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   مقدمه

  
ها، او كه ما را به پاكداشت، توكل و بازگشـت بـه    ي دلها و ديده سپاس خداي را گرداننده

  .سوي خود سفارش كرد
گوييم، و از همو خواستاريم كه لـذت   او را به خاطر بزرگ نعمتها و رحمتهايش سپاس مي

يش را بر ما جاودان گرداند، و به ما در برابـر قضـا و قـدرش    فرمانبرداري از او و خوشنود
  .شكيبايي ارزاني دارد

اين » مركز پژوهش علمي دكتر عبدالوارث حداد«اين از جمله الطاف خداوند است كه در 
از جنـاب شـيخ   » سلسـله اعمـال دل  «امكان فراهم شد كه اين اثر كم حجم و پرمايه يعني 

  .منتشر شود -توفيق دهد و او را سود رساند خدايش -» محمد بن صالح منجد«
از «اين اثر البته پرمايه و بسيار سودمند است، چرا كه به كارهاي دل پرداختـه كـه خـود    

  .است» هاي دين جمله اصول ايمان و پايه
در هر زماني و بر هر شـخص مكلفـي   . كارهاي دل از شمار گران سنگترين تكاليف است

هاي ايمان است، به طوري كه وقتي كار  ترين شاخه از اساسي بايسته است، همچنان كه يكي
گراييد، كما اين كه اصالح پذيري ديگر كارهـا وابسـته    دل رو به زوال نهد، ايمان به انزوا مي

  .بنابراين كارهاي دل پايه است وكارهاي ديگر اعضا پيرو آن. به پاكي واصالح دل است
وابسته به اصـالح دل اسـت و تبـاهي بـدن     اصالح بدن «: گويد مي ÷عز بن عبدالسالم

  : فرموده است وابسته به تباهي دل، با توجه به اين نكته است كه پيامبر
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د اجلسدُ كلُّه, أَال « لحَ اجلسدُ كلُّه, و إذا فَسدت فَسَ لحت صَ دِ مضغةً إذا صَ سَ أَال و إِنَّ فی اجلَ
ح پذيرد تمام بد ن اصـالح  بدانيد كه در بدن تكه گوشتي هست كه اگر اصال«1»وهی القلبُ 

بدين معني كه اگر » شود، و اگر تباه گردد تمام بدن رو به تباهي نهد، وآن همانا دل است مي
با كارها و حالتهاي نيكو صالح يابد، بدن به كلي بـا طاعـت و گـوش بـه فرمـاني اصـالح       

كلي با بدكرداري پذيرد، و چون با زهر نادانيها و حالتها و كارهاي زشت تباه شود بدن به  مي
  2.و نافرماني رو به تباهي نهد

هـاي ديـن اسـت،     از جمله اصول ايمان و پايه«:  گويد ي كارهاي دل مي ابن تيميه درباره
مانند دوست داشتن خداوند و پيامبرش، توكل بـر خـدا، پاكداشـت او، سپاسـگزاري از او،     

ايـن كارهـا همـه بـه اتفـاق نظـر       ... شكيبايي در برابر فرمان او، ترس از او و اميـد بـه او،   
گروهـي بـر خـود    : اند پيشوايان دين بر مردمان واجب است، و مردم در اين وادي سه دسته

اند، گروهي راه ميانه پـيش گرفتـه و گروهـي بـه نيكوكـاري پـيش دسـتي         ستم پيشه كرده
  3.»اند كرده

ي نمايـان  اصل دين همان دانشها و كارهاي نهـان اسـت، وكارهـا   «: گويد وي همچنين مي
أال و إن فـی «: فرموده است كند، همان طور كه پيامبر وظاهري بدون آن دردي را دوا نمي

 .»اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله و إذا فسدت فسد اجلسدُ كله أال و هی القلب

                                           
اقاة، حـديث  ، نيز مسـلم، كتـاب المسـ   ) 52(ي  ه كتاب اإليمان، حديث شمار: بخاري روايت كرده است - 1

 ).1599(ي  شماره
 .1/167قواعد األحكام،  - 2
 .به طورگزيده نقل شده است) 6، 10/5(مجموع الفتاوي،  - 3
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دل پادشاه است و اعضاي بدن لشكريان او، چـون پادشـاه   : از ابوهريره نقل است كه گفت
و چون پادشاه بدسرشت باشـد  . د، لشكريانش نيز پاك سرشت خواهند بودپاك سرشت باش

  1.»لشكريان نيز چنان خواهند بود
تمام اين كارهاي مربوط به دل با اتفاق نظر ايمانداران بر همگـان  « : گويد همچنان كه مي

  2.»فرض است، و هر كس به آن عمل نكند يا كافر است، يا منافق
كار دل مانند دوست داشـتن خـدا،   «: گويد عمال دل از جمله ميي اهميت ا ابن قيم درباره

توكل بر او، بازگشت به او، ترس از او، اميد به او، اخالص دين نسبت بـه او، شـكيبايي بـر    
دستورها و نواهي و بر تقديرهاي او، خوشنودي به آن و خرسندي از او، دوستي و دشـمني  

بر او، در برابر او سر فرود آوردن، اطمينان به مقداري و خضو ع در برا در راه او، احساس بي
او و ديگر كارهاي دل كه واجب آن واجبتر از كارهاي اعضاي بدن و مسـتحب آن بـه نـزد    

ي  فايده و يا داراي فايـده  و كار اعضاي بدن در مقابل آن يا بي. تر است خدا دوست داشتني
  3.»اندك است

، اعمال اعضاي ديگـر پيـرو و كامـل و    آن چه اصل و مدنظر است همان اعمال دلهاست«
ي بدن است براي اعضا كه چـون از آن   ي روح و كار به منزله تمام كننده است، نيت به منزله

ماند، همين طور عمل اگر نيت با آن نباشد، حركتـي بيهـوده اسـت،     جدا گردد، مثل مرده مي
اسـت، چـرا كـه آن    بنابراين شناخت احكام دل مهمتر از شناخت احكام ديگر اعضاي بدن 

  4.»اصل و احكام اعضا فرع بر آن است

                                           
 .101/15مجموع الفتاوي،  - 1
 .45ص» يا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي«: شرح حديث ابوذر - 2
 .2/101مدارج السالكين،  - 3
 .3/224بدائع الفوائد،  - 4
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ها و منابع شريعت داشته باشد، به كنه پيوند اعمال اعضا و  هر كس نگرشي در سرچشمه«
بخشد، و اعمال دل بـر بنـده    نمي يداند كه اولي بدون دومي سود برد، و مي اعمال دل پي مي

گران سنگتر از بندگي اعضا و بيشـتر  واجبتر از اعمال اعضا است، بر اين اساس عبادت دل 
  1.»و پايدارتر از آن است، و در هر زماني واجب است

وقتي عمل دل از بين برود با وجود اعتقاد به درستي، اهل سنت و جماعت بر اين نظرند «
  2.»كه ايمان هم از دست رفته است، و اعتقاد بدون عمل دل سودي ندارد

و اساس هر كار نيكـويي اسـت، وتبـاهي آن سـنگ     اصالح دل اصل «: گويد ابن مفلح مي
أال و إنّ في الجسد مضغة «: روايت شده كه  بناي هر گونه بديي است، در صحيحين از او

   »إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال و هي القلب
  .رمايدي برادران مسلمانمان را اصالح ف خواهيم دلهاي ما و دلهاي همه از خداوند مي

آيد كـه از   بدان كه با كارهاي دل مانند توكل بر خدا، تكيه بر او چنان درماني به دست مي
  3.»آيد  هيچ چيز غير آن به دست نمي

                                           
 .3/230 همان، - 1
 .54كتاب الصالة،  - 2
 .3/124آالداب الشرعية،  - 3
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  ي كار در اين زنجيره شيوه
سخنرانيهايي صوتي بود از جنـاب شـيخ محمـد بـن     » سلسله اعمال دل« ي اصل ماده* 

  :گردآوري آن به اين گونه عمل كرديم كه در -خدايش سالمت بدارد -صالح منجد
  .نوارهاي آن را بر كاغذ پياده و بازخواني كرديم* 
هاي نوشتاري روز را در آن بـه كـار گـرفتيم، چنـان كـه       متن را بررسي كرده و نشانه* 

  .استفاده از آن آسان گردد
ران ها را پيدا كرده و حديثها را استخراج كـرديم و قضـاوتهاي صـاحب نظـ     آيه ينشان* 
  .ي صحت و ضعف احاديث را آورديم ي درجه درباره
  .ي بيشتر و توضيح مطلب برخي عنوانهاي جانبي نيز بر آن افزوديم براي فايده* 
البته ناگفته پيداست كه مطالب صوتي از لحـاظ سـبك و سـاختار بـا متـون نوشـته و       * 

ل سازيم، چنان كـه  خوانده شده يكسان نيست، كه در حد توان تالش كرديم اين دو را تعدي
  .با متن خواندني سازگار گردد

  :و در پايان
ايـن  «توانيم از تمام كساني كه در روند انتشـار   پس از سپاسگزاري از يزدان پاك تنها مي

  .همتي گماشتند سپاسگزاري كنيم» سلسله
  .درود بر پيامبر گرامي

  .واپسين دعايمان حمد خدا پروردگار جهانيان است
  هالد دربواسالم محم

  علمي - مدير مركز پژوهشي
  دكتر عبدالوارث حداد
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  اخالص

إخالص حقيقت دين و اصل اساسي دعوت پيامبران و فرستادگان الهي اسـت، چنـان كـه    

در حـالي كـه   « )5: بينـه ( m  p  o  n   m  l  k  j  i  hl  :فرمايد خداوند مي
وحيـد خـدا را پرسـتش    دستوري دريافت نكرده بودند جز اين كه با كمال خلوص به آيين ت

  .»كنند

بدانيد كه ديـن خـالص از آن   ! هان« )3: زمر(my  x  w   v  l  :فرمايد همچنين مي
  .»خداست

نيـت،  : گويد مي) رحمه اهللا(ي آن همان اخالص است، ابن حزم  جوهر عبادت و جان مايه
امـر   جـان بـراي كالبـد اسـت، و در     ي راز بندگي و پرستش است و براي كردارها به منزله

پرستش هيچ كاري بدون روح وجود ندارد، چرا كه در ايـن صـورت بـه كالبـد بـي جـاني       
  .يي ازآن برنيايد ماند، كه فايده مي

بنيان اصلي پذيرش اعمال و عدم پذيرش آن اخالص است، اخالص است كه  پيروزي يا 
دار شدن  خدشهگذرد، بنابراين  زند، همچنان كه راه بهشت يا دوزخ از آن مي زيان را رقم مي

كشـاند و پرورانـدن و عملـي كـردن آن انسـان را بـه        اخالص شخص را به آتش دوزخ مي
  .رساند فردوس مي

  معناي اخالص

: »خلـص الشـیء«عني پاك شد و ناخالصي آن از بين رفت، ي» خلص خلوصاً و خالصاً«
غن يعني رو» خالصة السمن«به آن رسيدم و : »خلصتُ إلی الشیء«ناب شد، خالص شد، 

  .پاك و پالوده شده
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و دوري از آميختگـي و نابـابي را    يي اخالص پاكيزگي و بـي غـلّ و غشـ    بنابراين واژه
چيز خالص آن است كه پاك و زدوده شده، باشد و هيچ ناخالصـي چـه مـادي و    . رساند مي

  .چه معنوي در آن نباشد
ـ  : »أخلص الدين هللا« ا، و ديـن را تنهـا   يعني تنها براي خدا دينداري كرد و نه به قصـد ري

  1.يعني ريا را به كناري نهاد: »أخلص هللا«: فيروزآبادي. داند براي خدا مي
. ي توحيد است و مخلصون همان يكتاپرسـتان و برگزيدگاننـد   ي اخالص همان كلمه واژه

در برخـي از تعريفـاتش   ) رحمـه اهللا (اما تعريف اخالص از ديدگاه شرع چنان كه ابـن قـيم   
يعني فقط بـراي او   2.كه مقصود از طاعت تنها حق سبحانه و تعالي باشد :آورده، چنين است

  .شريك است عبادت كني و از او پيروي كني كه تنها و بي

                                           
 .797القاموس المحيط،  - 1
 .2/91مدارج السالكين،  - 2
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  گذشتگان و تعريف اخالص

  :اند در تعريف اخالص گفته
در آن هيچ نصـيبي نداشـته    غيرخدا آن است كه كاري به طور محض براي خدا باشد و -
  .باشد
  .ت تنها حق تعالي باشدقصد از طاع -
  .آن كار هيچ براي نمايش و ديدن مردمان نباشد -
  1.باشد يي شايبه و به دور از هرگونه پاك -

دهد كـه در دل مـردم    ابي دل خود با خدا اهميتي نمييكسي است كه براي صالح مخلص 
كارش  كسي بر هيچ دارد دوست نمي مقدار گردد و در چشم آنها بي جايگاهي نداشته باشد و

  :فرمايد خداوند سبحانه وتعالي در كتاب بزرگش مي. هر چند بسيار كوچك، آگاه شود

  m  p  o  n   m  l  k  j  i  hl )انـد كـه    تنها به اين دستور يافته« ) 5: بينه

]  \  [  ^  _   m  :و به پيامبرش فرمود» خدا را بپرستند و دين را فقط براي خدا بخواهند

  a  `l )كنم بگو خالصانه خدا را پرستش مي« )14: زمر«.  
  : فرمايد خداوند بلند مرتبه مي

 m  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
  ¸     ¶l )163 - 162: انعام (  

بگو نماز، عبادت، زندگاني و مرگم براي پروردگار جهانيان اسـت او كـه هـيچ انبـازي     «
  .»ام و من نخستين مسلمانم ندارد، به اين دستور يافته

                                           
 .91-2/92ك مدارج السالكين، . ن - 1
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  : نيز فرمود

 m  ª   ©  ¨     §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡   �  ~  }      |   {  z  yl )ــك  )20: ملـــ
كســي كــه مــرگ و زنــدگي را آفريــد تــا شــما را بيازمايــد و بدانــد كــدام يــك از شــما «

تترين پاكترين و نـابترين و درسـ  : يعني )أحسن عمالً(: فضيل بن عياض گويد. »نيكوكارتريد
  .كار
عمل اگر پـاك  : نابترين و درستترين كار منظور چيست؟ گفت: به فضيل بن عياض گفتند 

باشد ولي درست نباشد پذيرفته نيست و چون درست باشد اما خالص نباشد، بـاز پذيرفتـه   
نيست، تازماني كه خالصانه و درست باشد، خالص چنان است كه براي خدا باشد و درسـت  

  : خداوند را خواند ي سپس اين فرموده 1.ت باشدچنان كه موافق سن

 m   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âl ) 110: كهف (  
هر كس به ديدار پروردگارش اميدوار است بايد كردار نيك داشته باشد و هـيچ كـس را   «

  :فرمايد خداوند همچنين مي. »در پرستش پروردگار انباز نگرداند

  m  h  g  f  e  d  c  b  a   `l )125: نساء(  
عنـي  ي. »چه آييني بهتر از دين كسي است كه خود را تسليم خدا كند و نيكوكـار باشـد  « 

  .نيت و عمل را پاك و بي غل و غش كرده است، احسان در اين جا يعني پيروي سنت
داشي بـزرگ اميـدوار   خواهند به پا خدا را مي] رضاي[آنان كه در كارها و اعمالشان تنها 

  :باشند و خداوند سفارش كرده كه ما آدميان همراه آن گروه باشيم

  mJ  I   H  G  F  E  D  C  B  A  l)28: كهف(  

                                           
 .8/95حلية األولياء،  - 1
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خواهنـد،   خواننـد و او را مـي   با آنان كه پروردگار خود را شبانگاهان و صبحگاهان مي« 

: روم( m  {  z  y  x  wv  u   t  s  r  ql ، »شكيبايي پيشـه كـن  
38(   
  .»خواهند بهتر است و آنهايند گروه رستگاران خدا را مي] رضاي[اين براي كساني كه «

 m    \  [    Z   Y  X  W   V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K   J

   a      `  _  ^      ]l )21 - 17: ليل (  
د تا خود را پاك كنـد  بخش آن كه از مالش مي. كند شخص پرهيزگار از آن خودداري مي«

ي خود است و زودا كه  و هيچ كس نعمتي بر او ندارد، تنها براي رضاي پروردگار بلند مرتبه
  .»خشنود گردد

  نكوهش ريا و رياكاران

چرخند، خداوند آنهـا را نكـوهش كـرده و سرنوشتشـان را      ي ريا مي اما آنان كه در دايره

ــت   ــاخته اس ــن س mk   j  i           h  g    s  r  q  p  o  n  m  l  .روش

  e  d  c       b  a  `   _  ~}       |  {  z  y   x  w  v  u   t
  g        fl )16 - 15: هود (  

هر كس خواهان زندگي دنيايي و زرق و برق آن باشد پاداش كارهايشـان را در همـين   «
جاويد جـز آتـش نصـيبي     دهيم و هيچ از آن كاسته نشود اما اينان در سراي دنيا به آنها مي

m  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C       B  A ، »ندارنــــــد

  S  R  Ql )18: اسراء  
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دهيم آن گاه جهـنم   هر كس خواستار دنياي زودگذر باشد آن چه كه بخواهيم به او مي«) 
   »نكوهيده و طرد شده در آن در آيدرا بر او مقرر خواهيم كرد كه 

 m    f  e            v  u  t  s  r  q  p   o  nm  l                 k  j  i  h  g
  |  {   z  y  x  wl ) 20: شورى (  

دهيم و هر كس كاالي  هر كس پاداش سراي جاويد را بخواهد آن را برايش افزايش مي«

  mR  Q ، »يـي نخواهـد داشـت    دهيم اما در آخرت بهره دنياي فاني را بخواهد به او مي

  b  a  `  _  ^]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T      S
  cl )مبادا مانند كساني باشيد كه از سرزمين خود با غـرور و بـراي جلـب    « ) 47: انفال

خداوند بر آنها و كردارشان آگاه است . نظر مردم بيرون آمدند و از راه خدا جلوگيري كردند
  .»داند و مي

  ستايش اخالص و اهل آن

و از احـوال بهشـتيان آورده    -چنان كه پيشتر ياد شـد  -مخلصان را ستوده استخداوند 

m  ]  \   [  Z  Y  :دادنـد  است كه آنها در دنيا تنها براي خشنودي خدا بينوايان را غذا مي

  c   b       a   `         _  ^l )ما تنها بـراي خشـنودي خـدا بـه شـما خـوراك       « ) 9: انسان

m  I  H  G  F  E  D  C    B ، »خواهيم و نه تشكري اداش ميدهيم نه از شما پ مي

  Z  Y  X  W  V   U  T  S  RQ  P  O  N  M  L    K   J

  ]  \  [l ) در بيشتر نجواهايشان هيچ خيري نيست، مگر آن كـه بـه   « )114 :نساء
صدقه دادن يا ايجاد آشتي در ميان مردم سفارش كند، هر كس براي طلب خشـنودي خـدا   

m  j  i  h  g              f  e . »دهـيم  چنين كند به زودي پاداش گران سنگي به او مي
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  nm  l                 kl )آن بـه  اسـت  آخـرت  يسـرا  پـاداش  خواسـتار  كـس  هـر «) 20: شورى 
   .»مييافزا يم

 گرداند، پاك را ماندارانيا ،ينفسان شيپاال و شيآزما با خواست احد ي زوهغ در خداوند
 پرداخـت  شـدن  يزخم اي و كشته اي خون با را آن متيق كه داد ادي يعلم ييدرسها آنها به

 يبرخ«) 152: آل عمران(mi  h  g   f  e   d  c  b  l  كردند

ـ  را آخرت يبرخ و دييايدن خواستار شما از ـ خواه يم m  ½  ¼   »  º  ¹ . »دي

¾  l)را آخـرت  خداونـد  كه يلحا در ديخواه يم را ايدن يگذرا مال شما« )67: انفال 
  .»خواهد يم

ـ ا شده تيروا امبريپ از تين ي درباره كه يثيحد نيمهمتر  مـا إنَّ«: فرمـود  كـه  اسـت  ني
ـ ن به كارها :يونَ ما ءيامر لكلّ ماإنَّ و ات،يالنبِ عمالُاألَ  آن را كـس  وهـر  دارد، يبسـتگ  تي

  1.»است كرده تين كه است
ـ  مـا  به يكار هر و يزيچ هر در را نكته نيا امبريپ كه  روزه، نمـاز،  در اسـت،  داده ادي
  .آن مانند و صدقه حج، جهاد،
زا فی سبيل اهللاِ و مل ينو إالَّ عقاالً فله مـانوی«:  است گفته ما به ن غَ  خدا راه در هركس: مَ

  2.»شد خواهد بشينص كرده تين كه همان كند، قصد را يعقال تنها و كند جنگ

                                           
بـاب ايـن    -كتاب اإلمارة) 1907(باب بدء الوحي، نير مسلم  -بخاري نقل كرده است، بخش بدءالوحي -1

 .سمال بالنية، از حديث عمر بن خطابإنما االع: قوله
) 3138(باب من غزا ينوي شيئاً فله ما نـوي، نسـائي    -بخش جهاد) 2417(و دارمي ) 22184(احمد  - 2

ر يشيخ الباني در صحيح الجامع الصغ. سبيل اهللا، از حديث عبادة بن صامتباب من غزا في س -بخش جهاد
عقال ريسماني است كه زانوي شتر را بـا  آن  : طيبي گفته است. نسته استاين حديث را صحيح دا) 6401(

توجهي به غنيمت، چرا كه جنگش خالص براي خدا اسـت و هـيچ نيـاز     بندند كه اين مبالغه است در بي مي
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 بعـثُ ي إنّمـا «: فرمود امبريپ شوند، يم ختهيبرانگ شانيتهاين اساس بر مردمان طور نيهم
الناس 1.»شوند يم ختهيبرانگ خود يتهاين طبق مردمان: اتهمين يلع  

  

  اهميت اخالص

  .است آخرت در يرستگار اسباب جمله از اخالص -1
 نيا در ابد،ي ينم تحقق اخالص با جز آن از غصه و اندوه ستردن و ايدن در قلب تمركز -2
عَ له شملَه, و «: است فرموده امبريپ باره ه, جعلَ اهللاُ غناه فی قلبه, و مجَ ن كانت اآلخرةُ مهَّ مَ

قَ عليه شملَه, و  ه بني عينيه, و فرّ ه, جعلَ اهللاُ فقرَ ن كانت الدنيا مهَّ أَتته الدنيا و هی راغمة, و مَ
ر له ـ ن يب را او دل خداوند باشد، آخرت ي شهياند در كس هر«: »مل يأته من الدنيا إالّ ما قدَّ  ازي

 و هـم  كس هر اما شود، يم زيناچ و پست او شيپ ايدن كند، يم جمع را شملش و گرداند، يم
 پراكنده را جمعش و دهد، يم قرار چشمش شيپ در را شيازمندين خداوند باشد، ايدن غمش

  2.»شود ينم بشينص شده، مقدر شيبرا چه آن جز ايدن از و كند يم

                                                                                                           
: گويـد  زمخشـري نيـز مـي   . شود كه نيـت كـرده اسـت    انسان همان نصيبش مي. دنيايي بدان آميخته نيست

برگرفته از فـيض القـدير از منـاوي    . رزش و كم مقدار بوده و براي آن مثالي آورده استا منظورش چيز بي
)11347.( 
و شـيخ آلبـاني در صـحيح     ست نقل كرده است، ازحديث ابـوهريره باب ني -ابن ماجه، در بخش زهد - 1

 .آن را صحيح دانسته است) 3379(الجامع الصغير 
نقل كرده است، ابـن   سلزهد والورع از حديث انس بن مالكدر بخش صفة القيامة و ا) 2465(ترمذي  - 2

. مانند اين را نقل كرده اسـت  سلهم بالدنيا از حديث زيد بن ثابتباب ا -در بخش الزهد) 4105(ماجه نيز 
 .داند اين حديث را صحيح مي) 6516، 651(شيخ آلباني نيز در صحيح خود الجامع الصغير 
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ـ ن يكارهـا  آوردن دسـت  بـه  و پـاداش  ،يروز يبرا يبزرگ ي سرچشمه اخالص -3  كي
بتغی هبا وجه اهللا إالَّ أجرتَ عليها« :فرمود امبريپ كه چنان است، نفقَ نفقةً تَ حتی  ،إنَّک لَن تُ

عل فی فَم امرأتک  يحت يابي يم را آن پاداش گمان يب ،يكن خرج خدا راه در چه هر« »ما جتَ
  1.»يده يم رتهمس به كه يخوراك آن

ـ پ رهاند، يم يبزرگ عذاب از را انسان زيرستاخ روز اخالص سان نيبد -4  خبـر  امبري
 كسـند  سـه  برد، يم فرو خود در را آنها آتش زيرستاخ روز كه يكسان نينخست كه است داده
 كه است يكس ياول. جهادگر و يقار دهنده، صدقه: است كين و پاك ظاهر به كردارشان كه

 فـرا  را آن دانـش  و قـراءت  كـه  اسـت  يكس يدوم! است بخشنده: نديبگو تا دهد يم صدقه
 شـجاع : نـد يبگو تـا  جنگد يم كه يجهادگر و: است دانشمند: نديبگو تا دهد يم ادي و گرفته
إنَّ أَولَ النـاس «: گفت يم كه دميشن خدا امبريپ از: گفت كه است نقل  س رهيابوهر از! است

ليه رج م القيامة عَ ی يوَ ها قاليُقضَ عرفَ ه فَ مَ ه نعَ عرفَ أتی به فَ : فَام عملتَ فيها? قـال: لٌ استشهد فَ
, ثَّم أمـرَ : قال. قاتلتُ فيک حتی استشهدتِ ُ ن يقال جرئ فقد قيلَ , و لكنَّک قاتلت ألِ كذبتَ

حبَ علی وجهه حتی أُلقیَ فی النار, و رجلٌ تَعلَّم العلم و علَّمه, و قرأ القرآنَ فـأتی بـه  به فَسُ
ها, قالفعرَّ  ه فعرفَ لَّمتُه و قرأتُ فيـک القـرآن, : فه نعمَ فام عملتَ فيها? قال تعلمتُ العلمَ و عَ
, فقد قيل ثمَّ : قال , و لكنَّک تعلمتَ العلم ليقال عاملٌ, و قرأتَ القرآنَ ليقال هو قاریءٌ كذبتَ

عَ اهللاُ عليـه و سَّ حبَ علی وجهه حتی ألقی فی النار, و رجلٌ وَ  طـاه مـن أَصـنافأع أَمر به فَسُ
ه فَعرفها, قال ه نعمَ عرفَ ـبُّ أن : فام عملت فيها? قال: املال كله فأتی به فَ ما تركتُ من سـبيلٍ حتُ

نفق فيها إال أنفقتُ فيها لک بت: قال. يُ ـر : و لكنَّک فعلتَ ليقال. كذَ مَّ اَمَ هو جوأد, فقد قيل ثُ

                                           
بخـش الوصـية،   ) 1628(ما جاء أن األعمال بالنية و الحسبة، و مسلم  بخش اإليمان، باب) 56(بخاري  - 1

 .اند نقل كرده ساز حديث سعد بن ابي وقاصباب الوصية بالثلث، 
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مَّ ألقیَ فی النـار حبَ علی وجهه, ثُ ـ  قضـاوت  امتيق روز كه يكس نينخست :»به فَسُ  شـود  يم
 داده نشـان  او بـه  شينعمتها آورد، يم را او خداوند و است دهيرس شهادت به كه است يكس
ـ  ؟يكـرد  كار چه: ديگو يم او به آورد، يم ادي به را آنها و شود يم ـ گو يم  بـه  تـو  راه در: دي

 تـا  يكـرد  زاركـار  ،ييگـو  يم دروغ: ديگو يم خداوند. دميرس شهادت به تا پرداختم كارزار
ـ  آتش به كشان -كشان را او و دهد يم دستور سپس! گفتند كه ،يشجاع نديبگو  اندازنـد،  يم
 آورنـد،  يم را او است خوانده قرآن و است، داده ادي و آموخته  دانش كه است يكس يگريد

 كـار  چـه  نهـا يا بـا : پرسـد  يم سپس آورد، يم ادي به و دهد يم نشانش را شينعمتها خداوند
: ديگو يم. خواندم قرآن تو خاطر به و دادم ادي گرانيد به و آموختم دانس: ديگو يم ؟يكرد

 نـد يبگو تـا  يخوانـد  قـرآن  ،يهست دانشمند نديبگو تا يآموخت دانش بلكه ،ييگو يم دروغ
 آتـش  بـه  تا برند  يم كشان – كشان را او دهد يم دستور سپس! گفتند كه البته. يهست يقار

 او بـه  يمـال  گونـه  هر از و داده شيگشا را اش يروز خداوند كه است يكس سپس. اندازند
ـ  به را آنها او و دهند يم نشان او به را شينعمتها آورند يم را او است، دهيبخش ـ  ادي  آورد، يم

 يدار دوسـت  تـو  كه يراه هر: ديگو يم ؟يكرد كار چه نعمت همه نيا با: پرسد يم خداوند
ـ ا ،ييگو يم دروغ: ديگو يم. تو يرضا خاطر هب كردم خرج راه آن در شود، خرج آن در  ني
 سپس! گفتند البته كه است، باز ودل دست و بخشنده او: نديبگو تا يكرد خاطر نيبد را كار

  1.»دهد يم را دستور همان زين او ي درباره
ـ فر شـد،  يم هوشيب آن ترس از كرد يم بازگو را ثيحد نيا يوقت رهيابوهر  بـر  بلنـد  يادي

 نيا هربار شست، يم آب با را صورتش و آمد يم هوش به سپس. رفت يم هوش از آورد يم
 كـرد  صـحبت  او بـا  نفـر  سه آن از امبريپ گفت و كند، انيب را آن بتواند تا كرد، يم را كار

                                           
بخش اإلمارة، باب من قاتل للرياء و السمعة استحق النـار، و ترمـذي   ) 1905(و مسلم ) 8078(احمد  - 1
 .اند ردهنقل ك ساز حديث ابوهريره) 3137(، نسائي )2382(
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 رهيابـوهر  يا« :»أولئک الثالثة اول خلق اهللا تسعر هبم النار يوم القيامـة: يا أباهريرة«: وگفت
  .»رديگ يم بر در را آنها آتش امتيق روز كه هستند مردم نينخست نفر سه نيا

 خـور  شـراب  و لواط دزد، زناكار، قاتل، رديگ يم خود در آتش كه يكس نينخست نيبنابرا
ـ ا خـاطر  بـه  را وجهـادگر  دهنده صدقه قرآن، يقار بلكه ست،ين  مهـم  اريبسـ  ي مسـأله  ني
  .برد يم فرو خود كام به) اخالص(

  پيـامبر . اسـت  پرخطـر  و مهـم  امـور  از يانـدوز  دانش در اخالص نبود شكل نيهم به
ض «: ديفرما يم ـرَ ن تَعلمَ علامً ممَّا يبتغی به وجهُ اهللا ال يتعلُمه إالَّ ليصـيبَ بـه عرضـاً مـن عَ مَ

 در كـه  باشـد  جملـه  آن از و اموزديب يدانش كس هر« :»عرفَ اجلنة يومَ القيامة الدنيا, ملَ جيد
ـ دن متـاع  آوردن دسـت  بـه  قصد به تنها را آن شود، يم آموخته خدا راه  روز بخواهـد،  يياي
  1.»رسد ينم مشامش به بهشت يبو امتيق

مَ العلمَ ليامریَ به السفهاءَ أو ليباهیَ به العلـامءَ أو ليرصـفَ بـه «: ديفرما يم نيهمچن ن تعلّ مَ
ـ  بـا  كـردن  مگـو  بگـو  منظـور  بـه  كس هر« :»وجوهَ الناس إليه فهو فی النار ـ  خـردان  يب  اي

. اموزديب يدانش كند، جلب خود به را مردم توجه كه قصد نيا به اي دانشمندان با يفخرفروش
  2»است آتش عاقبتش

                                           
در مقدمـه،  ) 252(بخش العلم، باب في طلب العلم لغيراهللا، ابن ماجه ) 3664(، ابوداود )8285(احمد    -1

اين حديث را شيخ آلباني در صحيح الجامع . اند آورده سلم و العمل به، از حديث ابوهريرةباب االنتفاع بالع
ء و گاهي به سكون آن يعني نصيب، چه مـال و  به فتح را) عرضاً(لفظ . صحيح دانسته است) 6159(الصغير 

به فتح عين و سكون راء يعني بو، مبالغه در تحريم بهشت است، ) عرف الجنة(دارايي باشد چه جاه و مقام، 
آورد، اين حمل بر اين نكته اسـت كـه اصـالً     زيرا كسي كه بوي چيزي را در نيابد قطعاً آن را به دست نمي

 .به نقل از عون المعبود. د خدا با او مانند ديگر گناهكاران استشود، و برخور وارد آن نمي
بخش مقدمـه،  ) 253(من يطلب بعلمه الدنيا، و ابن ماجه يبخش في العلم باب ما جاء ف) 2655(ترمذي  - 2

 اين لفظ در ايـن . اند روايت كرده) رضي اهللا عنهما(باب االنتفاع بالعلم و العمل به، از حديث عبداهللا بن عمر 
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ـ  نيبازپس روز در ناپسند يگاههايجا از را انسان اخالص نيبنابرا  كـه  روز آن رهانـد،  يم
فـانظروا  اذهبوا الی اللذين كنتم تراءون بـأعاملكم فـی الـدنيا«: ديگو يم اكارانير به خداوند

 شـان يبرا خـود  يكارهـا  با ايدن در كه ييآنها شيپ ديبرو« :» !?...هل جتدون عندهم جزاءً 
  1.»!د؟يدار يم افتيدر آنها نزد يپاداش دينيبب د،يكرد يم اير

 نظـر  دهد، يم نجات ثواب از شدن محروم و پاداش يكاست از را انسان اخالص سان نيبد
 جنـگ  بـه  كـه  يكسـ  ي درباره: وگفت آمد نزدش كه يكس به پاسخ در امبريپ نكته نيا به

ـ فرما يم چه است داشته را نامش ذكر و پاداش ديام و رفته  اسـت؟  چگونـه  تشيوضـع  د؟يي
: فرمـود  سـپس ) گفت باز را سخن نيا بار سه( داشت نخواهد يبينص: له ءيش ال:  فرمود

ـه إنَّ اهللاَ اليقبلُ منَ العمل إالَّ ما كانَ له خالصاً و ابتغی«  را يكـار  تنهـا  خداونـد «: »به وجهُ
  2.»باشد او راه در و شيخشود و او يبرا پاك كه پسندد يم

 يا: ديپرسـ  يشخصـ  كـه  اسـت  نقـل  رهيابـوهر  از -شـام  اريد از يشخص – مكرَز ابن از
ـ چ قصـد  بـه  كـه  آن حال و برود، خدا راه در جهاد به خواهد يم يكس! خدا ي فرستاده  يزي

ـ ا. »داشـت  نخواهـد  يپاداشـ  چيه :لـه  أجر ال«: فرمود امبريپ! ندك يم ا كار نيا ييايدن  ني
 را منظـورت  ديشـا  برگرد، امبريپ حضور به: گفتند مرد آن به. آمد گران مردم يبرا سخن
 راه در جهاد به ايدن قصد به كه يكس خدا ي فرستاده يا: گفت و آمد! يا نفهمانده او به خوب

                                                                                                           
آن را صحيح معرفي كرده ) 6382(شيخ آلباني نيز در كتاب صحيحش الجامع الصغير . جا از ابن ماجه است

 .است
ه دانسـت آن را صـحيح  ) 2/634(» السلسلة الصحيحة«شيخ آلباني در . نقل كرده است) 23119(احمد  - 1

 .است
شيخ الباني در صـحيح  . ده استبخش جهاد، باب من غزا يلتمس األجر و الذكر نقل كر) 3140(نسائي  - 2

 .الترغيب و الترهيب آن را نيك دانسته است
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ـ ن او.  امبريپ شيپ برو: گفتند او به دوباره مردم »ر لـهال أج«: فرمود باز! پردازد يم خدا  زي
ـ روا نيا ابوداود. »له أجر ال«: فرمود باز زين امبريپ. كرد را كار نيهم بار نيسوم يبرا  تي
  1.است دهيپسند را آن يالبان و كرده نقل را
ـن عمـلَ ع«: است فرموده خداوند: فرمود امبريپ ـن الرشـک مَ مـالً أنا أَغنی الرشـكاء عَ

ه  كـس  هر هستم، كيشر از ازترين يب  يكس هر از من« :»أرشکَ فيه معی غريی تركتُه و رشكَ
  2.»گذارم يم وا خود به شركش با را او سازد كيشر را يگريد من با آن در و بكند يكار
  ؛دل به مربوط يكارها اديبن اخالص -5
 كـه  ييكارها است دل ي حوزه در كه است؛ يامور و كارها يبنا سنگ اخالص سان نيبد
  .است آن ي كننده تمام و رويپ دهند يم انجام ها اندام گريد

  ؛كوچك كار كردن بزرگ در اخالص ريتاث -6
 در كـوه  مانند كه گرداند يم بزرگ چنان را زيناچ كار كه است نيا اخالص ديفوا جمله از
 باشـد  نداشته يوزن دخداون نزد كه كند يم زيناچ چنان را بزرگ كار  اير كه طور همان د،يآ

ـ آ در هـوا  در پراكنده گرد صورت به و m  j  i   h  g  f  e  d      c  b  .دي

  kl )پراكنـده  يغبـار  چون را آن ميبپرداز اند داده انجام كه ياعمال به چون«) 23: فرقان 
  .»ميكن يم

 يرگـ بز كار بسا چه و كند يم بزرگ را آن تين كه يكوچك كار بسا چه: ديگو مبارك ابن
  1.گرداند يم زيناچ را آن تين كه

                                           
نقل كرده  سعمله غيراهللا، از حديث ابوهريره بخش الزهد و الرقائق، باب من أشرك في) 2985(مسلم  - 1

 .است
 بخش الزهد و الرقائق، باب من أشرك في عمله غيراهللا، از حديث ابـوهريره نقـل كـرده   ) 2985(مسلم  - 2

 .است
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 و كنـد،  يم محافظت نياطيش از را خود آن با انسان كه است چنان اخالص ن،يا از گذشته
 بـا  كـه  گـاه  آن طانيش خود خاطر نيهم به است استوار بس يپناهگاه منظور نيا يبرا آن

`  m    _  a  :گفـت  سـبحان  خداونـد  بـه  بـد يبفر را خـدا  بندگان كه بست مانيپ خود

  c  bl )بورزند اخالص كه بندگانت آن مگر«) 40: حجر«.  
  .داشت نخواهد يتسلط ببرد، پناه اخالص ريناپذ شكست دژ به كه يكس بر طانيش نيبنابرا

 يا«  :»يـا نفـسُ أخلصـی تتخلصـی«: گفت كرد، يم يادآوري خود به كه يكرخ معروف
  .»يشو رستگار تا كن شهيپ اخالص نفس
  ؛است صالح انينيشيپ ي وهيش اخالص از سخن با دل يكارها ي بارهدر سخن آغاز -7

 آنهـا  اسـت  مهـم  اسـت،  بوده انينيشيپ روش كه نيا جهت به موضوع نيا در راندن سخن
إنـام «: ثيحـد  بـا  -اهللا رحمه – يبخار كه چنان كردند، يم آغاز بحث نيا با را شانيكتابها

 بخواهـد  كس هر: است گفته يمهد بن حمنعبدالر. است كرده آغاز سخن »األعامل بالنيات
  .كند آغاز» إنام االعامل بالنيات« يعني ثيحد نيا با بنگارد يكتاب
  ؛يزندگ اوضاع اصالح و ونداخالصيپ -8

 يزنـدگ  يداخل يهايريدرگ از يي رهيزنج در مردم شتريب كه نيا خاطر به اخالص نيهمچن
ـ ا از همه لمع طالبان و انيداع مردم است، مهم اريبس كنند، يم ـ  يهـا يريدرگ ني  رنـج  يداخل
 كـه  آن جـز  يقيتوف و بركت گونه هر از آن سبب به كه برند يم نج ر ييهايزيچ از و برند، يم

 اخـالص  بـا  يسـربازان  بدون نيد پس اند، شده بينص يب ده،يگرد يخداوند رحمت مشمول
ـ  داده آمـوزش  چگونـه  اخالص با علم طالبان بدون ابد؟ي يم قوام چگونه  بـدون  شـود؟  يم
  شود؟ يم داده ياري نيد چگونه مخلص يانيسپاه

                                                                                                           
 ).8/400(سير أعالم النبالء،  - 1
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 ميهسـت  آن در اكنون كه يتيوضع نيا از انسانها ما رهاندن يبرا اخالص ي مسأله نيبنابرا
 غرب از ييقدرتها برد، يم سر به شكست و يافتادگ عقب از يحالت در ملت اكنون است، مهم
 دادن دست از: است نيا آن نيمهمتر ارد،د ياديز يعلتها چرا؟ هستند، رهيچ آن بر شرق و

 اخـالص  اگـر  كه چرا است، شده اندك و ابينا كه يراست به اخالص، يعني عنصر نيمهمتر
 سـپس  شده، برپا كه بوده يفراوان يطرحها كه نيا ضمن نبود، نيچن نيا وضع داشت، وجود
 ياسـالم  يهـا  جنـبش  شـده،  آغشـته  اير به كه ييدعوتها و است شده زده كنار جهينت بدون
ـ  از و ختهير فرو شده، نابود همه اما اند، بوده آن در نفر هزاران كه بوده زين يبزرگ  رفتـه  نيب
 ليقب از ييايدن اهداف يبرا كه نيا خاطر به و اخالص از نبودن مند بهره خاطر به تنها است،

  ...!است بوده ومال جاه است،ير
  ؛كارهاست يدرست يشرطها از اخالص -9

 باشد، آن انيبن اصالح و اخالص كه نيا مگر ابدي ينم قوام درست طور به يكار چيه طبعاً
 يكسـ  و ابد؟ي يم صالح چگونه ست،يچ تين قتيحق داند ينم كه يكس تين دانستم يم كاش
 و باشد؟ مخلص تواند يم چگونه است، نبرده  يپ اخالص قتيحق به اما دارد يدرست تين كه
  دارد؟ صداقت انتظار خود از چگونه افتهيرند را صداقت يمعنا كه يمخلص آن

  ؛مردم به اخالص آموزش به دانشمندان توجه -10
 قيتشـو  آن بـه  و ديتاك مردم به اخالص درس آموزش به پرداختن ي مسأله بر دانشمندان

ـ  است، بزرگ دانشمندان از خود كه جمره ياب ابن. كردند يم ـ گو يم  در داشـتم  دوسـت «: دي
 و اعمـال  در مردم اهداف كه نيا جز نداشت يگريد ي مشغله چيه كه بود يكس هانيفق انيم

 از ياريبس كه چرا بپردازد، تهاين اعمال ي نهيزم در سيتدر به تنها و دهد نشان را رفتارشان
  .»اند رفته هالكت يواد به موارد نيا تيرعا عدم و خاطرندانستن به مردم
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 اخـالص  در اخـالل  جهـت  بـه  اعمـال  نشدن رفتهيپذ و تيمحروم شكستها، ها،يناكام نيا
 مـردم  بـه  اعمـال  و عبادت در مسأله نيا دادن آموزش امر به كه بود يكس كاش يا... است
  .بست يم همت كمر

  ؛مباح يكارها و اخالص ونديپ -11
 بـا  و رساند، يم عبادت ي درجه به را مباح يكارها كه دارد را دهيفا نيا نيهمچن اخالص

 قصـد  بـه  كنـد،  مصـرف  خوش يبو يكس اگر: مانند افت،ي دست الوا مراتب به توان يم آن
 عـدم  جهـت  بـه  اي خدا، ي خانه احترام منظور به مساجد و جمعه در امبريپ روش به اقتدا
 دوسـت  مـن : اسـت  گفته انينيشيپ از يكي. شود يم داده پاداش آن بر مالئكه، اي مردم آزار
  .ييدستشو به رفتن و خفتن و خوردن در يحت باشم داشته تين يكار هر و زيچ هر در دارم

) يوتعـال  سـبحانه ( خداوند به يكينزد آن از قصد تواند يم كه است يموارد از ها نيا تمام
ـ د از اسـت،  مهـم  امور به دل پرداختن و بدن يداريپا سبب چه آن ي همه رايز باشد،  دگاهي
  .است مدنظر و مطلوب شرع
 به كس هر رد،يگ يم پاداش كند، قصد را عبادت يبرا گرفتن روين خوردن، از كس هر مثالً
ـ دن وبـه  اش خانواده دل نكوداشت و نفس پاكداشت قصد  او از پـس  كـه  يفرزنـد  آوردن اي

ـ ا تمـام  خاطر به و. شود يم داده پاداش كند، ازدواج بپرستد، را خداوند  ثـواب  او بـه  هـا  ني
 نيهمـ  بسا چه مپندار، زيناچ را مباح يكارها نيا از كي چيه كتاب و حساب پس رسد، يم

  ...!كند رستگارت ريرستاخ روز كه باشد
 نـوع  از يـي  ژهيو عبادت كي و عادات از عبادات آن با كه است آن تين هانيفق دگاهيد از
  1.است خداوند يرضا ي اراده مقصود جا نيا و شود، يم داده صيتشخ گريد

                                           
 .85ك جامع العلوم و الحكم، ص. ن - 1
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 غسـل  كـردن  جـدا  منظـور  م،ييگـو  يم سخن اخالص موضوع در تين ي درباره يوقت اما
ـ ز سـت، ين عصـر  نمـاز  از ظهر نماز كردن مشخص اي جنابت غسل از يزگيپاك  صـورت  راي

ـ ا در و اند،ينما يم عصر از را ظهر كه است آن تين پس است، يكي مسأله  قصـدمان  جـا  ني
 در اكنـون  بلكه م،يده زييتم يعبادت از را يعادت اي گر،يد عبادت از را يعبادت كه ستين نيا

  .است مقصود خداوند يخشنود ي اراده اخالص در تين ي هيقض
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  دل؛ يپاك و اخالص -12
 عمـل  قبـول  موجـب  و كنـد  يم يپاكساز حسد و نهيك از را دل اخالص ميبگذر كه آن از
اليقبل من العمل إال ما كـان لـه ) جل و عزّ (إن اهللا «: است فرموده امبريپ كه چرا شود، يم

 او يبرا بااخالص و پاك كه كند يم قبول را ياعمال فقط خداوند«: »خالصاً و ابتغی به وجهه
  1.»باشد او يخشنود منظور به و

  گناهان؛ بخشش و اخالص -13
ـ ميت ابن االسالم خيش. است گناهان ريفراگ بخشش سبب نيهمچن اخالص ) اهللا رحمـه ( هي

 بـه  آن در اخالصـش  كـه  دهـد  يم انجام يي گونه به انسان كه هست كار ينوع يگاه: ديگو
 ثيحـد  ماننـد  -: ديبخشا يم را يبزرگ گناهان آن خاطر به خداوند و رسد يم كمال سرحد
 كـه  آن اما ند،يگو يم اهللا إال إله ال همه اند شده مرتكب بزرگ گناه كه ييآنها كه چرا -بطاقة

ـ ا بـا  او ي وزنه و شود پاك گناهانش تمام كه كند يم يكار د،يگو يم اخالص با  شـهادت  ني
 بخشـش  مشـمول  را او خداونـد  بدهـد  آب يسـگ  به كه يفاسد زن مانند زين كند، ينيسنگ
ـ  مـانع  آشغال، كه يكس رينظ اي گرداند، يم شيخو ـ ياذ و آزار ي لهيوسـ  اي  راه سـر  از را يت

  2.كند يم بخشش او به خداوند بردارد،
 گناهـان  بخشـش  سـبب  توانـد  يم چگونه... راه سر از درخت ي شاخه كي برداشتن مثالً
 دهيبخشـ  چگونـه  يسـگ  بـه  دادن آب بـا  زناكـار  زن اي. است يشدن اخالص با نيا باشد؟

                                           
نقل كرده  سو الذكر، از حديث ابوامامه باهلي، بخش جهاد، باب من غزا يلتمس األجر )3140(نسائي  - 1

منـذري نيـز   . حديث صحيحي است، حاكم صـحيح دانسـته اسـت   : است، مناوي در فيض القدير گفته است
نيك است، ابن حجر صفت خوب را در موردش به كار : گويد اسناد خوبي دارد، حافظ عراقي مي: گويد مي

 .برده است
 .، با اندكي تصرف6/218منهاج السنة  - 2
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 به خداوند جز كه است هآورد فراهم دلش در را اخالص از يي هيما چنان او چون! ؟شود يم
  .برد ينم يپ آن
ـ ا ي دربـاره  اما دهد، يم رخ مردم انيم در اندك اريبس كه است يزيچ نيا  داد، رخ زن ني
 و داشـت،  واخـالص  رانده زبان بر را كلمه نيا كه بزرگ گناهان صاحب يبرا كه چنان هم
  ... . و برداشت راه سر از را مانع كه آن
ـ يخ ميپرداز يم آن به كه ميدار ياديز مباح يكارها يزندگ در اگر ما  كـه  اسـت  مهـم  يل

 ليتبـد  بـدون  مسـتحب  به بودن مباح از و شود دگرگون كارها نيا تا ميباش داشته اخالص
 سـت ين كـس  چيه نخورد، غذا كه ستين كس چيه م،يده يم انجام را آن ي همه ما رايز د،شو
 لبـاس  سـت ين كـس  چيهـ  و نـدرت،  به مگر نكند ازدواج ستين يكس و نرود، ييدستشو به

 همسـرش  يبرا ستين يكس است، افتهي تحقق البته نيا نزند، د خو به خوش يبو اي نپوشد،
 نخواند درس يدانشگاه اي مدرسه در ستين كس چيه ست،ا محقق زين نيا نخرد، ييها هيهد
 اسـت  يعـال  چه و خوب قدر چه پس باشد آمده فراهم و محقق يزيچ چون و اندك، مگر
ـ ن بـا  جـز  ديريگ يم پاداش چگونه و ديريبگ پاداش آن خاطر به كه  همانـا  آن و صـالح  تي

  ...!است اخالص
  ها؛يگرفتار شيگشا و اخالص ونديپ -14

 آن ثيحـد  يمـدع  نيا شاهد ست،ين يشدن اخالص با جز اندوه و يرفتارگ شدن برطرف
. گشـود  آنهـا  بـر  را راه خداوند كه نيا تا افتادند، ريگ يي صخره پشت در كه است ينفر سه
 و پـدر  به خدمت كمر روز و شب خداوند يرضا يبرا بود كرده تين اخالص با آنها از يكي

 يكـ ي و بود برخاسته نامحرم يزن با يكينزد شرف در اخالص با يگريد بود، بسته مادرش
 صـبر  آن بـر  سـال  چند و ديبخش توسعه و داد پس يتمام به را يعامل اجر كه بود آن گريد

 بـا  و يزار با كدام هر يگرفتار آن در بود، كرده نفر سه انيم در را كار نيبزرگتر او و كرد،
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 تـو  يخشـنود  يراستا در و تو يابر را كار آن من يدان يم اگر خداوندا: گفت يم حال زبان
ـ ا و برهان، ميا شده دچار كه يگرفتار نيا از را ما پس ام، داده انجام ـ  ني  اخـالص  بـا  نيچن
  .افتندي ييرها

 شـود  يم رفع هايوگرفتار اندوه آن سبب به كه است يرستگار راهوار مركب اخالص پس
ـ  نهـاد  يكنـار  به وهمها و ها وسوسه آن از وگذشته  انسـان  يروز حكمـت  آن بـا : شـود  يم

 يدرسـت  و قـت يحق بـه  كـه  اسـت  ستهيشا بورزد، اخالص خدا به نسبت انسان اگر شود، يم

 يبرا يي لهيوس ديبترس خدا از اگر« )29: انفال( m  t  s  r  q   p   ol . ابدي دست
  .»دهد يم قرار تانيبرا باطل از حق صيتشخ
 خواست به« :»ف فيه من احلق بإذنـکاهدنی ملا اختل«: بود نيا امبريپ يدعاها جمله از 

  1.»بنما راه قتيحق به هست اختالف آن در چه آن در مرا خودت
  درجه؛ بردن باال و اخالص -15

ـ  انجام مخلصانه كه -نباشد يتمام به چند هر – يكار با تواند يم انسان  پـاداش  دهـد  يم
 باشـد،  سـپرده  انج بسترش در چند هر برسد مجاهدان و دانيشه ي درجه به يحت و رد،يبگ

ــد ــود خداون {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  m  ª : فرم

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «l )  ـ ن[«) 92: توبـه  يگنـاه  زي
 با آنها ندارم، يزيچ من يگفت تو اما يبده آنها به مركب تا آمدند تو شيپ كه آنان بر] ستين

 و. »بازگشـتند  ببخشـند،  خـدا  راه در كه ندارند يزيچ كه نيا اندوه از اشك از پر يچشمان
ـم معنـا, «: فرمود زين امبريپ ـلكنَا شـعباً و ال واديـاً إالَّ و هُ إنَّ أقواماً خلفنَا فی املدينة مـا سَ

هم العذرُ  ـ  يدشـت  هر و دره هر به ماندند، نهيمد در كه بودند يگروه« :»حبسَ  مـا  بـا  م،يرفت

                                           
 .بخش صالة المسافرين، باب الدعاء في صالة الليل و قيامه نقل كرده است) 770(مسلم  - 1
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 در 1.اسـت  كرده تيروا يبخار. »داشتند يعذر امدنشانين يبرا كه بودند يكسان آنها بودند،
 كيشـر  پـاداش  در شـما  بـا « :»إال رشكـوكم فـی األجـر«: است آمده نيچن مسلم تيروا

  2.»بودند
  پاداش؛ افتيدر و اخالص -16

 و مجتهـد  ماننـد  شـود،  اشـتباه  دچـار  چند هر رسد، يم پاداش به اخالص وجود با انسان
 درسـت  خـدا،  يبـرا  امر انجام و حق يادا قصد به و توان حد رد اگر مثالً ه،يفق و دانشمند
 داده پـاداش  خداونـد  فضـل  از ندهـد،  انجـام  را آن يدرسـت  بـه  كمال حد در اما كند، عمل

  .شود يم
  آشوبها؛ از ييرها و اخالص -17
 برابـر  در خـود  يبـرا  يسپر را آن تواند يم و ابد،ي يم نجات  آشوب از اخالص با يآدم

 خداونـد  سـبب  نيهمـ  به دهد، قرار يكار نابه و يخرابكار اهل چنگال در ادنافت و شهوتها

\  m  .فتـاد ين فجـور  و فسق دامن به و ديرهان مصر زيعز همسر يغوغا از را ÷وسفي

  p  o   n  ml     k  j  i  h  gf  e  d  c  b      a  `  _^  ]
  r  ql )ـ ن او بود، كرده او قصد قيتحق به] زن آن[«) 24: يوسف  برهـان  اگـر  زي

 مييبـزدا  او از را يناپاك و يزشت كه نيا يبرا نيچن نيا اما بود كرده قصد بود، دهيند را خدا

¬  ®  ¯  °  ±   m  ´  ³²  ،»بود ما اخالص با بندگان از قتاًيحق او ،]ميداد نجاتش[

                                           
روايـت   سر عن الخوف، از حديث انس بـن مالـك  ذبخش جهاد، باب من حبسهم الع) 2839(بخاري  - 1

 .كرده است
أو عذر آخر، از حديث انـس بـن   بخش إمارات، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض ) 1911(مسلم  - 2

 .نقل كرده است سمالك
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  »   º  ¹  ¸  ¶  µl )يحـال  در دارند، مشخص يروز آنها«) 43 - 41: صافات 
  .»نيبر بهشت در هست، شانيبرا ييها وهيم و هستند يرامگ كه

ـ  برابر نيچند اخالص وجود با كين يكارها  بـا ) يتعـال  و سـبحانه ( خداونـد  و شـود  يم
  .دارد يم دوست را اخالصان
 اراده با كه است حق و است ستهيشا گردد، يم نيمخلص بينص ازهايامت همه نيا كه اكنون

  .ميباش الصاخ اهل شمار در زين ما تالش و
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  ي اخالص درباره دينيهايي از متون  نمونه

 آن يادآوري يبرا اخالص تياهم و گاهيجا ي درباره يمتعدد يها  نهيزم در يمتون نيد در
  :است آمده بندگان به

 ديدرتوح اخالص 

ی ما قال عبدٌ ال إلهَ إالّ اهللا قطُّ خملصـاً إالّ فُتحـت لـه أبـوابُ السـامء حتّـ«: فرمود امبريپ
 مـادام  ديبگو اهللا اال اله ال كامل اخالص با كس هر« :»تقضی إلی العرش ما اجتنبَ  الكبائَر

  1.»شود يم باز شيرو به خدا عرش تا آسمان يدرها زديبپره بزرگ گناهان از

 سجده در اخالص

ه«: گفت امبريپ فعُ د هللا سجدةً إالَّ رَ : »ا خطيئـةً اهللاُ هبا درجةً و حطَّ عنه هب ما من عبدٍ ِ ِ يَسجُ
 پـاك  او از را يگناه و برد يم باال را او يي درجه خداوند فتديب سجده به خدا يبرا كس هر«
  2.»كند يم

                                           
ترمـذي بـه   . نقل كرده اسـت  سدعاء أم سلمه، از حديث ابوهريره بخش دعاها، باب) 3590(ترمذي،  - 1

شـيخ البـاني در صـحيح الجـامع     . اين حديث از اين وجه نيكو و غريب است: ث گفته استدنبال اين حدي
 .الصغير آن را نيكو دانسته است

، و ابـن  )1139(بخش نماز، باب فضل السجود و الحث عليه، نسـائي  ) 488(و مسلم ) 21865(احمد  - 2
 .اند روايت كرده ي پيامبر از حديث ثوبان بنده) 1423(ماجه 
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 روزه در اخالص 

مَ من ذنبـه«: گفت امبريپ فرَ له ما تقدَّ ن صامَ رمضانَ إيامناً واحتساباً غُ  بـا  كـس  هـر « :»مَ
ـ  كـه  يناهانگ رد،يبگ روزه را رمضان ماه پاداش ديام به و مانيا  دهيبخشـ  كـرده،  آن از شيپ
  1.»شود يم

ه عن النَّار سبعنيَ خريفاً « د اهللاُ وجهَ ن صامَ يوماً فی سبيل اهللا باعَ  در روز كي كس هر«: »مَ
  2.»كند يم دور آتش از زييپا هفتاد راه اندازه به را او يرو خداوند رد،يبگ روزه خدا راه

 يدار زنده شب در اخالص

مَ من ذنبـه«: فرمود امبريپ فرَ َ له ما تقدَّ ن قامَ رمضانَ ايامناً و احتساباً غُ  بـا  كـس  هـر «: »مَ
  3.»شود يم بخشوده كرده، شتريپ كه يگناهان دارد، پا به را رمضان ماه پاداش ديام و مانيا

 خدا راه در يدوست در اخالص 

ـ  كـه  اسـت  نقل امبريپ از رهيابوهر از حرام، كار ندادن انجام و صدقه در سـبعةٌ «: ودفرم
يُظلُّهم اهللاُ فی ظلّه يومَ ال ظلّ إالَّ ظلَّه, اإلمامُ العادل, و شـابٌ نشـأ بعبـادة اهللا, و رجـلٌ قلبـه 
قا عليه, و رجـلٌ دعتـه امـراةٌ ذاتُ  ا فی اهللا اجتمعا عليه وتفرَّ معلقٌ فی املساجد, و رجالن حتابَّ

قَ بص , و رجلٌ تصدَّ أخفاها حتّـی ال تعلـم يمينـه مـا منصب و مجال فقال إنّی أخافُ اهللاَ دقة فَ

                                           
بخـش صـالة   ) 760(بخش ايمان، باب صـوم رمضـان احتسـاباً مـن اإليمـان، و مسـلم       ) 38(اري بخ - 1

 .اند روايت كرده سو هو التراويح، از حديث ابوهريرهالمسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان 
بخش روزه، باب فضـل  ) 1153(بخش جهاد، باب فضل الصوم في سبيل اهللا، و مسلم ) 2840(بخاري  - 2

 .اند روايت كرده سفي سبيل اهللا لمن يطيقه، از حديث ابوسعيد خدري الصيام
بخش صالة المسـافرين،  ) 760(بخش ايمان، باب تطوع قيام رمضان من اإليمان، و مسلم ) 37(بخاري  - 3

 .اند روايت كرده سو هو التراويح، از حديث ابوهريرهباب الترغيب في قيام رمضان 
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اهللاَ خالياً ففاضت عيناه هفت نفر هستند كه خداوند در روزي كه « :»تنفق شامله, و رجلٌ ذكرَ
پيشواي عـادل، جـواني   : گيرد ي خود مي ي او نيست آنها را زير سايه يي جز سايه هيچ سايه

جد گره خورده، دو نفر كـه  كه با پرستش خدا رشد يافته و بزرگ شده، كسي كه دلش با مس
شوند، كسي كه  آيند يا از هم جدا مي به خاطرخدا با هم دوست شدند به خاطراو گرد هم مي

يي بدهد و چنان آن را پوشيده دارد كه دست راستش نداند دست چپش صـدقه داده،   صدقه
  1.»كسي كه در خلوتگه خود خدا را ياد كند و چشمانش پر از اشك گردد

 ن به مسجداخالص در رفت

صالةُ الرجل فی اجلامعةِ تضعفُ علی صالته فـی بيتـه و فـی سـوقه «: فرمود رسول خدا
رجه إالَّ  مَّ خرجَ إلی املسجد الخيُ أ فَأحسنَ الوضوءَ ثُ مخساً و عرشين ضعفاً و ذلک أَنه إذا توضَّ

طُ خطوةً إالّ رفعت له هبا درجةً و حطَّ عنه هبا خطيئة, فإذا  , ملَ خيَ صلَّی مل تَـزل املالئكـةُ الصالةُ
كم فی صالة مـا انتظـرَ  , واليزالُ أحدُ صال اللهم صلّ عليه اللهم ارمحهُ تصلّی عليه مادامَ فی مُ

خواند بيست و پنج برابـر نمـازي اسـت كـه در      نمازي كه شخص به جماعت مي« :»الصالةَ 
رود  مسجد مـي  گيرد و به خواند، چون از همان زمان كه به دقت وضو مي خانه يا سركار مي

شود و يك گناه  دارد يك درجه به او داده مي تنها به خاطر نماز است، لذا هر گامي كه بر مي
فرسـتند   ازش پاك، بعد از نمازش تا زماني كـه در مسـجد باشـد مالئكـه بـر او درود مـي      

                                           
باب من  جلس في المسـجد ينتظـر الصـالة و فضـل المسـاجد، و مسـلم       بخش اذان، ) 960(بخاري،  - 1
 .اند نقل كرده سضل إخفاءالصدقة، ازحديث ابوهريرهبخش زكات، باب ف) 1031(
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شما هر چند منتظر نمـاز باشـيد،   ! خدايا بر او صلوات بفرست خدايا او را ببخش: گويند مي
  1.»ايد ل اين است كه به نماز ايستادهمث

  طلبي اخالص در شهادت
هُ اهللا منازلَ الشهداء و إن ماتَ علی فراشـه« لغَ هـر كـس   « :»من سألَ اهللاَ الشهادةَ بصدق بَ

رساند هر چند در بسترش  صادقانه از خدا شهادت بخواهد خداوند او را به جايگاه شهدا مي
  2.»فوت كند

  اخالص در تشييع جنازه
تی يصلی عليها و يفرغ من دفنهـا فإنَّـه « بعَ جنازةَ مسلم إيامناً و احتساباً و كانَ معه حّ ن اتَّ مَ

مَّ رجـعَ قبـلَ أن تـدفَن فإنَّـه يرجـعُ  ن صلّی ثُ أحد, و مَ يَرجعُ من األجر بقرياطني كلُّ قرياط كَ
زماني كـه   ي مسلماني ر ا با ايمان واميد حساب همراهي كند و تا هر كس جنازه« :»بقرياط

گـردد كـه هـر     كنند با او باشد با دو قيراط پاداش بـر مـي   خوانند و دفنش مي نماز بر او مي
ي احد است، هر كس قبل از خواندن نماز بر او برگردد يك قيـراط پـاداش    قيراط به اندازه
  3.»خواهد داشت

                                           
بخش اذان، باب فضل صالة الجماعة، و مسلم نيـز  ) 647(بخاري نقل كرده است، لفظ حديث از اوست  - 1
نقل  سديث ابوهريرهبيان التشديد في التخلف عنها، از حبخش مساجد، باب فضل صالة الجماعة و ) 649(

 . كرده است
 سسبيل اهللا، از حديث سهل بـن حنيـف   بخش اإلمارة، باب استحباب طلب الشهادة في) 1909(مسلم  - 2

 .نقل كرده است
ة بخش جنائز، باب فضل الصال) 945(، بخش ايمان، باب اتباع الجنائز من اإليمان، و مسلم 47بخاري  - 3

 .اند نقل كرده ساز حديث ابوهريرهعلي الجنائز و إتباعها، 
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  در توبه اخالص
بپـذيرد و از سـوي    اش را كسي كه صد نفر را كشته بود كـاري كـرد كـه خداونـد توبـه      

كـانَ فـيَمن «: فرمود ي رحمت پذيرفته شد، از ابوسعيد خدري نقل است كه پيامبر مالئكه
لَّ علـی راهـب  ـدُ , فسألَ عن أعلم أهـل األرض فَ كانَ قبلَكم رجلٌ قتلَ تسعةً و تسعني نفساً

, فهل له من توبة? فقال: فأتاه فقال قتلَ : إنَّه قتل تسعةً و تسعني نفساً , ثـمَّ ال, فَ ه فكملَ به مائـةً
لَّ علی رجل عامل فقال دُ ن أعلم أهل األرض فَ توبـة?  إنَّه قتلَ مائةَ نفس فهـل لـه مـن: سأل عَ

ن حيولُ بيَنه و بنيَ التوبة? انطلق إلی أرض كذا و كذا فإنَّ هبا أناساً يعبدونَ اهللاَ : فقال نعم, و مَ
ا أ عهم, و الترجع إلی أرضک; فإهنَّ بداهللاَ مَ رضُ سوء, فانطلقَ حتی إذا نصفَ الطريقَ أتاه فاعُ

; فاختصمت فيه مالئكةُ الرمحة و مالئكةُ العذاب, فقالـت مالئكـةُ الرمحـة جـاءَ تائبـاً : املوتُ
, فأتـاهم ملـکٌ فـی صـورة : مقبالً بقلبه إلی اهللا,و قالت مالئكةُ العذاب إنَّه مل يعمل خرياً قطُّ

وا م: آدمی فَجعلوه بينَهم, فقال ـتهام كـان أدنـی فهـو لـه, فسـوه قيسُ ـني فـإلی أيّ ا بـنيَ األرضَ
محة قيَّضته مالئكة الرَّ , فَ در ميان مردمان پيش از شما « : »فوجدوه أدنی إلی األرض التی أرادَ

يك نفر بود كه نود و نه نفر را كشته بود، او سراغ داناترين شـخص روي زمـين را گرفـت،    
رفت و گفت كه او نود و نه نفر را كشته اسـت، آيـا    راهبي را به او معرفي كردند، نزد راهب

نه، در دم راهب را نيز كشـت و صـد نفـر را تكميـل كـرد،      : تواند توبه كند؟ او پاسخ داد مي
: سپس دنبال آگاهترين كس گشت تا او را پيش مرد دانايي راهنمايي كردند به او نيـز گفـت  

بـه  ! اش نيسـت  هيچ كس مانع توبـه  آري،: صد نفر را كشته است آيا مجال توبه دارد؟ گفت
كنند، تو نيز با آنها او  فالن سرزمين برو، در آن جا مردماني هستند كه خداوند را پرستش مي

ي راه رسيد كه  رفت تا به نيمه. را بپرست، و به سرزمين خودت برنگرد، كه جاي بدي است
درگيـر شـدند،    ي عذاب بـر سـر او   ي رحمت و ماليكه پيك مرگ به سراغش آمد، ماليكه

او : او از ته دل و به قصد توبه به سوي خداوند آمـد، گـروه دوم گفتنـد   : گروه نخست گفتند
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يي در قالب آدمي نزدشان آمد، او را در ميان خـود داور   هرگز كار نيكي نكرده است، فرشته
ت، ي بين دو سرزمين را اندازه بگيريد، ببينيد به كدام يك نزديكتـر اسـ   فاصله: كردند، گفت

متعلق به آن است، اندازه گرفتند ديدند به همان سرزميني كه قصد كرده بود نزديكتـر اسـت،   
  1.»ي رحمت جانش را گرفتند آن گاه ماليكه

گاهي نياز است انسان با سخن گفتن چيزهايي از آن چه قصد كرده اسـت بيـان كنـد تـا     
پولي داشتم مانند فالني  اگر: مانند كسي كه هيچ پولي نداشت و گفت. پاداشش افزايش يابد

  :فرمود پيامبر. كردم كه او كرد را مي يهمان كار نيك
ـه و يعلـمُ « تقّی فيه ربَّه و يصلُ فيه رمحَ , فهو يَ ه اهللاُ ماالً و علامً ; عبد رزقَ إنَّام الدنيا ألربعة نفرٍ

ه اهللاُ علامً و ملَ يرزقه ماالً  , فهذا بِإفضل املنازل, و عبد رزقَ : , فهو صادقُ النية, يقـولهللا فيه حقاً
ـهُ اهللاُ مـاالً و ملَ يرزقـه  , و عبـد رزقَ مها سواءٌ , فهو بنيّته فأجرُ لو أنَّ لی ماالً لعملتُ بعمل فالنٍ
, فهذا  هُ واليعلم هللا فيه حقاً بطُ فی ماله بغري علم; اليتّقی فيه ربَّه و اليصلُ فيه رمحَ , فهو خيَ علامً

ه , فهو يقولُ  بأخبث املنازل و عبدٌ مل يرزقُ لو أنَّ لی ماالً لعملـتُ فيـه بعمـل : اهللاُ ماالً و ال علامً
مها سواءٌ   »فالن فهو بنيّته فوزرُ

يي كه خداوند دارايي و دانشي به او بخشـيده، او در امـر    بنده: دنيا از آن چهار نفر است« 
ظـر دارد،  آورد و حقـي بـراي خداونـد در ن    رحم را به جا مي ي آن پرواي خدا را دارد، صله

به او داده، بدون دارايـي، و   ييي كه خداوند دانش بنده. چنين شخصي در بهترين مراتب است
كردم، لذا او با نيـت   اگر پول و مالي داشتم مانند فالني مي: گويد يي دارد، مي او نيت صادقانه

بـدون   يي كه خداوند دارايـي و امـوال بـه او داده    خود پاداشي همانند آن ديگري دارد، بنده
ي رحم را به  كند، پرواي خدا را ندارد، صله دانش، او ناآگاهانه اموالش را ريخت و پاش مي

                                           
كه لفـظ از اوسـت، بخـش    ) 2766(، بخش أحاديث األنبياء باب حديث الغار، و مسلم )3470(بخاري  - 1

 .اند التوبة، باب قبول توبة القاتل و إن كثر قتله، از حديث أبوسعيد خدري روايت كرده
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يي  آورد و حقي براي خدا در مالش قايل نيست، او در پليدترين جايگاه است و بنده جا نمي
نـي  اگر اموالي داشتم مانند فال: گويد كه خداوند از دانش و دارايي چيزي به او نداده، اما مي

كردم، لذا او نيز با نيتي كـه دارد، بـار گنـاه يكسـاني خواهنـد       عمل مي] يعني شخص قبلي[
  1.»داشت

  ريايان و زندگيشان داستانهايي از بي

شماري بودند كه زنـدگي و   ريايان بي در درازاي تاريخ اين امت به حمد اهللا مخلصان و بي
بـه  . براي مردمـان پـس از خـود    رفتارشان چونان چراغي پرنور و الگويي نيكو بوده است

همين سبب خداوند زندگي و رفتار و ياد آنها را ماندگاري بخشيده، تـا پـس از خـود آنهـا     
  .است ي اين كسان پيامبران و در صدر پيامبران محمد الگو واقع شوند، در رأس همه

كه با اخـالص خـود    همچنين ياران باوفاي پيامبران و در رأسشان يارانحضرت محمد 
سرزمينها را گشودند و بندگان زيادي به سبب آنها به دين خداوند گرويدند، نيز نسل پس از 

  ...آنها يعني تابعين و تابعين آنها و همين طور

  عبداهللا بن مبارك
يي از سربازان با عبداهللا بن مبارك در كشور روم  ما در قالب دسته: عبده بن سليمان گويد
م، چون نيروهاي دو طرف به هم رسيدند يكي از لشكر دشمن رو شدي بوديم، با دشمنان روبه

يي بـا او جنگيـد    ي او رفت، چند لحظه آمد و مبارز خواست، يك نفر از مسلمانان به مبارزه
تا اين كه با نيزه او را زد و كشت، شخص ديگري آمد و مبارز خواست، رفـت او را نيـز از   

                                           
بخش زهد، باب ما جاء في مثل الدنيا مثـل أربعـة نفـر، ابـن ماجـه       )2325(، ترمذي )17570(احمد  - 1
حديث خـوب  : گويد ترمذي مي. اند بخش زهد، باب النية، ازحديث ابي كبشه أنماري، روايت كرده) 4228(

 .آن را صحيح دانسته است) 3034(شيخ آلباني در صحيح الجامع الصغير . پايان. و درستي است
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يي هالكش كرد، مـردم بـر سـرش گـرد      ضربهپاي در آورد، نفر سوم آمد، دنبالش كرد و با 
  .اما او رويش را پوشاند...! آمدند تا ببينند اين چه كسي است

در آن ميان من هم رفتم، الي آستينش را گرفتم و كشيدم، ديـدم عبـداهللا بـن    : عبده گفت
تو نيز اي اباعمر ما : بودم، گفت  با طعن و سرزنش به من كه او را آشكار كرده! مبارك است

  1!كني؟ ا رسوا مير

  حسن بصري و پنهان داشتن كار نيك
انسان قرآن را حفظ كند و مردم نداننـد، از فقـه زيـاد بدانـد و     ] كه آن به: [گويد حسن مي

ي خود بخوانـد در حـالي كـه     مردم به آن اطالع وافر و واقف نگردند، نماز طوالني در خانه
ام كه هر كاري كه بـر روي   ردماني را ديدههمان دارد و مردم به او و كارش پي نبرند، من ميم

  .دادند اند پنهاني انجام دهند و هرگز آشكار نگردد، را انجام مي توانسته زمين بوده و مي
دادند در حالي كـه هـيچ صـدايي از آنهـا      مسلمانان در دعا كردن بسيار همت به خرج مي

ارشان بود، جون خداونـد  ي نامحسوسي بين خود و پروردگ شد، بلكه تنها زمزمه شنيده نمي

پروردگار خود را بـا زاري و پنهـاني   « )55: اعراف (m{   z  y  x l : فرموده
  .»بخوانيد

  علي بن بكار و ترس از خودنمايي
رو شـوم بـرايم بهتـر و     من حقيقتاً اگر با شيطان روبـه «: علي بن بكار بصري پارسا گفت

ترسم به خـاطر او خـود را بـه     نم كه ميتر است از اين كه با فالني برخورد ك دوست داشتني

                                           
 .10/167تاريخ بغداد،  - 1
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ي تعارفات بسي پروا  به حقيقت پيشينيان از مسأله 1.»شكلي در بياورم و از چشم خدا بيفتم
  .داشتند

به عبارت ديگر اگر كسي به دوستش برسد و زيباترين اخالق و رفتـار را از خـود نشـان    
فتاري و ديوسرشـتي از او  دهد، اما چون به پيش همسر و فرزندان خويش برود، چنان بـدر 

پرهيزند، بـدين   به همين خاطر آنها از اين تعارف و تكلف مي. ببينند، كه از كس نديده باشند
شكل كه انسان خود را در برابر برادرنش با تعارف برخورد كنـد، و هنگـامي كـه در جمـع     

در ايـن  و غيره، امـا  ... دوستانش است، سخنان خوب و نيك و رفتارهاي عالي داشته باشد
  !جا او خود آن شخص و حقيقت ذاتيش نيست

  ابوالحسن قطان و پرواي اظهار علم
 گمان اما دادم، انجام را درست كار چشم با«: كه است آورده قطان ابوالحسن از فارس ابن

ـ  اش گفته نيا شرح در يذهب. »شدم مجازات يپرحرف با سفر طول در كنم يم ـ گو يم  بـه : دي
 و گفـتن  سخن از غالباً تين يدرست و اراده حسن وجود با آنها كه چرا گفت، راست قتيحق

  2.دنديترس يم ييدانا اظهار
 بـه  و است كرده يم آشكار را معلوماتش كه بوده آن خاطر به مجازاتش: ديگو يم خود او

  .است شده مجازات آن سبب به نظرش

                                           
 .نقل كرده است 8/260ابونعيم در حلية األولياء،  - 1
 .15/464سير أعالم النبالء  - 2
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  ثيحد طلب و ييدستوا هشام
 يبرا خدا يخشنود خاطر به يروز ميبگو متوان ينم هرگز خدا به«: ديگو ييدستوا هشام

ـ ا با اما شود، يم اقتدا آنها به كه بودند يانيشوايپ نانيا 1.»ام رفته ييجا به ثيحد دنيفهم  ني
  !!بودند خود مواظب كس هر از شتريب شهيهم حال

ـ  را چـه  آن خداونـد  گرداند پاك را خود تين كس هر: ديگو س خطاب بن عمر  و او نيب
  2.»كند يم حل خود هست، مردم

  تونل صاحب
 اسـت  تونـل  صـاحب  به مشهور كه يشخص يبرا كه است يداستان مخلصان يهايشگفت از
 شدت آنها بر دشمنان يراندازيت كردند، محاصره را يي قلعه مسلمانان كه قرار نيبد: داد يرو

 را در رسـاند،  ياري را مسلمانان نيچن نيا كند، يتونل و برخاست مسلمانان از يكي گرفت،
 تـا  ستيك بداند خواست مسلمة كرد، را كار نيا يكس چه داند ينم يكس دند،يجنگ و كرد باز

ـ ايب شـش يپ خودش كه داد سوگندش خدا به نكرد، دايپ را او چون دهد، پاداشش  شـب  د،ي
 را سـراغش  هرگـز  آن از پـس  سـت يك دانسـت  يوقت كه گرفت يشرط او با و آمد يشخص

 و بـوده  يكسـ  چـه  كه داد خبر شخص آن. بست عهد او با و رفتيپذ را شرط زين او ردينگ
 صـاحب  بـا  مـرا  خداوندا«: »اللّهم احرشنی مع صاحب النفق«: گفت يم آن از پس مسلمه
 بـه  يپنهـان  يكارهـا  نيچن نيا بود، دهيد او از يبيعج بس اخالص رايز ،»كن محشور تونل
  .است بوده آشكار از تر يداشتن دوست انينيشيپ نزد

                                           
 .7/152سير اعالم النبالء،  - 1
 .روايت كرده است 2/436هناد بن سري در زهد،  -2
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  هيگر يساز پنهان
 بـود  نازك دلش مجلس در و گفت يم ثيحد وقتها ياريبس وبيا: ديگو يم ديز بن حماد

ـ  و كـردن  پـاك  ينيب به كرد يم شروع لذا زد، يم حلقه چشمانش در اشك و  چـه  گفـت  يم
   1!كرد يم زكام اظهار اش هيگر كردن پنهان يبرا!! است سخت قدر چه!! يزكام

 چشمش در ياشك و نشست يم مجلس در كه يسك] كه بودند چنان[«: گفت يبصر حسن
 و شد يم بلند شود، آشكار و كند كنترل نتواند ديترس يم اگر گرفت، يم را آن يجلو آمد، يم
  2.»رفت يم رونيب مجلس از

 او بـا  زنش و كرد يم هيگر سال ستيب يكس اگر«: ديگو يم نيتابع از يكي واسع بن محمد
  3.»دانست ينم بود،

  كتاب نگارش و يماورد امام 
 دارد كتـاب  نگارش ي نهيزم در اخالص در يآور شگفت داستان) اهللا رحمه( يماورد امام

ـ چ خـود  يزنـدگ  طول در دارد، يفراوان يها نوشته رهيغ و فقه و ريتفس در او  را آن از يزي
ـ  وپنهان كرد يم فيتأل را آنها نداد، نشان ـ  ييجـا  در و كـرد  يم  كـس  چيهـ  كـه  گذاشـت  يم

 كـه  ييكتابهـا : گفت داشت اعتماد او به كه يكس به ديرس فرا عمرش انيپا نچو. دانست ينم
 احتضـارم،  حـال  در و مـرگ  شرف در اكنون من. است من ي نوشته همه هست جا فالن در

 رفتـه يپذ مـن  از ها نوشته آن از يزيچ چيه بدان گرفتم را آن اگر بگذار، دستم در را دستت
 را تـو  دسـت  و گذاشـتم  باز را دستم اگر اما انداز، دجله در را آنها ي   همه شبانه برو ست،ين

 كتابهـا  آن فيتـأل  در كه يي خالصانه تين آن به من و است شده رفتهيپذ من از بدان نفشردم

                                           
 .6/20سير أعالم النبالء،  - 1
 .نقل كرده است 262احمد در باب زهد،  - 2
 .آورده است 2/347ابونعيم در حلية االولياء،  - 3
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 بـاز  را آن. نهادم دستش در را دستم افتاد نزع حال به يوقت: گفت او ام، افتهي دست ام داشته
  1.كردم آشكار را شيكتابها پس آن از نفشرد، و گذاشت

ـ چ حقـوق  نـه  و... ديتمج و ميتقد اي... مدح و شيستا كلمه كي ايدن در او  نگرفـت،  يزي
  !چيه

  شبانه نداد صدقه و نيحس بن يعل
 در و گذاشـت  يم خود دوش يرو را غذا و نان از پر يظرفها شبانگاهان نيحس بن يعل
 شـب  يكيتار در صدقه: بود معتقد يو ، بدهد آنها به تا گشت يم انينوايب دنبال يكيتار آن

 شانيزندگ چگونه دانستند ينم كه بودند يمردمان نهيمد در 2.نشاند يم فرو را پروردگار خشم
 مـردم  آن يبـرا  را غذا و نان بوده او كه شد معلوم مرد نيحس بن يعل يوقت اما چرخد، يم
ـ . ندداد دست از آمد يم آنها شيپ شبانه كه را يكس گونه نيبد و است، آورده يم  مـرد  يوقت

 ي خانـه  او. دنـد يد بـدنش  يرو داشـت  يم بر دوش به كه را يبار از يناش زخم يها نشانه
  3!!داشت يسرپرست ريز را صدخانه و كرد نيتأم ييغذا مواد لحاظ از را زنان وهيب

  4.شوند مردم يالگو افراد آن تا ساخت آشكار خداوند را داستانها و تهايوضع نيا

ــد ــود خداون ــود خ ــان( m  ¡  �    ~   }l  :فرم ــا« )74: فرق ــو را م  يالگ

 قرار شوايپ را آنها« )73: انبياء( m  D  C  B  Al  و. »بده قرار زگارانيپره
  .»شوند تيهدا سبب ما اذن به تا ميداد

                                           
 .18/66سير أعالم النبالء،  - 1
 .آورده است) 136-3/135(ابونعيم در حلية األولياء،  - 2
 .393-4/4ك سير أعالم النبالء . نيز ن. از ابونعيم 3/136به نقل از حلية األولياء  -3
 .كنند ا ميمردم به پيشوا اقتد: در مصباح المنير آمده است. كنند رفتار آنها مانند يعني - 4
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  همسر و خانواده از يحت كارها داشتن پنهان
 خـواب  به كه را او اما رفت، يم بستر به همسرش با كه يكسان بودند يافراد نيچن انيم از
. خواست يم بر يدار زنده شب يبرا و بد،يبفر را اش بچه كه يزن چونان كرد، يم رها رفت يم

 را نهـارش  او نشـدند،  متوجه اش خانواده و زنش و داشت روزه سال چهل هند ياب بن داود
) اش خـانواده ( آنهـا  بـا  و گشـت  يم بر شامگاهان و داد يم صدقه انينوايب به و داشت يم بر

  1.كرد يم افطار

  ميغنا و ياعراب 
 هجـرت  تو با: گفت سپس شد، او رويپ و آورد مانيا و آمد امبريپ شيپ ياعراب نفر كي
 و داد يرو بريخ ي غزوه يوقت. كرد سفارش او مورد در ارانشي از يكي به امبريپ. كنم يم
ـ ا آن يبـرا  هـم  يسـهم  و كـرد  ميتقس را آن آورد دست به يميغنا امبريپ  نظـر  در يعراب

ـ . بدهند او به تا سپرد ارانشي به را وآن. گرفت ـ  يوقت  دادنـد،  را سـهمش  و آمدنـد  او شيپ
 و برداشت را آن. است كرده جدا تو يبرا امبريپ كه است يسهم گفتند ست؟يچ نيا: گفت

ـ ا خاطر به من گفت. است تو سهم: فرمود ست؟يچ نيا: گفت و آمد امبريپ شيپ ـ پ ني  روي
ـ ت تا ام كرده يرويپ تو از منظور نيا به من بلكه ،ام نشده تو  شيگلـو  بـه  – مينجـا يا بـه  يري

قک«: فرمـود  امبريپ. بروم بهشت به و رميبم و بخورد -كرد اشاره ـدق اهللاَ يُصـدّ : »إن تصُ
ـ  رفتار درست و راست تو با يباش درست و راست خدا راه در اگر«  يكمـ  مـدت . »كنـد  يم

 اشـاره  كـه  ييجـا  همان از كه يحال در را او كه نيا تا. درفتن دشمن جنگ به سپس ماندند
: گفتنـد  »اسـت؟  شـخص  همان نيا«: فرمود! آوردند امبريپ نزد بود، خورده ريت بود، كرده
  .»كرد محقق را آن يراست هم خداوند است بسته درست يمانيپ خدا با«: فرمود. يآر

                                           
 .آورده است 3/94ابونعيم در حلية األولياء،  - 1
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 از كـه  چـه  آن جملـه  از خوانـد،  نمـاز  او بر و آمد گاه آن كرد، كفن را او امبريپ سپس
 شـد،  ديشه و كرد هجرت تو راه در تو ي بنده نيا ايخدا«: بود جمله نيا شد دهيفهم نمازش

  1.»هستم هيقض نيا شاهد من

  ي اخالص هاي علما درباره ازگفتهبرخي 
  2.ستين صادق خدا با است، ينامدار دوستدار كه يكس :همدا بن ميابراه

ـ ن با يستيبا منددانش: است گفته يدانشمند ـ خ ي اراده و تي  سـخن  اگـر  كنـد،  صـحبت  ري
 ديبا دانست دهيپسند و بايز را سكوت اگر كند، سكوت است الزم داشت، دوست را گفتنش
 خـود  ي محاسـبه  در هرگـز  دينبا ستد،يا باز گفتن از ديبا بهراسد شيستا از اگر نزند، حرف
  .است شيستا و شياين دوستدار و خواستار نفس كه چرا بورزد، يسست
 اخـالص، : گفت است؟ تر سخت نفس يبرا يزيچ چه: دنديپرس يتستر عبداهللا بن سهل از
ـ ناد نفـس  يهـا  بهـره  اخـالص  با كه نيا خاطر به 3ندارد، آن در يي بهره كه چرا  گرفتـه  دهي
  .شود يم

 دگرگـون  مـن  بـر  تين باشد، تين از تر سخت ميبرا كه نشدم رو روبه يزيچ چيه با: انيسف
  4.دشو يم

 نـد، يب يم خود در ييتحركها و هايدگرگون ديبنما يتالش و كند يهمت خواهد يم يوقت يآدم
 بـه  يريدرگ كي در كند احساس كه است يعيطب البته. اير اي است اخالص يرو از داند ينم

                                           
شـيخ  . نقل كرده است سي الشهداء از حديث شداد بن الهادبخش الجنائز، باب الصالة عل 1953نسائي  - 1

 .آن را صحيح دانسته است 1415الباني در صحيح الجامع الصغير
 .آورده است 8/31ابونعيم در الحلية  - 2
 .4/65ة، صفة الصفو - 3
 .آورده است) 1/317(خطيب بغدادي در الجامع ألخالق الراوي و آداب السامع  -4



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

57

 و طانيشـ  يسـو  از ييهـا  حملـه  معرض در لذا دهد، ينم در تن آن به نفسش كه برد يم سر
 نانياطم وضعش و حال به نفسش كه آن اما هست، ريخ نيا در كه رد،يگ يم قرار اماره نفس

  .جاست نيا مشكل ابدي
   1.است عمل خود از رساتر و كاملتر كه رديبگ ادي را تين: ريكث بن ييحي
ـ ن با را يكار هر و زيچ هر دارم دوست من: يامي ديزب ـ  دهـم  انجـام  تي  و خـوردن  يحت
  2.دنينوش
. كنـد  فـراهم  توانـد  يم تين حسن تنها را كل ريخ كه باورم نيابر: است نقل ييطا داود از
ـ ي 3.باشد نكرده ياقدام چند هر است بس را او رسد، يم يآدم به آن از كه يريخ همان  يعن
 يـي  بهـره  و نهـاده  گـام  خدا راه بر نفس كه نيهم باشد نشده خسته و نكرده يكار اگر يحت
  .است بزرگ يروزيپ كي نمانده، قلب در آن يبرا

 جلـو  آنهـا  از داشـت،  روزه و نمـاز  گريد مردم از شتريب كه نيا در تنها س قيصد ابوبكر
  4.بود افتاده شيپ آنها از بود، گرفته يجا درآن و نشسته دلش بر كه يزيچ در بلكه نبود،

 دل ايدن عشق به شياعضا ي همه اگر است، زگاريپره شخص همت يكوكارين: ييطا داود
  5.گرداند يم باز اصلش به را او يروز تشين عاقبت شود، بسته

                                           
 .آورده است) 3/70(ابونعيم در حلية االولياء،  - 1
 .70جامع العلوم و الحكم،  - 2
 .70همان،  - 3
ـ   - 4 ز در المنـار  حكيم ترمذي در نوادر األصول آن را به بكربن عبداهللا مزني نسبت داده است، ابن قـيم ني

به صورت مرفوع نيز روايت شـده ولـي درسـت    . آن را به ابوبكر بن عياش نسبت داده است) 115(المنيف 
 ).2/248(ك كشف الخفاء . نيز ن. نيست

 .70جامع العلوم والحكم،  - 5
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 يطـوالن  كوشـش  و تالش از تر سخت عمل اهل يبرا تين داشتن پاك: اسباط بن وسفي
  1.است مدت
ـ ن تـا  باش،: گفت ؟يكن يم شركت جنازه عييتش در: گفتند ريجب بن نافع به ـ ي كـنم،  تي  يعن
  2.دارم وا برآن را نفسم تا باش منتظر
  3.خواهد يم شما از را واستخ و تين تنها خداوند: ليفض
 بـا  خود نيماب كس هر كند، يم اصالح را رونشيب خداوند كند اصالح را درونش كس هر
ـ ن كـس  هر. كند يم اصالح را مردم با او ي انهيم خداوند كند، اصالح را شيخدا  را يبـد  تي
  .سازد يم آشكار زبانش يلغزشها و چهره حالت در را آن خداوند بدارد نهفته

 نهـان  را شيهايبـد  كـه  طـور  همـان  كنـد  پنهـان  را شيهايكوكارين كه است يسك مخلص
  .دارد يپاكساز به ازين اخالصش همان ند،يبب اخالص خود اخالص در كس هر. دارد يم

  

  ي اخالص درباره يي ديگرها گفته

  .دگاريآفر در تفكر مداومت با دگانيآفر داريد سپردن يفراموش به -
  .سزَد را او تنها كردن اطاعت و باشد ندخداو تنها مقصود كه نيا -
  .باطن و ظاهر در عمل يكساني -

                                           
ـ  ) 70(جامع العلوم والحكم،  - 1 اء همچنين به مانند آن از عبداهللا بن مطرف و سري سقطي در حليـة االولي

 ).10/121(بنگريد 
 .70جامع العلوم و الحكم،  - 2
 .71همان،  - 3
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  .افتد يم خداوند چشم از د،يارايب مردم يبرا ندارد چه آن به را خود كس هر -
 تا يطانيش اي سديبنو تا برد، ينم يپ آن به يي فرشته چيه بنده، و خداوند نيب است يراز -
 نشـان  فرشـتگان  به بخواهد خود كه بنده احوال از ييازهيچ يگاه خداوند سازد، تباه را آن
  .دهد يم

ـ ا بـر  انسان چون و د،ينكن تانيكارها شاهد را كس چيه اهللا جز كه است آن اخالص -  ني
  .كند يم عطا حكمت او به خداوند بماند داريپا حالت
 بـر  حكمت يها سرچشمه كند شهيپ اخالص روز چهل يي بنده هر: گفت مكحول كه چنان

  1.گردد يم داريپد زبانش و دل
 و هـا  وسوسـه  ياديز سازد شيخو ي شهيپ را اخالص بنده چون: ديگو يداران مانيابوسل

  2.گردد يم منقطع او از اير
ـ ن يكارهـا  انسـان  كه دانستند يم مستحب -انينيشيپ يعني – آنها: اند گفته زين  يپنهـان  كي

  .دنباش آگاه ازآن يگريد كس نه و همسر نه كه باشد داشته
ـ  تالش قدر چه: ديگو نيحس پسر وسفي است، اخالص ايدن در زيچ نيگرانبهاتر  كـنم  يم

   3.ديآ يم شيپ ميبرا يگريد رنگ و شكل به اما م،يبزدا دلم از را اير آثار كه
 كـرده  توبه آن از كه چه آن خاطر به خداوندا: بود نيا عبداهللا بن مطرف يدعاها جمله از
 خـود  بـر  تـو  قصد به چه آن خاطر به و خواهم، يم پوزش تو از ام بازگشته آن به دوباره و

 گمـان  كـه  ييكارهـا  خاطر به و خواهم، يم پوزش تو از نرساندم، انجام به اما كردم واجب

                                           
 .2/92مدارج السالكين،  - 1
 .2/92مدارج السالكين،  - 2
 .2/92همان،  - 3
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 تـو  از ،يشاهد آن بر خودت كه ختياميب آن با ييزهايچ دلم اما بوده، تو خاطر به كردم يم
  1.خواهم يم پوزش

                                           
 .آورده است 2/207ابونعيم در حلية األولياء،  - 1
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  ي اخالص هدربار مسألهادآوري چند ي

  است؟ زيجا يوقت چه كار دادن بروز -
 در«: اسـت  گفتـه  »طاعـات  ابـراز  قصد ي اجازه ي درباره يسخن« در اهللا رحمه قدامه ابن
ـ ا ضمن. كين كار به آنها قيتشو و مردم كردن يرويپ مانند هست يديفوا دادن بروز  كـه  ني
 را كـارش  كه كس آن. ادجه و حج مانند داشت نگه دهيپوش توان ينم كه هست كارها يبرخ
 بـه  كـارش  بلكـه  ند،يبنشـ  آن بـر  اير زنگار ناخواسته مبادا باشد، مواظب ديبا دارد يم ابراز

  .»باشد شدن يرويپ منظور
ـ انگ گونـه  هـر  تـا  ميكن استوار خوب را تين آشكارا يكارها در است ستهيشا پس  ي زهي

 البتـه  و سـت ين ازآن ي چاره كه ميباش داشته را يكار ابراز قصد و ميساز دور ازآن را يياير
 به دينبا فيضع شخص«: ديگو يم و م،يريبگ يپاداش كه باشد آن، به گرانيد ياقتدا منظور به
 داند يم شنا ياندك كه ماند يم يانسان به يكس نيچن كه چرا دهد، بيفر را شتنيخو بهانه نيا

 آنهـا  يسـو  به لذا سوزد، يم حالشان به دلش ند،يب يم اند، شدن غرق حال در كه را يوگروه
 غـرق  آنهـا  بـا  خـود  زين او و شوند يم هالك اما ابندي نجات و بزنند چنگ او به تا رود يم
  1.»گردد يم

  : مسأله شرح
  .بدارد يمخف است، سنت دادنش انجام يپنهان كه را ييكارها -
  .بدارد ابراز دهد، انجام آشكارا است سنت كه ييكارها -
ـ با كنـد،  آشـكارش  اي بدارد دهيپوش تواند يم كه ييكارها -  اگـر  بنگـرد  شـتن يخو بـه  دي

