هشت کلید طالیی
د نیا ت ق و ا توکل صالح

راضی رحمت دوست صدقه
شاگردان امام صادق (ع) زیاد بودند .در میان آنان ،شاگردی بود که رفتار امام (ع) نسبت به او خیلی متفاوت بود که گاایی برخای را
به شگفتی وامیداشت .روزی او وارد کالس شد .امام صادق (ع) از دیدنش بسیار شاد شاد .در آن مللاس دیگار شااگردان یام ضا ار
بودند .امام صادق (ع) او را در نزدیا و کناار خاویش نشااند .ایان رفتاار اماام (ع) شااگردان را کاه آناان یام از شخصایتیای علمای
بودند ،شگفتزده ساخت .وقتیکه امام (ع) آثار شگفتی را در چهره شاگردان دید که چرا به او اینچناین اضتارام کارده اساتی گاویی باا
تعلب بسیار در قلبشان از خود میپرسیدند و با خود میگفتند :مگر او کیستی

امام صادق (ع) به شاگردان خود فرمود :شما که سال یاست در کالس درس شرکت میکنید چه درسای آموختهایادی یکای از شااگردان
عرض کرد :در مکتب شما یشت درس آموختهام .امام (ع) فرمود :بگو .گفت :یشت آموزه من از کالس درس شما یشت کلید طالیی
برای سعادت است که چنین می باشد:

صالح
 .1دیدم یر چه را مردم دوست دارند ،از آنان لدا میشود .گفتم من چیازی را بایاد دوسات داشاته باشام کاه از مان لادا نشاود و دل باه

چیزی ببندم که یمراه من شود و آن ،عمل ( ص ا ل ح

)  ...است .کار خوب است که از من لدا نمیشود .امام صادق (ع) فرمود:

به خدا قسم درست فهمیدی .پیامبر (ص) فرمود :عمل ( ص ا ل ح )  ،...زیاد است اما عامل به آن ،کم است.
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تقوا
 .2گرامیترین شما با ( ت ق و

ا)  ...ترین شماست ]۲[.دیدم عدهای از مردم به نسب و گرویی به ثروت و برخی دیگر به فرزناد

افتخار میکنند .اما من افتخار بزرگ را در فرمایش خادا ( ت ق و

ا)  ...دیادم .اماوال و اوالد یام وسایله آزمایشاند ]۳[.مباادا آن یاا

شما را از خدا غافل کند که اگر چنین کنند از زیانکارانبد]۴[.
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 .پیامبر (ص) فرمود :عمل خیر ،زیاد است اما عامل به آن ،کم است ،مداومت بر کار خیر ،مضبوبترین عمل است ،اگرچه آن عمل کم باشد،
عمل خیر ،رنلش میرود ولی لذتش میماند ،مداومت بر عمل خیر ،باعث شکلگیری  ٩چیز میشود :ترک زشتییا ،دوری از سبکسری ،خروج
از گناه ،رسیدن به مقام یقین ،آرزوی رستگاری ،اطاعت خداوند ،دوری از شیطان ،پذیرش عدالت ،گفتن ضرف ضق .خصال الصدوق للد  ۱صفضه
.۷۷

راضی
 .3دیدم مردم فقاط بارای کساب روزی تاالش میکنناد در ضاالی کاه یادف رسایدن باه مقاام عبودیّات اسات.

روزی دینده خداست ،یم قدرت دارد و یم ّقوت .پاس باه وعاده خادا آرام و باه کالماش ( ر ا ض ی

)

 ...شدم .قصد کردم آنچه را خدا میخواید انلام دیم ،نه آنچه را خود میخوایم] ۵[.

دوست
 .4دیدم که بع ی از مردم به خاطر کینهای که از یکدیگر دارند ،با یم دشمنند .در ضالی کاه
خدا مای فرمایاد :شایطان دشامن آشاکار شماسات ]۶[.پاس دشامن خاود را شاناختم و دشامنی باا
مردم را کنار گذاشتم و با آنان ( د و س ت )  ...شدم.

رحمت
 .5وقتاای خاادا را

ااامن روزی دیاادم ،نساابت بااه کساای ضسااادت نکااردم و افسااوس آنچااه را از

دست دادهام ،نخوردم ( .ر ح م ت )  ...خدا بهتار و بیشاتر از آن چیازی اسات کاه بارای خاود
لمع کردهام]۷[.

