کــم و زی
غیرحتمــی، نــوع زندگــی و ســبک 
مثــًا  دارد.  تأثیــر  انســان  زندگــی 
ــتاد  ــه هش ــوده ک ــن ب ــر ای ــرض ب ف
ســال می توانیــد در ایــن دنیــا زندگــی 
کنیــد. اگــر شــیوه زندگــی شــما شــیوه 
ــط،  ــار اخــاق غل غلطــی باشــد و دچ
افــکار غلــط، تغذیــه غلــط و معاشــرت 
ــال،  ــتاد س ــای هش ــوید، به ج ــط ش غل
مرخــص  ســال  ســی  ســر  شــما 
ــان در  ــا انس ــن معن ــه ای ــوید. ب می ش
ــه ای دارد.  ــم مداخل ــرش ه ــول عم ط
ــا  ــوم ی ــل محت ــه اج ــم ک ــه گفتی البت
ــی  ــدارد و آن ــدم و تأخــر ن مســّمی، تق
ــت.  ــش نیس ــا کاه ــش ی ــل افزای قاب

و  زندگــی  کیفیــت  مســئله  اصــل 
عمــر اســت کــه در واقــع همــان 
ــه  ــی اســت ک ــرض زندگ ــت ع مدیری
ــود  ــهم خ ــد س ــور می توان انســان چط
ــکل  ــه ش ــد و ب ــتیفا کن ــًا اس را کام
مطلوبــی از آن بهره منــد شــود و از 

شایســته ای  بــه شــکل  ظرفیتــش 
ــده  ــن قاع ــا ای ــد. ب ــرداری کن بهره ب
ــی را  ــت زندگ ــام( کل کیفی ــام )علیه الس ام
ــرده و  ــدی ک ــه جمع بن ــک کلم ــا ی ب
ــام  ــان در مق ــت انس ــه ی طاع آن کلم
بندگــی حضــرت حــق تبــارک و تعالــی 
اســت. شــما وقتــی در صــراط بندگــی 
می کنیــد،  ســیر  الهــی  طاعــت  و 
می شــود.  باکیفیــت  شــما  زندگــی 
هرچــه ســهم شــما از طاعــت افزایــش 
پیــدا کنــد ـ کــه آن هــم درجــات دارد 
ــان  ــه هم ــت ـ ب ــه اس و درجه به درج
انــدازه کیفیــت زندگــی شــما مطلوبیت 
پیــدا می کنــد. همــان اصطاحــی 
کــه در قــرآن کریــم بــا عنــوان حیــات 
طّیبــه آمــده اســت. زندگــی باکیفیــت 
بــه تعبیــر فنــی قرآنــی می شــود 
حیــات طّیبــه کــه حاصــل جمــع 
ــل  ــت. عم ــح اس ــل صال ــان و عم ایم
عمــل  ایمــان،  می شــود  جوانحــی 
صالــح.  عمــل  می شــود  جوارحــی 
ــم  ــت ه ــه دس ــان ب ــن دو دستش ای
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ــات  ــود حی ــش می ش ــد، محصول برس
طّیبــه؛ همان کــه قــرآن دربــاره اش 
ــا  ــَل َصالًِح ــْن َعِم ــد: »َم می فرمای
َوُهــَو  أُنْثَــی  أَْو  َذَکــٍر  ِمــْن 
ــًة  ــاًة َطیِّبَ ــُه َحیَ ــٌن َفلَنُْحیِیَنَّ ُمْؤِم
ــِن  ــْم بَِأْحَس ــْم أَْجَرُه َولَنَْجِزیَنَُّه
َمــا َکانـُـوا یَْعَملُــوَن؛3 هــر کــس از 
مــرد یــا زن کار شایســته کنــد و مؤمن 
باشــد، قطعــًا او را بــا زندگــی پاکیزه ای 
حیــات ]حقیقــی[ بخشــیم و مســلّمًا به 
آنــان بهتــر از آنچــه انجــام می دادنــد، 

ــم داد«.  ــاداش خواهی پ

گروه های سه گانه در مدیریت 
زمان

می شــود  طاعــت  مقابــل  نقطــه 
معصیــت. معصیــت زیســت مــا را 
حیــات خبیثــه می کنــد. حیــات خبیثــه 
یعنــی زندگــی ننگیــن و کثیــف و پلید. 
معصیــت، یعنــی قــرار گرفتــن در برابــر 
اراده الهــی، امــر و نهــی الهــی را 

