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سبکنگرش

سبک آرامش

مهمترین مرحله ایمان که میتواند موجب
آرامش در وجود انسان شود ،این است که
انسان در عمل و رفتار ،آنچه بر زبان جاری
ک�رده را پیاده کند .درخت ایم�ان نیز نیاز
به مراقبت از آفات دارد وگرنه آدمی دچار
خطا میش�ود .اگ�ر در ایمان انس�ان ظلم
ظاهر ش�ود ،آرامش را از ما سلب میکند؟

آفت کینه و انتقام را از دلت پاک کن

حجتاالسالم علیرضا فرهنگ

*

از راههای کسب آرامش در زندگی ،ترک ظلم و آزار و
اذیت دیگران است .هرچند ایمان به خدا برای انسان
یک امنیت و آرامش نس�بی میآورد اما ایمان اگر با
همه ابعادش م�ورد توجه قرار گی�رد میتواند برای
انسان آرامشی مثالزدنی به ارمغان آورد .اگر ایمان
رفتار ما را تحت تأثیر قرار نده�د ،به همان اندازه از
آرامش ما کم میش�ود .برای اینکه این مطلب بهتر
برای ما مشخص ش�ود ،بهتر اس�ت به معنای ایمان
بیش�تر و بهتر توج�ه کنیم .ائم�ه معصومین(ع) در
تعریف ایمان در روایت�ی فرمودهاند :االیمان معرفه
بالقلب :یعن�ی «مرحل�ه اول ایمان ش�ناخت قلبی
اس�ت ».یعنی با دل و قلب خود خ�دا را قبول کنی.
در مرحله بعد اقرار به آنچه در دل و قلب خود قبول
کردهای اس�ت .یعن�ی همان نی�ت قلبی خ�ود را با
اعتقاد به زبان ج�اری کنی .همین مرحل�ه از ایمان
نیز اثر خ�ود را دارد اما مهمترین مرحل�ه ایمان که
میتواند آثار زیادی از جمله آرامش در وجود انسان
ایجاد کند ،مرحله سوم است .یعنی انسان در عمل و
رفتار آنچه بر زبان جاری کرده است ،پیاده کند .اما
درخت ایمان نیز نیاز به مراقبت از آفات دارد وگرنه
آدمی دچار خطا میش�ود .چرا اگر در ایمان انسان
ظلم ظاهر شود ،آرامش را از ما سلب میکند؟ و این

یا رفتار ناشایستی داشت ،نباید دیگری نیز روش او را در
زندگی ادامه دهد ،بلکه باید او با اخالق و رفتار شایسته
جلوی ظلم را بگیرد .اگر به دنبال ظلم و انتقام نباش��د،
یقیناً این رفتارها متوقف میشود و حداقل به اختالفات
شدیدتری تبدیل نمیشود .ایمان باعث میشود انسان
در جایی هم که حقی از او پایمال ش��ده ،برای رسیدن
به حق خود دست به کارهای خالف شرع و دین نزند و
همین امر باعث آرامش او میشود .نباید انسان در برابر
رفتار ناشایست عمل ناشایست انجام دهد وگرنه خود او
نیز شایسته مذمت و نکوهش میشود.

ظلم به دیگران دلمان

را ناآرام و تاریک میکند

ظلم ،فرصت جبران را از انسان میگیرد
و ناآرامی میآورد .دلیل اینکه ظلم باعث
ناآرامی میش��ود ،این اس��ت که وقتی
انسان به کس��ی ظلم میکند ،این ظلم،
تاریکی دل م��یآورد .یعنی کس��ی که ظل��م میکند
مشخص است نسبت به تبعات این کارها غافل است و
وقتی انس��ان غافل ش��د ،دل او تاریک میشود .در این
صورت است که آرامش ندارد .انسانهایی که ایمانشان

نکته مهمی اس�ت که ابعاد آن را با ه�م میخوانیم.