د نیا
 .6دیدم مردم سرگرم دنیا و از آن شادمانند .اما سخن خدا را شنیدم :کسی کاه از مقاام پروردگاار خاود خاوف دارد و نفاس را از یاوی
باز دارد ،لایگایش بهشت است ]۸[.پس عمر را در این صرف کردم که خود را از یوای نفس باز دارم که ویژگی دنیا ،سارگرمی و
تل ّمل پرساتی و فخرفروشای اسات ]٩[.یارکس بداناد خادا او را میبیناد و آنچاه میگویاد را میشانود و یار عملای را کاه انلاام میدیاد
میداند ،این عِلمش باعث میشود که از اعمال بد باز بماند .او یمان کسی اسات کاه از مقاام ربّ خاوف دارد و نفاس خاود را از یاوی
باز میدارد ]۱۱[.امام علی (ع) فرمود :برای شما از دو چیز بیش از یمه میترسم؛ تبعیت از یوای نفس و آرزویای طوالنی]۱۱[.

صدقه
 .7دیدم سعی مردم در ضفظ آن چیزی است که دوسات دارناد و مان قاول خادا را شانیدم :یار کسای کاه باه خادا قارض بدیاد ،مان آن را
م اعف میکنم .پس آنچه را که دوست داشتم در راه خدا قرض دادم تا برای من ذخیرهای شود ]۱۲[.ثواب صدقه  ۱۱برابر است اما
ثواب قرض  ۱۸برابر است]۱۳[.

توکل
 .8دیدم برخی از مردم به سالمت بدن ،بع ی به اموال و عدهای دیگر یم به دوستان خود تکیه دارند .اما من شنیدم :کسی که تقاوای
الهی پیشه کند ،خدا راه نلاتی برایش فرایم میکند و او را از لایی که گمان ندارد روزی میدید .یارکس بار خادا توکال کناد ،کفایات
امرش را میکند ]۱۴[.پس بر خدا توکل کردم.

امام صادق (ع) به شاگردان خود فرمود :به خدا قسم ،چکیاده تعاالیم تاورات ،انلیال ،زباور و قارآن باه ایان یشات مطلبای کاه او از ماا
آموخته ،بازمیگردد و بر مضور این یشت مسأله دور میزند]۱۵[ .

[] ۱پیامبر (ص) فرمود :عمل خیر ،زیاد است اما عامل به آن ،کم است ،مداومت بر کار خیر ،مضبوبترین عمل است ،اگرچه آن عمل کم باشاد ،عمال خیار ،رنلاش مایرود ولای لاذتش میماناد ،ماداومت بار عمال
خیر ،باعث شکلگیری  ٩چیز میشود :ترک زشتییا ،دوری از سبکسری ،خروج از گناه ،رسیدن به مقام یقاین ،آرزوی رساتگاری ،اطاعات خداوناد ،دوری از شایطان ،پاذیرش عادالت ،گفاتن ضارف ضاق .خصاال
ارفوا ِإنَّ أ َ ْک َر َمک ْم ِع ْن َد َّ ِ
علِیم َخ ِبیر؛ ای مردم ! ما شما را از ی
ّللا َ
الصدوق للد  ۱صفضه َ ]۲[.۷۷یا أَیُّ َها النَّاس ِإنَّا َخلَ ْقنَاک ْم مِ نْ ذَکَر َوأ ْنثَى َو َل َع ْلنَاک ْم شعوبًا َوقَ َبا ِئ َل ِلت َ َع َ
ّللا أَتْقَاک ْم ِإنَّ َّ َ

مرد و زن آفریادیم و شاما را تیرهیاا و

قبیلهیا قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینیا مالک امتیاز نیست) گرامیترین شما نزد خداوناد باا تقاواترین شماسات؛ خداوناد داناا و آگااه اسات ! آیاه  ۱۳ساوره الضلارات .تقاوی در یا