. نحل: ۹۷.  3

ــردن.  ــت نک رعای

ــت و  ــه اس ــات طّیب ــرف، حی ــک ط ی
طــرف دیگــر حیــات خبیثــه؛ اصحــاب 
یمیــن و اصحــاب شــمال. یــک گــروه 
ــه دارد و  ــان غلب ــر زندگی ش ــت ب طاع
ــان.  ــر زندگی ش ــت ب ــروه معصی آن گ
ــت  ــه ای اس ــم منطق ــن دو ه ــن ای بی
کــه اســمش را می شــود گذاشــت 
ــه  ــه ب ــر ن ــذران عم ــی؛ گ عمرگذران

ــت.  ــه معصی ــه ب ــت و ن طاع

در روایــت دارد ســاعات عمــر در ایــن 
می شــود.  دســته بندی  گــروه  ســه 
ــور،  ــحون از ن ــت مش ــته هایی اس بس
ــات و  ــو از ظلم بســته هایی اســت ممل
ــی  ــی اســت. وقت بســته هایی هــم خال
بــاز  را  بخــش طاعــت  بســته های 
را  بهشــتی ها  نــورش  می کننــد، 
ــته های  ــی بس ــد. وقت ــرور می کن مس
بخــش معصیــت را بــاز کننــد، ظلمــات 
و تعفنــش جهنمی هــا را آزار می دهــد. 
بســته های خالــی هــم کــه بــاز شــود، 
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ــت.  ــخص اس ــرای ش ــرت ب حس

حــاال اگــر کســی بخــش طاعتــش بــر 
ــر  ــی اگ ــد، حت ــب باش ــی اش غال زندگ
ــه  ــق ب ــد، موف ــی بکن ــی معصیت گاه
ــت  ــن عاقب ــد و حس ــد ش ــه خواه توب
ــت  ــت طاع ــد و در وضعی ــدا می کن پی
ــدای  ــر خ ــلیم در براب ــت تس ــه حال ک
ــا مــی رود. قــرآن  متعــال باشــد، از دنی
ــم:  ــه بگویی ــوزد ک ــا می آم ــه م ــم ب ه
َوأَلِْحْقنِــي  ُمْســلًِما  »تََوفَّنِــي 
الِِحیــَن؛۴ مــرا مســلمان بمیران  بِالصَّ
و مــرا بــه شایســتگان ملحــق فرمــا«. 
مســلمان مــردن معنایــش تســلیم 
ــت؛  ــق اس ــرت ح ــر اراده حض در براب
انســان بــه جایــی برســد کــه در برابــر 
ــد و  ــلیم باش ــق تس ــرت ح اراده حض
ــی  ــت اله ــر خواس ــودش در براب از خ
اراده و خواســته ای نداشــته باشــد. اگــر 
کســی در ایــن وضعیــت قــرار گرفــت، 
داشــته  طوالنی تــر  عمــر  هرچــه 
ــا  باشــد، بهتــر اســت. حضــرت هــم ب

. یوسف: 1۰1.  4

ــد: »َو  ــب می فرمای ــن مطل ــاظ ای لح
ــًة  َ ــِری بِْذل ــا کاَن ُعُم ــی َم ْرنِ َعِمّ

ــک«.  ــی َطاَعتِ ِف

کــه  اســت  وضعیتــی  مقابلــش 
معصیــت بــر شــخصیت انســان غالــب 
باشــد. حضــرت از آن تعبیــر کردنــد بــه 
ــط  ــی محی ــرش، یعن ــه عم ــی ک کس
ــده؛  ــیطان ش ــراگاه ش ــی اش، چ زندگ
چیزهایــی را کــه شــیطان دوســت 
دارد و می پســندد، انجــام می دهــد. 
ــد.  ــفره داری می کن ــیطان س ــرای ش ب
شــخصیت  محیــط  در  شــیاطین 
کریــم  قــرآن  می زننــد.  پرســه  او 
ــت  ــت معصی ــه حال ــاره کســانی ک درب
دارد،  غلبــه  آنهــا  شــخصیت  بــر 
می فرمایــد: »اْســتَْحَوَذ َعلَیِْهــُم 
ِ؛5  ــیَْطاُن َفَأنَْســاُهْم ِذْکــَر اللَّ الشَّ
شــیطان بــر آنــان چیــره شــده و خــدا 
ــیطان  ــت«. ش ــرده اس ــان ب را از یادش
ــده  ــره ش ــرده و چی ــه ک ــا غلب ــر آنه ب
ــیطان  ــراگاه ش ــه چ ــا ب ــه در اینج ک