مراقب باشید در دام کینهتوزی نیفتید
وقتی انسان نس��بت به دیگران ظلم کند ،در
واقع به دنبال حل مش��کل نیس��ت ،بلکه به
دنبال انتقام اس��ت .کس��ی هم که به دنبال
انتقام اس��ت ،در درون او نوعی کینه و بددلی
نس��بت به کس��ی که به او ظلم کرده یا خطایی کرده،
صورت میگیرد که همین امر باعث ناآرامی در زندگی
میش��ود .چرا در مواق��ع دیدن ظل��م در زندگی ،ظلم
نکردن آرامش میآورد؟ وقتی ش��خصی نس��بت به ما
خطایی کرد ی��ا از روی نادانی برخورد ناشایس��تی با ما
کرد ،ما نباید مقابله به مثل کنیم .برای اینکه آرامشی در
وجود ما ایجاد شود باید ظلم را بررسی کرد .اگر مشکل
شخصی است ،باید روحیه عفو و بخشش از خود نشان
داد؛ چراکه این عفو و گذشت خود باعث آرامش میشود
و بذر کینه را از دل بیرون میبرد .خدای متعال چه زیبا
فرمودهاند :نسبت به اشتباه دیگران روحیه عفو داشته
باشید .آیا دوست ندارید خدا نیز از خطای شما بگذرد؟
در حالی که خدای متعال بسیار بخشنده و مهربان است.
پس شما نیز ببخشید.
انس��انهای ب��ا گذش��ت روح بزرگ��ی دارن��د؛ چراکه
توانس��تهاند در برابر ظلم دیگر افراد ،خ��ود را مدیریت
و آرامششان را حفظ کنند .از این رو در روایات گویند
انسان با گذشت قدرتمند اس��ت .بردبار کسی است که
قدرت داشته باش��د انتقام بگیرد اما عفو کند .به خاطر
همین ،روح انس��ان با گذش��ت بزرگ اس��ت و همین
باعث آرامش اوس��ت .وقتی در زندگی بین زن و شوهر
نیز روحیه عفو و گذش��ت حاکم ش��د ،روحی��ه ظلم و
انتقامجویی میرود.

درصدد انتقام نباشید
دلیل دیگ��ری که ظل��م باع��ث ناآرامی
میشود ،این است انسانی که ظلم میکند،
در واقع دارد حق کسی را پایمال میکند
و وقتی حق کس��ی پایمال ش��ود ،طرف
مقابل در مقاب��ل این رفتار س��اکت نمیماند و درصدد
انتقام برمیآید .همین امر باعث میشود هر دو به دنبال
انتقام از یکدیگر باشند .در این صورت فکر آنان به جای
اینکه به مسائل دیگر زندگی مشغول شود و نعمتهای
دیگر را در زندگی ببینند ،به انتق��ام و غلبه بر یکدیگر
مشغول میشوند و همین امر باعث ناآرامی میشود.
زن و شوهری که در زندگی نسبت به یکدیگر ظلم کنند،
آرامش ندارند اما اگر یک نفر اشتباهی کرد ،ظلمی کرد

را با ظلم آلوده نمیکنند ،دلی نوران��ی دارند و اگر هم
جایی ظلمی کردند ،درصدد جبران آن برآمده و جلوی
ظلم دیگ��ری را نیز میگیرند .انس��ان ب��ا ایمان دنبال
جبران اش��تباهات خود اس��ت و همین باعث آرامش
بیشتر در زندگی او میش��ود .قرآن میفرماید :خداوند
سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد تا آنها خودشان وضع
خود را تغییر دهند .یعنی اگ��ر بخواهیم زندگی آرامی
داشته باشیم ،باید خودمان درصدد ایجاد تغییرات در
خودمان باش��یم .فقط کافی اس��ت کمی در احادیث و
روای��ات ائمه و معصومین دقیقتر ش��د ت��ا بهتر بتوان
محتوای اخالقی این روایات را فهمید .آن وقت به راحتی
جلوی بسیاری از ظلمها گرفته و روحیه گذشت و عفو
در وجود انسان تقویت میشود.

رضایت از وضع موجود زندگی
از راههای مهم ایج��اد آرامش در زندگی،
راضی شدن به قضا و قدر و تقدیرات الهی
اس��ت .یعنی اینکه گاهی اوقات انسان در
زندگی با ش��رایطی روبهرو میشود که به
طور طبیعی اس��باب نارضایتی و ناآرامی برایش فراهم
میشود .مث ً
ال یا از همان اول زندگی و چشم باز کردن به
دنیا به خاطر شرایط خانوادگی از نظر مالی و اقتصادی
یا از نظر جایگاه اجتماعی و مواهب الهی در تنگناست یا
در طول زندگی شرایط برایش طوری رقم میخورد که
از نظر اقتصادی و نیازهای جس��می وضعیت مطلوبی
ندارد .در حالی که به زندگی هم ادامه میدهد اما در این
حالت در درون او یک احس��اس نگران��ی و نارضایتی از