لملاه ،طاعات خادا ،یعنای

انلام والب و ترک گناه است ]۳[.تغابن .۱٥ ،امام صادق (ع) فرمود :والیت علی (ع) را داشته باشم بهتر از آنست که فرزند او باشم ،چون فرزند علی بودن ف یلتی از لانب خادا اماا والیات ،والاب الهای اسات.
ملموعه ورام ،آداب و اخالق در اسالم ،ترلمه تنبیه الخاواطر ص  ]۴[.۵۵۵مناافقون ]۵[.٩ ،ضتماا ً بایاد بارای کساب روزی تاالش کنایم ،اماا بادانیم :از ماا ضرکات اسات و از خادا برکات .برکات ماال مهام اسات ،ناه
کثرت آن .پیامبر (ص) و ایل بیت (ع) ،در امور دنیوی به ضد کفاف و عفاف از خدا میخواستند .یعنی به میزانای کاه آبارو ضفاظ شاود و دستشاان رو باه کسای دراز نشاود .بارای ایان مقادار کاه خاود عباادت اسات،
تاالش میکردناد و بااقی زماان را صاارف عبودیات خادا میکردناد .عبودیات ،اطاعاات اوامار خادا و تارک نااوایی اوسات .نمااز و روزه ،مکاارم اخاالق ،ضساان خلاق ،نیکای باه پادر و مااادر ،صاله رضام ،مهاار نفااس و
خودسازی ،کارآفرینی التماعی و از ثمرات آن انفاق در راه خدا ،وقف اموال ،باقیات الصالضات ،کم

به فقرا و ایتام و ستمدیدگان و  ،...یمگی عبادت است.ضساب کنیم چقادر عباادت مایکنیم ی ! آنچاه خادا از ماا

عادو مباین  ...آیاا باا شاما
خواسته را کنار گذاشتیم و فقط دنبال درآمد یستیم ،در ضالی که خداوند وعدهی رزق و روزی را پس از تالش به ما داده است ]۶[.أ َ لَ ْم أ َ ْع َه ْد إِلَیْک ْم یا بَنا آد ََم أَنْ ال تَعْبادوا الشَّایْطانَ إِنَّاه لَکا ْم َ
عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید  ،که او برای شما دشمن آشکاری استی  ...سفارش نکردم که با پیروی از شیطان او را پرستش نکنید  ،زیرا او دشمن آشکار شماسات ی یاس ]۷[۶۱٫ ،بع ای از
مردم در رزق و روزی به یکدیگر ضسادت میکنند ،در ضالی که خداوند روزی مردم را تقسیم کرده است .بع ی را باه درلااتی برتاری داده اسات تاا باار زنادگی عادهای دیگار را باه دوش بگیرناد و آنهاا را کما
کنند .او ضکیم است و مصالح و مفاسد ما را میداند .او قدیر است پس عالز از اعطاء روزی بیشتر نیست .او علیم است پاس غافال از ماا نیسات .او کاریم اسات پاس باه ماا بخال نادارد .پاس اگار بایش از ایان ناداده،
ضتما ضسابی دارد و بندگان صالح خدا به او اعتراض نمیکنند .امام سلاد (ع) به ابوضمزه ثمالی فرمود :بین الطلوعین (از اذان صبح تا طلوع آفتاب) را نخوابند ،که ایان سااعت ،وقات تقسایم روزی اسات .ال ت َناا َمنَّ
لْری َها .یرگز قبل از طلوع خورشید نخواب که مان آن را برایات خاوب نمایدانم ،زیارا خدواناد در آن وقات ،روزی بنادگانش
سِم فِی َذ ِل َ ْال َو ْق ِ
قَب َل طلوعِ الشَمس فَ ِانّی اکریها لَ َ إِنَّ للاَ یقَ ّ
ت أَرْ زَ اقَ ْال ِعبَا ِد َ
علَى أ َ ْیدِینَا ی ِ
َان؛ یر كس را كه از ایستادن به پیشگاه پروردگارش ترسیده باشاد دو بهشات اسات .الارضمن ]٩[۴۶٫ ،اِ ْعلَماوا أَنَّ َماا ْال َضیَاا الا ُّد ْنیَا
را به دست ما تقسیم میکند .بضاراالنوار ،ج ،۴۶صَ ]۸[.۲۳و ِل َمنْ خ َ
َام َربِّ ِه َلنَّت ِ
َاف َمق َ
ار نَ َباته ث َّم َی ِهیج فَت ََراه مصْافَرا ا ثا َّم َیكاون ض َ
عاذَاب شَادِید َو َم ْغف َِار مِانَ َّ ِ
ّللا َو ِر َْاوان ۖ َو َماا ْال َض َیاا الا ُّد ْن َیا ِإ َّال َمتَااع
لَ ِعب َولَ ْهو َو ِزینَة َوتَفَاخر َب ْینَك ْم َوتَكَاثر فِ ْاْلَمْ َوا ِل َو ْاْل َ ْو َال ِد ۖ َك َمث َ ِل َ
طا ًماا ۖ َوفِا ْاْلخِ َار ِ َ
غیْث أ َ ْع َل َ
ب ْالكفَّ َ
ور؛ بدانید كه زندگى اینلهانى بازیچه است و بیهودگى و آرایش و فخرفروشى و افزونلویى در اموال و اوالد .یمانند بارانى به وقت است كاه روییادنیهایش كاافران را باه شاگفت افكناد .ساپس پژمارده مىشاود
ْالغر ِ
و بینى كه زرد گشته است و خاشاك شده است .و در آخرت نصیب گرویى عاذاب ساخت اسات و نصایب گرویاى آمارزش خادا و خشانود او .و زنادگى دنیاا لاز متااعى فریبناده نیسات.ساوره ضدیاد ]۱۱[.۲۱ ،ی ْعلَام
ْین َو ما ت ْخفِی الصُّدور.سوره غافر ،آیه  ۱٩٫ینگامی که از معنی این آیه از ض رت صادق (ع) سؤال کردند ،فرماود :اَلَا ْم ت َ َار اِلَای الرَّ لا ِل ی ْنظار اِلای الشَّای ء َو کاَنّاه الی ْنظار اِلَیاه ،فَاذ ِل
خائِنَةَ اْلع ِ