. مجادله: 1۹.  5
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تعبیــر شــد. شــخص خــود را بــه 
ــوه  ــه در جل ــپرده، چنان ک ــیطان س ش
اول طــرف خــودش را بــه رحمــان 
ــه  ــن میان ــی ســپرده. ای ــارک و تعال تب
ــوا  ــه »َخلَُط هــم هســتند کســانی ک
ــیِّئًا؛6  ــَر َس ــا َوآَخ ــًا َصالًِح َعَم
ــا ]کاری[ دیگــر کــه  کار شایســته را ب
ــه  ــد«. گاهــی ب ــد اســت درآمیخته ان ب
طاعــت مشــغول هســتند و گاهــی بــه 
ــود را  ــر خ ــیاری از عم ــت و بس معصی
ــن  ــد. ای ــو می گذرانن ــت و لغ ــه بطال ب
ــان  ــری زندگی ش ــد جهت  گی ــروه بای گ
را بــه ایــن ســمت ببرنــد کــه بــا توبــه 
بــه  کیفیت  بخشــی  و  اســتغفار  و 
زندگــی، بــه گــروه اول ملحــق شــوند. 
وگرنــه بــه احتمــال خیلــی زیــاد جذب 

ــوند.  ــمال می ش ــاب ش اصح

بــه آنهایــی کــه در جــاده طاعــت 
افتــاده و اصحــاب الیمیــن و اصحــاب 
المیمنــه هســتند، گفتــه شــده حــاال که 
ــد و در  ــاده می روی ــن ج ــد در ای داری

. توبه: 1۰2.  6

ــد،  ــه ســیر می کنی ــات طّیب محیــط حی
ــابُِقوَن  »َوالسَّ بگیریــد:  ســبقت 
ــوَن؛۷  بُ ــَک الُْمَقرَّ ــابُِقوَن أُولَئِ السَّ
مقــّدم هســتند.  و ســبقت گیرندگان 
آنــان همــان مقربــان ]خــدا[ هســتند«. 
هســتند،  یمیــن  گــروه  در  اینهــا 
ــه  ــرعت گرفت ــن س ــروه یمی ــا گ منته
ســوره  در  کــه  گرفتــه  ســبقت  و 
ــما  ــیم را ش ــن تقس ــه ای ــه واقع مبارک
تقســیم  آن  در  می کنیــد.  مشــاهده 
ــوان  ــابقون«، عن ــم »س ــت اس تح
ابتــدای  در  و  می گیرنــد  مســتقل 
ــدال داده می شــود:  ــا م ــه آنه ســوره ب
ــَن  ــٌة ِم ــاِت النَِّعیــِم ُثلَّ ــي َجنَّ »ِف
ــَن اْلِخِریَن؛8  ــٌل ِم ــنَ َوَقلِی لِی اْلَوَّ
در باغســتان های پــر نعمــت، گروهــی 
ــران«.  ــی از متأخ ــینیان و اندک از پیش
در پایــان و جمع بنــدی ســوره مبارکــه 
ــود:  ــدال داده می ش ــا م ــه آنه ــم ب ه
ــَن  بِی ــَن الُْمَقرَّ ــا إِْن َکاَن ِم »َفَأمَّ

. واقعه: 1۰ـ11.  7

. همان: 12ـ1۴.  8
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َفــَرْوٌح َوَریَْحــاٌن َوَجنَّــُت نَِعیــٍم؛۹ 
ــان باشــد، ]در[  و امــا اگــر ]او[ از مقرب
آســایش و راحــت و بهشــت پــر نعمــت 