کس�ی که ظلم میکند مشخص است
نس�بت به تبع�ات ای�ن کاره�ا غافل
است و وقتی انس�ان غافل شد ،دل او
تاریک میش�ود .در این صورت است
که آرام�ش ن�دارد .انس�انهایی که
ایمانش�ان را با ظلم آل�وده نمیکنند،
دلی نوران�ی دارن�د و اگر ه�م جایی
ظلم�ی کردن�د ،درصدد جب�ران آن
برآمده و جل�وی ظلم دیگ�ری را نیز
میگیرند .انسان با ایمان دنبال جبران
اش�تباهات خود اس�ت و همین باعث
آرامش بیش�تر در زندگی او میشود
زندگی ایمان خود را ب��ا رضایت به خدای متعال حفظ
کند ،خدا به او آرامش میده��د و او را از نگرانی خارج
میکند .از این رو در روایتی از کتاب شریف بحاراالنوار
جلد  68صفحه  159از وجود نوران��ی امام صادق (ع)
است که فرمود :آسایش و آرامش در رضا و یقین است.
حزن و اندوه در حالت تردید و دودلى و راضىنبودن به
قضای الهى است.

مراقب باشیم از کبر و غرور
رکب نخوریم
زهیر نصرتی

درخت ایمان تو نیاز به مراقبت دارد
وضع موجود به وجود میآید که همین امر باعث نگرانی
و اضطراب شخص میشود و او را مضطرب میکند .در
این حالت است که انسان میتواند با همین وضع موجود
با رضایت از همی��ن امکان��ات در مس��یر آرامش قدم
بردارد.
بنا بر آنچه گفته شد ،یکی از راههای کسب آرامش در
روایات و آیات قرآن ،راضی ش��دن به قضا و قدر الهی و
تطبیق دادن خود با وضع موجود اس��ت .به طور مثال
در آیه  23از س��وره مریم ،وقتی حضرت مریم در فشار
و س��ختی زندگی قرار گرفت ،از خ��دای متعال در آن
شرایط سخت زندگی ناامید نشده و از وضعیت موجود
اظهار نارضایتی نکرد ،بلکه در مناجاتش از خدا نسبت
به س��ختیها با این جمالت کمک تقاضا کرد .در این
حالت بود که خدای متعال به س��بب فرزن��دش به او
آرامش میدهد .این آرام��ش را این طور برای حضرت
مریم به خاطر تس��لیم به قضا و قدر اله��ی به او عنایت
میکند و در آیه  24میفرماید :ناگهان از طرف پایین
پایش او را صدا زد كه « غمگین مباش! پروردگارت زیر
پاى تو چش��مه آبى گوارا قرار داده اس��ت ».این نمونه
قرآنی برای کسی است که نسبت به وضعیت موجود و
مشکالت احساس نارضایتی نمیکند و نسبت به قضا
و قدر الهی تسلیم اس��ت .هر کسی هم در سختیهای

اتصاف پروردگار به این صفت ممدوح است
و اتصاف بشر به آن مذموم

پس بدانیم یکی از عوام��ل مهم حزن و ان��دوه و غصه
خوردن در بعضی افراد ،یقین نداشتن به عنایات خداوند
و راضی نب��ودن در زندگی نس��بت به وض��ع موجود و
همچنین اظهار گالیه و تردید و شک نسبت به لطف خدا
و یاری خدا در زندگی است و راه خروج از این ناآرامی،
یقین به لطف خ��دا در همه ح��االت زندگی مخصوصاً
مشکالت اس��ت و این محقق نمیش��ود مگر به تقویت
روحیه راضی بودن به قضا و قدر الهی در زندگی.