 صورت نيا ريغ در كند، آشكارش دارد، را مردم نكوهش اي شيستا تحمل تاب و تواناست

                                           
 .223مختصر منهاج القاصدين،  - 1
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ـ ن كـار  بـه  قيتشو رايز ندارد، يراديا كردنش آشكار باشد يقو نفسش اگر دارد، پنهان  ك،ي
  .است كين يكار خود،
ـ پ يبرا را شانيكارها يبرخ كه است آمده انينيشيپ يبرخ از  اظهـار  آنهـا،  از شـدن  يروي
 يزمان از چون د،يينَگر من بر: گفت همسرش به مرگ هنگام ازآنها يكي كه چنان كردند، يم
  .ام نكرده يبد كار ام آورده اسالم كه

 در چون ،يكن يخدا ينافرمان اتاق نيا در مبادا فرزندم: گفت پسرش به اشيع بن ابوبكر
  1.ام كرده ختم را قرآن بار هزار دوازده من اتاق نيا

 يمشخص كسان يبرا را ييزهايچ تواند يم انسان پس. گفت پسر گرفتن پند ديام به را نيا
 كـه  چنـان  اسـت،  بـوده  يخوب قصد به آن و بماند كارش در اخالص همچنان و كند آشكار
  .اند كرده انينيشيپ يبرخ

                                           
 .224: همان - 1
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  ادآوري دومي

  اير ترس از كار وانهادن
 كار كه اند افتاده عادت نيا بر مردم يبرخ دينيب يم است، يپرخطر بس لغزش گاهياج نيا
 طاعت آن آن، ترس از و د،يآ يم شيپ اير يبرا يموجب باره كي اما دهند، يم انجام را ريخ
ـ ع به ليفض كه است شدن در به راه از و ستين درست نيا گمان يب گذارند، يم فرو را  اضي

 اسـت  اير خاطرمردم به كين كار ندادن انجام: گفت كه گاه آن است فتهايدر را آن اهللا رحمه
ـ ا از را انسان خداوند كه است آن اخالص. شرك مردم خاطر به آن انجام و ـ موقع دو ني  تي

  1.برهاند
 ندهد، انجام را آن مردم دنيد ترس از و بكند يعبادت قصد كس هر: ديگو اهللا رحمه ينوو

 آن ينهـان  تا باشد نيا خاطر به اگر اما. است وانهاده را آن ردمم خاطر به رايز است، اكارير
. اسـت  افتـاده  در اير يواد به گذارد، فرو آنرا يتمام به كس هر. كند يم فرق دهد، انجام را

 ماننـد  بكنـد،  را كار نيا پس گردد، آشكار يكار او حق در است مستحب كه يكس نيهمچن
ـ  در كـه  يكار اي د،كنن يرويپ او از كه باشد يعالم كه نيا  و يقـانون  ي وهيشـ  اسـت،  آن يپ

  .باشد شدن، انجام آشكارا شيشرع

  كين يكارها كردن پنهان به خواندن فرا
ـ  خواند، يم فرا مردم ي همه از كين يكارها ي همه كردن پنهان به كه يكس ـ پل يآدم  دكاري
 ي صـدقه  يكس دننيبب يوقت نيمنافق سبب نيهم به. دارد را اسالم به زدن ضربه قصد و است
 نـد يگو دهد، يم يزيناچ ي صدقه يكس ننديبب چون و است، اكارير نديگو يم دهد، يم يبزرگ

                                           
 .8/427سير أعالم النبالء،  - 1
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 و است مسلمانان دل ي نهانخانه و تين كردن تباه هدفشان نانيا. است ازين يب نيا از خداوند
 آنهـا  بـر  را نانيد كين و كوكارانين كار آنها!! نشود آشكار جامعه در يكين كار چيه كه نيا

 صـورت  آشكارا يكين كار چون نند،يبب يآشكار يشرع امر يوقت ژهيو به. دانند يم نادرست
 منافقـان  است، ساخته آشكار را آن كين ديام به كه او رسانند، يم آزار را آن ي كننده رد،يپذ
 كـار  و دهـد  بروز را آن ديبا باشد خدا يبرا كه مادام او اما دهند، يقرارم ورشي مورد را او

ـ  خداونـد  سازد، انينما جامعه در خداوند يبرا را ريخ امور و كين ـ فرما يم m  ¹  :دي

   Ä          Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »  º
Æ  Å  l)ـ  بيع كه ييآنها« )79: توبه  صـدقه  داوطلبانـه  كـه  يمؤمنـان  از رنـد يگ يم

 قرار تمسخر وردم را نانيا. بدهند كه ندارند يزيچ شيخو تالش جز كه يمؤمنان و دهند يم
  .»دهند يم
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  كار در دادن شركت مطلق و اير تفاوت
  . شد ليقا ييتفاوتها كار در مشاركت و اير نيب است ستهيشا
ـ چ كي با اگر شود؟ يم باطل چگونه كار: س ـ دن زي ـ  نشـان يب يمشـاركت  يياي ـ ايب شيپ  د،ي

ـ  شمار به شيبرا گناه يطيشرا چه در بكند را كار نيا كه يكس ست؟يچ حكمش ـ آ  يم  و د؟ي
  ست؟ين گناه يطيشرا چه در
  :دارد يمراتب و ها درجه امر، نيا

ـ ا باشد، نداشته توجه يگريد زيچ به و كند كار خدا يبرا كه نيا -1  مراتـب  نيبـاالتر  ني
  .است
 آن به يعني باشد، داشته توجه است، زيجا كه يزيچ به زين و كند كار خدا يبرا كه نيا -2
ـ بگ روزه خـدا  يبـرا  روزه تين وجود با كه يكس: مانند. بخواهد و كند تين كند، فكر  و ردي

ـ  دارد؟ يحكم چه كارش نيا. كند حفظ را خود يسالمت بخواهد ـ ن كـه  يكسـ  اي  و حـج  تي
 است؟ داشته يچشم ي گوشه زين ميغنا به و پرداخته جهاد به كه آن اي است؟ كرده يبازرگان

 جماعـت  نمـاز  بـه  كه كس آن و است؟ داشته هم يرو ادهيپ قصد و رفته مسجد به كه آن اي
 نشـود؟  دراز شيسـو  به اتهام انگشت كه نيا يبرا زين و خود عدالت اثبات يبرا است رفته

ـ  نـه،  البتـه  گرداند؟ يم باطل را كارها خواستها و تهاين نيا ايآ  آن پـاداش  از بسـا  چـه  يول
  .نگردد آن در خلدا اصالً و نشود داده شركت عمل در اي نباشد، كه است بهترآن كاهد، يم

 گريد عبارت به. داشت توجه آن به ستين زيجا كه باشد داشته توجه يزيچ به كه نيا -3
 يطلب شهرت و اير مانند ست،ين زيجا كه كند آن در داخل را يقصد اما دهد، انجام يكين كار
  ر؟يخ اي كند يم باطل را كار نيا ايآ...  و مردم شيستا و
  .بخواند نماز مردم يبرا كه نيا مانند كند، يم باطل را نآ باشد، كار اساس اگردر. أ
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 بـه  و كند دفع را آن د،يايب شيپ شيبرا كار دادن انجام هنگام در اير يها وسوسه اگر. ب
 خـاطر  بـه  پـاداش  داشـت،  خواهـد  پـاداش  و اسـت  درسـت  كارش بپردازد، مبارزه به آن

  .اش مبارزه
 لـذت  را آن بلكـه  نكنـد،  مبـارزه  آن بـا  ود،ش رهيچ او بر اير ي وسوسه كار اگرهنگام. ج
  .شود يم باطل كارش دهد، ادامه آن به و بداند، بخش

ـ پره و ييغذا ميرژ منظور به كه نيا مانند باشد، ييايدن صرفاً كشين كار كه نيا -4  از زي
ـ  حـج  به تجارت يبرا تنها كه آن اي رد،يبگ روزه پاداش ديام به نه و يپرخور  آن و رود، يم
ـ  گردد، شتريب ثروتش تا دهد يم زكات كه كس  جهـاد  بـه  دسـتاوردها  خـاطر  بـه  كـه  آن اي

 باطـل  شانيكارها نانيا... رود يم مسجد به ادهيپ يسالمت و ورزش يبرا كه يكس اي رود، يم

m  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C       B  A : فرمود خداوند. است

  S  R  Q  Pl )انـدازه  همان بخواهد را زودگذر يايند كس هر«) 18: اسراء 
ـ نكوه كـه  كـرد  ميخـواه  مقـرر  او بر را دوزخ گاه آن داد، ميخواه او به ميكن اراده كه  و دهي

m  `   _  ~}       |  {  z  y   x  w  v  ،»ديــآ در آن ســوزان آتــش در مــردود

  g        f  e  d  c       b  al )يبينصـ  آتـش  جـز  آخرت در آنها« )16: هود 
  . »است باطل اعمالشان و رود يم باد بر شانيدستاوردها و داشت نخواهند

  .دهد انجام را ياكارير يبرا تنها كه نيا -5
   شود؟ يم گناه دچار خاطرآن به انسان اي كند يم باطل را عمل اير ايآ: گريد يپرسش
 ييزهـا يچ نچـو  شـود،  يم گناهكار آن با انسان و كند يم باطل را كار ا،ير دو، هر: پاسخ
 ي ناخواسته شدن خارج مانند شود، ينم گناهكار شخص اما كنند يم باطل را عمل كه هستند

  .نماز هنگام در انسان از يباد
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ـ غ ييفتـوا  جـاه  صاحب و ثروتمند آدم يبرا كنند، يم اير فتوا در يبرخ  بـه  چـه  آن از ري
 كـه  ميدهـ  يم يفتو نيچن مردم يبرا ما: نديگو يم او به كنند، يم صادر دهند يم نوايب شخص
 برابرآنهـا  در كـه  يضـعف  خـاطر  به يگاه ندارد، ياشكال شما يبرا اما ستين زيجا كار فالن
 عـالم  شخص ديديد اگر«: اند گفته انينيشيپ از يبرخ سبب نيهم به. كند يم را كار نيا دارند

 اكـار ير بـدان  بـرد،  يم پناه توانمندان به ديديد اگر است، دزد بدان برد، يم پناه سلطان در به
  .شد خواهد بشينص كرده تين چه هر رود يم ريخ و انكار قصد به كه آن اما 1.»است

  ستين اما است اير رود يم گمان كه ييزهايچ
ـ ا كننـد،  شيسـتا  يكـ ين كـار  خـاطر  به را شما قصد بدون مردم كه گاه آن -  ي مـژده  ني
  .است دور به اير از است، مؤمنان شيشاپيپ

ـ ن او فعالترنـد  عبـادت  در كه نديب يم يسانك چون ند،يب يم ينندگانك عبادت يكس -  بـه  زي
 داده پـاداش  بخواهـد،  را خـدا  يخشـنود  عبـادتش  بـا  اگر ست،ين اير زين نيا د،يآ يم خود

  .شود يم
  .ستين اير...  و خوش يبو و يظاهر ييبايز و كفش پوشش، آراستن و داشتن كين -
 پـرده  ديبا بودن مخلص يبرا كه گمانند نيا بر يبرخ. آن نگفتن و گناهان داشتن پنهان -
 گنـاه  گذاشـتن  نهان نيبنابرا هستند، آن پوشاندن به مأمور شرعاً انيآدم. برداشت گناهان از
ـ ا از ريغ اگر انسان پسندد، يم خداوند كه است شمار آن از بلكه ست،ين اير  بـه  بپنـدارد،  ني

  .است نفس ييرسواو يزشت جيترو و طانيش يسو از انداختن اشتباه
 مـردم  به يسودرسان تشين كه يعالم مانند آن، خواستن بدون آوازه و نام آوردن بدست -
 بـه  يـي  آوازه اسـت،  خداونـد  نيد غيتبل و ها شبهه به پاسخ ناحق، با دنيزيست حق، اظهار و

                                           
 .به نقل از سفيان ثوري) 6/387(ابونعيم، حليةاألولياء،  - 1
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 هـدف  ينامـدار  و شود نامدار آن دنبال به و دهد انجام را كارها نيا اگر. است آورده دست
  .ستين اير كارش باشد، نبوده او ياصل
  !!كشاند يم اير به را يآدم بسا چه شهرت اما ست،ين اير شود مشهور انسان كه نيا -

  

  اخالص يها از نشانه

  :ميرسان يم انيپا به را سخن اخالص يها نشانه از يشمار كردن ادي با
  .رديبگ صورت نيد يبرا كه است آن همانند كار، به نسبت تيمسؤول احساس -1
  .شود انجام آشكارا كه باشد ييكارها از شتريب و بزرگتر ينهان يكارها -2
  .پاداش به ديام و كار به اقدام  -3
  .نبودن مند گله و تحمل و ييبايشك -4
  .كار داشتن پنهان يبرا تالش -5
  .دادن انجام انهيمخف و يخوب به را كار -6
  .كردن كين كار يپنهان اديز -7
ـ گز گذشـت  چـه  آن. است اخالص يها نشانه از همه نهايا  كـه  بـود  ييزهـا يچ از يـي  دهي

 جـا  نيهمـ  تـا  اخالص از سخن. ميكن يم بسنده نيا به. ميكن ادي اخالص ي درباره ميتوانست
 يپـاك  را ما يدلها دهد، قرار مخلصان از را شما و ما خداوند ميدواريام. است سريم ما يبرا

  .دارد نگه پاك ستيناشا يباورها و اقنف و اير از را مانيكارها و ببخشد
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  خوف

  
 كـه  بـرآنم  مـن  اسـت،  زگـاران يپره آنِ از كين انيپا ان،يجهان پروردگار را يخدا سپاس
 – اوست نيام ي ه فرستاد و بنده محمد و است كوكارانين كينزد همراه و سرپرست خداوند
ـ آدم ي همه سرور و پرستندگان يشوايپ او -ارانشي بر و او بر درود  و پرسـتش  اسـت،  اني
 يبنـدگ  مظـاهر  از يكـ ي افـت، ي يتجل او در آن شكل نيواالتر و درجه نيباالتر در يبندگ

  .است) خوف(
 از اسـت  ترس پژوهش موضوع دل، يكارها رهيزنج پژوهش، رهيزنج نيا از دوره نيا در

  . بدهد قرار او از ترسندگان از و او به دوارانيام از را ما ميخواه يم خداوند

  )خوف(يف ترس تعر
 ترس و هراس بر يعرب زبان در كه شده گرفته »خوف خاف،ي خاف،« ي شهير از واژه نيا

ـ ي الرجل خوف و فَةًيخ و خَوفاً ءيالش خفت: نديگو يم كند، يم داللت  كـه  كـرد  يكـار  يعن

ـ فرما يم خود كتاب در خداوند. ترسند يم او از مردم  m    V  U    T  S  Rl : دي
  .»ترساند يم را خود روانيپ كه است طانيش آن همانا« )175 :آل عمران(

ـ  د،يبترسـ  روانشيپ از كه كند يم يكار يعني ـ پ بـا  گـر يد عبـارت  بـه  اي  را شـما  روانشي
  .ترساند يم

 ضد مفهوم نيا. موهوم اي مشخص ينشان يرو از بد يداديرو انتظار از است عبارت ترس
ـ  كار به ياخرو امور در مه و ييايدن امور در هم است »أمن« ي   واژه ـ  انتظـار . رود يم  شيپ
 از قلب هراس اي قلب، تكان و يشانيپر خوب، يداديرو رفتن دست از اي بد يي واقعه آمدن
  .رود يم دست از كه خوب يداديرو اي شود يم وارد آن بر كه است ناگوار يرخداد
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  .ندهيآ در بد ياتفاق انتظار سبب به دل ينگران و يدردمند يعني ترس بدان: گفت قدامه ابن
 هـم  شـود،  ريدستگ و فتديب دستش به سپس و كند يتيجنا يپادشاه ضد بر كس هر: مانند

 بـه  او يقلب يدردمند و ينگران اما شود، دهيبخش دهد يم احتمال هم ترسد، يم شدن كشته از
 تشيجنـا  يناپسند و يزشت اي شود يم قتلش به منجر كه است يعوامل از شناختش ي اندازه

  .دارد پادشاه بر كه يريتاث و
 تيجنا سبب از يناش ترس يگاه است، تر فيضع و كمتر زين ترس عوامل ضعف زانيم به

 دلهـا  ي همه در ترس او يشكوهمند و يبزرگ از كه است يكس يژگيو از يناش بلكه ست،ين
ـ جهان تمام اگر سبحان خداوند كه ابديدر چون و. است نشسته  شيبـرا  سـازد،  نـابود  را اني
 شناخت اساس بر انسان ترس پس شود، ينم مانعش يزيچ چيه اي كس چيه و ستين سخت

 خداونـد  كـه  نيا و او يازين يب و اهللا يشكوهمند و شيخو يبهايع و هايينارسا به نسبت او
 خداونـد  غضـب  و خشـم  ي مشـاهده  ترس. است شود، ينم بازخواست او از بكند يكار هر

ـ وع را تـرس  نـوع  نيا. شود يم جاديا دل در يترس نآ ي جهينت در كه قلب يسو از است  دي
  .نديگو

  )خشيت(ترس 
 يسـو  از تيخشـ  كـه  چـرا  اسـت،  تـر  يخصوصـ  خوف به نسبت) ةيخش( ترس نوع نيا

: فـاطر  (m´  ³  ²  ±  °  ¯ l  :است آمده قرآن در. است خداوند به دانشمندان
 كه است يترس نيا. »دارند) تيخش(ترس او از دانشمندان تنها خداوند بندگان انيم از«) 28
  .است همراه شناخت با
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كم له خشيةً «: فرمود امبريپ  بـه  نسـبت  شـما  نيزگارتريپره من« :»إنّی أَتقاكم هللا و أَشدّ
 اما است، ماندارانيا ي همه يبرا خوف پس1.»ترسم يم او از شما ي همه از شتريب و خداوندم

 خواهـد  شناخت و دانش زانيم به تيخش و خوف. است آگاه دانشمندان مخصوص تيخش
 دانـش  بـه  تمسـك  به دارد تيخش كه آن اما گذارد، يم فرار به پا دارد خوف كه يكس. بود
  .برد يم پناه
 و يبزرگـ  شناخت ي هيپا بر است يخوف خود تيخش«: گفت) اهللا رحمه( نيميعث بن خيش
ـ آ كه ديدان ينم و ديترس يم يكس از اگر. ترسند يم او از كه يكس قدرت كمال  شـما  بـر  او اي
ـ  كـه  يكس از ترس و است خوف ترس گونه نيا ر،يخ اي دارد قدرت ـ دان يم  شـما  بـر  او دي
  .»است تيخش دارد، قدرت
ـ گو تيخشـ  و خوف يمعنا انيم تفاوت يكينزد ي درباره) اهللا رحمه( ميق ابن  ماننـد «: دي
. اسـت  هرمـا  پزشك كي خود كه يكس با سهيمقا در ندارد يپزشك از يدانش چيه كه يكس
 2.»بـرد  يم پناه دارو به يدوم اما آورد، يم يرو فرار و زيپره به شناخت عدم خاطر به ياول

  .علم اساس بر و آگاهانه است يترس تيخش نيبنابرا

                                           
بخـش  ) 1401(بخش نكاح، باب الترغيب في النكاح و مسلم ) 5063(حديث صحيحي است، بخاري  - 1

 .اند نكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه، روايت كرده
 .1/513مدارج السالكين، . ك. ن - 2
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  قرآن درخوف 
  :شمار آن از است، آمده صورت چند به خوف قرآن در

 كـه  يامهنگـ « )83: نسـاء ( m  `  _     ~   }  |  {  zl : شكست و قتل -1

m  R  Q  P  :خداونـد  ي فرمـوده  ماننـد  و. »برسـد  آنها به آور ميب اي دبخشيام خبر

  Sl )ميكن يم شيآزما خوف از يزانيم با را شما مسلماً«) 155: بقره«.  

ــارزار -2 ــرد و ك ــزاب( m  r  q   p  o  n  ml : نب ــ«) 19: اح  يوقت
 آتـش  كـه  گاه آن يعني. »جانندرن يم را شما تند زبان با شد برطرف جنگ و ترس موجبات

ـ ن. كرد فروكش كارزار _  `  m  h  g        f  e  d  c  b  a : ماننـد  زي

k  j  i l ) نگـاه  تـو  بـه  كه ينيب يم رديگ فرا را ها آن ترس  كه يزمان« )19: احزاب 
  .»اند شده هوشيب مرگ سكرات از  كه نيا مثل گردد يم دگانشانيد كه يحال در كنند يم

 )182: هبقر( m  E  D  C  B  Al : خداوند ي فرموده مانند: شناخت و شدان -3

¨       ©  m  ª ماننـد  و بداند، يعني. »بزند سر ييخطا يي كننده تيوص از كه بترسد كس هر«

¯   ®  ¬  « l)ـ  حـدود  كـه  باشـند  نيا نگران كه نيا مگر«) 229: بقره  اجـرا  را ياله

 ي دربـاره  كه ديبترس اگر«) 3: نساء( m  v  u  t   y  x  wl  و بدانند يعني. »نكنند
  .ديبرد يپ اگر د،يدانست اگر يعني» ...ديبگذار پا ريز را عدالت مانيتي

  .»رديبگ را آنها يكاهش صورت به اي«) 47: نحل( m  |  {   z  yl  :نقص -4

) 16: سـجده ( m  j  i  hl : مجازات و شكنجه از هراس و وحشت يمعنا به -5
  .»خوانند يم را پروردگارشان هراس و ميب با«
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  آن تياهم و خوف شناخت گاهيجا

 بنـدگانش  آن به كه است خداوند ي انهيتاز خوف كه بدان«: ديگو يم) اهللا رحمه( قدامه ابن
 خداونـد  بـه  يكـ ينزد مقـام  به لهيوس نيبد تا سازد، يم اريهوش عمل و دانش مواظبت بر را

  .ديد را آن در نهفته شر و ريخ توان يم آن با ،دلهاست بخش يروشن چراغ خوف. برسند
ـ  خداونـد،  جـز  زديگر يم او از باشد داشته خوف يعني بترسد كس هر از يآدم  او از يوقت
 خـود  يسـو  بـه  پروردگـارش  از خـوف  صـاحب  نيبنابرا. زديگر يم شيسو به دارد خوف

ـ  هر از خوف! هست؟ يگريد زگاهيگر مگر البته و زد،يگر يم پروردگار   بربنـدد،  رخـت  يدل
ـ  در چون و شود، يم تباه ـ بگ يجـا  يدل ـ  را آن در شـهوت  يگاههـا يجا ردي  و سـوزاند  يم
  .ديزدا يم آن از را يويدن يها زهيانگ

 بسـا  چـه ! كـرد  آزاد آن، يسرمسـت  بند در و بودند لذت رياس كه را يكسان خوف بسا چه
ـ ق از گرداندنـد،  باهت آن در را خود يروين و توان و بودند نفس يهوا گرفتار كه يكسان  و دي
 فـرو  غفلـت  خواب به شهوت از يپوشش در كه كرد داريب را يكسان قدر چه و.... ديرهان بند
 آنهـا  خـوف  بودند، كرده رابطه قطع خود مادر و پدر با كه را يكسان قدر چه و... بودند رفته
 بود، غرق فساد در كه يكس بسا چه... گرداند باز درست ي وهيش به و بازداشت كار آن از را

ـ گر خداوند تيخش از كه يعابد اريبس چه... كرد داريب خوابش از را او خوف   و.... كـرد  هي
 بسـا  چه... ربود آنها چشمان از را خواب خوف بازگشتند خدا يسو به كه يكسان اريبس چه
 در ييخـدا  عشق كه يكس بسا چه... كرد اش يهمراه خوف و كرد سفر خدا راه در كه يكس

 گـاه يجا اسـت  بـزرگ  چه پس... شد رابيس نيزم چشمانش اشك از و گرفته يجا دلش
  !بشناسد و بداند را آن كه يكس يبرا خوف

 م،يبترسـ  كه ستين نيا داشتن خوف و دنيترس از منظور ست،ين ياصل مقصود خود خوف
  .حالمان اصالح يبرا باشد يابزرا خوف تا ميبترس بلكه



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

74

 به آنها رفتن چون اما شد، ينم برداشته انيبهشت دل از بود ذات به مقصود خود خوف اگر 
 نـه  جـا  آن در و نشـده،  خواسته آنها از نيا كه يحال در است، مسأله به دهنده انيپا بهشت
 نيا خاطر به شهوتها، و هوس و يهو با مقابله و عبادات انجام در يتالش نه و هست يعمل

m  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  :فرموده داوندخ راستا نيهم در و است، شده برداشته آنها از خوف

  Þl )دارند ياندوه نه و هست آنها بر يترس نه«) 112: بقره«.  
 امـروز  كـه  كـس  آن و...بود خواهد امان در فردا باشد، داشته دل در خوف امروز كس هر
  .كند يم قرار يب را او ترس فردا بداند، امان در را خود

 يرو نيا از صفات، و ذات به داشتن دوست ماا شود، يم مربوط رفتارها و كارها به خوف
 و دارند دوست را پروردگارشان شتريب شترويب شوند، يم ديجاو يسرا وارد چون ماندارانيا
  .شود ينم آنها ريدامنگ يخوف چيه

ـ آفر را مـردم  خداونـد «: ديگو يم اهللا رحمه رجب ابن  و بپرسـتند  و بشناسـند  را او تـا  دي
 از تـا  داد قرار شيخو عظمت و يبزرگ بر دال ييها نشانه ند،باش داشته دل در را او تيخش
 شـان يبرا را شيخـو  عقـاب  شـدت  ابند،يدر را مقامش يبلند و جالل گاهيجا و بترسند او

 كننـد،  ينافرمـان  او از كه يكسان يبرا را آن كه را يا شكنجه يسرا نيهمچن و كرده فيتوص
ـ ن يكارهـا  انجام ضمن و بهراسند او از تا است، كرده فيتوص كرده، آماده  را او يپـروا  كي
   1.»باشند داشته
 يبـرا  شـده  آمـاده  ي شـكنجه  و آزار و آتـش  از سخن كتابش در خداوند سبب منيه به

ـ زنج داغ، آب خشك، خار سخت، وآتش.. است كرده تكرار اريبس را دشمنانش  و ؟؟؟ و ري
 گونـه  نيبـد .... اسـت  آورده  جا چند در هست آن در كه را بزرگ يهراسها و ترسها گريد

                                           
 .1/5از ابن رجب حنبلي، » نارالتخويف من ال«. ك. ن - 1
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 دوسـت  چـه  آن شيفرمانهـا  ياجـرا  در عمل سرعت و خود يپروا و ترس به را بندگانش
ـ  زشـت  و كنـد  يم ينه آن از چه آن از زيپره و... است خشنود آن از و دارد  فـرا  دانـد،  يم

ـ  آن در هايشـگفت  كند شهياند آن در و بنگرد ميكر كتاب نيا در كس هر. خواند يم . نـد يب يم
 و اخـالق  زين است،) قرآن( كتاب يمعان گر انيب و مفسر خود كه درست سنت است نيهمچن
 سـنت  در كس هر. آنها نيتابع و امبريپ اراني از مانيا و دانش اهل كوكار،ين انينيشيپ رفتار
 آراسته يفروتن و تيخش و خوف چه به كه برد يم يپ و ابدي يم در را نانيا احوال كند تأمل
 ي جـه ينت در برد، يم باال واال يمقامها و پاك يحالتها چنان به را آنها كه هبود نيا و اند بوده
  .كوچك چند هر مكروه يكارها از زيپره و طاعت در اديز تالش

  

  هاي خوف درجهجايگاه و 

 كـه  اسـت  قـدر  همـان  خوف واجب يا اندازه. نامناسب و مناسب دارد، ييها اندازه خوف
 باشـد  چنان اگر آن از شتريب دارد، وا حرام يكارها از زيپره و ها ضهيفر انجام به را شخص

ـ  اريبس يكارها از يخوددار و نافله يعبادتها انجام يبرا بشود يي زهيانگ كه  مكـروه،  يجزئ
ـ  مرگ ،يماريب به منجر كه يطور به ابدي شيافزا اگر اما ،يستودن است يخوف اندازه نيا  اي

 خداوند كه ييهايكين كسب يبرا تالش كه نچنا شود يعمل از بازماندن اي يشگيهم ياندوه
 قابـل  و دهيپسـند  يخوف هر نيبنابرا بود، نخواهد يستودن يخوف گردد، منقطع دارد، دوست

  .ستين شيستا
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 يدلسرد و يديناام دچار آتش و شكنجه از خوف و ديوع انتظار شدت از مردم از يبرخ
 دهيپسند خوف البته نيا...!! است ودههيب: نديگو يم مانند، يم باز يكار گونه هر واز شوند يم
  .است ناپسند يادتيز نيچن ست،ين

 گـاه  آن و واجبـات  انجـام  بـر  را شـخص  اول كـه  است آن مطلوب و دهيپسند خوف اما
ـ پره بـه  سـپس  دارد، وا حـرام  اعمـال  وانهـادن  آن از قبـل  و مستحبات،  و هـا  شـبهه  از زي
  .مطلوب خوف است نيا مكروهات،

 حـرام  يكارهـا  ي همـه  كامـل  ترك به نه. نيا از تر فيضع دارد وجود خوف گريد ينوع
 شـد  روشن پس است، ناقص يخوف اساس نيا بر اجبات، و ي همه انجام به نه و انجامد يم
  .شد اشاره آن به كه مطلوب اي و ديزا اي است ناقص اي خوف كه

ـ گو حجـر  ابـن : است آورده»خداوند از خوف« باب حشيصح در) اهللا رحمه( يبخار : دي

ـ  خداونـد  1.»اسـت  مـان يا اسباب از و واال يمقامها از خوف« ـ فرما يم m        [  Z  Y : دي

   ]  \l )فرمـود  كـه  چنان. »ديبترس من از ديدار مانيا اگر«) 175: آل عمران : m  }

  �  ~l )و. »ديبترس من از بلكه دينهراس آنها از« )150: بقره  m  ²  ±  °  ¯

´  ³ l) ـ . »ترسند يم او از دانشمندان تنها خدا بندگان انيم از«) 28: فاطر  نيهمچن
كم له خشيةً «: شد ادي هم ثيحد نيا از شتريپ  بهتـر  شـما  از مـن « :»أنا أعلمكم باهللا و أشدّ

 باشـد،  كتـر ينزد خـدا  بـه  بنده چه هر 2»دارم را او يپروا همه از شتريب و شناسم يم را خدا
  : كند يم وصف را فرشتگانش نيچن نيا وندخدا. شود يم شتريب و شتريب او از تيخش

                                           
 .از ابن حجر عسقالني) 11/313(فتح الباري شرح صحيح بخاري . ك.ن - 1
 .حديثي درست است اسنادش پيشتر ذكر شد - 2
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 m   §  ¦  ¥  ¤l )ـ پ و »هراسند يم خود بر مسلط يخدا از«) 50: نحل  امبرانشي

   )39: احزاب(m²    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  l  :نيچن را
 چيهـ  از اهللا از جز و ترسند، يم او از و رسانند يم انيجهان به را خدا يسفارشها كه آنان«
  .»هراسند ينم يگريد كس

ـ  خواسته ييزهايچ آنها از كه است دتريشد و استوارتر خاطر نيبد نيمقرب خوف  شـود  يم
 خـاطر  بـه  و كنند، يم تيرعا را گاهيجا آن آداب لذا شود، ينم خواسته يگريد كسان از كه
 ييواال نسبت به لذا است، گاهيجا آن خاطر به يسپاسگزار خداوند واجبات جمله از كه نيا

  .ابدي يم شيافزا آن
  دارد؟ هراس يزيچ چه از باشد، رو  راست اگر بنده پس
ـ  يبـدفرجام  از كه نيا كما هراسد، يم شيكارها نشدن رفتهيپذ از يي بنده نيچن  ترسـد،  يم

  : خداست ي فرموده ليدل به يبدفرجام از ترسش

 m  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸l )24: انفال(   
ـ حا لبشق و انسان نيب خداوند كه ديبدان« ـ  لي  درجـه  نقصـان  از طـور  نيهمـ . »شـود  يم
ـ  و است بهشت در واال مراتب خواستار او كه چرا ترسد، يم  نييپـا  مراتـب  آن از ترسـد  يم
  .ديايب

 وجـود  بـا  آن كـه  است، شيخو يبدكردار از خوفش باشد، نافرمان و در به راه از او اگر
  .گناه بر اصرار و ادامه با نه رساند يم سود او به ينافرمان از برداشتن دست و يمانيپش

  است؟ سودمند يزمان چه خوف
ـ  خـوف  رايز رساند، يم سود آمدن كوتاه و يمانيپش با همراه خوف  شـناخت  از يناشـ  اي

 اسـت  نيا از يناش اي است، توبه از ماندن محروم از ترس و ديوع باورداشت ت،يجنا يزشت
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 بخشـش  ي اراده مشـمول  يعني... ندشو يم واقع خداوند بخشش مورد كه نباشد ييآنها از كه
  !شود شكنجه و... نگردد خداوند

 شـوند،  يم خدا بخشش خواست مشمول يگروه: اند دسته چند زيرستاخ روز در نافرمانان
  .شوند يم رانده عذاب يسو به و شوند ينم يگروه و

  دارد؟ يحكم چه خدا از خوف
 قلـب  يبـرا  آن نيودمندترس و ريمس درجات نيواالمقامتر از و است واجب ازخدا خوف
 كس هر و ديترس خداوند از ديبا پس. است فرض يانسان هر بر گفته ميق ابن كه چنان است
  .است شده گناه دچار نترسد او از

  .»است كوكارانين شعار نيا و ندارد، وجود تيامن ساحل به يراه چيه«: گفت ريوز ابن
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  داليل وجوب خوف
  :هفرمود أخداوند -1

  m  T  S  R     ]  \        [  Z  Y  X  W    V  Ul  
  )175: آل عمران( 
 مانيا اگر و دينترس آنها از شما پس ترساند، يم را روانشيپ كه است طانيش تنها گمان يب«
 خـوف  وجوب هيآ نيا در«: گفت هيآ نيا ريتفس در اهللا رحمه يسعد. »ديبترس من از ديدار
ـ گرد انيب است مانيا لوازم از آن كه نيا و خداوند از تنها  بـه  بنـده  مـان يا پـس  اسـت،  دهي

  .»است خداوند از او ترس ي اندازه

ـ ا »ديبترسـ  مـن  از فقـط «) 40: بقـره ( m  m  l  kl  :ديفرما يم خداوند -2  ني
  .االجرا والزم است دستور

3-  m  m   l  k  jl )ــده ــردم از« )44: مائ ــ م ــه دينترس ــن از بلك  م
  .»ديبترس

 ميباشـ  داشته تيخش او از كه است داده دستور خداوند«: است آورده رشيتفس در يسعد
 و نـدارد  ييابا اش ينافرمان از نترسد و ازا كس هر كه چرا است، يريخ گونه هر اصل نيا و

  .»كند ينم اجرا را دستورش

 m  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Íl  :اسـت  فرموده و ستوده را خوف اهل خداوند -4
m  L  :ديگو يم كه جا آن تا »هستند پروردگارشان خوف نگران كه ييآنها«)57: مؤمنون(

  S  R  Q  P  O  N  Ml ) كنند يم شتاب كين يكارها در آنان«) 61: مؤمنون 
  .»رنديگ يم يشيپ گرانيد بر و
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m  D  C  B  A : هيآ نيا ي درباره: فرمود كه است نقل امبريپ همسر لشهيعا از

   K  J  I  H  G  F  El )شـده  داده آنهـا  بـه  چه آن از كه آنان« )60: مؤمنون 
 بـاز  پروردگارشـان  يسـو  بـه  يراسـت  بـه  اسـت،  منـاك يب و نگـران  شانيدلها و بخشند يم
ـ  يدزد و نوشند يم شراب كه نديهمانها نانيا ايآ: كردم سؤال امبريپ از. »گردند يم  كننـد؟  يم

 و دهند يم صدقه خوانند، يم نماز رند،يگ يم روزه كه نديآنها بلكه ق،يصد دختر يا نه: فرمود
  1.»نشود رفتهيپذ آنها از كه نگرانند باز

 كين يكارها در آنها«) 61: مؤمنون( m  O  N  M  Ll  :فرمود نيهمچن خداوند
 آن در و داده انجـام  خـدا  يبـرا  را طاعات«: است گفته باره نيا در حسن. »كنند يم شتاب

 تـرس  و يكين مانداريا انسان... نشود رفتهيپذ ترسند يم وجود نيا با و اند كرده تالش تينها
ـ امن و زشت كار دورو انسان و دارد هم با را ـ ي 2.»را تي ـ امن و كـردار  در يزشـت  يعن  از تي

  !عذاب

m  v  u   t : بود خدا فرستادگان يتهايمأمور از يكي ياله عذاب از ترساندن -5

y  x  w  l)ـ پ مـا «) 48: انعام  دادن هشـدار  و دادن مـژده  يبـرا  جـز  را امبراني
  .»مينفرستاد
ـ  زبـان  در انـذار . شود يم ترس باعث كه است ييزهايچ دادن نشان دادن هشدار - يعرب

 وجـود  ترسـاندن  آن در كه است يخبردادن -ديگو يم مفرداتش در ياصفهان راغب كه چنان
  .هست يخوشحال آن در كه است يخبردادن ريتبش كه طور همان دارد،

                                           
بخش زهد، باب التـوقي  ) 4198(بخش تفسير، باب و من سورة المؤمنون، و ابن ماجه ) 3175(ترمذي  - 1

 .اند علي العمل آورده
 .اند آورده) 18/32(، و طبري در تفسيرش 985ي  به شماره) 1/350(در زهد  ابن مبارك - 2
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ـ ) دهنده هشدار(رينذ عنوان به كتابش از ياديز يجاها در را محمد امبرشيپ خداوند  ادي
  .كند يم

ی عـذاب «: گفت آنها به و آورد گرد صفا كوه در را قومش امبريپ - إنّی نذير لكم بنيَ يـدَ
  1.»دهم يم هشدار شما به سخت عذاب كي برابر در من«: »شديد
   2.»ستمه انيعر ي دهنده هشدار من« :»أنا النذير العريان«: فرمود زين

 ا ر يلشـكر  آنهـا  از يكـ ي اگـر  تيجاهل دوران در عرب كه است نيچن سخن نيا ريتفس
 دوان -دوان نـدارد،  خبـر  لهيقب و است شده كينزد و آورد يم هجوم اش لهيقب به كه ديد يم
 بـر  يزود بـه  كـه  يبتيمص يخطرناك تا زد يم اديفر و آورد يم در تن از را لباسش و آمد يم

ـ ب شـان يبرا را آن بودن ناگوار و ديآ يم فرو آنها ـ ا كنـد،  اني  نيدتريشـد  و نيتـر  سـخت  ني
 و گرفته استعاره به را هيقض نيا آنها با سخن در امبريپ. بود عرب مردم انيم در هشدارها

ـ چ يپرخطر و يسخت تا است گفته آنها يبرا كنند يم درك خود كه يحالت به را آن  كـه  يزي
  .كند انيب شانيبرا آورده

-  m Ç   Ì  Ë  Ê  É     Èl )يـي  دهنـده  هشـدار  تنهـا  مـن  بگـو «) 89: حجر 
  .»هستم روشنگر

-  m   Þ  Ý    Ü  Û   Ú  Ù  Ø×    Ö  Õl )كه ديزيبگر خدا يسو به پس«) 50: ذاريات 
  .»هستم شما يبرا روشنگر ي هنده هشدار من

                                           
و » وأنـذر عشـيرتك االقـربين   «بخش تفسير، باب قوله تعـالي  ) 4770(بخاري . حديث درستي است - 1

 .اند  روايت كرده» وأنذر عشيرتك االقربين«: بخش ايمان، باب في قوله تعالي) 208(مسلم 
بخـش  ) 2283(بخش الرقائق، بـاب االنتهـاء عـن المعاصـي، و مسـلم      ) 6482(درست است، بخاري  - 2

 .اند علي أمته، نقل كرده الفضائل، باب شفقته 
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{       ~  �    | m  :فرمـود ... بـود  دادن هشدار امبرشيپ به خدا يدستورها نينخست از -

  ¢      ¡l )ـ برخ ده،يكشـ  سر بر دستار يا«) 2 - 1: مدثر  از را مـردم . »بـده  هشـدار  و زي
ـ دن در انتقامش و خدا خشم از جهنم، از ،ياله عذاب ـ . بترسـان  آخـرت  و اي ـ گو يقرطب : دي
  1.دارد برحذر عذاب از را وآنها بترسان رفتندينپذ اسالم اگر را مكه مردمان

 بنـدگانش  يجانها در ترس دنيبخش تحقق منظور به كتابش از گاهيجا نيچند در خداوند

ـ  كـه  چنـان  زند،يبپره آن از تا است كرده وصف را عذاب ـ فرما يم m  |   {  z  y  x  :دي

   j  i  h  gf    e  d  c  b  a`  _  ~    }l ) سرشــان يبـاال  از«) 16: زمـر 
 را بنـدگانش  خداوند كه است يزيچ نيا ،ييها توده هم نييپا از و هست آتش از ييها توده
  .»ديكن شهيپ وتقوا ديبترس من از من بندگان يا پس ترساند، يم ازآن

ــن ــكث اب ــگو ري ــد«) 16: الزمــر (mf    e  d  c  b l : دي ــا خداون ــدگاش آن ب  را بن
ـ ا يبـرا  بترساند، را آنها آن با تا كند يم انيب تنها را موجود نيا خبر. »ترساند يم  از كـه  ني

 مـن  از من بندگان يا«) 16: زمر ( mh   il  .شوند زاريب نند،ويگز يدور وگناه رامح
  2.ديباش داشته پروا انتقام و عذاب و من قهر و ازقدرت يعني »ديبترس

 قيتصـد  يبـرا  كـه  ييهـا  ومعجـزه  هـا  نشـانه  كـه  است كرده روشن را مطلب نيا خداوند

m  L : فرمـود . اسـت  ترسـاندن  خاطر به فرستد، يم -صالح شتر مانند -إلامبرانشيپ

  X  W   V    U  T  S  RQ  P  O  N  Ml )را شعر ثمود به«) 59: اسراء 
 ترسـاندن  خـاطر  به جز ما داشتند روا ستم آن حق در اما م،يداد روشنگر يي نشانه عنوان به

  .»ميفرست ينم را ها نشانه

                                           
 ).19/61(قرطبي، الجامع ألحكام القرآن، . ك. ن - 1
 ).4/49(تفسير ابن كثير، . ك. ن - 2
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...  و يگرفتگـ  ماه و يگگرفت ديخورش مانند ،يهست جهان به مربوط يها نشانه طور نيهم
 در ماه و ديخورش كه چرا است آخرت يسرا ادآوري تنها ايدن نيا در ماه و ديخورش گرفتن

 امبريپ از رهيابوهر از. شوند يم كيتار و دهند يم دست از را خود ييروشنا و نور ايدن آن
ـ تار مـاه  و ديخورش زيرستاخ روز«  :»امةيالق ومي رانمكو رالقم و الشمس«: است نقل  كي
  1.»شوند يم

m   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  :است فرموده برق و رعد ي درباره زين خداوند

  Ã  Â  Á  Àl )بـه  هم و ديترس يم ازآن هم كه را برق كه اوست«) 12: رعد 
 گونه نيبد »نديآفر يم را بار نيسنگ يابرها كه اوست هم و داد نشان شما به د،يدار طمع آن

  .ترساند يم را بندگانش يهست جهان به مربوط يها نشانه از يبرخ با خداوند

  هاي خوف فايدهاز جمله  

m        [  Z  Y  X  W : اسـت  شـمرده  مـان يا يشـرطها  جملـه  از را آن خداوند -1

   ]  \l )ابـن . »ديبترسـ  من از ديدار مانيا اگر بلكه دينترس آنها از«) 175: آل عمران 
ـ نبا آنهـا  ي مسأله د،ينهراس مشركان از اندارانميا يا«: ديگو آن ريتفس در ريجر  شـما  بـر  دي
 از كـه  يزمـان  تا د،ينترس آنها يدستگ هم و جمع از من به شما طاعت وجود با د،يآ نيسنگ
ـ  من. ديكن يرويپ من يسفارشها از و ديكن اطاعت من ـ پ و ياري  عهـده  بـه  را شـما  يروزي
ـ  ديكن يچيسرپ من از كه نيا از ديزيبپره ديدار مانيا اگر و ديبترس من از اما. رميگ يم  بـا  اي

                                           
مر، از حديث ابـوهريره  بخش بدء الخلق، باب صفة الشمس و الق) 3200(بخاري . حديثي درست است - 1

 .آورده است
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 تـر  سـته يشا مرتبـه  بلند خداوند پس 1.»ديشو يم هالك كه د،يبورز مخالفت من يدستورها
  .كافران و مشركان تا ديبترس او از كه است
 او از يكسـان  چـه  كند مشخص تا است، كرده شيآزما سخت را امبريپ اراني خداوند -2
  :فرموده است، آزموده آشكار امر در را آنها نمونه يبرا. سندتر ينم يكسان چه و ترسند يم

  m  ¡�  ~  }  |     {  z  y       x  w  v  u  t  s  r  q  p
  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢l ) خداونـد  ديا آورده مانيا كه يكسان يا«) 94: مائده 

 بدانـد  تا ديآزما يم د،يآور  يم چنگ فرا شيخو ي زهين و دست با كه شكار ياندك به را شما
 انتظار در دردناك عذاب كند، تجاوز پس آن از كس هر ترسد، يم خدا از باطن در يكس چه

  .ستين زيجا كه ديبدان دارد؟ يحكم چه احرام حالت در ديص. »اوست
ـ ز كنند، ينم شكار ترسند يم او از كه آنان. ديآزما يم را ماندارانيا نيچن نيا خداوند  از راي

  .پردازند يم شكار به ترسند، ينم او از كه آنان اما دارند، دل در تيشخ و خوف او
 كنـد  معلـوم  تا ديآزما يم احرام حال در شكار يمقدار به را شما خدا ماندارانيا گروه يا
 كننـد،  يم عمل او يدستورها و نيقوان به و هستند او به مانيا و ياله طاعت اهل يكسان چه

m�  ~  }  |     {  l  :ترسـد   ينم يكس چه و ترسد يم او از يكس چه كند مشخص و
 شكار ي لهيوس به تا يعني »ترسد يم او از باطن از يكس چه كند معلوم خدا تا «) 94: مائده(

ـ ن و دسـت  بـا  توانند يم آشكارا چه يپنهان چه آنها د،يازمايب را آنها  در رنـد، يبرگ آن از زهي
 يكس چه كند روشن اهد خو يم خدا نيچن نيا ست،ين حالل آنها بر احرام حال در كه يحال
  .ينافرمان او از ايكند يم اطاعت او از آشكارا و نهان در

                                           
 .4/184تفسير طبري،  - 1
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 را شـنبه  روز در شكار خدا كه يهنگام هودي اما بودند، سربلند امر نيا در  امبريپ اراني
 و تـور  جمعـه  روز كردنـد،  حالل را ياله محارم خوردند، شكست د،يگردان حرام آنها يبرا
 شنبه روز: گفتند و برداشتند ديص و يماه از پر را آن شنبه كي روز و گذاشتند شكار ازملو
ـ  كـه  يحـال  در شدند، نابود عاقبت و دندينهراس ازخدا م،يا نكرده يديص و يشكار ما  اراني
ـ  گنـاه  معـرض  در بسـا  چه يآدم لحاظ نيا از. شدند رستگار و دنديترس ازخدا امبريپ  اي

 امـان  در ييرسـوا  از بسـا  چه و فتديب آن در يآسان به است ممكن كه رديگ يم قرار يشهوت

 او از باطن در يكس چه بدارد معلوم خدا تا«) 94: مائده(m�  ~  }  |     {  l . باشد
 شيآزمـا  منظـور  بـه  يتوجه و ترفند اي تالش چيه بدون خواست، بدون يگاه. »ترسد يم

ـ  زيعز زن و وسفي داستان در كه چنان آورد، يم يرو او به يچيسرپ و گناه  آن. آمـد  شيپ
 اما بست، او بر را ييرسوا يدرها داد، دستور آمد، او شيپ به عالقه و تيرضا با آماده، زن
ـ نزد و خـالص  بندگان كه چنان د،يترس كتاي يخدا از وسفي ـ  خداونـد  بـه  كي  ترسـند،  يم
  ...!  ابتال و شيآزما نجاستيا

 ادي به و ديبگو زبان و دل با شهيهم ديبا رد،يگ قرار يشيآزما نيچن معرض در يي بنده اگر

ـ آ نيا آورد m m  ¡�  ~  }  |     {  z  y       x  w  v  u  t  s : را هي

  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢l )بـا  كـه  ديصـ  يمقدار به ا شمار خداوند«)94: مائده 
 از درون از يكس هچ كند معلوم خدا تا د،يآزما يم ديآور يم فراچنگ خود يها زهين و دست

  .»دارد شيپ در دردناك يعذاب كند تجاوز پس زآن كس هر ترسد، يم او
 در يخسـتگ  و تالش چيه آسان، و فراهم نديب يم خود شيشاپيپ در يگناه انسان بسا چه
  .آورد ادي به را هيآ نيا يستيبا ست،ين آن

ـ پ دل در كه است يعبادت خدا از خوف -3  از را نفسـش  لـذا  شـد،  داشـته  برپـا  امبري
ـ  و آسـمانها  ي نندهيآفر از چون داشت، باز شده ينه يزهايچ و محرمات ـ  نيزم . ترسـد  يم
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m  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °   ¯   ®  ¬     «  ª : ديــفرما يمــ خداونــد

  À  ¿   ¾  ½  ¼»   º  ¹l )پروردگـارم  از اگـر  من بگو«) 16 - 15: انعام 
 شود برداشته او از عذاب كه كس هر روز آن هراسم يم سخت يروز عذاب از كنم يچيسرپ

ـ  ي شكنجه از او »يواقع يروزيپ است آن البته است، كرده رحم او به يراست به خداوند  ياله
  .گذرد ينم در حدودش از لذا ترسد يم

   :ديفرما يم خدا است، خردان صاحب يهايژگيو از بزرگ يخدا از خوف -4
 m    J  I  H   G  F  E  D      C  B      V  U  T  S  R  Q  P   O  N  ML  K

  h  g  f  e   d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X    W
l )21 - 19: رعد (  

 كـه  است يكس مانند است، قتيحق آمده، پروردگارت يسو از چه آن داند يم كه آن ايآ«
ـ  وفـا  خدا نمايپ به كه يكسان ابند،ي يم در را نيا خردان صاحب تنها است، نايناب  و كننـد  يم

ـ  برقـرار  كـرده،  امـر  خداونـد  كه ييوندهايپ كه آنان و كنند، ينم مانيپ نقض  از و دارنـد،  يم
 كـه  اسـت  نيا قتيحق »دارند دل در را بازخواست يسخت خوف و ترسند يم پروردگارشان

ـ ي است، خردمندان از و شهياند و عقل يدارا آن صاحب كه دهد يم نشان خدا از خوف   يعن
 يخـوب  بـه  را خوف يها زهيانگ و داند، يم ترساند يم يراست به كه را يزيچ دارد، برتر لعق
  .است خردمندان شمار از پس فهمد، يم
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  از خدا خوفهاي  ثمره

  ايدن در نخست
ـ  در يابي استحكام و ييتوانا اسباب جمله از خدا از خوف -1 ـ  انسـان . اسـت  نيزم  يوقت
 نسـبت  و شود يم آن ي دلبسته شود، يم دهيكش آن يسو به بداند را يزيچ يها ثمره و ديفوا
 آن در مـان يبرا ييها دهيفا خود يمهربان يرو از بلندمرتبه خداوند. كند يم دايپ حرص آن به
 ميباش بنديپا دستورها آن به ما اگر.است داده قرار كرده، امر آن به وآخرت ايدن در را ما چه
 ريمقـاد  بـه  تا گذراد يم ما يبرا وآخرت ايدن در زدهزودبا ييزهايچ و ييها دهيفا ،ييها بهره

ـ  چـون  سازد، يم نانيواطم مانيا شيافزا اسباب از را آن و م،يگرد مند عالقه يشتريب  يآدم
  .شود يم بندتريپا و تر مطمئن ابد،ي دست شده، داده وعده چه آن به يوقت

m  ~  }  |  {   z  y   x  w  v  u : فرمــود خداونــد

c   b  a  `_           m  l   kj  i  h  g  f  e   d
  r  q  p  o  nl )گفتند امبرانيپ به دنديورز كفر كه آنان«) 14 - 13: إبراهيم 

 آنها به پروردگارشان د،يبرگرد ما نيد به كه نيا مگر ميكن يم رونيب خود نيسرزم از را شما
ـ  در را شـما  آنها از بعد و ميكن يم نابود را ستمكاران گمان يب كه فرستاد يوح  اسـكان  نيزم
  .»بترسد هشدارم و من از كه است يكس يبرا نيا م،يده يم

ـ  منجـر  دشـمنان  بـر  يروزيپ و نيزم در ييتوانا به خدا از خوف پس  خداونـد  شـود،  يم
  .گذارد يم ارث به ماندارانيا به را وطنشان و نيزم و كند يم ليذل و نابود را آنها دشمنان

ـ  وا ايدن در چشمداشت بدون آن در اخالص و كين ركا به را انسان خوف -2  تـا  دارد يم

m  h  g   f  e  d  c   b       a   `         _  ^  ]  \   [  Z  Y نكند ناقص را آخرت پاداش

  k  j  il )ـ  غـذا  خـدا  خـاطر  بـه  تنها را شما ما«) 10 - 9: انسان  چيهـ  ميدهـ  يم
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 پروردگارمـان  از سـخت  اريبسـ  يروز از مـا  م،يخـواه  ينمـ  شما از يپاداش و يسپاسگزار
 سخت يروز از«. دهند يم غذا را انينوايب او خاطر به فقط و خدا خوف از پس. »ميترس يم
 يسـخت  از هـا  چهـره  هولناك، و پرخطر آشفته، دراز، است يروز يعني »ترسند يم دشوار و

 يروز شـود،  يم ديشد و يطوالن مردم يبال رود، يم درهم رد،يگ يم نند،يب يم كه ييبتهايمص
  ...!است متالطم و ناگوار بس

m  ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô : بــاره نيــا در هــا هيــآ گــريد از

   â  á    à  P  O  NM   L     K   J  I  H  G      F  E  D  C  B  A
   U  T  S  R  Ql )داده اجـازه  خداوند كه ييها خانه در«) 37 - 36: نور 

 را يخـدا  ها خانه آن در صبحگاهان و شبانگاهان شود ادي خدا نام آن در و شود هداشت برپا
 برپاداشـتن  و خدا ادي از را آنها يفروش و ديخر نه ،يبازرگان نه كه يمردان ند،يگو يم حيتسب
ـ  يروز از دارد، ينم باز زكات دادن و نماز  دگرگـون  آن در چشـمها  و دلهـا  كـه  ترسـند  يم
 و مـال  نه كار، و كسب نه دهد، يم سوق كار يسو به را آنها كه است خوف پس. »گردد يم

ـ  بـا  آن كـردن  وآباد مسجد به رفتن از را آنها يويدن يقهايتشو نه كاال نه ،ييدارا  خـدا  ادي
ـ ي گـردد،  يم دگرگون آن در دهيد و دل كه ترسند يم يروز از رايز كند، ينم مشغول  بـه  يعن
ـ ر يم فرو آن يناگوار و يسخت واز د،يآ يم در لرزه  از انـد،  يرسـتگار  خواسـتار  آنهـا  زد،ي
 آنهـا  بـه  چپ از شانيها نامه و شود گرفته آنها چپ جانب كه ترسند يم زند،يپره يم ينابود
  .كنند يم كين كار خاطر نيبد شود، داده

  آخرت در دوم
ـ  قرار خدا ي هيسا ريز امتيق روز در را انسان خداوند از خوف -1 ـ دل دهـد،  يم ـ ا لي  ني
 را آنهـا  ست،ين خدا ي هيسا جز يي هيسا چيه كه يروز كه است ينفر هفت آن ثيحد مدعا

ـ  فقـال  جمـال  و منصـب  ذات أمراةٌ دعته رجلٌ و... «: رديگ يم شيخو هيسا ريز  أخـاف  يإن
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ـ بگو او و بخوانـد،  خود به را او جاه صاحب و بايز يزن كه يمرد و« :»اهللا  خـدا  از مـن  دي
 كـه  يروز تـا  شد يسبب بازداشت زشت كار ارتكاب از را او كه خدا از ترسش 1.»ترسم يم

 ي هيسا ريز او گردند يم عرق در غرق همه كه چنان شود يم كينزد انيآدم سر به ديخورش
  .»ترسم يم خدا از من«: گفت زن آن به كه نيا! باشد خدا عرش

 بـه  و براند ردو كار آن از زين را زن تا ديگو يم زبانش با را آن كه است نيا ثيحد ظاهر
. نكشـد  پـس  اصـول  اعـالم  از پس و كند يپافشار شيخو موضع بر و بدهد تذكر خودش
ـ  خلوت در كه يمرد« :»و رجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه... « نيهمچن  و كنـد  خـدا  ادي

ـ ب ادي به را انتقامش يسخت و خدا عذاب يعني »گردد اشك از پر چشمانش ـ ا از و اوردي  ني
 مثبـت  تـرس  آن زد،ير فرو چشمانش از اشك لذا باشد، شوندگان عذاب شمار از كه بترسد
 نرساند يگزند خته،ير اشك خدا ترس از كه را چشم آن امتيق روز آتش كه شود يم باعث

  2.»نرسد آن به و
 اريبسـ  كه نيا وجود با نفر كي نمونه يبرا. است بخشش باعث خدا از ترس نيهمچن -2
 و بود كرده جاديا او در يخوف كه بود دلش در گرفته يجا و مستحكم مانشيا اما بود، نادان

ـ ز ييدارا خداوند كه بود يشخص«: شرح نيا با... بود بيعج يكار انجام خواستار  بـه  يادي
 يپـدر  چگونـه  شما يبرا من: گفت پسرانش به شد كينزد مرگش زمان چون. بود داده او

ـ خ كـار  وقت چيه من: گفت. يبود يخوب پدر: گفتند بودم؟ ـ . نكـردم  يري ردم  يوقت مـرا  مـ 
 را كـار  نيا وآنها... ديكن پخش هوا در مرا يطوفان يروز در گاه آن و ديكن پودر و ديبسوزان

                                           
بخـش  ) 1031(بـاب الصـدقة بـاليمين، و مسـلم      -بخش زكات) 1423(بخاري . حديث درستي است - 1

 .»زكات باب فضل إخفاء الصدقة
 بخش جهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اهللا، آلبـاني ) 1639(اشاره به روايت ترمذي دارد،  - 2

 .آن را صحيح معرفي كرده است) 4113(ي  در صحيح الجامع به شماره
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 پاسـخ  داشـت؟  وا كار نيا به را تو يزيچ چه: گفت او به و آورد گرد را او خداوند... كردند
 نيا 1.»!گرفت ليتحو را او خود مخصوص يمهربان با خداوند نيا يازا در. تو از ترس: داد

 از پـس  ختنيبـرانگ  در كـه  يكسـ  وگرنه. رفتيپذ را او عذر خداوند ،ينادان وجود با انسان
 يكوتـاه  چند هر داشت، دل در خدا از اديز يخوف مرد نيا اما. است كافر دارد شك مرگ
  .شد او ييرها باعث و رساند، سود او به ترسش اما بود، كرده
ـ پ رايز رساند، يم بهشت به را صاحبش كه است نيا خوف يها دهيفا گريد از -3  امبري

, أال إنَّ سـلعةَ اهللا «: فرموده , أال إنَّ سـلعةَ اهللا غاليـةٌ ن أولـج بلـغَ املنـزلَ ن خافَ أولج, و مَ مَ
 مقصـود  منـزل  سـر  بـه  كنـد  يرو شـب  كس هر و كند يم يرو شب بترسد كس هر«: »اجلنةُ 

  2.»است بهشت آن، كه ديبدان است، متيق گران خدا يكاال كه هان رسد، يم
 حركـت  شبانه كس هر و كند، يم حركت هراسد، يم دشمن شب آغاز هجوم از كه كس آن
 سـالك  يبرا را آن امبريپ كه است يمثال نيا. رسد يم خود ي خواسته و امن گاهيجا به كند
 يآرزوهـا  و يبـد  بـه  كننـده  امـر  نفـس . است او راه سر طانيش. است آورده آخرت ريمس

 داشته خالص تين عملش در و باشد اريهوش خود راه در او اگر. طاننديش گرانياري نيدروغ
 كـه  اسـت  خداوند يكاال نيا. ماند يم امان در شدنش راه سد و رنگشين و طانيش از. باشد
  .است گان افتهي تيامن شمار از اورديب دست به كس هر

                                           
بخش ) 2756(بخش أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، و مسلم ) 3481(بخاري . حديثي درست است - 1

 .اند اين لفظ از بخاري است توبه، باب في سعة رحمة اهللا تعالي و أنها سبقت غضبه، روايت كرده
بخش صفة القيامة و الرقائق و الـورع، بـاب مـا جـاء فـي صـفة أوانـي        ) 2450( ترمذي. درست است - 2

آن را ) 6222(ألبـاني  نيـز در صـحيح الجـامع     . حديث خوبي است: وي گفته است. الحوض، آورده است
 .صحيح دانسته است
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 در) عزوجـل ( خداونـد  بخشد، يم آرامش ريرستاخ روز در را صاحبش ايدن در ترس -4
نني, إذا«: ديفرما يم يقدس ثيحد تی و جاللی, ال أَمجعُ علی عبدی خوفَني و أمَ خـافَنی  وَ عزّ

نيا أخفتَهَ فی االخرة نيا, أمنتُهُ يومَ القيامة, و إذا أمننَی فی الدَّ  جاللم، و عزت به قسم«: »فی الدُّ
 او آخـرت  در بترسد من از ايدن در اگر كنم، يمن عطا ام بنده به هم با را تيامن دو و ترس دو
   1.»ترسانم يم را او آخرت در باشد، امان در من از ايدن در اگر بخشم، يم تيامن و آرامش را

ـ پ. اسـت  يبـد  گونه ازهر ييرها سبب خدا از ترس -5 ثـالثٌ «: اسـت  فرمـوده  امبري
 از تـرس  يكـ ي: انـد  بخش ييرها زيچ سه«  :»خشيةُ اهللا تعالی فی الرسّ و العالنية: منجياتٌ 

  2.»...آشكارا و نهان در خدا
 او چـون . رهاند يم يناگوار ي حادثه هر از را او و كند يم حفظ را بنده كه است ترس نيا
 ميتعمـ  »اند بخش ييرها« -ندارد خالف خدا ي وعده كه يحال در -فرموده است صادق كه
  .دريگ يم بر در را آخرت و ايدن هم ييرها. است داده
ـ  قرار شيستا مورد صاحبش كه است نيا خوف يها بهره از -6 ـ گ يم  نيهمـ  را او و ردي

ـ  فيشر القاب و اسما نيا دارندگان در داخل كه بس m   {  z  y : ماننـد  شـود،  يم

  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢         ¡  �  ~  }|

                                           
) 2/406(ابن حبان . از حديث حسن به صورت مرسل روايت كرده است) 1/51(ابن مبارك در الزهد  - 1

گفتـه  ) 8/38(دارقطنـي در العلـل   . اند نيز از حديث ابوهريره نقل كرده) 1/483(و بيهقي در شعب اإليمان 
، )1/266(طبراني در مسند الشاميين . اين حديث تنها از روايت حسن به صورت منقطع معروف است: است

شـيخ آلبـاني آن را در صـحيح    . اند از حديث شداد بن اوس روايت كرده) 1/270(ابونعيم در حلية األولياء 
 .نيك دانسته است) 4332(ي   الجامع به شماره

) 2/60(، و أبوالشيخ در طبقات اصبهان )7252(ي  شماره) 5/452(كامل آن را بيهقي در شعب اإليمان  - 2
 .آن را پسنديده است) 3039(شيخ آلباني در صحيح الجامع . اند نقل كرده ساز حديث انس
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 À   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²  ±   Å  Ä  ÃÂ  Á
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æl )زنـان  و مردان«) 35: نور 

 خـود  يايح حافظ دار، روزه دهنده، صدقه فروتن، با،يشك راستگو، زاهد، دار، مانيا مسلمان،
 آماده بزرگ بس يپاداش و بخشش نهايا ي همه يبرا خداوند كنند، يم خدا ادي اديز كه وآنان
  .»است كرده
 و افتخار عنوان به. اورنديب دستش به كه كنند يم تالش آنها است، بزرگوارانه ييصفتها نيا

m  g  f   e  d . شـود  گروه نيا وارد كه بس را انسان نيهم شرافت ي هيما

   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h
  }  |            {  zl )ـ  با ند،يجو يم يدور بسترخواب از«) 17 - 16: السجده ـ ام و ميب  دي

 چـه  دانـد  ينمـ  كس چيه بخشند، يم ميا داده آنها به چه آن از و خوانند يم را پروردگارشان
 كـه  است ييكارها پاداش شده، گرفته درنظر شانيبرا است چشم بخش يروشن كه ييپاداشها
  .»اند كرده
  :است سروده رواحه بن عبداهللا كه نانچ است، محمد ما امبريپ نهايا ي همه شيشاپيپ در

ولُ اهللا يتلوـينا رسـو ف
 هــكتاب

إذا انشقّ معروف من الصبح  
 ساطعُ

أرانا اهلدی بعد العمی 
 وبناـفقل

ال ـا قـه مـاتٌ أنــنـوقـه مـب 
 عُـواق

ی جنبه عن ـافـت جيُ ـيبي
 فراشه

رشكني ـاملـثقلت بـإذا است 
 املضاجعُ

ـ گرا يم يروشن به روز يوقت خواند يم مانيبرا را كتابش ت،ماس انيم در خدا رسول  او. دي
 و او بـه  دارد مـان يا ما يدلها داد، نشان ما به را تيهدا راه ميبود نايناب مانند كه نيا از پس
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 سـر  بـه  يحـال  در را شـب . دهـد  يم يرو و است قتيحق و درست ديگو يم چه هر كه نيا
 آنهـا  وجـود  از نيمشـرك  يبسـترها  كـه  گاه آن نديگز يم يدور خوابش بستر از كه برد يم

  .كند يم ينيسنگ
  :فرمود خداوند

  mÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  l)9: زمر(   

 آخـرت  از رود، يم ركوع به رود، يم سجده به كند، يم عبادت شب طول در كه يكس ايآ«

m q   w  v  u  t  s  r  و» ...دارد ديام پروردگارش يومهربان لطف به و ترسد يم

  }  |    {  z   y  xl )ترسند، يم پروردگارشان عذاب از كه آنان« )28 - 27: معارج 
  .»ستين امان در يكس واقعاً پروردگار عذاب از

ـ  او از چون است ستوده امبرانند،يپ كه خود به را بندگانش نيكترينزد خداوند . ترسـند  يم

 m¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹   ¸ l) ــاءان ــان«) 90: بيـ  در آنـ
ـ  را ما ترس و اقياشت با و دنديورز يم شتاب ريخ يكارها  ي دربـاره  او بلكـه  »خواندنـد  يم

 پروردگارشـان  از«) 50: نحل ( m  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤l : گفته زين كهيمال
  .»دهند يم انجام ابندي دستور چه هر و ترسند، يم است، آنها بر مسلط كه

ـ  درهـم  را شهوتها كه است نيا خوف يها بهره از«:  ديگو) اهللا رحمه( ميق ابن  و كوبـد  يم
ـ  يداشـتن  دوست ظاهر به كه گناهان كه چنان كند، يم ناگوار را لذتها ـ نما يم  او نظـر  بـه  دي

ـ پ چون ست،ين مباح يلذتها كردن زشت مقصود البته. »ديآ يم زشت و ناپسند  خـود  امبري
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 از ترسـندگان  گـروه  سـرور  او كـه  يحـال  در. است گرفته بهره يويدن يمباحها از اندازه به
  1.»است بوده يداشتن دوست او نزد به زن و خوش يبو و« خداست
ـ ا امـا . اسـت  حرام يلذتها ناگواركردن لذتها، زدن برهم از منظور پس  لـذتها  از دسـته  ني
  شود؟ يم مكرر چگونه
 مكدر اند، افتاده تهالذ درآن كه يكسان به خداوند هشدار و عذاب يادآوري با حرام يلذتها

ـ  از لذتش يصفا هست آن در كه يآزار و شكنجه يادآوري با. شود يم ـ  نيب  يبـرا . رود يم
 و زخـم  چـرك  و آخـرت  عـذاب  در را آنهـا  بـه  خـدا  هشـدار  اگر زناكار مرد و زن نمونه
 خونابـه  و چـرك  نيا از آنها يدنينوش كه نيا و اورنديب ادي به شود، يم يجار كه يي خونابه
 آنهاسـت،  انتظـار  در مـرگ  از پس بالفاصله يعذاب چه باشند داشته ادي به اگر تنها اي است،

ـ ت شـان يبرا پسـت  و زشت كار وآن شود يم ناگوار آنها بر ناروا لذت آن گمان يب  تـار  و رهي
 ي مـزه  و لذت شود، يم محروم يبهشت ناب ي باده از كه بداند اگر تنها نوش شراب. گردد يم

  .شود يم منغص شيبرا ييايدن شراب
 مكـدر  را لـذتها  و كوبد يم درهم را شهوتها كه است نيا خوف يها بهره از: ديگو ميق ابن

 گونه آن. دينما يم ناگوار و زشت شخص نزد يداشتن دوست يهاينافرمان كه چنان سازد، يم
. شـود  يم ناگوارا شده، ختهير زهر آن در كه بداند يول كند شياشتها كه يكس يبرا عسل كه

 و غرور شود، يم رام دل گردد، يم درستكار بدن ياندامها شود، يم پاره شهوتها خوف با پس
ـ ام گـاه يجا خـدا  ترس از بندد، يم بر رخت آن از حسادت و نهيك  در شـه ياند و طمـع  و دي

 يكـار  چيهـ  ،يسرگرم چيه يآدم. ماند ينم آن در رخدايغ يبرا ييجا. شود يم خود عاقبت
 ها لحظه از استفاده و ه،يتزك رنج تحمل و نفس كتاب و حساب و مراقبت جز داشت نخواهد

                                           
نقـل  ) 11884(بخش عشرة النساء، باب حب لنساء، و احمد در مسندش ) 3939(ائي درست است، نس - 1

 .آن را صحيح دانسته است) 23124(ي  آلباني در صحيح الجامع به شماره. اند كرده
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 صـورت  درآن. شيهـا  وگفتـه  ها شهيواند اعمال خاطر به خود از بازخواست نفسها، يحت و
 افتـاده  درنده يوانيح معرض در كه است يكس حالت مانند -خوف صاحب يعني -او حالت
 را او و كند يم حمله او بر اي گذرد يم يالمتس به جهينت در و نديب ينم را او ايآ داند ينم است،
. اسـت  افتاده ريگ آن در كه يدام آن جز ندارد يگريد ي شهياند چيه سازد، يم خود ي طعمه

 و او، صـفات  و اهللا جالل شناخت سطح و خوف ي اندازه به كتاب و حساب و مراقبت زانيم
  .است دارد، شيپ در كه ييهاينگران و وخطرها مردم يبهايع
ـ چ آن كـاربرد  و اسـتفاده  زانيم به يزيچ هر لتيفض«: ديگو يم قدامه بنا  يراسـتا  در زي

 لتيفضـ  رسـاند  يم كمك نيا به چه هر. او به يكينزد و خانه داريد يعني است، يخوشبخت

 از كس هر«) 46: رحمن( m  d  c  b  a  `  _l  :است فرموده خود خداوند. است
  .»شد خواهد بشيصن باغ دو بترسد، پروردگارش گاهيجا

m  P  O  N : اوسـت  از بنـده  و بنده از خدا يخشنود خوف يها بهره و عواقب از -7

   X    W  V   U  T  SR  Ql )خـدا  از زين وآنها است خشنود آنها از خداوند« )8: بينه 
  .»اند دهيترس پروردگارشان از كه است يكسان بينص نيا ند،يراض

  

  ي خوف پديدآورندهعوامل 

 ايدن احوال و اوضاع از كه چنان آورد، ديپد را خوف كه هست يعوامل ميبدان ديبا نخست
 چـه  بشـنود،  را يهراسناك سخن اي نديبب يناگوار ي صحنه اگر انسان كه است آشكار و دايپ

  ست؟يچ خدا از خوف جاديا عوامل و اسباب اما رد،يگ يم فرا را وجودش ترس بسا
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ـ  شـود،  يم باعث را وفخ گونه نيا كه هست ياديز يعلتها  و عوامـل  از سـخن  از شيپ
 انجـام  خـاطر  بـه  بلكـه  سـت، ين مقصـود  خـود  ذات در خوف كه ميكن يم يادآوري اسباب،
 كـه  نيا از. است مقصود آن به نپرداختن و حرام يكارها از زيپره آن، ترك عدم و واجبات
 نيا از شتريب باشد، تهداش دنبال به را مكروه يكارها ترك و مستحبات انجام تواند يم بگذرد
 ي جـه ينت آن بـه  و است ناقص زين باشد كمتر سطح نيا از اگر. است نكوهش مورد و ناپسند
  :برد نام را نهايا توان يم خوف ي دآورندهيپد اسباب جمله از وصف نيا با رسد، ينم مطلوب

  .است شده آن دچار انسان شتريپ كه يگناهان يادآوري -1
  ...و حج روزه، نماز، مانند واجبات، انجام در يكوتاه از زيپره -2
  .رود يم انتظار كه نباشد چنان سرنوشت كه نيا از ترس -3

 از«) 50: نحـل ( m   §  ¦  ¥  ¤l . شود يم او از ترس به منجر خداوند ميتعظ -4

m  J . اسـت  ديشد اريبس خدا از كهيمال ترس »ترسند يم آنهاست، بر حاكم كه پروردگار

 N   M  L  K U  T  SR  Q  P  O  l)بـه  دلشـان  تـرس  از كه نيا تا«) 23: سبأ 
ـ  خداوند«. »قتيحق: گفتند گفت؟ چه پروردگارتان نديگو يم افتد يم لرزه  آسـمانها  در يوقت
 بر را شانيبالها او ي فرموده به نسبت خضوع اظهار در كهيمال د،يگو يم سخن خود اوامر از
 بـزرگ  يسنگ تخته بر ميعظ يريزنج شدن دهيكش يصدا مانند بيمه ييصدا و زنند، يم هم
ـ  چون رد،يگ يم بر در را آنها ينگران و ترس از يموج جهينت در شود، يم دهيشن  آنهـا  ينگران

ـ  ند،يبگو سخن بتوانند كه گردند باز يحال به و گردد برطرف  چـه  پروردگارتـان : پرسـند  يم
  1.»گفت حق است بزرگ و مرتبه بلند كه  او: نديگو يم گفت؟

                                           
إال مـن اسـترق السـمع فأتبعـه     «بخش تفسير، باب قوله ) 4701(بخاري : به روايت بخاري اشاره دارد - 1

 .بخش سنة، باب في القرآن) 4738( و ابوداود» شهاب مبين
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ـ  باعـث  را او از ترس و خوف خداوند ميتعظ پس ـ ا. شـود  يم ـ فا ني  ارزش ي بهـره  و  دهي
 رنـده، يگ انتقـام  پروردگـارش  كه بداند كس هر رايز است، خداوند يصفتها و نامها شناخت

 منتقم جبار كه او از گمان يب... است توانا زيچ همه بر و رهيچ متكبر، سخت، مجازات يدارا
  .ترسد يم است يقو و ريگ سخت و

  عذابش از ترس و خدا از  ترس
  :شود يم مربوط مهم ي مسأله دو به خدا از ترس

  ).اهللا از يعني( خودش از ترس دوم و عذابش از ترس نخست
 شيپ ييدانا و علم اهل اما دارند، شيگرا آتش از ترس به شتريب يعام مردم كه يحال در 
 شـان ييدانا و درك بسـا  چـه  مردم ي عامه اريز. ترسند يم خدا از بترسند آتش از كه نيا از

ـ  به را آتش عذاب جز مسأله كل از يگاه لذا. است ساده و اندك  سـوخته  آورنـد،  ينمـ  ادي
 ترس كه دانند ينم رسد، ينم هم نيا به يحت يگاه آورند، يم ادي به را بندها و ريزنج شدن،

  .است مهمتر و بزرگتر يخوف كه اوست، آتش از ترس بر مقدم خدا از
  :است گفته خوف گاهيجا دو ي درباره قدامه ابن يرو نيهم از
 مانيا با ترس گونه نيا است، مردم ي عامه ترس كه ياله عذاب از ترس: نخست گاهيجا«
ـ  حاصل بودنشان گناه و طاعت پاداش و جهنم و بهشت به ـ آ يم ـ ا.»دي  از كاسـتن  سـخن  ني
  .است واجب آن از ترس بلكه ست،ين جهنم تياهم
 سـه  را آنها رايز است، عرفا و دانشمندان ترس نيا. است خوداهللا از ترس: دوم گاهيجا اما

 خـودش  از را شـما  خداونـد «) 28: آل عمـران  (mÇ  Æ  Å l  اسـت  بس كلمه
أنا أعرفُهم باهللا و «: است فرموده امبريپ سبب نيهم به. كند يم تيكفا نيا »دارد يم برحذر
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هم له خشيةً  ـ  خـدا  از همـه  از شـتر يب و شناسم يم را خدا آنها ي مهه از بهتر من« :»أَشدُّ  يم
  1.»ترسم

 بندگان انيم در«) 28: فاطر (m´  ³  ²  ±  °  ¯ l : است فرموده زين خداوند
 و نامـه  پروردگـار،  بـه  نسـبت  شناختشـان  يوقت رايز. »ترسند يم او از دانشمندان تنها خدا

ـ ا با آنگاه و كند، يم ريتاث دل بر و د،يآ يم ديپد درونشان در خوف شود، كامل شيصفتها  ني
  2.شود يم انينما بدنشان ياندامها در كارها

 و انـد  شده رستگار يكسان چه ديبنگر كه است نيا كند يم خوف جاديا كه يزهايچ از -5
ـ دار مطابقـت  آن با ايآ د،يبسنج خود با را رستگاران يهايژگيو گاه آن ـ  دي ـ خ اي : ماننـد  ر؟ي

 مــن « ) 82: طــه( mf  e    n  m  l  k  j  i   h   gl  :فرمــود خداونــد
 گردنـد،  تيهـدا  و دهنـد  انجـام  كين كار باشند، داشته مانيا كنند، توبه كه يكسان به نسبت

  .»ام بخشنده
ـ ا مـا  از نفـر  چند اما دارد، شرط چهار بخشش كه كند يم يادآوري هيآ نيا در خداوند  ني
  .دارد ينقص شرطها نيا از كدام هر در ناچار به كي هر كه داستيپ م؟يدار را شرطها
 كه چنان. تيهدا باالخره و كين كار مان،يا بعد. است توبه آن نينخست شرط چهار نيا از
ـ ز در يروشن به مردم كه كرده ادي سوگند خداوند كه جا آن هست عصر ي سوره در  بـه  اني

mJ  I  H     K  شـكل  نيبـد  كـرده،  جـدا  هـا   آن از را يگروهـ  امـا . برند يم سر

                                           
بخش النكاح، باب ) 1401(بخش نكاح، باب الترغيب في النكاح، مسلم ) 5063(بخاري . صحيح است - 1

 .استحباب النكاح، لمن تاقت نفسه اليه
 ).307(مختصر منهاج القاصدين، از ابن قدامه مقدسي . ك. ن- 2
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   Q    P  O  N  M  Ll )كـار  آوردنـد،  مـان يا كه جزآنها«) 3: عصر 
  .»اند كرده سفارش ييبايشك و يراست به را گريكدي اند كرده كين

 دارد جـا  اكنـون . است گذاشته شرط چهار يانمنديز از ييرها يبرا سوره نيا در خداوند
  م؟يا كرده احراز را طيشرا نيا ما از نفر چند ميبپرس

ــا در  ــآ ني ــن هي m  ]   \    [     Z  Y   X  W  V               U  T  S  R : زي

   b  a  `   _  ^l )تيهـدا  را كـس  همـه  ميكرد يم اراده اگر«)13: سجده 
 هيآ نيا. »كرد خواهم پر انس و جن از را جهنم كه است حق من ي وعده نيا اما م،ينمود يم
  .كند يم پر را جهنم كه كرده ادي سوگند خداوند كه چرا كند يم خوف جاديا

ـ  كه زدير يم فرو قتيحق به دار مانيا دل هيآ نيا با ـ فرما يم `  m            e  dc   b  a : دي

  j  i  h      g  fl )وعده نيا د،يشو يم وارد آن به گمان يب شما ي همه« )71: مريم 
  . »شد خواهد اجرا پروردگارت جانب از

 اما شوم، يم جهنم وارد كه دانم يم نيقي به چون: گفت ؟يكن يم هيگر چرا: گفتند شخص به
  .ابمي ييرها آن از كه ندارم نيقي

ـ گو يم خداوند قبول ي مسأله در نيهمچن  )27: مائـده ( m  m  l  k  j    il : دي
 تـا  ميهسـت  زكـاران يپره شـمار  از ما از نفر چند اما. »رديپذ يم زكارانيپره از تنها خداوند«

  !افتد؟ مقبول مانيكارها
 اسـباب  آوردن دسـت  بـه  يبرا تالش يبعد ي مرحله شود، حاصل بنده يبرا خوف يوقت
 تقـوا،  با ييبايشك و يدرست به سفارش و تيهدا صالح، عمل مان،يا توبه، يعني است ييرها
  .مطلوب حد است نيا
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 او چـون  اوسـت،  ي رهيسـ  در تفكر و امبريپ و يخدا سخن در شهياند موارد، گريد از -6
ـ جهان پروردگـار  از مـردم  ي همه از شتريب و است خوف صاحبان و زكارانيپره يشوايپ  اني
ـ پ ي رهيس و خدا سخن در مسلمان يوقت. ديترس يم  دلـش  كنـد،  شـه ياند او روش و امبري

 مشـاهده  را او يخشـنود  و وانتقام خشم و خدا، يبزرگ و عظمت و جالل ازصفات يموارد
 خـود  عـذاب  بـه  را آنهـا  و كرده اجرا نيشيپ يملتها يبرا ييهامجازات چه نديب يم و كند يم

ـ پ نـد يبب و -اسـت  دردناك بس و سخت پروردگار عذاب و -است ساخته گرفتار  و امبراني
  .اند داشته دل در را خدا خوف چگونه كوكارانين و كهيمال
 كـر تف از سودمندتر و نجاتش به تر كينزد زيچ چيه آخرتش و ايدن يزندگ در يآدم يبرا
 آن يمعان. ستين هيگرانما كتاب آن يها هيآ يمعنا و آن، در مدت دراز ي شهياند و قرآن در
 از او هشـدار  بـا  و زانـد، يانگ يم بر پروردگارشان يسو به كين ي وعده با را بندگان وستهيپ

 يبـرا  يسـبكبار  و يآمـادگ  بـه  را آنها و ترساند يم و دارد يم برحذر را آنها ناگوار عذاب
  1.است ميق ابن از سخن نيا. كند يم قيتشو سخت سب يروز
 و حشـر  ي سـوره  آخر د،يحد ي سوره يخردمند مؤمن اگر خدا به«: ديگو يم يجوز ابن

 شود يم پاره دلش خدا ترس از بخواند، شهياند و تفكر با را اخالص ي سوره و يالكرس ةيآ
  .»رانيح عظمتش از عقلش و

ـ  جـاد يا را خدا از خوف كه يموراد جمله از نيا بر عالوه -7  عظمـت  در تفكـر  كنـد  يم
 او تفكـر  كـه  چرا ترسد، يم او از ريناگز شد،ينديب مورد نيا در يدرست به كس هر. خداست

 خـدا  يايكبر و عظمت شاهد دل اعماق از كس هر. آگاهاند يم خدا ييايكبر و صفات بر را

: آل عمران(m  ÅÇ  Æ  l  :ديفرما يم كه ابدي يم در را او هشدار نيا زانيم باشد

                                           
 .1/452: مدارج السالكين. ك. ن - 1
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 صـفات  از چه آن به و ديبترس او از يعني. »دارد يم برحذر خودش از را شما خداوند«) 28
  .ديباش داشته را او يپروا است، ساخته آشكار شما بر كه خود عدالت و نامها و

ـ  عظمـتش  ي دربـاره  خـود  خداوند ـ فرما يم ¸  m  ¾  ½   ¼  »  º  ¹ : دي

Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  l)سـته يشا كـه  چنـان  آنها« )67 :زمر 
 در دهيچيپ هم به يآسمانها و اوست دست در نيزم امتيق روز اند، نشناخته را خداوند است
ه«: است ه آمد زين ثيحد در. »اوست قدرت ارياخت د الربُّ نفسَ  أنا اجلبارُ أنا امللکُ أنـا: يُمجّ

 فرمانراو، منم جبار، منم: كند يم شيستا را خودش پروردگار«: »املتكرب أنا العزيز أنا الكريم
 بر را سخن نيا امبريپ» ...منت يب ي بخشنده منم باعزت، يتوانا منم و يبزرگ صاحب منم
 يـي  گونه به داد، تكان را خدا رسول منبر: ديگو يم يراو. فرمود خداوند سخن شرح در منبر
  1.افتد يم ميكرد فكر ما كه
ـ گ يم دستش با را نشيزم و آسمانها جبار«: گفت نيچن حال آن در منبر بر امبريپ  -ردي
 و سـتمكاران  نـد يكجا جبار، منم -كرد يم باز و كرد يم مشت گرفت، را دستش حال نيا در

ـ د: ديگو يم يراو شد، يم ليما چپ و راست به امبريپ »خودپسندان؟ نديكجا و جباران  دمي
   2!!اندازد يم را خدا امبريپ: گفتم كه ييجا تا خرود، يم تكان نييپا نِييپا از منبر

يُع فی الكرسی إالّ كَحلقةٍ ملقـاة بـأرض «: است آمده ثيحد در نيهمچن مواتُ السِّ ما السّ
 در هفتگانـه  يآسمانها«: »فالة و فضلُ العرش علی الكرسی كَفضل الفالة علی تلک احللقة

                                           
) 16/322(، ابـن حبـان در صـحيحش    )5391(حيحي است به روايـت احمـد در مسـندش    حديث ص - 1

) 2/277(حـاكم در المسـتدرك   ) 7695(ي  شـماره ) 4/402(بيهقي در السـنن الكبـري   ) 7327(ي  شماره
 .اند نياورده] بخاري و مسلم[حديث درستي است اما : و گفته است) 2999(ي  شماره

بخش ) 2788(الرقائق، باب يقيض اهللا األرض يوم القيامة، و مسلم بخش ) 6519(صحيح است بخاري  - 2
 .»صفة القيامة و الجنة و النار
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 يكرسـ  بر عرش يبرتر و يبزرگ باشد، افتاده يابانيب در كه است يي حلقه مانند يكرس انيم
 را خـدا  يبزرگ انسان چون 1.»است حلقه آن با سهيمقا در ابانيب آن يبزرگ و يبرتر همانند
  .ديآ يم ديپد او يبرا ترس آن بشناسد
ـ گر راه چيهـ  كه نيا و آن يسخت و مرگ در شهياند: سوم ـ ا و سـت، ين آن از يزي  كـه  ني
ـ  زمسـتان  شب، اي روز در د،يآ يم يگمان و شك گونه چيه بدون مرگ ي وعده  تابسـتان،  اي

  : دييفرما يم خدا چون رسد فرا ديبا ناچار مرگ نيا

 m»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³  l)8: جمعه(   
ـ  كـه  اسـت  معـروف  »ابدي يم در را شما حتماً د،يزيگر يم آن از كه يمرگ نيا بگو«  يآدم
ـ ا بـه  هيقض مرگ مورد در اما رد،يگ يم قرار سرش پشت زيچ آن زديبگر يزيچ از چون  ني
 اوسـت،  شيشاپيپ در مرگ كه آن حال و كند يم فرار مرگ از او كند، يم فرق ست،ين يآسان
  !ديآ يم شيسو به سمت همان از داند ينم و زديگر يم آن از كه چنان
  :فرموده هم امبريپ. آورد يم بار به را خدا از خوف مرگ ادي شرح نيا با
ـإالّ  مـن العـيشِ  ی ضـيقٍ ه أحد فِ ذكرُ ه مل يَ ملوت, فإنَّ ا: اللذاتِ  مِ ِ ِهاذِ  ن ذكرِ روا مِ أكثِ «   هُ عَ  وسَّ

   »ها عليهقَ إال ضيَّ  فی سعةٍ  كرهُ عليه, والذَ 
 در كـس  هـر  كـه  چرا. مرگ يعني. كند يم قطع را لذتها زود كه ديباش يزيچ ادي به اديز«
ـ  بـه  يفراخ در كس هر و كند يم جاديا شيگشا شيبرا كند ادي را آن يزندگ از ييتنگنا  ادي
  1.»گرداند يم تنگ او بر را يفراخ آن. باشد آن

                                           
، ابونعيم در حليـة  )1/247(، عبداهللا بن احمد در السنة )2/77(صحيح است ابن حبان در صحيح خود  - 1

شيخ آلباني در . اند ردهآو ساز حديث ابوذر) 2/570(اب العظمة و ابوشيخ اصبهاني در كت) 1/167(االولياء 
 .آن را صحيح دانسته است) 1/233(السلسلة الصحيحة 
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  :ديگو هيابوالعتاه
بَّ ذی أجلٍ ر  قدحرضَ أال رُ  كثري التمنی قليل احلذَ

هُـشی أعـإذا هزَّ فی امل فتَ من منكبيه البطَر  طافَ  تَعرّ
 ومٍ أرشَـيـاً بـو يزدادُ يوم  رهـمـن عـثرَ مِ ـل أكَ ـؤمّ يُ 

 يترسـ  و دارد ياديز يآرزوها او كه آن حال و ده،يرس فر مرگش كه يآدم بسا چه! هان
 را تكبـر  و غرور اندازد، يم باال و دهد يم تكان را شيها شانه خود رفتن راه در چون. اندك

 بـر  بـدتر  يروز با را يروز هر و كند يزندگ شتريب دارد ديام. ديده يم صيتشخ رفتارش از
  .ديافزا يم خود عمر

  : فرمود امبريپ. آن يخطرها و قبر در مرگ، از پس در شهياند: چهارم
رقُّ زوروها, فإنّ , أال فَ القبورِ  ن زيارةِ قد هنيتُكم عَ  كنتُ « ر و تـذكُ  العـنيَ  و تـدمعُ  القلـبَ  ه يُ

جراً    »اآلخرة و التقولوا هُ
 بـا  كه چرا د،يبرو آنجا به: ميگو يم اكنون اما بازداشتم، قبرستان به رفتن از را شما شتريپ«
ـ  به را انسان و زد،ير يم اشك چشم و گردد يم نازل دل كار نيا ـ  آخـرت  ادي  و انـدازد  يم

  2.»دينران زبان بر هودهيب يسخنها
 قـدر  آن نشست، قبر ي كناره بر م،يبود امبريپ با يي جنازه عييتش در ما كه شده نقل براء از
ـأَ هـذا فَ  ثـلِ ملِ ! يا إخوانی«: گفت سپس شد، سيخ نيزم كه كرد هيگر ! بـرادران  يا« :»وادُّ عِ
  1.»ديباش آماده يزيچ نيچن يبرا

                                                                                                           
) 1211(از حديث ابوهريره، آلباني در صحيح الجامع ) 7/260(حديث حسن است به روايت ابن حبان  - 1

 .آن را پسنديده است
لبـاني در  ا. از حـديث انـس  ) 1393(ي  شـماره ) 1/532(به روايت حاكم در المستدرك . صحيح است - 2

 .آن را صحيح معرفي كرده است) 4584(صحيح الجامع 
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 تحقق برخاستن و شدن ختهيبرانگ و رسد يم آن يوحشتها و زيرستاخ به كه گاه آن يآدم
ـ . شـد ينديب مـرگ،  شـدن  ذبح تا شدن ختهيبرانگ از پس يهايسخت در ديبا ابد،ي يم  يادآوري

ـ  دهيسـربر  مـرگ  امـت يق روز كه دينما يم |  m{   z  y     �                 ~  } شـود  يم
  µ  ´  ³  ²±   °  ¯     ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢    ¡

  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶l )33: لقمان (  
 يجـا  بـه  يپدر چيه كه ديبترس يروز از و ديكن شهيپ را خود پروردگار يتقوا مردم يا«
 ي وعـده  كـه ] ديبدان و. [رديگ ينم عهده به را پدر فريك يفرزند چيوه شود ينم مجازات پسر
 خـدا  بـه  نسـبت  را شـما  بكـار يفر طانيش و نكند فتهيفر را شما ايدن يزندگ. است حق خدا

  .»نكند مغرور
 آنها وبه كند يم امر ينواه از زيوپره شيدستورها انجام به خود يتقوا به را مردم خداوند

. اسـت  شيخـو  فكر به كس هر كه يسخت روز بترسند، زيرستاخ روز از كه كند يم يادآوري
 نسـبت  او مراقبت رشد باعث آن به بنده دادن تياهم و زيانگ ترس روز نيا به توجه نيبنابرا
  .شود يم او از داشتن تيخش و پروردگار به

 يسـخت  ننـد؟ يب يم آن در ييترسها و يخطرها چه شوند، آتش وارد انيجهنم چون: ششم
 پـس . اسـت  كـرده  آماده نافرمانان و مشركان يبرا خدا چه آن و آن تياهم و آتش عذاب
 دلـش  در و تكـرار  خـود  ذهن در را آن كند، شهياند آتش يخطرها و ترسها در ديبا انسان
ـ  فـراهم  بنـده  يبـرا  اوست، عذاب كه آتش از و خدا از خوف ن،يا. گرداند حاضر       .كنـد  يم

 m  Ë         Ê    É  Èl )هشدار نيبزرگتر »هاست نهنشا نيبزرگتر از يكي نيا«) 35: مدثر 

                                                                                                           
) 18127(بخش زهد، باب الحزن و البكاء، و احمد در مسندش ) 4195(ابن ماجه . حديثي حسن است - 1

 .آن را نيك دانسته است) 7844(الباني در صحيحش . اند نقل كرده
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ـ گو حسـن . است بتيمص نيبزرگتر است، بزرگ بس و پرخطر ترساننده، يي نشانه است، : دي
  .»اند نشده داده هشدار نيا از تر سخت و تر زشت يزيچ به هرگز دگانيآفر«
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 واعُ جَ و هَ أَ  النومِ  وا لذيذَ و استلذُّ أَ  نهمعيُ لم أَ هل العَ ألِ  ترّقَ  و كيفَ 

 واعُ ـد سملقَ  سامعٌ لقوم أَ و كان لِ لَ  ةًـالنيـهم جهراً عذرُـنيُ  وتُـامل وَ 
 قعُ ن يَ نجو و مَ ن يَ مَ  ونَ درُ يَ  و ليسَ مـهوردُ ـم البدَّ يةٌ ــضاح نارُ ـال وَ 
 دعُ ــی و ال تــالتبقَ حيم فَ ــم اجلأَ  له ا انقطاعَـل وزٌ ـو ف نانِـی اجلـفأَ 
 واجعی فام رجعُ هبا الرُّ  د سأل قومٌ قَ  هـعاملَ  وتِـامل لَـلمُ قبـنفع العـلي

  
ـ  داننـد  يم خوش را يخواب اي گردد، يم روشن علم اهل چشمان چگونه  آرام را يشـب  اي

 داشـتند  شـنوا  گـوش  مردم اگر. دهد يم هشدار را آنها آشكارا مرگ كه يحال در. رنديگ يم
 يكس چه دانند ينم و. وندش يم آن وارد گمان يب و است آشكار هم آتش و. دنديشن يم حتماً
ـ  كه هستند بهشت در ايآ. افتد يم آن در يكس چه اي ابدي يم ييرها ـ پ كي ـ  يروزي ـ پا يب  اني

 دانشمند به مرگ از شيپ ديبا دانش. كند يم رها نه و گذارد يم يباق نه كه جهنم در اي است،
  .برنگشتند هرگز اما. شدند بازگشت خواستار يگروه. برساند سود