ــود[«.  ــد ب ]خواه

ــن  ــا در ای ــته م ــل خواس ــس حاص پ
فــراز ایــن اســت کــه عمــری را 
ــاد  ــو آب ــت ت ــا طاع ــه ب ــم ک می خواه
و پرنــور و پربرکــت باشــد. عــاوه بــر 
ْرنـِـی َمــا کاَن ُعُمــِری  ایــن »َو َعِمّ
ــش  ــک« معنای ــی َطاَعتِ ــًة ِف َ بِْذل
ایــن اســت کــه مــن در ایــن جایــگاه 
و در ایــن صــراط، ثبــات قــدم داشــته 
ــه  ــارج نشــوم و ب ــاده خ ــم و از ج باش
لطــف تــو ســرعت و ســبقت هــم 
میــزان  بــه  بســته  شــود.  روزی ام 
همــت شــخص کــه بتوانــد خــودش را 
بــه الســابقون و مقربیــن برســاند یــا در 
همــان اصحــاب الیمیــن یــا اصحــاب 
المیمنــه کارش در ایــن عالــم بــه 

ــد.  ــان برس پای

نقطــه مقابــل هــم کــه اصحــاب 
. همان: 88ـ8۹.  9

ــت.  ــمال اس ــاب الش ــئمه و اصح المش
اینجــا حضــرت فرمــود اگــر مــن به آن 
ــِإَذا کاَن ُعُمــِری  ســمت رفتــم، »َف
ــیَطاِن َفاْقبِْضنِــی  َمْرتَعــاً لِلشَّ
ــک  ــبَِق َمْقتُ ــَل أَْن یْس ــک َقبْ إِلَی
َــی« قبــل از اینکــه ُمهــر اصحــاب  إِل
شــمال یــا اصحــاب المشــئمه بــه 
پیشــانی مــن بخــورد، جانــم را بگیــر. 
در حالتــی کــه هــم طاعــت دارم و هم 
ــه ســمتی  ــی زندگــی ام ب معصیــت، ول
ــر شــخصیت  ــت ب ــه معصی ــی رود ک م
ــن صــورت  ــد، در ای ــه می کن ــن غلب م
ــن  ــدن در ای ــه مان ــک لحظ ــی ی حت

عالــم را نمی خواهــم. 

عواملی که زندگی انسان را 
چراگاه شیاطین می کند

امــا چــه چیــزی باعــث می شــود 
انســان در دام شــیاطین بیفتــد و کارش 
بــه جا هــای ســخت بکشــد؟ خــوراک 
شــیطان چیســت؟ اگــر خوراکــش 
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را فراهــم کنیــم، نفــس امــاره مــا 
بــا ابلیــس جنــی و انســی متحــد 
ــت  ــه دس ــت ب ــه دس ــود و هم می ش
ــه  هــم می دهنــد و عمــر مــا کًا مزبل

و چــراگاه شــیاطین می شــود. 

دعــای  در  را  ســؤال  ایــن  پاســخ 
هشــتم صحیفــه مبارکــه ســجادیه 
ــه  ــا مراجع ــه آنج ــتان ب ــم، دوس دادی
ــی را  ــت عوامل ــرت فهرس ــد. حض کنن
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــه می دهن ارائ
ــود و  ــلط ش ــان مس ــه انس ــیطان ب ش
ــه خــدای  ــا ب ــد از شــر آنه انســان بای
از حــرص  پناهنــده شــود.  متعــال 
ــوارد  ــایر م ــراغ س ــد و س شــروع کردن
ــی  ــای خیل ــای هشــتم دع ــد. دع رفتن
ــرورش  ــی و م ــت. بررس ــی اس عجیب
خیلــی زمــان بـُـرد. اخیــراً کــه دوســتان 
و  گذاشــته   کنــار هــم  را  بحث هــا 
هــزار  حــدود  کرده انــد،  ویرایــش 

ــده!  ــه ش صفح

1. عجب

ــر  ــا  خطرناک ت از آن فهرســت بعضی ه
ــان  ــتر گریب ــه بیش ــی ک ــتند. یک هس
مؤمنــان را می گیــرد و بــه دســته 
اصحــاب الشــمال و اصحاب المشــئمه 
می کشــاند، عجــب اســت. وقتــی کــه 
آدم خــودش را پســندید، ســقوطش 
ــی اراده و هنــرش  آغــاز می شــود. وقت
را بــرای رســیدن بــه ســعادت، کافــی 
ــاز  ــه نم ــم ک ــد من ــد و می گوی می دان
ــم، منــم کــه انفــاق می کنــم،  می خوان
منــم کــه ســحر بیــدار می شــوم، منــم 
ــن  ــم و ... ای ــم می کن ــط عل ــه بس ک