آثار رضایت از خداوند در زندگی
برای تقویت روحیه رضایت در زندگی که
منشأ بسیاری از برکات از جمله آرامش
در زندگی است ،به سه اثر از آثار رضایت
از خ��دا در زندگ��ی ک��ه باع��ث آرامش
میشود ،اشاره میکنیم .اثر اول این است که رضایت از
خدا انسان را در زمره صدیقین قرار داده و مقدرات را به
نفع او رقم میزند .خداوند مؤمنان راضی به س��ختی و
راحتیهای زندگی را در زمره صدیقان و دوس��تداران
خود قرار میده��د و همه مق��درات را به نف��ع او رقم
میزند.
خداوند متع��ال خطاب ب��ه پیامب��ر(ص) میفرمایند:
س��وگند به عزت و جالل خودم ،مخلوقى محبوبتر از
بنده مؤمن را نیافریدم و از این رو وى را به نام خود مؤمن
نام نهادم .اگر بین مشرق و مغرب را به او حرام كنم یعنی
محرومش کنم برایش خیر است .اگر هرچه بین مشرق
و مغرب اس��ت را در اختیار او قرار دهم ب��از هم براى او
خیر است .او باید به سرنوشتى كه برایش معین كردهام
راضى باش��د و در گرفتاریها صبر كند و از نعمت هاى
من سپاسگزارى نماید ،اى محمد در این صورت او را از
صدیقان قرار خواهم داد.
اثر دوم این است که رضایت از خدا باعث لذت بردن از
عبادت میشود که خود آن نیز آرامبخش است .راضی
نشدن از خدا در زندگی به دنبالش غم اندوه خوردن بر
مسائل دنیایی و غفلت از خدا را دارد و همین امر باعث
ناآرامی میشود در این صورت است که لذت ارتباط با
خدا را در زندگی از دس��ت میرود در حالی که اگر در
مشکالت صبر و رضایت را س��رلوحه کارهای خود قرار
دهد در آرامش به سر میبرد.
اثر س��وم اینکه رضایت از خدا در مصیبتها انس��ان را
محبوب خدا میکن��د .یکی از مواردی که انس��ان باید
در آن راضی باشد ،مصیبتهایی اس��ت که در زندگی
به او میرس��د .این مصیبتها چه بس��ا از دست رفتن
عزیزی یا از دست رفتن مالی باش��د و در یک کالم هر
چه محبوب انسان باشد ،در این صورت انسان بیقرار و
ناآرام میشود .در این صورت است که رضایت از خدا و
تسلیم در برابر مقدرات در این مواقع باعث آرامش دل
میشود .برعکس ،اگر کسی تسلیم قضا و قدر الهی نشد
و خواهشهای خود را بر خواهشهای خدا مقدم کرد،
مورد غضب خدا واقع میشود و آرامش را در زندگی از
دست میدهد.
نکته پایانی اینکه مواظب باش��یم بعضی اوقات انس��ان
در زندگی مدیریت صحیحی ن��دارد و همین امر باعث
مشکالتی میشود .مث ً
ال احتیاط نمیکند و باعث صدمه
زدن به خود میشود .در واقع نمیشود این را به گردن
خدا انداخت و گفت خدا میخواست این طور شود ،ولی
در این مش��کالت هم باید راضی باش��یم ولی مدیریت
شایسته داش��ته باش��یم ،تا با دس��ت خود برای خود
گرفتاری ایجاد نکنیم.
چه خوب است در این مشکالتی که این روزها گریبان
خیلی از افراد جامعه را گرفته است ارتباط خود را با خدا
بهتر و تالش کنیم نسبت به نعمتهای خدا در زندگی
احساس رضایت کنیم و به دنبال رفع نواقص و جبران
گذش��تههای خود باش��یم ،چراکه بعضی مشکالت را
خودمان برای خود فراهم میکنی��م و آن را به گردن
تقدیر میاندازیم .فراموش نکنی��م رضایت از خدا در
زندگی ،با نگاه قدرشناسانه به نعمتها و ارتباط درست
با خداوند تبارک و تعالی به دست میآید.
*كارشناس مذهبی و پژوهشگر سبک زندگی

تکب�ر از مورد صفاتی اس�ت که تخلق بش�ر
به آنه�ا ناپس�ند و مذم�وم اس�ت و اتصاف
باری تعالی ب�ه آن صفت شایس�ته و ممدوح
میباش�د .قرآن کریم از طرفی ای�ن خلق را
برای انس�انها از س�یئات اخالقی شناخته
و خاط�ر نش�ان نموده اس�ت ک�ه خداوند بر
دل هر متکب�ر جبار ُمهر بدبختی و ش�قاوت
میزن�د و از طرف دیگر حضرت ب�اری تعالی
را جبار و متکب�ر خوانده و ذات اقدس�ش را
به ای�ن دو صف�ت توصیف فرموده اس�ت .به
راس�تی چرا اتصاف پروردگار ب�ه این صفت
ممدوح اس�ت و اتصاف بش�ر به آن مذموم؟