ـ ا. است خود گناهان در بنده دنيشياند خوف جاديا عوامل گريد از: هفتم  را آن او كـه  ني
ـ  نشـان  او بـه  و كـرده  ثبـت  و برشمرده را آنها خداوند يول كرده، فراموش  او از و دهـد  يم

 آورده را همـه  بلكـه  ، را بـزرگ  گنـاه  نه و است وانهاده كوچك گناه نه كند، يم بازخواست
 -يجيتـدر  صـورت  به بدهد او به يينعمتها يفان يسرا رد است ممكن خداوند كه نيا است
ـ  گمان او فتد،يب ينافرمان در شتريب تا -باشد نافرمان چند هر  يراضـ  او از خداونـد  كنـد  يم

m    o      n  m   l  k  j  .داشت ينم يارزان نعمت من به نبود خشنود اگر: ديگو يم است،

q  p  l)ـ ن گمـان  او بـه  حتمـاً  گردم زبا پروردگارم شيپ به اگر«) 50: فصلت  كي

 يســو بــه اگــر«) 36: كهــف ( m  Z  Y  X  W  V   U   T  S  Rl . »دارم
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 دو آن صاحب كه چنان »افتي خواهم جا نيا از بهتر يگاهيجا شوم گردانده باز پروردگارم

ـ  آمـده  سـوره  نيا در كه معروف باغ ـ گو يم  36: كهـف ( m  Q  P  O  Nl : دي

  .»سرگردانند وآنها رسد يم فرا عذاب ناگاه به كه نيا تا »گردد برپا يامتيق كنم ينم گمان«)
 داننـد،  يم مقدار يب را آن مردم كه زيناچ و كوچك گناهان عاقبت در تفكر نيهمچن: هشتم

زلـوا نَ  قـومٍ ٍ ٍبِ ] مثلهـا[«: است ساخته انينما را آن امبريپ. باشد خوف جاديا باعث تواند يم
, فجاء ذا بعودٍ  بطنَ  ـ « :»همنضجوا به خبزَ وا ما أَ , حتی مجعُ و جاء ذا يعودٍ  وادٍ  در كـه  يمردم
  1.»پختند را نانشان آن با و كردند جمع يمقدار تا آوردند يچوب كي هر آمدند، فرود يي دره

 چه آن و گناهان انيم كه همچنان دارد، وجود آتش برافروختن و چوبها نيب يونديپ پس

m  e  d  c   b   a . هست يونديپ شود يم نافرمانان پوست شدن سرخ باعث

h  g  f  l)به يگريد يپوستها گردد، پخته شانيپوستها وقت هر«) 56: النساء 
  .»بچشند را عذاب كامل طور به تا ميده يم آنها

 در را خـوف  تواند يم ماند، باز توبه از يناگهان مرگ با است ممكن بداند بنده كه نيا: نهم
 ازتوبـه  گناه بر اصرار و ها شبهه اي افتادن ريتأخ به اي كننده گمراه يبآشو به اي آورد، ديپد او
 يكي مرگ كه نيا تا«. كند ينم دوا را يدرد حسرت زمان آن در و شهوت و شبهه بماند، باز
 يكـ ين كـار  ام وانهـاده  چه آن يجا به ديشا تا برگردان مرا پروردگارا ديگو رسد فرا آنها از

  .»بترسان حسرت روز از را آنها«)  39: مريم( m  C  B  Al . »دهم انجام
  ... شد؟ خواهد چه باشد داشته ينديناخوشا انيپا شخص اگر ،يبدفرجام در شهياند: دهم

                                           
، طبراني در المعجـم األوسـط   )3818( حديث) 1/402(به روايت امام احمد در مسندش . صحيح است - 1
آلبـاني در  ) 7297(ي  بـه شـماره  ) 5/456(و بيهقي در شعب اإليمـان  ) 7323(ي  حديث شماره) 7/219(

 .آن را صحيح دانسته است) 2686(ي  صحيح الجامع به شماره
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 m  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦¥    ¤  £     ¢  ¡   �
  ¯  ®l )50: انفال (  

ـ  را آنها پشت و يرو ستانند، يم را كافران جان كهيمال كه يهنگام ينيبب اگر«  و زننـد  يم
 روح چگونـه  كـه  شدينديب مرگ ي فرشته خود در اگر و. »ديبچش را آتش عذاب ند،يگو يم

ـ  در چگونه و كند، يم قطع را يعصب و رگ هر و ستاند يم را تبهكار انسان  و آتـش  از يكفن
 يبـدفرجام  از و شـود  يم ميتسل شدينديب نهايا به انسان اگر... شوند يم گذاشته يجهنم يمو
  .ديآ يم خود به و رسدت يم

 بـر  بدمـد  آنهـا  از يكـ ي روز ي دهيسـپ  چـون  كه ميا دهيد اديز و دهيشن اديز موراد نيا از
ـ  افطـار  بنهد غروب به رو اش روزه ديخورش چون و زد،يخ يم  خـاطر  نيهمـ  بـه ... كنـد  يم
 ينگران در شانيزندگ ي لحظه نيآخر تا شهيهم بردند، يم سر به خوف در سخت كه انينيشيپ
 دانسـتند  يم آنها. ميستين امان در خدا شيآزما از نيواپس دم تا: گفتند يم... بودند اضطراب و

ـ  باال. است يكار به مشغول روز هر و شود يم ليحا دلش و انسان نيب خدا  نييپـا  بـرد،  يم
 وجـود  بـا  آنها نيراست يشوايپ كه دنديد يم. كند يم در به راه از و دينما يم راه آورد، يم

يـا مقلـب  همَّ اللّ «: گفت يم كرد، يم دعا همه از شتريب داشت كه مخصوص ي مرتبه و گاهيجا
 اسـتوار  نـت يد بـر  را دلـم  دلها ي كننده دگرگون يا ايا خد«:»نکلبی علی ديِ ت قَ بِّ ثَ ب ولالق
  .»بدار
 را خـدا  از تيوخشـ  خوف كه است ييآدمها با ينيهمنش گرياري و ارزشمند امور گريد از
.... زگارنـد يپره دانشمندان و كوكارانين آنها اند؟ يكسان چه نانيا اما كنند، يم ردايب انسان در

 mJ  I   H  G  F  E  D  C  B  A l)28: كهف (  
ـ  را پروردگارشـان  صـبحگاهان  و شـبانگاهان  كه آنان با«  را او يخشـنود  و خواننـد  يم
 و نـرم  يدلها كه آنان باش همراه و نينش هم تيخش اهل با. »بدار بايشك را خود خواهند يم
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ـ آ در لـرز  بـه  دلشـان  بشـنوند،  خدا ادي چون كه چنان دارند يفيلط m  f  e  .نـد يبگر و دي
k  j  i   h  g l) آرام دلشان و پوست خدا نام يادآوري با گاه آن«) 23: زمر 

  . »رديگ
  .دييبجو را آنها ي همه و ديبخوان را احوالشان و يزندگ د،يبگرد نهايا دنبال پس

 ه صحبواوا نفسه أنفاسَ صحبُ و إن       مل يَ  سولِ م أهل الرَّ احلديت هُ  أهلُ 
 او ينفسها اما نبودند، دوست و همراه خودش با هرچند امبرند،يپ اراني همان ثيحد اهل

  .كردند يهمراه را
ـ كن دنبال را خدا از ترسندگان ي وهيش افتند،ين را كوكارانين گروه خود اطراف در اگر ... دي
ـ ز در كـه  سعباس ابن امثال زين او از شيپ... خدا از او ترس و مداح امام  دو چشـمش  ري
 از ياتيآ چند سخطاب بن عمر زين... بود اشك زشير يجا ده،يپوس دام دو مانند بود خط
  .رفتند ادتشيع به مردم كه چنان شد، ماريب خواند، قرآن

ـ ا نمـازش  در چـون لشهيعا - ـ آ ني ـ  را هي ¶   m µ  ´   ³  ²  :خوانـد  يم

  ¹  ¸l )كـرد  حفـظ  رانگـر يو عذاب از را ما و نهاد منت ما بر خداوند« )27: طور« 

ـ  را هيآ نيا يوقت امبريپ زين او از شيپ... كرد يم هيگر...  و كرد يم هيگر m  Á : خوانـد  يم

  Í  Ì   Ë  Ê  É  È      Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Âl )عـذاب  را اگرآنها« )118: مائده 
 يوقت را يگريد اديز اتيآ و. »ميحك يتوانا ييتو ييببخشا هم اگر هستند تو بندگان يده
  .داد يم دست او به يحالت چنان خواند يم
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 خطرنـاك  يگاههـا يجا بـه  مرا كه است نيا«: گفت يم و گرفت يم را زبانش سابوبكر -
  2.»شود يم خورده كه بودم ياهيگ من كاش يا« و1.»است كشانده

 يزيچ اصالً كاش بودم، كاه پر نيا يجا به من كاش يا« : ديگو يم سخطاب بن عمر -
 مـن  رد،يبم فرات رودخانه ي كناره بر يشتر اگر« 3.»آورد ينم ايدن به مرا مادرم كاش نبودم،

  4.»كند خواست باز آن خاطر به من از زيرستاخ روز پروردگار ترسم يم
ـ رو يم بهشت به همه شما مردم، يا دهد، سر ندا آسمان از يسروش اگر«: ديگو يم زين   دي
  !!»باشم من نفر كي آن ترسم يم نفر، كي جز
 او كـه  يحال در1.»نشوم ختهيبرانگ رميبم اگر دارم دوست«: ديگو يم سعفان بن عثمان -
ـ  شـد،  يم پاره خواندن ياديز از قرآنش ي نسخه گذراند، يم وقرآن خدا ادي با را شب  يحت
  .شد ختهير قرآن بر خونش شد ديشه يوقت

                                           
ز مـن اللسـان، ايـن سـخن را ا    بخش جامع، باب مـا جـاء فيمـا يخـاف     ) 1855(امام مالك در مؤطأ  - 1

 .نقل كرده است سابوبكر
به صورت  ساز ابوذر. روايت شده است» شد مي اي كاش من گياهي بودم كه بريده«با سند به صورت  - 2

لـو تعلمـون مـا     بخش زهد، باب في قول النبـي  ) 2312(ترمذي به هر دو شيوه . موقوف نقل شده است
خش زهد، بـاب الحـزن و البكـاء، روايـت     ب) 4190(ابن ماجه تنها به صورت مرفوع در . أعلم آورده است

نيز به صورت مرفوع آورده، همچنـين بيهقـي در   ) 3883(حديث ) 2/554(حاكم در مستدرك . كرده است
) 24682(ي  بـه شـماره  ) 7/123(، و ابن ابي شيبه ازقـول ابـوذر   )13115(حديث ) 7/52(السنن الكبري 

 .اند آورده
ي  بـه شـماره  ) 1/486(بيهقـي در شـعب اإليمـان    ) 34480( حديث) 7/98(ابن ابي شيبه در مصنفش  - 3
 .آورده است) 234(ي شماره) 1/79(و ابن المبارك در زهد ) 789(
 .روايت كرده است) 296(ي  به شماره) 2/317(خالل در كتاب السنة  - 4
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ـ  ذبـح  مـرا  ام خـانواده  كه بودم يم يقوچ داشتم دوست«: ديگو سدهيبابوع -  و كردنـد  يم
  2.»دنديكش يم سر سوپ مثل و خوردند يم را گوشتم

  3.»كرد يم پخش هوا به مرا باد و بودم يخاكستر كاش«: ديگو نيحص بن عمران -
 يكسـ  تا بست، يم ميرو به را در باشد، كنارم در يكس داشتم دوست«: ديگو سفهيحذ -
  4.»وندميبپ خدا به تا نشود وارد من بر

 فرامـوش  كـاش  يا «: »نسـياً منسـياً  نی كنتُ يا ليتَ «: خواند يم را هيآ نيا لشهيعا -
  5.»شدم يم

 از نفر نياول« :» َارم النّـهبِ  سعرُ تُ  ثالثةٍ  أَولُ «: گفت يم باز را ثيحد نيا يوقت سرهيابوهر -
  6.شد  يم هوشيب بار سه تا »شود يم روشن آنها با جهنم آتش كه ينفر سه

ـ ب ينمـ  را آنها مانند امروز ام، دهيد را محمد اراني من«: ديگو يم زين سيعل -  آنهـا  نم،ي
ـ د شـتر  يزانـو  اثـر  ماننـد  يآثار آنها يشانيپ در بودند، آلود خاك و دهيژول صبحگاهان  دهي

 ييها نشانه پوستشان در لذا -بودند گذرانده خدا يبرا اميق و سجود به را شب چون شد، يم
 بـر  يشانيپ يگاه خواندند، يم را پروردگارشان كتاب -بود شده زبر و خشن كه شد يم دايپ
ـ  مانند كردند، يم ادي را خداوند همچنان شد، يم كه صبح پهلو، گاه و نهادند يم نيزم  يدرخت

                                                                                                           
آورده، ابـن جـوزي نيـز در صـفة الصـفوة      ) 34539(ي  شـماره ) 7/105(ابن ابي شـيبه در مصـنفش    - 1
 .ذكر كرده است ساز سخن عبداهللا بن مسعود) 1/406(
 ).3/413(و ابن سعد در طبقات ) 241(ي  به شماره) 1/81(ابن مبارك در زهد  - 2
 .ساز عمران بن حصين) 241(ي  شماره )1/81(به روايت ابن مبارك در زهد  - 3
 ).1/5(زهد و ابن مبارك در) 34802(ي  به شماره) 7/139(ابن ابي شيبه در مصنفش  - 4
 ).791(ي  به شماره) 1/486(، بيهقي در شعب اإليمان )2/45(ابونعيم در حلية  - 5
 .بخش زهد، باب ما جاء في الرياء و السمعة نقل كرده است) 2382(اين داستان ابوهريره را ترمذي  - 6
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 نچنا ختير يم اشك چشمانشان بودند، پرتحرك و نشاط با شود خم يطوفان يروز در كه
  1.»اند رفته فرو غفلت در اكنون مردم ييگو خدا به شد، يم سيخ شانيلباسها كه

 به و ماند يم فرو چشمانش كه نيا تا كرد يم هيگر كرد، يم هيگر :زيعبدالعز بن عمر -
ـ ب سپس رفت، يم خواب ـ  داري ـ  بـاز  شـد،  يم ـ  و سـت يگر يم  او از همسـرش . سـت يگر يم

ـ  از شتريب است شده انانمسلم ي فهيخل كه نيا خاطر به خواست يم  او ببخشـد،  او بـر  شيپ

 فرمـان  از اگر من«) 15: انعام( m  ´  ³   ²  ±  °   ¯   ®  ¬     «l  :گفت يم
ـ گر بـه  زين فاطمه همسرش هيآ نيا با.»ترسم يم سخت يروز عذاب از كنم يچيسرپ خدا  هي
  .»بدار دور آتش از را او ايخدا« : گفت يم و افتاد يم

 و نينخسـت  كوكارانين نيا ي درباره كتابها خواندن و سخنان دنيشن از دينبا مسلمان انسان
  .بماند باز اند، خوف اهل كه نيمعاصر اي

  .كنند يم ادي را خداوند ننديبب را آنها مردم چون كه هستند آنان خدا دوستان -
 قصدُ  هُ و عيشُ  اإللهَ  شیَخَ  بدُــالقريرة عينه ع إنَّ 

 دُــه رشعالِ ـــف لُّ ــ كهللاِ هداً نوم جمتالَ  قليلُ عبدٌ 
 قدُ ـه و النيشغلُ  ال عرضَ  هانيا و باطلِ الدُّ نِعَ  زهَ نَ 
 دُّ ـــه بن إيتانِ مِ  يسَ ــــا لـم بٌـــقـــرتـــم  ِهللاِِ لٌذلّ ــتمُ 

 دُ ــاخلل يهِ ـــا فـــم تارَ ـو اخ هاــعلی حالوت احلياةَ رفضَ
 و الزهدُ   القصدُ إالَّ  ا العيشُ م هِبِ  يک و إن ظفرتَد يدَاشدُفَ 

 يخشنود ريمس در يزندگ ودر ترسد يم خدا از است، عيمط يچشمان يدارا شادمان انسان
ـ  كار خدا يبرا دارد، اندك خواب كه يي بنده. كند يم تالش او  در شيكارهـا  تمـام  كنـد،  يم

                                           
و ابونعيم در  )1/331(ابن جوزي در صفة الصفوة . روايت شده است ساين سخن از علي بن ابي طالب - 1

 .اند آورده) 1/76(حلية



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

113

 را او كـه  ستين يزيچ چيه ده،يگز يدور آن داريناپا امور و ايدن از. اوست تيهدا يراستا
ـ چ منتظـر  و است مناكيب او از و فروتن خدا برابر در. بدارد مشغول خود به  كـه  اسـت  يزي
ـ برگز را يزيچ و است، گردان يرو ينيريش آن با يزندگ از. ديآ يم گمان يب ـ ما كـه  دهي  ي هي

 و تـالش  همـان  يزنـدگ  باش، او مالزم يافتي دست يكس نيچن به اگر پس. است يجاودان
  .است زهد
 هـا  خطبـه  يبرخـ  و هـا  موعظـه  به دادن گوش خوف ي دآورندهيپد مهم يزهايچ جمله زا

 و كنـد،  انيب ييبايز و يخوب به را ديمف يها موعظه كه برود يكسان شيپ به ديبا انسان. است
  .گردد خوف و تذكر ي هيما

 جملـه  آن از همه امبرشيپ سخن زين و او سخن و صفتها و نامها خدا، شناخت نيهمچن
  .شود يم باعث را خدا از خوف كه تاس

 خوف بخواهد خدا از انسان كه نيا است دعا مقصود نيا ي دآورندهيپد اسباب نيمهمتر از
ـ . بـود  امبريپ يدعا مقصود خواسته نيا گرداند، او يروز را  كـه  خواسـت  خـدا  از يوقت

ـی أعنِّ ربِّ «: كند او يروز را تيخش ,و انرصـنی و التنرصُ رلـی و , وامكُ  علـیِّ ی و التعن علیّ
, لک ذكّ كّ شَ  علنی لکَ , واجَ المتكر علیِّ  , لک رهّ اراً , لک مِ اراً , لک خمبتاً إليک أَ اباً اهاً وّ طواعاً

, ربِّ  نيباً بِّ ب دَ جِ وبتی, و أَ سل حَ قبل توبتی, واغَ ی تَ مُ د لسانی, واهدِ ت حُ عوتی, و ثَ جتی, و سدِّ
 نـه  گردان روزيپ مرا من، هيعل نه كن ياري مرا پروردگارا«: »صـدری سخيمةَ  قلبی, و اسللُ 

 را تـو  اريبسـ  كـه  كـن  چنـان  مرا شوم، گرفتار نه ابمي ييرها شينديب ميبرا يي چاره من، بر
 بـه  نالـه  و آه بـا  ، باشـم  فروتن تو برابر در كنم، اطاعت بترسم، تو از كنم، ادي م،يگو سپاس
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 برهانم كن، قبول را ميدعا كن، كپا را گناهم ر،يبپذ مرا ي توبه پروردگارا بازگردم، تو يسو
  1.»يبزدا را ام نهيس يناپاك و نهيك ،يبنما راه را دلم دار،يپا را زبانم و گردان استوار را
ـ هـمَّ اللّ «: كرد يم دعا نيهمچن امبريپ ـاقسِ  نـا و بـنيَ بـه بينَ  ک مـا حتـولُ ن خشـيتِ م لنـا مِ

 تـو  از ينافرمـان  و ما نيب هك ببخش ما به يي بهره خود تيخش و ترس از ياله«: »کمعصيتِ 
   2.»شود مانع
 و نهان در چه خواهم يم تو از ايخدا«  :»هادةِ غيب و الشَّ ک فی الَ ک خشيتَ سالُ ی أَ إنِّ  همَّ اللّ «
  3.»يببخشا من بر را خود تيخش آشكار در چه

                                           
بخش الصلوة، باب ما يقول الرجـل إذا سـلم، ترمـذي    ) 1510(به روايت ابوداود . حديث درستي است - 1
ابـن ماجـه   . حديث خـوب و درسـتي اسـت   : و گفته است بخش الدعوات، باب في دعاء النبي) 3551(
آلبـاني در صـحيح الجـامع    ). 1998(مسـندش  بخش الدعاء، باب دعـاء رسـول اهللا، و احمـد در    ) 3830(
 .آن را صحيح دانسته است) 3485(
بخش الدعوات، باب ما جاء فـي عقدالتسـبيح باليـد، و    ) 3502(به روايت ترمذي . حديث خوبي است - 2

 .آنرا پسنديده است) 1268(آلباني نيز در صحيح الجامع . است) حسن(حديث خوبي : گفته است
آلبـاني در  . انـد  روايت كرده) 17861(بخش السهو، و احمد در مسندش ) 1306(نسائي . درست است - 3

 .آن را صحيح دانسته است) 1301(ي  صحيح الجامع به شماره



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

115

  موانع خوف

 غفلـت  ،ناباب قيرف ا،يدن ،ينافرمان و گناه: شمار آن از شوند، يم خوف مانع زهايچ يبرخ
  ... و

 بـرود،  يوعظـ  مجلـس  به انسان كه است چنان. است خطرناك خوف ينوع ناقص خوف
 هـوا  بـه  ها واژه و شد تمام زيچ همه فتد،ين ياتفاق چيه... برگردد سپس و شود متأثر بشنود،
  ...!رفت
 ند،يآ رونيب حال آن از چون و كنند يم هيگر مردم از يبرخ ست،ين بسنده خوف گونه نيا
 رسـانده  سـود  و كرده نفوذ گرفته، يجا دل در كه چه آن كه يحال در. است زيچ همه انيپا

  . است مدنظر است،
  .ندارد يارزش زودگذر و يآن خوف اما... باشد داشته ادامه كه است آن مطلوب خوف

 صـبح  نمـاز  از پس امبريپ يروز«: گفت) سهيسار بن عرباض( امبريپ اراني از يكي
 يكي لرزان، دلها و شد زانير چشمانش از اشك اثرآن در كرد، راديا ما يبرا رسا يي موعظه

 مـا  بـه  يتيمسـئول  چـه  كنـد،  يم يخداحافظ كه است يشخص ي موعظه: ديپرس حاضران از
 و هـا  موعظـه  ياجرا قصد امبريپ اراني پس1.»كرد عطا آنها به را تيوص امبريپ د؟يده يم

  .داشتند را امبرانيپ يسفارشها
م إلی رجتُ م كثرياً و خلَ يتُ بكَ م قليالً و لَ ضحكتُ لَ  علمَ ما أَ  لو تعلمونَ «: فرمود يم خود امبريپ

ـ  يانـدك  ديدانسـت  يم شما دانم يم من چه آن اگر«: »جتأرون اهللا عداتِ الصَّ  ـ ديخند يم  و دي

                                           
بخش العلم، ) 2676(، بخش السنة، باب في لزوم السنة، تزمذي )4607(صحيح است به روايت ابوداود  - 1

در مقدمه، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ) 42(و ابن ماجه باب ما جاء في األخذ بالسنه و اجتناب البدع، 
 .آن را صحيح دانسته است) 2549(ن، آلباني درصحيح الجامع يالمهدي
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ـ  راههـا  سـر  بـه  گمان يب و ديستيگر يم اريبس ـ رفت يم ـ گر خـدا  شـگاه يپ بـه  و دي  يزار و هي
» ..ديبپرس من از... ديبپرس من از« : گفت ارانشي وبه رفت منبر يباال به دخو او. »ديكرد يم
 خود پدر ريغ به كه حذافه...!! ستنديگر زار -زار و پوشاندند را خود انيگر يها چهره اراني

ـ  نيا. »است حذافه پدرت«: گفت ست؟يك من پدر: وگفت آمد بود، منسوب  يوحـ  بـا  نيچن
باً و بِ  اهللاِضينا بِ رَ «: گفت و آمد رعم كه نيا تا شد، ثابت او نسب , و بِ رّ  محمـدٍ اإلسـالم دينـاً

و  فـی اخلـريِ  كـاليوم قـطُّ   أرَ ملَ «: فرمـود  امبريپ. برد پناه خدا به بد يآشوبها از و »رسوالً 
 شـر  و ريخ امروز مانند هرگز«: »هذا احلائط هام دونَ ار فرأيتُ و النَّ  ةُ رت لی اجلنّ وّ ی صُ , إنِّ الرشِّ 
ـ ا پشـت  انگـار  كـه  را آنهـا  و گشت، مصور ميبرا جهنم و بهشت ام، دهيند را ـ د ني  بـود  واري
قـائم أو  إالّ و فيها ملـکٌ  , ما فيها موضعٌ ن تئطَّ هلا أَ  و حقَّ  السامءُ  أَطَّت«:  فرمود و 1.»دميد

 از يكنار و گوشه هر در كند نيچن كه است ستهيشا و زار، ديبگر آسمان«: »أو ساجد قاعد
ـ ا وجود با 2.»است سجده در يكي و نشسته يكي ستادهيا يي فرشته آن  كـه يمال آنهـا  كـه  ني

  ...!!است نيچن حالشان اما هستند
 چنـان  گـردد،  يم داريپد زين اعضا و اندامها بر آثارش ديآ ديپد بندگان دل در اگر خوف

  .برود و باشد زودگذر كه ستين
 األعواد فی الغلسِ  ابطِ حاطب اخلَ د كا ذرـــــأراک لستَ بوقاف و الح

ی ـــری علـالجت فينةَ ــــالس إنَّ   تسلک مسالكهاو ملَ و النجاةَ رجُ تَ 
 اليبسِ 

                                           
بخـش  ) 2359(بخش الفتن، باب التعـوذ مـن الفـتن و مسـلم     ) 7091(درست است به روايت بخاري  - 1

 .ليه أو ال يتعلق به تكليف و ما اليقعو ترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إ الفضائل، باب توقيره 
و احمـد در  » لو تعلمون ما أعلم«: بخش الزهد، باب قول النبي) 2312(ترمذي . حديث خوبي است - 2

 .آن را نيك دانسته است) 2449(آلباني در صحيح الجامع . اند روايت كرده) 21005(مسند 
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ـ ه يكيتار در شب كه يكس مانند يستين اريوهوش آگاه نميب يم ـ  جمـع  زمي ـ ام. كنـد  يم  دي
  .ابدي ينم انيجر يخشك در يكشت كه بدان ،يا مودهينپ را آن راه كه آن حال و يدار ييرها
ـ پره غـذا  از يماريب ترس از چگونه شگفتم در انسانها از«: است گفته انينيشيپ از يكي  زي
  .»!كنند ينم زيپره گناه از آتش ترس از اما كنند، يم

ـ چ وجود با كه ام دهيند را كس چيه« :»اهارهبُ  النار نامَ  مثلَ  ما رأيتُ «: فرمود امبريپ  يزي
  .1»رود يم خواب به يول ترسد يم آتش زا كه يكس إال برود، خواب به ترسد يم آن از كه

 دانـا  دارد خوف او از كس هر است، نادان كند، ينافرمان خدا از كس هر«: ديگو هيميت ابن
  2.»است فرمانبردار و

 كنـد،  يم يشدستيپ كين يكارها انجام به مرگ دنيرس فرا از شيپ ترسد يم خدا از كه آن
 بـا  را عمـرش  ي لحظـه  بـه  لحظـه  است، قتشو مواظب. كند يم استفاده ساعتها و روزها از

ـ  و زيناچ اي دهيفا يب يزهايچ در كه نيا از حرص ـ دن اي  آن ينـاگوارا  يلـذتها  و يفـان  ياي
  .دارد يم نگه بگذراند،
 از كنـد،  يم ازين و راز خدا با اديز گذارند، يم كتاب و حساب با را عمرش خوف با انسان

 حـال  ماننـد  حـالش  وارهد، انتقامش و خشم زا يشكل هر به دارد ديام خواهد، يم كمك او
  :است گفته آنها ي درباره) اهللا رحمه( مبارك ابن كه است يكسان

 وعُ ــم ركـــنهم و هيسفرُ عَ فَ  وهابدُ ـــك أظلمَ ذا ما الليلُإِ 
 فی الدنيا هجوعُ  منِ األَ  و أهلُ واهم فقامُ اخلوف ُ نومَ  أطارَ 

نفرجُ الضلـــنيٌ منأن مُ سجودُ و ه م حتتَ الظالمِهلَ   وعُــه تَ
                                           

صفة جهـنم، آلبـاني در صـحيح الجـامع      بخش) 2601(ي حديث حسن است، به روايت ترمذي  درجه - 1
 .آن را نيك دانسته است) 5922(
 ).7/22(مجموع الفتاوي، از شيخ االسالم  ابن تيميه، . ك. ن - 2
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كينتهم خشوعُليهم مِ عَ  متٍصلطولِ بالنهارِ و خرسٌ   ن سَ
 كـه  يحال در رسد يم فرا روز و افتند، يم يسخت و رنج به رود، فرو يكيتار در شب چون

 كـه  يحال در اند، شده بلند لذا است، پرانده را آنها خواب خوف، هستند، ركوع حالت در آنها
ـ ز در. خوابند در برند، يم سر به تيامن در كه ييآنها ـ  يكيتـار  ي پـرده  ري  سـجده  بـه  يوقت
 خـاطر  بـه . شـود  بـاز  هم از است كينزد شانياستخوانها كه دهند يم سر ييها ناله روند يم

 اريبس دارند كه يشيآسا و آرامش از و ندارند، زبان اند، گنگ انگار روز در يطوالن سكوت
  .هستند خاشع و فروتن
 او از وآشـكارا  نهـان  در كـه  دهـد  قـرار  يبندگان شمار از را ما كه ميخواه يم اوندخد از
 از را خـود  بهشت كه ميخواه يم او از ترسند، يم يبدحساب و خود نفس از و دارند تيخش
  .دعاها ي دهنده پاسخ ي شنونده اوست بگرداند، ما يروز خود كرم و منت
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  اميدواري

  
  :بعد اما ارانش،ي و محمد امبرشيپ بر درود و نايجهان پروردگار را يخدا سپاس

  فرق مقام و حال
 دوام و يداريپا بر مقام نيا. است يدواريام دل به مربوط يكارها مقامات از سوم گاهيجا
  .مقام نه شد، يم دهينام حال بود زودگذر يزيچ اگر رايز كند، يم داللت
 اسـت  سـته يشا دل يكارهـا  م،يآور يم نمونه كي حال و مقام انيم فرق شتريب نييتب يبرا
  .گذرا يحاالت نه باشد مقام

 توكـل  نـه  و اخالص نه مطلوب، يايح نه مطلوب، يدواريام نه مطلوب، خوف نه نيبنابرا
  .ستين گذرا چكداميه مطلوب
 كـه  يكسـ  يبـرا  باشـد  يارزشمند يادآوري تواند يم نيا و باشد، مقامات يستيبا الجرم
  .شدياند يم آندر و است دل يكارها خواستار
ـ  كنـار  زود كه ينوع و طال، يزرد مانند هست يزرد رنگ نوع كي: مثال  ماننـد  رود يم
ـ ا ي انهيم كه است آن نوع گريد ،ينگران و خوف از يناش يزرد  يزرد ماننـد  اسـت،  دو ني
 يزرد طـال،  رنـگ  ماننـد  يشگيهم يزرد گفت توان يم شتريب خيتوض با. يماريب از يناش
ـ  تـرس  و ينگران رفتن با د،يآ يم شيپ ييها لحظه در و رود يم ركنا زود كه يگريد  رود، يم
  .يماريب يزرد مانند بماند است ممكن يروز چند يگريد آن

 هسـت،  دل در شـه يهم كـه  است ييزهايچ منظور مييگو يم سخن دل امور از يوقت اكنون
ـ ح و خوف ،يدواريام دارد، وجود دل در كه يداريپا و يشگيهم مقامات  در اخـالص  و اي

 يگـاه  كشـد،  يم درازا به يگاه ضعف وجود با كه كنند يم دايپ ييحالتها مردم و. هست دل
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 كـه  اسـت  آن رود، يم انتظار مسلمان انسان از چه آن. ستين مقامات البته كه است، زودگذر
 نيا و باشد، استوار آن بر و داريپا آن در آورد، يم بار يمانيا يكارها نيچن بر را خود يوقت

  .شونده دگرگون و زودگذر يحال نه باشد يشگيهم او در اعمال

  اميدواريتعريف 
ـ چ يبرا نيا اما انسان، يبرا يداشتن دوست يزيچ انتظار در يدرون يخرسند  اسـت  يزي

 يوقت رايز. است يآرزومند باشد نداشته سبب اگر. دارد يسبب و دارد را آن انتظار انسان كه
ـ نام آرزومنـد  بلكـه  خواننـد  ينمـ  دواريام را او باشد يزيچ انتظار در سبب بدون انسان  دهي

 بـه  اسـت  يداشتن دوست مطلب منتظر انسان و است فراهم شيبرا يسبب چه آن اما. شود يم
  .شود يم خوانده يدواريام عملش، خاطر
 يراهـ  بـه  چشـم  در يوخرسند دادن را خدا فضل و بخشش ي مژده يعني يدواريام پس
ـ د بـه  را دل باشـد،  مطمـئن  پروردگـار  بخشش به ديبا انسان كه يحال در منتش، و كرم  اري

  .خواند يم فرا -بهشت -محبوب

  و آرزومندي اميدواريفرق ميان 
 رحمـت  به شيخو گمان به مردم از ياريبس رايز شد؛ ليقا تفاوت دو نيا نيب ديبا ريناگز

 يشرع يدواريام آن و ندارد يگريد زيچ ييآرزوها جز قتيحق در اما دوارند،يام پروردگار
  .ستين

ـ مايپ ينمـ  را كوشـش  و تـالش  راه صاحبش است، همراه يتنبل و يسست با يآرزومند  د،ي
ـ ا بـدون  كند يم آرزو كه است يكس حال نيا سازد، ينم فراهم زحمت و توكل از يي هيما  ني
  .انديبرو يي مزرعه بپاشد يبذر كه
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 كرده، هموار زده، شخم ار نيزم كه است يكس مانند يدواريام صفت صاحب كه يحال در
ـ آب ي دوره ده،يپاش آن در بذر و ساخته آماده  و كـرده  يـي زدا آفـت  داده، انجـام  را آن ياري
. دواريام انسان است او. است كشتش رشد و ثمره دنيرس راه به چشم و است نشسته گاه آن
  .است آشكار و روشن يگريد آن با يشخص نيچن فرق
ـ . اسـت  نيدروغـ  يآرزوها يدارا يكس چه شود يم مشخص يرو نيهم از ـ گو يم  بـه  دي

) يدواريام( رجاء صاحب با او انيم. است دور آن از كه يحال در است دواريام خدا رحمت
ـ ا. دارد وجـود  سـببها  كـردن  فـراهم  ي فاصله دارد، پاداش ديام خدا از و كند يم كار كه  ني
  .است دواريام وردگارشپر رحمت به انسان و است يقتيحق يدواريام و دارد نام يدواريام

 آنـرا  اسـباب  سلسـله  اما است بهشت ديام به كه ازمندين و آرزومند است يشخص ياول اما

m  a  `  _^  ]  \  [       Z  Y : نـد يگو يتمن را كار نيا نكرده، فراهم

    d  c  bl )هـر  بلكـه  سـت، ين كتاب اهل يآرزوها و شما يآرزوها به« )123: نساء 
  .»نديب يم را آن يسزا بكند يبد كار كس
ـ بگ يجا دل در كه است آن مانيا ندارد، يسازگار يآرزومند با مانيا«  كـه  چنـان  -ردي

  1.»برساند اثبات به را آن زين عمل و -گفت) اهللا رحمه(حسن

  پايداري و استواري عواملاميدواري از  
ـ ام پرسـتد،  يم را خدا كه يكس و برسد خدا به خواهد يم كه يكس يبرا  يضـرور  ياردوي
 انسان رايز افتد، يم خطر به اي شود يم تلف شود، جدا او از يي لحظه اگر كه يي گونه به است،

                                           
ابن قيم به روايـت  . اند روايت كرده) 1/80(و بيهقي در شعب اإليمان ) 6/163(ابن ابي شيبه در كتابش  - 1

منـاوي در فـيض القـدير    . آن را صـحيح دانسـته اسـت   ) 12/294(اش بر سنن ابوداود  از حسن در حاشيه
 .»با سند خوب از حسن روايت شده است و از قول اوست، و درست است«: آورده و گفته است) 5/355(
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ـ ع و دارد پوزش ديام كه گناه نيب چرخد يم يدانيم در مسلمان ـ ام كـه  بي  را آن اصـالح  دي
 آن به دنيرس ديام كه يتيهدا و يداريپا و شود، رفتهيپذ است دواريام كه كين يكار و دارد،

  .ابدي دست مقام آن به دارد ديام كه حق به يكينزد باالخره و دارد، را افتنشي ثبات و
 به دنيرس راه در را انسان كه است ييها لهيوس نيبزرگتر از يكي يدواريام سبب نيهم به

 و آشوبها ي دوره يعني ،يدوران نيچن در ژهيو به دهد، يم ياري نيد بر ياستوار و پروردگار
 عوامـل  نيمهمتـر  از و بـود  برخـوردار  ثبـات  عوامل از ديبا ريناگز پس. ها شبهه و بتهايمص
 دارنـدگان  شمار از ميبتوان تا ميباش داشته يدواريام از يدرست فهم ديبا البته. است يدواريام
 نـه  بود ميخواه آرزوها صاحبان شمار از مينكن درك را آن يدرست به اگر كه چرا ،ميباش آن
  .يدواريام

 و خدا رحمت دادن دست از يادآوري ،يديناام يعني أسي. است أسي مقابل در يردوايام
 پسرانش به ÷عقوبي حضرت. است گناه البته نيا كه بخشش، طلب از قلب شدن منصرف

ــت ــف( m  V      U  T     S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  Gl : گف : يوس
  .»شود ينم ديناام خدا حمتر از يكس نكافرا جز رايز د،ينشو ديناام خدا رحمت از« )87
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  اميدواريعوامل تحقق 

  :براي تحقق يافتن اميدواري و دست يافتن به آن بايد چهار عامل يا درجه فراهم گردد

  اد فضل خداوند بر بنده در مرا حل پيشين زندگيي -1
ه است؛ كنيم كه خدا فضل و بخششهاي زيادي بر ما داشت آوريم و دردل، ياد مي به ياد مي 

هايمان، فراهم كردن زمين بـراي   در آفرينش ما و درست كردن اعضايي مانند گوش و چشم
توانـد   زندگي، فرستادن كتابهاي آسماني و پيامبران، بنابراين فضل خدا بر بنده در گذشته مي

  .يكي از اسباب دست يافتن به اين جايگاه بزرگ باشد

  خدا ي وعده ادي - 2
 بخشـد  يم خداوند. بنده يستگيشا و درخواست بدون شمار يب شبخش و فراوان ثواب به 
  .باشد داشته را او دهش و بخشش يستگيشا بنده كه نيا بدون دهد يم و

  انسان بر خدا ينعمتها ادي -3
ـ ا و حاضـر  زمان در بدن يسالمت و ايدن و نيد در  ينعمتهـا  و لطـف  همچنـان  او كـه  ني

  .كند يم بنده الح شامل درخواست اي يستگيشا بدون را خودش

  خدا رحمت يانيپا يب ادي -4
 م،يكر ازين يب م،يرح رحمان اوست و است گرفته يشيپ خشمش بر خدا رحمت كه نيا و 

 يدواريام مقام به افتني دست ي الزمه نكات نيا به توجه با مؤمنش، بندگان حق در مهربان
  .خداست صفات و نامها شناخت
ـ با اسـت،  نيزم مانند دل و است آخرت اركشتز ايدن كه اند افتهيدر دل اهل  بـذر  آن در دي
 آب بـردن  و يجو كندن خواهد، يم مراقبت و ياريآب نيزم باشد، داشته طاعتها ديبا كاشت،
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ـ  شـود،  ياريآب عبادت و پرستش آب با ديبا دارد، الزم مراقبت زين دل خواهد، يم  تـا  نيزم
ـ  را هرز يعلفها كشاورز دينيب يم دارد، ازين آفتها از آن حفاظت به انديبرو كشت  نـد، يچ يم
ـ  شـبهه  گونـه  هـر  از را دلـش  زين مؤمن. نكند مصرف را خاك يغذا تا كشد يم را آفتها  اي
 تباه گردانده، رابيس تيعبود آب با و كاشته كه را يطاعت يتخمها تا سازد يم پاك يشهوت
  .نكند
ـ رو ينمـ  زار شـوره  ميزم در دانه كه چنان رساند، يم سود دل يناپاك با مانيا ندرت به  د،ي
 دنبـال  كـس  هـر  شود، اسيق كشت صاحب ديام با ديبا بنده يدواريام الجرم كند، ينم رشد
ـ ن وقـت  به گاه آن و بكارد آن در دهينگند و دهينپوس و مناسب بذر و بگردد خوب نيزم  ازي
 كند، پاك سازد، تباه را كشت چه آن هر و هرز اهيگ و خار از را نيزم ازين قدر به دهد، آب
 بدارد، دور آن از را وآفتها يآسمان يبالها تا خداست بركت راه به چشم و ندينش يم گاه آن
 چنـان  امـا  نامند، يم يدواريام را نيا برسد، برداشت فصل و برسد انيپا به كشت ي دوره تا
 تمراقب آن از زين خود و نرسد، آن به آب كه بكارد، سفت و ناهموار زار، شوره نيزم در چه

 آن بـه  آب امـا  بكـارد  بذر خوب نيزم در اگر و است، نادان و خرد يب يشخص نيچن نكند،
  .ستين يدواريام نيا د،يگو) يتمن( يآرزومند را نيا... هستم باران منتظر ديبگو و نرسد
 و ليوسـا  كـه  اسـت  محبوب يانتظار يبرا يدواريام نام كه شد روشن حاتيتوض نيا با

ـ اخت به كه بماند يزيچ تنها و باشد، شده فراهم است بنده اريختا ي حوزه در كه يامكانات  اري
 ماننـد . اسـت  رشـد  موانـع  و يتبـاه  عوامـل  رانـدن  در خدا فضل و بركت آن و ست،ين او

ـ ا تا است كرده ياريآب و كرده مراقبت كاشته، بذر و كرده تالش كه يكشاورز  كشـت  كـه  ني
ـ يب يآفتهـا  و ينابود اسباب كه دارد ديام خدا به او اكنون است، كرده رشد و شده سبز  يرون
 مانـدار يا انسان نيچن نيا. بدارد دور آن از را گريد يانهايز و دزد و طوفان و گردباد مانند
 انتظـار  چشـم  گـاه  آن و كـارد  يم شيخو درون پاك نيزم در را عبادت و طاعت يها دانه



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

125

 بـا  كـه  مـرگ  زمـان  تا و ديدانز را آن و بدارد ثابت را آن تا ماند يم خداوند بركت و فضل
  .ندارد بر چشم او از رسد، يم او به خود يخشنود

 انجـام  كند اقتضا مانيا را چه آن كند يم مواظبت خود يطاعتها بر كه است يكس دواريام
 را پـاداش  نكنـد،  رد را نيا و رديبپذ را شيكارها فتد،ين راههيب به خواهد يم خدا از دهد، يم

 ديام به و گذاشته هيما داشته توان در چه هر خود او د،يببخشا ثواب او به گرداند، برابر چند
 رابيسـ  را آن طاعـت  آب بـا  برد، يم بذر از كه كس آن لذا. است نشسته پروردگار رحمت

 ايدن يلذتها در غرق همچنان كند، يم رها پست رفتار و كردار از سرشار را دل اي گرداند ينم
 يخرد يب و ينادان يانتظار نيچن و يزيچ نيباشد،چن يم بخشش خواستار يوآنگه ماند يم

ــت  m   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }l  اســـــ
 خواسـتار  و بردنـد  ارث بـه  را كتاب كه شدند نيجانش يگروه آنها از پس«) 169: اعراف(

 بـاغ  صـاحب  گـر يد كـافر  آن. »شد خواهد دهيبخش گناهانان گفتند يم بودند، ايدن نيا متاع

 يسو به اگر«)  36: كهف( m  Z  Y  X  W  V   U   T  S  Rl : گفت شهورم
 چيه يول بود ييآرزوها صاحب او »افتي خواهم نيا از بهتر يگاهيجا گردم باز پروردگارم

  .»باشد كار در يامتيق كنم ينم گمان« بود معتقد عالوه به نداشت، رهيذخ يكين كار
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  ي اميد درمان به وسيله

  :دارند ازين آن به كس دو كه است ييدارو ديام
 كـه  داند يم قطع به و نهاده يكنار به را عبادت كه چنان افتهي سلطه او بر يديناام كه يكس
  .بخشد ينم يسود
. است رسانده انيز اش وخانواده خود به كه يي گونه به شده رهيچ او بر ترس كه يكس. دوم
 كنـد،  جاديا درآن يي موازنه كه يزيچ و دارد ليتعد به ازين گذشته، آن يشرع حد از ترسش

  .است يعيطب يحالت مانداريا شخص در كه است يدواريام همانا آن و
 نافرمـان  انسـان  امـا  اسـت  درمان باعث يدواريام ي درباره مردم از يبرخ با گفتن سخن
  .بخشد ينم اثر او در ديام يدارو هرگز است گردان يرو عبادت از كه آرزومند مغرور
ـ  شـتر يب انحـراف  به را او ديشو وارد يدواريام قيطر از يشخص نيچن با اگر  د،يكشـان  يم
 ي انـه يتاز با و شود داده وعظ ديبا سبب نيهم به. است اثربخش خوف يدارو تنها او يبرا

 به ياصالح ديام ي درباره او با كردن صحبت يافراط انگار سهل آرزومند آن شود، زده خوف
  .باشند داشته توجه آن به ديبا واعظان كه است مهم يي نكته نيا. آورد ينم بار
 هـا  علـت  ي سرچشـمه  به باشد، ركيز و مهربان ديبا واعظ« : ديگو يم دانشمندان از يكي

 با كه ستين آن ي ستهيشا روزگار نيا كند، معالجه آن مناسب درمان با را يدرد هر و بنگرد
 تنهـا  واعظ د،يآ يم كار به خوف جاديا رد يرو ادهيز بلكه كرد، كار مردم با يدواريام اسباب
 خود يسو به دلها كردن ليمتما قصدش كه كند يم ادي را يدواريام  اسباب و لتيفض يزمان
 رحمـت  از كردنشان ديناام به كه يي اندازه تا اما است، ترساندن با اشخاص اصالح منظور به

  .»نجامدين خدا
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 آنها و كند ينم ديناام خدا حمت ر از را مردم كه است يكس عالم«: ديگو س يعل حضرت
  1.»دارد ينم امان در خدا شيآزما به نسبت را

 گنـاه  و يكوتاه يسو به شتريب مردم اگر باشد، داشته وجود يتوازن مردم احوال به بنا ديبا
ـ ز خوف خود اگر و گردد، شريب خوف جاديا داشتند، شيگرا يانگار سهل و  و داشـتند  يادي
  .گرداند رهيچ آنها بر را يدواريام بودند، شده ديناام خدا رحمت از

  

  اميدواري يجانت

  :جمله از دارد ياديز جينتا يدواريام
  .سازد يم هموار را يعمل تالش راه -1
  .شود، با توجه به دگرگوني اوضاع و احوال اميدواري مواظبت بر طاعت را سبب مي  -2
مندي از راز و نياز با او  دا و بهرهبنده را به لذت بردن و مداومت در روي آوردن به خ -3

  .آگاهاند  و مهرباني در درخواست از او و اصرار بر آن مي
اظهار بندگي از سوي انسان و نياز به پروردگـار، و ايـن كـه هـيچ وقـت از فضـل و        -4

  .نياز نتوان بود احسانش بي
خـواهش و   خداوند دوست دارد بندگانش از او بخواهند، به او اميـدوار باشـند و بـر    -5

تـرين كسـي كـه از او     بخشـنده . اسـت   ي بخشـنده  اميدواري اصرار بورزند، زيرا او بخشنده
ي  ترين چيز براي بخشنده ترين دهش است، دوست داشتني درخواست شده و داراي گسترده

  .بزرگوار اين است كه مردم از او درخواست كنند تا او ببخشايد

                                           
 ).10/77(در مقدمه، باب من قال العلم الخشية و تقوي اهللا، و ابونعيم در الحلية ) 298(به روايت دارمي  - 1
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انسـان خواسـتار معمـوالً     1.گيـرد  او خشم مـي هر كس از خدا چيزي نخواهد خداوند بر 
اميدوار است كه چيزي به او داده شود، پس هر كس به خـدا اميـدوار نباشـد بـر او خشـم      

  .هاي اميدواري رهايي از خشم پروردگار است گيرد، و از اين لحاظ از جمله بهره مي
مسير را خوشايند  خواند، اميدواري ندايي است كه بنده را درراه رسيدن به خدا فرا مي -6
او را به هوشياري وا مـي دارد، دو چنـداني پـاداش و    . دهد سازد و به رفتن او انگيزه مي مي

بـه همـين خـاطر اگـر     . هـاي آن اسـت   انگيـزه ... ثواب چند برابر،رحمت خدا و بهشـت و  
ترساند، و  شوراند، خوف مي دل را عشق مي. نهاد اميدواري نبود كسي پاي در اين مسير نمي

  .خواند ميدواري آن را فرا ميا
اندازد و او را به كانال آن وارد مي كند، هر  اميدواري  انسان را به درگاه محبت اهللا مي -7

اش فراهم شود، عشقش بـه پروردگـار و سپاسـگزاري و     چند اميدش افزون يابد و خواسته
  .استهاي بندگي  اين خود از لوازم و پايه. شود اش از او افزونتر مي خرسندي

رساند، زيرا او را براي رسيدن به جايگاه  اميدواري بنده را به جايگاه سپاسگزاري مي -8
  .دهد و شكرگزاري جانمايه عبوديت است شكرگزاري از نعمتها سوق مي

انسان هر چه در توحيد . اميدواري باعث شناخت بيشتر به نامها و صفتهاي خدا است -9
كند، بيشتر بـا پروردگارصـاحب عـزت و شـكوه آشـنا       نامها و صفتهاي او بيشتر تعمق مي

  ...را شخص اميدوار به نام كريم تعلق خاطر دارد، به نام رحيم، تواب، غفور ويشود، ز مي
انسان چه بسا گناهاني دارد كه از خدا مي خواهد قلـم بخشـش بـر آن بكشـد، كارهـاي      

نيـك و افزونـي پـاداش     نيكويي دارد مي خواهد قبول بيفتد، خواستار زيادتي در كارهـاي 
  .است

                                           
بخـش دعـا، و احمـد در    ) 3827(بخش دعوات، ابن ماجـه  ) 3373(دارد كه ترمذي  به روايتي اشاره - 1

 .آن را صحيح دانسته است) 2418(شيخ آلباني در صحيح الجامع . اند آورده) 9408(مسند 
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پيوند استواري ميـان اميـد بـه عنـوان     . ي نامها وصفتهاي الهي است انسان اميدوار دلبسته
هـا و   يـي بـا نشـانه    كاري قلبي و ميان نامها و صفتهاي خدا وجود دارد، او آشنايي گسترده

  .معاني نامهاي پروردگار دارد
را دريابند، اموري است از اعماق عبوديت، اين نكاتي است كه بايد چشمها و دلهايمان آن 

  .گرفته شده است كند، از سخنان خدا و سنت پيامبر اموري است كه دلها را نرم مي

  

  و رجا خوفمالزمت 

خوف همراه جدانشدني رجا است و برعكس، زيرا هر صاحب خوفي اميدوار است وهـر  
هي كه ترس درآن زيبـا  بر همين اساس آمدن اميدواري در جايگا. اميدواري صاحب خوف

  : فرمايد مي نمايد، نكوست، چنان كه پرودرگار مي

 m   V  U  T  S   R  Q  Pl )13 :نوح (  
چرا از «اند  بسياري از مفسران گفته. »ديده چرا شما از بزرگي خدا ترسي به دل راه نمي«

د، ايـن  ترسد مورد اميـدش از دسـت بـرو    هر اميدواري از اين مي» ترسيد؟ بزرگي خدا نمي
كند كه اميدواري چه پيوندي با خوف دارد و انسان اميـدوار تـرس    قضيه براي ما روشن مي

  .اين را دارد كه مقصودش و رحمت خدا و بهشتش را از دست بدهد
تـرس بـدون   . پس بنگريد به تداخلي كه ميان مقامهاي ايمـان در دل مـؤمن وجـود دارد   

m  F  E  D  C  B  A : فرمايـد  خداونـد مـي  . اميدواري در حقيقت نااميدي است

  O  N         M  L  K   J  I  H  Gl)به مؤمنان بگـوي كسـاني را   «) 41: جاثيه
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كه به روزهاي خدا اميدي ندارند، ببخشايند، تا خدا هر گروهـي را بـه سـزاي اعمـالي كـه      
  . »اند برساند مرتكب شده

انند نابودي وتباهي كه بـر آنهـا   يعني از رويدادهاي الهي م» به روزهاي خدا اميد ندارند«
  .ترسند شود همان گونه كه بر ملتهاي پيش از آنها گذشت، نمي وارد مي

اش را بـه او   آنگاه انسان اگر اميد به پروردگار در دلش جاي گرفت و خدا خواسته -10
افزونتري از  نداد،و او به مطلب خويش دست يافت، تشويق و خواهش بيشتر و روي آورد

 آيد، اين چنين آدمي هميشه از لحاظ ايمان و نزديكي به رحمـان  به خدا پديد مي سوي بنده
  .در يشرفت است

روز رستاخيزخوشحالي و شادماني بندگان در رسيدن به بزرگترين مـورد اميدشـان    -11
  .شان خواهد بود ي اميدواري يعني خشنودي پروردگار و بهشت و ديدار خدا، به اندازه

خواهد خويشتن را با درجات عبوديت به سـرحد   خداوند از بنده ميبه همين منوال  -12
كمال برساند، از جمله خاكساري و فروتني در برابر خدا، توكل بر او و كمك خواستن از او، 

د يشا. كرانش ترس از او، شكيبايي در قضا و قدر او، سپاسگزاري از او به خاطر نعمتهاي بي
شود، تا مراتب عبوديت به كمال برسد، بنده  ده مقدر ميبه همين خاطر است كه گناه براي بن

چرا كه اگر گناه نباشد فروتني و خاكساري محقق نمـي شـود، توبـه هـم     . طلب مغفرت كند
آزمايد تا با خاكساري و درخواست توبه دلشان را بسنجد و  خداوند آنها را به گناه مي. نبود

  ...!!ز معاني بسيار مهم عبوديت تحقق يابددر برابر خدا به خضوع گرايند و اين چنين يكي ا
پس اگر خاكساري و فروتني و خضوع نباشد بندگي چگونه محقق شـود؟ چـه بسـا كـه     

يابد تا گناهي صورت نگيرد، كه بنده از آن توبه كنـد، كوتـاهي    خاكساري و ذلت ظهور نمي
  . اش را دريابد خود و مصيبتي را كه درآن افتاده، و حجم نافرماني
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دل بيشتر بـا  . ر اميدواري همچنين چشم به راهي و انتظار فضلي از خداوند هستد -13
يابد، انسان منتظر شغل، همسر يا هـدايت فرزنـد، علـم و فهـم      آفريدگار خويش ارتباط مي

  .بيشتر در دين و يا منتظر فضل افزونتر خداوند است

  اميدواريانواع 

  .نكوهيده و ناشي از غرور دو نوع از آن پسنديده و نوعي. اميد سه نوع است
اميد كسي كه در پرتو نوري خدايي در راستاي طاعت خدا كاري را انجام داده اسـت،   -1

  .و به ثواب خداوند اميدوار است
گاه توبه كـرده، او بـه چـه چيـزي اميـدوار       كسي كه گناهاني مرتكب شده است و آن -2

  .ازآن از جانب اميدوار است سازي گناهان و پوشاندن و درگذشتن است؟ به بخشش و پاك
ورزد و بدون عمـل شايسـته    كسي كه در كوتاهي، سرپيچي لغزشي و گناه لجاجت مي -3

اين غرور، آرزومندي و اميد دروغـين اسـت،   ! به رحمت و بخشش پروردگار اميدوار است
  .آيد هرگز اميد پسنديده به شمار نمي

نگرشي در خويشتن و عيب خود : ردانسان با ايمان هنگام سير به سوي خدا دو نگرش دا
ي ترس از  و افتهاي عمل مانند خودشيفتگي، دورويي و فريفتگي كه اين گونه نگرش دروازه

شمار، فضل و نيكي و بخشـش خداونـد    گشايد، سپس او را به كرم بي خدا را به روي او مي
ر تعريـف  لـذا د . كنـد و ايـن نگـرش دوم اسـت     رساند و در اميد را به روي او بـاز مـي   مي

ناگزير بايد ميان ترس و اميد . چشمداشت به گستردگي رحمت خداوندي: اند اميدواري گفته
بنده در سير به سوي خدا مانند پرنده «: اند هم سنگي ايجاد كرد، چنان كه علماي ديني گفته

شوند و در نتيجـه پرنـده    در هنگام پرواز است، مثل دو بال پرنده وقتي كامل باز و برابر مي
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يي خللي در پرواز  چون يكي از دو بال عيبي پيدا كند به گونه. كند يابد و پرواز مي تعادل مي
  1.»رود آيد و چون دو بال آسيب ببينند پرنده تا سرحد مرگ مي  به وجود مي

. اما دو بال بنده در هنگام سير به سوي پروردگار چيست؟ همانا آن بالها ترس و اميدانـد 
آن است كه چون : نشان اميدواري در انسان چيست؟ گفت«: رسيدندپ ساز احمد ابن عاصم

ن اين كه به كامل شدن نعمت ياحسان شامل حالش بشود سپاسگزاري به او الهام شود، در ع
  .»خداوند در دنيا و آخرت و كمال بخشش و گذشت او در آخرت اميدوار باشد

كدام اميدواري بزرگتر «اين كه نظر و انديشه در امور مربوط به ايمان در دانشمندان صاحب
اميد انسان نيكوكار به ثواب و پاداش، يا اميد انسان خطاكار توبه كـرده بـه بخشـش    : است

  .اختالف دارند» پروردگار؟
با ايـن  . دانند گاه اسباب اميد در او برتر مييگروهي اميد نيكوكار را به خاطر اهميت و جا
  .اش بر حق است لذا اميدواري . كم استتوضيح كه او طاعت و عمل دارد، داليلش مح
دهند، زيرا اميدش ناشي از شكست و نياز شديد  گروهي ديگر اميد گناهكار را ترجيح مي

لـذا اميـدش از هرگونـه    . همراه با خواري در اثر ديدن گناه و در دل داشتن معصـيت اسـت  
  .خودشيفتگي و فريفتگي به عمل بركنار است

تأمل دارد، هر دو اميدواري پسنديده هستند وبايد هر دو با  نتيجه اين كه هر دو نظر جاي
سـازد، زيـرا انسـان يـا داراي      هم فراهم شوند، يكي از آنها به تنهايي نيازي را برطرف نمي

  .طاعتي است كه اميد قبول آن را دارد و يا گناهي كه اميد بخشش و پاك شدن آن را

                                           
 .از ابوعلي رودباري) 1027(ي  به شماره) 2/12(به روايت بيهقي در شعب اإليمان  - 1
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  اميدداليل قوت 

شـناخت خـدا و نامهـا و صـفتهاي او اسـت و ايـن كـه        داليل قوت اميد بر اساس قوت 
گمان بنـدگي دل   بود، بي ي اميدواري نمي اگر روحيه. رحمتش بر خشمش پيشي گرفته است

ها و مسـاجدي كـه بسـيار خـدا در آن عبـادت       ها و كنيسه شد و صومعه و اعضا بيهوده مي
  .رفت شود، از بين مي مي

افتاد،  مهاي بدن براي انجام طاعت به جنبش نميي اميدواري نبود اندا همچنين اگر روحيه
هاي اعمـال در دريـاي خواسـتهاي بنـده روان      اگر بادهاي مناسب و مبارك آن نبود كشتي

پيوند ميان محبت و اميدواري از همـين  «. اميد به نسبت محبت و شدت آن است. گشت نمي
ن گونه كه او از كسي هر انسان دوستدار اميدواري ضرورتاً داراي خوف است، بدي. »جاست

كه دوستش دارد اميد آن دارد چيزهايي به او ببخشايد كه او را سود رساند، مي ترسد از اين 
  .كه از چشمش بيفتد يا او را از خود براند و دور كند و خود را از او بپوشاند

دار شديد و اميدش بزرگ است، اما آيا وقتي كه به محبـوبش   به هيمن سبب ترس دوست
آيد؟  يي براي او پيش مي يابد يا شدت مي گيرد؟ با مرگ چه پديده د اميدش پايان ميرس مي

  . اينها نزد دانشمندان طريقت و اهل ايمان از امور جزئي و مهم است
تـرس و  : انـد  گاه كه بميرد، گفته انسان پيش ازمرگ اميد و ترسي بس بزرگ دارد، اما آن 

ديدار پروردگار و رسيدن به او، بـه او اميـدوار   اميدش به خاطر محبت ذاتي است، پيش از 
ي زنـدگي   است، و هنگامي كه با پديد آمدن مرگ به او برسد و با او ديدار كند بـه واسـطه  

ضمن اين . شود روح و شادي و لطافت قلبش كه برايش فراهم شده، اميدش به او افزونتر مي
شـود زيـرا    ترس نيز بيشتر مـي . كه كارهاي نيكي دارد كه به خاطر آن خواستار ثواب است
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ي آخرت است با ورود به آن گام بـه    كند و قبر نخستين خانه مرگ او را به آتش نزديك مي
  .ي بسيار مهمي نهاده است مرحله

گـردد، بلكـه ممكـن اسـت      انسـان مـرده احساسـهايش منقطـع مـي     : توان گفـت  لذا نمي
س چند برابري هسـتند، زيـرا   مردگان داراي شدت احسا. احساسهايش بزرگتر و تيزتر شود

  .و يا به شكنجه و عذاب... يا به آسايش و خوشبختي ... اند به سراي جاويد نزديك شده
ي طاعات مجهز سازيد، گناهـان را بـه    و شما اي رهگذران از اكنون خويشتن را با توشه

يد؛ ترس كناري بگذرايد، تا اسباب اميدواري برايتان بيشتر گردد و پس از مرگ در امان باش
توان  ي بد است، در چه سرنوشتي مي ي مهمي است، زيرا ترس ناشي از پيشينه در قبر مسأله

؟ پس از هيمن االن تالش كنيد تا وقتي با خداي بزرگ ..به سر برد وقتي رستاخيز برپا شود
  .ديدار كرديد درخواستتان براي بهشت اميد باشد و از ترس در امان باشيد

ه در قبر چه حالي دارند؟ ياران فرعون، فرعـون و سـربازانش اكنـون    به كافران بنگريد ك

m  x    w  :شوند و روزي كه رستاخيز برپا شـود  بامدادان و شامگاهان بر آتش عرضه مي

  |  {  z  yl )ترين عـذاب وارد كنيـد   آل فرعون را به سخت« )46: غافر« .
شـوند،   ، هرروز برآتس عرضـه مـي  شود آنها اكنون در تنگنايند و ترسشان هر روز بيشتر مي

ترس ! به سوي چه سرنوشتي رانده مي شوند، راستي! افتند مي دانند در چه گودالي از آن مي
  .خواهيم سالمتي و عافيت از خدا ميووحشت آنها اكنون بايد چگونه باشد؟

انسان چون به پروردگارش برسد و او را ديدار كند، اگـر نيكوكـار باشـد اميـدش بيشـتر      
رسد اميدش بـه آن چـه بـه     ود، زيرا كارگر وقتي زمان گرفتن دستمزد و پاداش فرا ميش مي

  .يابد زودي مي گيرد افزايش مي
گذرد اميدشان به آن چه به  روند، هر چه زمان مي وقتي بندگان نيكوكار به پيشگاه خدا مي

پروردگـارا  « :»ربي أقم السـاعة «: شود، مي گويند كشند، بيشتر مي رسند و انتظار مي آن مي
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تا به سوي خانواده و اموالش باز گردد، زيرا در قبر دري بـه روي  » !رستاخيز را برپاي دار
 و نِم ناسكُ «: گويند رسد، به او مي شود، آسايش و فراخي از آن به او مي او به بهشت باز مي

ايش بخـواب،  همانجا باش وآرام و در آس« :»الناس إليه حبُّ  أَ ه إالّ وقظُ العروس, اليُ  كنومةِ 
  1.»ترين كس براي او كند مگر دوست داشتني هيچ كس او را بيدار نمي

                                           
: در صحيحين به اختصـار آمـده اسـت   . اين لفظ از اوست. كرده استروايت ) 24566(احمد در مسند  - 1

بخـش الكسـوف، بـاب مـا     ) 905(بخش االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول اهللا، و مسلم ) 7287(بخاري 
 .عرض علي النبي في صالة الكسوف



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

136

  اميد هاي درجه

  .اميدواري درجاتي دارد، يكي باالتر از ديگري و سلسله مراتبي دارد

  ي اول درجه
دراد، و حتـي   ي اول آن است كه انسان را به تالش در عبـادت وا مـي   اميدواري در درجه

هر چنـد سـخت و دشـوار باشـد، از آن لـذت      . كند براي او بيشتر مي بخشي عبادت را لذت
ي كـافي ارزش اميـدواري را    هر كس به انـدازه . دارد برد و از كارهاي ناروا دست بر مي مي

هر كس به سود كالنـي  . بشناسد برايش آسان است در راه آن هر چه ببخشد و مايه بگذراد
بينيـد بازرگانـان بـه زحمـت      شود نمي ار ميدر سفرش اميدوار باشد سختي راه برايش همو

روند بـه اميـد بـه دسـت      كنند به ديار غربت مي داري مي كشند، سفر مي افتند، شب زنده مي
  !آوردن سرمايه و منفعت؟

كننـد   همين طور انسانهاي عاشق راستين كه در راستاي خشـنودي خداونـد فعاليـت مـي    
تي جهاد، دشـواريهاي حـج و عمـره،    سختي نماز صبح، دشواري وضو گرفتن در سرما، سخ

اندوزي و تكرار و حفظ درس، سختي سرپا نگه داشتن بـدن در   پستي و بلنديهاي راه دانش
شود، حتي تمام اينها براي  خرند و برايشان هموار مي شب، درد گرسنگي روزه را به جان مي

  .شود چنين اشخاصي تبديل به لذت مي
  .خدا نخست سختي است، سپس لذت هاي عملي در عبادت با اين وصف درجه
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بيداري را بر خود هموار كـردم، پـس از آن    بيست سال رنج شب«: كي از پيشينيان گويدي
ها و دشواريهاي عبادت را نچشـد    انسان گاهي تا سختي 1.»بيست سال در ناز و نعمت بودم
  .رسد و تحمل نكند به لذت آن نمي

، سرشـت انسـان در تـرك عادتهـا و تـرك      وقتي تعلق يافتن اميد به پاداش شدت بگيرد
ـ يابد، پس انسان چگونه با ل مييآسايش و راحتي تما د نفسـش را بـه طاعـت و عبـادت     ي

گاه چون ثواب و پـاداش را بدانـد، بـه     نفس آن. عادت دهد؟ بايد پاداش را به آن بشناساند
  .گذارد آسايي و تنبلي و سستي را كنار مي راحتي تن

صدقه را دريابد، كنار گذاشتن و بخشش دارايي بـرايش آسـان   نفس وقتي ثواب و ارزش 
دهد  شود؛ زيرا در حقيقت نفس وابستگي و تعلق خاصي به اموال دارد، چگونه اجازه مي مي

. از حرص و آز دست بر دارد، تنها با شناخت ثواب و پاداش صدقه و بخشـش امكـان دارد  
نكند مگر به خاطر چيزي دوسـت   كند چيزي دوست داشتني را رها سرشت انسان اقتضا مي

  .تر و آن خشنودي پروردگار، بهشت و احسان و پاداش است داشتني
بخشد؟ چـه   انسان را چه چيزي بر تحمل درد، خرسندي در برابر قضا و قدر شكيبايي مي

يـي تلخيهـا    شود انسان به خاطر شكيبايي اميد پاداش داشته باشد؟ به گونه چيزي باعث مي
  شود؟ حنظل برايش مانند عسل ميبرايش شيرين و 

  ي دوم درجه 
كنند كه عادتهايش را رها كند و به چيزها و خـوي   آنهايي كه نفس خويش را تحريك مي

البته . اميدشان اين است كه با همت و تالش به مقصود خود برسند. و خصلتهاي بهتري برسد
ا اميدواريشـان بـه ايـن    زيـر . يعني آگاهي يافتن از احكـام دينـي  . ي اين، دانش است الزمه

                                           
ذهبي در سير ) 2/321(ابونعيم در حلية االولياء . روايت شده است) رحمه اهللا(اين سخن از ثابت بنايي  - 1

 .اند روايت كرده) 5/224(أعالم النبالء 
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براي اين منظور انسان الجرم بايد علم داشته باشد و در راه شـناخت و طلـب   . بستگي دارد
  .ي خود تالش كند علم و كنترل نفس در حوزه و محدوده

  ي سوم درجه
اين نوع ممكـن اسـت انسـان را بـه     . اميد اهل دل به ديدار آفريدگار و شور و شوق به او

  .اين باال ترين اميدواري است. عالقه گرداند اند ونسبت به آن بيتمامي از دنيا بره

 ( m   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âl  :فرمايـد  خداوند مي
د كار نيك انجام دهـد و هـيچ   يهر كس به ديدار پروردگارش اميدوار است با«) 110: كهف

m   Å       Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼         »  º. »كس را در پرستش او شريك نگردانـد 

  Ç        Æl )ي خـدا   كـه وعـده  ] بداند[هر كس به ديدار خداوند اميد دارد « )5: عنكبوت
  .»اوست شنواي د انا] چون[رسد،  حتماً فرا مي

چشمان عابدان و تالشـگران  . ي ايمان است اين همان اميد ديدار است كه چكيده و گزيده
بـه هـيمن سـبب خداونـد     . بخشد به آن خيره است، آن است كه اينان را آرامش مي راه حق

  .يي به آنها داد كه جانشان به آن آرام گيرد براي آنها موعدي تعيين كرد، وعده
رسند آشوبي در درون دارند، زيرا براي ديدار او شـور و   صاحبان اين درجه تا به خدا مي

انـد، خواهـان و    ي نياز كوشيده را آماده كرده و به اندازه ي راه شوق در دل دارند، آنها توشه
نـزد  ! رسد تا به خـدا برسـند؟   دنيا كي به پايان مي: گويد آرزومند ديدارند، زبان حالشان مي

  .ترين نعمت بهشتي است آنها ديدار پروردگار بزرگ
ـ ةٍ وموا إلی جنَّـقُ «: گفت عمير بن حمام انصاري هنگامي كه پيامبر و  لسـمواتُ ها اعرضُ

از درون، از » برخيزيد براي بهشتي كه پهناي آن آسمانها و زمين را فرا مي گيرد« :»رضُ األَ 
اگر زنده باشم تا اين چند تـا  : و اين مفهوم را بر زبان راند. اعماق دل مشتاق ديدار خدا شد
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 او جنگيد تـا شـهيد شـد و بـه     1.خورم، الحق كه زندگي طوالني خواهم داشت خرما را مي
  .ديدار حق شتافت

را ديد و ايـن كـه    -كه اندك و نادرند –خداوند وقتي شور و شوق اين گروه از بندگانش 
گيرد تا به آن آرام گيرند و به  يي براي آنها در نظر مي دلنگرانند تا به حضورش برسند، وعده

«         ¼    m º : فرمايـد  ي اين گـروه مـي   خداوند درباره. رسد كار بپردازند تا زمانش فرا مي

  Ç        Æ  Å       Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½l )هر كـس بـه ديـدار خـدا     « )5: عنكبوت
  .»رسد، و اوست شنواي دانا ي خدا فرا مي وعده] بداند[اميدوار است 

ايـن معـاني در   ...!!  شـينيان يگمان خيلي فرق هست ميان بسياري از مردم امروزي با پ بي
افتند، فكرشان  بينيد كه مردم به صرافت آن نمي فعاليت است، اما ميزندگي و  ميدان پرتالطم 

حال آن كـه در درون يـاران پيـامبر فـوران كـرده و در      . رسد اصالً به اين چنين معانيي نمي
  .كتاب و سنت هم ياد شده است

  اميدواري و گناهان

ي حضـرت   هدربـاره ي ايـن فرمـود   ) رحمه اهللا(از شيخ االسالم ابوعباس احمد بن تيميه 
. پرسـيدند  2دوار باشد و تنها از گناه خويش بترسـد، يانسان تنها به پروردگار ام: كه سعلي

اين سخن كه از اميرالمؤمنين علي بن ابي طالـب نقـل شـده، از بهتـرين،     . وي گفت الحمدهللا
  .رساترين و كاملترين سخنان است

خـاطر گناهـانش بـدي    انسان بـه  . اميدواري براي امور نيك است وخوف از چيزهاي بد
  . گيرد دامن او را مي

                                           
 .بخش اإلمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد) 1901(به روايت مسلم  - 1
 .از سخن علي آورده است) 1/326(ابن جوزي در صفة الصفوة  - 2
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 m  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ïl )ــورى  )30: شـ
ايـد،   آيد به خاطر كارهايي است كه با دست خويش مرتكب شده هر باليي كه بر سرتان مي«

  .»گذرد او از بسياري از آن مي
يـي   س داشته باشد، اگر آفريدهانسان بايد تنها از گناه خويش تر: به همين سبب علي گفت

�  ¡  ¢  £  ¤     ¥  ¦           m  :بر او چيره گـردد بـه خـاطر گنـاهش بـوده اسـت      

  ¨  §l )شوند  اين چنين ستمكاران را به خاطر كارهايي كه مرتكب مي« )129: انعام
ـ   . »گردانيم بر هم چيره مي ه بـه  پس بايد از خدا بترسد و از گناهانش توبه كنـد، گناهـاني ك

 مالـکُ  أنا اهللاُ: اهللاُ يقولُ «: سبب آن دامنگير گرفتاريهايي شده آن گونه كه در اين سخن آمده
ـن أَ يهم بِ واصِ و نَ  امللوکِ  بُ , قلولوکِ املَ  ـ ی جعلـتهم عليـه رمحـةً طـاعنَ يدی, مَ صـانی ن عَ و مَ

خداونـد  « :»يكمم علـعطف قلـوهبَ طيعونی أَ و أَ  امللوکِ  بِّ سَ شتغلوا بِ ة فالتَ هم عليه نقمَّ جعلتُ 
. ي اعضاي آنها در دست من است من خدايم، مالك و پادشاه پادشاهان، دل و همه: گويد مي

گردانم، هر كس از من نافرماني كند  هر كس از من اطاعت كند پادشاهان را بر او مهربان مي
 گردانم، پس شما خـود را بـه دشـنام دادن پادشـاهان     آنها را بر او سخت دل و انتقامجو مي

  1.»مشغول نسازيد، از من اطاعت كنيد تا دلهاي آنها را برايتان نرم و مهربان سازم
آورد  انسان اميدوار خواهان رسيدن به خير و پرهيز از شر است، تنها خدا حسنات را مـي 

m   K  JI       H  G  F  E      D  C  B  A . كنـد   و هم تنها او سيئات را دفع مي

P  O  N    M  L  l)اگر خداوند زياني به تو رساند، جز خودش هـيچ  « )107: نسيو

                                           
هيثمي در . اند ايت كردهرو) 2/338(و ابونعيم در حلية االولياء ) 8212(حديث ) 9/9(طبراني در المعجم األوسط  - 1

طبراني در األوسط نقل كرده، و در ميـان راويـان آن ابـراهيم بـن راشـد      : آورده و گفته است) 5/249(مجمع الزوائد 
 .هست كه متروك است
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توانـد مـانع فضـلش     تواند آن را دفع كند و اگر خير برايت بخواهد هيچ كس نمـي  كس نمي

ــود »  ¬  ®  ¯     °  ±  m          À  ¿  ¾½  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ² . »شــــ

  Â      Ál )روي مـردم بـاز كنـد هـيچ كـس      خداوند هر دري از رحمـت بـه   « )2: فاطر
كنـد و   تواند جلو آن را بگيرد، و هر چه خدا بگيرد جز خودش هيچ كس آن را رها نمي نمي

  .»اوست صاحب عزت و حكمت

  اميدواري و توكل

كسي كه بر خدا تو كل كرده خواستار حصول منفعت و دفع زيـاني  . اميد قرين توكل است

m   s  r  q  p  .باشـد  بر خدا روا نمـي توكل جز . است كه اميد آن را داشته است

  tl )توكـل  رخـدا يغ بر كس هر. »كنند توكل خدا بر تنها يستيبا متوكالن« )12: إبراهيم 
 محـروم  نباشد ايدن در اگر و ماند يم اوري و اري يب خوار، او جانب از باشد، او ديام به و كند
فـی  راءونَ نتم تُ ذين كُ وا الی الَ إذهبُ «: نديگو يم هست ثيحد در كه چنان آخرت در. شود يم

 ييدورو شانيبرا ايدن در كه ييآنها يسو به ديبرو« :»هم جزاءً عندَ  دونَ روا هل جتَ انظُ الدنيا فَ 
  1.»افت؟ي ديخواه يپاداش آنها نزد ايآ دينيبب د،يكرد يم

 m  {  zy  x     w        v  u  t  s  r  q    p  o
  d  c  b  a   `_  ~  }  |l )ثَل«) 41: كبوتعنكه ييآنها م 

 سسـت  كـه  آن حـال  و گرفـت،  يي خانه كه است عنكبوت مثل اند، گرفته يدوستان خدا جز

m   g  f  e  d  c  ،»اسـت  عنكبـوت  ي خانه همان -ابنديدر اگر – خانه نيتر

                                           
آن را صـحيح معرفـي كـرده    ) 1555(روايت كرده و شيخ آلباني در صحيح الجـامع  ) 23119(احمد در مسندش  - 1

 .است
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  s  r  q   p  o  n  ml  k  j  i   hl )بـه «) 82 - 81: مريم 
 انيخـدا  آن هرگـز،  نـه  امـا  باشند، آنها يسربلند ي هيما تا برگرفتند ييمعبودها خدا از ريغ

  .»كنند يم انكار را پرستششان و بود خواهند آنها ضد خود
 كرده انيز شود، سودمند آن از كه نيا ديام به دهد انجام يكار رخدايغ يبرا كس هر پس

m  n  m  l  k       j                  i   h  g  f  p    o : فرمود خداوند. است

   }  |  {  z  yx  w  v  u  t   s  r  ql )كفـر  كه آنان«) 39: نور 
 بـه  چـون  و پندارد، آب را آن تشنه انسان ابان،يب در است يسراب چونان اعمالشان دنديورز
 زود خـدا  و بدهـد  كامـل  را پاداشش كه ابدي شيخو نزد را خدا و ابدي ينم يزيچ برسد آن

  .»است شمار

 m     ¸  ¶  µ        Æ   Å     Ä  ÃÂ    Á  À  ¿  ¾  ½         ¼  »   º¹
É  È  Ç l) اعمالشـان  دنـد يورز كفر شيخو پرودگار به كه ييآنها«) 18: إبراهيم 

 چـه  آن از بپراكنـد،  هـوا  در يتنـد  به را آن يطوفان يروز در باد كه است يخاكستر مانند

m  i   h  g  f  e  d      c  b  ،»آورند بدست تواند ينم را يزيچ اند، داده انجام

  k  jl )پراكنـده  يغبـار  چـون  را آن ميبپـرداز  آنهـا  اعمـال  به چون و«) 23: فرقان 
 و باشد، خدا يبرا كه چه آن مگر است هودهيب ياقدام هر و يكار هر وصف نيا با. »ميگردان
  .است رفته باد بر زحمتش كند،  تالش خدا ريغ راه در كس هر

 يقلب اعتماد با يگاه و شود، يم دواريام دهد يم انجام يكس يبرا كه يكار به يگاه انسان
ـ ا و اسـت  عبـادت  ينـوع  ياول آن كه او، از درخواست و او به بردن پناه و او به ـ  ني  يدوم

 ميپرسـت  يم ترا تنها«) 5: فاتحه( m  V  U  T  S  Rl  پس ،يخواه كمك يي گونه
  .»ميخواه يم ياري تو از تنها و
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  كتاب و سنتاميد در 

آمده است كه اكنون برخـي از آن را از   اميد در چندين جا در كتاب خدا و سنت پيامبر
  :گذرانيم نظر مي

�  m  :گويـد  خداوند در تشريح اميدواري ايمانداران كه اميد همراه با عمل اسـت، مـي   -

  ±  °  ¯  ®¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡
  ²l )ه ايمان آوردند و نيز آنـان كـه هجـرت كردنـد و در راه خـدا      آناني ك« )218: بقره

آنهـايي كـه   . »جنگيدند، به رحمت خدا اميدوارند و خداوند بسيار بخشنده و مهربـان اسـت  
خداوند را وپيامبر و آن چه را كه آورد تصديق كرده و از سرزمين، وطن و دوستان خود دل 

هاي خويش را رها كردند و  راه خدا خانهكندند و به ديار غربت رفتند، به خاطر هجرت در 
با جان و مال خويش جنگيدند، جانفشاني كردنـد، بخشـيدند، و مبـارزه كردنـد، زخمهـا و      
دردهاي راه جهاد را، گرسنگي و تشنگي و خستگي ر ا به جان خريدند و تحمل كردند، اين 

ز آنها خشنود باشد و چنين كساني به رحمت خداوند اميدوارند، و به اين اميدند كه خداوند ا
  .آنها را وارد بهشت گرداند

خدا درگاه اميد را براي بندگانش حتي در آمرزيدن هر گونه گناهي باز گذاشته اسـت،   -

m  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r  :فرمايد چنان كه مي

  ¨   §      ¦  ¥l )بخشد امـا غيـر ازآن را    خداوند شرك ورزيدن را نمي« )48: نساء
آمرزد، هر كس به خدا شرك بورزد، بـه تحقيـق گنـاه بزرگـي      براي هر كس كه بخواهد مي

m  u  t : فرمايـد  ه نازل شده كـه مـي  يگويند اين آيه بعد از اين آ. »مرتكب شده است

       ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v   
  «l )ايد از رحمـت خـدا    بندگان من كه به زيان خويش اسراف كرده يبگو ا« )53: زمر
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بـه  . »ي مهربـان  بخشايد اوست بسيار آمرزنـده  ي گناهان را مي خداوند همه... نااميد نشويد

m  r : از اين سخن خرسند نبود، لذا اين آيه نـازل شـد   شرك نيز؟ پيامبر: گفتند پيامبر

w  v   u  t  s      xl )منظور اين . »آمرزد خدا شرك ورزيدن به خود را نمي« )48: نساء
بخشد و مشرك را شامل مشـيت   ي شرك بميرد نمي است كه خداوند هر كس را كه بر عقيده

ايـن  . آمـرزد  سازد، اما اگر توبه كند گناهش را هر چند كه شرك باشد، مي آمرزش خود نمي
گويد و آمرزيده شدن توبـه كننـده از شـرك را نفـي      آيه در حقيقت سخن از مشيت خدا مي

  .كند نمي

m  ji  h  g  f  e  d : ي شرك است، اين آيه اسـت  از ديگر آيات كه درباره -

  }  |  {  zy  x  w       v   u  t  s  rq  p  o  n   ml  k
  a     `  _  ~l )بگو آن چه در آسمانها و زمـين اسـت از آن كيسـت؟    «) 12: انعام

گو مال خداست، او رحمت را بر خود مقرر داشته است و شما را در روز رستاخيز كه هيچ ب
كوشـند ايمـان    شك و گماني در آن نيست گرد مي آورد، و كساني كـه در زيـان خـود مـي    

  .»آورند نمي
بر خود مقرر داشته كه نسبت به بندگانش مهربـان باشـد امـا رحمـت او     : ابن جرير گويد

او سـزاي عملشـان را بـا وجـود  ايـن كـه       : كند؟ گفت نمود پيدا مي چگونه و درچه چيزي
چـرا كـه او   . كند آورد، بلكه صبر و بردباري مي مستحق آن هستند، به زودي بر سر آنها نمي

شكيبا و بردبار است و توبه و پشيماني آنها را مي پذيرد، ايـن نكتـه آنهـا را بـه اميـدواري      
  .كند وابسته و دلبسته  مي

ــين ا ــههمچن ــن آي ــريفه ي m               [  ZY  X  W  V  U  T  S   R : ي ش

  l  k  j                 i  h  g      f   e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \
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   o  n  ml )ها وآيات ما ايمان آوردنـد، نـزد تـو     هرگاه آنان كه به نشانه«) 54: انعام
حمت و مهرباني را بر خود فرض كرده، هر درود بر شما، پروردگارتان ر: آمدند، به آنها بگو

گمـان   كس از روي ناداني كار زشتي انجام دهد و سپس توبه كند و نيكوكاري پيشه كند، بي
  .»خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است

تأويل اين آيه چنين است، اگر چنان باشد كه گفتيم، اي محمد هـر وقـت   : ابن جرير گويد
ش تو آمدند، و يما باور دارند و در گقتار و كردار به آن معترفند پ آنان كه به قرآن و دليلهاي

اند راهنمايي خواستند كـه آيـا فرصـت توبـه      ي گناهاني كه پيشتر مرتكب شده  از تو درباره
توبه شـما را از پروردگـار در امـان    » درود بر شما«: دارند؟ تو آنها را نااميد نكن، بلكه بگو

. ر گناهانتان شما را سزا دهد، يعني شما در امنيـت خواهيـد بـود   مي دارد، از اين كه به خاط
پروردگارتـان  «اتـان شـما را كيفـر ندهـد      شود خدا به خاطر گناهان گذشـته  توبه باعث مي

ي آفريـدگانش بـر خـود الزم     يعني رحمت را در حق همـه » رحمت را بر خود فرض كرده
  1.كرده است

~  _  `  m}   |  {  z   y  x  w      dc  b  a : اين آيه نيـز  -

  xw  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h   g  f  e
  |  {  z  yl ) گروهي ديگر به گناهان خود اعتراف كردند، «) 103 - 102: توبه

ي آنها را پبذيرد  كارهاي شايسته و ناشايست را به هم درآميختند، اميد است كه خداوند توبه
يي برگير تا بدين گونه آنها را پاك  آمرزنده و مهربان است، از اموالشان صدقه چرا كه او بس

ي آرامش است و خداوند شنواي  كني و تزكيه دهي و برايشان دعا كن، دعاي تو بر آنها مايه
  .»داناست

                                           
 ).7/208(ر ابن جرير طبري تفسي. ك. ن - 1
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انـد ايـن    منظور خداوند از اين كه كار شايسته را با كار زشت در آميختـه : ابن جرير گويد
انـد، و كـار زشـت ديگـري كـه آنهـا را        گناهان خود معترفند و ازآن توبه كـرده است كه به 

ي آنهـا   هنگامي كه پيامبر به جنگ رفت، از رفتن با او بازداشت، كه اميد است خداوند توبـه 
بخشد  از سوي پروردگار واجب است يعني به حقيقت و بالفعل آنها را مي) اميد(را بپذيرد و 

  1.دپذير اشان را مي و توبه
اميد حتي در امو دنيوي نيز روا است و مسيرش باز؛ انسان ممكن است ثروتي بخواهد،  -

مـثالً  . اش پيـدا شـود   گمشـده  يا فرزند، همسر، شغل، اميد دارد بيمـاريش برطـرف گـردد،   
حتي در چيزهايي دنيايي كم گم شده، اميد را به پسـرانش يـاد داده، آنجـا كـه      ÷يعقوب
  : فرمود

 m  D  C  B  A     S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E
  V      U  Tl )اي پسرانم برويد و دنبال يوسف و برادرش بگرديد واز « )87: يوسف

  .»شود رحمت خدا نااميد نباشيد، جز مردمان كسي از رحمت خدا نااميد نمي
اي «: گفـت  وقتي يعقوب به طمع پيدا شدن يوسف افتاد، بـه پسـرانش  : گويد ابن جرير مي

اي فزندانم بـه همانجـايي برويـد كـه از آن     » پسرانم برويد دنبال يوسف و برادرش بگرديد
برگشتيد و دو برادرتان را در آن جا رها كرديد، و از رحمت خدا نااميد نشويد، از ايـن كـه   

يـدار  يي را كه ما را به كام خود فرو برده، از سر ما باز كند و ما را به د خدا آن اندوه و غصه
شـود مگـر    كسي از رحمت خدا نااميد نمي«آن دو شاد گرداند، نااميد و دلسرد نباشيد، زيرا 

شود، كسـي از گشـايش و مهربـاني او دلسـرد      هيچ كس از رحمت خدا نااميد نمي» كافران
  .كند، مگر آنان كه ايمان ندارند گردد، قطع اميد نمي نمي

                                           
 ).11/12(تفسير ابن جرير طبري، . ك. ن - 1
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m  y  x  w  v  u  t : فرمايد ي توبه كنندگان مي همين طور خدا درباره -

  «          ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  zl )بگـو  «) 53: زمر
ي  ايد، از رحمت خدا نااميد نباشـيد، خداونـد همـه    اي بندگانم كه بر خود اسراف روا داشته

د، او يز رحمـت خـدا نااميـد نشـو    ا. »بخشد، او بسيار آمرزنده و مهربان است گناهان را مي
  .كند بخشايد، چيزي از آن را بدون بخشش رها نمي ي گناهانتان را مي همه

انـد   روي كـرده  روي سخن تنها به كساني نيست كه گناهان اندك دارند، بلكه آنان كه زياده
وند، گويد كه از رحمت خدا نااميـد نشـ   گناهانشان از كبيره و صغيره فزوني يافته، به آنها مي

دهـد، صـفت    كريم وقتي دستور به اميدواري مي. اين از سوي خداوند امر به اميدواري است
د، به درستي توبه كنيـد،  يپس سبب پيدا كنيد، پوزش بخواه. ي اوست كرم و بخشش شايسته

از گناهان بپرهيزيد، به صالح روي بياوريد، و زندگي اسالمي نوين و پاكي را آغاز كنيد، بر 
  .شما سرزده است، پشيمان گرديد و قصد كنيد كه ديگر بار به آن باز نگرديدآن چه از 

  

  پيامبراميد در سنت 

نی نی و رجوتَ ک ما دعوتَ آدم ءانَّ  يا ابنَ « :فرمايد در حديث قدسي مي) سبحانه وتعالي(خدا 
ـآدم لَـ بـالی, يـا ابـنَ نـک و ال أُ مِ  علی ما كانَ  لکَ  غفرتُ  ـ امءِ سـال عنـانَ  کَ و بلغـت ذنوبُ  مَّ ثُ
ـمَّ  األرضِ  قـرابِ نـی بِ و أتيتَ آدم لَ  و ال أُبالی, يا ابنَ  غفرتُ لکَ  تَنیاستغفر نـی ال لقيتَ  خطايـا ثُ

اي بني آدم شما تا زماني كه مرا بخوانيد و بـه مـن   «: »هبا مغفرةً ارقُ بِ  کَ تيتُ تُرشک بی شيئاً ألَ 
كشم و به چيزي اهميت  يبخشم و قلم عفو بر آن م اميدوار باشيد، آن چه از شما سرزده، مي

ي آسمان هم برسد اما از من طلب مغفرت  دهم، اي بني آدم اگر حجم گناهانتان به اندازه نمي
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ي زمـين و   بخشم، اي بني آدم اگر با اشتباه و گناهي به اندازه كنيد، بدون توجه به چيزي مي
، من نيز به همان رسيد مشرك نباشيد آن گاه كه به حضور من مي يپر آن پيش من بياييد، ول

   1.»آورم اندازه مغفرت براي شما مي
اين است آن اميد بزرگي كه خداوند آن را براي بندگانش فـراهم كـرده و درِ آن را بـراي    

  .همگان باز گذاشته است
انسان در هنگام مرگ حالت خاصي از ترس و اميد دارد كه بر اساس حسن ظنش بـه   -

  .خدا است
مـن همـان گونـه    «: »بدی ما شـاءَ بی عَ  ليظنَّ ی فَ نكرعه إذا ذَ نا مَ و أَ عبدی بی  ظنِّ  أنا عندَ «

كند، و چون مرا ياد كند من با او هستم، پـس بنـده هـر گونـه كـه       ام گمان مي هستم كه بنده
كنم انجـام   كرده با او مي گمان مي) بنده(توانم هر كاري كه او  مي 2.»خواهد مرا تصور كند مي

نفر كه باز ماندند، وقتي دانستند كه هيچ پناهگاهي جز خود خدا ن سبب آن سه يدهم، به هم
ي آنها را پذيرفت، پس در خصوص مرگ بايـد خويشـتن را بـراي آن     ندارند، خداوند توبه

  .رسد گمان فرا مي ها آماده كنيم، زيرا بي لحظه
، مـا  شـود  ها كه روح از بدن جدا مي ي الزم كنيم، در آن لحظه بايد خود را مجهز به توشه

گمان نيك به پروردگار داريم،  پيامبر ما سه روز پيش از وفاتش چنين سفارش ارزشمندي 

                                           
: استبخش الدعوات، باب في فضل التوبة و االستغفار و ما ذكر من رحمة اهللا، و گفته ) 3540(به روايت ترمذي  - 1

العبـد الـي   نيز در بخش الرقاق، باب إذا تقرب ) 2781(دارمي . نقل كرده است ساز حديث انس. حديث خوبي است
آنـرا  ) 4338(شيخ آلباني در صحيح الجامع الصغير . اند از حديث ابوذر، روايت كرده) 20994(اهللا، احمد در مسندش 

 .پسنديده است
ذركم اهللا نفسـه  «: بخش التوحيد، باب قول اهللا تعالي) 7405(به روايت بخاري  - 2 بخـش  ) 2675(، و مسـلم  »و يحـ

 .ذكر اهللا تعالي الذكر و الدعاء، باب الحثّ علي
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سـنُ كم إالَّ حـدُ أَ  اليمـوتنَّ «: كنـد  به امتش كرد، امام مسلم روايت مي  :»بـاهللاِ ِ ِ الظّـنَّ   و هـو حيُ
  1.»ي شما در حالي بميريد كه گمان نيك به خدا داريد همه«

  .دان و تشويق  است براي اميدواري در پاياناين هشداري است براي ناامي
هـاي   كي از پيشينيان با توجه به همين نكته به پسرانش سفارش كرد كه هنگام مرگ آيهي

شود و در آن صورت او به خداوند گمـان نيـك    تا جانش تسليم مي 2.رحمت بر او بخوانند
  .شود از او استقبال مي پذيرد، با فراخي و نعمت بخشد، او را مي خواهد داشت كه او را مي

خداونـد او را   -هر چند گنـاه تكـرار گـردد    -انسان وقتي در توبه صداقت داشته باشد -
ن است كه خدا هر كس را كه به او شرك نورزيـده، عـذاب   يبخشد، حق بندگان بر خدا ا مي
  .دهد نمي

ايـن  « :»تكلواالتُبرشهم في«: آيا اين مژده را به مردم بدهم؟ فرمود: گفت معاذ به پيامبر
  3.»شوند كنند و سهل انگار مي مژده را به آنها نده، زيرا در اين صورت بر همان تكيه مي

از اين كه معاذ منع شده به مردم مژده بدهد تا مبادا « : اند دانشمندان گفته: ابن رجب گويد
ي  امـه هايي در آن هست در ميـان ع  شود كه حديثهايي كه اجازه انگار شوند، فهميده مي سهل

  .»شده است چون خردشان از درك منظور آن ناتوان بود مردم پخش نمي
معاذ وقتي اين حديث را شنيد تالش و جديتش در عمـل و ترسـش   «: گويد ابن رجب مي

ي او نرسيده باشد، تضميني نيست كه بـه ظـاهر خبـر     از خدا بيشتر شد، اما كسي كه به پايه
  .»اكتفا نكند و سستي بورزد

                                           
 .بخش صفة الجنة و نعيمها وأهلها، باب األمر بحسن الظن باهللا تعالي عند الموت) 2877(مسلم  - 1
و ابونعيم در حليـة  ) 1008(ي  به شماره) 2/7(بيهقي در شعب األيمان . از سليمان تيمي اين سخن نقل شده است - 2
 .اند آورده) 12/12(و مزي در تهذيب الكمال ) 6/199(ء ذهبي در سير أعالم النبال. اند روايت كرده) 3/31(
بخش األيمان، باب الرسل علي أنـه مـن   ) 30(بخش الجهاد، باب اسم الفرس و الحمار، و مسلم ) 2856(بخاري  - 3