ــد.  ــراب می کن ــن کار را خ م

ــاک  ــیار خطرن ــای بس ــب از دام ه عج
ــان  ــه انس ــر ب ــه اگ ــت ک ــیطان اس ش
تمــام  انســان  کار  شــود،  مســلط 

 . د می شــو

در آن دعــا عجــب با عبارت »اســتکثار 
العمــل« معرفــی شــد. اســتکثار یعنــی 
ــاد  ــودش را زی ــر خ ــای خی آدم کاره
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کــم  را  عیب هایــش  و  گناه هــا  و 
و کوچــک ببینــد. چنیــن شــخصی 
کارش تمــام اســت. پیغمبــر اکــرم 
)صلی اهلل علیه وآلــه( نیــز فرمودنــد: حضــرت 

)علی نبیناوآله علیه الســام(  عمــران  موســی ابن 
نشســته بــود کــه ابلیــس نــزد ایشــان 
آمــد. حضــرت گفــت: »أَْخبِْرنِــي 
ــُن  ْ ــُه اِب ــِذي إَِذا َعِملَ ــِب اَلَّ نْ بِالذَّ
آَدَم اِْســتَْحَوْذَت َعلَیْــِه؛ مــرا از 
ــد  ــرگاه فرزن ــه ه ــر ده ک ــی خب گناه
آدم انجامــش دهــد، تــو بــر او مســلط 
هــم  ملعــون  ابلیــس  می شــوی«. 
ــه،  ــُه نَفُس ــواب داد: »إذا أعَجبَت ج
ــَر فــي  و اســتَکثََر َعَملَــه، و َصُغ
ــند  ــرگاه خودپس ــه؛1۰ ه ــِه َذنبُ َعینِ
ــمارد و  ــیار ش ــش را بس ــود و عمل ش
ــد«.  گناهــش در چشــم او کوچــک آی
وقتــی کــه خودشــگفتی و خودپســندی 
ــاد  ــش را زی ــد، کارهــای خوب ــدا کن پی
و گناهــش را کوچــک ببینــد، آن وقــت 
ــوم و او در  ــلط می ش ــه او مس ــن ب م

. کلینی، الکافي، ج2، ص31۴.  10

اختیــار مــن اســت. طبــق ایــن روایــت 
اگــر عجــب بــه محیــط شــخصیت مــا 
بیایــد، دســت شــیطان را بــرای تســلط 

ــد.  ــاز می کن ــا کًا ب ــر م ــه عم ب

2. غضب

خاطــر  بــه  بایــد  کــه  دوم  نکتــه 
بســپارید، غضــب اســت. معلــوم اســت 
وقتــی داریــم دربــاره غضــب صحبــت 
می کنیــم، غضــب علیــه دشــمنان 
و  پیش برنــده  کــه  نیســت  خــدا 
ــه  ــت ک ــعله ای اس ــت. ش ــازنده اس س
نــور  باطنــش  و  آتــش  ظاهــرش 
ــوظ  ــودش محف ــای خ ــت. آن به ج اس
اســت. منظــور مــا غضــب و عصبانــی 
شــدن  اســت. انســان وقتــی عصبانــی 
می شــود، شــعله ای در شــخصیت او 
شــخص  در  تــا  می شــود.  روشــن 
ــیطان  ــورد، ش ــت می خ ــه عصبانی جرق
ــه  ــودش گفت ــزد. خ ــش را می ری بنزین
ــب  ــت غض ــخص در وضعی ــی ش وقت
ــن  ــت م ــارش در دس ــرار دارد، افس ق
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ــرم.  ــم، می ب ــا بخواه ــر ج ــت و ه اس

ــی دوســت  ــت را خیل شــیطان عصبانی
ــه  دارد و عاشــقش اســت. اصــًا دیوان
برخــی  گاهــی  اســت.  عصبانیــت 
ــه  ــد ک ــت دارن ــذا را دوس ــدری غ به ق
از بــوی غــذا سرمســت می شــوند. 
کــه  غضــب  بــوی  نیــز  شــیطان 
و  سرمســت  می رســد،  مشــام  بــه 