در اوای��ل دوران نوجوانی عالقه زیادی به ورزش
کردن داش��تم خصوصاً ورزش کشتی .مسابقه
فینال کشتی انتخابی استان بود.
برادرانم از روی سکو نظارهگر مسابقه من بودند،
من به برد در این مس��ابقه نیاز شدیدی داشتم؛
چراکه در صورت باختن آبرویم میرفت و از جایزه
مسابقه که برای تأمین هزینه سفر اربعین کربال
نیاز داشتم محرو م میشدم.
در اوج آمادگ��ی بدن��ی بودم و یک س��روگردن
از حریف��م باالت��ر ب��ودم ،ب��ه نحوی ک��ه همه
همباشگاهیها و تماشاگران من را پیروز میدان
میدانستند.
احس��اس غرور میکردم که میتوانم به راحتی
برنده میدان باشم .همین شد که حریفم را دست
کم گرفتم و باعث شد در مهمترین مسابقه ضربه
فنی ش��وم و جوایز مس��ابقه را دو دستی تقدیم
حریفم کنم و شکست س��ختی را متحمل شوم.
خیلی ناراحت ش��دم و دیگر حتی روی سر بلند
کردن مقابل مربی ،دوستان و برادرانم را نداشتم.
آری ،بهترین کش��تیگیر هم باشی باید مراقب
باش��ی که رکب نخ��وری آن هم رک��ب با طعم
کبر و غرور.
اصلیترین حریف و دشمن انسان نفس اوست که
در اسالم با نام نفس اماره معرفی شده است و یکی
از لشکریان نفس اماره کبر و غرور است.
کبر و غ��رور یعنی اینک��ه خودت را ب��ا دیگران
مقایسه کنی و در نهایت حکم به برتری خودت
بدهی .این رذیله اخالقی تفاوت جزئی با صفت
عجب دارد و آن این اس��ت که در کبر خود را با
دیگران مقایس��ه میکنی ولی در عجب اینگونه
نیست .یعنی شخص دچار نوعی خودشیفتگی
میش��ود ،بدون اینکه خود را با دیگران مقایسه
کند.
حض��رت ام��ام خمین��ی(ره) در معن��ای کبر
میفرماید :کبر عبارت است از یک حالت نفسانیه
که انسان ترفع کند و بزرگی کند و بزرگی بفروشد
بر غیر( .شرح 40حدیث ص)۷۹
تکبر از مورد صفاتی هست که تخلّق بشر به آنها
ناپسند و مذموم است اما اتصاف باری تعالی به آن
صفت شایسته و ممدوح میباش��د .قرآن کریم
از طرفی این خُ لق را برای انس��انها از س��یئات
اخالقی شناخته و خاطر نش��ان نموده است که
خداوند ب��ر دل هر متکبر جبار ُمه��ر بدبختی و
ش��قاوت میزند .و از طرف دیگ��ر حضرت باری

به ضرسقاط�ع میتوان گفت که
علتاصلیمشورتنگرفتنافراد
از یکدیگر ،کبر و غرور میباشد؛
چراک�ه انس�ان متکب�ر و مغرور
همیش�ه خود را از دیگران بهتر و
باالترمیبیندوباایندیدگاههرگز
بهخوداجازهنمیدهدکهبادیگران
مشورتکندلذانظرخودرابهترین
نظ�ر میپن�دارد و به زع�م خود
صحیحترین کار را انجام میدهد
وحالآنکهدرواقعاینگونهنیست.