 .اند مات علي التوحيد دخل الجنة، هر دو از حديث معاذ بن جبل روايت كرده
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عثمان از اين پس « :»اليوم بعدَ  ما عملَ  عثامنَ  ما رضَّ «: فرمود ثمان نيز پيامبري ع درباره
  1»رساند هر كاري بكند، زياني به او نمي

ي  بيشتر در راه نيكي و احسان و طاعات عمل كرد، اينها يعنـي عشـره  ...! او چه كار كرد؟
آنها بدهد، نيكي را كنـار  ي بخشش خود را به  داند كه اگر مژده گران،  خداوند مييمبشر و د

به همين سبب است كه حديثهايي كه اجازه در آن هست، . كنند گذراند و نقض پيمان نمي نمي
شده اسـت، زيـرا آنهـا چـه بسـا از ديـن امـور انـدكي را          ي مردم پخش نمي در ميان عامه

  .اند و اگر كوتاهي كنند الزم است از ابزار ترساندن استفاده شود دريافته
اما كيست كه از آن رهـايي  . بدانيد كه شرك سه گونه است، بزرگ، كوچك و نهانآن گاه 

ها و حديثهاي ديگري است كه عذاب دادن به  يابد؟ اين حديث نزد عالمان ديني همراه با آيه
اند كه وارد آتش  برخي دانشمندان آن را بر اين حمل كرده. خاطر گناه در آن ذكر شده است

و ) آتش شرك، آتش كبائر، آتش گناهان كوچـك : (م دركاتي داردشود، زيرا جهن شرك نمي
  .شود اند كه وارد آتش شرك نمي اين چنين حديث معاذ را به اين معني گرفته

m  `  _^  ]  \  [       Z  Y : ي عمـومي آن اسـت   به هر حـال قاعـده  

  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e    d  c  b  al )بـــــه « )123: نســـــاء
ما يا آرزوهاي اهل كتاب نيست، هر كس كـار زشـتي انجـام دهـد سـزايش را      آرزوهاي ش

  .اين آيه پيشينيان را بسيار ترسانده است، لذا آنها عمل و ترس را با هم داشتند. »بيند مي
يـي   از جمله حديثهاي مفيد براي كسي كه گناه كرده و توبه كرده، و با وجود توبه باز گونه

كند اعمال نيك  داند و گمان مي رش شده، گناهانش را زياد مينااميدي و سرخوردگي دامنگي
 اهللاَ إنَّ «: محكوم به آتش اسـت، بـه ايـن قـرار     -بخشد، و او به گمان خود ديگر سودي نمي

                                           
، ترمذي ساقب، باب في مناقب عثمان بن عفانبخش المن) 3701(ترمذي و ) 20107(به روايت احمد در مسند  - 1

 .حديث خوبي است: گفته
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: كـذا? فيقـولُ  ذنـبَ  كذا? أتعرفُ  ذنبَ  أتعرفُ  و يسرتهُ فيقولُ  هُ عليه كنفَ  ضعُ يَ فَ  ؤمنَ يُدنی املَ 
; قالَ ی نفسَ ه و رأَ ذنوبِ رهُ بِ ی إذا قرَّ ّحتّ . ی ربِّ أَ . نعم نـا نيا و أَ ا عليـک فـی الـدُّ سـرتهتُ  ه هلکَ

هـوالء الـذين  األشـهادُ  فيقولُ  نافقُ و املَ  ا الكافرُ مّ أَ و  هِ حسناتِ  يعطی كتابَ فَ ! ها لک اليومَ غفرُ أَ 
دانـد،  گر خداوند بنده را به خـود نزديـك مـي   «: »علی الظـاملنيَ  ال لعنةُ اهللاِم أَ هبِّ ذبوا علی رَ كَ 

فالن گناه را به يـاد داري؟ بهمـان گنـاه در    : گويد گستراند، و مي ي خويش را بر او مي سايه
گيـرد و بنـده    تا از او اعتراف به گناهانش مـي . بله، اي پروردگار: گويد خاطرت هست؟ مي

گويد در دنيا آن را بر تو پوشـاندم، امـروز آن    بيند كه در شرف نابودي است، خداوند مي مي
امـا كـافران و منافقـان، شـاهدان     . دهـد  هايش را به او مييي نيك و نامه! بخشايم بر تو ميرا 
  1.»گويند اينها كساني هستند كه بر پروردگار خود دروغ بستند، لعنت خدا بر ستمكاران مي

توانـد ايـن    بـه دام افتـاده، مـي    يي نوعي نااميد پس  با اين توضيحات هر كس در دايره
فرصـت داري، كارهـاي   . گوينـد  را در نظر داشته باشد، وگويي به او مـي حديث و مانند آن 

نيك انجام بده، چه بسا خداوند گناهانت را پاك كند؛ اين درماني است كـه بـراي اشـخاص    
  .شود معيني سفارش مي

آمد و او را خبردار كرد،  ش پيامبريمردي زني را بوسيد، پ: مثالي از ابن مسعود بياوريم

m  ¤  £   ¢  ¡�       ~  }     |  {  z  y  :ه را نـازل كـرد  خداوند اين آي

  ª        ©  ¨  §  ¦¥l )نماز را در اول و آخر روز و در ساعاتي از « )114: هود

                                           
، و مسلم »و يقول األشهاد هؤالء الذين كذبوا علي ربهم«: بخش التفسير، باب قوله) 4685(بخاري . صحيح است - 1
 .اند بخش التوبة، باب قبول توبة القاتل و إن كثرُ قتله رويات كرده) 2768(
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: اين در مورد من است؟ فرمـود : آن مرد پرسيد. »برد شب به پادار، نيكيها بديها ار از بين مي
  1.»ي امتم براي همه«

كند، اما آيـا منظـور كارهـاي     ت آمده است كه نيكيها بديها را پاك ميدر اين جا به صراح
معيني است مانند نمازهاي پنجگانه؟ يا نه، هر گونه كار نيكي به طور كلي؟ در اين باره ميان 

  .دانشمندان اختالف هست
حالـت چطـور اسـت اي ابوعبـداهللا؟     : به شافعي در هنگام بيماري منجر به مرگش گفتنـد 

دانـم   نوشم و نمي شوم، جام مرگ را مي كنم، از برادرانم جدا مي از دنيا كوچ مي دارم: فرمود
رود تا به آن تبريك بگويم، يا به سوي جهنم تا آن را تسـليت   كه روحم به سوي بهشت مي

  .بگويم
  :سپس اين چنين سرود

اقَتا قسَ و ملَّ  ا قلبی و ضَ
 ذاهبیمَ 

علتُ الرَّ  کَ جا منِّ جَ ی لِعفوِ
لَّ   امسُ

 لامَّ ـی فَ ـــنبی ذَــــنيعاطتُ 
 هُرنتُ ـقَ 

ک عفوُ ی كان َربِّ  کَ عفوِبِ 
 امعظَ أَ 

وقتي دلم پاكي و نرمي خود را از دست داد و راهها بر من تنگ آمدند، اميد به بخشش تو 
را راهي براي رسيدن به تو قرار دادم، گناهم را بزرگ پنداشتم، اما وقتي آن را بـا بخشـش   

  2.ردگارم ديدم بخشش تو بسيار بزرگتر استتو سنجيدم اي پرو

                                           
إن الحسـنات  «: بخش مواقيت الصالة، باب الصالة كفارة، و مسلم بخش التوبة، بـاب قولـه تعـالي   ) 526(بخاري  - 1

 .اند نقل كرده» يذهين السيئات
 .اند از امام شافعي نقل كرده) 2/258(و ابن جوزي در صفة الصفوة ) 10/67(ذهبي در سير اعالم النبالء  - 2
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هر كـس بـه اميـد ديـدار خـدا      «: »هلقاءَ  اهللاُ حبَّ أَ  ءاهللاِلقاَ  حبَّ ن أَ مَ «: در حديث است كه
هنگام مرگ به نصـيب خـود مـژده     1.»شود مشتاق گردد، خداوند نيز به ديدار او مشتاق مي

ــي ــود  داده مـ ــد فرمـ ــود، خداونـ m H  G  F  E  D  C  B   A     I : شـ
  T  S           R  Q    P  O  N  M  L  K  Jl )ــلت : فصـــ

آنان كه گفتند پروردگار ما اهللا است و سپس پايداري ورزيدند، ماليكه بـر آنهـا فـرود    «)30
گويند نترسيد، اندوهناك نباشيد، مژده بـاد شـما را بـه بهشـتي كـه وعـده داده        ند، مييآ مي
رود،  آيند، و روح با آنها باال مي دهند، بر آنها فرود مي يپس ماليكه به آنها مژده م. »ايد شده

ما « :»خرةنيا و فی اآلالدَّ  كم فی احلياةِ أولياءُ  نحنُ «. رسد محافظ روح هستند تا به بهشت مي
پس ناگزير بايد براي اين كه تصوير . »سرپرست شما در زندگي دنيا و نيز در آخرت هستيم

  .گردندتكامل يابد ترس و خوف همراه هم 

                                           
بخش الـذكر و الـدعاء و   ) 2683(باب من أحب لقاء اهللا أحب  اهللا لقاءه، و مسلم بخش الرقاق، ) 6507(بخاري  - 1

 .التوبة و االستغفار، باب من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه
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  )رضا(خرسندي

ي يكي از اعمال بزرگ  پس از سپاس خداي بزرگ و سالم و صلوات بر پيامبرش، درباره
  .است) رضا(كه در رأس آنهاست و آن همانا خرسندي  يگوييم، عمل دل سخن مي

گوييم و ايـن   ي تعريف، جايگاه آن در قرآن و سنت، جايگاه آن در دين سخن مي درباره 
يا سرشتي، همان طور كه از وسايل به دست آوردنش، از انواع، درجات و كه اكتسابي است 

  .رود نتايجش، پيوندش با شكيبايي و گلچيني از فوايدش سخن مي

  تعريف خرسندي
است و ) نارضايتي(ي مقابل سخط  خرسندي نقطه: ي تعريف خرسندي بايد گفت كه درباره

ـخطِ ضاکَ مِ رعوذُ بِ ی أَ إنِّ  همَّ اللَّ «: در حديث چنين آمده ـ کَ عافتـِکَ و بِمُ ن سُ وبتـِمِ ک و ن عقُ
ات  خدايا از خشم و نارضايي« :»علی نفسک أثنيتَ  كام نتَ أَ  عليکَ  حصی ثناءً بکَ ال أُ  عوذُ أُ 

جويم هيچ ستايشـي از تـو    برم، به تو پناه مي ات، از كيفرت به بخششت پناه مي به خرسندي
  1.»اي نتوانم، تو خود چناني كه خودت ستوده

يعنـي خشـنود   . »در زندگي رضايت بخش« )21: حاقه( m  |  {  z  yl : گويند يم
  .و رضوان يعني خرسندي بسيار. از آن

خرسندي بنده از خدا آن است كه از قضاي الهي هر چه باشـد، متنفـر   : خرسندي در شرع
 نباشد، و خشنودي خدا از بنده آن است كه بنده به دستورهايش عمل كند و از آن چه نهـي 

  .كرده بپرهيزد
  .يعني خشنودي او را خواست: »ترضّاه«يعني چيزي به او داد كه خرسند شد، : »أرضاه«

                                           
 .بخش الصالة، باب ما يقال في الركوع و السجود آورده است) 486(مسلم . حديث صحيحي است - 1
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  :شاعر گويد
قِ ضبت فَ إذا العجوزُ غَ   قِ ِ ِو الترضاها و المتلّ                 طلِّ

: خواهـد، شـاهد در بيـت شـعر ايـن سـخن اسـت        رسد كه چنين چيزي را نمي به نظر مي
  .ودي او را خواستيعني خشن» ترضاها«

ي رضوان بـه خرسـندي خـدا     ژه حال كه بزرگترين خشنودي، خشنودي خداوند است، وا

فضـل و  « )2: مائـده (m«  ª  ©  ¨  §  l  :اختصاص يافته است كه خود فرموده

 )21: توبـه ( m  E  D  C  B  Al و نيـز  » خواهند خشنودي خدا را مي
  .»دده ي رحمت و خشنودي خود مي به آنها مژده«

  خرسندي در قرآن
: ن جايگاه آمده اسـت يبينيم در چند نگريم، مي وقتي به اين موضوع و ذكر آن در قرآن مي

m   p  :گويـد  ي عمل در راستاي خشـنودي او مـي   از آن جمله آن جا كه خداوند درباره

  |  {  z   y  xw  v  u  t  s  r  ql )ــره  )207: بقـــــ
فروشـند و خـدا در حـق     اوند جان خويش را ميبرخي از مردم در راستاي خشنودي خد«

يي كه خداوند بـه جهـادگران راه او    يعني جان خود را در برابر وعده. »بندگان مهربان است

§  ¨  ©  m  ¯   ®  ¬  «  ª : فرمايد بخشند، همچنين مي داده، مي

±    ° l)نهـا  ها و اموال مؤمنان را به اين كه بهشت نصيب آ خداوند جان« )111: توبه
دهـد كـه فروشـنده وقتـي      نشـان مـي  ) براي جلب خشنودي خـدا (و . »گردد، خريده است

  .فروشد خواستار خشنودي خدا است، مي
  : فرمايد همچنين در بحث صدقه مي -

 m   G  F  E  D  C  B  Al  )265: بقره(   
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 دهـد،  يعني صدقه مي» بخشند مثل آنان كه اموال خويش را در راه خشنودي خداوند مي«
بخشند و در طاعـت خـدا و طلـب خشـنودي او نيازمنـدان، جنگجويـان و        در راه خدا مي

  .كنند جهادگران راه خدا را با آن تأمين مي
  : دهد ي آنهايي كه به خاطر خشنودي او كارهاي نيك انجام مي خد ا درباره -

 m  S  RQ  P  O  N  M  L    K   J  I  H  G  F  E  D  C    B

  W  V   U  T  ]  \  [  Z  Y  Xl )114: نساء(   
در بسياري از نجواهايشان هيچ خيري نيست، مگر كسي كه به صدقه يا كـار نيـك يـا    « 

كند، هر كس د ر راه خشنودي خداونـد چنـين كنـد بـه زودي      آشتي ميان مردم سفارش مي
ز ا» دهـيم  به زودي پاداشـي بـزرگ بـه او مـي    «با اين سخن » دهيم پاداشي بزرگ به او مي
دهد، صدقه دهد، به كـار نيـك    وقتي براي خرسندي خدا انجام مي. فرجام اين كار خبر داد

  .گيرد فرمان دهد، از زشتي باز بدارد، ميان افراد درگير آشتي ايجاد كند، پاداش مي
  : خداوند از اسالم به عنوان دين اين ملت خرسند است، چنان كه خود فرمود

 m r  q  p   o  n  m  l  k  j    y  x  w  vu  t  s
   c  b  a  `  _  ~}  |  {  zl )3: مائده (  

امروز دين را برايتان كامل كردم و نعمت خود را به تمامي بر شما بخشيدم و اسالم را به «
يعني راضي شدم كه به دستور و شرع مـن اطمينـان داشـته    . »عنوان دين براي شما برگزيدم

رآن چه كه برايتان روشن كردم، به شريعت مـن بگرويـد، و   باشيد، مطيع فرمان من باشيد بناب
  .ديدر راستاي پيروي از من به آن گردن بنه

  : ي الهي هچنين اين فرموده

 m  e   d  c  b  a  `  _  ^   ]  \
   r  q  p  o  n  m  lk   j  i  h  g  f
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  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s
f  e  d  c  b  a         `  _     gl )16 - 15: مائده(  

ي ما نزد شما آمد تا حقايق بسـياري از كتـاب را كـه شـما پنهـان       اي اهل كتاب فرستاده«
كرديد روشن كند، و از بسياري در گذرد، به حقيقت نور و كتابي روشنگر از سـوي خـدا    مي

و  براي شما آمد، خداوند با آن هر كس را كـه دنبـال خشـنودي او باشـد، بـه راه آرامـش      
بـرد و بـه راه    كند، و با خواست خود آنها را از تاريكيها به سوي نور مـي  سالمت هدايت مي

دهـد، بـا قـرآ     نمايد، رشد مي كند، راه مي با اين كتاب روشنگر هدايت مي» كشاند راست مي

منظـور   m   z  y  xl .گـردد  بـه قـرآن بـر مـي    ) بـه (ضمير در . كند هدايت مي
  .خشنودي خدا است

از سوي خدا اين است كه بنـده را بپـذيردز همچنـين بنـده بـا سـتودن او و        خرسندي -
  .دهد تمجيدش خشنودي خود را از او نشان مي

  : فرمايد خوردند، مي ي منافقين وقتي براي مسلمانان قسم مي خداوند درباره -

 m  M  L  K   J  I  H   G  F  E  D  C  B  Al  
   )62: توبه(

كنند تا رضايت و خشنودي شما را به دست آورنـد،   وگند ياد ميبراي شما به خداوند س«
  .»در حالي كه اگر ايمان داشتند، سزاوارتر اين بود كه خدا و رسولش را خشنود كنند

خواستند به مسـلمانان نيرنـگ    منافقان با سوگندهاي دروغين قصد فريبكاري داشتند، مي
خواهند به آنها  دي مسلمانان نيستند و نميكردند كه خواهان ب بزنند، سوگندهاي ناروا ياد مي

خوردند تا مسلمانان را خشنود كنند ، اما خدا نخواسـت مسـلمانان از    نيرنگ بزنند، قسم مي
آنها بپذيرند، زيرا آنها اگر راست گفتار و درست كـردار بودنـد، پروردگارشـان را خشـنود     

  .كردند، نه اين كه در خشنود كردن مردمان بكوشند مي
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: سـازد  كند كه در طلب خشنودي خدا مسجد مي وند در كتاب خود از كسي ياد ميخدا -

 m  f  e  d    c  b  a  `  _  ~  }   |  {  z    y  x  w
  s  r  q   p  o  n  ml     k  j   i  h  gl )109: توبه(   

ـ  آيا كسي كه آن را بر تقواي خدا و خشنودي او پايه« ه بـر  گذاري كرده بهتر است يا آن ك
؟ پس اي مردم بـه نظـر   »ي پرتگاه سستي بنا نهاده، كه ناگاه در آتش دوزخ فرو ريزد كناره

ي پيروي از او و انجـام   شما كدام يك بهترند، آنان كه بنا را بر پرهيزگاري خداوند به وسيله
كنند براي آنها خير است اما  گذارند، هر كاري مي فرايضش و خشنودي خدا از بناي آنها مي

ي پرتگاه ريزان آغاز كنند، عاقبتش سقوط در آتش است،  اني كه ساخت مسجد را بر لبهكس
  !پس كدام گروه بهترند؟

و همين طور خدا بينوايان مهاجر را كه از مكه به مدينه هجرت كردند، سرزمين و اموال  -
  .ستايد خويش را رها كردند و خواستار فضل و خشنودي خدا بودند، مي

پسـندد و از   يي بگرداند كه آن را مـي  اراده كرد پيامبرش را به سوي قبلههمان طور كه  -
گرديد، به اين طرف و آن طرف آسمان، نگران نگاه  آن خشنود است، چنان بود كه پيامبر مي

ي آن را فـرو   كرد آرزو داشت قبله از بيت المقدس به كعبه تغيير كند تا اين كه خـدا آيـه   مي

كنـيم كـه آن را    يـي بـه تـو عطـا مـي      قبله« )144: هبقر(mu  t  s  l  :فرستاد
خواهي و آن را  كه مي يي كنيم به سوي قبله يعني ترا از بيت المقدس منصرف مي» پسندي مي

  .   دوست داري

m  :انجام كارهاي واجب راهي است به سوي خشنودي خداوند، چنـان كـه خـود فرمـود    
Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    Ñ

   Òl )آنهايي كه ايمان آوردند، مهاجرت كردند و با جان و مـال خـود در راه   «) 20: توبه
  .»ي بزرگتر و باالتري دارند، و همانهايند پيروزمندان خدا جهاد كردند نزد خدا درجه
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m  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A اما نتيجه آن چه شـد؟  
  U  T   S  R  Q  P  ON     M  L  Kl )پروردگار آنهـا را  « )22 - 21: توبه

دهد وآسايش و نعمت ماندگاري در  به رحمت و خرسندي و بهشتي از جانب خود مژده مي
  .»آن دارند، براي هميشه در آن جاودانند، پاداش بزرگ همانا پيش خداست

ن طور شكيبايي در اطاعت و عبادت منجر به خشنودي پروردگار از بنده و متقـابالً  يو هم

m     `    _  ~  }  |  {  z   y  x   w  v : گــردد ه از پروردگــار مــيبنــد

  k  j  i   h  g  f    e  d  c   bal )گوينـد   بر آن چه مـي « )130: طه
شكيبا باش، پيش از برآمـدن آفتـاب و غـروب آن و نيـز در سـاعات شـب و در نيمـروز        

  .»پروردگارت را ستايش كن و تسبيح گوي، باشد كه خشنود شوي
كنـد، روز   خداوند ايمانداران و دينداران را چون در راه او جان فشاني كنند، خشنود مي -

چـه    ي آن كند كه همـه  كند و چندان بر آنها بخشش مي ت آنها را جلب مييواپسين هم رضا

m  ]  \  [  Z  Y  X . اميد داشتند و حتـي بيشـتر از آن را دريافـت كننـد    

g  f  ed  c  b  a   `   _  ^    k  j   i  h
  t  s     r  q   p  on  m  ll )آنان كـه در  «) 59 - 58: حج

گمـان خداونـد    ي خويش را ترك كردند و شهيد شدند يا مردند، بـي  راه خدا خانه و كاشانه
آنهـا را بـه جايگـاهي    : دهندگان است  بخشد و خدا بهترين روزي روزي نيكويي به آنها مي

  .»دانا و بس شكيباست پسندد، خداوند برد كه مي مي
خداوند از ياران پيامبر كه در راه او جهاد كردند و از پيامبر پيروي كردند و از شـريعت او  

_  m دفاع كردند، دينش را گسترش دادند و شريعتش را به همگان رساندند خشـنود شـد   

  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

160

  r  q  pl )وند از مؤمنان كه در زير درخت با تو بيعت كردند خشنود خدا« )18: فتح
گذرد لذا آرامش بر آنها فرو فرستاد وآنها را بـه پيـروزي    دانست در دلشان چه مي شد و مي

  .»نزديكي پاداش داد
همچنين آنهايي كه در راه خدا مهاجرت كردند، بـه كسـاني كـه در برابـر خـدا و پيـامبر       

m  W  كننـد  ا برادر و يا خويشاوندانشان باشند، دوستي نميايستادند  هر چند پدر، پسر ي

  f  e  d  c   b  a  `  _^  ]  \  [   Z  Y  X
m   l  k  j  i  hg l)بـا  را وآنها كاشته مانيا آنها دل در خداوند«) 22: مجادله 

 اسـت،  روان آن در كـه  ييرودها كه برد يم ييبهشتها به را آنها د،يبخش روين خود از يرحمت
  .»خدا از آنها هم و است خشنود آنها از خدا هم دانند،يجاو آن در

ـ م در اسـت  طرفـه  دو يخشـنود  بلكـه  ست،ين كس كي يسو از تنها يخشنود پس  اني
  .بنده و پررودگار

 كـه  هاسـت يراست دسـت  گـروه  و آنهـا  عاقبـت  و بخش تيرضا يزندگ زيرستاخ روز در

ـ  آنهـا  ي درباره خداوند ـ فرما يم m  j  i  h   r  q       p  o  n  m  l       k  :دي

  |  {  z  y  x  w  v   u  t  sl )بـه  اش نامـه  كه آن اما«) 21 - 19: حاقه 
ـ بخوان را ام نامه دييايب: ديگو يم شود، داده راستش دست ـ ي مـن  د،ي  حسـاب  كـه  داشـتم  نيق

m  z        y  x  w  ،»داشـت  خواهـد  يبخشـ  تيرضا يزندگ او ديد خواهم را شيخو

{    }      |l )از و باشـند  باطراوت و شاداب ييها چهره روز آن در«) 9 - 8: غاشيه 

 - 27: فجر( m  Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Ql  ،»خرسند خود كردار

m   J  ،»گـرد  بـاز  پروردگارت يسو به دهيپسند و خشنود نانياطم با روح يا «) 28

   V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K  ^      ]    \  [    Z   Y  X  W
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   a      `  _l )كس آن ماند، يم دور آن از كس نيزگارتريپره يزود به«) 21 - 17: ليل 
 يخشـنود  يراستا در كند چه هر ست،ين ينعمت او بر را كس چيه بخشد، يم را خود مال كه

m   i  h  g  f  e  d  c  b   a  ،»است خود ي بلندمرتبه پروردگار

 j l )يـي  دهيپسـند  يزنـدگ  باشـد  نيسـنگ  عملش ي كفه كه كس آن اما«) 7 – 6: قارعه 
  .»داشت خواهد

  خرسنديجايگاه 
... خواسـتند؟  يم چه آنها. است بوده قانيصد و امبرانيپ ي خواسته تينها خدا يخشنود -
  .بودند خداوند يخشنود خواستار آنها

 m  O  N  M  L  K   J  I   H   G  F  E  D   C  T   S  R    Q  P
  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U

  s  r  qp  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c
  u  tl )كـه  گـاه  آن ا،يزكر اش بنده حق در پرودرگارت يمهربان انيب«) 6 - 2: مريم 

ـ پ غبار و شده فيضع بدنم  پروردگارا«: گفت خواند، را پروردگارش خفا در  سـرم  بـر  يري
 وارثـانم  از مـرگ  از پـس  مـن  ام، نبـوده  محروم پروردگارم يا تو يدعا از و شده، افشانده

 آل و مـن  وارث كـه  كند، عطا من به يفرزند خود لطف از تو است، نازا همسرم و ترسم يم
  .»بگردان ستهيشا را او پروردگارا باشد، عقوبي

 mZ   Y  X             W      V  UT  S  R   Q     a  `      _  ^  ]  \  [
  g  f  e  d  c  bl )ـ  لياسماع از كتاب نيا در«) 55 - 54: مريم  او كـن،  ادي

 زكـات  و نمـاز  بـه  را خـود  ي خـانواده  همـواره  او بـود،  امبريپ يي فرستاده و راستگو يفرد
  .»بود دهيپسند پروردگارش نزد و كرد يم سفارش
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  !كرد؟ شتاب چرا كرد؟ كار چه شد خدا داريد خواستار شتابزده يوقت ÷يموس -

 m  �  ~  }         |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  pl 
 مـن  هستند، من دنبال به آنها: گفت ؟يگرفت يشيپ قومت از چرا يموس يا«) 84 -83(: طه
ـ  دسـت  منظـور  بـه  يموس شتاب پس »يشو خشنود من از تا شتافتم تو يسو به  بـه  افتني

 بـه  تـا  ننشسـت  يپا از... داشت شتاب داريد در... رفت يكين شبازيپ به. ودب خدا يخشنود
  .ديرس گاهيجا نيا

m  w : گفـت  و افتـاد،  خنده به آن سخن از د،يشن را مورچه سخن كه گاه آن زين مانيسل

  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   xl )نمـــــــــــل :
 مـادرم  و پـدر  و مـن  بـر  كـه  باشـم  ييمتهانع سپاسگزار كه ده آن توان مرا پروردگارا«)19
  .»دهم انجام باشد تو پسند كه يكين كار تا ده توان مرا و يا دهيبخش
 اش يخشـنود  يراسـتا  در عمل به را او خداوند كرد يم دعا و خواست يم خدا از مانيسل
  .گرداند خرسند را خداوند كه دهد انجام ييكارها كه نيا گرداند، موفق
ـ ا شود يم يسالگ چهل كينزد و رسد يم رشد سن به يوقت يانسان نيچن ـ  ني  دعـا  نيچن

m  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  -است سن نيا يدعا نيا و -كند يم

  r  f  e  d  cl )نعمتـت  سپاسـگزار  تا ده قيتوف مرا پروردگارا«) 15: احقاف 
  .»دهم مانجا ستهيشا يكارها و ،يي داشته يارزان مادرم و پدر و من بر كه باشم

ــود m  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y : فرمــــ

  r  q  p  o    n  m   l  kj   i  h  gl )ــاف ــارا«) 15: احق ــرا پروردگ  م
ـ ن كـار  و يـي  داشـته  يارزان مادرم و پدر و من بر كه باشم ينعمت سپاسگزار تا ده قيتوف  كي

 و گردم يم باز تو يسو به من كن، الحص را فرزندانم و يباش خشنود آن از تو كه دهم انجام
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ـ  نيا »هستم مسلمانان از ـ  ي خواسـته  نيهمچن ـ پ اراني  را خداونـد  كـه  گـاه  آن بـود،  امبري
  .خواستند يم را او يخشنود و فضل دنديپرست يم

ـ  شـفاعت  كـه  نـد يها همان اند يخشنود و پسند مورد كه گروه نيا امتيق روز  كننـد،  يم
: فرمـود  خداونـد  رايز. ستندين شفاعت اهل شمار از ستين دخرسن آنها از خداوند كه يكسان

 m  °  ¯      ®  ¬  «     ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £l )شــفاعت روز آن«)109: طــه 
  .»باشد خشنود سخنش واز دهد اجازه او به رحمان كه كس آن مگر بخشد ينم يسود

ـ  خداوند و كنند يم شفاعت يخشنود اهل پس ـ گو يم  ml  k  j  i    ml  :دي
  .»دهد تيرضا او كه يكس يبرا مگر كنند ينم شفاعت«) 28: انبياء(

m    l  k: فرمود است، خشنود آن از خود كه كرد عيتشر ما يبرا را ينيد خداوند -

   p  o     n  ml ) سازد يم استوار ديپسند آنها يبرا كه را ينيد« )55: نور«.  
ـ ا است ستهيشا و الزم بنده يبرا كه يامور جمله از -  خداونـد  چـه  آن از كـه  اسـت  ني

  .باشد خشنود كرده او قسمت
ـ م در عـدالت  ياجرا با يزندگ در همسرانش اي همسر يخشنود يراستا در شوهر -  اني

ـ  عمل آنها m  M    L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B : فرمـود  خداونـد  كنـد،  يم
_  ^]  \  [  Z  Y  X       W   V  U   T  S  RQ  P  O  N  

  i  h  g  f  e  dc  b  a    `l )همسـرانت  از كي هر نوبت«)  51: احزاب 
 كه را آنها از يبرخ اگر و اوريب خود نزد يخواست را كدام هر و انداز ريتاخ به يبخواه كه را
 يخوشـدل  يبرا نشيگز نيا ست،ين تو بر يگناه يبازآور خود نزد يبخواه يا كرده كنار بر

 آن خداونـد  و گرداند خشنود يگذاشت آنها ارياخت در چه آن از و دنشون نيغمگ كه آنهاست
  .»است بردبار يدانا او و داند يم شماست قلوب در كه را چه
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  خرسندي در سنت پيامبر

  .مينيب يم يخرسند ي درباره ثيحد يي گلدسته ميندازيب ينگاه هم امبريپ سنت به اگر
ـ ن العبـدِ رضی عَ يَ  اهللاَ إنَّ «: فرمود امبريپ جمله آن از - و عليهـا أَ  فيحمـدهُ  كلـةَ األَ  لُ يأكُ

 و بخورد چه هر بنده يوقت گردد يم خرسند بنده از خداوند«: »ه عليهافيحمدُ  بةَ الرشَّ  يرشبُ 
  1.»ديگو سپاس آن خاطر به را خدا بنوشد چه هر

 هُ ن نعبـدَ أَ  لنا یَ  رضِ اهللاَ إنَّ «: كند يم آگاه نيچن را ما درست يثيحد در نيهمچن امبريپ -
ـقَ  نتفـرِّ الَّ و أَ  هِ بلِ حَ بِ  ن نعتصمَ يئاً و أَ شَ  ال نُرشکُ بهِ  و  السـؤالِ  و كثـرةَ  و قـالَ لنـا قيـل َ  هَ رِ , و كَ

 كيشـر  را يزيچ چيه م،يبپرست را او كه: دهيپسند ما يبرا را ها نيا خداوند«: »املال ضاعةَ إِ 
 خرسـند  ما يبرا ها نيا از م،ينشو كندهپرا م،يبزن چنگ او با ونديپ سمانير به م،ينده قرار او

 هدر و درخواست در يرو ادهيز گفتن، هودهيب يسخنها: پسندد ينم ما يبرا را ها نيا و است،
  2.»اموال، دادن
 يخرسـند  به بسته پروردگار يخرسند «: »فی رضا الوالد بِّ ضا الرَّ رِ «: داد خبر  او -
  3.»است پدر
 سـازد  يم پاك را دهان مسواك« :»لفم مرضاةٌ للربِّ ةٌ لِ مطهرِّ  السواکُ «: فرمود نيهمچن -
  1.»است پروردگار يخشنود باعث و

                                           
الدعاء، و باب استحباب حمداهللا تعالي بعد األكـل و الشـرب روايـت    بخش الذكر و ) 2734(مسلم . صحيح  است - 1

 .كرده است
 .بخش األقضية، باب النهي عن كثرة المسائل في غير حاجة) 1715(به روايت مسلم . صحيح است - 2
هيثمي ). 7831(حديث ) 6/177(و بيهقي در شعب اإليمان  2حديث ) 1/14(به روايت بخاري در األدب المفرد  - 3

در شمار راويـان آن عصـمه بـن محمـد اسـت كـه       : بزاز روايت كرده است: آورده وگفته) 8/136(در مجمع الزوائد 
 .روايتش متروك است
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ن التمسَ «: ديآگاهان نيچن را ما زين - نه ی عَ رضَ أَ ه و عنَ  رضی اهللاُ الناسِ  ِ خطِ سُ ضا اهللا بِ رِ  مَ
 خرسـند  او از خداونـد  باشد، خدا يخشنود خواستار مردم يناخرسند با كس هر« :»الناسَ 

  2.»كند يم خشنود او به نسبت زين را مردم و گردد يم
 شـوهرش  بـه  نسـبت  كه يزن به فرستند يم لعنت فرشتگان كه كرده مطلع را ما امبريپ -

  3.دهد تن] خواهد يم چه آن به[ شوهرش تا كند  يم يدور بسترش از و كند يم ينافرمان
ـ  انسـان  كه است دهيآگاهان را ما نيهمچن  امبررحمتيپ -  دسـت  از را فرزنـدش  يوقت
ـ  خود او و. ستين خشنود آن از پروردگار كه دينگو يزيچ دهد، يم  ميابـراه  پسـرش  يوقت

 سـت يگر يم ياپيپ و خت،ير يم اشك قطره قطره، شد، ريسراز چشمانش از اشك كرد فوت
, و إنّ القلبَ  العنيَ  إنَّ «: فرمود يم و  کَ فراقِـا بِ نَّ و إِ  نا,بُ رضی رِّ  ما يَ , و النقولُ إالَّ يحزنُ لَ  لَتدمعُ

 از پروردگارمـان  چه آن جز و است گنيغم دل زد،ير يم اشك چشم« :»حزنونملَ  يا ابراهيمُ 
  4.»مياندوهناك ميابراه يا تو ييجدا از يراست به ما م،ييگو ينم يزيچ دباش خشنود آن
 خشـم  از كه داده ادي را ما اش سجده يدعا در – او بر خداوند رحمت و درود – امبريپ
  5.مييبجو پناه اش يخشنود به خدا

                                                                                                           
بخش الطهارة و سـننها، بـاب   ) 289(بخش الطهارة، باب الترغيب في السواك ابن ماجه ) 5(نسائي . صحيح است - 1

صـحيح دانسـته   ) 3506(ي  شيخ آلباني در صحيح الجامع بـه شـماره  اند،  روايت كرده) 7(السواك، و احمد در مسند 
 .است

صـحيح  ) 6097(ي  ، بخش الزهد، آلباني در صـحيح الجـامع بـه شـماره    )2414(صحيح است، به روايت ترمذي  - 2
 .دانسته است

اح، بـاب  بخش النكـ ) 1436(بخش النكاح، باب إذا باتت المراة مهاجرة فراش زوجها، و مسلم ) 5193(بخاري  - 3
 .اند تحريم امتناعها من فراش زوجها روايت كرده

بخـش  ) 2315(بخش الجنائز، باب قول النبي، إنا بك يا ابراهيم لمحزنون، ومسلم ) 1303(بخاري . صحيح است - 4
 .اند الصبيان و العيال روايت كرده الفضائل، باب رحمته 

 .مايقال في الركوع و السجودبخش الصالة، باب ) 486(به روايت مسلم . صحيح است - 5
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  ها و حكم خرسندي ها، مرتبه درجه

ـ ياهم و واال بس يگاهيجا يخرسند! دوستان يا  از ياريبسـ  ي چرخـه . دارد بـزرگ  يت
 از اسـت،  حـق  راه رهـروان  يگاههايجا شمار در يخرسند گردد، يم آن گرد كين يكارها

 اسـت؟  واجب ايدارد؟آ يحكم چه اما. است m  V  U  T  S  Rl گاهيجا مراحل
  مستحب؟ اي

ـ م از خيمشـا  و علما«: ديگو يم باره نيا در) اهللا رحمه( هيميت ابن االسالم خيش ـ  اني  اراني
 واجب كه دارند، نظر اختالف سرنوشت و قضا از يخشنود ي مسأله در گرانيد و احمد امام
 بنـابر  و است، روان انهيم اعمال از يخشنود اول دگاهيد بنابر: نظرند دو بر مستحب؟ اي است

ـ ا جـه ينت. است مقربان اعمال شمار از دوم دگاهيد  و واحـب  خـود  يخرسـند  اصـل  كـه  ني
  1.»است مستحب شيواال يگاههايجا

 واجب آن اصل به توجه با. است اصل از واالتر يگاههايجا و اصل كي يدارا يخرسند
 خوب را اسالم ست،ين خشنود احكام و شرع و نيد ، امبريپ خدا، از كه يكس رايز«: است
  .»است افتهين در

ـ با دارد، مـان يا نيواپسـ  وروز خـدا  به كه يكتاپرستي مسلمان انسان هر نيبنابرا  يدارا دي
 واجـب  رايز باشد، فراهم ديبا يخشنود اصل است، ستهيبا نيا باشد، يخرسند از يي درجه
ديناً و  و باإلسالمِ  اً ربَّ  اهللاِ ِبِ  ن رضیَ اإليامن مَ  طعمَ  ذاقَ «:  امبريپ ي فرموده به استناد با است،

 به محمد از و نيد عنوان به اسالم از پروردگار، عنوان به خداوند از كس هر«: »بمحمدٍ نبياً 
  2.»است دهيچش را مانيا ي مزه باشد، خرسند امبريپ عنوان

                                           
 .از شيخ االسالم ابن تيميه) 10/40(مجموع الفتاوي، . ك. ن - 1
بخش اإليمان، باب الدليل علي أن من رضي باهللا رباً و بإلسالم ديناً و بمحمـد  ) 34(صحيح است به روايت مسلم  - 2

 .رسوالً فهو مؤمن
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¬  ®  ¯   °      ±  m      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ² : فرمـود  خداوند

¿  ¾   ½  ¼  »  º     Á  Àl )ــاء ــه«) 65: نس ــ ن ــت،ين نيچن ــه س  ب
 كننـد  داور خـود  انيم يهايريدرگ در را تو كه نيا تا آوردند، ينم  مانيا سوگند پروردگارت

 : فرمود نيهمچن. يخرسند است نيا. »شوند ميتسل كامالً و نباشند ريدلگ تو از سپس

 m   i  h  g  f  e  d  c  b   a  `     _  ~  }  |
    k  j    o  n  m   ll ) 59: توبه ( 

 بـه : نـد يبگو و باشـند  خرسند اند، داده آنها به امبرشيوپ خدا چه آن از اگر] شد يم چه[«
 و. »ميهسـت  خـدا  مشـتاق  فقـط  مـا  كنند، يم عطا ما به خود فضل از رسولش و خدا يزود

ــود  m  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹    ¸  ¶l : فرمـ
ـ پ يزيچ از آنها كه است سبب بدان نيا« )28: محمد(  خشـم  بـه  را خـدا  كـه  كردنـد  يروي
  .»ساخت نابود را اعمالشان زين او داشتند، كراهت او يخشنود از و آورد يم

 يخرسـند  سرنوشت، به يخرسند. است واجب آن ي هيپا و يخرسند ي درجه نياول پس
  .داد تن آن به ديبا لذا و دهيگردان واجب خدا را نهايا عت،يشر به

  .است نهفته اتيمنه از يخشنود در يحكمت چه ميبدان ديبا ما نيا از گذشته
ـ منه داشتن دوست كه همچنان نشده، وضع عتيشر در اتيمنه از يخرسند طبعاً ـ ن اتي  زي
 و. نـدارد  دوسـت  را فساد خدا. ندراد دوست و پسندد ينم را آن خداوند رايز ست،ين يشرع
 از خداونـد  كـه  دادند يم يجا دل در را ييها فتهگ منافقان. پسندد ينم بندگانش يبرا را كفر
 او يخشـنود  از و آورد يم خشم به را خدا كه افتادند ييزهايچ دنبال يحت. نبود خشنود آن

  .ساخت وتباه كشاند ينابود به را اعمالشان زين ا خد لذا بودند ناخرسند
 محمـد  به ردگار،پرو عنوان به خدا به انسان كه است نيا شده ثابت صراحتاً كه ييخشنود

 وضع بندگانش يبرا خدا چه آن از و باشد خرسند نيد عنوان به اسالم به و امبريپ عنوان به
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 از باشـد،  خشـنود  ييزهـا يچ كردن مباح اي واجبات الزام ،ييزهايچ كردن حرام مانند كرده،
 و شيسـتا  را خـدا  يوضـع  و حـال  هـر  در باشـد،  يراضـ  قـدر  و قضا و سرنوشت و خدا

ـ  افتـد  يم اتفاق چه هر بداند نيقي و كند يسپاسگزار  يآزار و درد چنـد  هـر  دارد، يحكمت
  .باشد داشته همراه
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  و سختي رفاهخرسندي در 

  د؟يگو يم شكر را پروردگارش يتنگدست و يسخت هنگام در انسان چرا بپرسد يكس اگر
  :است دگاهيد دو از پاسخ
 اسـت،  دهيآفر شكل نياستوارتر و نيباتريز به را زيچ همه خداوند كه ميبدان ديبا: نخست

 نيبنـابرا . اوسـت  خلقت از رايز م،يهست خشنود آن از ديايب شيپ چه هر خدا يكارها در و
 اظهار د،يايب شيپ مانيبرا ينديناخوشا ي حادثه اي كند، مقدر ما بر يوآزار درد اي انيز اگر

  .دارد يمتحك كند يم كه يكار هر و است ميحك خداوند چون م،يكن ينم يناخشنود
ـ مف شيبرا ييزهايچ وچه كند يم اصالح را انسان يزيچ چه داند يم بهتر خداوند: دوم   دي

 خـود  انسـان  كه است آن از بهتر خواهد يم و كند يم انتخاب انسان يبرا او كه يزيچ. است
 كانَ  إالَّ قضاءً  ؤمنِ ملِ  ضی اهللاِاليقَ  هِ يدِ فسی بِ ذی نَ والَ «: فرمود امبريپ ند،يگز يم بر خود يبرا

 در مانـدار يا انسـان  يبـرا  يريتقد هر خدا اوست، دست در جانم كه آن به قسم«: »خرياً له
 يگـر يد ارزشـمند  ثيحـد  در نيهمچن 1.»است آن در ريخ و است بهتر او يبرا رديبگ نظر

 دخرسـن  پروردگار عنوان به خدا از كس هر«: »اً ربّ  باهللاِ یَ ضِ ن رَ مَ  اإليامنِ  طعمَ  ذاقَ « : فرمود
  2.»است دهيچش را مانيا ي مزه باشد
 نماز  يذكرها در و كنند ادي را آن خود صبحگاهان و شبانه ذكر در همگان است ستهيشا
رضيتُ باهللا ربـاً و باإلسـالم  دينـاً و بمحمـدٍ ٍ «: نديبگو  »أشهد أن حممداً رسول اهللا« از پس

                                           
و ) 728(حـديث  ) 2/705(ابـن حبـان در صـحيحش    ، )19772(حديث ) 5/24(احمد در مسند . صحيح است - 1

آن را صـحيح  ) 3985(آلباني در صحيح الجامع . اند روايت كرده) 1817(حديث ) 5/196(ضياء مقدسي در المختارة 
 .دانسته است

بخش اإليمان، باب الدليل علي أن من رضي باهللا رباً و باالسالم ديناً و بمحمد ) 34(صحيح است به روايت مسلم  - 2
 .رسوالً فهو مؤمن
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ـ د عنـوان  به را اسالم پروردگار، عنوان به را خدا«: »نبياً  ـ پ عنـوان  بـه  را محمـد  و ني  امبري
  1.»خرسندم آنها از و پسندم يم

  خشنودي از خدا

 و يفرمـانبردار  و امبرشيپ از يخشنود بودنش، دگاريآفر و پروردگار از يخشنود يعني
: آورد دسـت  بـه  را هـا  نهيگز نيا كه يكس اساس نيا بر. شيدستورها برابر در بودن ميتسل

 از يخشـنود  او، از يفرمانبردار و امبرشيپ از يشنودخ خدا، بودن پروردگار از يخشنود
 است آسان اريبس ادعا و گفتن به نهايا البته. است نيراست قيصد او آن، به دنيگرو و نشيد
  !ستين يي ساده كار شيآزما هنگام و عمل در اما

 عبـادت  از يمنـد  تيرضا و او تنها داشتن دوست از يخشنود شامل خدا از يخشنود اما
ـ مط و آورد يرو او به باشد، داشته ديام او به و بترسد او از تنها ديبا انسان. ودش يم او  او عي

 و كند توكل او به تنها باشد، داشته دوست دل به را نهايا باشد، داشته مانيا او ريتدب به باشد،
. خدا از يخرسند است نيا باشد، خشنود كند يم مقدر شيبرا چه هر از بخواهد، ياري او از
 مقـدر  چه آن از تش،ياله و تيربوب از خشنودم، پروردگار عنوان به خدا از ديگو يم زبان به

 حـرام  زنا كه كرده حكم و فرموده خدا مثالً هستم؛ يراض آورد يم شيوپ كرده حكم و كرده
ـ ا اسـت،  واجـب  ومـادر  پـدر  به يكين واجبند، روزه و نماز است، حرام ربا است،  را هـا  ني

ـ قب از ييتنگناهـا  او بـود،  يراضـ  و نهـاد  گردن آن به ديبا پس ،است داده حكم خداوند  لي
  .ميباش خرسند آن به ما است آن ستهيشا كه است كرده مقدر ما يبرا يتنگدست و هايماريب

                                           
بخش الدعوات، باب ما جـاء فـي الـدعاء، إذا    ) 3389(بخش األدب، ما يقول إذا أصبح، ترمذي ) 5072(ابوداود  - 1

بخش الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح و إذا أمسي و نيز امام احمـد  ) 3870(أصبح و إذا امسي، و ابن ماجه 
 .اند روايت كرده) 19488(در مسند 
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  نبوتدر مقام  محمدخشنودي از 

 گـردن  دستورش به م،يباش او فرمانبردار م،ياوريب مانيا او به كه است نيچن يخشنود نيا
 رها او يسو به يريت و بود زنده امبريپ اگر كه نيا و م،يبدار تر يگرام جان از را وا م،يبنه
ـ  او يفـدا  را شيخو ي هيگرانما جان و ميشد يم رو روبه آن با يستيبا شد، يم  و ميكـرد  يم
  .ميمرد يم او از حفاظت يبرا

  .بس و ميكن مراجعه آن به يداور در م،يباش خرسند پاكش سنت از نيهمچن

  دي از اسالم به عنوان دينخرسن

ـ  دادن انجام به دستور و حكم گونه هر كه است چنان اسالم از يخشنود  نـدادن  انجـام  اي
 نداشـته  دل در يتينارضا گونه چيه و م،يريبپذ را آن كامل طور به هست، اسالم در كه يكار
 آن بـه  باشـند،  آن مخالف مردم شتريب چند هر باشد، ما خواهش برخالف چند هر و م،يباش
 احكام است الزم. باشند اطرافمان در دشمنان و ميباش غربت اريد در ما اگر يحت. ميبده تن
 م،يشـو  رو روبه نيد تمام مخالفت با چند هر آن ياجرا يبرا و م،يريبپذ يخرسند با را نيد

  .ميكن تالش

  خرسندي بودن اكتسابيسرشتي يا 

 ؟ياكتسـاب  اي است يفطر يخرسند ايآ ،ديآ يم شيپ يسؤال م،يپرداز يم هيقض نيا به يوقت
 دسـت  بـه  را آن خـود  توانـد  يم انسان اي بخشد؟ يم او به خداوند هست، انسان ذات در ايآ
  كند؟ يم كسب روح تيترب و تالش با اي اورد؟يب

 يفطر آن قتيحق به توجه با و ياكتساب آن سبب به توجه با يخشنود گفت ديبا پاسخ در
ـ م كاشـت  دلش در يخرسند درخت و كرد فراهم را آن اسباب انسان هرگاه. است  آن ي وهي
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 حاصـل  توكل چون گريد عبارت به. است توكل انيپا ي نقطه يخشنود رايز. نديچ يم زين را
 رسد، يم يخشنود به گردد، استوار گامش  توكل راه در كس وهر ديآ بار به يخشنود د،يآ
ـ  كـار  چه ديبا م،يبرس يخشنود به ميخواه يم: ديبگو يكس اگر لذا ـ  م؟يكن ـ با: مييگـو  يم  دي

ـ واگذار او بـه  را وكارها ديباش پروردگار ميتسل د،يباش داشته درست توكل نخست  آن و د،ي
  .ديآ يم وجود به خود يخشنود گاه
 واجـب  بنـدگانش  بـر  خداوند را يخشنود يباال يها درجه و واال يمنازل سبب منيه به

 چـون  پـس  نرسـند  مقام نيا به بسا چه مردم ترشيب و است، دشوار اريبس رايز است، نكرده
ـ  يخرسند كي: است بوده يخرسند نوع دو با همراه الجرم ابد،ي دست يزيچ به بنده  شيپ
  .آن از پس يكي و آن از

 هرگـاه  پـس  است، پروردگار از بنده يخشنود ي جهينت بنده از خداوند يخرسند نيهمچن
 كه است بزرگ يدر خدا از يخرسند. بود خواهد يراض ما از زين خدا ميباش يراض خدا از
 پرنعمـت  گـاه يجا دوسـتداران،  يزنـدگ  عارفـان،  شيآسـا  گـاه يجا شـود،  يم باز بهشت به

  .است دل يكارها نيبزرگتر از يكي واقع در و است، خداپرستان
ـ  يخرسند مقام به وقت چه انسان: دنديپرس معاذ بن ييحي از يوقت : داد پاسـخ  رسـد؟  يم

 من به اگر: ديبگو: سازد قانع پروردگار با معامله در اصل چهار بر را دخو نفس كه گاه آن«
 اگر و كنم يم عبادت يكن ميرها اگر خشنودم، ،يده كاهش را ام يروز اگر رم،يپذ يم ،يبده
  1.»...ميگو يم كيلب يخوان فرا مرا

                                           
 .روايت كرده است) 10/66(ابونعيم در حلية األولياء  - 1
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  با بيم و اميد خشنوديفرق 

 و يخشـنود . دارد اطـالع  و دانـش  يدرست از نشان رد،يبگ يجا دل در هرگاه يخشنود
 بهشت در انيبهشت كه است نيا آنها يتفاوتها جمله از ست،ين ديام و ميب مانند داشتن دوست

 آنهـا . هسـت  آنها با همچنان يخشنود اما ندارند، ايدن يدهايام مانند ييدهايام و ندارند ميب
 :»حزنـون ي والهم هميعل خوف فال«. شود يم جدا آنها از ترس و ميب روند يم بهشت به يوقت
 محـض  بـه  اما دارند، ترس ايدن در آنها. »شوند يم اندوهناك و نگران نه و دارند يترس نه«
 و بهشت از رونيب در چه يخرسند كه يحال در رود، يم نيب از نهادند، بهشت در يپا كه نيا

  .هست آنها با يتيوضع هر در رود، ينم نيب از  آن درون در چه
ـ ام و ميب: است ديام و ميب با يخشنود يتفاوتها از يكي نيا ـ دن دي ـ م در يياي  انيبهشـت  اني
 و برزخ در نه و ايدن در نه دارد، ادامه يخشنود اما شوند، يم جدا بنده از ييحالتها   ست،ين
ـ  بهشـت  به چون انسانها. شود ينم ليزا بنده از بهشت در يحت نه و آخرت در نه  رسـند  يم

 ورودشان با شد يم آنها ترس باعث چه آن هر رايز رسد، يم انيپا به زد،ير يم فرو ترسشان
 كه يحال در. اند آورده دست به داشتند را دشيام چه آن و مانند، يم امان در آن از بهشت به

 يزنـدگان  يمنـد  تيرضـا  با باشند، بهشت در چند هر بود، خواهد آنها با همچنان يخشنود
ـ ن داده، آنهـا  بـه  دارالسالم در چه آن و ششپادا به و خشنودند خدا از دارند، يي دهيپسند  زي

  .خرسندند

  خشنودي شرايط

 آزار بتيمص هنگام در گريد شد فراهم چون كه است آن يخشنود شرط ايآ: ميبپرس اگر 
 يبتيمصـ  مثالً نكشد؟ درد يكس كه است نيا آن يشرطها جمله از ايآ و بود؟ نخواهد درد و
  باشد؟ خشنود و ديايب شيپ شيبرا
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 يشرطها جمله از بلكه نكند، يدردمند احساس انسان كه ستين شرط: است نينچ پاسخ
ـ  هنگام ينديناخوشا و درد وجود در لذا نكند، اعتراض حكم به كه است آن يخشنود  شيپ
ـ  احسـاس  را دارو يتلخـ  كـه  نيا وجود با ماريب مثالً. ستين يتناقض بتيمص آمدن  كنـد  يم
 آن و ديآ يم كامل تيرضا با و نانياطم با ت،اس خرسند دارو مصرف از است، سخت شيبرا
  .چشد يم را آن يتلخ حال نيع در و رد،يگ يم را

 ايآ كند، يم يگرسنگ احساس اما. است شادمان و خوشحال گرفتن روزه از دار روزه انسان
 اسـت  خشنود روزه از او بلكه هرگز، كند؟ يم ناخرسند روزه از را او يگرسنگ درد احساس

  .دهد آزارش يگرسنگ كه نيا وجود با
 در كـه  يهنگـام  و رود يم خود تيرضا با رود، يم جهاد به خدا راه در خالصانه كه يكس

 يرو آن بـه  و اسـت  يراض عتشيشر و خدا احكام از است، خرسند ستد،يا يم جنگ دانيم
 در يپـا  از را او يخسـتگ  كنـد؟  ينم يدردمند احساس ايآ اما كند، يم عمل آن به آورد، يم
ـ م يغبارها و زخم خواب، آورد؟ ينم  را نهـا يا البتـه  كننـد؟  ينمـ  خسـته  را او كـارزار  داني

  .ابدي يم در و كند يم احساس
ـ  بـرود،  نيب از ينديناخوشا و درد د،يآ خاصل يخشنود يوقت كه ستين شرط پس  يحت
ـ  جهـاد  هنگـام  است ممكن واال اريبس يگاههايجا صاحبان از يبرخ  كـه  يدرد از روزه اي
 خشـنود  د،يكشـ  درد يعبـادت  در يكس اگر كه ستين شرط حال هر در. ببرند لذت كشند يم

  .نباشد

  راههاي خشنودي

ـ ا با پرمشقت، اما است، كينزد اريبس و بر انيم ياه ر يخشنود راه  و يسـخت  وجـود  ني
  :هست آن در العبور صعب ي گردنه سه اي دو اما ست،ين مجاهده راه از شتريب اش يدشوار
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  واال همت -1
  پاك جان -2
  .ديآ يم خدا يسو از چه آن هر به دل ساختن خشنود -3
 از و ابـد، يدر را پروردگـار  يرومندين و شيخو ضعف يوقت شود يم آسان بنده بر كار نيا
 كـه  بدانـد  و باشـد  مطلـع  پروردگار ييتوانا و خود يناتوان پروردگار، ييدانا و خود ينادان

  .احساس با و مهربان اريبس اوست و ت،اس دلسوز و مهربان بس او به نسبت خداوند
 و ميحكـ  يدانـا  خداونـد  گـردد،  يم خرسند كند، احساس و ابديدر را ها نيا يوقت انسان 

ـ چ چه است بنده صالح به يزيچ چه داند يم بهتر او است، مهربان ـ ا او، ضـرر  بـه  يزي  ني
 نيا. است كوترين و بهتر بخواهد شيبرا خداوند چه هر باشد داشته نيقي ديبا كه است انسان
 ي خواسته به باشد، داشته مانيا آن قتيحق به انسان يوقت اما رسد، يم ذهن به يگاه عبارتها

  .ابدي يم راه شيخو
 بـه  يبزرگـ  پـاداش  و رسـد  يم آن به دل به انسان كه دارد وجود مانيا از ييمقامها يگاه
 هسـتند،  هـا  شـه ياند مـان ه نهايا رود، يم باال اش درجه خدا نزد و كند يم افتيدر آن خاطر
ـ  تيهـدا  آن با و كند يم مالحظه ييزهايچ شد،ياند يم آن به انسان  عمـل  آن بـه  رد،يپـذ  يم

 است، تأمل و شهياند كار بلكه نكرده يكيزيف تالش كه يحال در رسد يم مقصود به و كند يم
 كه ابديرد شهياند به يوقت انسان. عبادتهاست نيبزرگتر از دنيشياند كه است خاطر نيهم به
 يخشـنود  بـه  باشـد،  داشـته  مانيا نيا به و است كوترين بهترو نديبرگز شيبرا خدا چه هر

  .است افتهي دست
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  دست يافتن به خشنودي 

 نيبهتر كند ريتقد و بخواهد تانيبرا خدا چه هر كه نيا به ديباش داشته مانيا كه است چنان
ـ  ام، گرفته يخطرناك يماريب دادم، دست از را كارم مرد، پسرم: دييبگو اگر است،  يآمـد  شيپ
 در و خـورده  رقم تانيبرا كه است يسرنوشت نيا كه ديبدان است الزم است، آمده شيپ ميبرا
  .است بوده تر دهيپسند و بهتر شما يبرا نيا قتيحق

ـ غ يزيچ خداوند اگر د،يابي ينم در را آن علت است، بهتر نيا چرا ديدان ينم بسا چه اما  ري
  !!نبود مصلحتتان به كرد يم مقدر تانيبرا را آن از

ـ  سـت، ين صـالحش  به يثروتمند چرا داند ينم برد يم سر به فقر در كه يوقت انسان  يوقت
 شيبـرا  يحـوادث  چه داد ينم دست از را او اگر داند ينم دهد، يم دست از را يكينزد دوست

  .آمد يم شيپ
 خـدا  انتخـاب  كه بداند و رداويب مانيا پروردگار علم و شيخو جهل به انسان هرگاه پس

ـ  تيرضا و يخشنود به است، خودش نتخاب از كوترين بهترو شيبرا  نـان ياطم و رسـد،  يم
  .ابدي يم

 شيخـو  بسـتر  در او چنـد  هـر  دهـد،  يم حركت را انسان محبت و يخرسند راه نيبنابرا
  .است رفته شيپ مرحله چند زديخ يم بر چون باشد، دهيآرم
 مقـام  از منـد  بهـره  يكسـ  كـه  يحال در بكوشند، كنند، كار شندبا يكسان دارد امكان يعني

ـ ا وجـود  با. دنبالش به وآنها افتد يم شيپ آنها از دل اعمال با است يخشنود  در او كـه  ني
ـ ا بـه  و بـوده  خرسـند  خداونـد  از او كه رايز ت؛يفعال و كار حال در آنها و بوده بسترش  ني

 خدا به كار نيا با است، شده استوار دلش در نشمايا و داشته مانيا او به است، دهيشياند يم
 كنند، يم كار زين آنها ندارند، را مفهوم و تصور نيا و شهياند نيا گريد كسان. شود يم كينزد

  .اند دهينرس سطح نيا به اما كنند، يم عبادت
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  ديگر اندامها اعمالاعمال دل و 

 شود، لينا ييها درجه به خدا نزد تواند يم آن با انسان كه چرا است، مهم اريبس دل اعمال 
 هرگز كه  ستين معنا نيبد نيا البته باشد، نداده انجام يكار عمالً و باشد نشسته كه يحال در
 كـه  باشـند  يگريد كسان است ممكن بلكه نه، نخواند، ينماز هرگز و ندهد انجام يكين كار
 زهيپـاك  را مساجد كنند، حج و بدهند صدقه بخوانند، نماز شتريب يعني كنند، كار شما از بشتر
 باشـند،  شـما  از نترييپا درجه و مرتبه لحاظ از اما دهند، انجام گريد يطاعتها و دارند، نگه
  !چرا؟
 جهت آن از و د،ياوريب دست به را يباالتر مراتب خدا نزد ديتوان يم دل اعمال با شما رايز
  .برد يم باال را انسان گريد اندامان كار از شتريب مواقع ياريبس در خود دل كار كه

 يدار زنده شب و روزه شب، نماز همه از شتريب كه نيا خاطر به قيصد ابوبكر نمونه يبرا
ـ م در بسا چه رايز است، فتادهين شيپ ياسالم امت از داشت  هـم  يگـر يد يكسـان  آنهـا  اني
 بـه  بـوبكر ا امـا  انـد،  داشـته  شتريب مثبت يها  تيوفعال مراسم و عبادات ابوبكر از كه اند بوده
  .ربود آنها از سبقت يگو بود، گرفته آرام دلش در كه يزيچ خاطر
 بـاالتر  ندارنـد،  را آن كـه  يكسان از را او ابد،ي تحقق انسان ي  نهيس در اعمال نيا اگر پس

ـ  شـما . داشت توجه آن به ديبا كه است ييزهايچ نيا... برد يم ـ  نمـاز  يوقت ـ خوان يم  بـر  دي
ـ كن يم جمرات يرم د،ييرو يم و دييآ يم د،يريگ يم  وزهر د،يكن يم ركوع و ديزيخ يم  دور د،ي

 ييكارهـا  دل ي هيقضـ  در اسـت،  بـدن  ياندامها اعمال نهايا د،يريگ يم وضو د،يگرد يم كعبه
 الزم كـه  نيا وجود با است، آن از واالتر و باالتر بلكه ست،ين تر تياهم كم نهايا از كه هست
  .گردند جمع هم با دو نيا است



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

178

 كه يكس از باالتر رسد يم يمراتب به شيخو مانيا و تفكر تأمل، يركيز با انسان يگاه اما
 حركـت  را انسـان  محبت و يخشنود راه«: ديگو يم ميق ابن. دارد ياندام اعمال او از شتريب
  1.»!برد يم شيپ را او مرحله چند باشد،و دهيآرم خود بستر در او چند هر دهد يم

ـ بگو خود درون در و شدينديب شيخو شتنيخو با انسان اگر  از فتـد يب ياتفـاق  هـر  كـه  دي
 ،يدان يم بهتر ايخدا ديبگو و است بهتر او يبرا نيا كه است مطمئن است، خشنود پروردگار

 ومـن  يهسـت  عـزت  صـاحب  تو ،ييتوانا تو ناتوانم من ،يهست مطلق يدانا تو دانم ينم من
 در كند، تكرار خود با و باشد داشته را احساس نيا خود دل در همچنان و مقدار، يب و خوار
 يـي واال درجات به خدا نزد را او نيهم تفكر، و تأمل يعني بپروراند، را احساسات نيا دلش

 او از يكـ يزيف يكارها لحاظ از گرانيد چند هر گرداند، يم كينزد خدا به را او رساند، يم
  .باشند فعالتر

  خشنودي مقامهاي

 نظـر  در انسان يبرا خدا چه هر به تيرضا و يخشنود ملهج از: دارد ييمقامها يخشنود
 به يخوب به توانند يم زين مردم ي عامه را مقام نيا. است داده او به كه ييروز مقدار و گرفته
  .آورند دست
 كـه  اسـت  يـي  مرتبه آن از باالتر و... است ياله قدر و ازقضا يخشنود: باالتر ي مرتبه اما
 و تياهم يب شيبرا رخدايغ يعني اوست، از ريغ چه هر يجا به كند بسنده خداوند به انسان

  .باشد خشنود اوست، از ريغ چه هر برابر در خداوند از باشد، توجه رقابليغ
 شيبرا خدا چه هر از يخشنود داده، او به و كرده او قسمت خدا چه آن از يخشنود پس
  .اوست ريغ چه هر يجا به خدا از يخشنود و كرده مقدر

                                           
 .از ابن قيم) 2/176(مدارج السالكين، . ك. ن - 1
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 بسا چه و برسند، آن از درجه كي به توانند يم مردم از يبرخ كه است ييگاههايجا ها نيا
 نتوانند و برسند يي درجه ي مهين به است ممكن يحت يبرخ ند،يآ لينا بعد ي درجه به نتوانند
  .كنند يط را آن يمابق

 لحـاظ  از امـا  باشـد،  يراض كرده او قسمت خداوند كه يهمسر از يكس است ممكن مثالً
. باشند خرسند يزندگ از است ممكن زين يبرخ نباشد، خشنود كرده نييتع شيبرا كه يقوقح
 شـده،  مقـدر  شـان يبرا كه يي حادثه از يگروه كه همچنان. نباشند خرسند قدر و قضا از اما

 چـه  باشـند،  ناخرسـند  آمده، شيپ يگريد زيچ در كه ينديناخوشا ي واقعه از ما خشنودند،
 در نتوانـد،  ييبايشك فرزندش دادن دست از در اما باشد، بايشك والشام شدن دهيدزد بر بسا
 و موفقنـد  جنبه كي از شده، مقدر شانيبرا چه آن به توجه با مردم يبرخ ييبايشك ي هيقض
  .ناموفق جنبه كي از

  هاي خشنودي درجه

 پرسـتش  از يينارضا و پروردگار عنوان به خدا كردن قبول ،يخشنود يها درجه جمله از
 ديبا انسان ست،ين آن از ريغ يراه چيه و است ياسالم ي دهيعق تيمركز نيا. است خداريغ
 كـه  كند احساس ديبا ريناگز. نپسندد را يگريد يخدا چيه و باشد مطمئن و خشنود خدا از
 مشـركان  كـه  را ييزهـا يچ اي كافران انيخدا اي بودا و نديگز يم بر پروردگار عنوان به را او
 چـه  هـر  در و ردينپذ را او از ريغ و باشد خشنود اهللا يپروردگار از. سنددپ ينم پرستند، يم
  .بخواهد او از را شيازهاين و ابدي نانياطم او به كند يم
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  أي خرسندي از خدا قبرپرستان و قضيه

ـ  يخرسـند  از قبر بندگان ه،يصوف انيافراط كه دينيب يم نيبنابرا ـ ز بند،ينصـ  يب  در آنهـا  راي
 بـه  شـان يازهاين كـردن  برآورده در لذا اند، افتهين نانياطم پروردگار وانعن به خدا از قتيحق
ـ  توكل آنها بر گرفتند، يم كمك خواستند، يم آنها از آوردند، يرو خيمشا و اياول  كردنـد،  يم
 ديام آنها از را ييزهايچ د،يآ ينم بر آنها ي عهده از خدا جز كه داشتند ديام آنها از ييزهايچ

 هـا  مـرده  از پرستند، يم را قبرها ها نيا ست،ين آن انجام به قادر يكس وندخدا جز كه داشتند
 خـود  مطلـق  پروردگار را او اگر رايز ستند،ين خرسند پروردگار عنوان به خدا از دارند، ديام
 امـا  خواسـتند،  يم كمك او از كردند، يم توكل او بر تنها و خواستند يم او از تنها دانستند يم

! فـالن  يا: نـد يگو يم قبرند، در كه يوقت هم آن شوند، يم شدگان دهيآفر دامن به دست آنها
 قبـول  خود پروردگار عنوان به را خدا شما ايآ ديپرس ديبا! برس دادمان به! فالن يا كمك،
 بـه  مربـوط  اعمال متخصص معتقدند هيصوف م،يصاحبدالن ما نديگو يم نيا از گذشته د؟يدار
  !!اند كرده سد فا د،يتوح يعني اساس از را كار آنها كه يحال در تخصص، كجاست اما! دلند

  و نقش قوانين وضعي در حكم خشنودي از خدا

 mÁ           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  l)پروردگــار خــدا از ريــغ ايــآ بگــو«) 164: انعــام 
 سرور منظور«: ديگو عباس ابن »است؟ زيچ همه پروردگار او كه يحال در بخواهم، يگريد
ـ بگ را يگريد پروردگار خدا از ريغ چگونه است، هال و ـ چ همـه  كـه  يحـال  در  رمي  او را زي

  .»ده؟يآفر

 m  u  t   s  r  q  p   o  nl )ــام ــو«) 14: انع ــآ بگ ــغ اي ــدا از ري ــه خ  ك
ـ  معبود، خدا از ريغ ايآ يعني »رم؟يبگ يگريد دوست است نيزم و آسمانها ي ندهييآفر  اور،ي
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 دوسـت  شـامل  يدوسـت  يمعنا به مواالة از اًيول »كنم؟ دايپ خود يبرا يگريد پناه و گرياري
  .شود يم كردن يرويپ و داشتن

 mi  h  g  f    e  d  c  b   a  ` l) از ريغ ايآ«) 114: انعام 
 »كـرده؟  نـازل  شما بر ليتفص به را كتاب كه است او كه يحال در بخواهم يگريد داور خدا
 و او كتـاب  به توجه با كه خدا يجا به كند، يداور شما و من نيب تا رميبگ يگريد داور ايآ

  .كند قضاوت امبرشيپ سنت
ـ  سيسـو  ا،يتاليا قانون پسندم، يم را شده وضع قانون من: ديبگو يكس اگر  و...  آلمـان  اي

ـ  يكس نيچن ايآ كند، حكم ما انيم قانون نيا دهم يم تيرضا من رهيغ  و تيرضـا  توانـد  يم
 ايآ«: دارد يهمخوان او با هيآ نيا ايآ!! ؟.. شود شاملش وردگارپر عنوان به خدا از يخشنود

 شـما  يبـرا  ليتفصـ  به را كتاب كه اوست كه يحال در بخواهم را يگريد داور خدا يجا به
ـ  يخرسند اظهار خدا از كه يكسان هستند مردم انيم در پس »است؟ فرستاده فرو  كننـد  يم
 و رنديگ يم دهيناد را آن يها هيپا نيبهتر و نيد قواعد نيبزرگتر از يكي شانيرفتارها در اما
 حاكم به ديبا خشنودم، رب عنوان به خداوند از: دييگو يم يوقت شما. كنند يم مخالفت آن با

ـ ن او بودن ـ بده تيرضـا  زي ـ ز. دي  آن از تنهـا  حكـم « ) 57: انعـام  (m¢  ¡  �  ~ l   راي
  .است ستهيشا خدا يبرا تنها تيحاكم و كردن حكم يعني. »خداست
 تانيخشنود كجاست پس مييگو يم او به م،يريگ يم حاكم را يوضع قانون ديبگو يكس اگر

 از ياريبس كه د،يابي يم در د،يكن دقت امور نيا در چون گاه آن پروردگار؟ عنوان به خدا از
 محمـد  از و نيد عنوان به اسالم از پروردگار، عنوان به خدا از يخشنود كنند يم ادعا مردم
ـ غ حكـم  و كننـد  يم مخالفت خدا حكم با سپس اند، كرده حاصل را امبريپ انعنو به  را او ري
 يرو عبـداهللا  بـن  محمـد  سـنت  از اند سنت مخالف كه هستند يكسان مقام نيا در رند،يپذ يم

 اما ند،يگرا هم و يهمرأ آنها با و لنديمتما گريد انياد اصل به كه هستند زين يكسان گردانند،
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 عنـوان  بـه  محمـد  از و اسالم از خدا، از يخشنود: كجاست مهم عنصر سه نيا انيم نيا در
   امبر؟يپ و نيد و پروردگار
! كردند اتخاذ گريد دوستان اهللا يجا به آنها كه نيا است، نيمشرك فيتوص از سرشار قرآن

ـ ا گـرد  اسـالم  مدار است، يدشمن و يدوست يدرست مان،يا تيتمام شمار از كه يحال در  ني
ـ غ پرسـتش  از و رديبپـذ  را خدا پرستش دل و جان با انسان هك گردد يم  ناخرسـند  او از ري

  .باشد

  قبول كردن خدا و خشنودي از او

ـ ا فرق و او جانب از يخرسند و رب عنوان به خدا رفتنيپذ ي درباره اكنون  سـخن  دو ني
 اما ،ميكرد صحبت رب عنوان به او كردن قبول و خدا از يخشنود ي درباره شتريپ: مييگو يم

 خداوند، كردن قبول ميگفت آغاز در. كرده مقدر كه چه هر  به تيرضا يعني خدا از يخشنود
 كـرده  وضـع  چه هر به و اوست حكم تنها حكم و معبود، تنها و است اله او كه ميريبپذ يعني

  .ميبده تن
 از شـما  مـثالً  م،يباشـ  تمنديرضـا  قـدرش  و قضـا  از كـه  است چنان خدا از يخشنود اما
ـ ا. ديهست خشنود كرده مقدر و آورده شيپ تانيبرا چه آن در گارپرورد  يخرسـند  گونـه  ني
 عنـوان  بـه  او از يخشـنود  اما. گردند وارد آن در كافر هم و مانداريا انسان هم است ممكن

  .است مؤمن يبرا تنها پروردگار
 نفس تبيمص هنگام كه دينيبب يكافر اي باشد، خشنود قدر و قضا از ديابيب يمشرك بسا چه
 يكسـان . اسـت  بـوده  قدر و قضا نيا كه ستين يبحث يجا ديبگو يحت و كند، كنترل را خود

 قضا به نمازگزاران يبرخ از شتريب بسا چه. اند نرفته ركوع به هرگز و خوانند ينم نماز هستند
  ...!!شود يم افتي ليقب نيا از يآر باشند، داشته مانيا قدر و
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ـ ربوب قبـول  و خدا از يسندخر: همند با زيچ دو ريناگز پس  در او از يخشـنود  و او، تي
. است ماندارانيا  مخصوص چون است باالتر و تر واالمقام نخست ي درجه قدر، و قضا مقام
 انسان در تواند يم قدر و قضا به تيرضا چون. است مشترك مؤمن و كافر نيب دوم ي درجه

ـ نيبب است ممكن كه معنا نيبد ابد،ي وقوع يدرست به كافر و مانداريا  كـافر  يانسـان  رفتـار  دي
ـ ا. اسـت  خشنود آن از و قدر و قضا به معتقد نيا دييگو يم كه است چنان  درسـت  البتـه  ني
 ديترد يب كه... قدر و قضا از يراض باشد يكافر است ممكن ميندارين اشتباه به را خود. است

  .است تهرفينپذ دل به پروردگار عنوان به را خداوند اما ، ندارد ياعتراض
ـ ا كـس  هر است، واجبات نيمؤكدتر امت اتفاق با رب عنوان به خدا از يخشنود پس  ني

  .ستين درست زين عملش و اسالم نباشد درست موردش

  سرنوشت وجودي و سرنوشت شرعي

  دارد؟ يحكم چه باشد، قدر و قضا از يخرسند همان كه خدا از يخرسند
 قضا اي سرنوشت نوع دو: مييبگو سخن شتريب ياندك قضا و سرنوشت ي هيقض در ديبا ابتدا
  .يوجود يگريد و يشرع يكي دارد، وجود

m  i  h  g  :است گذاشته بندگانش يبرا خداوند كه است آن يشرع سرنوشت اي قضا

n  m    l  k  j l) او جـز  كـه  كـرده  اقتضـا  چنان پروردگارت«) 23: اسراء 
 اسـت،  كرده وضع ما يبرا را آن و كرده حكم »ديكن يكين مادر و پدر به و دينپرست را يكس

 آن بنـد يپا بندگان است ممكن يشرع يقضا نيا م،يكن يكين مادر و پدر به كه خواسته چنان
  .شود يم يچيسرپ آن از بسا چه قتيحق در. نباشند اي و باشند

 بخواهد اي كند اقتضا ر يكس مرگ خدا چون است، »كونيف كن« همان يوجود سرنوشت
ـ  گردد ثروتمند يكس اي ابد،ي شفا اي شود، ضيمر ند،بما زنده يكس ـ  ازمنـد، ين اي ـ ا اي  جـا  ني
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. شـود  ينمـ  اش اراده مانع كس چيه بخواهد، را نهايا چون برآرد، يخشكسال اي ببارد، يباران
  : ابدي يم وقوع حتماً و افتد، يم اتفاق حتماً شود، ينم آن خالف است، يوجود يقضا نيا

 mÁ  À  ¿     ¾  ½    ¼     Æ  Å              Ä  Ã  Âl )82: يس (  
 وجـود  به درنگ يب و باش ديگو يم آن به بخواهد يزيچ اگر كه است چنان خدا ي اراده«
  .كند يم اجرا خواهد، يم كه را چه آن »ديآ يم

 مانيا ركن و اسالم ي هيپا رايز باشد، يقطع و تيرضا مورد ما يبرا ديبا زين يشرع يقضا
  : ميبده تن آن به ديبا يتيضد و زيست اعتراض، گونه چيه بدون است،

 m  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼l )مـان يا سـوگند،  پروردگـارت  بـه  نه،«) 65: نساء 
 حكم چه آن به گاه  آن و كنند، داور داده، رخ نشانيب چه آن در را تو كه نيا مگر آورند ينم
  .»گردند ميتسل و باشند نداشته ياعتراض چيه يا دهكر

  فرق ميان خشنودي و شكيبايي

 توجه با آن، برابر در ييبايشك و مقدرات از يخشنود ابراز: دارند ييتفاوتها هم با دو نيا
 سـخن  لـذا . ستين يي ساده كار آن و است ييبايشك از باالتر يي درجه يخشنود نكته نيا به

 نبـودن  سـاده  ي هيقض نيهم بر حمل ستين واجب مقدرات در يشنودخ گفته كه دانشمندان
  .شود يم آن

 ي همـه  رايز است، نگردانده واجب خود بندگان بر را بتهايمص و مقدرات از يخشنود خدا
  كـرده  واجـب  آنهـا  بر را ييبايشك اما ندراند، را درجه و مقام نيا به دنيرس ييتوانا بندگان
  .دارند فرق هم با بنگرد قيدق كس هر كه است
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  مواظـب  كـامالً  و كنـد  يم شهيپ ييبايشك بكشد بتيمص درد و يتلخ چند هر انسان يگاه
 نكند، چاك را خود ي نهيس نكند، بلند هيگر به صدا د،ينگو يستيناشا اي خطا سخن كه است
 كه است يكس نيچن دارد، يم باز كارها نيا از كي هر انجام از را خود نبرد، را خود يموها

  .است بايشك گفت دياب
ـ ي ؟است دهيرس يخشنود ي مرحله به ايآ است؟ خرسند او ايآ ديپرس ديبا باز اما ـ آ يعن  اي
  است؟ افتهي دست  بتيمص نيا برابر در يخرسند و نانياطم و آرامش از يمامق به

ـ  اي كينزد يشخص مرگ بتيمص هرگاه مثالً رسند، ينم مرحله نيا به همه مردمان  يگرام
 ياعتراضـ  كـردار  بـه  نه گفتارو به نه ستين روا د،يكن شهيپ ييبايشك است الزم ديآ يم شيپ

ـ كن پـاره  را خـود  ي قهي اي! باد نينفر ،يوا: دييبگو كه نيا مانند د،يبكن  را خـود  يموهـا  د،ي
 تيضـد  واجـب  ييبايشك با كارها نيا رايز ست،ين روا يزار اديفر خود، يرو زدن د،يبكش
  .است واجب: گفت ديبا پاسخ در دارد؟ يحكم چه صبر يمواقع نيچن در ديبپرس اگر. دارد
ـ مو و يزار ليقب از دارد، منافات ييبايشك با كه يزيچ اما ـ غ و هي  دارد؟ يحكمـ  چـه  رهي
 يينـاروا  حركـت  و كار گونه هر از و كند يم كنترل را شتنيخو كه يكس. است حرام: پاسخ
 و آرامش درون در او ايآ اما است، داده انجام بوده، واجب را چه آن مييگو يم كند يم زيپره
ـ آ گـر يد عبـارت  بـه  اسـت؟  خوشحال سرنوشت به نسبت ايآ اي دارد؟ كامل نانياطم  بـه  اي

 نيهم به رسند؛ ينم درجه نيا به مردم شتريب. است يمنف پاسخ است؟ دهيرس كامل يخشنود
 برسـد،  آن بـه  كـس  هـر  اما نكرده، واجب بندگانش بر را درجه نيا خداوند كه است سبب
  .دارد يبزرگ گاهيجا
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  انواع خشنودي  از سرنوشت

  : است نوع سه سرنوشت و قضا از يخشنود«: ديگو يم) اهللا رحمه( هيميت ابن االسالم خيش
 يخرسند دارد؟ يحكم چه عبادتها از يخرسند اظهار: عبادت و طاعت از يخشنود -1
  .ستا عبادت و طاعت خود ينيد عمل از يمند تيرضا اظهار از

ـ  و اسـت  مسـتحب  اي است، شده سفارش كه است همان نيا: بتهايمص از يخشنود -2  اي
  .است يخشنود اول ي درجه همان و ييبايشك يي هيهمپا كه است آن واجبش واجب،
 آرامـش  با كه است آن -ميگفت كه جنان – بتيمص هنگام در يخشنود باالتر ي درجه اما

 از يانـدك  شـمار  جـز  اسـت،  الوصول صعب درجه نيا: است همراه يدرون كامل نانياطم و
 چـون  نكـرده،  واجـب  را آن خـود  لطـف  و يمهربـان  به بنا خداوند. رسند ينم آن به انسانها
  1.»ندارند را آن ييتوانا
 دارد؟ يحكم چه ينافرمان و يهرزگ كفر، از تيرضا و دادن تن: بتيمص از يخشنود -3
 انكـار  را آن و اسـت  خرسند كه آن حال و نديب يم خود ي خانواده در را يناپاك يكس يوقت
 بـا ... كنـد  يم صحبت جوان يپسرها با... است بار و بند يب دخترش كه نيا از مثالً. كند ينم

ـ ب حجـاب  بدون همسرش اي... است خرسند... رود يم رونيب جوان پسر ـ  روني  واو... رود يم
ـ كن بـا  را جوان يپسرها خانه در. ندارد يتيشكا ـ  زاني  كنـد،  ينمـ  اعتـراض  بـاز .. .نـد يب يم

... اسـت  حرام ينافرمان و گناه از يخرسند... است ينافرمان خود نيا.... كند ينم يناخرسند
  .است كفر كفر، از يخرسند... است ينافرمان ينوع خود كار نيا

                                           
 ).10/482(مجموع الفتاوي از شيخ االسالم ابن تيميه . ك. ن - 1
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 دسـتور  انسـان  يحت ست،ين روا دارد؟ يحكم چه ينافرمان و گناه از يخرسند اظهار پس
 يبـرا  را كفـر  ، ندارد دوست را فساد خداوند. باشد زانيگر و زاريب گناه و ينافرمان از افتهي

  ...است دشمن ستمكاران و ستم با ندارد، دوست را تجاوزگران پسندد، ينم بندگانش
 يهـا  جهينت به اكنون. آن انواع و يخرسند يها درجه مبحث يبرا بود يحيتوض كوتاه نيا
  .ميبپرداز آن

  نتايج خشنودي

  :است نيچن آن نيمهمتر. دارد ياديز اريبس جينتا و ها هبهر يخشنود
 مردمـان  ي همه از شتريب امبريپ. او به يخوشحال و يشادمان پروردگار، از يخشنود -1
  . بود وخوشحال شادمان او وجود به و د خشنو خداوند از

ـ عبود قـت يحق در. اسـت  كامـل  تيعبود مقام در يخشنود  توكـل،  ،ييبايشـك  بـدون  تي
  .ابدي ينم كمال خدا به ازين و يوفروتن يخشنود

 بـار  خـود  نيا آورد، يم بار به را انسان از پروردگار تيرضا نيريش ي وهيم يخشنود -2
 يخرسند. است تيعبود لذت. اوست به انسان يخوشحال و يشادمان ،يخوشبخت بر يافزون
 پرستد يم را او كه يكس از خداوند. شود يم موجب را انسان از خدا يخشنود خدا از انسان
ـ  كنـد،  درخواست كند، اصرار بخواهد، او از انسان يوقت -است خشنود   كنـد،  البـه  او شيپ
  .آورد يم يرو او به زين خداوند

 آسـوده  يشـان يپر و يافسردگ ،يآشفتگ دل و غصه اندوه، و غم از را انسان يخشنود -3
ـ  يتمنديرضـا  و يخشنود ي لهيوس به يويدن بهشت در منظر نيا از. كند يم  بهشـت  از شيپ

ـ  شيآسـا  و نـان ياطم آرامش، به منجر يخشنود. شود يم باز انسان يرو هب ياخرو  و يقلب
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ـ ترد و يآشفتگ ،يشانيپر سبب هك يناخرسند برخالف. شود يم انسان يدرون  ينـاآرام  و دي
  .گردد يم دل

ـ  انسان دل به را يآرامش يخشنود پس ـ  يارزان  يگـر يد ي لهيوسـ  چيهـ  بـه  كـه  دارد يم
 بـر  آرامش يوقت رايز ندارد؛ وجود دل يبرا ازآن سودمندتر يزيچ چيه و ست،ين ريكانپذام
 گردد، يم آسوده خاطرش ابد،ي يم صالح و يدرست احوالش و حال بگستراند، هيسا بنده دل
  .دهد يم ادامه يزندگ به يفراخ و يراحت ت،يامن در و

 ليمسـا  و احكـام  و عيشرا امور در پرورگار با لجاجت و زهيست از را انسان يخشنود -4
 چـرا  كـرد؟  ينافرمـان  افـت، ي دستور سجده به يوقت چرا سيابل مثالً. بخشد يم ييرها ينيد

  رفت؟ينپذ
ـ آفر خـاك  از كه يبشر يبرا چگونه گفت خود زعم به بود، دهينرس يخشنود به او  يا دهي

ـ ن نوناك. ديانجام خدا دستور برابر در اعتراض به سيابل يناخرسند كنم؟ سجده  منافقـان  زي
 يچندهمسر و حجاب ربا، ي درباره خدا احكام از شانيها گفته و ها نوشته در كه ما روزگار
  .اند نهاده گام پروردگار با يدشمن و ييجو زهيست يواد به واقع در كنند، يم يناخرسند اظهار
 زبـان  بـه  را آن يروشـن  بـه  چنـد  هـر  ؟يا گردانـده  واجـب  مـا  بـر  را نيا چرا نديگو يم
 عتشيشـر  احكـام  سـر  بـر  پروردگـار  بـا  يدشـمن  محور گرد به سخنانشان اما... اند ارودهين
 آرامش دشت سبز به را او و سازد يم رها زيست و جنگ نيا از را انسان يخشنود. گردد يم

  .برد يم پروردگار با يوآشت
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. است نآ يها بهره از نيا و زد،يانگ يم بر بنده در را پروردگار عدالت حس يخشنود -5
ـ  تو يقضا« :»عدلٌ فیّ قضاؤک«: فرمود نكته نيا به توجه با امبريپ  مـن  ي دربـاره ! ياله

  1.»است عادالنه
ـ ب انصاف ي جاده از و داشته روا ستم نباشد، خرسند پروردگار عدالت از كه كس آن  روني
ـ بر. است عادالن نيعادلتر شيسزا در يحت خداوند. است رفته  چـه  دزد درسـت  شـدن  دهي
 بـه  عقوبـاتش  و مكافـات  در زين و قضاوتش در خدا است مكافات يمقتضا دارد؟ يتحكم

  .ستين روا اعتراض كدام چيه در است، كرده حكم عدالت
 آن دوسـتدار  و خواستار انسان كه است يزيچ رفتن دست از خاطر به اي يناخشنود -6
 ناخشـنود  آن از و دانـد  يم نديناخوشا را آن كه است يزيچ آمدن شيپ خاطر به اي و است
 هرگاه كه رديگ يم فرا را او يآشفتگ ينوع و ينگران است ناخرسند كه يكس نيچن نيا. است
ـ  دهد رخ شيبرا ينديناخوشا امر ـ چ اي  گرفتـار  بدهـد  دسـت  از دارد دوسـت  كـه  را يزي

 و يخشـنود  نعمـت  از منـد  بهـره  اگـر  كـه  يحـال  در. گردد يم يروان يآشوبها و هايناراحت
ـ ايب شيپ شيبرا ينديناخوشا امر هرگاه باشد، يخرسند ـ  د،ي ـ چ اي ـ  كـه  يزي  از خواهـد  يم
 دهد، ينم رنج را او يناراحت و درد آزار نه و يبخت رهيت و يروز هيس احساس نه برود، دستش

ـ چ رفـتن  دسـت  از بـا  كـه  چنان كند، يم دور او از را آزار و درد يخشنود همان رايز  يزي

m   ¹ : نكنـد  گـم  را خـود  يشادمان اثر بر يزيچ آوردن دست به با و نگردد اندوهناك

Á  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º  l)ديا داده دست از چه آن بر تا «) 23: حديد 
  .»دينگرد شادمان است داده شما به چه آن سبب به و دينشو اندوهناك

                                           
حـاكم  . اند روايت كرده) 1877(حديث ) 1/690(و حاكم در مستدرك ) 4306(حديث ) 1/452(احمد در مسند  - 1

حـديث  ) 10/169(نيـز طبرانـي در معجـم كبيـر     . انـد  حديث درستي است كه بخاري و مسلم نقل كـرده : ستگفته ا
)10352.( 
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 كـرده،  يگـذار  نرخ شده، مشغول ببندد، يمانكاريپ قرارداد خواهد يم نفر كي ديكن فرض
 يگريد كس يعني دهد، يم دستش از ناگاه سپس است، گذاشته اسناد شده، خسته ،كرده كار
 يوقت يشخص نيچن شود، برنده مناقصه در يگريد كس... شود ينم او بينص رد،يگ يم را آن
ـ  داشـت؟  خواهـد  يالعمل عكس چه... باشد يخرسند يژگيو از مند بهره ـ گو يم ـ ا: دي  يرادي

 و يخشـنود  اگر... بود شاكر را خدا ديبا حال هر به... ديآ يم گريد يكي رفت كه نيا ندارد،
ـ  دشـوار  اش يزندگ و روز رهيت يكس يچن... نباشد يتمنديرضا  خـواب  بـه  شـب  گـردد،  يم
 گريد مانند... تابد ينم بر را همسرش با گفتن سخن يحت... افتد يم خوردن غذا از... رود ينم

  .گردد يم وتار رهيت زگارشرو شود، صحبت هم او با يدرست به تواند ينم كسان
ـ  چـون  دارد، بـزرگ  اريبس يي دهيفا آن يوجود قتيوحق يخشنود قتيحق در پس  يوقت

ـ يخ يتمنديرضـا  و قناعـت  كه نجاستيا ماند؟ يم چه ابد،ي انيپا و برود دست از يزيچ  يل
 أسي غبار دينبا گردد، غصه و اندوه ميتسل شيها رفته دست از يبرا دينبا انسان. است ديمف
  .است شده نوشته و ريتقد در زيچ همه رايز كند، كيتار را اش شهياند آسمان اندوه و

 يآدم چون. كند يم باز انسان يبرا حسادت و نهيك تقلب، از ييرها به يراه يخشنود -7
ـ ا به همچنان نباشد، خشنود كرده بشينص خدا چه آن از و نرسد يدرون تيرضا به اگر  و ني
ـ  يبـاق  حسـدورز  و تنگ چشم وستهيپ و. دارد گرانيد به چشم كند، يم نگاه آن  و مانـد  يم

 تمـام  كـه  اسـت  يناخرسند نيا كه آن حال. كند يم گرانيد ينعمتها و يفراخ زوال يآرزو
  .برد يم فرو يشخص نيچن درون و دل به را ها وسوسه نيا

 عملـش  و حكمت و ياله قدر و قضا در كه رساند يم يگاهيجا به را انسان يخشنود -8
 هـر  اسـت،  ميحك او كه باشد معتقد و م،يتسل خدا امر برابر در بلكه. ندهد راه خود به گمان
  .كند يم وسوسه را او طانيش دارد، ديترد كند، يم شك ناخرسند انسان اما. باد بادا چه
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 و همزاد زين شك و يناخرسند هستند، هم همراه و برادر نيقي و يخشنود سبب منيه به
  .اند هم به وستهيپ

 انجام يكين اريبس كار سازد، هم نيقر را آنها و برسد يخشنود به نيقي با بتواند اگر يآدم
  .دارد ياديز اريبس نفع و ريخ ييبايشك بداند نشد، موفق اگر است، داده
. گـردد  يم يشكرگزار و يسپاسگزار سبب كه است نيا يخشنود يها ثمره نيبهتر از –9

ـ د انيز كند يم احساس او رايز كند، ينم يشكرگزار ناخرسند شخص  ادا حقـش  اسـت،  دهي
ـ  اصـالً  است معتقد يو كه يرو آن از است؛ نشده داده بشينص و سهم و نشده  او بـه  ينعمت
 جـه ينت يخرسـند  و نعمـت  صـاحب  شـخص  يناسپاس ي جهينت يناخشنود. است نشده عطا

  .شينعمتها خاطر به است انسان يشكرگزار
ـ ن زبـان  بـر  يزيچ كه كند يم چنان را انسان يخشنود -1  يخشـنود  چـه  آن جـز  اوردي

ـ ما آن در كه ديبگو يسخنان شود يم سبب ياماناخرسند. دارد دنبال به را پروردگار  يهـا  هي
ـ فهم آن از هـم  طعنـه  يبو و رنگ است ممكن يحت باشد، پروردگار به اعتراض . شـود  دهي
ـ پ دناخرسـن  شـخص  و اسـت  دور به هوس و هوا از يخشنود از مند بهره انسان  و هـوا  روي
  .شود يم هوس

 يخشنود سبب منيه به شود، ينم جمع شخص كي در نفس يهوا از يرويپ و يخشنود
ـ  احسـاس  و داند يم خرسند انسان رهاند، يم را هوس و هوا آن انواع با  يدارا كـه  كنـد  يم
 يسرا از كه يهنگام خداوند چون. خداست يخشنود وآن بهشت از بزرگتر است يي جنهيگن

 خداونـد  يخشنود« )72: توبـه (m³  ²  ±  ° l : ديفرما يم كند يم داي بهشت
 و بزرگتـر  يراسـت  بـه  شـود  حاصـل  خـدا  يخشـنود  اگر پس »است بزرگتر ينعمت آنها از

 و اسـت  خداونـد  صفت و يژگيو يخشنود است، آن در چه هر و بهشت از است گرانبهاتر
  .است شيها دهيآفر ي ههم از بزرگتر خدا صفت كه داستيپ و... او ي دهيآفر بهشت
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 m  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }
   º  ¹    ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ªl )ــه ) 72: توبــ

ـ ز از بارهايجو كه است داده وعده ييباغها به را مانيباا مردان و زنان خداوند«  روان آن ري
ـ ن و مانـد،  خواهند آن در جاودان است، ـ جاو يباغهـا  در زهيپـاك  ييمنزلگاههـا  زي ـ  د،ي  يول

  .»بزرگ يابيكام و يروزيپ است نيا است، برتر خدا يخشنود
 يراض انسان از خدا يوقت چون رهاند، يم مردمان يناخرسند از را انسان يخشنود -11
 گـام  خـدا  يخشـنود  يراستا در اگر زين خود انسان. كند يم يراض او از زين را مردم باشد،
 خود كه زودا كند تالش مردم يخشنود ريمس در اما. دهد ينم يتياهم مردم سخن به بردارد،

... گردد تباه اش يزندگ و ندارد را آنان تيرضا جلب ييتوانا رايز ابد،يب درمانده و خسته را
 از و برد ينم يحساب چيه مردم سخنان از كند تالش خدا يرضا يبرا كس هر كه يحال در