می کنــد.  دیوانــه اش 

کســی شــروع کــرد بــه جنــاب قنبــر، 
ــام(،  ــی )علیه الس ــن عل ــام امیرالمؤمنی غ
ــن و  ــراه گفت ــد و بی ــش دادن و ب فح
اهانــت کــردن. قنبــر بــه جــوش آمــد 
ــد.  ــرف را بده ــواب ط ــت ج و خواس
فرمودنــد:  )علیه الســام(  علــی  حضــرت 
»َمْهــًا یــا َقنبــُر؛ قنبــر صبــر 
کــن«. بــا همیــن یــک جملــه نگهــش 
ــه حــال خــودش  ــر کــه ب داشــت. قنب
ــه  ــورد ک ــمی خ ــرت قس ــد، حض آم
ــت و در  ــنگینی اس ــی س ــوگند خیل س
ــوگند  ــن س ــدا ای ــای خ ــات اولی ادبی

فرمــود:  حضــرت  اســت.  فــراوان 
ــَرأ  ــَة و بَ ــَق الَحبَّ ــذي َفلَ »َفَوال
ــُن  ــی المؤم ــا أرَض ــَمَة م النََّس
ــه  ــم ب ــِم؛ قس ــِل الِحلْ ــُه بِِمث َربَّ
و  شــکافت  را  دانــه  کــه  خدایــی 
خایــق را بیافریــد، مؤمــن، پــروردگار 
ــاری  ــد بردب ــزی همانن ــا چی ــود را ب خ
ــن  ــرد«. بهتری ــنود نک ــت خش و گذش
ــدای  ــردن خ ــی ک ــرای راض ــز ب چی
ــس  ــم و نف ــر خش ــلط ب ــال، تس متع
ــیطاَن  ــَخَط الشَّ ــت. »و ل أس اس
ــا  ــیطان را ب ــِت؛ و ش م ــِل الصَّ بِِمث
ــه خشــم  ــون خاموشــی ب ــه ای چ حرب
نیــاورد«. اولیــن عضــوی کــه هنــگام 
عصبانیــت فعــال می شــود، دهــان 
اســت. همان جــا اســت کــه افســارش 
ــا  ــر اینج ــد. اگ ــیطان می افت دســت ش
انســان ســکوت کنــد و زبانــش را نگــه 
دارد، شــیطان را عصبانــی می کنــد. 
امــا شــخصی کــه دارد بــه تــو توهیــن 
ــد،  ــی می کن ــو را عصبان ــد و ت می کن
ســکوت  و  اســت  احمق هــا  جــزء 
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بهتریــن عقوبــت بــرای احمــق اســت: 
»و ل ُعوِقــَب الحَمــُق بِمثــِل 
ــه  ــق ب ــُه؛11 و احم ــکوِت َعن السُّ
ــل او  ــکوت در مقاب ــد س ــزی مانن چی

ــد«. ــازات نش مج

3. رها سازی نفس در میان 
شهوات

ــردن  ــا ک ــت از ره ــارت اس ــوم عب س
ــان  ــتهیات. هم ــط مش ــس در محی نف
کــه تعبیــر می شــود بــه شــهوت. 
ــاط  ــه در ارتب ــی ک ــًا جا های مخصوص
ــای  ــرم جرقه ه ــا نامح ــاط ب ــا اخت ب
از  این هــم   می خــورد.  خطرناکــی 
ــان  ــار انس ــه افس ــت ک ــواردی اس م
می دهــد.  شــیطان  دســت  بــه  را 
مواظــب  فرموده انــد  هــم  آنجــا 
ــانی  ــتهیات نفس ــید. مش ــان باش خودت
ــت و  ــانی را مراقب ــته های نفس و خواس