تعالی را جبار و متکبر خوانده و ذات اقدسش را
به این دو صفت توصیف فرموده است .به راستی
چرا اتصاف پروردگار به این صفت ممدوح است و
اتصاف بشر به آن مذموم؟
س��ر این امر نهفته در منش��أ تکبر و جباریت در
ّ
انس��ان و خداوند اس��ت؛ چراکه منشأ جباریت
و تکب��ر در مورد خداوند علم ،ق��درت و حکمت
اوست ،ولی منشأ جباریت بشر ،حقارت ،نادانی و
ضعف اراده است .کسی که از یک یا چند جهت
اساس��ی احس��اس حقارت میکند ،برای آنکه
نقص خود را بپوشاند ،مقامی را ادعا میکند که
فاقد آن اس��ت و چون میبیند مردم ادعای او را
نمیپذیرند ،طغیان میکند و بر اثر جهل و ضعف
اراده به تعدی و تجاوز دس��ت میزن��د ،تا بدین
وسیله خود را بر مردم تحمیل و آنان را به قبول
گفته خویش وادار کند.
یکی از مهمترین راهکارهایی که در نهایت منجر
به جلوگیری از کبر و غرور میشود ،این است که
انسان خود را مالک چیزهایی که در اختیار دارد
(اعم از اموال و غیرام��وال) نداند و توجه ویژهای
به مسئله معاد داشته باشد .در لسان روایات هم
میبینیم که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) به
نحو بسیار زیبا و لطیف به مطلب فوق اشاره دارند
ِالمس
و میفرمایند ( َعجِ ُ
کان ب ِ
بت ل ُِلم َت َک ِّب ِر الَّذى َ
کون َغدا جی َف ًه)
ن ُط َف ًه َویَ ُ
متکبر که دیروز نطفهاى
ش��خص
از
در شگفتم
ّ
بوده و فردا الشهاى اس��ت(نهجالبالغه(صبحی
صالح)،ص ،۴۹۱حکمت )۱۲۶
اولین کس��ی که در عالم این رذیله اخالقی را از
خود به نمایش گذاشت ،ابلیس بود چراکه غرور او
را فراگرفت و کبر ورزید و بر انسان سجده نکرد.
این صفت آنچنان در منظر الهی منفور میباشد
که شیطان را با آن همه سابقه عبادت از رحمت
الهی راند.
علمای اخالق و عرفان اولین دس��تورالعملی که
به سالکان مسیر معرفت میدهند ،این است که
کبر را در خود از بین ببرند و بعد پا در عرصه سیر
وسلوک بگذارند چون با وجود کبر هرچه خداوند
را عبادت کنی در نهایت دچار عاقبت شیطان و از
رحمت الهی رانده میشوی.
امروزه متأسفانه در جامعه ش��اهد این هستیم
که انس��انها در انجام امور از یکدیگر مش��ورت
نمیگیرند و به صورت خود رأی عمل میکنند
که اکثرا ً در نهایت هم به شکست برمیخورند و
گاهی عالوه بر شکست ظاهری آسیبهای جدی
روانی مثل ناامیدی هم به دنبال خواهد داشت.
به ضرسقاط��ع میتوان گفت ک��ه علت اصلی
مش��ورت نگرفتن افراد از یکدیگ��ر ،کبر و غرور
میباشد؛ چراکه انسان متکبر و مغرور همیشه
خود را از دیگران بهتر و باالت��ر میبیند و با این
دیدگاه هرگ��ز به خ��ود اجازه نمیده��د که با
دیگران مشورت کند لذا نظر خود را بهترین نظر
میپندارد و به زعم خود صحیحترین کار را انجام
میدهد و حال آنکه در واقع اینگونه نیست.
دین مبین اسالم در قالب آیات و روایات فراوانی
به موضوع کبر و غرور پرداخته است و با الفاظ و
انحای مختلفی ما را از داش��تن چنین صفتی بر
حذر میدارد .خداوند تبارک و تعالی در س��وره
نمل بی��ان میفرماید که محبتش ش��امل حال
افراد متکبر نمیش��ود (س��وره نمل آیه  )22یا
اینکه پیغمبر اکرم(ص) در روایت تکاندهندهای
میفرمایند:
ه��ل ال ّن��ا ِر؟ ُک ُّل ُعت ٍّ
ُ��ل َج�� ّواظٍ
(أَال اُخب ُِر ُک��م ب َِأ ِ
ُمستَک ِب ٍر)
آیا شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم؟ هر درشتخوىِ
متکبر (کتاب العین،ج،۶ص)۱۷۰
ِ
خشن ّ
لذا تا جایی که در توان داریم بای��د از این رذیله
اخالقی دوری بجوییم و در این مسیر از خداوند
و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) استعانت بجوییم
چراکه مبارزه کردن با نفس اماره و لش��کریانش
بدون کمک پروردگار امری غیر قابل وقوع هست
و خداوند به این مطلب در آیه ش��ریفه  ۵۳سوره
«ان ال ّنفس ال ّماره بسوء
یوسف اشاره میفرماید ّ
إلاّ مارحم ربّی»
و این را در ذهن داش��ته باش��یم اگ��ر بخواهیم
کشتیگیر خوبی با نفس��مان باشیم باید مراقب
رکب خوردن از کبر و غرورمان باشیم.