ـ  آزار برسـد  او بـه  مـردم  سـخنان  اگر يتح... شود ينم خسته يروان و يروح لحاظ  يروان
  .ندارد توجه گريد زيچ به باشد، خشنود او از خدا تا و داشت نخواهد شيبرا

ـ  عطـا  ييزهـا يچ است خشنود او از كه يكس به خداوند -12 ـ  كـه  كنـد  يم  را آنهـا  يحت
  .ستين دعا ي جهينت تنها خداوند يدهشها نكرده، طلب است، نخواسته

 گونـه  هر از دور به دلش نماز در كند، يم آماده عبادت يبرا را نسانا دل يخشنود -13
 يخشود. برد يم را استفاده تينها عبادت از. است ايمه و آماده ذهنش طاعت در و وسوسه
  .برد يم بهره عبادتش از بيترت نيبد شخص و كند يم ومتمركز پاك را ذهن

ـ پا يب پاداشش. رددا يشگفت گاهيجا دل، كين اعمال گريد با يخشنود -14  و اسـت  اني
  و اسـت  محـدود  انـدامها  گـر يد اعمـال  نـدارد،  يمـرز  و حـد  اندامها گريد اعمال برخالف
 ادامـه  و اسـت  نامحدود دل عمل كه يحال در شود، يم تمام ينيمع مدت كي در شيپاداشها
  .دارد
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ـ  برابـر  دو يشـمار  قابـل  و معلوم حد تا اندامها گريد يكارها سو گريد از  امـا  شـود،  يم
 ديشـا ... كنـد  فرامـوش  را آن صـاحبش  چند هر ندارد، انيپا شدنش برابر چند دل يكارها
  چگونه؟ دييبگو
 و خدا از كه شدياند يم و كند يم فكر شيخو ذهن و دل در خشنود شخص مثالً: ميگو يم
ـ  شيبـرا  يشمارشـ  و ياضير ي  مسأله كي سپس است، يراض او يقضا ـ  شيپ ـ آ يم  كـه  دي

 به ذهن چند هر يتمنديرضا پاداش نديگو يم دانشمندان... كند يم مشغول خود به را ذهنش
ـ چ بـه  دل چنـد  هـر  است موجود آن اصل رايز شود، ينم قطع باشد، مشغول يگريد زيچ  زي
  .بپردازد يگريد

ـ  و هيگر ترس نيا ي تجهين در يگاه ترسد،  يم خدا از يكس: گريد مثال  او بـه  يقـرار  يب
 درمـان  و پانسـمان  را او و شده يزخم كه گردد، پسرش ولمشغ فكرش اگر دهد، يم دست
ـ وگر ترس ي درباره تأمل ي هيقض تجهين در و كند،  دسـت  بـه  را آن  از يناشـ  هـراس  و هي

ـ ز داشـت،  خواهد ادامه همچنان ترسش همان خاطر به او پاداش بسپارد، يفراموش ـ ا راي  ني
 يقلب اعمال يهايشگفت از گمان يب نيا و ندارد تينها و است درون در متمركر و يقلب يكار
  .است

 يها اندام يكارها از يشتريب پاداش قلب يكارها چرا كه كند روشن تواند يم مبحث نيا 
 انـدامها  اعمـال  اگـر  چـون . آنهاست با كار از ريناگز انسان كه نيا وجود با دارد، بدن گريد

  .ديگرا يم يتباه به دل نباشد،
   است؟ آن مخالف و دعا يمناف يخشنود ايآ* 

  .است كرده سفارش را آن خود او و است خداوند يخشنود موجب دعا چون نه،: پاسخ
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 ست؟ين خشنود كند، رفع شيبرا را يمشكل و يگرفتار خدا كند يم دعا يوقت انسان ايآ* 

ـ ز سـت، ين شـكل  نيا به هيقض گفت ديبا سؤال نيا پاسخ در m  O  :فرمـوده  خداونـد  راي

Q  P  l)فرمود نيهمچن. »دهم جواب را شما تا د،يكن دعا د،يخوانب مرا«) 60: غافر:  

  m  k  j  i  hl )ــجده ــرس يرو از«) 16: س ــع و ت ــان طم  را پروردگارش
 هسـتند،  او يوخشـنود  خشـم  دفع و خداوند ينعمتها خواستار شانيدعاها در. »خوانند يم

 موجـب  دعـا  نچـو  »ديبخوان مرا«: فرمود خداوند رايز. انيز دفع و مغفرت طلب يبرا دعا
  .ندارد يتعارض يخشنود ي هيقض با دعا كه شد روشن پس. اوست يخشنود و تيرضا

 يجا به و كند نابود را آن آثار بخواهد خدا واز باشد خرسند ينافرمان و گناه به اگر انسان
 به خداوند رايز ندارد؛ يتعارض يخشنود امر با شيدعا نيا بدهد، او به احسان  و يكين آن

) 17: عنكبـوت ( m       m  l  k  jl : فرمود م،يكن طلب او از را يروز داده دستور ما
  .»ديكن درخواست خدا شگاهيپ از را يروز«

  
  

  دارد؟ منافات مرده بر هيگر با يخشنود ايآ* 
 و اسـت  مسـتحب  و دهيپسند يمهربان و ترحم يرو از مرده بر هيگر«: ديگو االسالم خيش
 جانـب  از كه يمنافع دادن دست از خاطر به كه نيا برخالف ندارد، منافات يخشنود امر با

  1.»كند هيگر شده، يم بشينص مرده
: كنـد  يم روشن را موضوع نيا بهتر ست،يگر يم يي مرده بر كه يهنگام در امبريپ ي فرموده

محـاءَ « ـ ا«: »إنّ هذه رمحةٌ جعلها اهللا فی قلوب عبادهِ و إنام يرحم اهللا من عبـاده الرّ ـ گر( ني ) هي

                                           
 .از شيخ االسالم ابن تيميه) 10/47(مجموع الفتاوي . ك. ن - 1
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ـ م از او و داده قرار بندگانش دل در را آن خداوند كه است يمهر  بـه  نسـبت  بنـدگانش  اني
  1.»است مهربان كنندگان رحم و مهربانان
 ميابـراه  پسرش مرگ هنگام امبريپ رايز م،يشو ليقا ييتفاوتها هيقض اصل در ديبا البته

  .ستيگر يم وا به نسبت يدلسوز يرو از بود، دلش در مهرش چون چرا؟... كرد هيگر
ـ  نام به پسرانش از يكي يوقت اضيع بن ليفض ديبگو يكس اگر ـ خند درگذشـت،  يعل  دي
 يرضـا  چـه  آن بـه  داشـتم  دوسـت  و كـرده  حكم و خواسته نيچن نيا خدا دميد«: وگفت

  2.»باشم خشنود خداست،
ـ  ييبايناشـك  و ونيش كه يكسان با سهيمقا در او حالت: مييگو يم ما  و مناسـب  كننـد،  يم

 ياله يقضا از يخشنود با همراه درگذشته شخص به نسبت يدلسوز اما است، يخوب حالت
  .است تر كامل -فرمود امبريپ كه چنان – حال هر در خدا يشكرگزار و

 اي ستيگر مرده به رحمت يرو از يوقت امبريپ: است كاملتر كدام دو نيا از نديبگو اگر
 بـر  رحمت و مهر يرو از ستنيگر كه دينما يم يادآوري د؟يخند پسرش مرگ هنگام كه آن

 كـه  چنـان  اسـت،  كاملتر و حتريصح حكمش از يخشنود و خدا يشكرگزار با همراه مرده

 آن«) 17: بلد( m  »   º  ¹    ¸   ¶  µ   ´  ³          ²  ±l : فرمود زين خداوند
 سـفارش  يمهربـان  و ييبايشـك  بـه  را گريكـد ي و آوردند مانيا كه باشد يكسان شمار از گاه

  .است كرده ادي يمهربان و ييبايشك به سفارش از خدا هيآ نيا در. »كردند
  :اند دسته چهار مردم

  ).ستين آن در يمهربان. (استوارند ييبايشك يدارا يگروه -1

                                           
بخش الجنائز، باب البكاء علي الميت، روايت ) 923(بخش الرضي، باب عبادة الصبيان، و مسلم ) 5655(بخاري  - 1
 .اند ردهك
 .آورده وآن را به فضيل بن عياض نسبت داده است) 10/47(شيخ االسالم ابن تيميه در مجموع الفتاوي  - 2
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  ).است زوال قابل نيا كه. (اند يمهربان يدارا يگروه -2
  ).اند يبد جامع سو دو از( دارند خود وجود در ييبايناشك و يسنگدل يي دسته -3
  .مهربان مردم حق در و نديبايشك بيمصا برابر در كه يي ستوده ماندارانيا -4
 طـور  بـه  مـردم  تيرضا و يخشنود جلب يبرا تالش شرعاً نه و عقالً نه كه دانست ديبا

ـ غ كـه  نيا يكي: جهت دو به ست،ين روا مطلق : فرمـود  يشـافع  كـه  چنـان  اسـت،  رممكني
ـ چ دنبـال  بـه  پس ،يافتنينا دست است يهدف مردم يخشنود«  صـالح  بـه  كـه  ديباشـ  يزي

   1.»دينگرد مشغولش و ديكن رها است آن ريغ چه هر و ديكن حفظ را آن شماست،

ـ پ و خـدا  يخشنود ميا افتهي دستور ما كه نيا دوم ـ ب دسـت  بـه  را امبرشي m  E  مياوري

  I  H   G  Fl )ـ پ و خدا يخشنود كه است آن تر ستهيشا«) 62: توبه  را مبرشاي
  .»آورند دست به
 ملكف نيا به ما است يمنف پاسخ م؟يكن جلب را مردم همه يخشنود ميهست مكلف ما ايآ

 ميهست خدا تيرضا جلب به مكلف ما كه نيا و است، رممكنيغ چون: ليدل دو به م،يا نشده
  .مردم نه

  ي خشنودي كوتاه درباره يسخنان

  :انندم دارند، يسخنان يخشنود ي درباره انينيشيپ
 مـورد  بنـدگانش  يسـو  از دارد دوسـت  كنـد  يم يكار يوقت خداوند«: : ابودرداء -1
  2.»رديگ قرار تيرضا

                                           
 .آورده است) 10/89(روايت كرده و ذهبي در سير أعالم النبالء ) 9/123(ابونعيم  در حليه  - 1
از ) 1/194(جـامع العلـوم والحكـم     نقل كرده و ابن رجب حنبلـي در ) 124(حديث ) 1/32(ابن مبارك در زهد - 2

 .سخن ابودرداء آورده است



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

197

 قـدر  و قضـا  بـه  تنهـا  ام يشادمان و خوشحال كه ام شده چنان«: :زيعبدالعز بن عمر -2
ـ ا به كس هر. ديبخشا يم جانش بر يآرامش و شيگشا نيا و »است  تمـام  برسـد  درجـه  ني

m  a  `  _  ~   }  |  {  z  y . بود خواهد يشادكام و رفاه رد اش يزندگان

d  c  b l)و مـرد  چـه  زن چه دهد، انجام يي ستهيشا كار كس هر«)97: نحل 
  .»ميكن يم عطا او به يي زهيپاك يزندگ باشد داشته مانيا

ـ ي در را يشادمان و آرامش خود داد و عدل با خدا«: س مسعود ابن -3  يخشـنود  و نيق
  1.»وگمان شك در را وغصه اندوه و دهدا يجا

  2.»است قناعت و يخشنود همان پاك يزندگ«: است گفته انينيشيپ از يكي -4
 عابـدان  شيآسا ي هيما و ايدن بهشت و خدا بزرگ راه يخشنود«: ديز بن عبدالواحد -5
  .كند ينم درد احساس گريد كه يحد تا يحت باشد خشنود مبتال شخص بسا چه 3.»است
 يخشـنود  در كامـل  طـور  به ريخ و يكين بعد اما«: گفت يابوموس به خطاب بن عمر -6

ـ ن شتريپ »باش بايشك صورت نيا ريغ در باش، خشنود يتوانست اگر است، ـ  زي  كـه  شـد  ادي
  .است ييبايشك از باالتر يي منزله يخشنود

ـ هد و فرشـته  دو خداونـد  كند يم فوت يانسان يوقت«: بعمر بن عبداهللا -7  از يـي  هي
ـ كام و شيآسا با مطمئنه نفس يا شود يم گفته او به فرستد، يم شيبرا شتبه  كـه  بـرو  يابي

  .»است خشنود تو از پروردگار

                                           
روايت كرده، و ابن رجب حنبلي در جامع العلـوم و الحكـم   ) 209(ي  به شماره) 1/222(بيهقي در شعب اإليمان  - 1
 .تنها از ابن مسعود روايت كرده است) 1/194(
 .آورده است) 1/195(ابن رجب حنبلي در جامع العلوم و الحكم  - 2
ذكـر  ) 1/195(روايت كرده و نيز ابن رجب حنبلي در جامع العلـوم والحكـم   ) 6/156(ابونعيم در حلية األولياء  - 3

 .كرده است



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

198

  .»ندارد يدرمان حماقتش نباشد خشنود قدر و قضا از كس هر« : مهران بن مونيم -8
 نانسا يزگاريپره ي نشانه زيچ سه فرزند يا «:كرده نقل را يسخن مبارك بن عبداهللا -9 

 آن بـه  تشيرضا و يخشنود آمده، سرش بر كه چه هر در خدا بر او ي دهيپسند توكل: است
  .»است رفته دستش از چه آن در اش ينگران عدم و كرده عطا او به خدا چه

 يخشود و است بهشت در يابيكام و آتش از ييرها خدا، محبت همان يخشنود گاهيجا
  .آورد يم بار به را پاك يزندگان و طمئنهم نفس و پروردگار به بنده يگمان خوش خدا،
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  )صبر(شكيبايي

  .ارانشي و آل و محمد حضرت ما امبريپ بر درود و انيجهان دگاريآفر را يخدا سپاس
 يلشـكر  برّا، يريشمش راهوار، يمركب ي منزله به را ييبايشك ندهيبخشا خداوند كه ديبدان 

ـ  اسـت،  داده قرار سانان ارياخت در پابرجا و استوار يدژ و ريناپذ شكست  كـه  اسـت  يمركب
ـ  بـرادر  دو يروزمنديپ و ييبايشك. رود ينم راههيب به سوارش  مـع  النصـر  « چـون  انـد،  يتن
 شـتر يب است شمار و تبار بدون كه ييبايشك 1.»است ييبايشك با همراه يروزمنديپ« :»الصبر

 گـاه يجا ماننـد  يزرويپ به نسبت گاهشيجا. رساند يم ياري اش دارنده به انسانها ي همه از
 در انسـان  كـه  است يلتيفض. گذرد يم آن از يرستگار و ييرها  راه. است بدن به نسبت سر
 ييبايشـك  در: برد يم سر به حالتها نيا  از يكي در انسان. دارد ازين آن به شيايدن هم و نيد
ـ  و زديبپره آن از ديبا كه يزيچ از ينه اي كند، عمل آن به ديبا كه يدستور بر  يسرنوشـت  اي
  .كند يسپاسگزار دهنده نعمت از آن خاطر به است الزم كه ينعمت اي بگذرد، او بر الجرم كه

 سـرحد  تـا  ييبايشك پس ست،ين خارج حالتها نيا از كه است چنان انسان تيموقع يوقت
 يسـرا  يهـا يگرفتار درمـان . ابـد ين دوام هرگز ييبايشك بدون يزندگ. ديآ الزم او بر مرگ
 و آنهاسـت  ي توشـه  ييبايشـك  رسند يم يروزيف به ريد كه گاه آن جاهدانم. است شيآزما
 بـه  زمـان  در دانشمند، ي توشه دهند، يم پاسخ شيندا به ريد مردم كه يدعوتگر طور نيهم

 آن بـه . اسـت  ييبايشـك  همان ومرد زن بزرگ، و كوچك ي توشه دانش، شدن رانده هيحاش
  .روند يم شيپ به آن با و برند يم پناه زنند، يم چنگ

                                           
) 3/624(حـاكم در مسـتدرك  ) 2804(حـديث  ) 1/307(صحيح است به روايتي اشاره دارد كه احمد در مسـند   - 1

. انـد  آورده) 7/203(و بيهقي در شعب االيمان ) 11243( ي شماره) 11/123(، طبراني در معجم كبير )6304(حديث 
 .آن را صحيح دانسته است) 6806(آلباني نيز در صحيح الجامع 
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 تجربـه  ييبايباشـك  را مانيزنـدگان  نيبهتر«: كه شده نقل خطاب بن عمر از زهد كتاب در
  1.»ميكرد

ـ  اختصـاص  آنها به ييهايژگيو و كند يم ادي ييصفتها با را انيبايشك خداوند  كـه  دهـد  يم
 هايكين و ها درجه شتريب و كرده ادي آن از هيگرانما كتاب از جا نود حدود در. ندارند گرانيد
  .است دانسته آن ي وثمره داده نسبت آن به را رهايخ و

. انـد  افتهي دست آن به وآخرت ايدن ريخ راه از برخوردارند، خداوند يهمراه از انيبايشك
ـ د در ييشوايپ خدا. اند دهيرس آن به خدا نهان و آشكار نعمت با  حصـول  بـه  مشـروط  را ني

ـ ي و ييبايشك ـ  اسـت،  كـرده  نيق ـ فرما يم mk  j    qp  o  n    m  l : دي

  u  t  s  rl )ـ برگز يانيشـوا يپ آنهـا  انيم از«) 24: سجده  چـون  كـه  ميدي
  .»كردند تيهدا ما فرمان به داشتند نيقي ما يها نشانه به و كردند شهيپ ييبايشك
  2.»شود حاصل نيقي و ييبايشك با ينيد ييشوايپ«: گفت هيميت ابن االسالم خيش

  )صبر(شكيبايي تعريف

  لغت در) صبر( ييبايشك

m  C  B  A  :فرمود خداوند است، داشتن باز و داشتن نگه يمعنا به لغت در »صبر«

J  I   H  G  F  E  D  l)شـام  و صبح كه يكسان با« ) 28: كهف 
 بـا  را خود يعني. »دار نگه شتنيخو خواهند، يم را او يوخشنود خوانند يم را پروردگارشان

                                           
. اند روايت كرده) 1/50(و ابونعيم در حلية األولياء ) 1/117(احمد در بخش زهد )  1/222(ابن مبارك در زهد  - 1

 .آورده است) 5/2375(بخاري در حواشي صحيحش 
 ).3/358(مجموع الفتاوي از شيخ االسالم ابن تيميه . ك .ن- 2
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ـ  از يخـوددار  و يشـتندار يخو يمعنا به نيهمچن )ييبايشك( صبر. كن كنترل آنها  ،يتـاب  يب
 اسـت ... و لباس كردن پاره و خود صورت زدن از دست بازداشتن كردن، گله از زبان كنترل

  .كرد شهيپ ييبايشك يعني »نفسه صبر و صبراً صبري صبر« نديگو يم

  يشرع اصطالح در ييبايشك
 اسـت  خواسته خدا كه يكار انجام هب يبنديپا از است عبارت ييبايشك شرع اصطالح در

 انجـام  برابر در ييبايشك پس. است كرده ينه آن از خدا كه يكار انجام از خود بازداشتن اي
ـ  خـدا  كه يكار ندادن انجام برابر در ييبايشك و داده دستور خدا كه يكار  خـدا  كـرده،  ينه
 اجر را انيبهشت و گرفته نظر در بزرگ يپاداش كند نيچن او يخشنود يبرا كه كس هر يبرا
  .كردند شهيپ صبر او يرضا يبرا چون است، داده
 ييبايشك يعني »الرجل تصبر«. هست ندانستن روا و يسخت بازداشتن، يمعنا ييبايشك در
 ييبايشك در كرد، الزام يخو نيا به را خود و واداشت آن به را خود و كرد هموار خود بر را

 هـا  شهوت كه گاه آن است نيد بر ياستوار ييابيشك پس. است داده عادت را شيخو نفس
 سـنت  و كتـاب  بنـد يپا كـس  هر چون است، سنت و كتاب بر يداريپا و شوند يم ختهيبرانگ
ـ پره و عبادتهـا  انجام بر را خود كند، يم صبر بتهايمص در باشد  صـبور  حـرام  يكارهـا  ار زي

  :است گونه سه ييبايشك وصف نيا با. دارد يم
 يقـدرها  و قضـا  برابر در ييبايشك و گناه از زيپره در ييبايشك ،خدا طاعت بر ييبايشك

  .دردناك

  در قرآن )صبر(شكيبايي

¼  ½  m  :فرمـود  خداوند است، دانسته ييبايشك با ونديپ در را يرستگار قرآن -

   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾l )يا«) 200: آل عمـــــران 
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ـ دار نگـه  دل د،يدار وا صبر به ار گريهمد ديباش بايشك ديا آورده مانيا كه يكسان  تقـوا  و دي
ـ ا مجمـوع  بـه  را يرستگار. »ديشو رستگار كه باشد ديكن شهيپ  از و داده ونـد يپ زهـا يچ ني

ـ  اسـت  ييبايشك ضد كه هرچه ¼  ½              ¾   ¿  m   Ã     Â  Á  À . اسـت  كـرده  ينه

Å  Ä  l)كردنـد،  شهيپ ييبايشك اولوالعزم امبرانيپ كه چنان باش بايشك«) 35: احقاف 

 يسسـت «) 139: آل عمـران ( m  ~  }  |   {l : فرمـود  زين. »نكن شتاب شانيا بر و
  .»دينباش اندوهناك و دينورز

m  e  d  c  b : اسـت  داده خبر انيبايشك پاداش شدن برابر چند از خداوند -

  g  fl )چـون . »رنديگ يم پاداش بار دو كردند شهيپ ييبايشك چون نانيا«) 54: قصص 
  . »است نامحدود يپاداش يدارا ييبايشك دارند، محدود و مشخص يپاداش كردارها و كار

 m   ë  ê  é  è  ç   æ   ål )شمار يب را شيخو پاداش انيبايشك«) 10: زمر 
ـ ا خاطر به ،ييبايشك جز است، معلوم يكار هر ثواب: گفت قاسم بن مانيسل. »رنديگ يم  ني
  .زانير آب مانند. »رنديگ يم حساب و شمار يب را شيخو پاداش انيبايشك«: هيآ

ـ ي و ييبايشك به بسته را نيد در ييشوايپ -گذشت كه چنان – خداوند - ـ  نيق  و دانـد  يم

  ) 153: بقره( m   Í  Ì  Ë  Ê  Él : است داده قرار صبر داشتن همراه در را يظفرمند
 يگـر يد كـس  يبـرا  كه تهگرف نظر در آنها يبرا را زيچ سه. »است شگانيصبرپ با خدا «

m       _  ^  ]    \   [  Z : آنهـا  يبـرا  خـدا  تيهـدا  و رحمت درود،. است نداده قرار

   p  on  m  l  k  j  i  h     g       f    e  d     c  b  a  `
  s  r ql ) يبتيمصـ  به چون كه آنان بده، مژده انيبايشك به«) 157 - 155: بقره 

ـ  بـاز  او يسـو  بـه  همانا و مييخدا آنِ از ما نديگو شوند دچار  رحمـت  و درود م،يگـرد  يم
  .»افتگانندي ره همانا و باد، گروه برآن پروردگار
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  : ميريبگ كمك آن از داده دستور و داده قرار راه ي توشه و پشتوانه را ييبايشك خدا -

 m£  ¢  ¡  l) ـ  نماز و ييبايشك از«) 45: بقره ـ ريبگ ياري  هـر  پـس  »دي
 يزگـار يپره و ييبايشـك  به مشروط زين را يروزيپ. ندارد يگرياري باشد، شتهندا صبر يكس

ــته ــت دانسـ m  v  u  t  s  r  q    p  o  n  m  l  k  ji  اسـ

  y   x  wl )به كه گاه آن زگار،يپره و ديباش بايشك اگر يآر«) 125: آل عمران 
  .»كرد خواهد ياري ارنشاند ي فرشته هزار پنج با را شما پروردگارتان نديايب سراغتان

ـ پ كـه  بـدان «: »و اعلم أن النرص مـع الصـرب«: فرمود امبريپ  همـراه  ييبايباشـك  يروزي
  1.»است
 قرارداده دشمن ي لهيح و مكر برابر در محكم يسپر را يزگاريپره و ييبايشك خداوند -

 و ييبايشك اگر« )120: آل عمران(mÁ       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  l : است
  .»رساند ينم شما به يانيز چيه آنها  رنگين ديكن شهيپ يزگاريپره

ـ  سـالم  انيبايشك بر بهشت در فرشتگان كه داده خبر خداوند - m  p  o  n : كننـد  يم

  v   u  t  s  rql )ـ كرد شهيپ ييبايشك كه نيا خاطر به برشما سالم«) 24: رعد  د،ي
  .»شد بتانينص يگاهيجا خوب چه عاقبت

: اسـت  اجرتـر  با و بهتر آن و داند، يم مثل به مجازات از باالتر يمنزلت را ييبايشك خدا -

 m  À  ¿  ¾    ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l )ــل : نحـ
ـ ا شـده  مجـازات  كـه  يمقدار به ديكن مجازات ديخواست اگر«) 126 ـ ده فـر يك د،ي  اگـر  و د،ي
 كه ديكن دقت »دينك شهيپ ييبايشك اگر« سخن نيا به »است بهتر تانيبرا ديكن شهيپ ييبايشك
  .هست آن در ديتأك

                                           
 .سندش ذكر شد - 1
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ـ ن كـار  با همراه ييبايشك مستلزم را بزرگ پاداش و بخشش - ـ  كي ©  m  ª : دانـد  يم

  ´  ³  ²     ±  °  ¯  ®  ¬  «l )ــود ــان« )11: ه ــه مگرآن  ك
  .»داشت خواهند بزرگ يپاداش و بخشش كه دادند انجام كين كار و دنديورز ييبايشك
ـ ا. كارهاست در ثبات و يداريپا ي شانهن بتهايمص در ييبايشك -  نـدرت  بـه  را مرتبـه  ني

 )43: شـورى ( m  Ó   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ël : آورد دسـت  بـه  بتواند يكس
  .»است داده انجام يسترگ كار يراست به ديببخشا و بورزد ييبايشك هركس«

 شيبـرا  داخـ  راه در چـه  برآن كه كرد تيوص را فرزندش ميحك كوكارين مرد آن لقمان -

m  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹  ¸                 ¶  µ : كند شهيپ صبر ديآ يم شيپ

  È    Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ  Àl )كـار  بـه  دار، يبرپـا  را نماز فرزندم يا «) 17: لقمان 
 بـس  يكار كه كن شهيپ ييبايشك بتهايمص برابر در و بازدار زشت كار از و كن سفارش كين

  .»تاس سترگ
 مقـدر  آنها يبرا شتريپ را نيا و داده وعده يروزمنديوپ يابيكام به را ماندارانيا خداوند -

m  ¹  ¸  ¶   µ       ´  ³ : فرمـود  آوردنـد،  دسـت  به را آن ييبايشك با بود، كرده

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á          À  ¿  ¾  ½¼  »   ºl 
 افتي تحقق آنها ييبايشك سبب به لياسرائ يبن بر پروردگارت كين ي وعده«) 137: اعراف(
  .»ميديكوب درهم برافراشتند كه را آنچه و ساختند انيفرعون آنچه و

m  :كـرده  انيبايشـك  بينصـ  را آن و اسـت  داده ونديپ ييبايشك با را خود يدوست خدا -
  ²  ±°  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥         ¤  £     ¢  ¡  �  ~  }

 µ  ´  ³ l )همراه به ياريبس دوستان خدا كه يامبرانيپ بسا چه«) 146: آل عمران 
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 يزبـون  و نشـدند  سست ديرس يم آنها به خدا راه در چه آن برابر در آنها كردند، جنگ آنان
  .»دارد دوست را صابران خداوند نكردند،

ـ  آن بـه  انيبايشك تنها كه كند يم انيب را ييتهايخصوص خداوند -  ي ربـاره د او رسـند،  يم

ـ فرما يم كردند، يم آگاه بودند، قارون ي فتهيفر كه را مردم كه علم اصل m  {  z : دي

  f    e  d    c  b  a  `   _  ~   }  |l )شما بر يوا« )80: قصص !
  .»ديرس نخواهند بدان صابران جز اما است بهتر كوكارانين و آورندگان مانيا بر ياله ثواب

m  q  p    o   n  m  :فرمـود  شكل نيكوترين به دادن سخپا ي مسأله انيب هنگام -
  x  w  v    u        t      s  rl )مگـر  شـود  ينمـ  برخـوردار  نيا از يكس«) 35: فصلت 

  .»باشند داشته بزرگ يا بهره مانيا از كه آنان و انيبايشك
 استفاده يكين وبه گردد ينم مند بهره شيها نشانه و اتيآ از يكس كه شده ادآوري خداوند -
ـ ا در ييبايشـك  بر داريپا و باشد بايشك كه مگرآن كند، ينم  آورده مبالغـه  ي غهيصـ  مـورد  ني

ــت |  {  ~  �     ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §  m : اســ

   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «ª   ©  ¨l )يموس«) 5: إبراهيم 
 را خـدا  يروزها و وردرآ ييروشنا به يكيتار از را قومت كه ميفرستاد خود معجزات با را
  :فرمود زين لقمان ي درسوره. »بود خواهد ييها نشانه شاكر صابران يبرا كه آور ادشاني به

 m   ~      }  |  {  z   y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o     n          m  l
  `        _l )ـ در در خدا احسان و لطف به يكشت كه يا دهيند ايآ«) 31: لقمان  حركـت  اي

 انيبايشـك  يبرا ييها نشانه آن در كه بدهد نشان شما به را خود اتيآ از يا گوشه تا كند يم

m  t  sr        q  p  o   n  :فرمـود  سبأ داستا انيب از پس و. »دارد وجود شاكر
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  {  z   y   x  w  v  ul )ـ داد قرار روزگار ي افسانه را آنها ما و«) 19: سبأ  مي
  .»شكرگزار انيبايشك يبرا عبرتهاست داستان نيا در م،يكرد شان پراكنده سخت و

 جابـه  آن با را شانيكاالها و خود كه نيا و خدا بندگان يبرا يكشت نعمت ادي بحث در -

m  N  M  L    K  J  I  H  G              F  E  D   C  B  A : فرمود كنند، يم جا

  X   W  V  U   T  S  R    Q  POl ) او قـدرت  يهـا  نشـانه  از«) 33 - 32: شورى 
 در تـا  دارد يم باز ازحركت را باد بخواهد اگر روانند ايدر بر كه كوه همچون است ييهايكشت
  .»شكرگزار انيبايشك يبرا است ييها نشانه نيا در يراست به ماند باز حركت از ايدر
ـ ب كـه  بود قرآن از گاهيچهارجا نيا ـ  اني  از يسپاسـگزار  و ييبايشـك  اهـل  تنهـا  كنـد  يم

ـ د از بـزرگ  بخش دو يشكرگزار و ييبايشك شوند يم مند بهره خدا يها نشانه  مـان يا و ني
  .دهد يم ليتشك را مسلمان
 تواند يم گريد زيچ چه خداوند به جستن يكينزد و عبادتها و طاعتها در نعمت دو نيا جز
  باشد؟ داشته وجود

 كـرده  شيسـتا  اش ييابيشـك  خـاطر  بـه  شـكل  نيبهتر به را وبيا خود ي بنده خداوند -

 ي بنـده  چه ميافتي بايشك را او ما«) 44: ص( m  ]  \  [  ZY  X   WV  U    Tl :است
ـ گو يم د،يستا يم را او. »داشت ما درگاه به يرو همواره! يخوب » !يخـوب  ي بنـده  چـه «: دي
  .كرد شهيپ ييبايشك چون چرا؟

 است، داده انيز و ضرر عالنا عام طور به دندينورز ييبايشك كه يكسان ي درباره خداوند

ــود m  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  :فرمــ

   Q    P  O  Nl ) مگر است انيز در انسان كه عصر، به سوگند«) 3 - 1: عصر 
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 ييبايشك و يراست به را گريكدي و اند داده انجام ستهيشا يكارها و اند آورده مانيا كه يكسان
  .»اند كرده هيتوص
: اسـت  داده اختصـاص  بودن مهربان و بايشك صفت به را) راست اراني( منهيم اهل خدا -

 m  »   º  ¹    ¸   ¶  µ   ´  ³          ²  ±l )باشـد  يكسان از آنگاه«) 17: بلد 
  .»باشند كرده سفارش يمهربان و صبر به را گريكدي و آوردند مانيا خدا به كه

 نماز با را آن و  داده قرار مانيا يمقامها از و ماسال يها هيپا نيقر را ييبايشك نيهمچن -
  .است كرده ادي

 m£  ¢  ¡ l)ديبخواه كمك نماز و صبر از «)  45: بقره«.  

 m  ®  ¬  «  ª  ©l : فرمـود : اسـت  كـرده  ادي كين يكارها همراه را آن
 هشـ يپ ييبايشك و يزگاريپره كس هر« آورده، تقوا همراه. »صالح صابران مگر«) 11: هود(

m  k  j  i  hg   f  e  d  cb  a  `  _  ~  }|  {    z  y »كنـــد

  s  r     q  p  o  n  m   ll )بـه  گريكـد ي سـفارش  بـا ) 90: يوسف 

 بـه  را گريكـد ي«) 3: عصر( m   Q    P  O  N  Ml : فرمود ،يدرست و يراست

ـ  را آن رحمـت  و يمهربان با ،»كردند هيتوص ييبايشك و يراست ـ  ادي ¶   ¸    m  كنـد  يم

  »   º  ¹l )آن. »باشند كرده سفارش يمهربان و صبر به به را گريكدي«) 17: بلد 

 صـبور  چـون « )24: سجده( m  u  t  s  r  qp  ol : كرده نيقي همزاد را

ـ ن صـداقت  با ،»داشتند نيقي ما اتيآ به و بودند ـ  را ييبايشـك  زي ـ  ادي m  y  كنـد  يم

  |   {  zl ) ـ  و مردان«) 35: احـزاب  زنـان  و مـردان  راسـتگو،  انزن
  .»بايشك
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  اهميت و جايگاه شكيبايي

 چه انيبايشك و  است يمنش بايز چه انهيبايشك منش و مرتبه خوب چه ييبايشك ي مرتبه

¤  ¥  ¦  m  :است بهشت راه ييبايشك و صبر صبرند، اصل آنها: هستند ييانسانها خوب

  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¹
  Æ  Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  ºl )ـ آ«) 214: بقره  بـه  كـه  ديپنداشـت  اي

 گرفتـار  يرنجـور  و يتنگدسـت  ،يسـخت  بـه  انينيشـ يپ چون آنكه يب د،يشو يم داخل بهشت
ـ  احاطه را نيشيپ يامتها چنان آن مشكالت و ديشدا د؟يشو ـ پ كـه  كـرد  يم  مؤمنـان  و امبري

  .»است كينزد خدا ياري ديبدان است؟ هنگام چه خدا ياري پس: گفتند ملتزمش
ـ ا و است آن يارزشمند از نشان دارد، ييبايشك به ياديز توجه ميكر قرآن كه نيا  كـه  ني

  .است يي بزرگوارانه و اريبس اخالق
الت ــــــال تيأسنَّ و إن ط

 مطالبة
صرب أن تری بِ  إذا استعنتَ 

 فرجـال
 ظن حيأَ  ی الصربِذخلق باَ 

 هحاجتِ بِ 
دمنِ  ن بواب أَ ألالقرعِ ل و مُ

 جــيل
مرِ ٍ ٍأَ فی  ن جدَّ ل مَ و قُ 

 هاولُ ــــــحي
  فازَ إالّ  ب الصربَ و استصحَ 

 بالظفر
 رسـد،  فرا تيبرا يفرج كه نيا از ،يكرد يازين يب احساس ييبايشك وجود با يوقت: يعني
 انسـان  اسـت  سـته يشا چـه . باشد دهيكش درازا به درخواستت و تالش چند هر نباش ديناام
 چـه  كوبـد،  يم را يدر هر كند، يم تالش مدام كه يكس زين و شود برآورده ازشين كه بايشك
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ـ  كوشش و تالش يي نهيزم در كس هر بگو. شود وارد كه است ستهيشا  ييبايشـك  و كنـد  يم
  .شود يم ابيكام و رسد يم يروزيپ به حتماً است مالزمش
اجلنة حفت باملكاره و النار « كه چرا است، آتش از ييرها و بهشت به رفتن سبب ييبايشك

 پـس  1.»شـهوتها  با جهنم و شده داده دوره بتهايمص و هايسخت با بهشت«: »حفت بالشهوات
ـ  بهشت وارد مشكالت و هايسخت برابر در ييبايشك بدون چگونه انسان  چگونـه  و شـود؟  يم
  ؟دارد يم دور آتش از را شتنيخو شهوتها برابر در ييبايشك بدون
ـ ا در يفيلط يمعنا به) اهللا رحمه( هيميت ابن االسالم خيش  2.اسـت  كـرده  اشـاره  ثيحـد  ني
 بـه  يراهـ  آن از گذشتن جز كه ميافتي نيقي اند؛ زده حلقه بهشت اطراف مشكالت و هايسخت

 هايسـخت  نيا بر كس هر. سو هر از »شده داده دوره: حفّت«: فرمود رايز ندارد، وجود بهشت
 است يزيچ هر و هايدشوار و هايسخت »مكاره«. رسد ينم بهشت به نگردد رهيچ هايناخوش و
 وضـو  صبح، نماز: جمله ازآن( عبادتها انجام يبرا مداوم تالش مانند ديآ دشوار نفس بر كه
  ...).جهاد بتها،يمص در ييبايشك سرد، يهوا در

 ييبايشك با هاتن زين آن و رفت، بهشت به توان ينم خود بر هايسخت كردن هموار با جز پس
 را خود توان ينم »اند زده دور را آن شهوتها« :»بالشهوات حفت« آتش اما. است ريپذ امكان

 و حق ينافرمان از يخوددار و گناهان برابر در ييبايشك با جز داشت باز آتش در افتادن از
  .هستند بزرگوارانه اخالق نيا ليفضا نهايا. شتنيخو كنترل

                                           
 .بخش الجنة و صفة نعيمها و أهلها روايت كرده است) 2823(مسلم : صحيح است - 1
 ).18/130(مجموع الفتاوي از شيخ االسالم ابن تيميه . ك. ن - 2
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  حكم شكيبايي

 كـرده  سـفارش  آن به خداوند و واجب ييبايشك يكل طور به است، واجب ييبايشك اصل

¿   m .»ديريبگ كمك ييبايشك و نماز از« )45: بقره(m£  ¢  ¡ l : است

  Àl )ضـد  از و. »ديدار وا ييبايشك به را گريهمد و ديباش بايشك«)  200: آل عمران 

  .»نكن تابش آنها يبرا« ) 35: احقاف (mÅ  Ä   Ã l : فرموده ينه آن

 m  µ  ´  ³  ²l )دينكن پشت آنها به«) 15: انفال«،  m  z  y   x   wl 
ـ دن دو هر احسان و ريخ و »دينكن باطل را خود يكارها«) 33: محمد(  مترتـب  آن بـر  را اي

  .است ساخته
 آن واجـب  مستحب، و دارد واجب ييبايشك مينيب يم م،يپرداز يم يبرتر بحث به يوقت اما
 و واجـب  امـور  و واجـب  يكارهـا  در است، كرده گناه نورزد ييبايشك نسانا اگر كه است

 در انسـان  اگـر  است، مستحب هايدشوار و هايسخت ي هيقض در و. است نارواها از يخوددار
 اش ييبايشـك  و خود ندهد، انجام را آن و بورزد اجتناب آن به پرداختن از مستحب يكارها
  .است مكروه

ـ ا است الزم يگاه ييبايشك كه نيا ليدال جمله از m  ² : اسـت  خداونـد  ي فرمـوده  ني

  À  ¿  ¾    ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³l )ــل « ) 126: نح
 نـد، يك شـه يپ ييبايشك اگر و د،يده فريك د،يا شده مجازات كه يي اندازه به ديكرد مجازات اگر
  .»است بهتر صابران يبرا

ـ  در ديريمخ مييگو يم سخپا در دارد؟ يحكم چه ييبايشك ديبپرس اگر اكنون ـ ا نيب  كـه  ني
  .دينكن مجازات اي ديكن مجازات اند، كرده ستم شما به كه را يكسان
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 مواقـع  نيا در كرد؟ كار چه ديبا شرع دگاهيد از. كند، يم ظلم شما به يكس ي درباره: مثالً
 و ييبايشك اما د،يكن يدادخواه او از كرده شما به كه يظلم معادل و ديكن قصاص است زيجا
  .است مستحب دارد؟ يحكم چه نگرفتن انتقام و دنيند

 واجـب  گفـت  ديبا دارد؟ يحكم چه صبح نماز يادا در دنيورز ييبايشك ديبپرس اگر اما
ـ ن سـتن يگر بلنـد  يصـدا  با و كردن نوحه از يخوددار در بتيمص هنگام ييبايشك. است  زي
ـ ا و كرده يبد شما به كه يكس برابر در صبر. دارد واجب حكم ـ رينگ انتقـام  او از كـه  ني  دي

  .است مستحب
 بـه  ميكـر  قـرآن  در. مسـتحب  يبخشـ  و اسـت  واجب آن از يبخش ييبايشك و صبر پس

m  Ã  Â  Á  À . اسـت  آمـده  يمشـاركت  صـورت  بـه  يعني »مفاعله« ي غهيص

   Æ  Å  Äl )ـ دار وا ييبايشـك  بـه  را گريهمـد  و«) 200: آل عمران ـ ا و»دي  ني
  .است ريپذ انامك طرف دو وجود با حداقل
 مـا  و دارد، وجـود  دشـمن  با مسلمان انسان انيم ييهايرگيچ و يابي غلبه گريد عبارت به
ـ پا و مرزهـا  در هـم  بـا  ونـد يپ و آنهـا  با مبارزه آنها، باطل يكارها برابر در ديبا  در يداري

ـ  نفـوذ  ما انيم به جهتها نيا از آنها تا ميكن سفارش ييبايشك به را گريهمد ارتباطات . دنكنن
  .است مهم اريبس ييبايشك نوع نيا

  انواع و اقسام شكيبايي

ـ اخت: اسـت  قسم دو كدام هر و. يروح و يبدن: است نوع دو ييبايشك . ياضـطرار  و ياري
 يروحـ  و يارياخت يروح ،ياضطرار يبدن ،يارياخت يبدن: آمد ديپد بخش چهار سان نيبد

  .ياضطرار
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 در ييبايشـك . اسـت  يارياخت يبدن سخت، يكارها با كردن نرم پنجه و دست نمونه يبرا
ـ  ضربه انسان چون است، ياضطرار يبدن شتم و ضرب از يناش آزار و درد برابر  خـورد،  يم
ـ اخت يروح نوع از. ندارد يي چاره ييبايشك جز و شود يم زده  از نفـس  كنتـرل  ماننـد  ياري

 ماننـد  اسـت،  ناپسـند  شـرع  دگاهيد از اما ست،ين حرام. ستين دهيپسند شرعاً چه آن انجام
 شدن جدا و دوست دادن دست از برابر در ييبايشك مانند ياضطرار يروح. مكروه يكارها

 نـاروا،  يتـاب  يب يواد به نكند هموار خود بر را ييبايشك نيا انسان اگر كه يي گونه به او، از
. .. سـوان يگ و موها دنيبر بان،يگر كردن پاره صورت، و ها گونه زدن ستن،يگر بلند و نوحه

  .افتد يم
ـ اخت ييبايشـك  اما مشتركند،  انسان با ياضطرار نوع دو در انيچهارپا  زيتمـا  وجـه  ياري

  .است انيچهارپا با انسان
 كه گونه آن افتهين ظفر من بر يكس هرگز«: گفت حكمت ي نهيگنج از آگاه انيدانا از يكي
 آن: گفتم ست؟يچ ييبايشك گفت من به يروز او. شد روزيپ من بر مرو شهر ياهال از يجوان
ـ ا گفت. ميكن يم صبر نه، اگر م،يخور يم م،يكرد دايپ خوردن يبرا يزيچ اگر كه است  را ني
 اگر: گفت دارد؟ يفيتعر چه شما نظر به ييبايشك پس دميپرس! دهند يم انجام زين مرو سگانِ

 آن و ميكن يم يخودگذشتگ از ميكن دايپ اگر و ميكن شهيپ ييبايشك ميابين خوردن يبرا يزيچ
  1.ميده يم خود از ازمندترين به را

ـ  تحمـل  هسـتند،  بايشـك  بتهايمص برابر در كفار يبرخ مينيب يم يگاه  شكسـت  و كننـد  يم
 امـت يق روز يبـرا  ييجزا اي و يپاداش ديام پروردگار از كارهاشان نيا يبرا اما خورند، ينم

  .ندارند

                                           
 .اين داستان را نقل كرده است)  18/28(قرطبي در تفسيرش  - 1
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ـ با كـه  آزمـوده  يواجبـات  به را بندگان خداوند چون. است ونديپ در فيتكل با ييبايشك  دي
 بـه  كننـد،  صـبر  آن بر ديبا كه ييسرنوشتها و زنديبپره آن از ديبا كه يمحرمات و دهند انجام
  .فتندين دگاريآفر از يمند گله و يناخشنود ،يتاب يب و ييبايناشك

  عشكيبايي در سنت پيامبر

  :است آمده زين امبريپ سنت در ييجا چند در ييبايشك
: است داده مژده بهشت به كند يم صبر چشمانش دادن دست از بر كه را يكس امبريپ -1

 فرمـود  خداونـد « :»ةَ نهام اجلنَّـمِ  هُ ضتُ وَّ صربَ عَ  مَّ يه ثُ حبيبتَ بدی بِ يتُ عَ إذا ابتلَ  عالی قالَ تَ  اهللاَ إنَّ «
 او بـه  را بهشـت  آن يجـا  به كرد شهيپ صبر و آزمودم چشمش دو گرفتن به را ام بنده يوقت
  1.»مده يم

فيَّيهُ ؤمن عندی جزاءٌ إذا قبضتُ عبدی املُ ما لِ «: فرمود زين -2 ـ مَّ نيا ثُـمن أهل الدَّ صَ به احتسَ
] باشـد  بايشك و[ رميبگ او از را نايد اهل از اش دهيبرگز يوقت من مانيباا ي بنده«: » اجلنةإالَّ 
  2.»ندارد من نزد بهشت از كمتر يپاداش ند،يبنش شمار انتظار به و

 و آمد امبريپ نزد يدردمند اظهار به و شد مبتال صرع به يي چرده هيس زن كه گاه آن -3
 اگـر «: فرمـود  كن، دعا ميبرا خدا شيپ افتد، يم رونيب بدنم و شوم يم صرع دچار من: گفت
 تيشـفا  خـدا  كه كنم يم دعا يبخواه واگر است، تيجا بهشت ،يكن شهيپ ييبايشك يبخواه
 و كرد دعا شيبرا امبريپ. نگردد دايپ بدنم كه بخواه خدا از اما ،كنم يم صبر: گفت زن. »دهد
  3.ماند يم دهيپوش و شد يم صرع دچار پس زان و شد چنان

                                           
 .بخش الرضي، باب فضل من ذهب بصره) 5653(به روايت بخاري . صحيح است - 1
 .بخش الرقاق، باب العمل الذي يبغي به وجه اهللا) 6424(بخاري . صحيح است - 2
 .بخش الرضي، باب فضل من يصرع) 5652(بخاري . صحيح است - 3



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

214

  شكيبايي ذاتي است يا اكتسابي؟

ـ ا بر كند يم داللت كه شود يم افتي ياشارات امبريپ سنت در ـ  ييبايشـك  كـه  ني  ياخالق
 لحـاظ  از خود سرشت اصل در مردم كه است درست. آورد دست به را آن توان يم كه است
ـ آفر بايشـك  خلقـت  اصـل  در خداونـد  را هـا يبرخ. هستند دسته چند ييبايشك  هـا يبرخ ده،ي
  .است نهاده وجودشان در را آن از ياندك خداوند يبرخ و 1.هست ذاتشان در ييبايشك
 تـالش  خـودو  يپاسـدار  و نيتمـر  با ايآ باشد داشته ينقص يژگيو نيا در انسان اگر اما
 تـوان  يم كه است يزيچ نيا. يآر كند؟ كامل و آورد دست به را آن توان يم ريناپذ يخستگ
ـ  ييبايشـك  كه نيا ليدل. افزود آن بر نتوان كه چنان ستين يسرشت تنها و كرد كسب  ياخالق
: »اهللا صـبره ي تصـبر ي مـن  و«: فرمـود  امبريپ كه است نيا يفطر منحصراً نه است ياكتساب

 اسـت  ممكـن  2.»گردانـد  يم بايشك را او خداوند دارد، وا ييبايشك به را تنشيخو كس هر«
ـ  اما. باشد تاب يب سرشتش اصل بنابر كه باشد داشته وجود يانسان  و پـاداش  و ارزش يوقت
ـ  داديرو هر در كه رديبگ ميتصم خود با ابد،يدر را نيد در ييبايشك مهم گاهيجا  يتيمـوقع  اي
ـ ا بر را شتنيخو و كند برخورد يدباربر و ييبايشك با اش يزندگ در  تـا  دارد وا اخـالق  ني
  .شود بردبار و بايشك

                                           
: إن فيك خلّتين يحبهمـا اهللا «: ي او فرمود درباره مانند حكايتي كه از اشبح عبدالقيس نقل شده است كه پيامبر - 1

اي : گفـت . بردبـاري و شـكيبايي  : دو خصوصيت در وجـودت هسـت خداونـد آنهـا را دوسـت دارد     : الحلم و األناة
خداوند در «: كنم يا خداوند در ذاتم نهاده است؟ فرمود ي خود مي ي خدا آيا خود اين دو خصوصيت را پيشه فرستاده

سپاس خدايي را كه در وجودم دو خصوصيت نهاده كه خدا و پيـامبرش آن را دوسـت   : گفت. »ده استذاتت قرار دا
به طور مفصل در بخش اإليمان، باب  األمر باإليمان باهللا تعالي و رسوله، و ابوداود ) 17(اين حكايت را مسلم . دارند

 .اند ب في قبلة الرجل، روايت كردهدر بخش األدب، با -با اين لفظ كه در اين جا آورديم –به طور مختصر 
بخش الزكـاة،  ) 1053(بخش الرقاق، باب الصبر عن محارم اهللا، و مسلم ) 6470(به روايت بخاري : صحيح است - 2

 .باب فضل التعفف و الصبر
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  برتري شكيبايي و شكيبايان

 چـون . اسـت  يبزرگ ريخ مانداريا انسان يبرا ييبايشك كه است آمده يروشن به سنت در
   1.شد خواهد بشينص يكين و احسان برسد او به يمضرت و يسخت
 كـه  آمده مسلم ثيحد در كه چنان. است ييروشنا مانند ييبايشك كه كرده ادي امبريپ -

 نمـاز « :»لک أو عليک ةٌ حجَّ  حنياء و القرآنُ  ربُ , و الصَّ برهانٌ  دقةُ , و الصَّ نورٌ  الةُ الصَّ «: فرمود
ـ  شما يبرا است يواضح ليدل قرآن و ييروشنا ،ييبايشك برهان، صدقه است، نور ـ عل اي  هي
  2.»شما
ـ گر يقبر يرو بر يزن كه ديد گذشت يم ييجا از امبريپ - ـ  هي  را او خواسـت  كنـد،  يم
: گفـت » !بـاش  بايشـك  و كـن  شهيپ خدا يتقوا«: »صربیاو  قی اهللاَاتَّ «: فرمود كند، يحتينص

  .يدان ينم و يا دهيند مرا بتيمص مانند يبتيمص تو بردار، سرم از دست
 درست يريگ وضعم است نيا و كند مجادله زن با تيوضع نيا در نخواست رفت، امبريپ
ـ ا دنيشـن  با! بود امبريپ او: گفتند زن به آن از پس. ييتهايموقع نيچن در دعوتگر يبرا  ني

ـ پ كـه  او بـه  كـه  يجـواب  آن خـاطر  بـه  شد، رهيچ او بر مرگ حالت مثل يحالت سخن  امبري
 نه تواضع يرو از كرد مالحظه شتافت، امبريپ درگاه به يعذرخواه يبرا. بود داده خداست،

                                           
ـ   ) 2999(اشاره به روايتي دارد كه مسلم  - 1 رده بخش الزهد و الرقائق، باب المؤمن أمره كله خيرٌ، از صـهيب نقـل ك

اء شـكر «: فرمود است كه پيامبر , و ليس ذاک ألحد إال للمـؤمن, إن أصـابته رسّ عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خريٌ
َ فكانَ خرياً لـه ربَ اء صَ , و إن أصابته رضّ شگفت از انسان ايماندار، تمام امورش بر راه احسان و خيـر  «: »فكان خرياً لَهُ

كنـد و ايـن بـرايش     ست، اگر رفاه و خوشحالي برايش پيش بيايد شكرگزاري مياست و اين امتياز تنها براي مؤمن ا
كند و اين نيز بـرايش خيـر و نيـك     ي احسان و خير است، اگر دشواري و زياني برايش رخ دهد، صبر پيشه مي مايه
 .»است

 .بخش الطهارة، باب فضل الوضوء روايت كرده است) 223(مسلم : صحيح است - 2
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 إنـامَّ «: فرمـود . نشـناختم  را تـو : گفت و خواست معذرت. محافظ و نگهبان نه و دارد ندربا
  1.»كرد شهيپ ييبايشك نخست رخداد در است آن مهم«: »الصربُ عندالصدمة األولی

 او درون و دل در بـزرگ  گاهيجا يدارا همسرش كه  سلمه ام كرد، فوت ابوسلمة يوقت -
ا هللا وإنا إنّ «: مانند بود، گرفته ادي ييزهايچ شتريپ د؟يبگو يتسيبا چه كه افتاد شهياند به بود،

 يوقت. »بده من به شيجا به را او از بهتر و ده پاداشم بتيمص نيا در ايخدا«: »إليه راجعون
 آن بـا  است، ابوسلمه از بهتر مسلمانان از كي كدام: گفت خود با د،يبگو را عبارت نيا آمد

ـ د او از كـه  يمشرب خوش و يرفتار خوش و كوين يخصلتها ـ  او چـون  امـا  بـود؟  دهي  يزن
ـ  كـه  رانـد  برزبـان  را عبارت همان بود، عيمط امبريپ ينيد يآموزشها برابر در و مانداريا  ادي

 را او از بهتـر  و ده پاداشـم  بتميمصـ  نيا در ايخدا«: فرمود د،يبگو بتيمص هنگام بود گرفته
. گرفـت  نظـر  در ميبـرا  همسـرم  يجا به را اهللا رسول خداوند: گفت سپس. »كن مقدر ميبرا
  2.كرد ازدواج او با و كرد يخواستگار او از امبريپ

بَضتُم الئكتِ ملِ  العبد قال اهللاُ إذا ماتَ ولدُ «: ديفرما يم فرزند مرگ بر ييبايشك ي درباره - ه قَ
لَ عبـدی? ماذا قـا: فيقولُ . نعم: فيقولونَ  هفؤاد م ثمرةَ بضتُ قَ : قال. نعم: ولدَ عبدی? فيقولون

َدک: فيقولون ـ «: »مـداحلَ  وهُ بيـتَ مّ و س ةِ ابنوا لعبدی بيتاً فی اجلنَّ : فقال. اسرتجع و محَ  يوقت
ـ  كـه يمال به خداوند رديم يم فرزندش يكس ـ گو يم ـ گرفت مـرا  ي بنـده  فرزنـد  جـان : دي  د؟ي
 چـه  من ي بنده: ديگو يم. يآر: نديگو يم د؟يگرفت را دلش ي ثمره: ديگو يم. يآر: نديگو يم

ـ . راجعـون  هيال إنا و هللا إنا گفت و گفت سپاس را تو: نديگو يم گفت؟ ـ گو يم  بهشـت  در: دي

                                           
بخش الجنائز، باب في الصبر علي ) 926(بخش الجنائز، باب زيارة القبور، و مسلم ) 1283(خاري ب: صحيح است - 1

 .اند المصيبة عند الصدمة األولي روايت كرده
 .بخش الجنائز، باب مايقال عند المصيبة روايت كرده است) 918(مسلم : صحيح است - 2
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ـ بنام سـپاس  ي خانـه  را آن و ديبساز يي خانه ام بنده نيا يبرا  مانـدار، يا هرگـاه  پـس  1.»دي
ـ ا بر ند،يبنش شمار ديام به و كند شهيپ ييبايشك و بدهد، دست از را نيزم اهل از يمحبوب  ني
  2.شد خواهد بشينص بهشت در بزرگ يثواب كار
ـ  شيآزمـا  آنهـا  ييبايشك زانيم به و نيد به توجه با مردم نيچن نيا -  اشـدُّ  « شـوند  يم

 دچـار  بالهـا  و شـها يآزما نيتـر  سخت به امبرانيپ« :»بالءً األنبياء ثم األمثل فاألمثل اسِ النَ 
 بـا  انسـان  3.»ارنـد د را شيآزما نيتر نخست بهتر، آنگاه و نيبهتر شخص سپس و شوند، يم

ـ  شيآزما نشيد به توجه ـ د اگـر  شـود،  يم ـ ز ييبايشـك  يدارا و اسـتوار  نشي  باشـد،  يادي
 و بال اهل كه يهنگام امتيق روز. باشد داشته شتريب پاداش تا شد خواهد تر سخت امتحانش

ـ دن در كه آنان شود، يم داده بشانينص و رنديگ يم را ثوابشان دهيد بتيمص  بودنـد،  بايشـك  اي
 يهـا يماريب - انـد،  دهيكش درد عمرشان طول در اندو داشته سخت يهايماريب كه يكسان ندمان
ـ  - كننـد  يم جاديا مداوم درد كه هستند ياديز ـ عاف و يسـالمت  اهـل  يوقت ـ دن در تي  كـه  اي

ـ  را آنهـا  چون امتيق روز اند، دهيند سخت يامتخانها و مدت دراز يشهايآزما  كـه  ننـد يب يم

                                           
: اب فضل المصيبة إذا احتسب، روايت كرده وگفته استدر بخش الجنائز، ب) 1021(ترمذي . حديث نيكويي است - 1

آن را نيك دانسته ) 795(آورده و آلباني در صحيح الجامع )19226(احمد نيز در مسند . حديث خوب و غريبي است
 .است

 .بخش الرقائق، باب العمل الذي يبتغي به وجه اهللا، روايت كرده است) 6424(بخاري . صحيح است - 2
بخش الفـتن،  ) 4023(بخش الزهد، باب ما جاء في الصبر علي البالء، و ابن ماجه ) 2391(ترمذي . صحيح است - 3

آن را صـحيح  ) 992(ي  اند، آلباني درصحيح الجامع به شماره آورده) 1484(باب الصبر علي البالء، و احمد در مسند 
 .دانسته است
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 تكـه  يچيق با ايدن در پوستشان كاش كنند يم آرزو شود، يم داده هاآن به شانييبايشك پاداش
  1.شد يم تكه
ـ  -يروحـ  يآمادگ و يساز نهيزم و آمده سنت در چه آن به توجه با امبريپ -  را يروان
ـ  است، داده ادي ما به مشكالت با ييارويرو يبرا ـ فرما يم ـ إنَّ «: دي ـ كـم أيـامُ ن ورائِ مِ رب الصَّ

ـ  در ييبايشـك  ياروزهـ  شما«: »م عليه أجر مخيسن منکنتُ بام أَ  ٍ يومئذ نَّ للمتمسک فيه  شيپ
 خواهـد  نفـر  پنجـاه  پـاداش  معادل يپاداش د،دار نگه شتنيخو هاروز آندر كه يكس د،يدار

ـ د در شيآزمـا  امتحانهاسـت،  و شـها يآزما يروزها نيهم ييبايشك يروزها 2.»داشت  ن،ي
 بايشـك  و داريپا خود نيد بر انسان نهايا وجود با يعني سخت، يها شبهه و نيآتش يشهوتها
 عـذاب  چنـد  هر نرود رونيب نشيد ي محدوده از زد،ينر فرو برابرآنها در نشود، سست باشد،
ـ نام نام نيبد را آن امبريپ و است، ييبايشك يروزها در نيا بكشد، ـ ز اسـت،  دهي  تنهـا  راي
  .ستين آن جز يگريد ي چاره چيه و ديآ كار به آن در ييبايشك
ـ  امبريپ به و آمد يم يصحاب شدند، ييبتهايمص و بال گرفتار مكه در منانمؤ - : گفـت  يم
 و داشـت  وا ييبايشـك  بـه  را آنهـا  او ،يطلب ينم ياري ما يبرا ايآ كن، دعا مانيبرا خدا نزد

 بـود  نيا ها شكنجه و آزار جمله از زمان درآن. است مؤمنان شيشاپيپ در خود او كه فرمود
ـ  را او گذشت يم كه ازآنها يكي شد، يم كنده يي چاله مؤمنان راه سر بر  اره بـا  و گرفتنـد  يم

ـ  يهـا  شـانه  بـا  گشت، ينم بر خود نيد از وصف نيا با كردند، يم مين دو به را سرش  يآهن
ـ د از را آنهـا  بالهـا  نيا از كدام چيه كردند، يم يزخم را عصبش و استخوان و گوشت  نشي

                                           
فـي ذهـاب البصـر آورده و آلبـاني در صـحيح       بخش الزهد، باب ما جاء) 2402(ترمذي . حديث نيكويي است - 1

 .آن را نيك دانسته است) 8177(ي  الجامع به شماره
بخش تفسـير القـرآن،   ) 3058(بخش المالحم، باب األمر و النهي، ترمذي ) 4341(ابوداود . حديث ضعيفي است - 2

» أهيـا الـذين آمنـوا علـيم أنفسـكميا «بخش الفتن، باب قوله تعالي ) 4014(، و ابن ماجه »و من سورة المائدة«باب 
 .آن را ضعيف دانسته است) 2344(ي  اند، آلباني در صحيح الجامع به شماره روايت كرده
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 دژ و پناهگـاه  راهنمـا،  و شـوا يپ تنهـا  ييبايشـك  كه گاههاستيجا نيا 1.كرد ينم گردانيرو
  .بود خواهد امان در شود داخل آن به كس هر است، استوار

  

  مردم و شكيبايي

  :چندگروهند ييبايشك لحاظ از مرم
ـ دن در خـدا  كه هستند يكسان نانيا ند،يزكاريپره و ييبايشك اهل يگروه -1  آخـرت  و اي
 ييبايشـك  محرمـات  تـرك  و او طاعـت  بـر . اسـت  داده قرار يخوشبخت و نعمت در را آنها
  .دنديورز
 شـب ... زاهـد،  خداپرسـت،  باشد يكس بسا چه ستند،ين بايشك اما زكارنديپره يگروه -2
 او بر يبتيمص چون اما... بكند خدا ادي و باشد عابد گر،ياري دهنده، صدقه دار، روزه دار، زنده
 يسـتادگ يا بتيمص برابر در اما خورد ينم رامح مثالً دارد، تقوا او زد،ير يم درهم د،يآ فرود
ـ د را يسـالگ  هشتاد سن در يبزرگسال شخص: ديگو يم يجوز ابن نتواند،  بـه  را نمـاز  دم،ي

ـ نبا كـس  چيه: گفت كرد، فوت شيها نوه از يكي يوقت اما خواند، يم جماعت  كنـد،  دعـا  دي
  ..!شود ينم اجابت چون
 هنگام ندارند، ياستوار و ييبايشك اما كنند يم عبادت كه يكسان هستند مردم انيم در پس
 چيهـ  دارم فرزنـد  نيچنـد  مـن : گفت نانيا از يكي خورند، يم شكست ندارند دوام بتيمص
 چـه  به نهيزم نيا در انحراف و يناسپاس اهللا، سبحان! خدا جانب از مگر ندارم آنها بر يترس

 دارد دل در كـه  يـي  دهيعق نيا و نماز پس است، خداوند به يبدگمان نيا! سد يم ييها درجه

                                           
 .بخش المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم روايت كرده و صحيح است) 3612(بخاري  - 1
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m  z  y  x  w  vu   t  s  r  q  p  o  است؟ رسانده او به يسود چه

  }  |  {l )يخـدا  عـذاب  از را شـما  روز و شـب  يكس چه بگو«) 42: انبياء 

m  s  r  q  p  ،»گردانند يرو پروردگارشان ادي از خود آنها بلكه دارد، يم نگه رحمان

   y  x      w  v  u  t  z l)بـه  سر پشت و رو شيپ از مدام فرشتگان«) 11: رعد 
  .ندارد شيبرا يسود عبادت ندارد صبر كه يكس پس. »كنند يم محافظت يآدم از خدا امر
 االسالم خيش التيتفص از نكته نيا. تقوا بدون اما دارند ييبايشك ينوع مردم از يبرخ -2
 را آنهـا  و اسـت  افتهي دست آن به مردم نفوس در وتعمق غور ي جهينت در كه است هيميت ابن
 يـي  گونـه  مردم از يگروه«: ديگو يم او. است كرده يبند دسته نيد از شناختشان اساس بر
 ديآ يم شيپ شانيبرا چه آن بر دارند، تحمل كه مجرمان مانند تقوا، بدون اما دارند ييبايشك
 مـال  بـه  دنيرس يبرا را هايتسخ و دردها كه راهزنان و دزدها از ياريبس مانند كنند يم صبر
 و شكنجه انواع ،يعال يمقامها خواستاران و طلبان استير طور نيهم. كنند يم تحمل حرام
  .»ندارند ييبايشك برابرآن در مردم شتريب كه كنند يم تحمل درد و آزار

 و ريناپـذ  يخسـتگ  تـالش  بـا  جـز  مقامان صاحب از يبرخ كه ديكن تأمل و ديبنگر پس
 و داشـته  حضور أتهايه در گذاشته، گنار را هايسرگرم يليخ اند، دهينرس مقام نيا به مداومت
 شركت صاحبان بزرگ رانيمد و دهيرس گاهيجا نيبد تا اند كرده مطالعه را پژوهشها و كتابها

 كامـل  پوشـش  ي انـدازه  به يحت اند، بوده نوايب آغاز در كه يثروتمندان بسا چه. اند شده...  و
 نهايا از يبرخ اما اند، دهيرس خود ي خواسته به باالخره و كرده تالش تيجد با اما اند، نداشته
 از را نمازهـا  اهـداف  آن بـه  دنيرسـ  يبرا چون ندارند، تقوا يول باشند، بايشك است ممكن
 زكـار يپره دارند، تقوا بدون صبر پس ست،ين مهم شانيبرا و خورند، يم حرام دهند، يم دست

 صـبر  آنهـا  نظر به چون ندارند يپاداش ديام خدا از خود صبر يبرا كسان نيا شتريب ستند،ين
  .اند شده سرشته آن بر كه است ييخو و خلق
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 ثيحـد  در كنند يم تحمل اظهار يزدگ بتيمص هنگام كه يكسان هستند زين كافران انيم در
 در«: »أرسعهـم إفاقـة بعـدَ مصـيبة« آنهـا  كه: است شده شيستا هايروم از عاص بن عمرو
ـ ب زودتر بتيمص مهنگا ـ  داري  بـر  خـود  يزنـدگ  بـه  يزدگـ  بتيمصـ  حالـت  از و شـوند  يم

 امـور  ي اداره گذارند ينم و د،يآ يم شيپ آنها يبرا ناگوار يرخدادها و بتيمص 1.»گردند يم
  .برود رونيب دستشان از

 چـه  آن و دوم و اول يجهان يجنگها از پس اروپا انيحيمس تيوضع در دقت به كس هر
 يطـول  امـا  شد، رانيو شايشهرها و كشورها چگونه كه كند تأمل و بنگرد آمد شيپ شانيبرا
 آن در را صنعت و يكشاروز د،يتول اقتصاد، ي وچرخه كردند يبازساز را آنها ي همه دينكش
 بـه  دست يول شدند، نابود شهرها شد، كشته آنها از نفر ونيليم چهل از شيب انداختند، راه به

 امـا  دارند يشيستا قابل ييبايشك و تحمل آنها ساختند، سرعت هب و خاستند پا به هم دست
 يزكاريپره بدون ييبايشك كه نيا جهينت...! ندارند امتيق روز در اجر و ثواب اي پاداش ديام
  .باشد داشته وجود مردمان يبرخ انيم در تواند يم

 و آزار بـر  ناهنجـار،  ريتصاو دوستدار صفتان عاشق يبرخ است نيهمچن«: ديگو هيميت ابن
ـ  صـبر  شـوند،  يم متحمل دارند، دوست چه آن ريمس در كه ييهايسخت  بسـا  چـه . »كننـد  يم

 يكارهـا  از شـود،  سرگرم خاطرش به بكشد، عذاب خاطرش به عاشق كند يم كار معشوق
 نهـا يا ي همـه  بـر  پس كند، جلب را او تيرضا كند يسع يي وهيش هر به و بماند، باز يزندگ
 ييهـا يگرفتار برابـر  در يگاه انسان ست،ين برخوردار يزكاريپره تصف از يول كند يم صبر
ـ ا در چـون  امـا  كند، يم شهيپ صبر يينوايب و يازمندين ،يماريب مانند  نـدارد  تقـوا  رونـد  ني

  .شود يم سنگدل و روز هيس كه دينيب يم

                                           
عة و الروم أكثـر النـاس، روايـت كـرده     بخش الفتن و أشراط الساعة، باب تقوم السا) 2898(مسلم : صحيح است - 1

 .است
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 نچو و ستند،ين زكاريپره ندارند، پروا ابنديب قدرت يوقت گروهند، نيبدتر چهارم گروه -4

m      l  k  ورزنـد  ينم ييبايشك شود، وارد آنها بر يبتيمص مثالً رنديبگ قرار شيآزما مورد

  y  x     w  v  u  t  s            r  q  p  o   n  ml )انسـان «) 21 - 19: معارج 
ـ خ چون و كند يتاب يب برسد او به يبد چون شده، دهيآفر تحمل كم و حوصله كم يبس  يري
  .»است بازدارنده و تنگ مچش برسد او به

  هاي شكيبايي درجه 

ـ پا دل يكنشها و كارها گريد مانند زين ييبايشك  انجـام  در ييبايشـك  مـثال  دارد، ييهـا  هي
 از ارزشـمندتر  و بـاالتر  وآن است ازگناهان يخوددار در ييبايشك از باالتر ياله يطاعتها

  .است مقدرات برابر در ييبايشك
 واجبات انجام نفسِ رايز است، آن نوع نيباالتر فيتكال انجام در ييبايشك اظهار نيبنابرا

 طـرف  ازآن و اسـت،  حـرام  يكارهـا  از زيپره نفس از يباالتر ي درجه يدارا خداوند نزد
ـ ز. اسـت  بتهايمصـ  در ييبايشك پاداش از شتريب حرام يكارها از زيپره پاداش  در صـبر  راي
ـ اخت ينـد رو حرام از زيپره در ييبايشك و واجب كار انجام ـ  امـا . اسـت  ياري  آمـدن  شيپ
 بـه  تمسـك  و خـود  كنتـرل  جـز  ندارد يي چاره چيه و است انسان ارياخت از رونيب بتيمص
  .ييبايشك
ـ ) السالم هيعل( وسفي ي درباره هيميت ابن االسالم خيش ـ گو يم  يخـوددار  و ييبايشـك : دي
 از كاملتر خواند راف ناروا كار به را او كه مصر زيعز همسر خواهش به نهادن گردن از وسفي

ـ پره در اش ييبايشك و. بود براردانش توسط چاه به افتادنش برابر در او ييبايشك  كـار  از زي
ـ ز بـود،  چـاه  به افتادن و زندان تحمل از يشتريب پاداش يدارا و بزرگتر و كاملتر زشت  راي
 بـا  زهمبـار  و تيرضـا  از يناشـ  آن از زيپره در ييبايشك اظهار و بود يارياخت يزيچ ياول
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 او كه چرا حرام، كار ي ندهيآرا و يقو يها زهيانگ وجود با ژهيو به بود، ينفسان يهوا و نفس
 يـي  برده يوانگه د،يهراس ينم ييرسوا از بود شيخو اريد و شهر از دور مجرد، يجوان خود
 و منصـب  صـاحب  فتّـان  و بـا يز زن طـرف  آن از نبـود،  سرزنش مقام در كه بود ردستيز

ـ  موانـع  نيچن نيا بود، خوانده شيخو به را وسفي كه بود او هم بود، ياشراف ـ  از يروان  نيب
ـ تهد زنـدان  به را او سپس خواست، كمك زنان مكر از راه نيا در زن آن زين و بود، رفته  دي

¾  ¿   m : گفت هيقض با ييارويرو هنگام او نبود، يريگ سخت آدم زين همسرش. كرد

Ä  Ã  ÂÁ   À  l)يا زين تو و كن فراموش را هيقض نيا سفوي يا«) 29: يوسف 
 يريجلـوگ  آن از و نداد صلهيف را مسأله آغاز از او »!كن بخشش طلب گناهت خاطر به زن

ـ يرق چشم ميب و بود بسته درها داشت قرار وسفي كه تيموقع آن در نكرد، ـ  يب  ينگهبـان  اي
 -اريبسـ  زنا ي هزيانگ ست،ين يترس كس چيه وجود از كه است يتيموقع نيچن در رفت، ينم
 بزرگتـر  او ييبايشك نيا كرد، شهيپ ييبايشك كرد، زيپره او اما است، ريردناپذ و يقو اريبس
  1!بود شدن يزندان و چاه به افتادن مانند شيكارها گريد از باالتر و

  هاي شكيبايي زمينه

ـ دن يگرفتارهـا  و بتهايمص در ييبايشك -1 ) 4: بلـد ( m  u              t  s  r  q  pl : اي
: فرمود خداوند ا،يدن يآشوبها و شيآزما و رنج در ييبايشك ،»ميديآفر يسخت در را انسان«

 m  ]    \   [  ZY  X  W  V  U   T  S  R  Q  Pl 
ـ م و امـوال  كـاهش  و يگرسـنگ  تـرس،  به را شما «) 155: بقره( ـ اطراف مـرگ  و هـا  وهي  اني
  .»انيبايشك به بده مژده م،ييآزما يم

                                           
 ).10/123(مجموع الفتاوي، از شيخ االسالم ابن تيميه . ك. ن - 1
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m  u  t  s  r        q   p  o  n  m : نفـس  يآرزوهـا  بر ييبايشك  -2

w  v  l)ـ  از را شـما  فرزنـدانتان  اي اموالتان ماندارانيا يا«) 9: منافقون  بـاز  خـدا  ادي
 م،يشد دچار و آزموده يسخت و انيز به«: اند گفته انينيشيپ از يبرخ خاطر نيهم به. »ندارد
ـ  و رفاه به چون اما م،يكرد شهيپ ييبايشك  دسـت  از را ييبايشـك  م،يشـد  شيآزمـا  يفراوان
  1.»ميداد

 و رفـاه  با اگر پس  زآن و كنند يم شهيپ صبر شوند گرفتار زندان به چون مردم از يبرخ
 را ييبايشـك ... و نـد يآ گـرد  او بر خانواده و ييدارا ا،يدن رند،يگ قرار شيآزما مورد يفراوان

ـ ا از مـردم  ي همـه  پس! كنند يم فراموش ـ د ني  بتيمصـ «: نـد يوگو سـتند، ين كسـان ي هدگاي
 جـز  رفـاه  و يسـالمت  امـا  باشد، بايشك آن بر تواند يم مؤمن انسان باشد، چه هر يوگرفتار
  .كند شهيپ ييبايشك آن وجود با تواند ينم قيصد انسان
 گونـه  چهـار  بـه  -است گفته ميق ابن كه چنان – ريناگز نفس يآرزوها برابر در ييبايشك
  :است
  .نگردد آن ي فتهيوفر نشود ليمتما شهوتها و آرزوها نآ به انسان -أ

  .نكند يرو ادهيز آن كردن دنبال در و نشود آن به دنيرس مشغول -ب
  .بورزد ييبايشك كرده، انيب آن مورد در خدا چه آن يادا بر -ج
  .نكند ادا حرام راه از را نفس حق -د

 صـبور  اسـت،  يفتگيفر ي هيما كه ايدن يورهايز و اموال برابر در چگونه بپرسد يكس اگر
 و آرزوهـا  به. ميكن يم سفارش شد، ادي كه مورد چهار نيا به توجه به را او پاسخ در م؟يباش

                                           
حـديث مـورد پسـندي اسـت،     : بخش صفة القيامة و الرقائق و الورع، روايت كرده و گفته است) 2464(ترمذي  - 1

و ابـن مبـارك در الزهـد    ) 1/100(لية االولياء ، ابونعيم در ح)921(ي  به شماره) 3/121(ضياء مقدسي در المختارة 
 .اند از سخن عبدالرحمن بن عوف آورده) 2/389(و هناد در الزهد ) 1/182(
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 يبرخـ  كـه  چنـان  نباشد، آن به دنيرس يبرا تالش در غرق و نشود فتهيفر نفس يها هوس
 مانـد،  ينمـ  انشيزندگ در خدا ادي و نماز يبرا يوقت يحت كه يي گونه به كنند، يم ثروتمندان

  .پردازند يم وآمدها رفت و سفرها ها،ييگردهما به تنها
 رهـا  را يشـرع  واجبـات  و عبـادات  يادار يكارهـا  انجام حرص از زين كارمندان يبرخ

 كـار  هسـتند،  كـار  سـرگرم  سـخت  آنهـا  گردند، يم ناروا كار مرتكب خاطرآن به و كنند يم
 چنان. پرستند يم را آن و كرده پر را آنها يزندگ ي همه كار و شغل. زيچ همه يعني شان يبرا
 را يمركـز  بانك هفته در روز شش ايطانيبر در مردم: (ديگو يم سيانگل مانيحك از يكي كه
  ).روند يم سايكل به -شنبه كي – هفتم روز گاه  وآن پرستند يم

ـ اب بلكـه  كند، يرو ادهيز ينفسان يآرزوها آوردن دست به در دينبا انسان كه نيا جهينت  دي
 حقـوق  بدهـد،  زكـات  كنـد،  عمـل  كـرده  نييتع نهيزم نيا در خدا كه يحق يادا يراستا در
  .نفس يهوا برابر در ييبايشك است نيا و بپردازد صدقه بدهد، را شاوندانيخو

ـ پره و دارنـد،  گرانيد چه آن به دوختن چشم از يخوددار و صبر نيهمچن  فتـه يفر از زي
 يگروهـ  مثالً. است بحث نيا در وارد اند، گشته غرق آن در گرانيد كه ينعمت و ناز به شدن

) 79: قصص( m  p  o  n  m   l  kl : گفتند و نكردند شهيپ ييبايشك قارون قوم از

ـ  خداونـد . »ميداشت دارد، قارون چه آن مانند زين ما كاش يا«  ـ فرما يم «  ¼   m : دي

  Ë   Ê   É    È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    ¾  ½l ) گمـان «) 56 - 55: منونمؤ 
ـ  ميشـتاب  يم هايخوب در شان يبرا ميده يم آنها به كه فرزندان و مال آن كه كنند يم  آنهـا  يول

ــ ــد ينم ــه(my   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l  l  ،»فهمن : ط
ـ ند يزندگ نتيز كه اموال و همسر از ميا كرده برخوردار آن از را آنها چه آن به«) 131  يياي
 ييزهايچ آزمودنشان و شدن فتهيفر يبرا تنها ،»آنهاست شيآزما يبرا آن نكن، توجه است
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 و بهتــر پروردگــارت يروز«) 131: طــه( m  �  ~  }  |  {l  و ميــا داده آنهــا بــه
  . »است ماندگارتر

 نوع نيبزرگتر واقع در كه است ييبايشك از گريد ينوع زين خدا طاعت انجام بر ييبايشك

 بپرست را او«) 65: مريم(mH   G  F  l  است نفس يبرا مورد نيتر سخت و آن
 يمعن نظر از آن و باش داشته كامل ييبايشك يعني »اصطَبر« »باشد بايشك عبادتش راه در و
 داشتن از نشان واژه ساختار در حرف بودن اضافه است، »اصبر« از رساتر و كاملتر مفهوم و

 بـه  را ات خـانواده «) 132: طـه (m   ¢  ¡  ¥   ¤     £  l . اسـت  يشتريب يمعنا
 را ات خـانواده  و باش بايشك نماز يادا در يعني. »باش بايشك آن انجام بر و بده فرمان نماز
  .كن سفارش آن به

  شكيبايي در انجام طاعت سه حالت دارد

  .اير ي شبهه كردن دور و درست تين داشتن با طاعت انجام از شيپ. أ
 يسست آن يادا در و نورزد غفلت خدا از شخص كه گونه نيبد طاعت مانجا نيح در. ب
  .كند تيرعا را آن اركان و واجبات و نكند
 نگردد، مغرور آن به نكند، ابراز داده، انجام كه را يكار كه گونه نيبد آن انيپا از پس. ج

 را تانيها صدقه« )264: بقره( m  º  ¹  ¸   ¶  µl  نبرد نام آن از يمجلس در

ــا ــادن منــت ب ــنكن باطــل رســاندن آزار و نه ) 33: محمــد( m  z  y   x   wl  ،»دي
 از شيپ: دارد حالت سه طاعت انجام در ييبايشك وصف نيا با. »دينكن باطل را تانيكارها«

 و نشـدن  مغرور با انجام از پس و دادن انجام خوب با آن ياثنا در درست، تين با آن انجام
  .كند باطل را آن كه چه هر و اشاعه عدم
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 اسـت،  خـدا  بـه  دعـوت  يهايدشوار و هايسخت تحمل ،ييبايشك بزرگ يها نهيزم از يكي
 دعوتگران بر شده، جاديا نيد و آنها نيب كه ييها فاصله و دارند مردم كه يتيوضع نيا اكنون
ـ ن يبزرگ دعوت جنبش به فاصله و يدور نيا. ستين دهيپوش حق راه  آن يطـ  كـه  دارد ازي
  .گردد آشكار وحق شود رد تمنكرا ي همه

 در دراز انيسـال  يطـ  كـه  يانبـوه  يانحرافهـا  يدگرگـون  امر در يوقت زيعبدالعز بن عمر
 با من«: گفت برد،  يپ بزرگ تيمسؤول نيا ينيسنگ به بود، شده انباشته او از شيپ يها دروه
ـ د...! »سـت ين گرمياري يكس خدا جز كه كنم يم نرم پنجه و دست يكار  كـه  بـود  چنـان  ني

 هجـرت  آن خـاطر  به نانينش هيباد و بودند شده ريپ جوانان بودند، شده بزرگ آن بر كودكان
 گذراندند، درآن را يعمر و افتندي پرورش آن بر پنداشتند، نيد را آن مردم كه نيا تا كردند

 او وضـع  نيا با شد، نيهم آنها نيد و گرفتند، انس آن با و شتافتند نانينش هيباد و شدند ريپ
  .دهد رييتغ را مردم انيم بد يعادتها واستخ

ـ ورز ييبايشك بتهايمص و شهايآزما انواع در سال پنجاه و نهصد دعوت امر در ÷نوح  دي

¢  £  ¤      ¥  ¦  §  ¨  ©  m  ¯   ®  ¬    «  ª  كرد حاصل يميعظ صبر نيچن نيا و

  °l )فـزود ين فرارشان بر جز دعوتم اما كردم دعوت را ملتم روز و شب«) 6 - 5: نوح« .
 يآسان كار نداد، دست از را يفرصت چيه و پرداخت عوت د به آشكارا و نهان در نيچن نيا

ـ  جانـب  از و شـود  يم  رنگين او به دشمنان يسو از انسان رايز نبود، هم  او بـا  كـه  يمردم
ـ  قـرار  حسـادت  مـورد  داده، او بـه  خدا چه آن به نسبت كند،ينزد او به و هستند ـ گ يم  رد،ي

 هم ديبا خدا يسو به دعوتگر خاطر نيهم به كنند، يم را او برافتادن و انيز ،ينابود يزوآر
 نسبت كه ييآنها اي هستند مخالفش آشكارا كه ييآنها با. باشد بايشك برون از هم و درون از
 رفتـار  يصبور و ييبايشك اه ر از كينزد و دور با. كنند يم پنهان درون در شر و يبد او به

»  ¬  ®      ¯  °  ±  m   µ     ´  ³  ²: كننــــــد
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     Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶

   Æl )ـ  شيآزما جانتان و اموال با ديترد يب«) 186: آل عمران  اهـل  زبـان  از و شـوند  يم
ـ كن صبر واگر د،يشن ديخواه فراوان آزار مشركان و كتاب ـ ورز يزگـار يپره و د،ي  يكـار  دي

 برابرآنچـه  در«) 10: مزمل( m  d  c  b  a  `  _  ~   }l  ،»است سترگ
  .»كن يدور آنها از يستگيشا به و باش بايشك نديگو يم

 قومشـان  آزار برابر در ييبايشك شانيها هيسرما نيمهمتر جمله از شهيهم ياله فرستادگان

ـ  خـود  مردمان به آنها اند، داده قرار ديتأك مورد را نيا و بود ml  k    m : گفتنـد  يم

  t   s  r  q  p  onl )آزارتـان  برابـر  در كـه  ماسـت  بر و« )12: إبراهيم 

m  ¹  ¸  ¶  µ                ´  ³  ،»كننـد  توكـل  خدا بر ديبا كنندگان توكل م،يباش بايشك

À  ¿  ¾  ½            ¼  »  º  l)برابر در و شدند بيتكذ تو از شيپ امبرانيپ «) 34: انعام 
ـ ا طـول  در دعوتگر ،»ديرس آنها به ما ياري تا دنديد آزار و كردند شهيپ يصبور بيتكذ  ني

¤  m : كنند يم شهيپ صبر ،يروزيپ حركت يكُند و سخت موانع وجود با بينش و پرفراز راه

  ¶  µ   ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥
  Æ  Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸l )ــره ــآ«) 214: بقـ  ايـ

ـ  ديشو يم داخل بهشت به كه ديپنداشت  و يتنگدسـت  ،يسـخت  بـه  انينيشـ يپ چـون  كـه  آن يب
ـ  احاطـه  را نيشـ يپ يامتها چنان آن مشكالت و ديشدا د،يشو گرفتار يرنجور  كـه  كـرد  يم

ـ نزد خدا ياري ديبدان است؟ هنگام چه ا خد ياري پس: گفتند ملتزمش مؤمنان و امبريپ  كي

m©  ¨  §   ¦    ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª .»اســت

  ¼       »  º  ¹  ¸l )انكـار  از و وسيمـأ  رسـوالن  كـه  يهنگام« )110: يوسف 
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ـ داد نجـات  ميخواسـت  را كـس  هر و شد آنها حال شامل ما ياري شدند مطمئن مردمان  و مي
  .»گشت نخواهد باز انكاريز قوم از ما عذاب

ـ  و ترس جنگ، هنگام -6 ـ ور زمـان  در و ميب ـ درگ و دشـمن  بـا  يياروي  طـرف  دو يري
 كارزار دانيم كردن رها و فرار و است آن تحقق در ياساس شرط و يروزيپ ي هيپا ييبايشك
ـ پا خداونـد  سـبب  منيه به. ديآ يم شمار به رهيكب گناه ـ  در يداري  واجـب  را يمـواقع  نيچن

 روبـرو ) دشـمن  از( يگروهـ  بـا  كه يهنگام«) 45: انفال( m  Á   À  ¿    ¾l  گردانده
ـ درگ يوقت. است داشته حذر دشمن به كردن پشت و فرار از و. »ديباش داريپا ديشد  در يري
: است مهمتر و تر سخت يداريپا و صبر رود يم دست از كار ي رشته و زدير يم هم به دانيم

 m  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K  J  I   Hl  آل
 صـابران  و مجاهـدان  خداونـد  كه آن يب كه بود نيا تصورتان ايآ«) 142: آل عمران(: عمران
  .»شد ديخواه بهشت وارد گرداند معلوم را شما

 m  u  ts  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f    e    d  c
  a  `  _  ~  }|  {       z  y  x  w  vl )144: آل عمــــــران (

 درگذشـتند،  كه اند بوده زين يگريد فرستادگان او از شيپ و خداست ي فرستاده فقط محمد«
 بـاز  گذشـته  بـه  كـس  هر و د؟يگرد يم بر گذشته نييآ به شما شود كشته اي و رديبم اگر ايآ

  .»داد خواهد پاداش را شاكران خدا يزود به و رسد ينم خدا به يانيز گردد
 اتيعمل از پس دهيبرگز داريپا و مانداريا گروه آن ي درباره خود ديجاو كتاب در خداوند

 خداوند«) 249: بقره( m       I    H  G      Fl : ديگو يم طالوت داستان در دنيبرگز
 و كردنـد  يچيسـرپ  او فرمان از يگروه كه آنجا در. »كند يم شيآزما يا رودخانه به را شما

 « )249: بقـره ( m   e  d  c  b  a  `l  نماندنـد  او بـا  يانـدك  شـمار  جز
 او با كه ييآنها از يبرخ يحت ،»گذشتند رود از بودند هشهمرا كه يمؤمنان و او كه يهنگام
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m  j  i  h  g   f : گفتنـد  بودنـد،  شـده  ميتسـل  مشـكالت  برابر در گذشته رود از

l  k l) انشيلشـكر  و جالوت با يارويرو تاب ما امروز: گفتند«) 249: بقره 

ـ ب را خـود  انيسـپاه  طـالوت  كه يهنگام« ،»ميندار را mB  A    C  گفـت  بـرد  روني

    T  S    R  Q  P  O  N  M  L  K  J       I    H  G      F  E   D
   f   e  d  c  b  a  `  _^   ]    \  [  Z  YX  W  V  U

  v  u  t  s  r  q  p    o  n  ml  k  j  i  h  g
   a  `  _  ~  }|  {  z  y  x   wl )به را شما خداوند«) 249: بقره 

 ننوشـد  آن از كس هر و ستين من از بنوشد آن ازآب كس هر كند، يم شيآزما يا رودخانه
 و او كـه  يهنگـام  و دندينوش آب آن از يمعدود جز يهمگ است من از بنوشد يكم فقط اي

ـ رو تـاب  امـروز  ما گفتند گذشتند رود از بودند همراهش كه يمؤمنان  و جـالوت  بـا  يياروي
 يگروه بسا: گفتند كرد خواهند مالقات را خدا داشتند نيقي كه ييآنها م،يندار را انشيلشكر
  .»است انيبايباشك خداوند شدند، رهيچ اريبس يگروه بر خدا خواست به كه اندك
 سـخن  نيا خود با و كردند شهيپ صبر بودند، بايشك كارزار در مسلمانان كه بود جا نيا از
 دفـاع  و يدشـمن  1.»اسـت   ييبايشك ساعت كي گرو در يروزيپ«كه كردند يم بدل و رد را

 بود نيچن رسد، يم يروزيپ به او كند صبر و يداريپا شتريب كه آن است، گروه دو نيب اكنون
 ييبايشـك  به رسد يم آنها به مردم يسو از كه يانيز و آزار برابر در را بندگانش خداوند كه

m   }   |  {  z  ندهنـد  پاسـخ  آن هماننـد  به را زشت كردار كه وگفت كرد سفارش
   _~  c  b    a  `l )نيكـوتر ين بـه  شهيهم ستين برابر يبد و يخوب«) 34: فصلت 
 صـادر  آمـوز  دانـش  تياذ و آزار برابر در معلم از تواند يم يگاه ييبايشك. »ده پاسخ وجه

                                           
 .اند اين سخن را آورده) 3/539(و طبري در تاريخش ) 172(ي  به شماره) 1/60(خرائطي در مكارم األخالق  - 1
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ـ  يسـو  از شـوندگان،  دعوت آزار و انيز برابر در دعوتگر يسو از اي شود،  برابـر  در يمرب
  ...رهيغ و كند يم تيترب را او كه يكس

m  s  r   q        p  o  n  m  l   k  j    i : گفـت  يموسـ  بـه  خضر خاطر نيهم به

  w  v        u  tl ) ـ  يهمگـام  من با يتوان ينم هرگز تو «) 68 - 67: كهف  چگونـه . يكن

m : گفـت  و داد قول يموس »؟يستين آگاه آن رموز از كه يكن صبر يزيچ برابر در يتوان يم
  |  {     z  y  }l )اگـر  او. »افتي يخواه بايشك مرا خدا خواست به«) 69: كهف 

 پـس  باشـد،  داشـته  صـبر  نتوانسـت  آمـد  شيپ شيبرا كه ييتهايموقع درآن اما داد قول چه
ـ با انيآدم ما كه دارد ييها نهيزم و حالتها ت،يموقع گاه،يجا ييبايشك  انيبايشـك  از آن در دي
  .ميباش

  عوامل شكيبايي

ـ  ياري را انسان ،ييبايشك گاهيجا به دنيرس در يعوامل و باباس چه ميبپرس اگر  كنـد؟  يم
  :جمله از باشد يم كارا و گرياري راه نيا در كه هست ياديز موارد: گفت ديبا

ـ آفر آن با كه يرنج و يوسخت ييايدن يزندگ سرشت شناخت -1  نهـاده  ذاتـش  در و دهي
 بازگشـت  يبـرا  اديز زحمت با او و دهيآفر يسخت در را انسان خداوند كه نيا و است، شده
ـ  او بـه  يروز بـاالخره  و اسـت  تالش در پروردگارش يسو به ـ ا و رسـد  يم  و درد كـه  ني

 را شما مسلماً) 155: بقره( m  Pl « است ايدن نيا عتيطب جزء هايگرفتار و ينامراد
  .ستين تصور قابل ينامراد و مشكالت و شيآزما بدون يايدن وجود »ميكن يم شيآزما

هادرٍ و أَ علی كَ  جبلتَ  و األكدارِ  آلالمِ فواً من صَ  نتَ تريدُ
 ارِ ـمتطلبٌ فی املاء جذوةَ نكلفُ األيام ضدّو مُ 
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 هاـــــطباع
 يناخوشـ  و درد از دور بـه  و پـاك  را آن شما و است شده سرشته رنج و يناخوش با ايدن
 اسـت  يكسـ  انندم بخواهد، آن سرشت خالف ياتيخصوص روزگار از كه يكس./ ديخواه يم
  .كند روشن آتش آب در خواهد يم كه

 عتيطب كه آن اما شود، يم ريغافلگ ييرخدادها با است خبر يب تلخ قتيحق نيا از كس هر
ـ  شيبـرا  ينديناخوشا داديرو اي شيآزما گونه هر يوقت است دهيفهم را ييايدن يزندگ  شيپ

  .كند يم درك و شود يم آسان يبس شيبرا هيقض د،يايب
ـ  و دهد يم بخواهد، كه اندازه هر كه هر به خداست، ملك كامل ايدن كه نيا به انميا -2  اي

 از. »خداست جانب از ديدار ينعمت هر« )53: نحل(mÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì l  رديگ يم

m : ديگو يم ديآ يم شيپ شيبرا يبتيمص اي شود يم محروم يزيچ از يوقت انسان يرو نيا
   g       f    e  d     c    hl )در. »ميگـرد  يم باز او يسو به و مييخدا آن از ما«) 156: بقره 

 يسـخن  چيه اندوه از كاستن و يزدگ بتيمص درمان يبرا نديناخوشا رخداد و بتيمص هنگام
 و يفـان  زودگـذر،  ايدن. ستين انسان يبرا آن يادآوري و اصل دو نيا از سودمندتر و رساتر

 ملـك  همـه  امـوالش  و فرزنـد  همسـر،  خـانواده،  و انسـان  هم طرف آن از است، ثبات يب
 بخواهـد  وقـت  هـر  گذاشته او ارياخت در را آنها كه يكس. هستند او شيپ امانت به خداست،

 اصـل  بـه  بازگشـت  و او يسو به استثنا بدون مردم سرنوشت راه. رديگ يم پس باز را ها آن
 قـرار  يسخت تيموقع در هابوطلح با افتيدر را قتيحق نيا كه گاه آن ميسل ام. است شيخو

 يليخ را او ابوطلحه كه پسرشان يوقت: است مشهور ييبايز يريگ موضع عنوان به كه گرفتند
ـ چ يكسـ  اگر تو نظر به ابوطلحه يا«: گفت ميسل ام رفت، ايدن از داشت دوست  بـه  را يزي
ـ  خانـه  آن اهل ايآ بخواهند را آن سپس بدهد، يي خانواده به امانت  پـس  بـاز  از تواننـد  يم
ـ  خداوند«: گفت سپس. شود داده پس ديبا امانت نه: گفت كنند؟ يخوددار دادنش  – يفالن
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 إنـاهللا  ي هيآ ابوطلحه آنگاه ».گرفت ما از را او اكنون و بود داده ما به امانت به را -پسرمان
  1.خواند را

m  g   f  e : شـد  ادي ازآن ييها گوشه شتريپ. ييبايشك ثواب و پاداش شناخت -3

  h  n  m  l  k  j   il )دنـد يورز ييبايشك كه آنان«) 59 - 58: عنكبوت 
  .رنديگ يم را پاداششان حساب بدون »كردند توكل خود پروردگار بر و