ــد.  ــرل کنی کنت

ــران  ــا از پیامب ــن زکری ــاب یحیی اب جن

. شیخ مفید، األمالي، ص118.  11

ــرآن  ــش در ق ــه نام ــت ک ــی اس اله
ــهادت  ــرف ش ــه ش ــده و ب ــم آم کری
ــه  ــم ب ــهادتش ه ــده. ش ــّرف ش مش
ــام(  ــداهلل )علیه الس ــرت اباعب ــهادت حض ش
از  را  ســرش  دارد.  شــباهت  خیلــی 
شــخصیت  کردنــد.  جــدا  بدنــش 
ــی  ــوی و پرعبادت ــی خــاص و معن خیل
ــام(  ــی )علیه الس ــاب یحی ــن جن ــت. بی اس
ــکل  ــی ش ــون گفتگوی ــس ملع ــا ابلی ب
ــید:  ــیطان پرس ــه از ش ــت. از جمل گرف
آیــا تــا بــه حــال موفــق شــدی مــرا به 
دام بینــدازی؟ گفــت: نــه، امــا خصلتــی 
داری کــه مــن خیلــی دوســتش دارم و 
ــق  ــق موف ــن طری ممکــن اســت از ای
ــو را بفریبــم. حضــرت یحیــی  شــوم ت
ــت: آن ویژگــی چیســت؟ شــیطان  گف
گفــت: تــو خیلــی پرخــوری. حضــرت 
ــی  ــنید، خیل ــن را ش ــی ای ــی وقت یحی
ناراحــت شــد و گفــت: از همیــن حــاال 
بــا خــدای متعــال پیمــان می بنــدم تــا 
زمانــی کــه بــه ماقــات حــق تبــارک 
و تعالــی برســم، دیگــر خــودم را ســیر 
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ــا  ــه و تنه ــد باخت ــیطان دی ــم. ش نکن
امیــدش بــرای گمــراه کــردن حضــرت 
ــت:  ــذا گف ــه؛ ل ــی از دســتش رفت یحی
می کنــم  عهــد  خــدا  بــا  من هــم 
ــرای  ــر ب ــد دیگ ــه بع ــن ب ــه از ای ک

هیچ کســی خیرخواهــی نکنــم.12 

تأثیر کیمیای برکت بر عمر 
انسان

ْرنـِـی َما کاَن  در بررســی فــراز »َو َعِمّ
ــک«،  ــی َطاَعتِ ــًة ِف َ ــِری بِْذل ُعُم
بایــد بــه کلمــه ی خیلــی فوق العــاده ی 
برکــت اشــاره کنیم. قــرآن کریــم بیان 
ــی  ــی دارد حضــرت عیســی در معرف م
خــود از ایــن واژه اســتفاده کــرد و 
ــَن  ــاَرًکا أَیْ ــي ُمبَ ــود: »َوَجَعلَنِ فرم
ــَاِة  ــي بِالصَّ ــُت َوأَْوَصانِ ــا ُکنْ َم
ــا؛13 و هــر  َکاِة َمــا ُدْمــُت َحیًّ َوالــزَّ
جــا کــه باشــم، مــرا بابرکــت  ســاخته و 
تــا زنــده ام، بــه نمــاز و زکات ســفارش 

. شیخ طوسي، األمالي، ص3۴۰.  12

. مریم: 31.  13

کــرده اســت«. آنهایــی کــه عمرشــان 
عریــض اســت، دانــه ای کــه در محیط 
ــه  ــد، هفتصــد دان شخصیتشــان می افت
می شــود؛ چنان کــه خــدای متعــال 
ــد،  ــاق می کنن ــاره کســانی کــه انف درب
می گویــد: »َمثَــُل الَِّذیــَن ُینِْفُقــوَن 
ِ َکَمثـَـِل  أَْمَوالَُهــْم ِفــي َســبِیِل اللَّ
َحبَّــٍة أَنْبَتـَـْت َســبَْع َســنَابَِل ِفــي 
ــل  ــٍة؛1۴ َمَث ــُة َحبَّ ــنْبُلٍَة ِمائَ ُکلِّ ُس
]صدقــات [ کســانی کــه امــوال خــود را 
ــد  ــد، همانن ــاق می کنن ــدا انف در راه خ
دانــه ای اســت کــه هفــت خوشــه 
ــد  ــه ای ص ــر خوش ــه در ه ــد ک برویان

ــه باشــد«.  دان

عوامل برکت آفرین

1. همنشینی با قرآن کریم

طّیبــه  حیــات  می خواهیــد  اگــر 
نصیبتــان شــود و دارای عمــر مبــارک 
بعضــی  پاکیــزه شــوید،  زندگــی  و 