خائِنَاةَ االَعْاین .آیاا

ندیده ای گاه انسان به چیزی نگاه می کند اما چنین وانمود می کند که به آن نگاه نمی کندی این نگاه یای خیانت آلود است .شیخ صدوق ،معانی االخباار ،ترلماه شایخ عبادالعلی مضمادی شاایرودی ،ج  ،۱چاا دوم،
ع ْال َهوی ،ا َ ّما طول اال َْۖ َم ِل فَی ْنسِی ا ْ
ق .یماناا بارای شاما
علَیْک ْم إِثْنَی ِْن :طو َل اال َْۖ َم ِل َو اتِّبا َ
الخِ َرهَ َو ا َ ّما إِتِّباع ْال َهاوی فَإِنَّاه یَصا ُّد َ
تهران :دار الکتاب االسالمیه ،۱۳۷۷ ،ص  ]۱۱[۳۳۵٫امام علی (ع) :إِنَّما ا َ ْخشی َ
ان ْال َضا ّ ِ
ع ِ
از دو چیز میترسم :درازی آرزو و پیروی یوای نفس؛ درازی آرزو سبب فراموشی آخارت مای شاود و پیاروی از یاوای نفاس ،آدمای را از ضاقّ بااز مای دارد .نهاج البالغاه ،خطباه  ۴۲٫الزماهی اطاعات از خادا،
روضیه تعبد است .تعباد ،یعنای انلاام عمال بارای خادا .ماثال روزهداری انساان بایاد بارای اطاعات امار خادا باشاد ناه باه نیات الغاری !! مرضلاه بااالتر از تعباد ،انقیااد اسات .ایان روضیاه باعاث انلاام مساتضبات و تارک
ّللا َی ْقا ِبض َو َیبْساط َو ِإلَیْا ِه ترْ َلعاونَ  .كیسات كاه باه خادا قارض الضسانه دیاد ،تاا خادا بار آن چناد برابار بیفزایادی خادا
ِیر ً ۖ َو َّ
ّللا قَرْ ًا َض َ
سنًا فَی َ ا ِعفَه لَه أ َ ْ َعافًا َكث َ
مکرویات در انسان میشودَ ]۱۲[.منْ ذَا الَّذِي ی ْق ِرض َّ َ
ص ا َدقَة بِعَ ْشا ِار اَمْ ثالِهااا
تنگدسااتى دیااد و تااوانگر بخشااد و شااما بااه سااو او باااز گردانااده مىشااوید .بقااره ]۱۳[۲۴۵٫ ،پیااامبر (ص) فرمااود" :شاابى کااه بااه معااراج باارده شاادم ،ایاان نوشااته را باار در بهشاات دیاادم" :اَل َّ
عشَر"؛ صدقه ده برابر پاداش دارد و قرض الضسنه ییلده برابر .اسد الغابه ،ج  ،۱۶ص « ۳۱۸٫کسیکه به مالباختهای ،مالی را قرض دیاد و در بازپرداخات مهلات دیاد تاا عملاش را از ناو شاروع
َو ْالقَرْ ضبِثَمانِیَةَ َ
کند ،خداوناد باه ازاء یار دریام آن ،یازار قنطاار دریام بهشاتی باه او میدیاد ».قنطاار ،پوسات گااو را خاالی کاردن و از طاال و لاوایر پار کاردن اسات .و بااز ایشاان فرماود« :اگار کسای در قارض ،مضتااج بارادر