 رحمـت  سر از ييتنگنا هر با خداوند. ييبايشك راه از شيگشا دنيرس فرا به نانياطم -4

 m       ©  ¨  §    ±     °          ¯  ®     ¬  «        ªl : اســت داده قــرار يوآســودگ يفراخــ دو خــود
 نيقـر  يآسـان  يدشـوار  هـر  با البته است، نيقر يآسان يدشوار هر با پس«) 6 - 5: شرح(

 پـس . اسـت  نكره) يتوانگر و يآسودگ( »سري« و ال به معرفه) يتنگدست( »العسر«. »است
 دو بـر  توانـد  ينم »سرع« كي لذا است، دوتا) سري( يتوانگر و است يكي) عسر( يتنگدست

او لـذا . اسـت  آورده يسـخت  و يتنگدست با را يتوانگر و يفراخدست خدا. گردد رهيچ سري 

ـ  وفـا  داده كـه  يـي  وعده به و فرستد يم فرو مشكل زانيم به را كمكش و ياري m . كنـد  يم
   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  Òl )شـه يپ صبر پس« )60: روم 

  .»نگردانند سبكسار را تو ندارند مانيا كه هرگزآنان و است حق خدا ي وعده كه كن
  .رسد يم فرا عاقبت باشد، يطوالن شب كي پس از چند هر دمان دهيسپ

البلجِبِ كلُيل قدآذنَ         ينفرجتَ أزمةً ياشتد  
  .دهد يم دهيسپ آمدن از خبر شب رسد، فرا يشيگشا تا باش يقو و استوار تنگناها در

                                           
) 2144(ة المولود غداة يولد لمن لـم يعـق عنـه، و مسـلم     بخش العقيقة، باب تسمي) 5470(بخاري : صحيح است - 1

 .اند بخش األداب، باب استحباب تحنيك المولود عند والدته، آورده
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m : گفـت  و كرد شهيپ ييبايشك گرشيد فرزند و وسفي دادن دست از با عقوبي حضرت
{  z  l)ـ  نه و كرد يخرسند اظهار نه )18: يوسف ¢  £  ¤  m : گفـت  او ،يتـاب  يب

§   ¦   ¥  l)يبرخـ  پس »گرداند باز من به هم با را همه خدا ديشا«) 83: يوسف 
 خـدا  ريغ به يمند گله و تيشكا اظهار ليجم صبر. ليجم صبر نه اما كنند، يم صبر مردم از

 يشـان يپر و انـدوه  و شـرح «) 86: يوسف( m  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ël  ستين آن در
  .»ميگو يم خدا به فقط را خود

�  m : گفـت  قـومش  بـه  ÷يموسـ . او بـه  جستن پناه و خدا از خواستن كمك -5

  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡l )از نيزمــ«) 128: اعــراف 
  .»است زگارانيپره آن از ندهيآ و گذارد يم وا بخواهد كس هر به را آن ت،خداس آن

 همـراه  بـه  را خـدا  ياري زين توكل لذا دارند، خدا از يخواه كمك به ديشد ازين انيبايشك

 و صـابرند  كـه  آنان زين و« )42: نحل( m   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×l  آورد يم
  »كنند يم توكل پروردگارشان بر

ـ  ييبايشـك  داشتن در را انسان كه است ياسباب نيبزرگتر از قدر و اقض به مانيا -6  ياري
 كنـد  مقـدر  او چه هر به است الزم او و افتد يم كارگر ياله يقضا بداند ديبا بنده. رساند يم

ــل ــود ميتس  �  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  m°  ¯  ®  ¬    «  ª  ش

l) از قبـل  آنكه مگر داد نخواهد يرو شما وجود در و نيزم در يبتيمص چيه«) 22: حديد 
  .»است خورده رقم يكتاب در شيدايپ

 يسـود ... و يمنـد  گلـه  و اعتراض انزجار، و يقرار يب ،يتاب يب و ييبايناشك كه بداند ديبا
 صـبر  جز يي چاره چيه پس آورد، ينم باز شيبرا را يزيچ داده، دست از كه آنچه از ندارد،

ـ  انسان كه كند يم را يكار بتيمص روز نينخست همان در خردمند انسان. ستين  در خبـر  يب



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

235

ـ فر دهـد،  يم سر ناله و داد نادان و خبر يب انسان...! كند يم هفتم روز ـ  ونيشـ  و ادي . كنـد  يم
 خداسـت  يقضا ميتسل عاقل كه يحال در. ماند يم در و كند يم فراموش بعد روز چند سپس

 يبـرا  يناخرسـند  اظهـار  و سرنوشت به اعتراض و اديفر و داد گريد: نخست روز همان از
ـ  اسـت؟  نيآست و قهي كردن پاره و صورت و سر زدن به يازين چه چه؟ ـ پا يوقت  چنـان  اني
 انيز نيا از ديبا پس! نباشد؟ گونه آن اول همان از چرا بدهد تن خدا امر به ديبا او كه است

  .ابدي ييرها ضررها و

  راه شكيبايي ي درهاي زيان

 شده دهيآفر شتابكار انسان«) 37: انبياء (mV  U     T  S l  يگشتابزد ي مسأله -1
 چنـد  هـر  رسـد،  يم فرا خود جهينت كند، كنترل را شتنيخو و باشد بايشك ديبا انسان. »است

 كن صبر نيبنابرا«) 35: احقاف( m     Â  Á  À  ¿   ¾              ½  ¼l  باشد يمدت از پس
 رو روبـه  باشكسـت  دعوتهـا  و فراخوانهـا  يليخ. »كردند برص اولوالعزم امبرانيپ كه همچنان
  .نبودند بايشك صاحبانش كه نيا جز نداشت يگريد ليدل چرا؟ شدند،

 از ناخرسند و خشمناك يوقت ونسي خاطر نيهم به ست،ين سازگار ييبايشك با خشم -2
 او شيماآز ي هيما را وآن ساخت گرفتار يماه به را او خدا گرفت، شيپ را خود راه قومش

m          t  s  r  q     p   o  گرفت فرا يدرست به را ييبايشك يماه آن دل در و داد قرار

    ul )يمـاه  صـاحب  چـون  و بـاش  بايشك پروردگارت فرمان برابر در پس«) 48: قلم 
ـ گو حيتسـب  شـمار  از ببـرد  فـرو  را او يماه كه نيا از شيپ اگر و »مباش  روز تـا  بـود  اني
 فـراهم  موجـب  شيآسـا  و يفراخدست هنگام در عبادت پس. ماند يم آن مشك در زيرستاخ
ف«. شود يم يسخت هنگام در شيگشا شدن «  :»ةفـی الشـدَّ  يعرفـکَ  خاءِ  فی الرَّ إلی اهللاِ تَعرّ
 را تـو  يتنگدسـت  و يسـخت  هنگـام  در تـا  بشـناس  را خـدا  يتـوانگر  و شيآسا هنگام در
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 آنها رايز شناختند، را شيصدا كهيمال داد، سر ندا يماه شكم در ونسي يوقت لذا 1.»بشناسد
  .دنديشن يم را شيصدا كرد، يم ادي را خدا يآسودگ و رفاه حالت در يوقت شتريپ

 سـبب  نيهمـ  بـه  سـت، ين آن از بزرگتر يدرد. است ييبايشك مانع نيبزرگتر يديناام -3

m  G  F  E  D  C  B  A «: داشـت  برحـذر  آن از را فرزنـدانش  عقوبي

  I   H  V      U  T     S  R  Q  P  O  N  M  LK  Jl )پسـران  يا) 87: يوسف 
 يكس كافران جز كه دينشو ديناام خدا رحمت از و ديبرو برادرش و وسفي يجستجو به من

) 139: آل عمـران ( m  ¡  �  ~  }  |   {l . »شـود  ينم ديناام خدا رحمت از

ـ برتر ديشـ با داشـته  مـان يا اگر كه چرا د،ينشو نيغمگ و سست« m   u  t  s  r . »دي

  w  vl )پـس  ،»كاسـت  نخواهد را كردارتان يجزا و شماست با خدا«) 35: محمد 
ـ ز اسـت،  ديام همان خدا از خواستن ياري و است ديناام ي چاره ديام شمع برافروختن  او راي

 شياگشـ  و كنـد،  ينمـ  عيضا را دشيام و گرداند ينم ديناام باشد دواريام او به كه را كس هر
  .بكشد طول چند هر رسد يم فرا شيبرا

  يي از داستانهاي شكيبايان گزيده

 كند يم ياري ييبايشك نعمت به افتني دست در را انسان كه مهم و ارزشمند نكات جمله از
ـ پ يداسـتانها  ماننـد . اسـت  انيبايشك يتهايحكا در دنيشياند و خواندن  خـود  كـه  امبراني
 يحـال  در سـاختند،  خود ي شهيپ را صبر چگونه آنها ميريگ يم ادي آن در كه است يي مدرسه

                                           
حديث بـزرگ و وااليـي    : روايت كرده وگفته است) 6303(ي  شماره) 3/623(حاكم در مستدرك : صحيح است - 1

آورده و ) 1074(حديث ) 2/27(هقي در شعب اإليمان و بي) 11560(حديث ) 11/223(طبراني در معجم كبير . است
 .آن را صحيح دانسته است) 2961(ي  شيخ آلباني نيز در صحيح الجامع به شماره
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ـ آدم ي جامعـه  عضـو  و بشرند ما مانند باشند، امبريپ كه نيا از شيپ زين آنها كه  بـا  امـا  ان،ي
  .افتندي يبرتر صبرشان

  ÷نوح

 و نهصـد  كـه  داد نشـان  خـود  از يبزرگـ  اريبس ييبايشك قومش دعوت راه در) ÷(نوح
ـ د بـه  را مردم هم و كرد يم جهاد هم يطوالن مدت نيا در و ديانجام درازا به سال پنجاه  ني
 ،يوانگيد به متهم را او. كرد شهيپ ييبايشك آنان تمسخر و آزار و تياذ برابر در دعوت، خدا
 ييجا تا. كرد برخورد يشتنداريخو با و ييبايشك به نهايا ي همه با و كردند يگمراه و سحر

 دسـت  اگـر  نوح يا«) 116: شعراء( mc  b  a  `  _    ^  ]    dl : گفتند كه
  .كرد شهيپ صبر باز و. »شد يخواه سنگباران يبرندار

  ÷ابراهيم 

ـ  ماننـد  گرفـت  قرار يناگوار يگرفتار و بتيمص معرض در ÷ميابراه  كتاپرسـت ي كي
 حسـبی اهللاُ«: وگفت افتاد در آتش به يوقت كه چنان. ديورز ييبايشك ياله ي وعده به مؤمن
 افـت ي دستور يوقت كه نيتاا 1.»است يليوك خوب او و است بس مرا خدا« :»كيلوالَ  و نعمَ 
 ام اقد آن به و ديورز ييبايشك نكرد، يزاريب و يناخرسند اظهار كند، ذبح را دلبندش فرزند
 خوابانـد،  نيزم يرو را فرزندش خدا دستور برابر در شدن ميتسل وبا برداشت را چاقو كرد،

ـ خل ميابراه. بود سربلند او و آزمود را او نيچن نيا خداوند ـ ا بـه  يانـدك  ي نـه يهز بـا  لي  ني
  . افتين دست گاهيجا

                                           
در بخش تفسير القرآن،  باب إن الناس قدجمعوا لكم فاخشوهم، آورده ) 4563(اشاره به روايتي دارد كه بخاري  - 1

 .است
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 پس كند، رها بود، آمده ايدن به تازه كه را فرزندش افتي دستور كه يهنگام آن از شيپ او
 امر خدا يسو از باز. رفت بود، يبزرگسال رمرديپ گريد كه او نزد به لياسماع دراز انيسال از
 سرش وپشت رفت او!  بگذارد مادرش با علف و آب يب و خشك ينيسرزم در را او كه شد
 يك نزد  را ما: گفت او به هاجر نگشت، اندوهناك و نكرد، شك نشد، دردمند نكرد، نگاه را
 شـام  بـه  ميابـراه  1.يآر:گفـت  اسـت؟  داده دستور تو به نيچن خداوند ايآ ؟...يگذار يم وا

  .داشت يارزان او به را عقوبي اسحاق زا و اسحاق ساره از خدا و برگشت

  ÷موسي

ـ اذ و آزار بـا  قـومش  و فرعـون  يسو از شتريپ و خود قوم يسو از يموس حضرت  و تي
ـ ورز ييبايشك گروه دو آن دعوت يجانفرسا كار بر او اما. شد روبرو ياديز يدهايتهد ! دي
 يموس جز اند، داشته كار سرو مردم از گروه كي و قوم كي با تنها ياله غمبرانيپ از كدام هر
 دعـوت  او. آورد ارمغـان  بـه  شيبـرا  را قـوم  دو بـا  شدن رو روبه يهايسخت او، دعوت كه

 نشـان  ييبايشك برابرش در و ديخر جان به را شيدهايتهد و هشدارها و ها شكنجه فرعون،
 يها هانهب و آزارها ها، شكنجه برابر در آن از پس. داد فنا باد به را آنها خداوند كه نيا تا داد
  .ديورز ييبايشك زين لياسرائ يبن
م اهللا موسی قد أوذی «: گفت يم كرد يم ادي يموس برادرش از كه يهنگام ما امبريپ يرحُ

  ييبايشـك  و شـد  تياذ ها نيا از شتريب او را، يموس كند رحمت خدا«: »بأكثرمن هذا فَصـرب
  2.»ديورز

                                           
روايت كرده » واتخذاهللا ابراهيم خليالً«: أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعالي بخش) 3364(بخاري : صحيح است  - 1

 .است
بخش الزكـاة، بـاب إعطـاء    ) 1062(بخش األدب، باب الصبر علي األذي و مسلم ) 6100(بخاري : صحيح است - 2

 .اند المؤلفة قلوبهم علي اإلسالم روايت كرده
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  ÷عيسي

 رنـج  اريبس زدند يم او به لياسرائ يبن هك يباطل و ناروا يها  تهمت از ÷ يسيع حضرت
 ييبايشك اما بكشند، بيصل به را او خواستند و دنديكش را قتلش ي نقشه. ديكش يوسخت برد
  .ديبخش واال يگاهيجا خود نزد را او خداوند كه نيا تا ديورز

  پيامبر ما محمد
. كردنـد  وارد او بـه  ييتهمتهـا . گرفت قرار شكنجه و آزار مورد قدر چه  امبرانيپ خاتم
 يبرا زيچ نيتر سخت كه دانست ديبا. است كار انتيخ و دروغگو جادوگر، وانه،يد او: گفتند
ـ ا عاقل انسان يبرا زيچ نيتر سخت. كنند دروغ به متهم را او كه است نيا راستگو انسان  ني
 را او كه است نيا دار امانت انسان يبرا زيچ نيتر سخت بزنند، او به يوانگيد تهمت كه است
 است، شاعر نديبگو كه است نيا مانداريا انسان يبرا زيچ نيتر سخت و كنند متهم انتيخ به

 و نيراسـتگوتر  ن،يتـر  باكمـال  او كـه  يحـال  در! اسـت  وانـه يد دارد، جنون است، جادوگر
  .بود مردمان نيعاقلتر
. دنـد كر رونيب شيآرزوها محل و زادگاهش شهرش، از را او انداختند، راهش سر بر خار

 از يزيچ تمسخر و شكنجه جز چون اما كند، يمعرف آنجا ليقبا به را خود تا رفت طائف به
 كـرد،  رها را جا آن د،يرس او به آنها از كه ياديز اندوه و آزار و تياذ خاطر به و ديند آنها
 1.بود دهيرس) مكه كينزد ييجا( الثعالب قرن به كه آمد خود به يوقت درد و غصه شدت واز

: انفـال (mi     h  g     f   e  l  بكشـند  را او دنديچ توطئه كه ديرس بدآنجا كار

                                           
بخش الجهاد و السير، ) 1795(دء الخلق، باب ذكر المالئكة و مسلم بخش ب) 3231(بخاري . روايت صحيح است - 1

 .اند باب ما لقي النبي صلي اهللا عليه و سلم من األذي آورده
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ـ  و بكشند را تو اي دارند، باز كارت از را تو اي«) 30  از يبرخـ . »كننـد  رونـت يب شـهر  از اي
  .كردند شكنجه را ياريبس و كشتند را ارانشي

ـ پ نـد يبب خود چشم به كه است نيا خدا امبريپ يبرا يروح ي شكنجه نيتر سخت  روانشي
 آنهـا  بـه  و ديد يم را هيسم و اسري او. شوند يم كشته اي شوند يم شكنجه چشمانش برابر در
 شـما  گـاه يجا اسـر، ي آل يا ديباشـ  بايشك«: »الجنة موعدكم فإن اسري آل صبراً«: گفت يم

  1.»است بهشت
ـ ي به پروردگارش يسو از كه نيا تا كرد شهيپ صبر مرد بزرگ آن نيچن نيا  و ديسـ ر نيق

  .رساند صاحبانش به را امانتش و كرد ادا را رسالتش
 در كـه  ييجاها و ييبايشك يها نهيزم كه پنداشت دينبا رفت، نهيمد به كه يهنگام يحت او
 يسـخت  و رنج اريبس منافقان يسو از زين جا آن در او بود، شده كم جستند، پناه صبر به آن

 ياندك رنج. زدند نيالمؤمن ام به آنها كه يهمتت! است بس نمونه يبرا افك رخداد كرد، تحمل
. بودنـد  ختـه ير غذا در زهر او يبرا كه. گذراند سر از ييبايشك به زين را انيهودي مكر. نبود
 شيزندگ انيپا كه نيا تا. آمد يم شيپ شيبرا گاهيب و گاه مرگش زمان تا نوبه تب كه چنان

  .بود همراه تب آن با

  شاران پيامبري
 يگرمـا  برابـر  در عمـار  ب،يصـه  ه،يسـم  بالل،. شدند شكنجه منوال نيهم به زين ارانشي

 ب،يخب مثل اي كردند، شكنجه رساندند، شدن ذوب سرحد به را آنها ديخورش يفرسا طاقت

                                           
امـا بخـاري و   . حـديث صـحيحي اسـت   : روايت كرده وگفته است) 5646(حديث ) 3/432(حاكم در مستدرك  - 1

حـديث  ) 2/239(بيهقي در شعب اإليمان ) 769(حديث ) 24/303(طبراني در المعجم الكبير . اند مسلم آن را نياورده
طبرانـي روايـت كـرده اسـت و     : هيثمي گفتـه . اند نيز آن را روايت كرده) 9/293(و هيثمي در مجمع الزوائد ) 1631(

 .راويانش معتبرند
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ـ ا با ختند،يآو دار به را او و ديرس شهادت به سپس شد، يزندان  ورد آخـر  دم تـا  وجـود  ني
  :بود نيا زبانش

 رصعیمَ  فی اهللاِ ِ انَ ك جنبٍ ٍ ی أیِّ لامً          علَ مسُ  قتلُ ني أُ بالی حَ ستُ أُ و لَ 
 كشـته  چگونـه  خدا راه در ستين مهم ميبرا شوم، كشته اسالم نيد بر و باشم مسلمان اگر

  .افتم يم پهلو كدام بر و شوم يم
ـ ا تمـام  بـا  و شـدند  كشـته  احـد  جنگ در همسرش و برادر پدر، كه يزن اي  بتهايمصـ  ني
ـ د داشتن بلند راه در آنها كه چرا. نداد كف از را ييبايشك  و آن بـه  كمـك  يراسـتا  در و ني

 عمـل  شـكل  نيهم به زين نيتابع نيتابع و نيتابع. بودند كرده فدا را خود جان كفار با مبارزه
  .اند كرده

  تابعي صبور ،بن زبير ةعرو
 كـه  محمـد  منـا  به داشت يپسر او. بود نيتابع نيكوكارترين و نيبزرگتر از ريزب بن عروه
ـ  و بـا يز يلباسها با. داشت ييبايز اريبس ي چهره ـ ول نـزد  بـه  يمرتب ـ ول. رفـت  دي : گفـت  دي

 زده چشـم  او بـه : گفتنـد  مـردم  لـذا : نگفت شيبرا اهللا تبارك. اند نيچن نيا شيقر نوجوانان
 در و رخـداد  شيبـرا  ياتفـاق  آمد، رونيب مجلس آن از ريزب بن عروه بن محمد يوقت. است
 يمـار يب ازآن پـس . سـپرد  جان تا زدند لگد را او قدر آن انيچارپا كه شد ارگرفت ياصطبل
 تيسرا بدنش گريد يجاها به تا ببرند اره با را آن ديبا گفتند. كرد بروز عروه يپا در خوره
ـ . كردند را كار نيهم. نرساند هالكت به را او و نكند  ديرسـ  سـاقش  اسـتخوان  بـه  اره يوقت
 و بـود  زانير شيرو و سر از عرق آمد هوش به چون. شد هوشيب و نهاد بالش بر را سرش

 ريز را آن و برداشت را اش شده دهيبر يپا. كرد يم ذكر و گفت يم اكبر اهللا و اهللا إال إله ال او
 دانـد  يم گمان يب او كرد حمل تو بر مرا كه يكس به سوگند«: گفت يم و ديبوس يم كرد، رو و
 »ام نرفتـه  اسـت  خـدا  يناخرسند موجب كه چه هر اي ناه،گ حرام، كار يسو به تو با من كه
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. كنند دفن را آن تا ببرند قبرستان به و كنند كفن و خوشبو و نديبشو را آن داد دستور سپس
: گفت گشت يم بر يسفر از داد، دست از را فرزندش و شد دهيبر شيپا كه آن از پس يوقت
  !!شدم خسته قتاًيحق سفر نيا در
 او: بود گفته ؟ينكن درد  احساس و يشو هوش يب تا ميبده تو به يزيچ دبودن گفته او به

  1.رفتينپذ نيچن نيا. نديبب مرا ييبايشك تا كرده گرفتار بتيمص نيا به مرا) خدا(

  ابوقالبه و نپذيرفتن  امر قضاوت
 شيآزمـا  مـورد  ينيد ي جنبه از هم و يجسم ي هيناح از هم كه بود يكسان آن از ابوقالبه

 كه. ختيگر شام به او اما. رديبگ عهده به را قضاوت منصب خواستند او از. گرفت قرار ياله
 همچنـان  و رفت ايدن از بود داده دست از را چشمش و پاها دستان، كه يحال در ضهيعر در

  2.بود شاكر و سپاسگزار

  احمد بن نصر خزاعي و آشوب خلق قرآن
ته بود كه از گفـتن حـق هـيچ ابـايي     احمد بن نصر خزاعي يكي از علماي دورانهاي گذش

ي خلق  او در فتنه. داشت كرد و از كار زشت باز مي نداشت و بسيار به كار نيك سفارش مي
لذا او را به سامراء بردند و در غـل و زنجيـر بسـتند و از او خواسـتند     . قرآن ايستادگي كرد

اسـت، پـس بگيـرد و    ي خداوند  حرف خود را مبني بر اين كه قرآن كالم فرو فرستاده شده
ي  آنجا نيز دست به جنـگ روانـي و شـكنجه   . بگويد قرآن خلق شده است، اما او نپذيرفت

  .جسمي عليه او زدند

                                           
 .اين داستان را نقل كرده است) 2/87(ابن جوزي در صفة الصفوة  - 1
 ).4/474(و سير أعالم النبالء ) 1/194(حفاظ به تذكرة ال: بنگريد - 2
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دارد خونش مباح اسـت   خيزد و اعالم مي كار بر مي ي نابه بدين گونه يك قاضي نزد خليفه
سبت بـه احمـد   احمد بن أبي داود گفت پيرمردي ن. گردند و حاضران با سخن او همرأي مي

شـود و در ايـن    كار او نيز منجر به كفرش مـي : خليفه گفت. كند بن نصر اظهار همدردي مي
و بـا آن شمشـير   ...! دارم هنگام شمشيرش را برداشت و گفت به سوي اين كافر گام بر مـي 

ي شرقي بغداد  پس از آن در كناره. گردنش را زد در حالي كه سرش را با طنابي بسته بودند
   1.ا در جايي نصب كردندسرش ر

احمد بن نصر خزاعي را وقتي كشـتند  : گويد مي -كه اهل علم بود -جعفر بن محمد زرگر
رسـيد، و ايـن جـزء كرامـاتش      ديدم، درآن هنگام از سرش صداي الإله إال اهللا به گوش مي

  3.خود را در راه خدا فدا كرد: گويد ي او مي امام احمد درباره 2.بود

  حمد بن نوحو م :امام احمد

خود امام احمد نيز تاريخ به ياد دارد چگونه در اين آشوب خلق قـرآن شـكيبايي نشـان    
اش بـود بـه سـوي مـأمون بـرده       انديشـه  او با محمد بن نوح كه جواني هم رأي و هـم ! داد
كند و  شود  به امام احمد وصيت مي با خواست خدا محمد بن نوح در راه بيمار مي. شوند مي

ميـرم و بـراي كسـي اهميتـي      اما من مي. يد تو پيشواي ديني هستي شكيبا باشگو به او مي
پيش از اين كه نزد خليفه برسد . برند او در راه مرد و امام احمد را در قيد و زنجير مي. ندارم

گويند حديثهايي مبني بر تقيه وجود دارد، انسان در هنگام  مردماني به سويش مي روند و مي
: ، او گفـت ...اند دو پهلو سخن بگويد تـا طوفـان نـاآرامي فـرو بنشـيند     تو تنگنا وسختي مي

                                           
 .اين مطلب را آورده است) 5/177(خطيب بغدادي درتاريخ بغداد  - 1
 .1/177: همان - 2
و ابـن مفلـح   ) 2/364(ابن جوزي در صفة الصفوة . اين سخن را آورده است) 5/177(خطيب بغدادي در تاريخ  - 3

 .اند آورده) 1/200(مد در المقصد األرشد في ذكر أصحاب االمام اح
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كنيد؟ در ميان مسلمانهاي پيش از شما در برابر خباب با اره يكـي   ي خباب را چه مي قضيه
مردم با نااميـدي او   1.گرداند كردند و اين كار هولناك او را از دينش باز نمي را دو نصف مي
  .را رها كردند

و اتفاقاً پيش از اين كه برسد ! ي مأمون را به من نشان نده خداوندا چهره: امام احمد گفت
به . ي پس از او فرا رسيد آشوب همچنان ادامه داشت مأمون از دنيا رفت، هنگامي كه خليفه

تـو را بـا   . كنـد  اي احمد به خدا نفس خودت است كه تو را به اين بال گرفتار مـي : او گفت
با اين ابي داود مناظره . ميري زند تا مي اندك به تو ضربه مي -كشمشير نمي كشد، بلكه اند

. امام احمد او را بر جاي خود نشاند و به سكوت وا داشـت و برهـانش را باطـل كـرد    . كن
  .از قرآن يا از سنت چيزي بياوريد؟ آنها نتوانستند هيچ دليلي عليه او بياورند: گفت

. ام نـامش را شـنيده  : گويـد  شناسي؟ مي را ميصالح رشيدي : گويد خليفه به امام احمد مي
ي قرآن خواستار شدم بـا مـن از    نظرش را درباره. او آموزگار پرورشي من بود: خليفه گفت

در مخالفت درآمد و چون با من مخالفت كرد و پافشاري كـرد كـه قـرآن مخلـوق نيسـت،      
  .دستور دادم لگدمال شد و آن قدر بر روي زمين كشيده شد تا جان سپرد

. هـاي ديگـري را بياوريـد    تازيانه: گفت. ها را بياوريد مجازاتگران و تازيانه: آن گاه گفت
  !دستت را محكم بگير، خدا دستت را ببرد: گفت خليفه مي. زد سپس تازيانه به او مي

. ها را از آنها چشيد جالدهاي مختلف پي در پي او را زدند و امام احمد سختترين شكنجه
! دهي؟ من بر تـو نگـرانم   چرا، به خاطر چه خودت را به كشتن مي: گفت زآن پس خليفه مي

. آن كس كه باالي سرش ايستاده و مراقب او بود شروع كرد با شمشير به او سـيخونك زدن 
واي بر تو اي احمد جواب ندادي؟ به هر شكلي كه فرجي برايـت داشـته   : گفت مي  و خليفه

                                           
پيشتر نيزياد . بخش المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم) 3612: (به روايت بخاري اشاره دارد. درست است - 1

 .شد
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اي اميرالمـؤمنين از كتـاب خـدا و از سـنت     : گفـت  ياما م. باشد پاسخ بده تا تو را آزاد كنم
اين چنين روند ضربه زدن ادامه . زد آمد و مي سپس جالد مي! رسول خدا مدركي برايم بياور

وقتي به هـوش آمـدم، زنجيـر و    . آن قدر زدند كه بيهوش شدم: گفت پيدا مي كرد و امام مي
زمين خوابانـديم و حصـيري را بـر     تو را به رو بر: كسي به من گفت. دستبند در دستانم بود

امام احمد در آن هنگام احساس نكـرده  ! رويت گذاشتيم و خود باال رفتيم و لگدمال كرديم
سپس باز او را . وقتي اندكي خوراكي برايش آوردند تا بخورد، روزه بود و از آن نخورد. بود

با لباس خوني نمـاز  : يكي از آنها پرسيد. چكيد، آوردند، نماز خواند كه خون از لباسش مي
او در زندان مانـد  ! عمر در حالي نماز خواند كه از زحمتش خون روان بود: خواندي؟ گفت

اش  تا اين كه بيست و هشت ماه بعد آزاد شد و تحت اقامت اجباري يعنـي مانـدن در خانـه   
تر از اين نيست كـه از توسـعه دادن دانـش ممنـوع      براي عالم هيچ چيز سخت 1.قرار گرفت

مردي بود كه در راه خدا جان : از يكي پرسيدند، گفت) رحمه اهللا(ي امام احمد  درباره. دشو
چنان كه بالل نيز ايـن كـار   . دادن برايش آسان شده بود، و در اين مقصود جانش را فدا كرد

  2.بست را كرد، و اگر احمد نبود اسالم از آن ديار رخت بر مي

  

  همراه شكيبايان

نـوح  ... حضرت آدم در اين راه خسته شـد ... راه دراز است! ارادهاكنون اي انسان سست 
، ...ابراهيم به آتش انداخته شد، اسماعيل براي ذبح شدن روي زمين دراز كشيد... تالش كرد

                                           
 .  به اين سخن اشاره كرده است) 9/203(ابونعيم در حلية األولياء  - 1
 .9/171ابونعيم، حلية االولياء،  - 2
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، ايـوب بـا آزار و گزنـد گريبـانگير     ...، يحياي پر آزرم ذبح شد...زكريا با اره دو نصف شد
يغامبر گرامي اسالم متهم به سحر و جنون شد، دندانش ي داود از حد گذشت و پ ، گريه...شد

ي شمشير كشته شد، ذوالنـورين،   ، عمر بر اثر ضربه...شكسته شد و سر و رويش زخمي شد
علي، حسين و سعيد بن جبير نيز به همين سرنوشت رفتنـد، ابـن مسـيب و مالـك شـكنجه      

چ راهـي جـز شـكيبايي    ، و آن چه از اين شواهد برداشت مي شود اين است كه هـي ...شدند
  .نيست

 1.»بهترين دورانهاي زندگيمان را با شكيبايي گذرانديم«: مي فرمايد سبه همين روي عمر
آيد، همان منش  يعني زندگي با وجود آن همه ناخوشيها و سختيها تنها با شكيبايي به كام مي

  .گرايد، و بدون آن غيرقابل تحمل است قلبي كه زندگي با آن به خوشي مي
ا بنده نبايد كاري كند كه با شكيبايي منافات داشته باشد، از قبيل اظهـار گلـه منـدي از    لذ

از درد و ) مــثالً(پروردگــار، مردمــان، بيــزاري و انزجــار، امــا ايــن كــه انســان پزشــك را 
  .اش مطلع گرداند تا مداوايش كند، ايرادي ندارد ناراحتي

زند و نيزآهي كه براي رفع خسـتگي   دردمندي و ناله و صدايي كه از شخص بيمار سر مي
مندي و شكايت ناپسـند   شود ناپسند نيست، اما آه و ناله از روي گله و درماندگي كشيده مي

  .است و بحث مفصلي دارد
آيـد و حتـي اكنـون از برخـي      ضجه و ناله هايي كه از زنان نوحه كننده و ديگران بر مـي 

همـه بـا اصـل    .... دسـت، واويـال و    مردان حركتهايي مانند زدن سر و گونه و صـورت بـا  
  .شكيبايي منافات دارد

                                           
.. انـد  روايـت كـرده  )1/50(و ابونعيم در حليـة األوليـاء  ) 1/117(، احمد در الزهد )1/222(ابن مبارك در الزهد  - 1

 .اند آورده) 5/172(و ابن حجر در تغليق التعليق ) 5/2375(بخاري در حاشيه ي صحيحش
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پس مسلمان بايد پرواي خدا را داشته باشد و راه شكيبايان را پيش بگيـرد، از خـدا مـي    
خواهيم ما را از شمار گروه شكيبايان بگرداند و ايـن مـنش بزرگوارانـه را روزي مـا كنـد،      

  !ي كريم  اوست بخشنده
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  شكر

ود بر پيامبرش در زنجيره درسهاي اعمال و منشهاي مربوط به دل با سپاس پرودگار و در
  .گوييم ي موضوع شكر سخن مي در اين بخش درباره

اصل شكر چيست؟ حقيقت لغوي آن چيست؟ در شرع بـه  : در آغاز سؤالهايي مطرح است
چه معناست؟ چه جايگـاهي دارد و قواعـدش چيسـت؟ چنـد معنـا دارد؟ مـردم از لحـاظ        

  ها و اركان آن كدامند؟ اند؟ درجه دستهشكرگزاري چند 
در اين جا پاسخ به اين سؤالها و مسايل ديگر و تأملي در زندگي شاكران به طور مفصـل  

  .گردد بيان مي

  شكر و اهميت آن
ي زندگي خوشبختان است، آنها از نردبان شكر به باالترين منازل دسـت   شكر بهترين مايه

و اين البته فضـل  . اند ر به سوي بهشتهاي جاويد پر گرفتهبر دو بال شكيبايي و شك. اند يافته
  .دهد و او داراي فضل زيادي است خداوند است كه آن را به هر كه بخواهد مي

بخشي ازآن شكيبايي و بخش ديگـر شـكر، بـراي    : به لحاظ اين كه ايمان دو بخش است
شايسـته وحـق    دهد و دوستدار رهايي و خوشبختي خود است، كسي كه خويشتن را پند مي

است كه اين دو اصل بزرگ را در كانون توجه خود قرار دهد و از ايـن دو راه مقصـد كـج    
نشود، و پيشروي به سوي دوست حقيقي را در بينابين ايـن دو جـاده بدانـد، تـا خـدا روز      

  .رستاخيز او را در ميان بهترين گروه قرار دهد
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  تعريف شكر

  شكر در لغت
شَكَرت اهللا، و شَكَرت هللا و شَـكرت نعمـة   «: گويند. يكي كسييعني اعتراف به احسان و ن 
يعني خدا را شكر گفتم، و شكر نعمت خداي به جا آوردم، همچنين در لغت به معنـاي   »اهللا

براي چهارپايان آن اسـت كـه علـف    » شكور«پس . آيد ظهور تأثير غذا در بدن جاندار مي
شود با ايـن توضـيح شـكر در ايـن جـا       ياندك برايش بسنده است يا با علف اندك چاق م

  .خالف كفر است
شكر  برابر تحسين و تمجيد انسان نيكوكار به خاطر كار نيكي كه در حق كسي انجام داده 

، گويند كاربردش در زبان عربـي  »شَكرَت له«و » شكرتُه«: گوييد در لغت مي. رود به كا مي
  .ف كفران استشكران مصدر و خال. فصيحتر است) شكرت له(با الم 

يعني پستان حيوان پر  »اشتكر الضرع«يعني باران آسمان تندتر شد و : »اشتكرت السماء«
  .از شير شد

يي كه ميان آن شكر مـوردنظر و شـكري كـه     به اين اشتقاق بنگريد و دقت كنيد در رابطه
  .اند بينيد معنيها در افزايش و فزوني پاداش خدا براي انسان شكور است، مي

  اصطالح شكر در
يعني بروز اثر نعمتهاي الهي در بنده به عنوان ايمان در دلش، حمد و سپاس بر زبـانش و   

  .عبادت و طاعت در اندامهايش
چون در اصل نعمت متسوجب شكر فراوان است، پس بايد ديد وقتي نعمت فراوان باشـد  

شـاكرند و يـا   ي مقابل كفر و نقيض آن است، انسـانها يا  شكر چگونه خواهد بود؟ شكر نقطه
  .كافر
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با حرف بـاء متعـدي   » كفرت به«شود و  با الم متعدي مي» شكرت له«: گوييد در زبان مي
مشكور در حقيقت همان نعمت «: گويد ي جالبي دارد، مي ابن قيم در اين باره نكته. مي شود

» شكرت لـه «گوييد  است و به كسي كه به او داده شده، اضافه شده است، به همين سبب مي
» كفر باهللا«: گويند شود، اما كفر چون درآن انكار نعمت و تكذيب هست، مي با الم متعدي مي

  .»به همين خاطر با حرف باء متعدي شده است» كفر باآلئه«و 

  مقامات شكر
شكر داراي مقامهاي بزرگي است و هر كس در كتاب خدا و سنت پيـامبر نگـرش داشـته    

  :از قبيلبيند،  انگيزي مي باشد موارد شگفت
ها و ابزار  خداوند ياد خويش را با شكر قرين ساخته است و صبر، خادم هر دوي اين -1

 m  À    ¿  ¾  ½  ¼   »l : فرمـود . رسيدن به آنها و ياريگر آنها اسـت 

پس به ياد من باشيد تا به ياد شـما باشـم و مـرا سـپاس بگوييـد و ناسپاسـي       «)152: بقره(
  .»نكنيد
ايمان ساخته است و اگر مردم شكرگزار باشند و ايمان داشته باشـند،  او شكر را قرين  -2

m  È    Ç  Æ  Å  Ä : اشـان وجـود نـدارد    هيچ مـوردي بـراي عـذاب و شـكنجه    

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  Él )اگــر سپاســگزار و مــؤمن « )147: نســاء
ر همراه با يعني حقش را به تمام و كمال ادا كرديد و شك» باشد چرا خدا شما را عذاب كند؟

  .ايد ايمان است كه به خاطرش آفريده شده
خداوند خبر داده است كه شكرگزاران را ازميان بندگانش مخصوص منـت قـرار داده    -3

ــت m  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  :اســ
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  Q  Pl )اينهـا  «بدينگونه آنها را به يكـديگر آزمـوديم تـا بگوينـد     « )53: انعام
  »آيا خدا شكر كنندگان را بهتر نمي شناسد؟» خدا از ميان ما به آنها نعمت دادههستند كه 

كفر و اهل كفر متنفرترين انسانها نزد . او مردمان را به شكور و كفور تقسيم كرده است -4

m  Ç  Æ  Å : خدا است، و دوستدارترين چيزها و انسانها نزد او شكرو شاكران است

   Ì           Ë  Ê  É  Èl )راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشـد خـواه   « ) 3: انسان
  .»ناسپاس

: از زبان سليمان فرمود. آزمايد تا از ميان آنها شكوران را بشناساند او بندگانش را مي -5

 m             ¦    ¥  ¤  £                ¢  ¡  �~       }  |  {     z  yx    w  v     u  t  s  r   q
  §l )اين از فضل پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا شكرش را به جـا  « )40: نمل
) بدانـد (كنم نفع شكر بـراي شـاكر اسـت و هـر كـس ناسپاسـي ورزد        آروم يا كفران مي مي

  »پروردگارم بي نياز و بخشنده است

[  ^   _  `  m  a : ي فزوني نعمـت داده اسـت   او به شاكران وعده -6

  d  cb  i  h  g   f  el )و پروردگارتان اعالم كرد كـه  « ) 7: ابراهيم
اگر شاكر باشيد افزوني به شما عطا خواهيم كرد و اگـر كفـران كنيـد مجـازات مـن سـخت       

  ».است

m  m   l  k  j : خداوند سبحان از كردار شاكران و از منش شكر خشنود اسـت  -7
y   x  w  v  ut  s   r  q  po  n  l)اگر ناسپاسي كنيد خداونـد  « )7: زمر

نياز است و ناسپاسي را براي بندگانش نمي پسندد و اگر سپاسگزاري كنيـد آن را بـراي    بي
ازاين موارد در قرآن فراوان است، خداوند شكرو كفر را كه ضد همند با هم » پسندد شما مي

  .كند مقايسه مي
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 mc  b  a  `  _  ^  ]  \  [      Z  Y  X          W  V    f    e    d
       z  y  x  w  v  u  ts  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g

  a  `  _  ~  }|  {l )شما پيش از روبـه رو  « )144 - 143: آل عمران
كرديد، اينك آن را با چشم خـود ديديـد و خيـره درآن نگـاه      شدن با مرگ آرزويش را مي

انـد كـه    ز او فرسـتادگان ديگـري نيـز بـوده    ي خداست و پيش ا محمد فقط فرستاده. كرديد
گرديد؟ و هركس كـه بـه    درگذشتند آيا اگر بميرد و يا كشته شود شما به آيين گذشته بر مي

  .»و به زودي خدا شاكران را پاداش خواهد داد. رسد گذشته باز گردد زياني به خدا نمي
ي  ستوار ماندند و به گذشـته ها همانهايند كه بر نعمت بيمانند ايمان ا شكرگزاران دراين آيه

پس برخي از مردم هنگام آزمايش و گرفتاري پايـدار و اسـتوار نيسـتند،    . خود باز نگشتند
مانند، برخي هنگام آزمـايش و دشـواري، حقيقـت درون دل     ورزند، ثابت قدم نمي كفران مي

بان و اعضـا  زبانشان به ياد خدا و ستايش او مي پردازد و با دل و ز. كنند خود را آشكار مي
  .گويند عميقاً شكر خداي مي

البته زيادت و فزوني .خداوند زيادت در پاداش و نعمت را به شكر متعلق ساخته است -8
او بسياري از پاداشـها را  . از سوي او پايان ندارد، همچنان كه شكرگزاري از او پاياني ندراد

  :ها به مشيت خود موقوف كرده است، مانند اين آيه

* m  a  `  i   h  gf       e  d  c  bl )چنانچه خدا بخواهد « )28: توبه
  .»كند نيازتان مي از فضل خود بي

اگــر اراده كنــد « )41: انعــام( m  ¨  §     ¦  ¥   ¤  £l : ي اجابــت دعــا دربــاره*
  .»سازد خوانديد برطرف مي مشكلي را كه براي آن او را مي

خداونـد هـر كـس را بخواهـد     «) 284: بقـره (m  |  {  zl : ي بخشش درباره* 
  .»بخشد مي
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خداوند هر كه را بخواهد بدون حساب « )212: بقره( m  j  i  hl : ي روزي درباره*
  .»دهد روزي مي

ي هر كس را كه  و خداوند توبه« )15: توبه(mU  T  S  R  Q  l  :ي توبه درباره* 
  .»پذيرد بخواهد مي

: آل عمـران ( m  |  {  zl : ستاما شكررا بدون قيد مشيت خود آورده ا* 

m : ي ديگـري فرمـوده اسـت    در آيـه . »به زودي شـاكران را پـاداش خـواهيم داد   « )145
  a  `  _  ~l )و بـه زودي خـدا شـاكران را پـاداش     « )144: آل عمران

شاكران را اگـر  «: يا نگفت» دهد اگر بخواهد شكرگزاران را پاداش مي«: نگفت» خواهد داد
  .»دهد بخواهد پاداش مي

او به ماخبر داده است كه از جمله اهداف اصلي ابليس در ميان آفريدگان اين است كه  -9
انسانها را از شكرگزاري باز بدارد، ابليس درطرح كارش كه ذكر كرده، تعهدهايي داده اسـت  

در ميـان سـخنانش    -لعنـت خـدا بـراو     -ابليس: كه پروردگارش خبرش را ياد كرده است

 m   v  u  e  d   c  b  a  `_  ~  }  |   {  z  y  x  wl : گفـــت
آن گاه از پيش و پس و از راست و چپ بر آنهـا مـي تـازم و بيشترشـان را     « )17: اعراف(

كند بـين آنهـا و    خواهد از شكر دور بمانند و سعي مي او از بشر مي. »ناسپاس خواهي يافت
  .نددبين شكرگزاري فاصله بيندزاد تا اين راه را بر آنها بب

m  Å : خداوند شاكران را وصف كرده و گفته اينها شمار اندكي از بندگانش هستند -10

  É  È   Ç  Æl )امام احمـد از عمـر   » .ارنداندكي از بندگان من شكرگز« )13: سبأ
» !خدايا مرا از آن گروه اندك قـرار بـده  «: گفت كند كه شنيد مردي مي ياد مي سبن خطاب

m  {     z  y  x  w : اي اميرالمؤمنين خداوند فرمود«: گفت گفت اين چه دعايي است؟
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  |l ) و فرمـود » اما جـز معـدودي بـه او ايمـان نياوردنـد     « )40: هـود : m   Ç  Æ  Å

  É  Èl )و فرمـود » اندكي از بندگان مـن شـكرگزارند  « )13: سبأ : m  ª  ©  ¨
°  ¯    ®  ¬  «  l)باشند كه آنها نيـز  مگر آنان كه از مؤمنان نيكوكار « )24: ص

  1.»درست مي گويي: عمر گفت» اندكند
شكر يكي از ويژگيها و صفات پيامبران و مؤمنان است، در ميان مردم به اين گونه نيست، 

  .زيرا بسياري از مردم از نعمتهاي فراواني برخوردارند، اما شكرگزار پروردگارشان نيستند
ين را به شكرگزاري يـاد كـرده و او را   اش به سوي اهل زم خداوند نخستين فرستاده -11

m  k  ji  h  g  f  e : ي او گفت درباره. است) عليه السالم(ستوده است و او نوح 

   o  n  m     ll )اي فرزندان كساني كه همراه نوح بـه كشـتي بـرديم،    « )3: اسراء
ـ . »اي سپاسگزار بود نوح بنده ه اقتـدا بـه او   اين كه مخصوصاً نام نوح را آورده است اشاره ب

گويد او پس از آدم پدر دوم شماست، زيرا شما همـه فرزنـد و    گويي به زبان ديگر مي. دارد
پس به او اقتدا كنيد و مرا شكر گوييـد  . ي شكرگزاري بود ي نوح هستيد كه او هم بنده نواده

انـدگار  فرزنـدانش را م «:»و جعلنا ذريته هم البـاقين «: و در امر شكرگزاري به او اقتدا كنيد
  .كار فرزندان بايد اين باشد كه در شكرگزاي خود را مانند پدرشان بسازند» كرديم
خداوند متعال روشن كرده است كه هر كس اورا بپرستد، او را شكر گفته است و هر  -12

m  w  v  u : كس شكر او را به جاي نياورد، ازشمار عبادت كننـدگان نيسـت، فرمـود   

  z    y  xl )پرستيد شكرش را به جاي آوريد يخدا را م اگر« )172: بقره.«  
ـ  فيو رسالت و تك ييامبرپ كهدستور داد  يموسخود  ي او به بنده -13 را بـا شـكر    ياله

ــتيدر ــدارد  افـ m  L  K   J  I   H  G  F  E  D  C  B  A بـ

                                           
 .آورده است) 1/114(احمد در بخش الزهد  - 1
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  O  N  Ml )يـدم و با سخن گفتنم تو را برگز امهايبا پ! يموس يا«) 144: اعراف 
  .»و سپاسگزار باش يرام بگ به تو داده آنچه را

 يـن به سن رشد، سـفارش كـرده اسـت ا    دنيكه به انسان پس از رس ييزچ نينخست -14

m    j  i  h  g  f : يـد است كه خدا و سپس پدر و مادرش را شـكر بگو 

  w  v  u   t  s     r  q  p  o  n  m  l  kl )بـــه «) 14: لقمـــان
ـ  مادر به او حامله شد و هر روز ناتوان ميكرد انسان سفارش پدر و مادرش را شـد و   يتر م

سپاسـگزار مـن و پـدر و     يـد كه با يمباز گرفت و سفارش كرد يردو سال او را از ش ازپس 
  .»من است يكه بازگشت به سو يمادرت باش

m   x  w  v : از او اسـت  يدرشـكرگزار  اش يخداوند اعالم كرده كه خشنود -15
y  l)پسندد يآن را بر شما م ديكن يسپاسگزاراگر «)  7: زمر«.  

m  U : اسـت  وردهرا بـه جـا آ   شيهاخبر داده كه شكر نعمت يلخل ميابراه ي درباره -16

     f  e  d  cb  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X         W    V
  i   h  gl ) فيفرمانبر خدا و حن يييشواپ  ميابراه يراست به«) 121 - 120: نحل 

و به راه راسـت   يداو را برگز داوندخ. خدا بود ياو شاكر نعمتها. يده و هرگز شرك نورزبود
  .»كرد يتهدا

از مردم  ييادز اريدر مقابل جماعت بس ييآن امت الگو، كه به تنها ياز جمله صفتها پس
ـ  شود، يو احسان به او اقتدا م ييكو در ن شود يم ادي  ينو همسنگ با چند مقدار از اهل زم
بـود، و   يشبود كه خداپرست و شـكرگزار نعمتهـا   ينا يشو صفتها ها،ييژگت، از جمله واس

  .خود قرار داده است ليلخداوند شكر را هدف و مقصود خ
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m  ¸  ¶   µ : فرمـود . است ينشخبر داده كه شكر مقصود از آفر نياو همچن -17

  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹
l )يزيــكــه چ يآورد در حــال رونيــشــما را از شــكم مادرانتــان ب خداونــد«) 78: نحــل 
. هدف خلقت اسـت  ينا. »يدتا شاكر باش يدآفر لشما گوش و چشم و د يو برا ديدانست ينم

آل ( m  Z  Y  X  W  V  UT   S      R  Q  P  Ol : كـه فرمـود   ينا يتنها
 يداز خدا بترس ديان بودكه ناتو يكرد در حال ياريخدا شما را در جنگ بدر «) 123: عمران

آنهـا   ،دهـد  ييارهمچنان كه خدا خواست آنها را . »يدباشد كه شكر نعمت او را به جا آور
 نشيآفـر  ييكه شكر هدف غـا  ينخالصه ا. او را شكر كنند ديبا ينعمت اله ينبه خاطرا يزن

«   ¼  m كننـد و دسـتورداد تـا شـاكر باشـند       يتـا از او شـكرگزار   يـد آفر. است

  ¾  ½  Á  À    ¿l )شما باشم و مـرا   يادتا به  يدمن باش اديپس « )152: بقره
  . »دينكن يو ناسپاس ييدسپاس بگو

  فرق ميان شكر و شكيبايي
ـ چ يبـرا  يييباخود هدف است اما شك شكر  ييبايمطلـوب اسـت، شـما شـك     ييگـر د زي

 دنيرس يست براا يابزار يييباو شك يفتد،اتفاق ب شود يكه منجر به آن م ييزتا چ ديورز يم
اما شكر خود  يست،است، پس خود مقصود ن شيكه مورد پسند و ستا ييزچ يگر،به هدف د

  .خواسته و هدف است

  جايگاه شكر

m  T  S  R و مقامـات  يگاههـا كرده اسـت در جا  ياد يزن) رحمه اهللا( يمكه ابن ق چنان

  V  Ul )شرح نيشانزده وجه هست، بد)  5: فاتحه:  
  .يگاههاستاج نياز باالتر -1
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ي شكر است، بدون آن شـكر   باالتر از جايگاه خشنودي است، خشنودي در محدوده -2
  .نيز نيست

  .ي ديگر آن شكيبايي نيمي از ايمان شكر است و نيمه -3
  .خداوند به شكرگزاري دستور داده و از ضد آن نهي فرموده است -4
  .رده استاهل شكر را ستوده و آنها را با خاصگان مردم توصيف ك -5
  .شكر را غايت آفرينش و دستورهايش قرار داده است -6
  .اهل شكر را به بهترين پاداش وعده داده است -7
  .آن را سبب زيادتي در فضل خود دانسته است -8
  .شكر را نگهبان و نگهدار نعمت قرار داده است -9

  .گردند مند مي خبر داده كه اهل شكر همانهايند كه از آياتش بهره -10
رسـاند و   كه شاكر را به مـورد شـكر مـي   ) شكور(براي آنها نامي ازآن ساخته است  -11

  .شود فراتر از آن شكرگزار خود مورد شكر واقع مي
  .ي خود مي خواهد نهايت آن چه پروردگار از بنده -12
او خود را شاكر و شكور ناميده، به شكرگزاران نيـز همـين دو اسـم داده اسـت، از      -13

ه آنها داده و آنها را به نـام خـود ناميـده اسـت، همـين بـراي دوسـت داشـتن         صفت خود ب
  .شكرگزاران و فضل او بر آنها كافي است

  .خداوند خبر داده كه شمار شاكران در ميان بندگانش اندكند -14
  .شكر ناگزير زيادتي همراه آن است -15
ت او و جـاري  شكر همان روي آوردن دل به دوستي صاحب نعمت و اعضا به طاع -16

  .شدن زبان به ياد و ستايش او است
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  معاني شكر
معناي آن بـا شـناخت سـه چيـز در     . دل، زبان و اعضا: شكر به سه چيز مربوط مي شود

  :پيوند است
يعني آوردن آن به ذهن، تشخيص دادن آن و مطمئن شدن نسـبت بـه   : شناخت نعمت -1
رسد، تا از غفلـت   خت نعمت دهنده ميوقتي انسان نعمت را بشناسد، به كمك آن به شنا. آن

يابيم، به منظور اين كه انسان اين نعمتها را در  بيرون بيايد، ازاين قبيل در قرآن كريم زياد مي
به عـالوه چـون نعمـت را بشناسـد، خـرد دنبـال منشـأ آن        . ذهن داشته باشد و شكر گويد

و را دوست بدارد به طلب وقتي ا. شود گردد و چون آن را يافت محبت او را خواستار مي مي
كند، از اين، عبادت حاصـل   افتد و او را شكرگزاري مي او و براي رسيدن به او به تكاپو مي

ي محبت  پس شناخت دروازه. آيد، زيرا اين راه شكرگزاري نعمت دهنده است، يعني خدا مي
  .است و منشأ عبادت

هنده و ايـن كـه بدانـد چـون     پذيرش نعمت، يعني دريافت آن با اظهار نياز به نعمت د -2
نعمتها بدون شايستگي بنده صورت پذيرفته است، زيرا خدا از فضـل و منـت خـود بـه مـا      

  .بخشيده است، و اين بر او واجب نبوده است
چنان است كـه او را  : عام: ستايش از صاحب نعمت به خاطر نعمتهايش، دو نوع است -3

  .دگي كرم وصف كنيدبه بخشندگي و بزرگواري، نيكي و احسان و گستر
چنان است كه نعمتهايي را كه به شما عطا كرده بر زبان بياوريد و بگوييـد كـه بـه    : خاص

و از نعمت پروردگارت سخن « )11: ضحى( m   t   s  r      q  pl : شما رسيده است
  .»بگو

  :ي اين مورد دو نظر هست درباره
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خداونـد چنـين و چنـان    «: بگوييـد  نخست اين كه نعمتها را برشماريد و ياد كنيـد، مـثالً  
ي  ، به همين سبب برخي از مفسران در تفسير اين آيه از سـوره »..نعمتهايي به من داده است

كنـد و بـه تـو بخشـيده، شـكر       نعمتهايي را كه در اين سوره خداوند ياد مي«: اند ضحي گفته
ـ  نيـاز كردنـت    يگوي، مانند تحسين حال تو كه يتيم بودي و شناساندنت پس از گمنامي و ب

  .»پس از نيازمندي
  .اين كه آن نعمتها را در راستاي طاعت خدا به كار بگيريد

نيـز بايـد   . آيـد  پس تحدث به نعمت، ستايش و تمجيد خداوند به خاطرآن به شـمار مـي  
منان، كـريم،  : خداوند را به صفتهاي مباركش كه مناسب جايگاه شكر است بستاييد، از قبيل

او را بـه  . اي احسان و خيـر گسـترده، و داراي بخشـش بزرگوارانـه    صاحب فضل زياد، دار
  .تحدث به نعمت، در مقام نهايت شكرگزاري است. نامهاي نيكش بخوانيد و شكر بگوييد

من صنع إليه معروفاً فليجز بِه فإن لـم  «:چنان كه با استناد در حديث جابر نقل شده است
فقد شكره و إن كتمه فقد كفره، و من تحلـي بمـا   يجد مايجزي به فليثني فإنه إذا أثني عليه 

هر كس به او نيكي شود، بايد پاداش آن را بدهـد، اگـر   «: »لم يعط كان كالبس ثـوبي زور 
چيزي نداشت كه به خاطر آن ببخشايد، بايد نيكي كننده را تمجيد و ستايش كند، زيرا وقتي 

مت يا احسان را پوشيده بـدارد آن را  او را بستايد يعني او را شكر گفته است، اما اگر آن نع
كفر گفته است، و هر كس خود را به چيزي بيارايد كه ندارد مانند اين است كه لباس سـتمي  

  1.»بپوشد
، و نيـز  »خدا پاداش خيرت دهـاد « ،»جزا اهللا خيراً«: تمجيد و ستايش مانند اين كه بگويد

  .يي براي شكرگزاري است دعاهاي خير وسيله

                                           
شـكر المعـروف، شـيخ آلبـاني در صـحيح       بخش األدب، باب في) 4813(به روايت ابوداود : حديث نيكي است - 1

 ).6056(الجامع آن را نيك دانسته است 
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  عمتمردم و شكر ن
  :مردم در موضوع شكرگزاري نعمت سه گروهند

كننـد و يـا كتمـان     گروهي آن را انكار مي. ستايند گروهي شكرگزار نعمتهايند و آن را مي
اند، اما در حقيقت چنين نيسـتند   و گروهي به ظاهر مي نمايانند كه اهل شكر نعمت. كنند مي

كسي كه خـود  «: »كالبس ثوبي زورالمتشبع بما لم يعط «: بلكه چنانند كه در حديث آمده
  1.»را داراي چيزهايي بداند كه ندارد، مانند آن كس است كه لباس ستم پوشيده است

هر كس به خاطر نعمت اندك شكر نگويـد،  «: از نعمان بن بشير نقل است كه بر منبر گفت
د نيـز  كند، هر كس از مردم تشكر نكند، از خداون به خاطر نعمت فراوان نيز شكرگزاري نمي

كند، و تحدث به نعمت الهي شكر است و ترك آن كفر، همراهي با جماعـت   شكرگزاري نمي
  2.»ي رحمت است و جدايي از آن باعث عذاب مايه

تحدث به نعمت كه در دين سفارش شده است، شايسته است از اعماق دل برخيزد و نـزد  
مختار است از اين مسـأله   اما انسان براي كساني كه حسودش هستند. ديگران نيز ابراز شود

سخني نگويد، و آن را پوشيده بدارد، ايرادي ندارد، كفران نعمت نكرده است زير او به خاطر 
تنگ نظري به نعمت و كوتاهي در اداي حق خدا اين كار را نكرده اسـت بلكـه بـراي دفـع     

ت زني، نيرنگ و ضرر است، و دفع زيان از جملـه اهـداف شـريع    زيان يعني حسادت، چشم
  .است

توان بين بندگان اين كـار   مي. ها در مورد نعمتهاي الهي غيرممكن است ي نعمت اما مقايسه
» رسد گوشت و خون آنها هرگز به خدا نمي«: را كرد، اما بين بنده و پروردگار ممكن نيست

                                           
بخش اللبـاس و  ) 2129(بخش نكاح، باب المتشبع بما لم ينل، و مسلم ) 5219(به روايت بخاري . صحيح است - 1

 .الزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس و غيره
 .آن را پسنديده است) 3014(رده و ألباني در صحيح الجامع روايت ك) 17981(امام احمد : سخن نيكي است - 2
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تواند بدهد؟ بنابراين هيچ راهـي   بنده در برابر آن چه خدا به او ارزاني داشته، چه چيزي مي
  .ه دادن پاداش نيستب

كند و براي تمجيد و ستايش پروردگـار بايـد    پس بنده بايد بداند كه او هميشه كوتاهي مي
امـا پـاداش خـدا را دادن    . نعمتهايش را در مسيري به كار بگيرد كه مورد رضايت او باشـد 
ر گيـرد و حتـي اگـ    يي نمـي  براي انسان ميسر نيست و خداوند از منشها و كردارهاي او بهره

  .شود انسانها همه او را بپرستند در ملك او چيزي افزوده نمي

  أي ما در برابر نعمتهاي خداوند وظيفه
كراني كه خدا برايمان فراهم كرده، چند وظيفه داريم كه بايد  ما انسانها در برابر نعمتهاي بي

ي كه او را شـكر  فروتني در برابر او، مانند فروتني شاكر در برابر كس: آن را به انجام برسانيم
ي انسـان شـكرگزار اسـت، اعتـراف بـه       گويد، دوست داشتن خدا آن گونه كـه شايسـته   مي

نعمتهايش، تمجيد و ستايش او به خاطر نعمتهـا، و ايـن كـه از آن در راسـتاي رضـايت او      
  .استفاده كند و آن را در مواردي كه خداوند دوست ندارد به كار نگيرد

نـوع و ميـزان   . نسبت به هم يكـي از ديگـري برتـري دارد    شكرگزاري نيز همانند نعمتها
شود و هم  با زبـان   شكر از خدا هم با قلب انجام مي. شكرگزاري انسانها با هم تفاوت دارد

  .و ديگر اندامهاي بدن

  شكرگزاري با دل
آشنايي و شناخت قلبي نشان شكر است، بدين گونه كه انسان بدانـد خداسـت كـه تمـام     

مـردم گـاهي از سـبب نعمـت     . آن غوطه مي خورد، بـه او بخشـيده اسـت   نعمتهايي كه در 
خدايي كه دارايي به كسي بخشيده تـا  . سپارند كنند و خدا را به فراموشي مي شكرگزاري مي
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. يي است براي رساندن نعمتها پس شخص ثروتمند تنها وسيله. او نيز به انسانهاي ديگر بدهد
  .گويند كند و سرچشمه را شكر نمي ه گذر تشكر ميمردم در اين گونه موارد از معبر و را
ها خيلي مهم اسـت كـه برايشـان فهمانـده شـود ايـن        با توجه به اين نكته در تربيت بچه

تـا آنهـا شـاكر    . ي روزي اسـت  نعمتهاي فراوان از كجاست، و بدانند كه خداوند سرچشـمه 
  : خدا فرمود. تربيت شوند و حس شكرگزاري در دلشان ريشه بدواند

 m   Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã
   Û  Ú  Ù  Ø×l )اي مردم نعمتي را كه خدا بر شما ارزاني داشته است « )3: فاطر

ي ديگري وجـود دارد كـه از آسـمان و زمـين شـما را       به ياد آوريد، مگر جز خدا آفريننده
چرا به باطل ايمان دارند «، »ايد؟ چرا سرگشتهپس . روزي بدهد؟ هيچ معبودي جز او نيست

آيـد نخسـتين نعمـت، نعمـت      چنان كه از اين آيه بـر مـي  . »ورزند؟ و به نعمت خدا كفر مي
آيـات  . ي مقدماتي شكر اسـت  شناخت نعمتها و آشنايي با آن مرحله. آفرينش وايجاد است

ا بـراي انسـان آشـكار    زيادي براي شمارش و گردآوري نعمتها آمده است، تا فراواني آن ر
. ي نعمتهـا شـود   سازد و بداند كه شمار نعمتها در حصر نگنجد و بدين گونه تسليم بخشـنده 

m  I  H  G : خداوند خود يادآوري كرده كه نعمتهاي الهي قابل حصر و شمار نيست

L  K   J l) و اگر بخواهيـد نعمتهـاي خـدا را بشـماريد هرگـز قـادر       « ) 34: إبراهيم
  .»دنخواهيد بو

اما مواردي فرعي و اصلي ياد شده كه بايستي فرعيها را به اصل آن بـاز گـردانيم، ماننـد    
: آينـد، از قبيـل   سالمتي كه نعمتي اصلي است و نعمتهاي  فرعي ديگري كه ازآن پديـد مـي  

همين طور ثـروت،  ... حركت، راه رفتن، كار، ورزش، خواب، خوردن، نوشيدن، مسافرت و 
  .اند و هر كدام نعمتهاي بي شمار زيادي را در بردارد تهايي پايهوقت و دانش همه نعم
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مـثالً او مـا را پـس از    . توانيد نعمتها را در كنار مشـابه و هماننـدهاي آن قـرار دهيـد     مي
آفرينش و ايجاد به صفت مخلوق ياد كرده، سپس به نعمت آدمي و انسان بـودن، و آن گـاه   

لمين گردانده و نعمتهاي هدايت و ايمان را بـه مـا   بر ما منت گذاشته و ما را موصوف به مس
  .ارزاني داشته است

بينـيم كـه نخسـتين آن نعمـت      اند، تأمل كنيم مـي  پس اگر در نعمتهايي كه ما را فرا گرفته
زآن پس اين كه خدا ما را . آفرينش و پيدايش است و دومين آن نعمت آدمي و انسان بودن

زيرا اگر فضل و نعمت الهي نبود، شما يهودي، . استاز روي نعمت خويش مسلمان قرارداده 
نيز متذكر شويد كه بر شما نعمت ارزاني داشته و شما را از شمار . شديد نصراني يا بودايي مي

خدا كرم نموده كه شما مسلمان سني . اهل سنت و به دور از پيروي از بدعت قرار داده است
  .هستيد و نه مسلمان بدعتي

دينداري هستيد به نعمت خدا بـر خـود بنگريـد و شـكر كنيـد كـه        شما كه اهل طاعت و
عصيانگر نيستيد، يا اگر دانشي داريد، بايد نعمت خداي را سپاس بگوييد كه ماننـد نادانـان   
نيستيد، او شما را آموزش داده و دانش و هدايت راستين را به شما عطا كـرده كـه بـا آن از    

  .وتگر راه حق هستيداگر دع. انحراف و گمراهي دور مي مانيد
نيز شـما  . اراده ما نيستيد به ياد بياوريد كه درسايه ي نعمت الهي در شمار درماندگان و بي

بـرد و   از نعمت بلند همتي و تربيت درست برخورداريد كه شخص را درجه به درجه باال مي
د نعمـت  ي ايـن مـوار   بـاالتر از همـه  . آموزد، تا به كمـال برسـد   گام به گام به او دانش مي

بنـابراين آفـرينش   . پيغامبري است براي آنان كه خدا برگزيد، راستگويان، شهدا و صـالحين 
  .هايي دارد ها و مرتبه درجه

دعـوتگر  . ي مردم به ويژه در امر دعوت بسيار مهـم اسـت   نماياندن نعمتهاي الهي بر عامه
شيد نعمتـي از سـوي   مثالً خور. نعمتهاي خداوند را براي مردمان يادآوري كند، روشن سازد



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

264

خدا است، بودنش در جايگاه آن، طلوع و غروبش در وقت خود نعمتي عظـيم اسـت، اگـر    
ماه ...! سوخت شد و اگر اندكي نزديكتر بود مي ها منجمد مي اندكي دورتر بود بسياري از كره

بـود مـد دريـا     نيز به نوبه ي خود نعمت گرانقدري است، اگر موقعيتش نزديكتر به زمين مي
يـا  . شـد  بود دنيا خشك مي گرفت، و اگر اندكي دورتر مي يافت، و دنيا را فرا مي فزايش ميا

  شد؟  ي زمين چگونه ميسر مي اگر آتمسفر وجود نداشت زندگي در كره
ي ديگر اين كه خداوند آدمـي را بـه ايـن اختصـاص داده كـه او را در ميـان سـاير         نكته

¯  m : دم بايستي اين را به ياد داشته باشـند مر. آفريدگانش با دست خويش خلق كرده است

µ  ´  ³  ²  ±  ° l )چه چيز تو را از سجده كردن بر چيزي كـه مـن   « )75: ص
) عليه السـالم (بنابراين در ميان جانداران تنها آدم » ام، مانع شد؟ آن را با قدرت خود آفريده

m  F  E  D  C  B  A   K  J  I  H  G است كه خداوند او را با دسـت خـويش آفريـد    

Q  P  O  N   M  L l) آيا نديديـد كـه خداونـد آنچـه را در     « )20: لقمان
  »ها و زمين است رام شما كرد و نعمتهاي آشكار و نهانش را بر شما ارزاني داشت؟ آسمان

 m  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «
 Ê  É  È  Ç  Æ    Å  ÄÃ     Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼»  

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ    Ì  Ë  G  FE  D  C  B  A
  R  Q  P  O  N  ML  K   J  I  Hl )و از «) 34 - 32: ابــراهيم

ها را به اختيارتـان   ها را براي روزيتان بروياند، و كشتي آسمان آب فرو فرستاد و با آن ميوه
رداند و خورشيد و ماه را آورد تا به فرمان او بر دريا حركت كند ورودها را برايتان مسخر گ

كه مدام تابان و در گردشند به تسخير شما درآورد و شـب و روز را مسـخرتان كـرد و هـر     
آنچه خواستيد به شمار ارزاني داشت و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را بشـماريد هرگـز قـادر    

  .»نخواهيد بود، انسان بسيار ستمكار و ناسپاس است
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»  m : يـادآوري كـرده اسـت   ) تها نيز ناميده مي شـود ي نعم كه سوره(ي نحل  در سوره

  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬
   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  C  B  A

  R   Q  P  O  NM  L  K  J   I  H  G  F  E  D
   e  d     c  ba  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  XW  V           U  T  S

   g  fl )اوست كه دريا را به اختيارتان در آورد تـا از آن گوشـت   « )18 - 14: نحل
تازه خوراكتان شود و زينتي را براي آرايش خود استخراج كنيد و كشتيها را شكافنده دريـا  

كوههاي استواري در زمـين  . بينيد تا از فضل خدا روزي بيابيد و شكرش را به جا آوريد مي
مش ببخشد و نهرها و راههايي به وجود آورد تـا  بيفكند تا از لرزش آن بكاهد و به شما آرا

آفرينـد ماننـد    آيا آن كه مي. و نيز ستارگان را عالمتي براي راهيابي قرار داد. هدايت شويد
گيريد؟ اگرخواستار شمارش نعمتهـاي خـدا باشـيد     آفريند و چرا پند نمي كسي است كه نمي

  .»است هرگز از عهده شما ساخته نيست، خداوند آمرزنده مهربان

 m  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \
  u  t  s   r  q        p  on  m  l   k   j

  vl )هايي پديد آورد و در كوههـا پناهگـاهي   هايش سايه خداوند در آفريده«)81: نحل .
 هايي كه در موقع جنـگ  هايي برايتان قرار داد كه شما را از گرما حفظ كند و نيز جامه جامه

  »كند تا تسليم اوامرش شويد حافظ شماست، بدين ترتيب نعمتهايش را براي شما كامل مي

m : ي منتهايي كه خداوند بر گردن ما دارد و منت خاص الهي است ايمـان اسـت   از جمله
  Ù                 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å

  Úl ) بـه خـاطر اسـالم    «اند، بگـو   گذارند كه اسالم آورده منت ميبر تو «) 17: حجرات
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آوردنتان بر من منت نگذرايد، اگر درست دريابيد خدا بدان سبب كه بـه ايمـان راهنمونتـان    

m  s  r  q  p   o  n  m  l  k . »شده است بر شما منت مي نهد

u  t  l)ام كـردم و  امروز دين شما را كامل و نعمت خود را بـر شـما تمـ   « )3: مائده
  .   »اسالم را دين شما برگزيدم

سازي و افزايش  از نعمت هدايت، آرامش، امنيت، گشايش، بخشش، رحمت، بركت، آسان
  .شود روزي ناشي مي

ي نعمتهاي الهي از جمله ابزارها و وسايل دعوت راه حق است كـه بـا    سخن گفتن درباره
شگفت اين كه در . آنها حاصل شودپذيرد تا شكرگزاري در ميان  دعوت شوندگان انجام مي
ي ديگر پيشرفت و اكتشافات بسياري در توليـدات كشـاورزي،    اين زمان بيشتر از هر دوره

هاي زيـاد   دامي، ارتباطات، زيوآالت، پوشش، پزشكي، درمان و پيوندهاي گوناگون و زمينه

ــت    ــده اس ــت آم ــه دس ــري ب |  {  ~   �   ¡   ¢  £  ¤    ¥  ¦  m : ديگ

   ¨  §l )كند ولـي بيشـتر    خداوند نسبت به بندگانش احسان مي« )243: بقره
  .»مردم شاكر نيستند

انگيـزي   برخي از مردم در تفسير نعمتها يا نسبت دادن آن به منابع باطل گرايشهاي شگفت
نمايد، چنان كه قارون وقتي نعمتهـاي زيـاد خـدا درحـق او      اند كه دور از واقع مي پيدا كرده

اين اموال را بـه  « )78: قصص(mF     E  D  C      B  l  :شد، چنين كردبرايش يادآوري 
آنها، اهل گمراهي و غرور هنگامي كه نعمتهـاي خـدا   » مدد علمي كه داشتم به دست آوردم

شود آن را به كس ديگر نسـبت بدهنـد،    شود، غرور و خودپسندي سبب مي برايشان ياد مي
اين البته كاري اسـت  ...! دهند خود يا ديگران نسبت ميمثالً به زيركي، توانمندي و ابزارهاي 

هر «) 53: نحل (mÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì  l : فرمايد كنند، خداوند مي كه شقاوتمندان مي
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انسان بايد بنگرد « ) 5: طارق( m  W  V  U  T  Sl ، »نعمتي داريد از جانب خداست

انسـان بـه   «)24: عـبس ( m  §  ¦  ¥  ¤   £l ، »كه از چه چيز آفريده شده اسـت 

آيا شما آن « ) 69: واقعه( m  ¬  «  ª  ©          ¨  §   ¦  ¥l ، »غذاي خويش بنگرد

درصورتي كه «) 22: الحجر( m  d  c    b  a  `l ، »را از ابر فرو فرستاديد يا ما؟

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨          ©  m ، »شما توانايي نگهـداري آن را نداريـد  

«  ª    ´   ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬l )آيا آبي را كه مي «)70 - 68: واقعه
ن را تلـخ  آ؟ آيـا شـما آن را از ابـر فـرو فرسـتاديد يـا مـا؟ اگـر بخـواهيم          ايد نوشيد ديده

  .»كنيد؟ دهيم پس چرا شكر نمي قرارمي

  شكرگزاري با زبان
شـود،   شكر خـدا مـي   وقتي دل سرشار از. دهد ن چه در دل دارد، خبر ميآزبان انسان از 

ستايش و شـكرگزاري موجـود در    به حمد و. دارد زبان با حمد و ستايش او آن را ابراز مي
  :دعاي پيامبر بنگريد

الحمد هللا الذي أحيانـا بعـدما   «: فرمود شد، مي هنگامي كه از خواب بيدار مي پيامبر -1
ميرانـد، زنـده كـرد و    سپاس خدايي را كه مـا را پـس از ايـن كـه     «: »أماتنا و إليه النشور

الحمد هللا الذي عافاني في جسدي و رد علي روحي و أذن لي « 1.»بازگشت به سوي اوست

                                           
 .بخش توحيد، باب السؤال بأسماء اهللا تعالي و االستعاذة بها) 7294(صحيح است، به روايت بخاري  - 1
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سپاس خدا را كه سالمتي جسمي به من عطا كرد، روحم را به من برگردانـد و بـه   «: »بذكره
  1.»من اجازه داد او را ياد كنم

أطعمنا و سقانا و آواناكم ممـن ال   الحمد هللا«: فرمود رفت مي وقتي به بستر خواب مي -2
سپاس خداي را كه به ما غذا داد و آب نوشاند و ما را پناه داد، چـه  « :»كافي له و المؤوي

  2.»بسيارند كساني كه نه غذاي كافي دارند و نه پناه دهند
او كه در طلب مغفرت سرمشق همگان بود، بـه نعمـت خداونـد و كوتـاهي خـود در       -3

به نعمت تو بر خود و نيـز  «: »أبوءلك بِنعمتك علَي و أبوء بِذنبي«: ف بودشكرگزاري معتر
  3.»به گناهانم معترفم

ي آن اسـت،   در دعاها هميشه دعا را با ستايش او و تمجيد از او به آن چـه شايسـته   -4
  .كرد آغاز مي

  .كرد در هر خطبه، ازدواج يا هر كار مهمي خداوند را ستايش و تمجيد مي -5
ي فاتحه، ايستادن پس از ركوع، ذكرهاي پس از سالم نمـاز،   در دعاي استفتاح، سوره -6

: داري زنـده  ي اين دعا و ذكرها حمد و ستايش هست، همين طور در دعاهـاي شـب   در همه

                                           
) 3401(بخـش األدب بـاب مايقـال عنـدالنوم، ترمـذي      ) 5050(به روايت ابوداود : ي حديث حسن است درجه - 1

ي  ، همـه )7752(بخش الدعاء، باب مايدعو إذا أوي إلي فراشه، و احمد در مسند ) 3874(ماجه  بخش الدعوات، ابن
 .آن را حديث، درجه ي حسن دانسته است) 716(ألباني در صحيح الجامع. اند نقل كرده سآنها از حديث ابوهريره

 .مبخش الذكر و الدعاء، باب مايقول عندالنو) 2715(به روايت مسلم : صحيح است - 2
 .بخش الدعوات، باب أفضل االستغفار) 6306(به روايت بخاري : صحيح است - 3
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» ن فيهنّأاللهم لك الحمدو األرض و م ر السمواتنُو اهللا اكبر كبيـراً و الحمـدهللا   «و 1»نت
  2.»اهللا بكرة و أصيالًكثيراً و سبحان 

كرد يـا   پرسيدند يا سفر مي نوشيد يا درباره چيزي از او مي خورد يا مي او وقتي چيزي مي
  .كرد ي اين موارد خدا را شكر مي كرد، در همه عطسه مي

كـرد و   كرد، حمـد مـي   او در هر لحظه و هر ساعتي از شب و روز خدا را ستايش مي -7
  3.»ديي بو هر ستايشي برايش صدقه«

در دل  نقل است كه شبي به طور اتفاقي متوجه شد كـه پيـامبر   لاز حضرت عايشه
ن      «: كند و اين دعـا را از او شـنيد   شب ايستاده و عبادت مي اللهـم إنـي أعـوذ بِرضـاك مـ

عليك أنت كما أثنيت منك ال أحصي ثناء ن عقوبتك، و بِكك مو بِمعافات ،خطكعلي  س
و نارضايي تو به خشنوديت، از كيفرت به بخششـت و از تـو بـه    خدايا از خشم « :»نفسك

  4.»اي ي تو باشد، تو چناني كه خودت ستوده برم، ستايشي ندانم كه شايسته خودت پناه مي
ا معاذ إني أحبك فَالتَدع أن تَقولَ دبرَ كـلِّ صـالةٍ اللهـم أعنـي علـي      ي«: او به معاذ گفت

كنم پـس   عاذ من تو را دوست دارم، سفارش مياي م«: »ذكرك و شَكرك و حسن عبادتك

                                           
بخش صالة المسافرين ) 769(بخش الجمعة، باب التهجد بالليل، و مسلم ) 1120(به روايت بخاري : صحيح است - 1

 .و قصرها، باب الدعاء في صالة الليل و قيامه
 .كر، باب فضل التهليل و التسبيح و الدعاءبخش الذ) 2696(به روايت مسلم : صحيح است - 2
بخش صالة المسافرين و قصرها، باب استحباب صالة الضـحي و أن أقلهـا   ) 720(به روايت مسلم : صحيح است - 3

 .ركعتان
 .بخش الصالة، باب مايقال في الركوع و السجود) 486(به روايت مسلم : صحيح است - 4
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از هر نمازي بگويي خدايا مرا بر ذكر خودت، شكرگزاري تو و عبادت تو به طـور احسـن   
  1.»كمك كن

  شكرگزاري با اندامها
هر كاري و هر كرداري كه بني آدم در طاعت يا . منظور از اندامها غير از دل و زبان است

. كرانش اسـت  رگزاري او از پروردگار به خاطر نعمتهاي بيدهد نشان ازشك عبادتي انجام مي
رسـد دعـا    وقتي انسان به چهـل سـالگي مـي   . ي شكرگزاري با اندامها است كار نيك نمونه

m  \  [  Z  Y  X  W  V   U   T  S   R  Q : كنـد  خواند كه قرآن بيـان مـي   مي

    n  m   l  kj   i  h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]
  r  q  p  ol )تا هنگامي كه به رشد برسد و بـه چهـل سـالگي در    « )15: احقاف

مرا توفيق ده تا شكر نعمتت را كه بـر مـن و پـدر و مـادرم ارزانـي      ! پروردگارا«آيد، گويد
اي به جا آورم و اعمال صالحي انجام دهم كه تو را خشنود سازد و فرزندانم را صالح  داشته

  .»گردم به سوي تو باز مي ام و كن كه من تسليم شده
خواهـد انجـام    در اين آيه پس از درخواست توفيق در سپاسگزاري نعمت خدا، از او مـي 

براي او فراهم كند، منظور اين است كه شـكرگزاري تنهـا بـا زبـان بسـنده      » عمل صالحي«
  .نيست

ابـن   كـلُّ «: هاي شكرگزاري با اندام آن است كه در اين حديثها آمده است از جمله وسيله
هر آدمي در حالي روز نو را آغاز مي كند كـه هـر   «: »أدم يصبح و علي كلِّ سالمي صدقة

                                           
بخش السهو، و احمد ) 1303(بخش الصالة، باب في االستغفار، و نسائي ) 1522(به روايت ابوداود : صحيح است - 1

 .آن را صحيح دانسته است) 7969(ألباني در صحيح الجامع ) 21614(در مسند 
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اما سؤالي كه بـه   1.»يي برايش محسوب شده است سالم و درودي كه بر من فرستاده، صدقه
رسد اين است كه شكر سيصد و شصت مفصل بدن را چگونه ادا كند؟ اين حديث در  نظر مي

كلُّ تحميدةٍ صدقةٌ، و كلُّ تهليلةٍ صدقةٌ، و أمر بالمعروف صدقةٌ، «: كند يپاسخ به ما كمك م
يي اسـت، هـر ال إلـه إال اهللا گفتنـي      هر حمدي صدقه« :»و إماطةُ األذي عن الطريقِ صدقةٌ

  .»يي است، سفارش به كار نيك و برداشتن موجب آزار و اذيت از راه صدقه است صدقه
يند زيادند، ابن رجب در شرحش بر اربعين نووي مواردي آ كارهايي كه صدقه به شمار مي
هاي مالي، مهارت در ياد دادن  صدقه هاي جسمي، صدقه«: از آن را گرد آورده است، مانند

  .»...يا نوآوري، فهماندن، آموزش، زمان، مقام وموقعيت ييا حرفه
ز شـر و خطـر   ذوالقرنين به گروهي از مردمان ناآگاه صنعت سدسازي آموخت تا آنها را ا

  .دشمنانشان نگه دارد
كساني كه آشنا و ماهر در كامپيوتر و علوم آن هستند تشريح آن براي مردم و زمـاني كـه   

گذرانند، براي آنها صدقه است، در نهايت قصد اين است كه انسان مسـلمان   براي اين كار مي
يـي، و شـكرگزاري    هي اندامهاي بدنش بايد شكر خدا را به جا آورد، به هر نوع صدق با همه

  .كند نياز نمي يك روز كسي را از شكرگزاري روز ديگر بي

  فرق ميان شكر بنده و پروردگار
بايد دانست كه شكرگزاري از بنده بـا شـكر پروردگـار يكسـان نيسـت، شـكرگزاري از       
پروردگار خضوع، فروتني و پرستش در آن هست، در تشكر از بنـده نبايـد او را پرسـتش    

دهيد و برايش دعاي خير مي كنيد كه خـدا   مقابل چيزي، فقط چيزي به او مي كرد، بلكه در
  .كنيد كنيد و از او تشكر مي او را پاداش خير دهد و در نهان و از ته دل برايش دعا مي

                                           
بخش صالة المسافرين و قصرها، باب استحباب صالة الضـحي و أن أقلهـا   ) 720(به روايت مسلم : صحيح است - 1

 .ركعتان
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به عالوه به جا آوردن شكر خدا از نقطه نظر عبوديت، درجه و انواع طاعـاتي كـه در آن   
كند انسان ناسپاسي است و  كسي كه از مردم تشكر نمي. دكن هست با تشكر از مردم فرق مي

  .شايستگي شكرگزاري خدا را نيز ندارد

  شكر سبب افزايش نعمتها
دليـل آن  . مانـد  يابـد و از زوال بـه دور مـي    نعمتهاي الهي با شكرگزاري بنده فزونـي مـي  

اگر شاكر باشيد افزوني بـه  « )7: ابراهيم(mb  a  `  l : ي خداست فرموده

m  {  z      y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o ، »عطا خـواهيم كـرد   شما

§  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }| l)آرزومند برتريها « )32: نساء
اي است از آنچـه   ه براي مردان بهر. نباشيد كه خدا به بعضي از شما بر بعضي ديگر داده است

  .»ت كنيداند و براي زنان نصيبي، و از فضل خدا مسأل به دست آورده
تشكر از مردم با شكرگزاري خداوند تعارضي ندارد، زيرا خداوند خود به تشكر از مـردم  
سفارش كرده است و او ما را به اين كار آگاه ساخته است و راهنمايي كرده كه اگر كسي در 

اند كه در مورد  حق ما كار نيكي انجام داد، آن را جبران كنيم و در پيشاپيش همه پدر و مادر

سـفارش كـرديم كـه    « )14: لقمان( m  w  v  u   t  s     r  ql : نها فرمودآ
نيز تأكيد  پيامبر» بايد سپاسگزار من و پدر و مادرت باشي كه بازگشت به سوي من است

هر كس از مردم سپاسگزاري  نكند از خداوند « :»اليشكر اهللا من اليشكر الناس«: فرمودند
  1.»كند نيز سپاسگزاري نمي

                                           
، لفـظ از اوسـت، و ألبـاني در صـحيح الجـامع      )17981(به روايت احمد در مسـند : ك استدرجه ي حديث ني - 1
 .آن را نيك دانسته است) 3014(
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كنـد و از   شكرگزاري از مردم به اصل شكرگزاري از پروردگار خدشه يي وارد نمـي  پس
هاي خـدا   كاهد، بلكه اشكال در اين است كه برخي از مردم از بنده جايگاه و وجوب آن نمي

  .كنند و اين مصيبت است كنند، اما از خالق آنها شكرگزاري نمي تشكر مي
  :نند موارد زيرشود؛ ما برخي كارها خود به شكر منجر مي

ظروا إلي من هو ان« :به كساني كه جايگاهي پايينتر از شما دارند بنگريد، پيامبر فرمود  -1
به كسـاني كـه   «: »أسفلُ منكم و التنظروا إلي من هو فوقكم فإنّه أجدر أال تزدروا نعمة اهللا

تر آن است كه  ايستهش. پايينتر از شما هستند نگاه كنيد، نه به آنهايي كه باالتر از شما هستند
  1.»نعمت الهي را ناچيز نشماريد

انديشـد بايـد بدانـد و ايمـان      كند و به آنهامي وقتي انسان به كسان باالتر از خود نگاه مي
در . داشته باشد كه اين قسمت خدا است و نبايـد ايـن مـورد او را از شـكر خـدا بـاز دارد      

ماننـد، بايـد    بينند و از شكر خدا باز مـي  مياشتباهند آنان كه كسان بهتر و باالتر از خود را 

m  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú : بدانند كه خداوند فرمـود 

ç  æ  å        ä  l)اوست كه شما را در زمين جانشين قرار داد و بعضـي  « )165: انعام
  .»را نسبت به ديگران مرتبه باالتر بخشيد تا شما را به آنچه مقرر كرده است، بيازمايد

m : خداونـد فرمـود  .دار نعمتهايي است كه خدا به او داده است بنده بايد بداند او عهده -2
   ~  }  |  {  z  yl )ــتيد « )8: تكـــاثر در آن روز از نعمتهـــايي كـــه داشـ

وقتي به اين وقوف يابد و بداند كه روز رسـتاخيز او مسـؤول آن   . »بازخواست خواهيد شد

                                           
بخش الرقاق، باب لينظر إلي من هو أسفل منه والينظر إلـي مـن فضـل    ) 6490(به روايت بخاري : صحيح است - 1

 .بخش الزهد و الرقائق) 2963(عليه، و مسلم 
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شود، از خشـيت آن روز   ر آن و حتي آب سرد محاسبه مينعمتها شناخته مي شود و به خاط
  .در آن روز خود عذاب است  بازخواست و مناقشه. به شكر مي پردازد

  شناخت حقيقت شكر نعمتها
مردم در فهم سپاسگزاري به خاطر نعمتهايي كه خداوند بر آنهـا ارزانـي داشـته، راههـاي     

د، تا جايي كه گاهي خود را از برخـي از  يي پيش گرفته و برداشتهاي گوناگوني دارن پراكنده
كنند، در حالي كه خداوند بـه ايـن كـه مـا از آن برخـوردار گـرديم و        آن نعمتها محروم مي

بـا وجـود ايـن چـرا خـود را از      . مند شويم و او را شكر بگوييم، خشنوداست و راضي بهره

 m   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `l : نصـيب كنـيم   روزي خدا بي
m  m ، »از روزيهاي الهي بخوريد و بياشـاميد و فسـاد را زمـين نگسـترانيد    « )60: بقره(

  {  z    y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  nl )ــره : بقـ
ايـم، بخوريـد و اگـر خـدا را مـي       اي كه روزيتان كرده اي مؤمنان از نعمتهاي پاكيزه« )172

  .»پرستيد شكرش را به جا آوريد
! هاي قرآن امكان ندارد شكرگزاري با حرام كردن حـالل صـورت بپـذيرد    با توجه به آيه

هـاي شـكر نعمتهـا     كنند از جمله شـيوه  آنچنان كه در مبادي تصوف هست، صوفيه گمان مي
! كننـد  لذا آنها نعمتهاي خدا را بر خود حرام مي. بهره نگرفتن و برخوردار نشدن از آن است
خشنودي خاص خود بـه مااجـازه داده اسـت از     اما حقيقت اين است خداوند با رضايت و

ي خـدا را و حـالل او را    مند گرديم و از او سپاسگزاري كنيم، نعمتهاي پاكيزه نعمتهايش بهره
بر خود حرام نكنيم، بلكه بخوريم، بنوشيم، اما اسراف نكنيم، از او شكرگزاري كنيم و بـه او  

كه خودداري از آن ممكن نيست، مثالً آيا ايمان داشته باشيم، زيرا از طرفي نعمتهايي هستند 
كسي هست كه نعمت نفس كشيدن را از خود محروم كند؟ قضاي حاجت نيز نعمتـي اسـت،   
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مندي  اين نعمتها را خداوند براي ما مباح فرموده و بابهره. نوشيم نعمت است حتي آبي كه مي
نعمتهـاي خـدا اداي    اگر براي بهره مندي از. ما از آن خشنود است، بر ما شكر واجب است

كرد، پـس   ي واقعي آن شرط بود تمام اعمال بندگان حق يك نعمت را ادا نمي شكر به اندازه
به نعمت تو در حقـم و گنـاهم بـه    «: »أبوء بِنعمتك علي و أبوء بذنبي«اي پروردگار منان 
ر نعمت از اين چنين خدا را شكر گوييم، به نعمتهايش اعتراف كنيم، با شك» درگاه تو معترفم

كوتاهي خود طلب بخشش كنيم، هر چند با هر مقدار كه باشد، شكر ما با نعمتهايش برابري 
  !كند نمي

راه درست اين است كه نعمتهاي خداوند را در آن چـه كـه مـورد رضـايت و خشـنودي      
اوست به كار بگيريم، و او را بستاييم، شكر كنيم و از كوتاهيهـاي خـود در انجـام تكـاليف     

  .خواهيم، او از اين كار ما خرسند استپوزش ب
 -نقل است كه او آن قدر به عبادت ايستاد كـه پاهـايش پوسـته    در صحيحين از پيامبر

ي تـو را   اي رسول خدا با اين كه خدونـد گناهـان گذشـته و آينـده    : به او گفتند. پوسته شد
پـس  « :»اً شكوراً؟أفال أكون عبد«: اندازيد؟ فرمود بخشيده، چرا چنين خود را به سختي مي

  1.»!ي شكرگزاري نباشم؟ بنده
  .كرد او با آن مقام معنوي واال به خاطر بخشش خداوند شكرگزاري مي

                                           
بخش صفة القيامة و الجنـة  ) 2819(الليل، و مسلم  بخش جمعه، باب قيام النبي) 1130(اري بخ: صحيح است - 1

 .والنار، باب إكثاراالعمال و االجتهاد في العبادة، روايت كرده اند
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خـدايا مـرا   «: دهد توانيم از خدا بخواهيم ما را بر شكر خود ياري  براي اين منظور ما مي 
عاذ بيان كـرد و  پيامبر اين سخن را براي م 1.»ي تو ياري كن در ذكر، شكر و عبادت شايسته

  .به او آموخت
يـي مهـم    از داراييها كدام يك را برگيريم؟ توجه آنها را به نكته: پرسيدند وقتي از پيامبر
ليتخذ أحدكم قلباً و لساناً ذاكراً و زوجة مؤمنة تُعين أحدكم علـي أمـر   «: جلب كرد، فرمود

سـر ايمانـداري كـه در امـور     شما بايد دلي شكرگزار، زباني ذكر كننده و هم«: »دينه و دنياه
ي حقيقي و جاوداني چنـان   بنابراين سرمايه 2.»ديني و دنيايي ياريگرتان باشد، داشته باشيد

همچنـين   او .كه حبيب خدا اشاره فرمود، قلب شاكر، زبان ذاكر و همسـر ايمانـدار اسـت   
بة فيحمـده  إن اهللا ليرضي عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشـرب الشـر  «: فرمود
شود اگر او هر چه بخورد يا هر چه بنوشد خداوند را بر  خداوند از بنده خشنود مي« :»عليها

  3.»آن شكر گويد
گردانـد، اگـر بـه     مند مـي  خداوند مردم را به هر نعمتي كه بخواهد بهره: حسن بصري گفت

پيشـينيان   به همـين سـبب  . كند خاطر آن او را شكرگزاري نكنند، آن را تبديل به عذاب مي
كـرد و   چون نعمتهاي موجود را حفـظ مـي  ) حافظ(يكي : خواندند آگاه شكر را به دو نام مي

اين چنين افـزايش  . آورد زيرا نعمتهاي از دست رفته را باز مي) جلب كننده: جالب(ديگري 
 كند تا زماني كه بنده بر شكرگزاري پايدار باشد، پيشتر نعمتها از سوي خداوند ادامه پيدا مي

                                           
بخش السهر، و احمـد در مسـند   ) 1303(بخش الصالة، باب في االستغفار، نسائي ) 1522(ابوداود : صحيح است - 1
 .آن را صحيح دانسته است) 7969(ألباني در صحيح الجامع . اند ت كردهرواي) 21614(
بخـش النكـاح، بـاب    ) 1856(بخش التفسير، باب و من سورة التوبة، ابـن ماجـه   ) 3094(ترمذي : صحيح است - 2

عرفـي  آن را صحيح م) 5355(الباني در صحيح الجامع . اند روايت كرده) 21887(أفضل النساء، و امام احمد در مسند 
 .كرده است

 .بخش الذكر و الدعاء، باب استحباب حمداهللا تعالي بعد األكل و الشرب) 2734(به روايت مسلم : صحيح است - 3
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گذاشـت از   گفتند؛ از آن روي كه نعمت را در بند مي كرد و نمي به شكر، قيد و بند نعمتها مي
  .دست برود

شكر در  1.»نعمتهاي خداوند را با سپاسگزاري از او در قيد كنيد«: عمر به عبدالعزيز گفت
 هنگام سالمتي به نظر برخي از اهل علم بزرگتر از شكيبايي در هنگام آزمـايش وگرفتـاري  