. بقره: 261.  14
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چیزهــا را بایــد خیلــی جــدی بگیریــد. 
یکــی همنشــینی بــا قــرآن کریــم 
ــرآن  ــا ق ــد ب ــامل پیون ــه ش ــت ک اس
ــر در  ــظ و تدب ــاوت و حف ــم و ت کری
ــط  ــر، خ ــا باالت ــه ی اینه آن، و از هم
ــا  ــی ب ــت و زندگ ــرای زیس ــن ب گرفت

قــرآن کریــم می شــود. 

2. ارتباط با سرچشمه های 
برکت

بــا  قلبــی  و  فکــری  اتصــال  دوم 
انســان هایی اســت کــه سرچشــمه 
برکــت و کلیــددار خزائــن بــرکات 
ــی،  ــری، عاطف ــس فک ــتند. ان اهلل هس
روحــی، مودتــی و قلبی با اولیــای خدا، 
ــه عمــر انســان برکــت می دهــد. در  ب
ــب  ــه حس ــه ب ــی ک ــان کس ــن می ای
بحث هــای فنــی ســفره دار برکــت 
در دســتگاه الهــی اســت، حضــرت 
طاهــره،  صدیقــه  زهــرا،  فاطمــه 
ــرت  ــاب حض ــت. از الق ــام اهلل علیها( اس )س

ــرای اهــل  مبارکــه اســت. وجــودش ب

ــل  ــرای اه ــت، ب ــت اس ــمان برک آس
ــت  ــرای زیس ــت، ب ــت اس ــن برک زمی
ــرای زیســت  ــی برکــت اســت، ب دنیای
ــرای زیســت  برزخــی برکــت اســت، ب
ــر از  ــک ذک ــت. ی ــت اس ــی برک قیامت
طریــق او خــدای متعــال بــه شــما داده 
ــاره اش  کــه امــام صــادق )علیه الســام( درب
گفتــه اســت: »تســبیح حضــرت زهــرا 
فریضــه،  تعقیــب هــر  در  روز  هــر 
هــزار  آوردن  به جــا  از  مــن  نــزد 
ــر  ــر روز محبوب ت ــاز در ه ــت نم رکع
ــه  ــی ک ــزار رکعت ــه ه ــت«.15 البت اس
ــن  ــد. ای ــام( بخوان ــادق )علیه الس ــام ص ام

برکــت.  می شــود 

3. اتصال با ...

مــوارد دیگــری کــه بــه عمــر برکــت 
ــت از:  ــارت اس ــد، عب می ده

ـ اتصــال بــه زمان هــای مبارکــه، 
ــعبان و  ــاه ش ــاه رمضــان و م ــد م مانن

ــب  ــاه رج م
و  األعمــال  ثــواب  . شــیخ صــدوق،   15

ص163. ج1،  األعمــال،  عقــاب 
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ـ اتصــال بــه مکان هــای مبــارک، 
و  حرم هــا  مســجد،  ماننــد 

خــدا  اولیــای  زیارتگاه هــای 

ــه  ــت ک ــای بابرک ــا آدم ه ــت ب ـ رفاق
برکــت علمــی، عملــی، نــوری، ایمانــی 

ــد.  و جهــادی دارن

ـ حسن خلق و صله رحم 

ــه  ــتغفار، نقط ــتغفار، اس ــتغفار، اس ـ اس
ــت.  ــکن اس ــب و عجب ش ــل عج مقاب
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــم خداون امیدواری

ــد.  ــا کن ــب م ــراوان نصی ف

ـ در روایتــی دیــدم رفــق، یعنــی مــدارا 
ــای  ــا و بداخاقی ه ــت و آزاره ــا اذی ب
دیگــران، مخصوصــًا نزدیکانــی ماننــد 
پــدر و مــادر یــا همســر و فرزنــد، 

ــی آورد.  ــت م برک

ـ حلم 

ـ صدقــه و انفــاق و خوشــحال کــردن 
دیگــران 

خداونــد توفیــق عمــل بــه ایــن مــوارد 
را بــه مــا و شــما فــراوان کرامــت 

ــد. فرمای
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