مسلمانش شود و او قادر به قرض دادن باشد ،اگر این کار را نکند خداوند استشمام بوی بهشت را بر او ضرام میکند ».اگر خواستیم که خود و لامعه را به مکتاب اماام صاادق (ع) نسابت بادییم ،ماالک و معیاارش
عدل مِ نكم َوأَقیموا الشَّاها َد َ ِ َّ ِ
عظ
لِل ۖ ٰذلِكام یاو َ
فارقوینَّ بِ َمعروف َوأَش ِهدوا ذَ َوي َ
گفتار و رفتار ض رت است .سعی کنیم زینت ایل بیت باشیم ]۱۴[.سوره مبارکه الطالق آیه  .۲فَإِذا بَلَغنَ أ َ َللَهنَّ فَأَمسِكوینَّ بِ َمعروف أَو ِ
بِ ِه َمن كانَ یؤمِ ن بِ َّ ِ
خرلًا :و چون عده آنها سرآمد ،آنها را بطرز شایستهای نگه دارید یا بطرز شایستهای از آنان لدا شوید؛ و دو مارد عاادل از خودتاان را گاواه گیریاد؛ و
الِل َوالیَ ِ
ّللا یَل َعل لَه َم َ
وم اْلخِ ِر ۖ َو َمن یَت َّ ِ
ق َّ َ
شهادت را برای خدا برپا دارید؛ این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده میشوند ! و یر کس تقوای الهی پیشه کند ،خداوند راه نلاتی برای او فرایم میکناد ،ساوره مبارکاه الطاالق آیاه .۳
علَى َّ ِ
ادرا :و او را از لاایی کاه گماان نادارد روزی میدیاد؛ و یار کاس بار خادا تو ّکال کناد ،کفایات امارش را
مار ِه ۖ قَاد َلعَا َل َّ
ّللا لِكا ِّل شَا ء قَ ً
َو یَرزقه مِ ن َضیث ال یَضتَسِب ۖ َو َمن یَت ََو َّكل َ
ّللا باا ِل أ َ ِ
ّللا فَه َو َضسبه ۖ إِنَّ َّ َ
میکند؛ خداوند فرمان خود را به انلام میرساند؛ و خادا بارای یار چیازی انادازهای قارار داده اسات ! تقاوی یعنای آنلاا کاه خادا دوسات دارد ،ضا ار باشای؛ و یرلاا کاه نمیپساندد ،نباشای .خداوناد یمیشاه تاو را در
اطاعت خود ببیند اما در گناه ،تو را نبیند .توکل یعنی بدانی «ییچکس لز خداوند در امور تو مؤثر نیست ».ضکمت خدا اقت اء میکند کاه اماور ایان عاالم باا ابازار ماادی مضقاق شاود .بارای درماان بایاد باه پزشا
مرالعه کرده و دارو مصرف کنیم ،اما بدانیم تأثیر طبیب و دارو با خداست .شفاء نزد اوست ]۱۵[.ملموعه ورام ،آداب و اخالق در اسالم ،ترلمه تنبیه الخواطر ص ۵۵۵