  .است
تر است تـا   اگر سالمت باشم و شكر گويم نزد من دوست داشتني«: مطرف به عبداهللا گفت

ام شود بهتر از  يعني اگر شكر نعمتها روزي 2.»اين كه مصيبت زده باشم و شكيبايي پيشه كنم
سفارش كرد كـه طلـب بخشـش و سـالمتي      پيامبر. اين است كه گرفتار گردم و صبر كنم

  .هيچ اشاره نكرده كه درخواست مصيبت و صبر كنيم كنيم، در حالي كه
اش گردد، مقامي كمتـر از شـكيبايي بـر مصـيبت      و انگهي اگر كسي شكر بر نعمت روزي

بسيار از نعمتها ياد كنيـد، يـاد آن شـكر اسـت، خداونـد پيـامبرش را       «: حسن گفت. نيست

و از « )11: ىضـح ( m   t   s  r      q  pl : سفارش كرده كه به نعمتش تحـدث كنـد  
خداوند دوست دارد آثار نعمتهايش بـر بنـدگانش را ببينـد،    . »نعمت پروردگارت سخن بگو

  3.»پديدار بودن آثار نعمتهاي الهي بر بنده زبان حال او در شكرش است
عمران بن حصين با باالپوشي ابريشمي بر تـن كـه هرگـز چنـين     : ابورجاء عطاردي گفت

إذا أنعـم اهللا علـي عبـد    «: پيامبر خدا فرمود: ما آمد، گفت پوششي بر او نديده بوديم، پيش

                                           
 .آورده است ساز سخنان عمر بن عبدالعزيز) 4546(ي  به شماره) 4/130(بيهقي در شعب األيمان  - 1
، هنـاد در الزهـد   )11/253(معمر بـن ارشـد در الجـامع    ، )4435(ي  به شماره) 4/105(بيهقي در شعب اإليمان  - 2
 .اند روايت كرده) 1/170(و ابن قتيبه در تأويل مختلف الحديث ) 442(ي  به شماره) 1/254(
 .از سخنان حسن بصري نقل كرده است) 4421(ي  به شماره) 4/102(بيهقي در شعب االيمان  - 3
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ي خـود ارزانـي    وقتي خداوند نعمتي را بر بنـده «: »نعمةً يحب أن يري أثرَ نعمته علي عبده
  1.»دارد، دوست دارد اثر آن را در او ببيند

ن اهللا يحب كُلوا و اشربوا و تَصدقوا في غيرّمخيلة و السرف فإ«: همچنين فرمود پيامبر
بخوريد، بنوشيد و صدقه بدهيد، اما بدون كبر و زياده روي؛ «: »أن يري أثر نعمته علي عبده

ايـن قضـيه   . »اش مالحظـه كنـد   خداوند دوست دارد آثار نعمـتش را در بنـده  ) و بدانيد كه(
خرنـد   كند، برخي بدين منظور گرانبهاترين چيزها را مي بسياري از مردم را دچار مشكل مي

 در حاليكـه پيـامبر  !! شدن آثار نعمت خداونـد بـر آنهاسـت     كنند از باب ديده گمان مي و
ضوابط و شروط اين مسأله را در حديث باال براي امتش روشن ساخته اسـت، ايـن سـخن    

يي از مردم گفته شد كه ثروت و نعمتهايي داشت و با آن حال بدترين لباسها  درباره ي نمونه
پوشيد، نگفـت   حتي اين سخن را در مورد كسي كه لباس متوسطي مي پيامبر. پوشيد را مي

وقتـي انسـان بخواهـد نعمـت هـاي      . شـود  اين جاست كه ضابط و حد شرعي مشخص مي
  .روي شود ي تكبر و  زياده خداوند بر خود را نمايان سازد نبايد وارد دايره
ده نزد پيامبر رفتم، با ظاهري نامرتب و آلو: از ابواحوص و او از پدرش نقل است كه گفت

همه چيز، شتر، : گفتم» چه داري؟«: بله، گفت: آيا از اموال دنيا چيزي داري؟ گفتم«: فرمود
وقتي خداوند چيزي به تو عطا « :»إذا آتاك اهللا ماالً فَليرَ عليك«: فرمود! برده، چارپا، اسب

  2.»فرموده پس چنان كن كه آثارش بر تو ديده شود

                                           
بخش األدب، باب ما جاء إن اهللا تعالي يحـب أن  ) 2819(يت ترمذي بدون لفظ حكا: ي حديث نيك است درجه - 1

البـاني در  . آورده اسـت ) 8045(احمد نيز در مسند . يري أثر نعمته علي عبده، روايت كرده و گفته حديث نيك است
 .آن را نيك دانسته است) 1887(صحيح الجامع 

، حاكم در مستدرك )12/234(حيحش ابن حبان در ص) 15457(حديث ) 3/473(احمد در مسند . صحيح است - 2
حديث ) 1/184(ابوداود طيالسي نيز در مسندش .حاكم گفته اسنادش صحيح است. اند نقل كرده) 65(حديث ) 1/76(
 .آن را صحيح دانسته است) 254(ي  آورده و الباني در صحيح الجامع به شماره) 1303(
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خواهـد او را شـكر گوينـد، اگـر      نعمتي به مردمي بدهد از آنها ميوقتي خدا : حسن گفت
تواند نعمـتش را   تواند برآن بيفزايد و اگر آن را انكار و ناسپاسي كنند مي شكرگزار باشند مي

  .بر آنهاتبديل به عذاب كند

m  v كسي كه نعمتهاي الهي را شـكر نگويـد   . خدا انسان ناسپاس را نكوهش كرده است

   y  x   w   zl )انسان در برابـر پروردگـارش ناسـپاس اسـت    « )6: عاديات« .
اگر به گـروه  . حسن گفت يعني مصيبتها و سختيها را برشمرَد و نعمتها را به فراموشي بسپارد

بازرگانان نگاه كنيد، مي بينيد برخي كه صد هزار درآمد داشته اند، به پنجـاه هـزار كـاهش    
با ايـن كـه   . اند گويند فروش نداشته و سود نكرده يد مييافته است، اگر چيزي از آنها بخواه

انـد   بينيد مردماني كه تنگدستند، و زيان ديـده  فروش دارند اما كم شده است در حالي كه مي
اهل و عيال هستيم، و اگر امان ضرركرديم در عوض داراي  گويند الحمدهللا، اگر در دارايي مي

. خانواده را از دست بدهيم، باز سالمتي را داريم، اگر سالمتي از كف برود، شكيبايي هسـت 
آورند، اين  چنين كساني پيوسته اگر نعمتهايي را از دست بدهند، نعمتهايي ديگر را به ياد مي

  !برد؟ ا را از ياد ميكجا و آن آدم ناسپاس قدر نشناس كجا، كه سختيها را مي شمارد و نعمته
اگر يك عمر در حق زني نيكي كنيد، سپس . اين حالت رواني در ميان زنان نمايانتر است

البتـه ايـن نقصـان    ! هرگز هيچ خوبي از شـما نديـدم  : گويد اندكي كوتاهي از شما ببيند، مي
بيشـترين اهـل آتشـند، زيـرا در حـق شـريك زنـدگي         -بـه روايتـي   -زنان. حقيقت است

توجه به اين نكته عبرت آميز است كه جايي كه عدم شكر نعمت همسر منجر بـه   1.ناسپاسند
گيرد، چه حـالي   ورزد و آن را ناديده مي شود، كسي كه به نعمت خدا كفر مي آتش دزوخ مي

  !دارد؟

                                           
بخـش ايمـان، بـاب    ) 80(زكاة علي األقارب، و مسلم بخش الزكاة، باب ال) 1462(بخاري . روايت صحيح است - 1

 .بيان نقصان اإليمان بنقص الطاعات
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ـا أيها الظالم في فعله ي
  و

الظلم مـردود عـلـي مـن 
  ظَلَم

إلي متي أنت و حتي 
  متي

و تَنسي  تشكو المصيبات
  النِّعم

تـو تـا چـه    . گردد بدان كه عاقبت ظلم، به ظالم باز مي! اي اي كسي كه به ظلم دچار شده
  !كني؟ گويي، و نعمتها را فراموش مي هنگام از مصيبتها سخن مي

بنابراين سخن گفتن از نعمتها شكر آن است و ياد نكردن از آن كفر، وهر كس بـه خـاطر   
و هر كـس از مـردم   «ه خاطر نعمت فراوان هم شكرگزار نيست، اندك نعمتي شكر نگويد، ب

  1.»تشكر نكند، خداوند را نيز شكر نگويد
سوره ي رحمن را از اول تا آخر بر يارانش خواند، آنها سكوت اختيـار كردنـد،    پيامبر
لَقَد قرأتها علي الجنّ ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم كنت كلما أتيـت علـي   «: فرمود

البشيء من نعمك ربنا نكذب، : قالوا  )13: رحمن( m  ~  }  |  {  zl  :ولهق
نا و لك الحمداين سوره را شب بر جنيان خواندم، آنهاعكس العملشان بهتـر از شـما   «: »رب

پـس كـدامين نعمـت پروردگارتـان را تكـذيب      «ي الهـي   بود، من هر بار كه به اين فرموده
پروردگارا هيچ يك از نعمتهاي تو را تكذيب نمي كنـيم،  : گفتند مي رسيدم، آنها مي» كنيد مي

  2.»!گوييم پروردگارا تو را سپاس مي

                                           
آن را نيـك  ) 3104(نقل كرده و الباني درصـحيح الجـامع   ) 17981(احمد در مسند : ي حديث نيك است درجه - 1

 .دانسته است
لرحمن، روايت كـرده و گفتـه   بخش تفسير القرآن، باب و من سورة ا) 3291(ترمذي . ي حديث نيك است درجه - 2

 .آن را نيك دانسته است) 5138(الباني در صحيح الجامع . حديث غريب است: است
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: بنده به هر مصيبتي دچار گـردد پروردگـار درآن، سـه نعمـت بـر او دارد     «: شُريح گويد
نخست اين كه مصيبت در دين نبوده، دوم بزرگتر از آن چه رخ داده، نخواهد بود و اين كـه  

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  m    «  ª . »از رخ دادن آن اسـت ناگزير 

  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬
  É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁl )هيچ مصيبتي در زمين « )23 - 22: حديد

ابي رقـم خـورده باشـد    و در وجود شما روي نخواهد داد مگر آن كه قبل از پيدايش در كت
تا به خاطر چيزي كـه از دسـتتان رفتـه اسـت افسـوس      . مسلماً اين كار بر خدا آسان است

  .»نخوريد و براي آنچه به شما داده است شادمان نشويد
نگريسـت،   عمر بن عبدالعزيز نيز هنگامي كه به نعمتي كه خدا به او ارزاني داشته بود، مـي 

ه نعمت تو را به كفر تبديل كنم، از اين كه پـس از شـناخت   خداوندا، من از اين ك«: گفت مي
آن قدرش را ندانم و از اين كه فراموشش كنم و از آن تمجيد و ستايش نكنم، به خودت پناه 

  .»برم مي
زيرا خداوند كساني را كه به نعمتش ناسپاسي كردند و مردم خويش را بـه وادي هالكـت   

  .انداختند، نكوهش كرده است
الحمـد هللا الـذي كفانـا و أوانـا     «: فرمود كردند، مي ي غذا را جمع مي تي سفرهوق پيامبر

سـپاس  « :»فـي و المـودع و المسـتغني ربنـا    و المكفـورٍ، الحمـدهللا ربنـا غيرمك   غيرمكفي 
نياز و بـه او ناسـپاس    وستايش براي خدا كه او ما را بسنده است، و ما را پناه داد، از او بي 

كنـد   ا پروردگا ما، بدون او هيچ چيز بسنده نيست، كسي را رها نمينيستيم، سپاس براي خد
  1.»كند نياز نمي و هيچ كس ما را از او بي

                                           
 .بخش األطعمه، باب مايقول إذا فزع من طعامه، روايت كرده است) 5459(بخاري . صحيح است - 1



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

282

  ي شكر ها سجده

در راستاي شكر نعمتهاي خدا و بـه ويـژه نعمتهـاي تجديدپـذير، از جملـه وسـايل اداي       
گرانقدر كـاري  در اين باره نقل است كه پيامبر . ي شكر كنيم شكرگزاري اين است كه سجده

  1.ي آن براي خدا سجده كرد برايش پيش آمد كه از آن خوشحال و شادمان شد و به شكرانه
ي مرتد را كه بـين مـردم عـرب تفرقـه      ابوبكر صديق هنگامي كه خبر كشته شدن مسيلمه

انداخته و از جمله مغرضترين مردمان بر ضد مسلمانان بود، شنيد، براي شكر خدا به سـجده  
  .افتاد
هنگامي كه در جنگ خوارج مرد داراي يك پستان را، كه سـياه، نـاقص و يـك     سيعل

و آن نشانه و عالمتي بـود   -ي زن بريده شده بود، ديد  دستش از بازو به شكل گردي سينه
پـردازد و چنـين شخصـي     به علي داده بود وگفته بود كه با خوراج به جنگ مي كه پيامبر

جنگ دستور داد در ميان جسـدها بگردنـد و او را پيـدا     پس از پايان -درآنها خواهد بود 
حضرت علي چون بـه درسـتي و راسـتي خبـر پيـامبر يقـين       . گشتند، اما پيدا نكردند. كنند

. داشت، اصرار كرد و دوباره گشتند، تا اين كه انبوهي جسد يافتند و او را در زير آنها ديدند
وصـف كـرده    و هيأت است كه پيـامبر  او را بيرون كشيدند، مالحظه كردند به همان شكل

  2.درآن حال علي براي شكر خدا سجده كرد. بود

                                           
بخش إقامة ) 1394(ماجه،  بخش الجهاد، باب في سجود الشكر، ابن) 2774(ابوداود . ي روايت نيك است درجه - 1

 . الباني در صحيح الجامع آن را نيك دانسته است. اند الصالة، باب ما جاء في الصالة والسجدة عند الشكر روايت كرده
 . روايت كرده است) 5962(ي  به شماره) 3/358(عبدالرزاق در مصنفش  - 2
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اش از جانـب خـدا را    ي پذيرفته شـدن توبـه   وقتي مژده كعب بن مالك در زمان پيامبر
  1.شنيد، سجده كرد

رسد كه آيا ما كه هميشه در نعمتهاي خدا غرق هستيم، هر  اما اكنون اين سؤال به ذهن مي
در سـنت چيـزي كـه نشـان از     : گـوييم  ي آن سجده كنيم؟ در پاسخ مي به شكرانهروز بايد 

ي نعمتهاي جديد و نعمتهـايي   ي شكر به طور روزمره باشد، نيامده است، بلكه درباره سجده
هايي يافت مي شود، زيرا نعمتهاي بزرگ و تازه جايگاهي عظـيم   كند، اشاره كه ادامه پيدا مي

نشيند و گواراتر است، انسان با از دسـت دادنـش    بهتر به دل مي در دل و جان انسان دارد و
  .كند شود، چون وجودش احساسي از خوشحالي و شادماني در او ايجاد مي اندوهناك مي

آن اسـت   -گويد  مي -يكي از پيشينيان –چنان كه عالء بن مغيره  -از جمله نعمتهاي نو 
ـ  ژده داد كـه حجـاج مـرد و حسـن بـه      كه او به حسن بصري كه خود را مخفي كرده بود، م

  .ي اين خبر براي خدا به سجده افتاد شكرانه
يي به دنيا بيايد، يا كسي خبر پيـروزي در جنگـي    يا اگر ستمكاري بميرد نعمت است، بچه

  .يا خبر مرگ طاغوت بزرگي را بياورد، از اين سلسله نعمتهاست
. يگـر آن شـكيبايي اسـت   بخشي شكر و بخـش د : دين دو بخش است«: گويد ابن قيم مي

خداوند شـكر را دوسـت دارد، او بـه حكـم خـرد، شـريعت و فطـرت دوسـت دارد از او         
چطـور  . واجب بودن شكر او از هـر تكليـف ديگـري آشـكارتر اسـت      2     .سپاسگزاري شود

هاي آن بر بندگان واجب نباشـد و   ي شيوه ستايش و توحيد او، ذكر نعمتها واقرار به آن همه
او ميان بندگانش در صفات ظاهري و باطني، شـكل و اخـالق، ديـن، روزي و    حال آن كه 

                                           
توبة كعب بن مالك و صاحبيه، و ابن ماجـه   در بخش التوبة، باب حديث) 2769(مسلم به تفصيل : صحيح است - 1

 .اند در بخش إقامة الصالة، باب ما جاء في الصالة و السجدة عندالشكر روايت كرده) 1393(به اختصار 
 ).1/5/88(عدة الصابرين : ك. ن - 2



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

284

چرا : گفت) به خدا(آدم «: معاش آنها تفاوت نهاده است؟ از همين رو از امام احمد نقل است
  1.»من دوست دارم سپاسگزاري شوم: بين بندگانت مساوات برقرار نكردي؟ گفت
ا انسان وقتـي ببينـد كسـي موقعيـت و     شود، زير پس تفاوت ميان بندگان موجب شكر مي

  .تر از او دارد نعمتهاي خدا بر خود را شكر مي گويد وضعيت بدتر و سخت
اهل علم در اين كه انسان بينواي شكيبا و انسان ثروتمنـد شـكرگزار كـدام يـك بهتـر و      

 ي آن اين اسـت كـه   اند، خالصه در اين باره بسيار سخن رانده. فاضلترند، اختالف نظر دارند
هر يك به نسبت ديگري بهتر است، بدين شرح كه شكر براي ثروتمند بهتر و شكيبايي براي 

  .بينوا بهتر است
كرانش قـرار دهـد و بـه مـا      خواهيم ما را در شمار شكرگزاران نعمتهاي بي از خداوند مي

امكان دهد تا او را ستايش كنيم و نعمتهايش را درآن چـه دوسـت دارد، بـه كـار بگيـريم،      
  !تواناي مقتدر اوست

                                           
قـي  و بيه) 3255(ي  بـه شـماره  ) 2/353(، حاكم در مسـتدرك  )21270(به شماره ي ) 5/135(احمد در مسند  - 1

 .اند روايت كرده) 4441(ي  به شماره) 4/107(درشعب اإليمان 
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  تفكر

اش باالتر از تمـام هسـتي    سپاس خدا را كه يگانه ذات مقتدر هستي است، عزت و سلطه
! او كه سفارش كرد در نشانه ها و آفريدگانش به دل و به خرد بينديشيم و تدبر كنـيم ! است

اشـان   هر بار كه براي رسيدن به خواسته. او كه دل سالكان در صحراي عظمتش حيران است
و چـون بـا نوميـدي قصـد پـس      . راند كنند آثار شكوه و عظمت، آنها را پس مي  حركتي مي

و آنگه به آنها گوينـد در پوشـش عبوديـت ديـر     ! شكيبا. نشستن كنند ندا آيد، شكيبا باشيد
زماني انديشه كنيد و اگر غير ازآن چيز ديگـري خواسـتاريد، بـه نعمتهـاي الهـي و كـرم او       

ياپي بر شما جاري و ساري شده است، بر هر نعمتي يادي و شكري نگاهي بيفكنيد چگونه پ
به جاي آريد، نيز در درياي سرنوشت و قضا و قدر بنگريد چگونه در هيـأت خيـر و شـر،    
سود و زيان، سختي و فراخي، برد و باخت، شكستن و بستن، پيچيدن و گشـودن، ايمـان و   

  .كفر و شناختن و نشناختن بر عالميان روان است
س او را كه در آن چه آفريد انديشه به ما داد و نعمتهايش پياپي و به دنبال هم بـر مـا   سپا

اش را مايـه   هر چند كه او خود سروري -و درود بر محمد سرور فرزندان آدم. جاري است
و بر او سالمي كه براي ما در صحراي رستاخيز توشـه يـي باشـد، و     -شمرد ي افتخار نمي

هر يك در آسمان درخشان دين ماه و براي گروههـاي مسـلمانان    درود بر آل و يارانش كه
  .جان پناهند

اما بعد، تفكر از جمله كارهاي بسيار بزرگ مربوط به دل و كليد روشنايي، سرآغاز بينش 
اند اما حقيقـت و فوايـد آن را    بيشتر مردم به فضل آن پي برده. ي دانش و فهم است و روزنه
در حـالي كـه خداونـد در كتـاب     . كننـد  آنها تفكـر و تـدبر مـي    شمار اندكي از. اند نشناخته

  : شماري به تفكر و تدبر سفارش كرده و متفكران را ستوده است گرانقدرش در موارد بي
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 m  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e
  u  t  sl )191: آل عمران(   

كننـد و درآفـرينش آسـمانها و     ا ياد مـي آنان كه ايستاده و نشسته و به پهلو خفته خدا ر«
  .»اي پروردگارا اين جهان را بيهوده نيافريده: انديشند زمين مي

رفتيم، از پشت حجابي با مـا  ) ل(زد عايشهعطاء گويد روزي من و عبيد بن عمير بن ن
ي  به خاطر اين فرمـوده : آيي؟ پاسخ داد اي عبيد چرا به ديدارمان نمي: سخن گفت و پرسيد

  .»تر باشي دير و با فاصله ديدار كن، تا دوست داشتني -دير «: »زرغباً تزدد حباً«خدارسول 
او . اي برايمـان سـخن بگـو    ديده ترين چيز كه از پيامبر ي شگفت درباره: ابن عمير گفت

اجـازه  «: تمام كارهايش شگفت بود، يك شب پيش من آمد، گفـت : گريه كرد، سپس گفت
سپس برخواست، وضـو گرفـت، بـه نمـاز ايسـتاد وآنقـدر       » دت كنمبده، پروردگارم را عبا

گريست كه محاسن مباركش خيس شد، و آن گاه به سجده رفت، از اشـكش زمـين خـيس    
اي رسـول  : او را كه ديد گفـت . شد، بعد دراز كشيد تا بالل براي نماز صبح به سراغش آمد

« : ن تو را بخشوده است؟ فرمودكني در حالي كه خداوند گناها خدا چرا اين اندازه گريه مي
هايي بر من فـرود   امشب آيه« :»لَقَد أنزلت علي الليلة آيات ويلٌ لمن قرأها و لَم يتدبر فيهـا 

مسلماً در آفرينش آسمانها و زمـين  «: آمده، واي بر كسي كه آن را بخواند و در آن نينديشد
اي بر كسي كه آن را بخواند و در و. »و رفت و آمد شب و روز عبرتي است براي خردمندان

  1.آن تفكر نكند

                                           
شيخ الباني در صحيح الترغيـب  . روايت كرده است) 2/386(ابن حبان در صحيحش : ي حديث نيك است درجه - 1

 .نيز آورده است) 1/147(و الترهيب آن را نيك دانسته  و در سلسلة األحاديث الصحيحة 
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  تفكر ي هاي پيشينيان درباره برخي از گفته
از محمد بن واسع نقل است كه شخصـي از اهـالي بصـره پـس از وفـات ابـوذر نـزد        * 

خانـه   ي او تمـام روز در گوشـه  : گفت. عبادت ابوذر پرسيد ي همسرش رفت و از او درباره
  1.كرد نشست و تفكر مي مي

  2.»يك ساعت تفكر بهتر از قيام يك شب است«: حسن گفت* 
  3.»نماياند يي است كه خوبيها و بديها را به شما مي تفكر آينه«: فضيل گفت* 
ي خـرد   انديشـيدن خميرمايـه  «: كني، گفـت  به ابراهيم بن ادهم گفتند تو خيلي فكر مي* 
  4.»است
انسان اگر تفكـر داشـته   «: كرد ميسفيان بن عينيه بسياري از اوقات به اين سخن عمل * 

  5.»ي عبرتي است باشد، هر چيزي براي او آينه
يي نبرده باشد، بيهوده اسـت، هـر كـس     هر كس سخنش از حكمت بهره«: حسن گفت* 

آمـوز نداشـته باشـد،     سكوتش به خاطر تفكر نباشد، درست نيست و هر كس نگـاه عبـرت  
   6.»يي بر نخواهد گرفت فايده

                                           
 .آورده است) 1/164(ياء ابونعيم در حلية األول- 1
هـر دو از حسـن بصـري    ) 1/272(، احمـد در الزهـد   )35223(ي  به شماره) 7/190(ابن ابي شيبه در مصنفش  - 2

هـر دو از ابـودرداء   ) 1/139(و احمـد در زهـد   ) 118(ي به شماره) 1/136(بيهقي در شعب اإليمان . اند روايت كرده
هر دو از ابـن  ) 2400(ي  به شماره) 2/71(و ديلمي در الفردوس ) 1/298(ة ابوالشيخ در كتاب العظم. اند روايت كرده

 .عباس نقل كرده اند
از ) 4/367(از سخن حسن بصري روايت كرده و منـاوي در فـيض القـدير    ) 1/228(ابوالشيخ در كتاب العظمة  - 3

 .اند ن آوردهاز فضيل و او به نقل از حس) 1/439(سخنان فضيل بن عياض، و ابن كثير در تفسيرش 
 .از سخن ابراهيم بن ادهم آورده است) 4/367(مناوي در فيض القدير  - 4
 .روايت كرده است) 7/306(ابونعيم در حلية االولياء،  - 5
 .از سخن حسن بصري ياد كرده است) 4/367(مناوي در فيض القدير  - 6
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 m  n   m  l  k   j  i  h  g  fl : ي خداونـد  در اين فرمـوده * 
ورزند به زودي از آيات خـود   كساني را كه به ناحق درروي زمين تكبر مي« )146: اعراف(

  1.دارم يعني دلهايشان را از تفكر در امور الهي باز مي: اند گفته. »داريم باز مي
بـه  : انديشه ديـد، گفـت   عبداهللا بن مبارك روزي به سهل بن علي كه او را ساكت و در* 

  !!به صراط: كجا رسيدي؟ او پاسخ داد
مـردم اگـر در شـكوه و عظمـت خداونـد انديشـه كننـد هرگـز عصـيان          «: بشر نيز گفت

  2.»كنند نمي
دو ركعت نماز با تفكر و انديشه بهتر از قيام يك شب بدون حضور دل «: ابن عباس گويد

  3.»است
اه نشست و عبايش را به سر كشيد و شروع به رفت كه ناگ ابوشريح روزي در راهي مي* 

در گذر عمر، به نداشتن عمل و نزديكي «: كني؟ گفت گريستن كرد، به او گفتند چرا گريه مي
  .»اجلم تفكر كردم

  4.»چشمانتان را به گريه و دلهايتان را به تفكر عادت دهيد«: ابوسليمان داراني گفت* 
دارد و  يوي آخرت را از انسـان پوشـيده مـي   مشغول شدن فكر به امور دن«: همچنين گفت

براي اهل دنيا كفر است، اما تفكر در امور اخروي حكمت در انسان مـي آفرينـد و دلهـا را    
  5.»افزايد و تفكر خوف را اش را مي زندگي مي بخشد، ذكر خدا دوستي

                                           
و الجـامع ألحكـام القـرآن از قرطبـي     ) 2/248(و تفسير القرآن الكريم از ابـن كثيـر   ) 59-9/60(طبري . ك. ن - 1
)7/283.( 
 ).8/327(ابونعيم، حلية االولياء  - 2
 .اند روايت كرده) 1/302(و ابوالشيخ  در كتاب العظمة ) 228(ي  به شماره) 1/97(ابن مبارك در الزهد  - 3
 .9/274ابونعيم، حلية االولياء،  - 4
 .9/278ابونعيم، همان،  - 5
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شـود و پشـيماني از    تفكر در احسان و خير باعث عمل كردن به آن مي«: ابن عباس گفت
دي و شر منجر به ترك آن، و چون همت و اشتياق بنده به خـدا معطـوف گـردد، خداونـد     ب

  .»گرداند سكوتش را تفكر و سخنش را حمد مي
خردمندان پيوسته در ذكر و فكرند، تـا ايـن كـه دلهايشـان را بـه      «: حسن بصري گفت* 

  1.»گردد آورند و حكمت از آن جاري مي سخن مي
يي بود، به انديشـه در ملكـوت آسـمانها و     بر روي بام خانهداود طائي در شبي مهتابي * 

ي  ناخواسته حركت كرد و بـه خانـه  . كرد نگريست و گريه مي زمين پرداخت و به آسمان مي
وقتـي  . صاحب خانه از بستر جهيد و شمشير برگرفت، پنداشت دزد اسـت . يي افتاد همسايه

افتادن را حس : چرا افتادي؟ گفتفهميد داود است، درنگ كرد و شمشير را گذاشت و گفت 
  2.نكردم

ها، با تفكر و تأمل نشستن و انديشيدن در نامها و صفتهاي  با ارزشترين و واالترين نشست
خدا، بهشت و دوزخ، آسودگي و عذاب، آخرت و نعمتها، آيـات نگاشـته كتـابش و آيـات     

  شيرين و پـاكيزه  اش و آفريدگانش است، چنين نشستهايي چه قدر لذيذ و پراكنده در هستي
از سكوت براي سخن گفتن و از انديشـه  : شافعي گفت! است براي هر كس كه نصيبش شود

  3.براي استنباط كمك بگيريد
: او همچنين فرمـود . شافعي خود از كساني بود كه نصيبي فراوان از عقل و استنباط داشتند

وري از كوتـاهي اسـت،   درست نگريستن به امور رهايي از غرور و استواري در انديشه و د
دارند، مشورت بـا خردمنـدان نشـان از     پشيماني و تفكر پرده از دورانديشي و زيركي بر مي

                                           
 .10/19مان، ابونعيم، ه - 1
 .7/358ابونعيم، حلية االولياء،  - 2
 .از سخن شافعي آورده است) 2/314(مناوي در فيض القدير  - 3
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پايداري دل و قدرت نگرش است، پس پيش از تصميم انديشه كنيد، و پيش از حملـه تـدبر   
  1.داشته باشيد و پيش از اقدام مشورت كنيد

ي تفكر استوار است، پاكـدامني كـه    ايهحكمت كه بر پ: فضايل چهار چيز است«: نيزگفت
ي آن چيرگي بر خشم است، و عدالت كـه   ي آن چيرگي بر شهوت است، قدرت كه پايه پايه
  2.»درستي نيروهاي درون و روان است ميانه روي و ي پايهبر 

  تعريف تفكر

 تفكر در لغت

بر گـذر دل و   -يكي از  لغت شناسان -گرفته شده كه به قول ابن فارس) فَكَر(ي  از ماده 
. وقتي كسي دلش را به عبرت وا دارد» تفكرّ«: گويند مي. كند رسيدن آن به چيزي داللت مي

فكر يعني درنگ و به كارگرفتن ذهن در چيزي به عبـارت ديگـر   . ي تفكر مصدر است واژه
  3.تفكر همان گرداندن دل در معاني اشيا براي پي بردن و رسيدن به خواسته است

  اه شريعتتفكر از ديدگ
اصـل خيـر و شـر از تفكـر ناشـي      : نظر ارزشمندي ارايه كرده اسـت ) رحمه اهللا(ابن قيم 

بهتـرين و سـودمندترين تفكـر در    . شود، فكر خواستگاه اراده، عشق، كينه و طلب اسـت  مي
  :موارد زير است

انديشه در آن چه مصلحت معاد است و راههاي گـردآوري آن، در دفـع آن چـه موجـب     
اين چهار انديشه كه گرانقدر و مهمنـد، تفكـر   . هاي پرهيز از آن است و در شيوه تباهي معاد

                                           
 .از سخن شافعي آورده است) 2/314(مناوي در فيض القدير  - 1
 .2/314مناوي، همان  - 2
 ).5/65(و لسان العرب) 1/213(مختار الصحاح . ك. ن - 3



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

291

تفكر در مصلحتها دنيوي، راههاي به دسـت آوردن آن،  : در چهار مورد زير را به دنبال دارد
  .هاي پرهيز ازآن و تفكر در مفاسد دنيا و شيوه

مهمتـرين  : معتقد اسـت  ابن قيم. ي خردمندان گرد اين هشت گونه تفكر گشته است انديشه
تفكر در نوع اول انديشه در نعمتهاي خدا، امر و نهي او، راههـاي شـناخت خـدا و نامهـا و     

  1.الي قرآن و سنت پيامبر است صفاتش از البه
ي ابن قيم تفكري كه بـر   به گفته. ي نخست بايد با دانش همراه باشد پس انديشه در درجه

وقتي بـه سـراي   . راي صاحبش به ارمغان مي آوردي دانش است، محبت و شناخت را ب پايه
جاويد و ارزش و جاودانگي آن، و به دنيا و ناچيزي و بي وفـايي آن فكـر كنـد، ايـن امـر      

كند، و هرگاه  گرايش و عالقه به آخرت و كناره گيري و دل نبستن به دنيا را در او ايجاد مي
ي بهينه و  يگير و جديت در استفادهبه كوتاهي عمر گرانمايه و كمبود وقت تفكر كند، تالش پ

  .آورد غنيمت شماري وقت را در او به وجود مي

  هاي تفكر نشانه
كنـد، در زيـر    خداوند در كتابش تفكر را همراه با ذكرمثالها، نعمتها و آفريدگانش ياد مـي 

هايي چند كه سفارش به تفكر، ستايش انديشمندان و اين كه او چيزهايي براي متفكـران   آيه
  :آوريم يده است، ميآفر

ــود  -1 ــد فرم ^  _  `  m  i  h  g  f  e  d  c    b     a : خداون

    x  w        v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l    k    j
  b  a  `  _  ~   }  |          {  zyl )آيا كسـي  « )266: بقره

جويها در آن جاري باشد و  خواهد باغي ازدرختان خرما و انگور داشته باشد كه از شما مي

                                           
 .ازابن قيم) 1/198(الفوائد . ك. ن - 1
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اي در آن باشد و پيريش فرا رسد و فرزنداني ناتوان داشته باشد آنگـاه بـادي    هر گونه ميوه
كنـد تـا بـه خـود      آتشين بوزد و آن را بسوزاند؟ خداوند اين چنين آيات خود راآشكار مي

  »آييد
زاري بـاغ و بسـتان اسـت نـه كشـت     : اين شخص از چند جهت به بستانش دل بسته اسـت 

ي گوناگون از جمله انواع خرما و انگـور در آن هسـت؛ ايـن نـوع      كوچك؛ درختهاي ميوه
درختها كه ياد شده ارزشمندترين و بهترين درختان است؛ آبي كه در اين باغ روان اسـت، از  
چاه نيست كه با تالش و زحمت زياد استخراج شود، بلكه جويباري جاري اسـت، صـاحب   

رسـد، نيازمنـد اسـت امـوال و      انسان وقتي به سـن بزرگسـالي مـي   بستان خود پير شده، و 
درآمدهايي داشته باشد، بدون اين كه زياد خسته شود، صاحب بستان فرزندانش كوچـك و  

ترسد بميرد و نگران روزي و معاش فرزندانش است و او تنها اين بـاغ را   ناتوانند، لذا او مي
  .دارد

توان تصور كرد كه چه حس نااميدي و رنـج   مي. است بنابراين او بسيار به اين باغ وابسته
گمـان   بـي ! دهد وقتي گردبادي آتشـين در آن بيفتـد و بسـوزاند؟    و دلسردي به او دست مي

خداوند «: »كذلک يبني اهللا لكم االيات لعلكم تتفكرون«. شود نوميدي بزرگي دامنگيرش مي
بايـد تفكـر كـرد و    » شايد بينديشـيد كند تا  ها و آيات را براي شما بيان مي اين چنين نشانه

  اكنون ببينيم خدا اين مثل را به چه منظوري و چرا بيان كرده است؟
دهـد،   داند، اما اين مثال زبان حال كسي است كه كارهاي زيادي انجام مي او خود بهتر مي

 مانند صدقه و احسان و غير آن، اما غبار ريا برآن نشسته است او روز رستاخيز در گرداگرد
خطرها و هولهاي هراسناك كه به كوچكترين كار نيكي نياز دارد، مي آيد و مي بيند كـه آن  

اي انـدكي   چه در دنيا به انجام رسانده با خود در برابر آتش قرار گرفته و خورشيد با فاصله
از باالي سرش با گرماي طاقت فرسا او را احاطه كرده، صراط برروي جهنم نصب شـده و  
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اما خداوند تمام اعمـالش را غبـاري پراكنـده در هـوا     . يابد ر نيك رهايي نمياو جز با كردا
ي حساب كـه او از هـر زمـاني بـه كارهـاي نيـك و حسـنات         گردانده، آن هم در هنگامه

گنجد و ذلـت   نااميدي، شكست و دلسردي چنين كسي چگونه در تصور مي. نيازمندتر است
اين وصف بايد پرسيد چه چيـزي انسـان را بـه     اش تا چه اندازه خواهد بود؟ با و درماندگي

كند؟ و پاسـخ همـان انديشـه و تفكـر در      تالش براي رسيدن به اخالص در عمل كمك مي
  .ها و مثلها است چنين آيه

m  b     a  `  _  ~  }  |  {      z  y : خداونــد فرمـــود  -2

  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e  d  c
  t  s  r  q     p  ¡  �  ~  }   |  {   z       y  x  w  v  u

  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £¢l )مسلماً در آفرينش آسمانها و «)192 - 190: آل عمران
آنان كه ايستاده و نشسته و به . زمين و رفت و آمد شب و روز عبرتي است براي خردمندان

پروردگـارا ايـن   : ديشـند ان كنند و در آفرينش آسمانها و زمين مـي  پهلو خفته خدا را ياد مي
هر كـس را  ! پروردگارا. اي، تو منزهي، ما را از عذاب آتش نگهدار جهان را بيهوده نيافريده

  .»اي و ستمگران ياوري ندارند به آتش افكني خوار و رسوايش ساخته

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  m  ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «  ª : نيز فرمود -3

            ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
  Ñ  Ð  Ï  Î            Í  ÌË    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â

  Òl )زندگي دنيا چون آبي است كه از آسمان فرو فرسـتيم تـا بـر اثـر آن     «) 24: يونس
گياهان گوناگون كه آدميان و چارپايان تغذيه كنند از زمين برويد، چون زمين پيرايـه خـود   

اند ناگاه فرمـان مـا در شـبي يـا      استه شد زمينيان پندارند كه خود بر آن چيرهبرگرفت و آر
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اين گونه آيـات  . روزي فرا رسد و آنچنان كشته را درو كنيم كه گويي روز پيش نبوده است
  .»كنيم انديشند بيان مي را براي مردمي كه مي

\  m  [  ZY  X         W  V  U  T  S  _^  ] : همچنــين ماننــد ايــن فرمــوده -4

  q  p  o     n  m  l  k   j  i  hg  f  e           d  cb  a  `
      d  c  ba  `  _  ~  }         |  {  zy   x  w  v  u  t  s  r

  m  l  k  j  i  h   g  fel ) همان خداوندي كه آسـمانها را  «) 3 - 2: رعد
ت و خورشيد و ماه را بـه اختيـار   بدون ستوني كه ببينيد برافراشت و سپس به عرش پرداخ

تدبير كارها را به عهده دارد و آيـات را بـان   . آورد كه حركت هر كدام را مدت معيني باشد
اوست كـه زمـين را بگسـترانيد و در آن    . كند تا به ديدار پروردگارتان يقين حاصل كنيد مي

پوشاند  شب را به روز ميها را دو قسم پديد آورد و  كوهها و جويباران قرارداد و انواع ميوه
  .»انديشند كه اين امور عبرتي است براي گروهي كه مي

m  q   p    o  nm  l  k  j  i  h : فرمايد همچنان كه در جاي ديگر مي -5

  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r
  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c   b  a`   _

 x  w  v  u  t  sr  q   p  on  m   |  {  z   y
   ¬  «  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥      ¤  £¢  ¡  �  ~  }

  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »l )ــل ــو «)14 - 10: نح هم

آبي از آسمان فرو فرستاد كه آشاميدنتان از آن است و نيز درختان و گياهان كه دامهايتان را 
اي  خداوند زراعت و زيتون و نخل و انگور و هر نوع ميوه. آن استچرانيد حاصل  به آن مي

او . انديشـند  هايي است براي كساني كـه مـي   مسلماً در آن نشانه. را با آن برايتان مي روياند
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شب و روز و خورشيد و ماه را براي شما مسخر كرد و ستارگان نيـز بـه فرمـان او مسـخر     
آنچـه را كـه بـراي شـما بـه      . هايي اسـت  مندان نشانهترديد در اينها براي انديش هستند وبي

اوست كـه  . پذيرند اي است براي گروهي كه پند مي رنگهاي گوناگون در زمين بيافريد نشانه
دريا را به اختيارتان در آورد تا از آن گوشت تازه خوراكتان شود و زينتي را براي آرايـش  

نيـد تـا از فضـل خداونـدي بيابيـد و      خود استخراج كنيد و كشتيها را شكافنده دريا مـي بي 
  .»شكرش را به جا آوريد

m  O               N  M   L   K  J  IH  G  F    E  D  C  B  A : ي ديگـر  آيه -6

   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U  TS  R  Q  P
  _l )اه ما پيش از تو همه رسوالني كه فرستاديم مرداني بودند كه همـر « )44 - 43: نحل

ما قرآن را بـر  . دانيد از اهل كتاب بپرسيد كرديم و اگر نمي معجزات و كتابها به آنها وحي مي
  .»شان بيان كني شايد بينديشند ايم براي تو نازل كرديم تا آنچه را براي مردم فرو فرستاده

m  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y : خداونــد فرمــود -7

          k  j  ih  g  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n    m  l
  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ~  }|  {  z  y          x

  t  s  r              q  p  o  n         m  l  kj  i   hl )8: روم 
ها و زمين و آنچه را ميان آنهاسـت جـز بـه     ايد كه خدا آسمان آيا به خود نينديشيده« )9 -

چـرا  . محدود نيافريده است؟ ولي بيشتر مردم ديدار پروردگارشان را منكرند حق و تا مدتي
آنـان كـه تـوان    : گردند تا ببينند سرانجام آنان كه قبل از آنها بودند چگونه شد در زمين نمي

بيشتري داشتند ودر زمين دگرگوني به وجود آوردند وباعث آبادانيش شدند و رسوالني بـا  
. »دند خداوند بر آنها ظلمي نياورد بلكه آنها به خود سـتم كردنـد  داليل روشنگري برآنها آم
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ي ديگري براي تفكر  با توجه به اين آيه تفكر در جانها و سرنوشت ملتهاي هالك شده زمينه
  .است

ــود -8 m  y  x  w  v  u  t  sr   q     p  o  n  m : و فرمـ

  i  h  g  f  ed     c  b  a  `  _  ~  }  |   {  z

k  j       ll )هرگـز دوزخيـان و بهشـتيان يكسـان نيسـتند،      « )21 - 20: حشر
ديـدي كـه در برابـرش بـه      كرديم مي اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي. بهشتيان رستگارند

اين مثلها را براي مردم مـي آوريـم باشـد كـه     . شكافد آيد و از ترس خدا مي خشوع در مي
  .»بينديشند

پاشيد،  ن و عظمت آن بينديشد، اگر بر كوه نازل مي شد فرو ميپس انسان بايد در اين قرآ
  آيا در انسان چه اثري گذاشته است؟

  و تعليم تفكر عپيامبر

آن گاه كه شبانه بر مـي خواسـت و در آسـمان مـي نگريسـت و قـرآن و ذكـر         پيامبر
ر در خواند،به ما چگونگي تفكر را آموخته است واين سنت اوست، لذا خواندن آيات تفك مي

هنگـام  . ي آل عمران درشب و قبل از نماز شب سنت است، اما كنار نهاده شده اسـت  سوره
برخاستن از خواب و پيش از وضو چنان كه در سنت آمده است خواندن ايـن آيـه توصـيه    

  : شده است

 m  d  c  b     a  `  _  ~  }  |  {      z  yl ) آل
  )190: عمران

و زمـين و رفـت وآمـد شـب و روز عبرتـي اسـت بـراي        مسلماً در آفرينش آسـمانها  « 
  .»خردمندان
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ي مورد اشاره برخواست،  پس از خواندن آيه كند كه پيامبر بخاري از ابن عباس نقل مي
. وضو گرفت، دندانهايش را تمييز كرد و دو ركعت نماز خواند، آن گاه به نمـاز صـبح رفـت   

صبح، وضو و نيز پيش از نماز سنت صـبح  بنابراين خواندن اين آيه پيش از رفتن براي نماز
ي آيه ي مذكور دو نظر هست يكي ايـن و ديگـري پـيش از     بنابراين درباره. مستحب است

  1.قيام شب
مگر دانشمندان اين علوم فـراوان را از كجـا   . ي تفكر افزايش دانش و شناخت است فايده

گمان بخـش   ده است؟ بياند؟ اين همه كتاب و احكام فقهي چگونه نگاشته ش استخراج كرده
ي تأمل و انديشه در رويدادها، اتفاقها و عالمتهـا پديـد آمـده اسـت،      بزرگي از آن در نتيجه

چون وقتي معلومات بنيادي در دل جاي گيرد و به ترتيب خاصـي كنـار هـم قـرار بگيـرد      
هر قدر دانـش  . پس شناخت توليد شناخت است. شناخت و دانش ديگري حاصل مي شود

عقـل  . ا هم گرد آيد و در كنار هم واقع شود توليد علمي يشتري به دست مي آيدو معرفت ب
ي درست و سالم وقتي مثالً چند معلومات در آن گرد آيد، چندين و چنـد علـم و    و انديشه

  .آيد آگاهي جديد از آن به دست مي

m  Ê ي  چگونه به پيوند آيه. ي تفكر است براي مثال پيوند دادن متون مختلف به هم ميوه

Î  Í  Ì  Ë  l)و » گيرد هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را به دوش نمي«) 164: انعام
بُ ببكاءِ أهله عليه«: ي پيامبر فرموده عذَّ اش بـر او   مرده با گريه و فغان خانواده« 2»امليتُ يُ

                                           
و مسلم » إن في خلق السموات واالرض«بخش تفسير القرآن، باب قوله) 4569(به روايت بخاري : صحيح است - 1
 .اند بخش الطهارة، باب السواك روايت كرده) 256(
بخـش الجنـائز،   ) 927(بخش الجنائز، باب البكاء عندالمريض، و مسـلم  ) 1304(به روايت بخاري : صحيح است - 2

 .الميت يعذب ببكاء أهله عليه باب
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پـي بـرده شـده    » چون بر او نوحـه شـده اسـت   «: »بمانيح عليه«و روايت » بيند عذاب مي
  1.!!است؟

كنند، مي گويند اين مثال مخصوص انسان كافر است، چون مرده قـبالً   دانشمندان تفكر مي
  .وقتي زنده بوده است، مي دانست معموالً چنين مي كنند اما آنها را نهي كرده است

 

  تفكر و ايمان استوار

 هاي خداوند در جهان هستي در آفاق و انفس يكي از وسيله هايي است كه تفكر در نشانه

آيـا بـه   « )8: روم(m\  [  Z  Y  l . كنـد  دارتر و بيشتر مـي  ايمان انسان را ريشه
هاي تفكر براي انسان مسلمان بسيار زياد و مهـم اسـت، و تفكـر     زمينه» اند؟ خود نينديشيده

. ي بسيار ارزشمندي مي شود ي گرانقدري است كه خود موجب فراهم شدن اندوخته سرمايه
دانش وقتي در دل حصول يابد حالت دل دگرگون مي شـود،  . استي آن دانش  ي ويژه بهره

  . يابد و به دنبال آن اعمال و كردارهاي اعضاي ديگر تغيير مي
و فكر سرآغاز و بنياد توليد علم اسـت، علـم نيـز    . بنابراين علم پيرو فكر و انديشه است

كـه منجـر بـه    كنـد   حالتي از خشيت و احساس كوتاهي در اداي حق خدا، در دل ايجاد مي
افزايش در اعمال مي شود و در نيتجه انسان صالح مي يابد و جايگـاهش بـاال مـي رود و    

  .ي تفكر است شود و تمام اين مراحل نتيجه اش بهتر مي وضعيت و مقام معنوي

                                           
بخش ) 927(بخش الجنائز، باب ما يكره من النياحة علي الميت، و مسلم ) 1292(به روايت بخاري: صحيح است - 1

 .الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه
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از تفكر در نعمتهاي الهي دوستي خدا ناشي مي شود، زيرا نفـس انسـان برمحبـت كسـي     
به عالوه تفكر ابزاري است بـراي درك و  . سيار كرده استسرشته شده كه در حقش نيكي ب

ين«:در حديث آمده است. فهم شريعت و تفقه در دين فقهـهُ فـی الـدِّ ن يُرد اهللا بـه خـرياً يُ  :»مَ
  1.»خداوند در حق هر كس احسان كند او را در دين آگاه مي سازد«

 

  هاي تفكر زمينه

  تفكر در نفس
ن بيندشد كه خداوند نفس انسان را چگونه آفريده و چـه  انسان در اي: اين گونه تفكر يعني

گـذاري،   عمل ارزش.هايي دارد؟ اين امر بسيار مهم است خصوصيتهايي دارد؟ و نيز چه عيب
پذيرد مگر پس از تفكر، اگر فكر انسان صحيح باشد عيبها را  تصحيح و بهترسازي انجام نمي

گرفتار شدن مجدد بـه اشـتباهات گذشـته     در نتيجه از. مي شناسد و به اشتباهها پي مي برد
چـه  . كنـد  جلوگيري مي كند و در راستاي پوشيده نگه داشتن عيوب نفس خويش تالش مي

تاب، بي باك، ترسو، ستمگر، تجاوزگر، نابه  بسا بسيار خشمناك، عصبي، بدخلق، شتابزد، بي
او بايـد در  ! ايدچه بسا كسي باشد كه زبان به نام آبروي مـردم بگشـ  ! كار و يا جسور باشد

شـان   وضعيت خانواده، همسر و فرزندانش انديشه كند كه چگونه عيبهاي آنها و نقاط ضعف 
اند كه  يي شده ي اداري روزمره برخي از مردم از تفكر دورند، دامنگير برنامه. را بهبود ببخشد

  .در طول آن لحظه يي نيست به خود بپردازند، يا خود خلوت كنند

                                           
بخـش الزكـاة   ) 1037(بخش العلم، باب من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين، و مسلم ) 71(بخاري : صحيح است - 1

 .اند باب النهي عن المسألة، روايت كرده
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اصالح احوال مسلمانان است، حتماً بايد بدانـد اصـالحگران بـزرگ و    كسي كه خواستار 
گمان كار نخست آنها اين بود كـه بـه    اند؟ بي اند، چه كار كرده نوگرا كه در دنياي اسالم آمده

وضعيت مسلمانان نگريستند تا ببينند چه نقصي دارند؟ مشكل كجاست؟ نقاط ضعف كدامند؟ 
اب و لـوازم نيـرو گـرفتن و بهبـود احـوال مسـلمانان و       آن گاه در راستاي فراهم كردن اسب

 .كمر همت بستند... برطرف كردن كاستيها و برداشتن ناداني، شرك، بدعت و 

  أتفكر و انديشه در مخلوقات خداوند
گمان شـگفتيها و   هاي تفكر، انديشه در مخلوقات خداوند است، كه بي از جمله ديگر زمينه

ت خدا در آن بسيار زياد و باعث برانگيختن ناظران و عجايب دال بر حكمت، قدرت وعظم
  .شود متفكران مي

ي علوم تجربـي و   ي كاري و وظيفه اين زمينه.موجودات يا شناخته شده اند و يا ناشناخته
و خيلـق مـا ال «: زيستي است كه چيزهاي ناشناخته را كه وجود دارد و خداوند آفريده است

  .كشف كند» دانيد شما نميچيزهايي مي آفريند كه « :»تعلمون
هاي آسمانها چيزهايي مي آفريند كه هنـوز   او در قعر اقيانوسها، در دل غارها و در گوشه

m  ¡  �  ~  }  |  {   z  y : ي علم مـا در نيامـده اسـت    در حوزه

  §  ¦     ¥  ¤   £  ¢l ) منزه است آن كه همه جفتها را آفريد، چـه  « )36: يـس
  .»چه از ذات خودشان و چه از چيزهايي كه نمي دانند از روييدنيهاي زمين و

و شما را به هيأتي كه آن را نمـي  « )61: واقعه( m  _  ~  }  |  {  zl : او فرمود
آن چه . پس در خلقت انسان چيزهايي هست كه بر بشر پوشيده است. »آفرينيم دانيد باز مي

ته از تفاوتهـاي ديـدگاه اسـالمي و    اين نك. نمي توانيم بشناسيم نبايد در آن زمان صرف كرد
  .ي مسايل اكتشافي و اختراعي است غربي درباره
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مي نامند، چه سـودي خواهـد داشـت؟ چـه فـرق      » پژوهشهاي روح«مثالً انجام آن چه 
كند پزشك مسلماني اين كار را بكند يا پزشك غيرمسلمان؟ مسلمان مي داند هيچ راهي  مي

مگر همان كه در كتاب و سنت آمده و نيازي بـه  به شناخت چيرگي از موضوع روح نيست 

: بگـو «  )85: اسـراء ( m   È  Ç  Æ  Å  Äl : هدر دادن وقت نيست، زيرا خداوند فرمود
هايي براي چنين مواقعي  اما غيرمسلمان خواستگاه و قاعده» روح از امر پروردگار من است

ه و حتـي ورود بـه عالمهـاي    فايـد  هاي بي لذا ممكن است ساليان زيادي را در تجربه. ندارد
  !غيب و فرشتگان صرف كند

ي موجوداتي است كه از لحاظ قابليت كشف علمـي دنيـايي    بنابراين زمينه ي تفكر درباره
چيزهايي هسـت كـه نمـي    . اما آن چه مقدور نيست، نمي توان به آن وارد شد. مقدور است

» كـه، جـن و پـس از مـرگ    مالي«: توان جزئيات آن را دريافت مگر از  طريق وحي، مانند
  .تفكر در اين موارد تنها از ر اه متون ديني و در محدوده ي آن امكانپذير است

هـاي گسـترده    شناسي و غيره در شـمار زمينـه   شناسي و ستاره اما مسايل دنيا مانند جنين
تلسـكوپهاي نزديـك كننـده و    ) NASA(براي نمونـه آژانـس فضـايي ناسـا     . تفكر است

گيـرد و بـا خـود     ها وآسمانها مـي  رهصاويري از كاست كه ت پرتاب كردها عمقيابهايي به فض
ها و قعر  توان به عنوان آيات الهي با تفكر و تعمق در اعماق دريا همان طور كه مي. وردآ مي

  .گرشد را نظاره اورينش آف اقيانوسها ملكوت خدا و
هـاي   جملـه نشـانه   از«: انـد  برخي از دانشمندان مسلمان از حدود هزار سال پـيش گفتـه  

يي آفريده شده است و نفس انسان نزديكتـرين چيـز بـه     عظمت خدا انسان است كه از نطفه
در انسان چنان شگفتيهاي دال بر عظمت و قدرت خدا وجود دارد كه زمان هـا  . خود اوست

و عمرها بايد صرف شود تا به يك دهم آن آگاه شد وما از آن بي خبريم، اكنـون اي كسـي   
چگونه اميد داري غير خود را بشناسي؟ چطور مي خواهي ! خبر و غافلي يشتن بيكه از خو
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به چيزهاي ديگر وقوف يابي حال آن كه خدا در كتاب خـود سـفارش كـرده كـه در نفـس      

m  w  v  u  ts  r  q  p   o  n  m خود، در وجود خودتان تدبر كنيد؟ 

l )وجـود خودتـان عبرتهاسـت آيـا      اهل يقين را در زمين و نيـز در « )21 - 20: ذاريات

`  m  i  h  g  f  e  d    c    b      a به ياد بياوريد كه از نطفه آفريده شديد » بينيد نمي

  r  q  p   o  n  m  l  k  jl )مرگ بر اين انسان، چقـدر  « ) 20 - 17: عبس
عـد راه  يي او را خلق كرد و موزون ساخت و ب ناسپاس است؟ از چه چيز آفريدش؟ از نطفه

 m  x  w   v  u   t  s  r  q  p  o  n  ml ، »را برايش همـوار كـرد  
هاي قدرت اوست كه شما را از خاك آفريد، پس آن گـاه بـه صـورت     از نشانه« )20: روم(

 m  |  {  z  y        x  w  v  u     t   s  r  q       pl ، »انسان در آمديـد و پراكنـده شـديد   
اي از مني نبود كه در رحم ريخته شد و به صورت خـون بسـته    ا نطفهآي« )38 - 37: قيامه(

m  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B     A ، »در آمد وآفريـد و مـوزونش سـاخت   

  O     N   Ml )آيا شما را از آبي ناچيز نيافريديم كه بـراي مـدتي   « )22 - 20: مرسالت

m   z     y  x ، »ين كار قـدرت داشـتيم  معين در قرارگاهي استوار قرارش داديم، ما بر ا

  ~  }  |   {l )داند كه او را از نطفه آفريديم؟ آيا آدمي نمي« )77: يس« ، m  »    º

  ¿  ¾  ½  ¼l )و آن گه به ياد . »انسان را از اختالط نطفه آفريديم« ) 2: انسان
ا بـه اسـتخوان   بياوريد چگونه نطفه را به خون و خون را به تكه گوشـتي و تكـه گوشـت ر   

ــرد ــديل ك m   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e : تب

  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u
  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £l ) ما انسان را از گـل  « )14 - 12: مؤمنـون
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ه علقـه  اي در قرارگاهي استوار كرديم، پس نطفه را ب خالص آفريديم و او را به صورت نطفه
تبديل كرديم و بعـد علقـه را بـه مضـغه، آن گـاه مضـغه را اسـتخوانها گردانيـديم، سـپس          

پـاك و  . براستخوانها پرده گوشت كشيديم و با آفرينشي ديگربـه آن موجوديـت بخشـيديم   
  .»بزرگوار است خدايي كه نيكوترين آفرينندگان است

  .در آن و معانيش تفكر كرد ي نطفه در قرآن كريم بيهوده نيست، الزم است تكرار واژه
اكنون بنگريد به نطفه كه قطره آبي چركين است و اگر چند لحظه در معرض هوا قرار گيرد 

ي زن  شود، تأمل كنيد چگونه پروردگار يگانه آن را از پشـت مـرد و سـينه    فاسد و بدبو مي
انـداخت؟  بيرون آورد؟ چگونه زن ومرد را با هم گرد آورد والفت و مهردوسـتي در دلشـان   

ي محبت و شهوت آنها را به هم نزديك گردانـد و نطفـه را از بـدن مـرد و      چطور با زنجيره
خون حيض را از اعماق رگها، بدان گونه كه اراده كرد، بيرون كشيد و آن را در درون رحـم  
گرد آورد؟ و آن گاه ببينيد چگونه جنين را از نطفه آفريد و با آب حـيض سـيراب كـرد، و    

دهد تا رشد كند و بزرگ شود؟ چگونه از نطفه كه سفيد و روشن  او را تغذيه ميبدين شكل 
ي خون سرخ پديد آورد؟ آن را به تكه گوشتي تبديل كرد و از تكه گوشـت كـه    است لخته

ها، عصبها، رگهـا، زردپـي و گوشـت پديـد      داراي اجزاي همسان و مساوي است، استخوان
امهاي ظاهري را آفريد؟ سـر را گـرد سـاخت،    آورد؟ سپس از گوشت واعصاب و رگها اند

گوش، چشم، بيني ودهان را در آن ايجاد كرد، دست و پا را بلند آفريد و انتهاي هر يـك را  
بينيد آراست؟ و آنگـه بنگريـد    به انگشت ختم كرد و سر انگشتان را به چنان حكمتي كه مي

هـا را   حـم، مثانـه و روده  چگونه اندامهاي دروني از قبيل قلب، معده، جگر، طحال، شش، ر
يي معين و براي كاري بخصـوص؟ و هـر    شكل داد؟ هر كدام به حالت و هيأتي ويژه، اندازه

يك از اين اندامها را از اجزاي كوچكتري تركيب كرد؟ مثالً چشم را از هفـت اليـه سـاخته    
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ي آن خصوصـيات و اشـكال معينـي دارد كـه اگـر هـر اليـه يـا يكـي از           است كه هر اليه
  .كردهاي آن را از دست بدهد عمل ديدن براي چشم ميسر نخواهد شدكار

آدمي اگر بخواهد چيزي درست كند براي ساخت آن ناگزير بايد آن را دست بزند و لمس 
مثالً روند تشـكيل  . دهد آفريند و شكل مي نياز به اين كار، مي كند، در حالي كه پروردگار بي

  ا كسي را مي بينيد كه اين كار را بكند؟جنين را به راحتي مي توان ديد اما آي
ي نرم و رقيـق و   اند، آن را از نطفه اكنون به استخوانها بنگريد كه اجسامي مستحكم و قوي
ها و شكلهاي گونـاگون سـاخت،    ناچيز آفريد، آن را پايه و ستون بدن قرار داد، از آن اندازه

چـون انسـان   . ، كلفت و نـازك برخي كوچك و برخي بزرگ، يا بلند و گرد، توخالي و توپر
بندي بدنرا  گاهي به حركت با تمام بدن و گاهي به حركت با چند اندامش نياز دارد، استخوان

يك تكه قرار نداد، بلكه استخوانهاي زيادي با فاصله و مفصلهاي فراوان براي او گذاشت تا 
عمل و حركت به راحتي حركت و جنبش برايش ميسر شود، و شكل هر كدام را متناسب با 

مورد نطر آن مقدر كرد، سپس مفاصل آن را به هم پيوند داد و آن را با زردپي و عصـبهايي  
به هم مرتبط ساخت كه از يك طرف يك استخوان به استخوان ديگر به عنوان رباط وصـل  

ي آن  روي آن به اندازه هايي قرار داد و در استخوان روبه در سر هر استخوان زائده. مي شود
ها حفره هايي ايجاد كرد تا كامل و بدون زيادتي دردرون هم قرار بگيرند و اسـتفاده از   هزائد

چنان كه انسان وقتي بخواهد بخشي از بـدنش را تكـان دهـد بـرايش     . آن اعجازآميز گردد
و آنگه بنگريد چگونه . شد مشكل آفرين مي اگر مفاصل نبود اين كار برايش. امكانپذير باشد

بندي سر  استخوان: اه آفريده است و چگونه آن را با هم تركيب كرده استاستخوانهاي سر ر
آن را بـه هـم   . هاي مختلف است متشكل از پنجاه و پنج تكه استخوان داراي شكلها و گونه

ايجاد شد در اين جا قصـد   -بينيد به شكلي كه مي –ي سر  يي كه كره مربوط ساخت به گونه
كه با آمار و ارقام آشنا گرديم، اين دانشـي اسـت بسـيار     از ذكر تعداد استخوانها اين نيست
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بلكه منظور اين است كه به تـدبيرگر و آفريننـده   . دانند دقيق كه پزشكان و كالبد شكافان مي
هـاي   ي آن تفكر و تأمل كنيم كه چگونه آن را مقدر ساخته و تدبير كرده و شكلها و انـدازه 

داد مخصوص شكل يافته است كه اگر از اين تعداد آن را متفاوت قرار داده است و به اين تع
شد كه نيـاز   شد، باري اضافي و عضوي زائد و موجب آزار و اذيت براي انسان مي بيشتر مي

پزشك به ايـن صـنعت و   . شد نياز به ترميم بود بود بركنده شود يا اگر از اين تعداد كمتر مي
ه درمان نواقص آن را دريابد، انديشمندان كند تا را انديشد و آن را مطالعه مي اين ساختار مي

نگرند تا بزرگي و عظمت آفريننده و صورتگر آن را بشناسند و  و صاحبان بصيرت به آن مي
  !اين دو ديدگاه چه قدر متفاوتند

انديشيدن و تفكر در اعصاب، رگها، سرخرگها، سياهرگها، تعداد، جايگاههاي و چگـونگي  
  .ديگر بر شگفتي آفرينش خداستانشعاب يافتن آن در بدن موردي 

آساي آن موجبات شگفتي  نگاه به ظاهر و باطن انسان، بدن و مشخصات و ساختار معجزه
كند، به ويژه اين كه به ياد داشته باشيم خداوند آن را از يـك قطـره    و را در انسان ايجاد مي

اختار و توان تصور كـرد كسـي كـه ايـن سـ      آب چركين پديد آورده است، با اين نگرش مي
مخلوقِ او از يك قطره آب اسـت، خلقـت و آفـرينش او در آسـمانها و سـتارگان چگونـه       

ها و شمارگان، تجمع يا جـدايي از هـم، اخـتالف     تواند باشد؟ در احوال و اشكال، اندازه مي
هيأتها و طلوع و غروب آنها چه حكمتهايي نهفته است؟ هرگز چنين گمان مبر كه حتي يك 

دهي  در آفرينش و شكل) سبحانه و تعالي(مانها بي حكمت باشد، زيرا او ذزه از ملكوت آس

: نازعـات ( m  a   `  _~  }  |  {  zl : نهايت حكمت و مهارت را به كار گرفته اسـت 

¤  ¥  ¦  m ، »تر اسـت يـا آفـرينش آسـمان     آيا آفرينش شما سخت« )27

  ª  ©   ¨    §l )تـر از خلقـت    ن سختگمان خلقت آسمانها و زمي بي« )57: غافر
اكنون باز به تأمل و تعمق در نطفه برگرديد و حاالت نخسـتين و وضـعيت آن   » انسان است
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آمدنـد   در مراحل بعدي را از نظر بگذرانيد، با اين ذهنيت كه اگر جن و انس به كمك هم مي
خواستند براي آن، گوش و چشم، عقل و قدرت، دانش و روح بيافرينند يـا اسـتخوان،    ومي
. توانستند؟ پاسخ بـه تحقيـق منفـي اسـت     ، عصب، پوست و مو از آن خلق كنند، آيا ميرگ

. توانند بردارنـد  حتي اگر بخواهند به كنه حقيقت آن پي ببرند، چند گام بيشتر در اين راه نمي
شگفت اين است كه اگر به تصوير انساني كه بر ديواري كشيده شده نگاه كنيد، در حالي كـه  

آن نهايت دقت و مهارت را به كار گرفته باشد به گونه يـي كـه بـه شـكل     نقاش در كشيدن 
نگرد گمان كند واقعاً انسـان اسـت، از    واقعي انسان بسيار نزديك باشد و كسي كه به آن مي

نشيند و او را تحسين  توانايي، مهارت، سبكدستي و تردستي او متحير مي شويد، به دلتان مي
انيد آن تصوير تنها با رنگ، قلم مو و دست نقاش كشيده شده كنيد، با وجود اين كه مي د مي

اكنـون كـه   . و تمام كار او اين بوده كه رنگ را به ترتيب مخصوصي بر ديوار نقش داده است
ي  شويد، با كارها و تصـويرگريهاي كسـي كـه از نطفـه     شما از نقاش و كارهايش متحير مي

ورد، بايد چه كار كنيد؟ او كه ازآن اين شـكل  ناچيز كه عدم بود، آن را از مرد و زن بيرون آ
نظير را آفريد، به بهتـرين و زيبـاترين صـورت، رگهـا و عصـبهايش را مرتـب سـاخت،         بي

مجراهايي براي غذايش درست كرد تا شـرايط بقـايش را فـراهم سـازد، شـكم را جايگـاه       
ني قرار داد تـا  ي حواس قرار داد؛ حس بويايي را در بي وسايل تغذيه و سر را جايگاه عمده

انسان با استنشاق، بوها و غذاها و طعمها را تشخيص دهد، پاك و تميز و آلوده را بشناسـد،  
يا در لبها و زيبايي رنگ و شكل آن تأمل كنيد، آن را بدين گونه تركيب كـرد تـا دهـان را    

مدن ها به كمك آن ادا شود، حنجره را ساخت و آن را براي پديد آ بپوشاند و حروف و كلمه
به زبان قدرتي بر حركتها و هجاها داده تا صوتها در مخرجهـاي گونـاگون   . صداها مهيا كرد

وآن . هاي سخن گفتن فراوان و گسترده باشـد  مجزا گردد و حروف مانند هم نباشد، تا شيوه
ي آن و  ها را از لحاظ بزرگ و كوچكي، لطافت و خشني، سفتي و نرمي گـوهره  گاه حنجره
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آن با شكلهاي مختلف آفريد تا بـدين گونـه صـداها مختلـف باشـد و دو       بلندي و كوتاهي
ايـن  . صوت مانند هم نباشد و شنونده مردم را در تاريكي بـه كمـك صـداي آنهـا بشناسـد     

  .يي از درياي نعمتهاي پروردگار است قطره
. وانگهي در آفرينش جنين و آن چه برايش رخ مي دهد در سه اليه از تاريكي بينديشـيد 

كرديد كـه آثـار و    رفت، مالحظه مي شد و ديد چشم فراتر مي پرده و پوشش برداشته مياگر 
بينيـد و نـه    گـردد، در حـالي كـه نـه تصـويرگر را مـي       اندك برآن آشكار مي -شكل اندك

ايد كه وسايل كارش قابل ديـدن   آيا تاكنون تصويرگر يا صاحب فني  را ديده. ابزارهايش را
  نباشد؟

كنـد و رحـم از    پايان خداوند هنگامي كه جنـين رشـد مـي    هرباني بيبه اقتضاي لطف و م
ي بيرون آمدن مي گردد، تكـان   ماند، به تدرج واژگون مي شود و آماده گنجايش آن باز مي

بينيد خداوند چگونـه راه را بـه او نشـان     آيد، مي مي خورد و از آن مكان كوچك بيرون مي
سپس وقتي به غذا نياز پيـدا كـرد   . داند دارد مي دهد، گويي عاقلي بيناست و هر چه نياز مي

به خاطر ايـن كـه بـدنش نـازك و لطيـف اسـت و       . راه مكيدن پستان مادر را به او نماياند
در شير گواراي مادر كه از ميان خونها و مايعهاي زايـد بـدن   . تابد غذاهاي درشت را بر نمي

پستان مادر را با شگفتي زيادي دو . شود برايش غذاي روان و خالصي مهيا ساخت توليد مي
يي متناسب با دهان نـوزاد، از   آفريد و شير را در آن جاي داد و براي هر يك نوكي به اندازه
يي كه شير از آن بيـرون نتـراود    آن روياند، و بر روي آن سوراخ كوچكي ايجاد كرد به گونه

د، همان طور كه مكيـدن  تواند بنوش مگر پس از مكيدن تدريجي، زيرا نوزاد همين اندازه مي
بعد بـه  . را به نوزاد آموخت تا هنگام گرسنگي از آن منفذ باريك شير كافي را استخراج كند

مهرباني و رحمت و فضل الهي بنگريد كه چگونـه درآمـدن دنـدانها را دو سـال بـه تـأخير       
از ديگـر  كند و نيازي به دندان نـدارد و   انداخت، چون در اين دو سال تنها از شير تغذيه مي
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سو وجود دندان موجب آزار و درد براي مادر است و چون بزرگتر شود شـير مـادر ديگـر    
غذاي مناسب او نيست، به غذاي غليظ نياز دارد و غذاهاي ديگـر جويـدن و خـرد كـردن     

  .خواهد، بدين سان دندانها را براي وقت مناسب خود آفريد مي
نهاد تا در زماني كه از تدبير امور خويش چگونه مهرش را در دل پدر و مادر ! سبحان اهللا

عاجز است، كارهاي او را به عهده بگيرند، اگر خداوند مهر و رحمت را بـر دل آنهـا چيـره    
نمي كرد، در آن شرايط بچه ناتوانترين مخلوقات به انجام امور خود بود، با گذشت زمان بـه  

ا خلقتش كمال يابـد و  طور تدريجي به او قدرت، عقل، حس تشخيص و هدايت عطا كرد ت

¬  ®  ¯  °  ±  m  ²  :شكرگزار يا ناسپاس به سن بلوغ، نوجواني، جواني و پيري برسد

  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

   Ì           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Ål )روزگاراني بر انسان گذشت « )3 - 1: انسان
ن را از اختالط نطفـه آفريـديم تـا او را بيازمـاييم و شـنوا و      انسا. كه چيزي قابل ذكر نبود

  .»بينايش كرديم، راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد، خواه ناسپاس
آن چه ذكر شد در يك مورد از آفريدگانش ! پس بنگريد و نظر كنيد در عظمت پروردگار

كـه بيشـتر آن تـاكنون     هر چند در انسان چيزهاي بسيار زياد ديگـري هسـت  . انسان -بود
با اين وصف در آن چه در زمين و گوشه و كنار آن، رودخانـه، دريـا و   . شناخته نشده است

ي ساكنان آن كرد، زمـين را   كوههاي آن نهاده، چه گمان داريد؟ او آرامش و آسايش را بهره
كوههاي  مانند بستر و فرشي مهيا ساخت، آن را جايگاه موجودات زنده و مرده قرار داد و با

هـا را در دل آن بيـرون آورد،    استوارآن را محكم كرد، آبها را در آن به وديعت نهاد، چشـمه 
       : جويبارها و رودهـا در آن جـاري سـاخت و معـدنها و مخزنهـايي در درونـش جـاي داد       

 m  d  c    b  a  `l )در صورتي كه شـما توانـايي نگهـداري آن را    « )22: حجر
ها، فلزات و جواهر با  ها، ميوه شكوفه. توان ديد ها نيز چنين آثار شگفتي ميدر بيابان» نداريد
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از رحمـت و هـدايت او   . آينـد  هاي كم ارزش آن همه از زمين بر مي هاي نفيس و گونه گونه
سازد حتي پوشش، زيورآالت، نفت، گوگرد،  انسان براي ر فع نياز خود از آن، همه چيز مي

  .از زمين استخراج كند -كردن غذايشبراي مزه دار  -قير و نمك 
در حيوانات ديگر شگفتيهاي زيادي هست با تناسب هندسي دقيـق كـه درآنهـا مشـاهده     

ي اول  در مرحلـه .سـازد  اش را بر يك طرف جويبار مي بينيد عنكبوت خانه مثالً مي.شود مي
ـ    گردد كه فاصله اين حشره دنبال جايي مي ي آن  ارهيي در حد يك ذراع يا كمتـر بـين دو كن

كـه   –سپس شروع به ريخـتن آب دهـانش   . باشد تا بتواند با تارهايش آن را به هم بپيوندد
و به طـرف ديگـر مـي    . كند تا به آن بچسبد بر يك طرف مي -ي همان تار است خمير مايه

ي دو طـرف تارهـايش را    رود و فاصله آيد و مي چندين بار مي. كند رود و تار را محكم مي
ها و تارهـا را اسـتوار    وقتي محل پيوند و گره. دهد ي هندسي مناسبي قرار مي در يك اندازه

بافـد، محـل    كشـد و بـه هـم مـي      پردازد و آن را بر تارها مي اش مي ساخت به پودهاي النه
يي مي نشيند و منتظر است  سازد و خود در گوشه از اين توري مي. بندد اتصالها را محكم مي

ي  اگر به اين شكل چيزي شكار نكند گوشه. آن را بگيرد و بخوردتا شكاري در آن بيفتد و 
ديواري را انتخاب مي كند تاري را بين دو طرف مي بندد و خود را با تار ديگـري آويـزان   

ماند تا مگسي پرواز كند و آن را بگيرد و با تارهايش آن  كند و واژگون در هوا منتظر مي مي
مـام حيوانهـا و جانـدارها چـه كوچـك و چـه بـزرگ        بنابراين ت. را محكم ببندد و بخورد

آيا به نظر شما اين كارها و صنعتها را از خود آموخته يـا آدمـي   . شماري دارد شگفتيهاي بي
  به او ياد داده است؟

انسانهاي عبرت بين در اين جاندار كوچك عظمت و شكوه، حكمت و قـدرت بـي مثـال    
اين .كند زده مي رد و عقل راحيران و شگفتكنند چنان كه خ خداوند را به وضوح مشاهده مي
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ترين حيوانات است، و چون حيواني مـي بينـد تعجـب     در حالي است كه انسان خود عجيب
  !مي كند و حيران مي ماند اما از خود تعجب نمي كند

  .اينها غير از آفرينش خدا در درياها و قعر اقيانوسها و در ابرها و بارانهاي آن است

  امر به تفكر

: وند خود بندگانش را به تفكر در آفريدگانش سفارش كرده و متفكران را ستوده استخدا

 m     p  o  n   m  ll )در آفرينش آسـمانها و زمـين   « )191: آل عمران

آيـا بـه خـود    « )8: روم(m\  [  Z  Y  l : و آنها را تشويق كـرده . »مي انديشند
ارش شده است؟ شيخ عبـدالرحمن سـعدي   چرا تفكر در آسمانها و زمين سف» اند؟ نينديشيده

دهد  تا اين چنين مقصود از آن را دريابند و اين نشان مي«: در پاسخ به اين سؤال گفته است
داننـد كـه    كنند مي كه تفكر عبادت و از ويژگيهاي اولياي خداوند است، وقتي به آن فكر مي

آل ( m s  r  q   v  u  tl : خدا اينها را بيهوده نيافريده است، لذا مـي گوينـد  
يعني تو را از هر چه » اي، تو منزهي بيهوده نيافريده اين جهان، را! پروردگارا« )191: عمران
  .دانيم ات نيست پاك مي شايسته

  تفكر در امور اخروي

از ايـن نظـر كـه مـا آخـرت را      .انديشه در سراي ديگر و جهان آخرت بسيار مهم اسـت 
ايـم،   هاي آتش چيزي نديـده  هاي بهشتي و سلسله از ميوهايم،  ايم، در آن زندگي نكرده نديده

كنـد روز رسـتاخيز وضـعيت     اما متون شرعي زيادي هست كه به دقت برايمان توصيف مـي 
چگونه خواهد بود، كه اين نيز از رحمت الهي است تا چيزهايي بـراي تفكـر در آن داشـته    

تكـاپوي دل در انديشـه و    باشيم لذا هر چه شناختمان از جزئيات روز واپسين بيشتر شـود 
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از همين روي ابن مبارك وقتي ديد سهل بن علـي در  . تفكر در اين جزئيات بيشتر مي شود
  .به صراط: اي؟ گفت به كجا رسيده: تفكر است به او گفت

گيـرد و گـاهي تفكـر را برنمـاز      تفكر نزد دانشمندان و اوليا بسياري از اوقات آنها را مـي 
ظرف وضـو  : سفيان پس از شام به من گفت: بن اسباط نقل است از يوسف. دادند ترجيح مي

را به من بده، آن را به او دادم، با دست راست آنر ا گرفت و دست چـپش را بـر صـورتش    
من به خواب رفتم و سپيده دمان كه برخواستم ديدم ظرف همچنان . نهاد، و به فكر فرو رفت

  1!تاكنون در فكر قيامت بودم  آن زماناز : گفت! سپيده دميده است: گفتم. در دستش است
. يي براي تفكر باشـد  براي اين كه زمينه! خداوند چرا شرايط رستاخيز را بيان كرده است؟

سزد كه هميشه اين مسايل را در ذهن داشته باشيم، اما اين امرخللي است در ميـان   ما را مي
اساسي اين است كه امـروزه   مشكل. گذاريم ما كه بسيار كم براي تأمل در اين امور وقت مي

هاي مشغوليت فكر و ذهن در ميان بسياري از مردم يا در امور نـاروا، هـوا و هـوس،     زمينه
واقعيت اين است كه زندگي دنيوي بر افكارمردم سايه گسترده ! شيفتگي است يا در مال دنيا

  .است، و تفكر در مسايل مهمي كه محور خوشبختي است، بسيار اندك شده است
سفيان ثوري نقل است كه آنها در مجلسي نشسته بودند كه ناگهان چراغ خاموش شـد،   از

ريزد و سـخت   تاريكي اتاق را فرا گرفت، سپس آن را روشن كردند، ديدند سفيان اشك مي
  !به ياد قبر افتادم: كني؟گفت مي گريد، پرسيدند چرا گريه مي

يي را به طور مسـتقيم   يا رويداد ساده آنها به خاطر اين كه دلشان زنده بود هر گونه منظره
  .به آخرت و پس از مرگ ربط مي دادند

                                           
) 9/157(و خطيب بغدادي در تـاريخ بغـداد   ) 7/53(، ابونعيم درحلية االولياء )1/318(ابوشيخ در بخش العظمة  - 1

 .اند روايت كرده
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ايستاد و به آتش تنور نگاه كرد، ناگهان . نقل است كه يكي از پيشينيان تنور نانوايي را ديد
: كنـي؟ گفـت   چرا گريـه مـي  : به او گفتند. اشك از چشمانش سرازير شد، و بسيار گريست

خاموش شدن چـراغ،  . افتد و از اين موارد بسيار اتفاق مي» مآتش جهنم را به خاطر آورد«
شود و عبرت نمي گيرد، در حالي  بيند و متوجه نمي برافروخته شدن آتش و انسان آن را مي
  .كه به حقيقت شايان توجه و تفكر است

دو ركعت نماز با تفكر بهتـر از يـك شـب عبـادت بـدون حضـور دل       «: ابن عباس گفت
  1.»است

  .»انديشه در نعمتهاي خداوند يكي از مهمترين عبادات است«: گفت :دالعزيزعمر بن عب
در دنيـا و لـذتها و   «: فرمـود . علـت را پرسـيدند  . روزي به گريـه افتـاد   سحضرت عمر

شهوتهاي آن انديشه كردم، از آن عبرت گرفتم، شـهوتهايش هنـوز تمـام نشـده، تلخـي آن      
، در آن براي كسي كه بـه يـاد داشـته باشـد     كند، حتي اگر عبرتي  درآن نباشد ناگوارش مي

  2.»هايي هست موعظه
اند، اما ناگواريها و  همه نعمت... فرزند و همسر و. هر نعمتي در دنيا اندوهي به همراه دارد

خدا از روي رحمت خود خوشيها و لذتهاي دنيا را هر چند بـزرگ  . تلخيهايي با خود دارند
يي همراه ساخته است، تا بندگان، خود را به طور كامل و عظيم باشد، با ناخوشيها و مرارتها

  !به آن نسپارند، اما باز در آن غرق مي شوند
  عبداهللا بن عتبه از ام درداء پرسيد بهترين عبادت ابودرداء چه بوده است؟

  3.»تفكر و عبرت«: گفت

                                           
 .اند كرده روايت) 1/302(و ابوالشيخ در بخش العظمة ) 288(به شماره ي ) 1/97(ابن مبارك در الزهد  - 1
 ).1/439(تفسير ابن كثير، : ك. ن - 2
 .اند روايت كرده) 7/200(و ابونعيم در حلية االولياء ) 286(ي  به شماره) 1/97(ابن مبارك در الزهد  - 3
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از قيام روشنايي ايمان تفكر است، بهترين كارها تقوا و تفكر است و يك لحظه تفكر بهتر «
  1.»يك شب است
بدان كه تفكر انسان را به احسـان و عمـل   «: به عمر به عبدالعزيز نوشت :حسن بصري

  2.»شود كند، و پشيماني از كار بد باعث ترك آن مي به آن تشويق مي

m و m  Z  Yl هـاي  اگر هر شب تا صـبح سـوره  «: از محمد بن كعب قرظي نقل است
  M  Ll ي بر آن نيفزايم، بلكه در آن تفكر كـنم و آن را  ي ديگر را بخوانم و سوره

  3.»تكرار كنم برايم بهتر از اين است كه قرآن را يكجا يا به طور پراكنده بخوانم
تر بشود، داناتر مي گردد، و هر چه دانـاتر شـود    هر چه تفكر انسان طوالني«: وهب گفت

  4.»عملش بيشتر مي شود
ا و زشتيهاي هـر كـس را بـرايش نمايـان مـي      يي است كه خوبيه تفكر آينه«: فضيل گفت

  5.»سازد
  6.»چشمانتان را به گريه و دلهايتان را به تفكر عادت بدهيد«: ابوسليمان داراني گويد

                                           
هـر دو از حسـن بصـري    ) 1/272(، احمد در الزهـد  ) 35223(به شماره ي ) 7/190(ابن ابي شيبه درمصنفش  - 1

هر دو از ام درداء نقل ) 1/139(، احمد در الزهد )118(ي  به شماره) 1/136(هقي در شعب االيمان بي. اند روايت كرده
هر دو از ابن عبـاس  ) 2400(به شماره ي ) 2/71(وديلمي در الفردوس ) 1/289(ابوالشيخ در بخش العظمة . اند كرده

 .اند روايت كرده
 .2/134ابونعيم، حلية االولياء،  - 2
ومـزي در تهـذيب الكمـال    ) 1/258(و ابوشـيخ درالعظمـة   ) 287(ي  بـه شـماره  ) 1/97(در الزهـد ابن مبـارك   - 3
 .اند روايت كرده) 26/345(
 .اين سخن را آورده است) 1/313(ابوشيخ در بخش العظمة  - 4
منـاوي در فـيض   ). 8/109(از سخن حسن بصري، ابونعيم درحلية االوليـاء  ) 1/228(ابوشيخ در بخش العظمة  - 5
 .اند از فضيل روايت كرده) 1/439(ازسخن فضيل بن عياض و ابن كثير در تفسيرش ) 4/367(لقدير ا
 .از ابوسليمان داراني روايت كرده است) 9/274(ابونعيم در حلية االولياء  - 6
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إنی رأيتُ عواقبَ 
نيا  الدّ

فَرتكتُ ما أهوی ملا
 یـأخش

نيا و  فكرتُ فی الدّ
 عاملِها

 یـفإذا مجـيـعُ أمورها تَفـنـ

 وَ بلوتُ أكثرَ أهلها
 فإذا

كلُّ أمریءٍ فی شأنه
 یـيسعَ 

هلا و أسمی منازِ
 أرفعها

نَ ن العزِّ أقرهبا مِ مِ
 ویـاملهـ

الفرقَ بنيَ النعی و تعفو مساوهيا حماسنها
 ریـالبش

و قَدمررتُ علی
 القبور

فام ميزتُ بنيَ العبد 
 ولیـوامل

أتراک تدری كم 
رأيتُ                  

هم منَ األحياء ثم رأيت
 موتی?

من عاقبت دنيا را ديدم و به همين خاطر هوا و هوس را رها كرده و به آن چـه كـه   : عنيي
و ديدم خود و تمام امورش نـابود  . در دنيا و امور آن انديشيدم./ ترسم روي آوردم ازآن مي

بـاالترين  ./ بيشتر اهل آن را آزمودم و متوجه شدم هر كس براي خود تالش كند./ گردد مي
هاي آن در حقيقت نزديكتـرين آن بـه پرتگـاه و محـل سـقوط       الترين جايگاه و درجهو وا
كند، در دنيا خوب و بـد بـا هـم تفـاوتي      بديهايش خوبيها و امتيازهايش را پاك مي./ است
دانيد  مي./ بسي قبرستان و قبرها را ديدم و هرگز قبر بنده و سرور را تشخيص ندادم./ ندارد

  !اند؟ ام و پس از اندكي ديدم كه مرده ديده چه قدر آدمهاي زنده را
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بنابراين انسان بايد تفكر و تأمل دراز مدت و مفيد را از دست ندهد، زيرا خشنودي خـدا،  
بخشـد، وتـرس وخشـيت از خـدا و حكمـت       گشايش دروني و آرامش دل را به انسان مي

دگي گذشتگان عبرت و ها و زن كند، از شيوه گرداند دلها را زنده مي وبصيرت را نصيب او مي
خواهيم مـا را از گـروه    از خدا مي. گيرد، چنين است تفكر، كار شگفت انگيز قلبي پند بر مي

  .ورزند و تدبر دارند كنند، خرد مي كساني گرداند كه تفكر و انديشه مي
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  توكل

توكل به خداوند مقامي بزرگ و بسيار اثربخش است و يكي از بزرگترين لوازم ايمـان بـه   
بهترين كارها و عبادتهاي نزديك كننده به خداوند رحمان وواالترين مقامهـاي  . آيد مي شمار

  .توحيد خداست همه چيز با توكل بر خدا و طلب ياري از او حاصل مي شود
كنـد،   منزلت توكل مقدم برانابت است، زيرا انسان براي رسيدن بـه مقصـودش توكـل مـي    

  .بنابراين توكل وسيله و انابت، هدف است

  جايگاه توكل
توكل نيمي از دين و انابت نيم ديگـر آن اسـت، كمـك خـواهي از خـدا و      : ابن قيم گفت

  1.عبادت در دين بسيار مهم است، توكل كمك، خواهي و انابت همان عبادت است
ي امور ديني انسان كـه واجبـات، مسـتحبات و مباحـات جـز بـا آن قـوام         توكل به همه

  .شود يابد، مربوط مي نمي
بـه خـاطر   . ترين و جامعترين منازل و پيوسته آباد و پر تـردد اسـت   توكل گسترده منزلت

گستردگي متعلقات توكل و فراواني نيازهاي عالميان، براي بـرآورده شـدن ن نـاگزير بايـد     
  .توكل داشته باشيم

بنـدگان راسـتين خـداوقتي كـاري     . بنابراين اين منزلت و موقعيت بسيار مورد نياز اسـت 
خداونـد بـا   . سـپارند  بيايد با بازگشت و توكل بر او خود را به باري تعالي مي برايشان پيش

سازد،  هاي بنده را برايش محقق مي گرداند و خواسته اين كار سختيها و دشواريها را ساده مي
  .در حالي كه او خود آرام و با تأني بهر چه خدا برايش مقدر ساخته خشنود است

                                           
 ).2/113(مدارج السالكين : ك. ن - 1
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حتـي   –توكـل راسـتين    -كه شايسته است به خداتوكل كندبنده اگر چنان : ابن قيم گفت
گمان بـه انجـام    براي بركندن كوهي از جاي خود به شرطي كه چنين به او امر شده باشد، بي

  1!مي رساند
دانـد، بلكـه    انسان مسلمان نه تنها توكل بر خدا را در تمام كارها و امور خود و واجب مي

شود، بلكه امـور دنيـايي را نيـز     امور دنيا منحصر نمي شمارد كه به يي ديني مي آن را فريضه
  .شود، گذشته از امور دنيايي و طلب روزي، در عبادت خدا نيز توكل الزم است شامل مي

 m   Õ  Ô                 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïl : توكل بر خدا با توجه به قرآن عقيده اسـت 
ز اين جاست كه توكل بـه خـدا نيمـي از    ا» اگر ايمان داريد به خدا توكل كنيد« )23: مائده(

  .آيد دهد، از شمار واجبات است و يكي از اصول ايمان به شمار مي دين را تشكيل مي
توكل بر خدا يكي از بزرگترين واجبات است، همان گونه كه : شيخ االسالم ابن تيميه گفت

امر به وضـو  اخالص واجب است، خداوند در چندين آيه توكل را سفارش فرموده بيشتر از 
  2.و از توكل بر غيرخدا نهي كرده است.و غسل جنابت
توكل جامع مقامهاي واگذاري امور به خدا، طلب ياري از او و خشنودي : گويد ابن قيم مي

  3.شود است، هيچ وجودي بدون آن تصور نمي
اصـل جـامعي كـه كردارهـا و     «: شيخ سليمان بن عبداهللا بن محمد بن عبـدالوهاب گفـت  

  .»يابد توكل بر خدا، پناه بردن واقعي به او و اعتماد قلبي به اوست ز آن انشعاب ميعبادات ا
ي يگانگي و نهايت توحيد عملي است كه هر جايگاه گرانقـدري ماننـد دوسـتي     اين زبده

خدايي، ترس، اميد، خشنودي او به عنوان پروردگار و خدا و خشنودي به قضا و قـدرش را  

                                           
 ).1/81: (مدارج السالكين: ك. ن - 1
 .از شيخ االسالم ابن تيميه )7/16(مجموع الفتاوي : ك.ن - 2
 .1/82: مدارج السالكين: ك. ن - 3
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رساند كه انسان از مصيبت لذت برد و  ه بسا توكل را به جايي ميآورد، حتي چ به ارمغان مي
چنان كه در حديث هفتاد هزار نفري كه بدون حساب و . ي رحمت بداند آن را نعمت و مايه
  1.روند، اشاره شده است عذاب به بهشت مي

بخشـد، او صـاحب    پاك و منزه است خدايي كه هر چه بخواهد بر هر كس اراده كند مـي 
  .خشش بزرگ استفضل و ب

m  R : آيد ها بر مي بنابراين توكل يكي از پايه هاي توحيد الهي است، چنان كه از اين آيه

  V  U  T  Sl )جوييم پرستم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي« )5: فاتحه« ، m
   q  p  o   n  m  l  kj  i  hl )ــود ــر  « )123: ه ــت و ب او را بپرس

¬  ®  ¯  °  ±  m      ´         ³    ² و » ر از كردار شما غافل نيستاوتوكل كن كه پروردگا

   ¿    ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶µl )ــه ــد بگــو« )129: توب ــر رو بگردانن : اگ
خداوند براي من كافي است و معبودي جز او نيست بر او توكل كـردم و اوسـت پروردگـار    

  .»عرش عظيم
ي ايمانداران همـانطور كـه    سازد مگر خاصه يكسي توكل را به صورت كامل آن محقق نم

توانند به اين مقام برسـند، جـز شـمار     ي مردم نمي همه. در صفت هفتاد هزار نفر آمده است
هذه أمتک يدخلُ اجلنة مـن هـوالء سـبعون «: اندكي از مردم كه پيامبر آنها را ياد كرده است

» روند نها بدون حساب به بهشت مياين امت توست هفتاد هزار نفر از آ«: »ألفاً بغري حسابٍ 
مـردم بيـرون   . پيامبر براي مردم روشن نكرد آنها چه كساني هستند و چه ويژگيهايي دارنـد 

ايم، يا فرزندان ما  ما هستيم كه به خدا ايمان آورده و از پيامبرش پيروي كرده: آمدند و گفتند

                                           
بخش اإليمان، بـاب الـدليل   ) 220(بخش الطب، باب من لم يرق، و مسلم ) 5752(بخاري : حديث صحيح است - 1

 .اند علي دخول طوائف من المسلمين الجنة، آورده
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ايم، ايـن   ان جاهليت به دنيا آمدهاند، ما خود در دور ي اسالم به دنيا آمده هستند كه در دوره
همُ الذينَ اليسرتقون و اليتطريون و اليكتـوون و «: سخن مردم به پيامبر رسيد، آمد و فرمود

اشه بن حمصن»علی رهبم يتوكلون ال آخر? فق» نعم«: أمنهم أنا يا رسول اهللا? قال: , فقال عكّ
كنند،  ني هستند كه دزدي نميآنها كسا: »سبقك بها عكاشة او عكّاشة« أمنهم أنا? فقال 

  ».پردازند و به پروردگار خود توكل مي كنند به فال بد زدن، بدبيني داغ كردن نمي
كـس ديگـري   . آري: اي پيامبر خدا آيا من از آنها هستم؟ فرمود: عكاشة بن محصن گفت

   1.»عكاشه از تو پيشي گرفت«: من چه؟ فرمود: پرسيد
مبر بود كه درتوكل كمال يافته و به مقامي بلنـد رسـيده   عمران بن حصين يكي از ياران پيا

چنين بود كه ماليكه بر . او بواسير داشت و درد و آزارش را با شكيبايي تحمل مي كرد. بود
اما چون محل زخم خود را داغ كرد و سوزاند، سـالم ماليكـه بـر او    . فرستادند او سالم مي
شت و به تحمل و شـكيبايي بـر درد روي   به همين سبب داغ كردن را كنارگذا. منقطع گشت

  .آورد و ماليكه از نو بر او سالم مي كردند
چيـزي را بـه تـو    : در صحيح مسلم از مطرف نقل شده كه عمران بن حصين بـه او گفـت  

اول اين كه پيامبر خـدا هـم حـج    : گويم، باشد كه خداوند به خاطر آن به تو سود رساند مي
و آن را ممنوع نكرد، او فوت كرد و در قرآن نيز دستوري  تمتع و هم حج عمره را انجام داد
دوم اين كه فرشتگان بر من سالم مي فرستادند تا ايـن كـه   . نيست كه آن را حرام كرده باشد

من براي مداوا خود را داغ كردم، سالم و درود آنها بر من قطع شد، من داغ را كنارگذاشـتم،  
  .  شد لذا سالم و درود آنها بر من از سرگرفته

                                           
بخش اإليمـان، بـاب الـدليل علـي     ) 220( بخش الطب، باب من لم يرق، و مسلم) 5752(بخاري : صحيح است - 1

 .اند دخول طوائف من المسلمين الجنة، روايت كرده
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بنابراين توكل بر خدا يكي از صفات بزرگ عبادالرحمن است، و نشانه يي است كه آنها را 

m  [  Z  Y  X  W : از ديگران متمايز مي كند و عالمت بارز اهل ايمـان اسـت  

  h  g   f  e   d  c   b  a  `  _  ^   ]  \l )ــال  )2: انفــــ
د دلهايشان بترسد و چون آياتش برآنهـا  مؤمنان كساني هستند كه هروقت نام خدا برده شو«

  .»خوانده شود ايمانشان فزوني يابد و به پروردگارشان توكل كنند
به كسي جز او اميد ندارند، جـز او مقصـود ديگـري     -چنان كه ابن كثير گفته است -آنها
 خواهنـد، تنهـا بـه    برند، نيازهايشان را جز از او نمـي  جز او به كس ديگري پناه نمي. ندارند

دانند كه هر چه او بخواهد روي مي دهـد و هـر چـه او نخواهـد      سوي او گرايش دارند، مي
كند، هيچ شريكي ندارد، حكمي كه صادر  افتد، اوست كه در ملك خود تصرف مي اتفاق نمي

  .كند، عواقبي برايش ندارد و او زودشمار است
  1.دانست ي مركزي ايمان مي سعيد بن جبير توكل بر خدا را كانون و نقطه

  هاي عملي توكل نمونه

  و همراهانش) ÷(توكل ابراهيم 

: ي دوستان خود ابراهيم و آنهايي كه با او ايمان آوردند مي گويد آنها گفتند خداوند درباره

 m  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Äl )بر تو توكل كرديم و بـه درگـاه   « )4: ممتحنه
ر تمام امورمان به تو توكـل كـرديم و   يعني د» تو روآورديم و بازگشت همه به سوي توست

به خاطر استحكام توكل و استواري ايمانشان خداوند دستور داد آنها را . آن را به تو سپرديم

                                           
و ) 1323(ي  به شـماره ) 2/111(، بيهقي در شعب االيمان )29589(ي  به شماره) 6/76(ابن ابي شيبه در كتابش  - 1

 .اند همه از سعيد بن جبير روايت كرده) 534(ي  به شماره) 1/304(هناد در الزهد 
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m  z          y  x  w  v  u  t   s : به عنوان الگوي نيك سرمشق خود قـرار دهـيم  

  {l )نهـااين چنـين بـه    آ» ابراهيم و يارانش سرمشق خوبي براي شمابودند« )4: ممتحنه
ي كارها و امورشان را به طور كامل به او واگذار كردند، در عين اين  خدا توكل كردند و همه

كه خود تالش و كوشش مي كردند در هر امري در راستاي خشنودي رحمان از توكل جـدا  
  .شدند نمي

  و يارانش عتوكل پيامبر

m  È  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É : ي احـد چنـين بودنـد    در غـزوه  اران پيامبر محمدي
  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ïl )173: آل عمــــران( 

انـد، از آنهـا بترسـيد،     افرادي براي نبرد با شـما گـرد آمـده   : كساني كه مردم به آنها گفتند«
به همـين سـبب ابـن    . »خدا ما را بسنده و بهترين حامي است: ايمانشان زيادتر شد و گفتند

را ابراهيم هنگامي كه در آتش انداختـه   mÖ  Õ       Ø  ×l  عبارت: عباس گفت
اند، از آنها  مردم براي جنگ با شما گرد آمده: شد، و پيامبر ما محمد هنگامي كه به او گفتند

بترسيد، ولي آنها نترسيدند و بلكه ايمانشان بيشتر شـد، در ايـن هنگـام آن دو پيـامبر ايـن      
  1.عبارت را به زبان آوردند

شمار دشمنان  ي ايمانداران براي روزهايي است كه مردم آنها را از شمار بي هلذا توكل توش

m  Ø  ×  Ö  Õ : گوينـد  ترين ويژگي آنها اين است كه مي ترسانند و برجسته مي
l :اين اولين و آخرين چيزي است كه ابراهيم وقتي به آتش انداخته شد، بر زبان راند.  

حسبی اهللا معبودی و  قُلهو القريب املجيبُ املستغاثُ
                                           

الذين قال لهم الناس إن الناس قـدجمعوا  «بخش تفسير القرآن، باب قوله اهللا تعالي ) 4563(بخاري : صحيح است - 1
 .»لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً
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تكلی به  مُ
ي درخواستها، بگو خدا مرا بس است، او معبـود و   اوست فريادرس نزديك و پاسخ دهنده

  .گاه من است تكيه

  فضل توكل در چند آيه
: ي الهي اسـت  هايي كه بر فضل و مقام واالي توكل داللت مي كند اين فرموده از جمله آيه

 m ~  }  |{  z  y  x   w   v  u  t   ¥  ¤  £  ¢   ¡  �
  º¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©      ¨  §  ¦

  ¾  ½  ¼  »l )اگر از آنها بپرسي چه كسي آسمانها و زمـين را  « )38: زمر
ايد كه اگر خواستار رنجـي بـراي مـن     هيچ فكر كرده«بگو . آفريده است خواهند گفت خدا
توانند آن را برطرف سازند؟ يـا اگـر    پرستش شما هستند ميباشد آيا آنها كه جز خدا مورد 
براي من خدا كافي اسـت،  «توانند آن را از من بازدارند؟ بگو  رحمتي براي من اراده كند مي

  .»كنند كه توكل كنندگان بر او توكل مي

m  Ø  ×  Ö  Õ كردند و با گفـتن   جايي كه ايمانداران هميشه به خدا توكل مي
  l جستند،شايسته است كه پيامبران الهـي از ديگـران توحيـد و توكـل را بـه       مي به او پناه

  !نحواحسن عملي كرده و به درجه ي كمال رسانده باشند
  : خدا سفارش كرده به او توكل شود و در چندين جايگاه به اين كار تشويق كرده است

-  m  N  M  L  K   Jl )نندمؤمنان بايد بر خدا توكل ك« )122: آل عمران«.  

-  m  X  W  V   U   T  SR  Q  Pl )بر خدا توكل كن كه تو آشـكارا  « )79: نمل
  .»بر حقي

-  mj  i  h  l)او را بپرست و بر او توكل كن« )123: هود«.  
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-  m  d  c   b       a  `  _  ^]  \  [  Z   Y   X  W   Vl 
ـ  زنده) خداي(توكل بر « )58: فرقان( رد و بـه سـتايش او تسـبيح    اي كن كه هرگز نخواهد م

  .»گوي و همين بس كه او به گناه بندگانش آگاه است

-  m  Z  Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I

  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `_  ^  ]  \  [l )آل عمــران :
دل بـودي از  از پرتو رحمت الهي با آنها نرم و مهربان شـدي و اگـر خشـن و سـنگ    « )159

شان آمرزش بخواه و در كارهـا بـا    شدند بنابراين آنها را ببخش و براي اطراف تو پراكنده مي
ايشان مشورت كن اما هنگامي كه تصميمت را گرفتي بر خدا توكل كـن، زيـرا خـدا توكـل     

يي براي رسيدن به دوستي خدا و صفتي است  بنابراين توكل وسيله» .كنندگان را دوست دارد
سازد و خداوند به همـين خـاطر آن را واجـب كـرده      مانداران را از ديگران متمايز ميكه اي
  .است

  حكم توكل

چنان كه پيشتر نيز اشاره شد توكل مانند اصل محبت اهللا، شكيبايي و انابت واجب اسـت،  

   m              Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï : با توجه به مفهوم اين آيـه . به عالوه توكل شرط ايمان نيز هست

   Õ  Ôl )اگر توكل نباشـد ايمـان   » اگر ايمان داريد به خدا توكل كنيد« ) 23: مائده
  .نيز منتفي است

  ي توكل و ايمان  رابطه
خداوند به توكل سفارش كرده و آن را همراه ايمان آورده است تا نشان دهد كه دو بخش 

كه بيان كرده كـه بـا متـوكالن    او پس از اين . آيد توكل بر وكيل از ايمان بر مي. اند مالزم هم
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_  `   m  a : دوستي خواهد داشت، به توكل هم زباني و هم عملـي دسـتور داده اسـت   

  m   l  k  j  i  h  g  fe  d   c  bl )بگــو او خــداي رحمــان « )29: ملــك
است، به او ايمان آورديم و بر او توكل كـرديم، بـه زودي خواهيـد دانسـت چـه كسـي در       

m                 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï : و آن را شــرط ايمــان دانســته اســت. »ســتگمراهــي آشــكار ا

   Õ  Ôl )اگر ايمان داريد به خدا توكل كنيد« )23: مائده«.  

m  o  n  m  l                  k  j  i  h  g : آمده اسـت  ÷ان حضرت موسيدر داست

  s  r          q     pl )اگر به خـدا ايمـان داريـد و    ! اي قوم من: موسي گفت« )84: يونس
  .ي ايمان است با توجه به اين آيه نيز توكل بر پايه. »تسليم او هستيد به او توكل كنيد

: معناي اين آيـه فرمـوده اسـت    ي شيخ سليمان بن عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب درباره
د وار -كه خـدا برايشـان مقـدر كـرده     -به قومش دستور داد به سرزمين مقدس ÷موسي

شوند و از ترس ستمكاران به عقب برنگردند، بلكه به پـيش برونـد و از آنهـا نترسـند و در     
  .باور داشته باشند -اگر ايمان دارند -ي او شكست دادن كفار بر خدا توكل كنند و به وعده

كسي كه بر خدا توكل كرده و در شـمار عبادالرحمـان كـه بـا تواضـع بـر روي زمـين را        
. يرد، خداوند آنها را به احراز جايگاهي بلند و بزرگ وصف كـرده اسـت  گ روند، قرار مي مي

خدا براي كساني كه بر او توكل كنند تضمين داده كه خود در امورشان ياريشان دهد و غم و 
  .غصه را از آنها دور گرداند و نگهدارشان باشد

فاهللا نارصٌ دينه و 
 كتابه

ه  واهللا كافٍ عبدَ
 بأمانِ 

  .كند ي خود را تضمين مي رساند و او امنيت بنده ود را ياري ميخدا دين و كتاب خ



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

325

 m    ~  }|  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j
  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �l ) هر كس به خدا توكل كند، « )3 – 2: طالق

خـود پايـدار اسـت و بـراي هـر      سازد، خداوند در انجام فرمان  راه نجاتي براي او مقرر مي
  .»اي قرار داده است ه چيزي انداز

هر كس در امر و نهي خداوند پرهيزگاري پيشه كند، خدا راهـي بـراي   : گويد ابن كثير مي
  .رساند رسد روزي او را مي اش مشخص كند و از جايي كه به ذهنش نمي رهايي

يان است، به وضوح در ايـن  فضل توكل و اين كه از بزرگترين وسايل جلب منافع و دفع ز
زقكم كـام «: فرمود پيامبر . آيه بيان شده است لو أنكم تـوكلتم علـی اهللا حـق توكلـه; لَـرَ

ي توكل خداوند است، بـر او   اگر چنان كه شايسته« :»يرزق الطري تغدو مخاصاً و تروحُ بطاناً 
دهـد كـه    ا مـي دهد همين گونه كـه روزي پرنـدگان ر   گمان روزي شما را مي توكل كنيد، بي

  1.»گردند روند و سير بر مي گرسنه ازآشيان بيرون مي
اگرمـا نيـز ماننـد    . با توجه به سخن پيامبر دلهاي پرندگان سرشار از توكـل بـر خداسـت   

  !!رساند پرندگان بر خدا توكل كنيم، مانند آنها روزي ما را نيز مي

  ويژگيهاي اهل توكل

يكـي تـالش   : كنند، ذكر كـرده اسـت   توكل ميدو ويژگي براي كساني كه بر خدا  پيامبر
  .براي پيدا كردن روزي و ديگري تكيه بر مسبب االسباب

در فهم بهتر توكـل و توجـه بـه سلسـله     ) با توجه به حديث ياد شده(توجه به اين نكات 
رونـد، ايـن    زيرا پرندگان صبح در جسـتجوي روزي بيـرون مـي   . سببها اهميت زيادي دارد

                                           
بخش الزهد، باب التوكل ) 4164(بخش الزهد، باب في التوكل علي اهللا، ابن ماجه ) 2344(ترمذي : صحيح است - 1

 .آن را صحيح دانسته است) 5254(روايت كرده و آلباني در صحيح الجامع ) 205(ند و اليقين، و احمد در مس
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گـردد غـذاي خـود و     است، شب كه بر مي -در اينجا پرواز -وششقسمت همان تالش و ك
اين حديث درس بزرگي براي تـالش در جهـت كسـب    . اش مي آورد هايش را همراه جوجه

آموزد و آن عبارت است از اهميت ايجاد سببها با اعتماد و اتكاي استوار بر  روزي به ما مي
  .مسبب سببهاي مباح

هـر  «) 49/انفال( m     w  v   }   |  {  z  y  xl : در قرآن آمده است
ي زيبايي كه بادقت در اين  نكته» خداوند نيرومند فرزانه است) بداند(كس بر خدا توكل كند 

ي آيه بين توكل و حكيم قـرار گرفتـه    در ميانه» العزيز«شود اين است كه نام  آيه روشن مي
كند و هر كس را كه  هد خوار نمياست، و العزيز يعني كسي كه هر كس را كه از او پناه بخوا

كند، و حكيم كسي است كه با دانش و حكمت خود امور كسي  به او روي بياورد، نااميد نمي
  .كند را كه بر او توكل كرده است، اداره مي

هر كس برخدا توكل كند، يعني متكي بر او باشـد، خداونـد عزيـز حكـيم     : ابن كثير گويد
است كه بدون آن از پيمودن راه عاجز است، و هر وقت توكل مركب راهوار رهگذري . است

  1.ماند ي راه باز مي شود و از ادامه از آن فرود آيد، قطع مي
  .يي داشته است ابن قيم نيز به اين نكته اشاره

ها همه و اين كه خداوند در كاملترين احوال و عبادات توكل را سـفارش كـرده اسـت     اين
  . نشانگر منزلت و فضل توكل است

                                           
 .2/320تفسير القرآن العظيم، از ابن كثير، : ك. ن - 1
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  جايگاههاي توكل

  عبادتدر مقام  -1

. »او را بپرست و بر او توكل كـن « )123: هود(mj  i  h  l : خداوند فرمود 
ايمانـداران و مـردم بـه    . در اين جا خداوند پيامبر را به عبادت و توكل سفارش كرده اسـت 

  .شود كنند، لذا دستور آنها را نيز شامل مي طوركلي از او پيروي مي

m  ^  ]  \  [  Z         Y  X  W  VU      T  S  R  Q  P نيـز   در اين آيه

  e  d  c  b   a`  _l )ــزاب ــب    « )3 - 2: اح ــه از جان ــاش ك ــزي ب ــرو چي پي
بر خدا توكل كن زيرا . شود، زيرا خداوند به كردارتان آگاه است پروردگارت به تو وحي مي

  .»كارسازي را بسنده است
ايـن سـفارش متوجـه    . در هر حال بر او بايـد توكـل كـرد    ي امور و خدا امركرده در همه

است تا توكل كند، پرهيزكار باشد و او را عبادت كند و از چيزي كـه بـه او وحـي     محمد
ي اول براي خود پيامبر و سپس براي امـتش تـا روز    شود، پيروي كن، اين امر در درجه مي

  .رستاخيز آمده است

  سفارش توكل در دعوت - 2
در قرآن خطاب به پيامبر در اصل . در عبادت بود، اما اين براي دعوت است جايگاه قبل 

¬  ®  m : يـي آن را تخصـيص دهـد، فرمـود     ي خطاب به امتش است، مگر قرينه به منزله

   ¿    ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶µ      ´         ³    ²  ±  °  ¯l )129: توبـــه( 
في است و معبودي جز او نيست بر او توكل كردم اگر رو بگردانند بگو خداوند براي من كا«

اوست كه قدرت مطلق، ملك، عظمت و شكوه او را سزد، . »و اوست پروردگار عرش عظيم
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دارد و بـال و   براي كسي كه به او پناه جسته، كافي است، هر كس از او پناه بجويد نگـه مـي  
  .كند زيان را ازا و دور مي

m J  I    S  R  Q  P  O  N   M   L     K : نوح در مقام دعوت فرمـود 

  b  a    `     _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  Tl 
اگر اقامت من در ميان شما و يادآوريهاي من به آيـات خـدا بـر    ! اي قوم من« )71: يونس(

شما گران آمده است، من بر خدا توكل كردم، شما نيز فكر خود و همت معبودهايتان را جمع 
اين دعوت، هشـدار،  . »ام قضاوت كنيد و مهلتي به من ندهيد ون پرده پوشي دربارهكنيد و بد

در .گرداني قومش را به دنبـال داشـت   يادآوري مداوم از سوي نوح است كه تكذيب و روي
چنين موقعيتي نوح چه كار كرد؟ او پس از اين كه به نهايت خستگي و انزجـار در راسـتاي   

m    L      K   J : گفـت  د و همه چيز را بـه او سـپرد، و مـي   بر خداوند توكل كر دعوتش رسيد

  T  S  R  Q  P  O  N   Ml )اگراقامت من در ميان « )71: يونس
  .»شما و يادآوريهاي من به آيات خدا بر شما گران آمده است، من بر خدا توكل كردم

واجه شد، بـه  گرداني دعوت شدگان، رد و قبول نكردن آنها م دعوتگر راه حق اگر با روي
اش را افـزايش   كند و صبر و بردبـاري  كند او هر گونه آزار و باليي را دفع مي خدا توكل مي

  .دهد مي

  توكل در حكم و قضاوت كردن -3

 m   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál 
ار مـن  داوري هر چيز كه درآن اختالف كنيد با خداست، اين خـدا پروردرگـ  « )10: شورى(

ي خداسـت،   ي امور پيامبر به عهده همه. »گردم ام و به سوي او باز مي است بر او توكل كرده
در شگفتم مردم چطور وقتي اختالفي پيدا مي كننـد  . به او توكل كرده و به او واگذاشته است
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از غير خدا قضاوت مي خواهند و پيامبر خدا را كه به ميانشان فرستاده شده رها مـي كننـد   
تر است و در اختالفشان سـخن حـق و روشـن كننـده      حالي كه او براي اين امر شايسته در
! وجـود دارد؟  گويد؟ چگونه به سمت و سوي ديگري مي روند، حـال آن كـه پيـامبر    مي

قاضي و حكم دهنده مادام كه آشكارا بر حق باشد، نبايد اهميـت بدهـد بـه ايـن كـه بـراي       
مش را نپذيرد و نخواهد به شريعت مراجعه كنـد، او  حكمش موانعي ايجاد كنند يا كسي حك

  .بايد به خدا توكل كند

  و نبرد توكل در جهاد -4

  m   Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í      Ì  Ë  Ê  É  C  B  A
  N  M  L  K   J  IH  G  F  E  Dl )چون « )122 - 121: آل عمران

جنگ بيرون رفتي خداونـد شـنواي    آرايي مؤمنان به جهت ات براي صف بامدادان از خانواده
آنگاه دوطايفه از شما خواستند سستي كننـد حـال آنكـه خداونـد ياورشـان بـود،       . داناست

كند، لشكريان را  او گرچه توشه و وسايل كامل را فراهم مي. »مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند
سـازد و سـپس    يكند، به عبارت ديگر سببها را مهيا م آماده و مجهز، سنگرها را مشخص مي

m  rq  p  o   n     m  l : كند، زيرا پيروزي در نهايت به دست اوست به خدا توكل مي

  `  _  ~  }  |  {z   y  x  w  v  u  t  sl )ــران : آل عمـــ
اگر خدا شمارا ياري كند هيچ كس برشما پيروز نخواهد شد و اگر دسـت از يـاري   « )160

» ا ياري كند و مؤمنان فقط بايد بـر خـدا توكـل كننـد    شما بردارد كيست كه بعد از او شما ر
اگر وضعيت نامناسب داريـد و ضـعيف هسـتيد، پيـروزي بـه دسـت       : گويد گويي به آنها مي

m  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I : خداست بر او توكـل كنيـد  

  a   `  _  ^  ]\  [  ZY  X  W   V  U  T  S
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  bl )ا كه خدا به شما ارزاني داشته است به ياد آوريـد اي مؤمنان نعمتي  ر« )11: مائده :
آن گاه كه جمعي قصد كردند بر شما دست يابند و خدا دست آنهـا را كوتـاه كـرد، از خـدا     

  .»بترسيد و مؤمنان تنها بر خدا توكل كنند
انسان هر چند در حال رفاه و توانمندي باشد، قدرت و حشـمت زيـادي داشـته باشـد از     

اگر به او توكل نكند آمـار زيـادي و امكانـات فـراوان سـودي      . از نيستني توكل بر خدا بي

 )25: توبـه ( m  ~  }  |   {     z  y  x  wv  ul : بخشد نمي
اگـر در  . »در روز حنين كه به كثرت خود خشنود شديد ولي سـودي بـه حالتـان نداشـت    «

كنند كـه نبـرد بـه    نمايد و كم شمار و مؤمنان گمان  ميدان نبردي باشند كه دشمن ضعيف مي
ي پيوندي توكل بر خدا از دست بـرود، حتـي اگـر دشـمن      سود آنها خواهد بود، نبايد رشته

m  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î : گردن نهد و عقب بنشيند وخواستار صلح باشد

  Ú  Ù  Øl )اگر به صلح مايل شدند تو نيز از در صلح وارد شـود و بـر   « )61: انفال
جنگ هر چند پايان يافته و آتـش آن فـروكش كـرده    » او شنواي داناست خدا توكل كن كه

ي حديبيـه   در غـزوه . بس گردن نهاده باشند توكل نبايد منقطع گردد باشد و دشمنان به آتش
بايعونی «: توانست وارد مكه شود و فرمود ي مبارزه و نبرد بود، حتي مي پيامبر قادر به ادامه

اما به صلح گراييد، به خاطر اينكه طرف  1.»من بيعت كنيد تا سرحد مرگ با« :»علی املوت
مقابل به آن تمايل داشت، به اميد اين كه در دوران آرامش و امنيت فرصتي براي دعـوت و  

بدين ترتيب پس از صلح حديبيه چندين و چند برابـر قبـل ازآن و   . روشنگري فراهم گردد
  .در زمان كمتري مردم به اسالم گرويدند

                                           
بخش الشروط، باب الشروط في الجهـاد و المصـالحة مـع    ) 2734: (اشاره به روايتي دارد كه بخاري آورده است - 1

 .لجهاد و السير، باب غزوة ذي قرء و غيرهابخش ا) 1807(أهل الحرب، مسلم نيز 
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: پيروزي و موفقيت بايد همچنان بر خدا توكل كرد، در داستان موسي آمده استدر حالت 

 m  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «
  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

   Õ  Ô                 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì   Ël ) ــده  23 - 22: مائــ

گذاريم مگر آن كه آنهـا   جا كه درآن قومي ستمگر هستند قدم نميگفتند اي موسي ما به آن«)
دو تن از مردان خدا ترسي كه خدا به . خارج شوند اگرآنها بيرون بروند ما وارد خواهيم شد

از اين دروازه برآنها درآييد و چون به شهر وارد شـديد  «: آنها نعمت ارزاني داشته بود گفتند
  .»يد به خدا توكل كنيدپيروز خواهيد شد اگر ايمان دار

  توكل در مشورت -5

 m  [  Z  Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I
  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `_  ^  ]  \l )ــران  )159: آل عمــ

از پرتو رحمت الهي با آنها نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل بودي از اطراف تـو  «
شان آمرزش بخواه و در كارهـا بـا ايشـان     ند، بنابراين آنها را ببخش و براي شد پراكنده مي

مشورت كن، اما هنگامي كه تصميمت را گرفتي برخدا توكل كن، زيرا خدا توكل كنندگان را 
نظرهـا و  . مشورت در اين آيه در راستاي تأمين سـببها شـمرده شـده اسـت    » .دوست دارد

را در رسيدن بـه نظردرسـت و تصـميم صـحيح يـاري       پيشنهادها سببهايي هستند كه انسان
اما نبايد فراموش كرد كه انسان در اين هنگام هر چنـد بزرگتـرين مشـاوران را در    . دهد مي

ها در همين جاست كه گمـان   اشتباه برخي. نياز نيست اختيار داشته باشد از توكل بر خدا بي
هاي آنها نيازي به توكـل   اييها و اشارهكنند با برخورداري از مشاوران و استفاده از راهنم مي

اينان هر چند : نيست، چون بزرگترين و داناترين كارشناسان و مشاوران را دارند، بايد گفت
گاهي ممكن است به يك مورد درست اشاره كنند، اما در اجـرا و بـه كـارگيري آن دچـار     
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بنـابراين  . نادرست هستند شوند، لذا در معرض افتادن به بيراهه و اتخاذ تصميمهاي اشتباه مي
  .گيري و مشورت نيز بايد به داناي كل توكل كرد حتي در تصميم

  توكل در طلب روزي -6

 m  }  |     {  z  y  x  w  v  u  t  s  rq  p    o  n  m  l  kl 
آنچه به شما داده شده كاالي زندگي دنياسـت و آنچـه نـزد خداسـت بـراي      « )36: شورى(

  . »كنند بهتر و پايدارتر است ردگارش توكل ميمؤمناني كه به پرو

m  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j : نيز فرمـود 

  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|l )هر كـس از خـدا   « )3 - 2: طالق
رد روزي گـذارد و او را از جـايي كـه گمـان نـدا      بترسد خداوند راه نجاتي پيش پاي او مي

رساند، هر كس به خدا توكل كند خدا او را كافي است، خداوند در انجـام فرمـان خـود     مي
  .»اي قرار داده است پايدار است و براي هر چيزي اندازه

  ها توكل در پيمانها و وثيقه -7
أرسـل  «ي يعقوب عليه السالم آورده است كه وقتي فرزندانش به او گفتند  خداوند درباره 

  به خدا توكل كرد و » برادرمان را با بفرست«: »نامعنا أخا

 m  e  d  c  ba  `  _        ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s
  l    k  j  i  h  g  fl )فرستم تا به نام خدا  هرگز او را با شما نمي: گفت« )66: يوسف

باشد، هنگامي كه تعهـد و  پيمان دهيد كه او را نزد من باز گردانيد مگر از قدرت شما خارج 
يعنـي پيمـان و   » موثـق «و » خداونـد نـاظر گفتـار ماسـت    : پيمان موثق به او دادند، گفـت 

m  z  y  xw     v  u  t  s  r    q  p  o  n  m سوگندهاي سخت، سپس 

  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥     ¤   £    ¢  ¡�  ~  }  |  {l )يوسف :
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از درهاي مختلف داخـل شـويد مـن قـادر بـه      . د نشويداز يك در وار! گفت فرزندانم«)67
اي كه خدا براي شما مقدر كرده است نيستم حكم تنها ازآن خداست، بر او  برگرداندن حادثه

  .»توكل كردم و متوكالن بايد بر او توكل كنند

  توكل در هجرت در راه خدا - 8
ت كه خانـه و كاشـانه،   براي انسان بسيار دشوار و ناگوار اس. اين مقامي بزرگ و واالست

اش  هاي دوست داشتني سرپناه و داراييهايش را رها كند و به غربت برود و خانواده و خاطره
  : شود را فدا كند، اما با توكل بر خدا برايش آسان مي

 m                 Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õl ) به ستمديدگاني كه «) 42 - 41: لنح

به خاطر خدا تن به هجرت دادند در اين دنيا جايگاه خوبي خواهيم داد و اگر بدانند پاداش 
ايـن آيـه   » كنند نيز آنان كه صابرند و بر پروردگارشان توكل مي. آخرت ازآنهم بزرگتر است

ري خـانواده و  پس از هجرت آمده است و نشان مي دهد با توكل به خـدا هجـرت، درد دو  
شود، آنان كه به حبشـه هجـرت كردنـد دو هجـرت مشـهور در       خويشان و وطن آسان مي

پيامبر نيـز بـا دوسـت و همـراهش هجـرت كـرد و در ايـن راه        . ي ديني خوددارند كارنامه

ــت   ــورت گرف ــايي ص ــها و باله m  |   {  z  y  x  w  v  u  :آزمايش

  ©  ¨   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  ®¬  «  ª

  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯

   Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½¼  »l )ــه آن « )40: توب
: گاه كه كافران او را بيرون كردند نفر دوم از دو نفري كه در غار بود به همـراه خـود گفـت   
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خداوند آرامش خود را بر او فرستاد و بـا لشـكريان غيبـي يـاريش     » نترس خدا باماست«
  .»ردك

  بستن قرار خريد، اجاره و ازدواج توكل در -9
توافق كرد كه هشت سال در خـدمت  ) شعيب(هنگامي كه با آن مرد صالح ) ÷(موسي  

´  m  µ : او باشد و برايش شباني كند و دخترش را به همسري بگيـرد، بـه خـدا توكـل كـرد     

  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹  ¸  ¶
Ë  Ê  É       Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  ÍÌl 

 28 – 27: قصص( خواهم بـه   من نمي. اي اگرآن را به ده سال برساني به اخيتار خود كرده«)
قرار بـين مـن و تـو    «: گفت. اگر خدا بخواهد شايستگي مرا خواهي ديد. تو سختگيري كنم

گـوييم   من ستمي نشود و خدا بر آنچه مـي اين باشد كه هر كدام ازدو مدت را انجام دادم بر 
و چون دو سال ديگر نيز از كرم خويش به عهده گرفت آن را به ده سال كامـل  » گواه است

علَ «رساند زيرا در حديث آمده كه  پيامبر خدا وقتي سخني بگويد به « :»إن نبیَّ اهللا إذا قالَ فَ
   1.»كند آن عمل مي

  تعريف توكل

: »كل فـالن فالنـاً  و«. ذاري و سپردن امور به كس ديگري استتوكل در لغت اعتماد، واگ
به عبارت ديگر توكل يعني اظهار نـاتواني  » .يعني به او تكيه كرد و كار را به او محول كرد«

  .و تكيه كردن به غير

                                           
 .بخش الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد) 2684(بخاري : صحيح است - 1
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هاي مفرد، جمع، ماضي، مضارع و امـر چهـل و دو بـار و     اين لفظ در قرآن كريم با صيغه
ي  از ايـن ريشـه واژه  .اعتماد به خدا و تفويض امور به او آمـده اسـت  همه به معناي تكيه و 

اين تالش مـا و بـر تـو    « :»هذا الجهد وعليك التكالنو «: تكالن در حديث نيز آمده است
خداست ياريگر، «: »اهللا المستعانُ اللهم صبراً و علي اهللا التكالن«: همچنين 1.»كنيم توكل مي

  2.»كنيم ار و بر تو توكل ميخدايا شكيبايي به ما ارزاني د
وكيل كسي است كه كارهاي ديگري را به عهـده  . نيز به كار مي رود» وكالة«از اين ريشه 

  .نامند چون موكل انجام كارهايش را به او سپرده است او را وكيل مي. گيرد مي
  : شود از ديدگاه ابن قيم از وكالت دو منظور اراده مي

  .واگذاري اختيار به كسي و سپردن امور به او توكيل كه عبارت است از: نخست
توكل يعني تصرف از طريق تكيه به موكل كه ايـن كـاربرد دو جانبـه اسـت از يـك       :دوم

كند و از ديگر سو بنده خدا را وكيـل   سوخدا بنده را در نگهداري آن چه به او داده وكيل مي
  3.كند كند و به او اعتماد و تكيه مي مي

©  m  ±   °¯  ®  ¬  «  ª : حق بنـده چنـين اسـت   وكالت پروردگار در

  ½      ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l )اگر نسـبت بـه آن كفـر    « )89: انعام
هجده پيامبري كـه پـيش از   : قتاده گفت» ورزند گروهي را برآنها گماريم كه انكارش نكنند

  .ايم بر آن وكيل كرديم اين آيه نام برده

                                           
الباني درصـحيح الجـامع   . بخش الدعوات روايت كرده و گفته حديث غريبي است) 3419(ضعيف است، ترمذي  - 1
 .آن را ضعيف دانسته است) 1194(
) 2403(بخش المناقب، باب مناقب عمر بـن خطـاب، و مسـلم    ) 3693(، بخاري )19146(احمد : صحيح است - 2

 .لفظ حديث در اين جا از احمد است. اند بخش فضائل الصحابه، باب من فضائل عثمان بن عفان روايت كرده
 .2/126: مدارج السالكين: ك. ن - 3
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را بـرآن   -ماليكه -اهل زمين به آن كافر شوند ما اهل آسماناگر : ابورجا عطاردي گفت
درسـت  . ابن عباس و مجاهد بر اين نظرند آنها انصار يعني اهالي مدينه هسـتند .وكيل كرديم

اين است كه منظور كساني است كـه در ايمـان، دعـوت و جهـاد و پيـروزي بـه آن اقـدام        
  .خدا اينها را بر آن وكيل كرد.كردند

كند تا امر دعوت را به انجام برسانند،  كساني را براي دعوت و دين وكيل مي بنابراين خدا
هر چند گروهي بروند گروهي ديگـر  . ازآن پشتيباني كنند، بگسترانند و از بهر آن جهاد كنند

مانند خوابي است كه وقتي معتزله عليه امـام احمـد بـه پـا     . گيرند اين وظيفه را به عهده مي
را زنداني كردند، شكنجه دادند و از حديث گفتن باز داشتند، حقـوقش  خاستند، ديده شد او 

را  گويند كسي پيـامبر . چنين بود كه موقعيت ابن ابي دؤاد اهل بدعت باال گرفت. قطع شد
و در اين حال به احمد بنابي داود  »هـؤالء فإن يكفر هبا«: به خواب ديد كه اين آيه را خواند

ايـن از  . وبه امـام احمـد اشـاره كـرد     »فقد وكلنا هبا«: خواندكرد، و سپس  معتزلي اشاره مي
  .جمله رؤياهاي سودمند است

دهـد؟ در پاسـخ بايـد     آيا درست است بگوييم خدا يكي ازبندگانش را وكالت داده يا مـي 
فالنـي وكيـل خداسـت؟    : گفت چنان چه دين را بر پاي دارد، آري، آيا درست است بگويند

ه به نيابت از موكل خود عمل مي كند، و خدا هيچ نايبي نـدارد  زيرا وكيل كسي است ك. خير
: شود، چنان كه پيامبر فرمـود  شود، بلكه او جانشين بندگانش مي و هيچ كس جانشين او نمي

احبُ فی السفرَ و اخلليفةُ فی األهل« خدايا در مسـافرت تـو همـراه و در    « :»اللهم أنتَ الصّ
جاي بنـده امـور خـانواده و امـوالش را كـه بـه جـا        يعني به  1.»خانواده تو جانشين هستي

اما اين كه بنده پروردگار را وكيل كند با واگـذاري امـور بـه او و    . گيرد گذاشته به عهده مي

                                           
 .لحج و غيرهبخش الحج، باب مايقول إذا ركب الي سفر ا) 1342(مسلم : صحيح است - 1
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اند توكـل عبـارت اسـت از عـزل خـود از ربوبيـت و        لذا گفته. بركناري خود از عمل است
  .پرداختن به عبوديت اهللا

د بدين معناست كه او را بسنده است و امور و منـافع او را  اين كه پروردگار وكيل بنده باش
بنابراين وكالت پروردگار بر امور بنده، سفارش، عبادت و احسـان اسـت   . رساند به انجام مي

او مـا را  » حسبنا اهللا و نعم الوكيل«. نه از روي نياز، بلكه از روي منت و وابستگيشان به او
  . كند سنده است و هر بدي و شري را دور ميبس است و تنها خداست كه همگان را ب

 m  n  m  l  k  j  i   h  g  fl )خــدا و ! اي پيــامبر« )64: انفــال
  .»كنند برايت كافي است مؤمناني كه از تو پيروي مي

  توكل در اصطالح شرعي

توكل در شرع يعني اعتماد راستين قلب به خدا در جلب منافع و دفع زيانها و در امو دنيـا  
به اعقتاد حسن بصري توكل اين است كه انسـان   -چنان كه ابن رجب گفته است -رتو آخ

توكل اعتماد راستين به خدا : شيخ بن عثيمين گويد. بداند خدا مورد اعتماد و اطمينان اوست
در گردآوري سود و برداشتن زيان با فراهم كردن اسباب و شـرايطي كـه خـدا دسـتور داده     

  .جامعي استاين، تعريف مناسب و . است

: هـود (mj  i  h  l : بنابراين حقيقت توكل عبادت و كمـك خـواهي اسـت   

بـه او  « )88: هـود ( m   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðl ، »او را بپرست و بر او توكل كـن « )123

بـر  « )30: رعـد ( m   g  f  e  d  cl ، »گردم توكل دارم و به سوي او باز مي

m s   |  {  z  y     x  w  v  u  t ، »او توكل كردم و بازگشتم به سوي اوسـت 

l )آفريدگار شرق و غرب كه معبـودي جـز او نيسـت، او را كارسـاز خـويش      « )9: مزمل



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

338

و به اوتوكل دارم و به سوي او « )10: شورى( m   Ñ  Ð  Ï  Î  Íl ، »برگزين
پس توكل كاملتر و شاملتر از استعانت است و براي جلب منافع و دفع زيـان  » باز مي گردم

  .  هر چند در امور دنيوي باشد است

  m  V  U  T  S  Rl خداوند در چند جا اين دو اصل را بـا هـم آورده اسـت    
عبـادت كـردن او و كمـك    » جوييم تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي« )5: فاتحه(

ـ  خواستن از او و توكل به او كه تنها و بي افي شريك است، در اين حال خداوند براي بنده ك
  .است، چه در گرفتاريها، غم و اندوه يا در مورد دشمن و جنگ

 m  n  m  l  k  j  i   h  g  fl : وقتي خدا بـه پيـامبرش فرمـود   
برخـي از  » كنند برايت كافي است خدا و مؤمناني كه از تو پيروي مي! اي پيامبر«)64: انفال(

انـد،   مؤمنان نيز براي تو كـافي كردند بدين معناست كه خدا تو را بس است و  مردم گمان مي
اين اشتباه است ودرست چنين است كه خدا بـراي تـو    . اند يعني آنها همراه با خدا تو را بس

كند، آنها را نيـز، بـراي تـو بسـنده      وآنان كه از تو پيروي كردند كافي است، تو را كفايت مي
  .ح و مشهور استاست براي آنها نيز بر معناي اول درست نيست و برخالف ديدگاه صحي

m   L   K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A : ي ديگري فرمـود  لذا درآيه

  N  Ml )اگر بخواهند فريبت دهند خدا براي تو كافي است، اوست « )62: انفال
: توان گفت ي مي ي معناي اين آيه درباره» كه با نصرت خود و ياري مؤمنان تو را تأييد كرد

كه با پيروزي و با مؤمنان تورا توانا كرد، زيرا مؤمنـان بـه تـو     خدا تو را بس است او است
  .كمك كردند و توانمند ساختند

تواند يـاريگر   باشد، بلكه مي) حسب(توان كافي  حسب و تأييد با هم فرق دارند، بنده نمي
يعني آنها تو را ياري كردند در اين اشكالي وجود نـدارد و  » أيدك بالمؤمنين«. باشد) مؤيد(

  .توحيد نيست ضد
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آيد كه چه كسي اين كفايت را دارد؟ كيست  اين سؤال پيش مي» كفونكي«اما اگر بگوييد 
تواند كافي باشد هر گونه بدي و شري را از ديگران دور كند؟ جـز خـدا كسـي ايـن      كه مي

  .توانايي را ندارد
ده اسـت، و  حسبك اهللا يعني خداوند براي تو بسـن : ي معناي آيه گفته است ابن قيم درباره

هر كس خدا براي او كافي و نگهدارش باشد، دشمن هيچ طمعي در او نخواهد داشت و نمي 
  1.تواند زيان وآزاري به او برساند

هرگـز بـه شـما زيـان     « )111: آل عمران(mk   j  i  h  l استثنا در عبارت
سـرما،  به چه منظوري است؟ مانند آزاري و اذيـت گرمـا و   » رسانند مگر اندك آزاري نمي

و . بدين گونه كه به مرادش برسـد . اما اين كه دشمن به او زياني برساند. گرسنگي و تشنگي
بـه ديگـر   . يابد  آن چه كه مي خواسته اتفاق بيفتد، مدنظر نيست، اين زيان و ضرر تحقق نمي

رسانند جز آزار، و آن هم چيزهايي است كه  سخن اگر بر خدا توكل كنيد، زياني به شما نمي
كند، كه اين اثـر انـدكي اسـت     خواهد و آرزو مي آن گريزي نيست، نه آن گونه دشمن مياز 

  .آيد ي هر كس پيش ميامانند گرما، سرما، گرسنگي و تشنگي كه بر

  

  مراتب تحقق توكل

ياد خدا و توسل به نامها و صـفتهاي مبـاركش، بـا اعتمـاد و ايمـان بـه او و قـدرت         -1
كنند و منكر آن هسـتند، ايـن مرتبـه را     ي خدا را رها ميكساني كه نامها وصفتها. وعظمتش
  .سازد محقق نمي

                                           
 ).2/465: (بدائع الفوائد: ك. ن - 1
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هر كـس  . اثبات سببها و مسببها و اين كه اسباب به تنهايي تأثير كاملي نخواهد داشت -2
گمان سببهايي وجـود دارد   بي. خرد است سببها را انكار كند و بگويد باطل است، نادان و بي

مثالً براي صاحب فرزند شدن بايد ازدواج كرد و بـراي  . ساختكه ناگزير بايد آن را فراهم 
  ...برداشت محصول بايد كشت كرد و

ي شترش پرسيد اي رسول خدا آيـا   آمد و درباره به همين خاطر وقتي كسي نزد پيامبر
اعقلهـا  «: آن را ببندم و به خدا توكل كنم يا اين كه با توكل به او آزاد و رهايش كنم؟ فرمود

  1.»بلكه آن را ببند و توكل كن«: »و توكّل
  !بيند و دعال البته چه خوب سببي است يي نمي گاهي انسان جز دعا راهي ندارد و چاره

m  T : خداوند در كتابش پرداختن به اسباب را در هر كاري به بنـدگانش آموختـه اسـت   

  c    b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  Ul )15: الملــــــك( 
مين را رام شما كرد در اكناف آن بگرديـد و روزي او را بخوريـد و بازگشـت    اوست كه ز«

m  b  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X ،»همه به سـوي اوسـت  

  g   f  e       d  cl )پس از پايان نماز در زمين متفـرق شـويد و از   « )10: جمعه
بنـابراين  . »سـتگار شـويد  فضل خدا روزي را طلب كنيد و بسيار خدا را به ياد آوريد تـا ر 

كنم، از شرع خدا غافل است و  تا رزق و روزي پيدا نكنم، هيچ كاري نمي: گويد كسي كه مي

m  n  m  l  k  j : فرمايـد  ي مزمل مـي  داند كه در سوره جايگاه خدا را نمي

q  p  o l)برداري از فضـل الهـي در زمـين سـفر      گروهي ديگر براي بهره« )20: مزمل
كنند، همانطور كه يـاران   گردند و تجارت مي يعني به سفر مي روند، مي» ضربوني» «كنند مي

                                           
حـديث  : بخش صفة القيامة و الرقائق و الورع، روايت كـرده و گفتـه  ) 2517(ترمذي : ي حديث نيك است درجه- 1

 .آن را نيك دانسته است) 1068(الباني درصحيح الجامع . غريبي است
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رفتند ويا در باغهـا و نخلستانهايشـان كـار     نيز در دريا و خشكي براي تجارت مي پيامبر
  .كردند مي

كنند و بر لباسهايشـان   كنند و عرق مي غسل روز جمعه به خاطر اين است كه مردم كار مي
كند، در روايت هست كه در چنين حالي به يـاران   دي در مسجد ايجاد مينشيند و بوي ب مي

  1.»كرديد اي كاش غسل مي« :»!لو اغتسلتم«: پيامبر گفتند
ي خداونـد   گويند مي نشينم، روزي مـا بـه عهـده    ي گروهي كه مي امام احمد وقتي درباره

چون خداوند . است ارزشي سخن بي: نامند، از او سؤال شد، گفت است، و خود را متوكله مي

m  X  W  V                  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J : فرمـــوده اســـت 

  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Yl )بــه ذكرخــدا  « )10 - 9: جمعــه
بشتابيد و خريد و فروش را واگذاريد اگر بدانيد اين براي شما بهتر است پس از پايان نمـاز  

  .»فضل خدا طلب روزي كنيد در زمين متفرق شويد و از
گوينـد   كننـد و مـي   ي گروهي كه كار نمي از پدرم درباره«: صالح بن احمد بن حنبل گويد

  .»اينها بدعت گذارند: ايم، سؤال شد، گفت توكل كرده
ي فراواني  استواري و ثابت قدمي در راه توحيد؛ انسان اگر توحيد را محقق سازد بهره -3

 )129: توبـه (m¹  ¸  ¶µ      ´         ³    ²  ±  °  l  :از توكل خـدا خواهـد داشـت   
  .»خداوند براي من كافي است و معبودي جز او نيست، بر او توكل كردم«

  .ي كارها، چنان كه همه چيز را به او واگذار كند اعتماد به خدا در همه -4
ه آن چه در به خداوند گمان نيك ببرد، به آن چه در دست خدا است مطمئنتر باشد تاب -5

دست خودش است، دلش با رو آوردن دنيا يا رويگرداني آن يعني برخورداري از نعمتهـاي  
                                           

بخش الجمعـه، بـاب   ) 847(و عمله بيده، و مسلم بخش البيوع، باب كسب الرجل ) 2071(بخاري : صحيح است - 1
 .اند وجوب غسل الجمعة علي كل بالغ من الرجال روايت كرده
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نصيب ماندن از آن نلرزد و توجهي نداشته باشد، زيرا به خدا اعتماد دارد، در ايـن   دنيا يا بي
: پادشاه بگويد. ماند كه پادشاهي يك درهم به او بدهد و از او دزديده شود حال به كسي مي

ي خود چند برابر به تو  نگران نباش چندين برابر آن نزد من هست، هر وقت بيايي از گنجينه
هايش سرشار است، نبايد  لذا هر كس بداند خداوند پادشاه پادشاهان است وگنيجنه! دهم مي

آشفته و نگران گردد؛ هر چه از دست برود، خداونـد دارا و ثروتمنـد اسـت، آن را جبـران     
  .كند مي

 :»أنـا عنـدظنّ عبـدي بـي    «: ره ي خوش گماني به خدا در حديث قدسي آمده استدربا
  1.»ام ام هر طور درباره ي من گمان كند، من همانگونه بنده«

انسان اگر بدانـد و يقـين داشـته باشـد خداونـد      . شود گمان نيك موجب توكل بر خدا مي
  .كند نياز و صاحب ملك و تواناي مطلق است، به او توكل مي بي

ي مطيـع و فرمـانبردار بـه     تسليم قلب به خدا؛ وقتي انسـان خويشـتن را ماننـد بنـده     -6
  .شود پرودرگار خود بسپارد، توكل در او ايجاد مي

 )44: غافر (m{         z  y  x  wv  u  t  s l : توكل در واگذاري -7
خـدا واگـذار    گويم، به زودي به ياد خواهيد آورد، من كار خـود را بـه   آنچه را به شما مي«
كنم و با وجود قطع رابطه با شـما و دوري از شـما بـه خـاطر      يعني بر او توكل مي» كنم مي

  .خواهم نيرنگتان، از او كمك مي
يي كه واگذار و تفويض امور به خدا بـه طـور كامـل و بـا قاطعيـت       آيه: ابن مسعود گويد

به خدا توكل  هر كس« )3: طالق(m|  {  z  y  x  w l : بيشتري آمده اين است
  1.»كند خدا او را كافي است

                                           
: آل عمـران (mÇ  Æ  Å  l  :بخش التوحيد، باب قولـه اهللا تعـالي  ) 7405(بخاري : صحيح است - 1

 .اند بخش الذكر و الدعاء، باب الحث علي ذكر اهللا تعالي آورده) 2675(و مسلم ) 28
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قدر در ميـان دو حالـت واقـع شـده     «: ابن قيم به نقل از شيخ االسالم ابن تيميه مي گويد
زيـرا  . از ديدگاه دين و توحيد -پس ازآن –و خشنودي  -پيش از وقوع آن –توكل : است

آيد خشـنود   ش ميهر كس پيش از انجام كاري به خدا توكل كند و پس از آن به هر چه پي
  2.باشد، انساني است كه در عمل عبوديت را به اثبات رسانده است

نی به«: با اين ديد به دعاي استخاره دقت كنيد بـراي  « :»واقدر لی اخلريَ حيثُ كان ثمَّ رضّ
بنابراين توكل » .و مرا به آن خشنود بگردان -هر جا كه باشد -من خير و احسان مقرر بدار

دهد، پـس از   امر به خدا پيش از وقوع و خشنودي به آن و هر چه رخ مي به خدا، واگذاري
  .آن

  توكل و تواكل

فرق ميان توكل و تواكل در اين است كه در توكل فـراهم كـردن سلسـله اسـباب شـرعي      
  .هست، در حالي كه تواكل اهميت ندادن به اسباب و فراهم نكردن آن است

برند  يك امتحان چيزهايي براي تقلبي با خود ميبرخي از دانشجويان مثالً هنگام رفتن به 
در حالي كه اين توكل آميخته با سرپيچي از راه درسـت  ! اين جزء اسباب است: گويند و مي

هر كـس  . است، توكل درست اين است كه از اسباب شرعي هر چه در توان است مهيا شود
سلسله اسباب هـر كـاري،   از توكل به در باشد بايد در توحيد او شك كرد، و فراهم نكردن 

ي مخلص خدا اين سببها را هر چند كوچك و ناچيز باشـد   بنده. نقص عقل شمرده مي شود

                                                                                                           
و ) 6002(ي  به شـماره ) 3/371(، عبدالرزاق در كتابش )8659(ي  به شماره) 9/133(طبراني در المعجم الكبير  - 1

 .اند روايت كرده) 2392(ي  به شماره) 2/458(بيهقي در شعب االيمان 
 .2/122: مدارج السالكين: ك. ن - 2
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خداونـد ايـن   . دهد گرداند وآن را اثربخش قرار مي فراهم مي سازد، و خدا آن را مبارك مي
  .الي داستان حضرت مريم به ما ياد داده است امور را در البه

ل علَی الرمحن فی ــی   كلّ حاجة توكَّ ــاً عل ــزَ يوم ــؤثرنّ العج و الت
 الطلب

ط ـإليــک فَهــ  مـريـمــالَ لـرَ أنَّ اهللا قــم تَ ــأل ی اجلــذعَ يســقُ زِّ
طبـال  رُّ

هاـوشـو ل ل شــیءٍ لــه ـه و لكــن كـــتـــنـجَ   اءَ أن جتنيه من غريهزّ
 سبب

ن سستي يي به خداوند رحمان توكل كنيد و هيچ وقت در جستجوي آ عني در هر خواستهي
ي درخت را به سـوي خـودت تكـان بـده تـا       ساقه: بنگريد كه خدا به مريم گفت./ نورزيد

كرد بدون تكان دادن مريم، خرمـا   در حالي كه اگر اراده مي./ خرماي تازه ازآن بيفتد برايت
  .افتاد، اما هر چيزي سببي دارد كه بايد فراهم شود خود برايش مي

رين حـال ضـعيفتر از مـرد اسـت، و حالـت زايمـان       اكنون تصور كنيـد زن كـه در قـويت   
ترين حالتش است درآن حال كه مريم بسيار ضعيف شده بـا حالـت پـس از زايمـان      ضعيف

ي سخت و استوار است، تكـان   ي درخت خرما را كه درختي محكم و داراي تنه بايستي تنه

را تكان تنه درخت خرما « )25: مريم( m  Ñ  Ð  Ï  Îl : دهد، اما خداوند فرمود
در علـم و قـدرت   . با فراهم كردن سبب هر چند به طور ضعيف نتيجه را به ثمر رساند» بده

وانگهي تكان دادن . توانست بيفتد ي آن درخت مي خدا بدون هيچ گونه تكان و نيرويي ميوه
يي داشت؟ خداونـد در ايـن جـا بـه      زني ناتوان و دردمند براي آن درخت محكم چه فايده

شود كه بايد اسباب الزم  دهد و بندگانش را متذكر مي يي به انسان ياد مي نكته منظور اين كه
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ي توكل يكـي از اصـول بسـيار مهـم      اين در مسأله. فراهم گردد، اين دستور را آورده است
  . است

او ايـن  . خواست به جنگ برود زره پوشيده و كالهخود بر سر نهـاد  روزي كه مي پيامبر
م كردن سلسله اسباب انجام داد، همين طور در هنگام هجرت بـراي  كار را در راستاي فراه

از بين بردن ردپا و يافتن مسير نامعلوم راهنما به خدمت گرفـت و از راهـي دور از انتظـار    
ايـن دقتهـا و   . رفت و زماني را براي حركت در نظر گرفت كه مردم در آن كمتر بيرون بودند

  1.اب رهايي را فراهم سازدكاريها همه براي اين بود كه اسب ريزه

m : نياز كرده است اين كسي است كه پيامبر خداست و خداوند او را از هر چيز ديگري بي
  n  m  l  k  j  i   hl )خداوند تو را بـس اسـت  « )64: انفال« ، m  z

}  |    {  l)امـا خداونـد   » كنـد  خدا در برابر مردم تو را حفـظ مـي  « )67: مائده
  .جرت مهيا كردن سلسله اسباب به همراه توكل بر خدا را به ما ياد دهدخواست در جريان ه

  پيوند توكل و عمل و علم قلب

آورد، انسـان بايـد بـه دل بدانـد كـه       توكل بر خداعمل قلب را همراه با علم آن فراهم مي
عمل قلب عبارت است از آرامش و اطمينان قلب . خداوند همه چيز را مقدر و اداره مي كند

با اين شرح توكل هم شامل علم قلب است و هم عمل آن . ابر آفريدگار و اعتماد به اودر بر
  .و هر دو در توكل بسيار مهمند

براي اين منظور بايداسماء و صفتهاي خدا رابدانيم و آرامش بيابيم و به او تسليم گرديم و 
  .خود را به او واگذار كنيم

                                           
للباس، بـاب التقنـع، حـديث طـوالني در داسـتان      بخش ا) 5807: (به روايتي اشاره دارد كه بخاري آورده است - 1

 .هجرت است
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  إذا ابتليت فَثق بـاهللا و ارض
  به

  واهللاُـيكشف البلوي ه إن الذي  

إذا قضــــي اهللا فاستســــلم 
  درتهتلقُ

  حيلة فيما قضي اهللاُ ما المريء  

اليـــأس يقطـــع أحيانـــاً   
  هــاحبِبِص

  ادر اهللاــــم القــالتيأسن فنع  

وقتي به مصيبتي دچار شدي، به خدا اطمينان داشته باش و با خشنودي به او اعتماد : عنيي
وقتي خدا كاري پيش بياورد، در ./ زدايد كند و مصيبتها را مي دفع مي كن، اوست كه بالها را

برابر او و قدرتش سر تسليم فرو بياور، چرا كه هيچ كس در برابـر امـر و قضـاي الهـي راه     
آورد، پس نااميد نباشيد، و بدانيد كه  نااميدي گاهي صاحبش را از پاي در مي./ فراري ندارد

  !استخداوند چه نيك قادر متعالي 
ي خود از روزي و سالمتي، اموال دنيا، فراهم كردن نيازها و كنار  در به دست آوردن بهره

همانطور كه در عبـادت يـاد   . زدن مصيبتها و گرفتاريهاي دنيايي توكل الزم و كارساز است
انسان وقتي هدف غايي او خدا باشد، آرام مي گيـرد، آشـفته نمـي    . خدا سنگ اساس باشد

  .ند و هر چه بخواهد از پروردگارش مي طلبدك شود، دعا مي
توكل بر خدا با فراهم كردن سلسله اسباب نقص در عقل و حتـي نقـص در ديـن شـمرده     

كنند بدون كار  نبايد مثل آنهايي باشيم كه گمان مي. ايم كار كنيم شود، زيرا ما دستور يافته مي
رسيم، چنان كه يكي  آن ميشوند و مي گويند از رحمت خدا به  و عمل نيك وارد بهشت مي

ي همسرم بيـرون   از آنها گفت تالش كردم وسايل و دستگاههاي موجب فساد را در خانواده
گفت چرا به فكر بيرون انـداختن و برداشـتن ايـن دسـتگاهها و      بيندازم، اما پدر همسرم مي

  !كنيم ابزارها هستي؟ ما همه در رحمت و لطف خدا زندگي مي
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ي مرحمت و كرم الهي هستيم، اما مگر براي رفتن به بهشـت   ايهدرست است ما همه در س
سببهايي وجود ندارد؟ مگر نبايد از اسباب رفتن به دوزخ دوري كرد؟ مگر نبايد از محرمات 

ها بدون فراهم كردن اسباب الزم آن  ي اين پرهيزكرد؟ مگر نبايد واجبات را ادا كرد؟ آيا همه

رحمـت  « )56: اعـراف ( m  ±  °   ¯  ®  ´  ³  ²l ! امكان پذير اسـت؟ 
رحمت خدا بـه نيكوكـاران نزديـك اسـت، نـه بـه       : فرمود» خدا به نيكوكاران نزديك است

  .بدكاران و فاجران
خواهند نه از اسباب دنيوي و نه از اسباب شرعي چيزي  با اين حال هستند كساني كه نمي

كننـد، مـثالً در درس و    برخي ازآنها اسـباب دنيـوي را فـراهم مـي    . براي خود مهيا سازند
. تحصيل، هنر، مهارت فني نمونه است، اما در نماز كوتاهي مي كند و در امور حرام مي افتد

اعملوا فكلٌّ مسـري «اما چگونه در آخرت مي توان رستگار شد؟ . توجهند به اسباب ديني بي
پـيش   عمل داشته باشيد، هر كـس بـه طـرف آن چـه بـرايش آفريـده شـده،       «: »ملِا خلقَ لَه

    1.»رود مي

  امور متناقض با توكل

ايـن امـر در    2.»فال بد درست نيسـت « :»ال طيرة«: فرمود فال بد و بدبيني؛ پيامبر  -1
چيزهاي ديدني و شنيدني است،مانند اينكه كسي آدم نابينايي را مي بيند، بـه فـال بـد مـي     

را به فال بد مي گيرد، او كه كند و آن  بيند كه به سمت چپ پرواز مي يي را مي گيرد، يا پرنده

                                           
بخـش القـدر، بـاب     ) 2647(، و مسـلم  »فَسنيسرُه و للعسري(بخش التفسير، باب ) 4949(بخاري : صحيح است - 1

 .اند كيفية خلق اآلدمي روايت كرده
م، باب الطيرة و الفـأل و مـا   بخش السال) 2223(بخش الطب، باب الطيره، و مسلم ) 5754(بخاري : صحيح است - 2

 .اند يكون فيه الشؤم، روايت كرده
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شود، اينها  خواسته به سفري برود، يا ازدواج كند، با اين موراد از تصميم خود پشيمان مي مي
  .با توكل بر خدا منافات دارد

اسـت، گفـت    13ي صـندلي   مانند كسي كه يك بليط هواپيما گرفت، مالحظه كرد شـماره 
هرگـز در   13ي  خـودداري از شـماره  در حـالي كـه   !! سوار نمي شوم اين عدد نحس است

  .اسباب شرعي وجود ندارد
يي با رفيقش به جايي رفت، در راه مادرزنش را ديد، گفت اين نشـان   مردي براي معامله 

بنابراين فال بد و بدبيني با توحيد ! بايد پرسيد او چه ربطي به معامله دارد؟!! از نحسي دارد
  .  منافات دارد

خواست به جنگ ستمكاران برود يكي از طالع بينان بـه   مي )س(هنگامي كه حضرت علي
اوگفت اكنون در برج عقرب هستيم، و باران مي بارد، اي علـي اگـر بيـرون بـروي در ايـن      

اما او با اطمينان از خـدا و توكـل بـر او رفـت و خداونـد درآن      ! جنگ شكست مي خوري
  .جنگ بركت، خير و احسان براي او مقدر ساخته بود

تفاقاً بايد برخالف طالع بينان و پيشگويان عمل كند، اگر به او گفتند رفتن در ايـن  انسان ا
حال بدشگون و ناميمون است، چون فالن ستاره در فالن جاست، بايد بـه او بگويـد بـراي    

روم و  مخالفت با نظر تو، و به عنوان ايمان به يگانگي خـدا و ايمـان بـه سـنت پيـامبر مـي      
  !اي شياد نيرنگ بازبرخالف تو عمل مي كنم 

هـاي دفـع چشـم     مراجعه به پيشگويان و دست به دامن آنها شدن و نيزآويزان كردن مهره
قَ شيئاً و«زخم با توكل منافات دارد؛ زيرا  ن تعلّ لَ إليهمَ هركس چيزي بيـاويزد، بـه آن   « :»كّ

كند، دلـش   بنابراين انسان اگر چيزي آويزان كند هر چند از قرآن استفاده 1.»شود واگذار مي

                                           
، بخش الطـب، بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة التعليـق، و احمـد در         )2072(ترمذي : ي روايت ضعيف است درجه - 1

 .آن را ضعيف دانسته است) 5702(الباني درصحيح الجامع . اند روايت كرده) 18304(مسند
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ماند، لذا درست و واجب اين است كه دلش بـه   دربند جلد، كاغذ و سطرهاي نوشته شده مي
بندد  هايي كه به مچ دستش مي ياد خدا زنده باشد، و وابسته به او باشد نه به كاغذها و نوشته

نظر مـا   اند، بايد به اين افراد بگويم اين با گويند اينها سبب برخي مي. آويزد يا به گردنش مي
و بسياري ديگر مخالفت دارد، ما گفتيم اسباب شرعي را بايد فراهم كرد نه هر سـببي و بـه   

  !هر طريقي
آويزد، يـا   يي به خود مي يي يا رشته كسي كه حلقه. توكل بايد همراه با اسباب شرعي باشد

 آويـزد، بـه اسـباب غيرشـرعي     نويسد و بـه آن مـي   جويد، دعاهايي مي از درختها تبرك مي
شـود، و از   هر كس چيزي به درخت يا جايي ببندد، بـه آن واگـذار مـي   . متوسل شده است

  .ماند، توكلش محصور به اين چيز آويخته شده، مي ماند نصيب مي توكل به خدا دور و بي
. شود كه توحيدشان ضعيف اسـت  بينيد اين موارد در ميان مردماني زياد مشاهده مي لذا مي

بنـدد كـه در آن مـوارد     هايشـان چيزهـايي مـي    گردن خود يا بچـه  در ماشين، در خانه، به
زيرا چنين كسي به هر سببي و هر كاري هـر چنـد غيرشـرعي پنـاه     . آميز وجود دارد شرك
بـرد، تـوكلش سسـت بنيـاد اسـت، در       ي ضعيفي از توحيد به سر مي برد، چون در درجه مي

ست نياورده است، تـرس و انـدوه   خواهد به د نتيجه با نااميدي عقب مي نشيند، وآن چه مي
  .مالزمش خواهد بود

اين امـر در روزگـار مـا كـه     . انسان با توكل بر خدا بايد براي روزي خود تالش كند -2
مردم برخي بر همديگر توكل مي كننـد، پسـر   . بيكاري در آن شايع است، بسيار اهميت دارد
خواهنـد كـار كننـد، در     ادي نميي زي عده. كنند بر پدر، برادر  بر خواهر كارمندش تكيه مي

حالي كه خداوند ما را رهنمون ساخته و درهاي رزق و روزي را به روي ما گشوده كـه در  
  .قرآن و سنت به مواردي از آن اشاره شده است

  :نخستين و بزرگترين سبب روزي و پاكترين حالل روي زمين غنايم جنگي است. ألف
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 mÓ  Ò  Ñ     Ð  Ï  l)ز غنيمتي كه گرفتيد، بخوريد كـه حـالل و   ا« ) 69: انفال
  .»پاكيزه است

انـد كـه آيـا     ترين روزي و حاللترين چيز بحث و تبـادل نظـر كـرده    ي پاكيزه علما درباره
ترين مـال   اند كه پاكيزه تجارت است، يا كشاورزي يا صنعت يا غير آن؟ به اين نتيجه رسيده

از امـوال حـالل   «: ا خداونـد فرمـود  حالل بر روي زمين غنايم جنگي در راه خداست، زير
حمـی«: پيـامبر فرمـود  » ايد، بخوريد وپاكيزه كه به غنيمت گرفته زقـی حتـتَ ظـلِّ رُ عِـلَ رِ  :»جُ

يعني با تـالش و مبـارزه در ميـدانهاي جنـگ      1.»ام مقرر شده است ام در سايه نيزه روزي«
  .آورم روزي خود را به دست مي

ـن عمـلِ «: فرمود كار كردن با دستان خود، پيامبر . ب ما أكل أحدٌ طعامـاً قـطّ خـرياً مِ
همچنـين   2.»هيچ كس هيچ وقت غذايي بهتر از حاصل دسترنج خود نخـورده اسـت  «: »يدهِ 

يُعطيـه أو يمنعـه«: فرمود : »ألنَ حيتطب أحدكم حزمةً علی ظهره خـريٌ مـن أن يسـأل أحـداً فَ
و از [و بر دوش خود حمـل كنـد    گمان اينكه اگر يكي از شما يك پشته هيزم تهيه كند  بي«

كـه او يـا   : برايش بهتر از اين است كه از كسي درخواست كنـد ] اين طريق كسب روزي كند
  3.»دهد كند يا چيزي به او نمي كمكش مي

m  [  Z  Y  X : تجارت، كه كار بسياري از مهاجرين و نيز انصار بـود . ج

  g   f  e       d  c  b  a  `  _  ^      ]  \l )پــس از « )10: جمعــه

                                           
آن را صـحيح دانسـته   ) 2831(، البـاني در صـحيح الجـامع    )5094(م احمد در مسند به روايت اما: صحيح است - 1

 .است
 . بخش البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيده) 2072(به روايت بخاري : صحيح است - 2
بخـش  ) 1042(بخش البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيـده، و مسـلم   ) 2074(به روايت بخاري : صحيح است - 3

 .كراهة المسألة للناسالزكاة، باب 
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طلب كنيد، و بسيار خـدا را بـه   ) روزي را(پايان نماز در زمين متفرق شويد و از فضل خدا 
  .»ياد آوريد تا رستگار شويد
  1.»مرا به بازار راهنمايي كنيد«: عبدالرحمن بن عوف گفت

هاي  گويند در كشاورزي نشانه. كاشتن درخت و كشاروزي از ديگر اسباب روزي است. د
هـا را   كشاورز وقتي دانه. صوصي از توكل بر خدا بيشتر از هر چيز ديگري در آن هستمخ

هر كس در هر . هاي بيشتري از توكل نسبت به بازرگانان وجود دارد مي كارد، در دلش مايه
  .شغل و كاري به توكل نياز دارد، اما كشاورز بيشتر

راسـتاي رويـش و رشـد    به همين خاطر برخي كشاورزي را ترجيح مي دهند، چـون در  
  .كند و اميدوار مي شود محصول و دوري ازآفات دل بيشتر به خدا تعلق پيدا مي

پيامبر . انسان عالوه بر فراهم كردن اسباب روزي براي درمان نيز به درستي بايد عمل كند
ن بـراي  گمـا  خدا هر دردي فرو بفرستد بي«: »ما أنزلَ اهللا مِن داءٍ إال و أنزلَ لَه شفاءً «: فرمود

اي بندگان خـدا خويشـتن   « :»اهللاتداووا عباد «: همچنين فرمود 2.»فرستد آن درماني نيز مي
  .ي شفا و بازيافتن سالمتي اسباب الزم را فراهم كنيد ، يعني در زمينه»را درمان كنيد

                                           
m  Z  Y  X  :بخش البيـوع، بـاب مـا جـاء قـول اهللا تعـالي      ) 2049(به روايت بخاري : صحيح است - 1

      ]  \  [l  پرداختند رفتند، به خريد و فروش مي صحابه به بازارمي. 
 .ت كرده استرواي ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاءبخش الطب، باب ) 5678(بخاري : صحيح است - 2
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  هاي توكل فايده

m  Ø  ×  Ö  Õ  Ô : با توكل بر خدا پيروزي بر دشمنان تحقق مي يابد -1
   ÙA    Q  P   O  N  M  LK  J   I  H  G  F  E  D  C   Bl 

خدا ما را بسنده و بهترين حامي است، آنان با نعمـت و  : و گفتند«) 174 - 173: آل عمران(
فضل خدا بازگشتند، و هيچ آسيبي به آنها نرسيد و پيـرو رضـاي خـدا شـدند كـه خداونـد       

m Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Þ  Ý   Ü  Û ، »بخشــنده بزرگــي اســت

   æ  å      ä    ã  â  á  àßl )مؤمنان با ديدن احـزاب گفتنـد  « ) 22: احزاب :
و » اند وگفته خدا و رسولش راست بـود  اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده داده«

  .»اين امر جز بر ايمان و تسليمشان نيفزود
ود، روزي و منـافع درمـان از   با توكل بر خدا زيان و آفات و مصيبتها برطرف مي شـ  -2

  .آيد بيماري فراهم مي
  .توكل بر خدا سبب قوت و سرزندگي دل است -3
  .شود رواني مي -توكل موجب پيشگيري از شكستهاي روحي -4
كنـد،   زند، دور مي توكل سر مي انسان را از خودكشي و رفتارهاي ديگر كه از افراد بي -5

انـد و بـه نظـر خـود در دنيـا جـايي        ردگي شـده آنهايي كه نااميد و دچار شكست و سرخو
  .شود برايشان نمانده است، توكل باعث دوري از چنين اشخاصي مي

m    k  j  i  h  g  f : شـود  توكل موجب نگهداري جان، مال، فرزند وخانواده مـي  -6

  ll )ي يعقوب است به فرزندانش،  گفته» .خداوند ناظرگفتار ماست: گفت« ) 66: يوسف
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: يوســف( m  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥     ¤   £    ¢l : دامــه گفــتو در ا
  .»حكم تنها از آن خداست بر او توكل كردم و متوكالن بايد بر او توكل كنند« )67

´  m  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ : در جايي ديگر از قـرآن آمـده اسـت   

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À     ¿   ¾  ½l )كــار  نجــوا مســلماً« )10: مجادلــه
تواند ضـرري بـه    خواهد مؤمنان را محزون كند ولي جز به اذن خدا نمي شيطان است كه مي

  .»آنها برساند، بنابراين مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند
يي به  فرشته »بسم اهللا توكلت علی اهللا«: گويد رود، مي انسان هنگامي كه از خانه بيرون مي

بـال دور مـي مـاني و از هـر گونـه بـدي و شـر نجـات         شوي، از  هدايت مي«: گويد او مي
  1.»يابي مي
كند، زيرا راهـي بـراي    توكل بر خدا اراده و شور و شوق به كار را در انسان ايجاد مي -7

آدمي وقتي فهم درستي از توكل داشـته  . فراهم كردن اسباب شرعي برايش گشوده مي شود
. كنـد  روزي و رستگاري خود را فراهم مي رود و سببهاي باشد با جان و دل به دنبال كار مي

  .مندي مي شود گيري و بهره اين باعث تشويق به اميد توليد، نتيجه
آنان كه «: برد، گرچه مصيبتها و سختيها دامنگيرش شود توكل روح معنويت را باال مي -8

ان ؛ مسـلمان »مردم به آنها گفتند گروهي براي جنگ با شما گرد آمـده انـد، از آنهـا بترسـيد    
تري برايشان پيش آمـد، بـه آنهـا     برخي كشته شده بودند و برخي زخمي، كه مصيبت سخت

m  Ó  Ò : اند تا دوباره بر آنها حمله كنند خبر دادند كه مشركان عليه ايشان گرد آمده

                                           
بخـش الـدعوات،   ) 3426(بخش األدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، ترمـذي  ) 5095(ابوداود : صحيح است - 1

ابـن ماجـه   . حديث نيـك و درسـتي اسـت   : ترمذي گفت. اند باب ما جاء في ما يقول إذا خرج من بيته، روايت كرده
آن را ) 499(الباني در صـحيح الجـامع   . ته، آورده استبخش الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بي) 3886(

 .صحيح دانسته است
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   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  H  G  F  E  D  C   B  Al ) آل
خدا ما را بسنده و بهترين حامي است، : ايمانشان زيادتر شد و گفتند«) 174 - 173: عمران

  .»آنان به نعمت خدا بازگشتند و هيچ آسيبي به آنها نرسيد
كنـد، همـان طـور كـه روزي پرنـدگان را       توكل بر خدا روزي انسـان را تـأمين مـي    -9
  .رساند، پيشتر در اين باره صحبت شد مي

جو موفقيت در درسـها و  كند، مثالً دانش توكل بر خدا در هر كاري نتيجه را محقق مي -10
خواهد، و توكل در اين راه آنها  تحصيلش، بازرگان سود، كارمند شغل و  منصب مناسبي مي

  .كند را ياري مي
يابد  هر كس به خدا توكل داشته باشد، همراهي خدا با او را احساس مي كند، در مي -11

  .فظ و نگهدارش استكند، محا كه خدا با اوست، كمكش مي كند، نيازهايش را برآورده مي
آورد، بنـده نيـز در    توكل دوستي و محبت پروردگار را براي بنـده بـه ارمغـان مـي     -12
بيند، و  ي توكل محبت و مهر پروردگار به دلش مي نشيند، زيرا آثار آن را به چشم مي نتيجه
  .داند خداوند چگونه بر مبناي نيت و توكلش هر چه خواسته به او داده است مي

رسد، كه  س توكل را در عمل محقق سازد، بدون حساب و عذاب به بهشت ميهر ك -13
  1.هاي توكل است اين خود چنان كه در حديث هفتاد هزار نفر آمده، بزرگترين ميوه

  .توكل بر خدا سراپا عزت و دولتمندي است -14

                                           
 .پيشتر سند آن ذكرشد - 1
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  داستانهايي از متوكالن

  و مردي كه بر او شمشير كشيده بود پيامبر
ي توكل كنندگان بر خداست، او روزي با يارانش در دشتي فـرود   سردستهخود   پيامبر

آمدند، شمشيرش را به درختي آويخت، مردم پراكنده شـدند و زيـر درختـان دنبـال جـاي      
خوانـد، لـرزه بـر اندامشـان      كـه آنهـا را مـي    ناگهان از صداي پيامبر. دار مي گشتند سايه
: فرمود شيري كه بر زمين افتاده است، پيامبرآمدند، ديدند مردي آن جا هست با شم.افتاد

لَـم أشـعر إالّ علـی و هو قائمٌ  فاستيقظتُ : انی و أنا نائمٌ فأخذ السيفَ الً أتإن رج«  و رأسـی فَ
لفاً  ن يمنعک منی: فقال −مسلوالً : أی −السيفُ صَ امَ السـيف, : قال. »اهللا«: قلتُ  ?مَ شَ ی أ«فَ

ي سراغم آمد و شمشير را برداشـت، بيـدار شـدم،    در حالي كه خوابيده بودم، مرد« :»أغمده
چـه  : بالفاصله با سبكدستي شمشير را از نيام بركشيد وگفت. ديدم باالي سرم ايستاده است

همين را كـه گفـتم شمشـير را در غـالف     . خدا: كند؟ گفتم كسي از تو در برابر من دفاع مي
  1.»شمشير از دستش افتاد«:»من يده سقط السيف«: در روايت ديگري آمده است» .گذاشت

  در غارع پيامبر

ابوبكر بيشتر از ايـن نگـران جـان خـود باشـد، نگـران       . با ابوبكر در غار بودند پيامبر
گمان ما را  روي خود را نگاه كند بي يا رسول اهللا اگريكي از آنها روبه: گفت مي. بود پيامبر

                                           
بخش الفضائل، بـاب توكلـه   ) 843(بخش مغازي، باب غزوة ذات الرقاع، و مسلم ) 4137(صحيح است، بخاري  - 1

 .اند علي اهللا تعالي و عصمة اهللا تعالي له، آورده
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اثنني اهللا «: دفرمو پيامبر. ي ما با مرگ يك نگاه است بيند، فاصله مي يا أبابكر مـا ظنُّـک بـِ
  1.»اي ابوبكر چه گماني داري به دو نفر كه سومي آنها خداوند است؟« :»!ثالثهام?

ي راستين توكل، تفويض و واگذاري امور بـه خـدا در هنگـام تنگناهـا و      اين است نمونه
ـ  آشكار مي. بحرانها به وضوح در عمل نمايان مي شود د پروردگـار  شود كه بنده دلش نيازمن

به ويژه آن گاه كه اسبابي براي فراهم . است، بر او توكل كرده و امورش را به او سپرده است
  .كردن، وجود نداشته باشد، جز تفويض امور به او

گفتند ما به  آمدند، مي ي راه، به حج مي از ابن عباس نقل است كه مردمان يمن بدون توشه
. رسيدند، از مـردم درخواسـت خـوردني مـي كردنـد      يايم؛ و چون به مكه م خدا توكل كرده

و توشـه  « )197: بقره(m]  \  [  Z  Y  l : خداوند اين آيه را فرو فرستاد
  2.»تهيه كنيد كه بهترين توشه پرهيزگاري است

 ي زني روايت كرده است، او در سـخن از پيـامبر   داستان زيبايي را امام احمد درباره -
روهي جنگي از مسلمانان به جهـاد رفـت و دوازده بـز و قـالب     زني همراه با گ«: مي گويد

گفـت  . كرد، به جا گذاشت، يكي از بزها و قالبش گم شد بافندگيش را كه با آن بافندگي مي
اي كـه از او و امـورش    پروردگارا تو براي كسي كه در راه تو به جايي برود تضـمين كـرده  

ام و آن را از تـو   بافنـدگيم از دسـت داده  ام يك بـز را بـا قـالب     نگهداري كني، من از گله
در اين جا ميزان توكل آن زن بر خدا را تشريح كرد و گفـت كـه چـه     پيامبر. »خواهم مي

خواست و اين كه او بـا تكيـه بـر خداونـد در حفـظ       اش را از خدا مي قدر با اصرار گمشده

                                           
بخـش  ) 2381(و أصـحابه، و مسـلم    بخش المناقب، باب هجرة النبي) 3922(خاري صحيح است به روايت ب - 1

 .فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي بكر الصديق
روايـت كـرده   » و تزودوا فإن خير الزاد التقـوي «: بخش الحج، باب قول اهللا تعالي) 1523(بخاري : صحيح است - 2

 .است
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اش  اوند بـه وعـده  اموالش به جهاد در راه خدا رفته است، او هنگامي كه برگشت نگفت خد
عمل نكرده است، بلكه آن چه را كه پروردگار وعده داده بود، از او مي طلبيد، اصرار كرد و 

چون با  1.»صبحگاهان بزش و قالبش دو چندان برايش پيدا شد«: فرمود پيامبر. ادامه داد
او دعا و توكل به خواب رفته بود صبح كه بيدار شـد ديـد از بركـت خداونـد دو برابـر بـه       

  .برگردانده شده است
هاشم بن قاسم از زبان عبدالحميد بن بهرام : همچنين امام احمد در مسندش آورده است -

توانسـتند   مرد و زني بودنـد كـه نمـي   : كند كه ابوهريره گفت و او از شهر بن حوشب نقل مي
او  مرد از سفري برگشت، گرسنه و خسته نزد زنش آمد و به. چيزي براي خوردن پيدا كنند

خـدا برايمـان روزي فرسـتاده    ! آري، مـژده بـاد  : چيزي هست، براي خوردن؟ گفـت : گفت
چند لحظه صبر كن، بـه رحمـت خـدا    : گفت! بشتاب، اگر چيزي داري، بيار: مرد گفت.است

واي برتـو،  : تا اين كه گرسنگي مرد به او فشار آورد و بيرون از تحمل بود، گفت. اميدواريم
آري، االن تنـور آمـاده   : زن گفـت ! رود ار كه من تحملم از كف مـي برخيز اگر نان هست، بي

چون سكوت كرد و زن منتظر بود دوباره بي تابي كند و چيزي بگويد، . شود، شتاب نكن مي
چنين بود كه بلندشـد و رفـت   . انداختم شدم و نگاهي به تنور مي كاش بلند مي: با خود گفت
چرخد و  وشت گوسفند است و سنگ آسيابش ميمالحظه كرد تنورش پر ازگ. به تنور بنگرد
 ابـوهريره از زبـان پيـامبر   . كند؟ او سنگ را باز ايستاند و تنور را خالي كرد گندم آرد مي

ييهـا و مل «سوگند به آن كه جان ابوالقاسم در دسـتان اوسـت   : فرمود لـو أخـذت مـا فـی رحَ

                                           
 .آن را صحيح دانسته است) 6/1047(شيخ الباني در السلسلة الصحيحة روايت كرده و ) 20141(احمد در مسند  - 1
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داشـت، و آن را   بش بود، بر مياگر هرچه در درون آسيا« :»تنقضها لَطحنتها إلی يوم القيامة
    1.»كرد چرخيد و آرد مي كرد تا روز قيامت مي از حركت متوقف نمي

  خالد بن وليد و سم
ي داستان خالد بن وليد كه زهـر نوشـيد، يـا آن     ممكن است برخي از مردم بپرسند درباره

  !چه از عمر نقل شده كه با يك آدم جذامي غذا خورد، چه بايد گفت؟
چنان بود كه آنهـا در نبـرد بـا روم    . لد در كتابهاي تاريخي آمده و مشهور استداستان خا

ما تسليم نمي شويم مگر اين كه تو زهـر بنوشـي، از   : دژي را محاصره كردند، روميها گفتند
اه فی بطنـه فـی «: يك سو حكم نوشيدن زهر حرام بود ه يتحسّ ً فقتل نفسه فسمّ من حتسی سامّ

هر كس زهر بنوشد و خود را بكشد، آن زهر شـكمش را  « :»فيها أبداً نار جهنم خالداً خملداً 
از ديگـر سـو خالـد در     2.»خورد و براي هميشه در آن جا خواهد مانـد  در آتش جهنم مي

موقعيت دشواري بود، تسليم شدن آنها برابر بود با حمايت مسلمانان و دوركـردن موجبـات   
گويا روميان به كرامات نظر . سلمانان بوداين مصلحت بزرگي براي م. آزار و اذيت در جنگ
اين موقعيت و شرايط سبب شد تا خالد زهر را بگيرد بـا اطمينـان و   . داشتند تا تسليم شوند

  !لذا روميها تسليم شدند... توكل به خدا آن را بنوشد، و زياني به او نرساند
. ودكشـي نبـود  اين حالت ويژه و يك موقعيت استثنايي بود و انجام دادن آن به جهـت خ 

ي بسـياري از توكـل    بلكه خالد مصلحت بزرگ مسلمانان را مدنظر داشت و در خـود مايـه  

                                           
: آن را ذكـر كـرده و گفتـه اسـت    ) 10/257(هيثمي در مجمع الزوائـد  . در مسند آورده است) 68/9(امام احمد  - 1
 .»احمد با راويان ثقه روايت كرده است«
بخـش  ) 109(بمـا يخـاف منـه، و مسـلم      بخش الطب باب شرب السم و الدواء و) 5778(بخاري : صحيح است - 2

 .اند اإليمان، باب غلظ تحريم قتل االنسان نفسه، روايت كرده
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اين حالت را چه بسا برخي از اولياءاهللا در برخـي مواقـع احسـاس    . كرد برخدا احساس مي
  .افتد كنند، به خاطر توكل زياني به او نرساند و اين براي هر كسي اتفاق نمي مي

كسي كه معتقد اسـت واگيـري در بيماريهـا بـدون     . به همين شكل بودنيز  سداستان عمر
عمـر در دل  . تواند به وضـوح ببينـد   استثنا بايد سرايت كند، اين قضيه را در اين داستان مي

خود قدرت و صحت توكل را داشت، تا براي مردم ثابت كند كه واگيـري بيمـاري حقيقـت    
دهد و مطلق نيست، اصل چنان است كه  رخ مي اما اين حاالت ويژه براي اولياي خدا. ندارد
  .                                                         ***بود
خواهيم مـا را   از خدا مي. يي از آن چه در موضوع توكل در توان بود، تقرير افتاد گزيده  

، و از آنها باشـيم  از شمار توكل كنندگان بر خود قرار دهد، به يگانگي او ايمان داشته باشيم
  .درود و سالم بر پيامبر ما محمد. كنند گويند و به آن عمل مي كه حق مي
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  محبت

بنده با محبت، بيم و اميـد بـه سـوي    . ي سر است و بيم و اميد بالهاي آن محبت به منزله«
  .گشايد خداوند پر مي

ارنـد، پيشـينيان   كنند، به آن چشم د منزلتي است كه براي رسيدن به آن همگنان رقابت مي
پيش افتاده براي آن كمر همت بستند، عاشقان حق بـه قصـد آن جانبـازي كردنـد، عبـادت      

نواز آن زندگي مي كنند، قـوت قلـب، غـذاي روح، روشـني چشـمها،       كنندگان با نسيم جان
ي  شادماني جانها، نور خرد، سرزندگي درون، نهايت آرزوها و اميدها، نسيم زنـدگي و مايـه  

نصيب باشد، در شمار مردگان  جان زندگاني است كه هر كس ازآن بي. واح استزندگاني ار
افتد، درماني است كه هر  نوري است كه هر كس آن را گم كند در درياي تاريكيها مي. است

كس از آن محروم شود، انواع بيمارها به دلش راه مي يابد، لذتي كه هر كـس آن را نچشـد،   
محبت روح ايمان، اعمـال، مقامـات و احـوال اسـت كـه      . اش همه اندوه و درد است زندگي

  .هرگاه از آن خالي شود، مانند جسدي مي ماند كه روح از آن جدا شده است
روند، و جز با سختيها و دشواريهايي بسيار به  بارهاي كساني را كه به سرزمينهاي دور مي

تواننـد بـه    بدون آن هرگز نميرساند كه  دارد، آنها را به منزلگاههايي مي رسند، بر مي آن نمي
از جايگاههاي صداقت به چنان مقامهايي مي رسانند كه اگر محبـت نبـود بـه آن    . آن برسند

نشينند، و راه پايـدار و   مركب مردمان است كه هميشه به سوي دوست بر آن مي. رسيدند نمي
  .رساند راستين آنهاست كه زود آنها را به مقصد مي

انـد، چـرا كـه از     مقام افتخار دنيا و آخرت را ازآن خـود كـرده   به راستي كه صاحبان اين
خداوند آن روز كـه تقـدير   . ترين نصيب را دارند همراهي محبوب خود بزرگترين و گسترده
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هر كس را در نظر گرفت به خواست و حكمت عالي خود اقتضا كرد كه هر كـس بـا كسـي    
  !آيد عاشقان فرود مي چه نعمت فراواني كه بر محبان و 1.باشد كه دوست دارد

اند، پيش افتادند و چنـد   حقا كه گروه محبان ازآنان كه روي فرشها به خواب ناز فرو رفته
بـه نقـل از   . »انـد  اند حال آن كه آنان از حركت بـاز ايسـتاده   مرحله كاروان را به پيش برده

  .ي محبت سخنان ابن قيم درباره

  تعريف محبت
معناي صفا و پاكي است، عربها به روشني وخالصـي   در اصل به» حب«ي  محبت از ريشه
گرفته شده كه هنگـام بـاران   » حباب«گويند از  برخي مي» حبب«گويند  سفيدي دندانها مي

بنابراين دو نظر محبت يعني جوشش دل هنگـام اشـتياق و   . آيد شديد بر روي آب پديد مي
ت و ماندگاري گرفته شـده  برخي ديگر معتقدند از معناي مالزم. شور و شوق ديدار محبوب

  :شاعر سروده است. »شترزانو زد«: »أحب البعير«مانند . است
 حلّت علی بالفالة رضبة                رضب بعري السوء إذا أحبَّ 

ي شتر نحس وقتي زانو بزند، يا درآنجا  يي بر او وارد شد، مانند ضربه عني در بيابان ضربهي
  .زم محبوب شده است، نخواسته از او جدا شودبنابراين گويي محب دلش مال. بماند

اند محبت از آشفتگي و نگراني مشتق شده و بـا توجـه بـه ايـن معنـا       همان طور كه گفته
  :مانند قول شاعر. مي گويند» حب«گوشواره را به خاطر لرزاني و اهتزازش در گوش 

ية النضناض منه                  مكان احلبّ تستمعُ الرس  ارتبيتُ احلّ
شود كه مثل گوشواره در كنار گوشش است و رازهـا را   قرار چنان به او نزديك مي مار بي
  .مي شنود

                                           
بخش البر و الصـلة و  ) 2641(بخش األدب، باب عالمة حب اهللا عزوجل و مسلم ) 6168(بخاري : صحيح است - 1

 .اند اآلداب، باب المرء مع من أحب روايت كرده
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گرفته شده و آن لُب برگزيده و اساس هر چيزي را » حبة«جمع » حب«به قولي ديگر از 
آمده و آن ظرف بزرگي را » حب«يا اين كه از. اصل گياه و درخت است) دانه(حب . گويند
قلب محب نيز همانند آن است غير از محبـوب  . يند كه پر شده و چيز ديگر را نمي گيردگو

گرفته شده كه صميم و ته دل است » حبة القلب«و شايد از . گنجايش كس ديگري را ندارد
  .ي آن، به خاطر اين كه به اندرون دل راه يافته است يا ثمره

بيها درست باشد، اين ويژگيها در محـب  يا ها و ريشه به هر صورت اگر هريك از اين معني
در اينجا از محبت اهللا سخن مي گوييم كه كار بـزرگ و  . كند جمع است و آن را احساس مي

پايان است كه كس را به كنه ارزش آن راه نيست مگـر كسـي كـه     باشكوه، بركتي وافر و بي
  .خدا را چنان كه خود وصف كرده شناخته باشد

  ندههاي محبت خدا به ب نشانه

هايي هستند كه اگر در بنده مشاهده شود يا آن را احساس كند داللت مي كند بر اين  نشانه
  :كه خداوند او را دوست دارد

توجه به امور انسان به بهترين شكل؛ از نوزادي او را در ساختار  و قالب زيبايي رشد  -1
، او را بـراي محبـت و   افروزد كارد، چراغ خرد برايش مي دهد، بذر ايمان را در دلش مي مي

دوستي خود بر مي گزيند، براي عبادت خود انتخابش مي كند، چنان كه زبان بنـده بـه يـاد    
شود، هر كاري را كه بـه محبـوبش نـزديكش كنـد،      خدا و اعضايش به طاعتش مشغول مي

ـ  خداوند نيز او را از هر چه كه بين خود با بنده. دهد انجام مي ي اش فاصله بيندازد، گريزان م
سازد، زآن پس امور اين بنده را كه دوست دارد، با فراهم كردن بدون خواري در برابر مردم 

گيرد، باطن و ظاهرش را مي پوشاند، مشغوليت ذهني او را تنها محبتش به خـدا   به عهده مي
  .كند  مقدر مي
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 دهـد و بـر او   لطف و مهرباني در حق بنده، بدين شرح كه در مورد او نرمي نشان مـي  -2
  .كند گيرد و به او نيكي مي آسان مي

ايجاد مقبوليت براي بنده در زمين، منظور به وجود آوردن محبت بنده در دل ديگـران   -3
و تمايل به او، خشنودي از او و ستايش او، اين اوصاف در حـديث ابـوهريره آمـده كـه از     

: گويـد  خواند و مي مي يي را دوست بدارد، جبرئيل را فرا خدا وقتي بنده«: نقل كرده پيامبر
جبرئيل محبت و دوستي او را به دل . من فالن كس را دوست دارم، تو نيز او را دوست بدار

خداوند فالن بنده را دوست دارد، شما نيـز او را  : گويد دهد، مي مي گيرد و در آسمان ندا مي
مـين  سـپس بـراي او در ز  . دارنـد  دوست بداريد؛ اين چنين اهل آسـمان او را دوسـت مـي   

همين طور وقتي خدا كسي را دوست نداشته باشد جبرئيل را . كند مقبوليت عمومي ايجاد مي
دارم، تو نيز او را دوست نداشـته بـاش، او    گويد من فالني را دوست نمي خواند و مي فرا مي

زنـد، خـدا فـالن كـس را      نيز ازآن كس متنفر مي شود و در ميان ساكنان آسمانها فرياد مي
كننـد و در زمـين نفـرت و     ، لذا آنها نيز نسبت به آن بنده احسـاس نفـرت مـي   دوست ندارد

  1.»بيزاري در ميان مردم برايش مقرر مي شود
إنَّ عظـم الجـزاء مـع    «: فرمود نقل است كه پيامبر سگرفتاري و آزمايش؛ از انس  -4

خطُ  عظم البالء، و إنَّ اهللا إذا أحب قوماً ابتالهم فَمن رضي فله الرضا ومن خطَ فله السـس«: 
آيد، خدا وقتي مردمـي را دوسـت بـدارد،     فراواني پاداش درپي آزمايش و بالي سخت مي«

كند، سپس هر كس خشنود باشد، خشنودي خدا نصيب اوست و هر كـس   آنها را بالزده مي

                                           
) 2637(بخش التوحيد، باب كالم الرب مع جبرئيـل و نـداءاهللا المالئكـة و مسـلم     ) 7485(بخاري : صحيح است - 1

 .اند بخش البرّ و الصلة و اآلداب، باب إذا أحب اهللا عبداً حببه إلي عباده، روايت كرده
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آنهـا را بـا مصـيبتهاي     1.»شود ناراحت و ناخشنود باشد، با خشم و ناخرسندي روبه رو مي
دارد،  آزمايد، تا آنها را ازگناه پاك كند، دلهايشان را از اشتغال به دنيا دور مـي  ني ميگوناگو

اين همه از روي شدت رعايت او نسبت به بندگانش اسـت، خداونـد حميـت دارد، اجـازه     
خواهد سرگرم دنيـا شـود، لـذا او را     دهد كسي كه دوست دارد به غير مشغول شود، نمي نمي
كند، نه  برد، شكيبايي مي يي از بال و آزمايش الهي لذت مي ف چنين بندهآزمايد، از آن طر  مي

افتد كه در آخـرت بـه زيـان او     وقت و نه امكان اشتغال به دنيا را دارد، لذا در موقعيتي نمي
روزي يـا غالـب كـردن اصـل دنيـا بـر او        باشد، خدا او را به تنگدستي در زندگي دنيا، تيره

`  m  a : او را در تالش و جهاد نفس خويش مالحظه كند گرفتار مي سازد، تا صداقت

  m  l  k  j   i  h     g     f  e  d  cbl )ــد ــما را « )21: محمـ ــه شـ همـ
  .»آزمايش ميكنيم تا مجاهدان و صابرانتان را معلوم كنيم و اخبار شما را بيازماييم

سـعد بـن   . اوست اين آزمايش برحسب ميزان ايمان و محبت بنده به خدا و محبت خدا به
: شو؟ فرمـود  ترين آزمايش بال بر چه كسي نازل مي سخت! ابي وقاص پرسيد اي پيامبر خدا

اش  پيامبران، و پس از آنها بهترينها به ترتيب، انسـان طبـق ديـنش و بـه ميـزان دينـداري      «
تـر اسـت، اگـر در     آزمايش مي شود، اگر در دين استوار و ثابت قدم باشد، باليـش سـخت  

شود، آزمايش و بالي الهي همچنـان   فت و نرمي باشد، متناسب با آن آزمايش ميدينش لطا
  2.»رود، گناهي بر او نمانده باشد با انسان خواهد بود تا زماني كه وقتي بر زمين راه مي

                                           
) 4031(بخش الزهد، باب ما جاء في الصبر علي البالء، و ابن ماجه ) 2396(ترمذي : ي حديث نيك است درجه - 1
 .آن را نيك دانسته است) 2110(الباني در صحيح الجامع . اند ش الفتن، باب الصبر علي البالء روايت كردهبخ

بخش الفتن، باب ) 4023(بخش الزهد، باب ما جاء في الصبر علي البالء ابن ماجه ) 2398(ترمذي : صحيح است - 2
. روايت كرده انـد ) 1484(بالء، و احمد در مسند  بخش الرقاق، باب في أشد الناس) 2783(الصبر علي البالء، دارمي 

 .آن را صحيح دانسته است) 992(شيخ الباني در صحيح الجامع 
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تب سـختي گرفتـه بـود، نـزدش      نقل است كه روزي پيامبر) رحمه اهللا(ابوسعيد خدري از
رويش گذاشتم از باالي لحاف شدت گرماي بدنش را حـس   رفتم، در بستر بود، دستم را بر

إنـا كـذلکَ يُضـعفُ لنـا «: فرمود! اي يا رسول اهللا، چه قدر سخت تب كرده: مي كردم، گفتم
و يضعّفُ لنا األجرُ  شود و پاداشمان نيـز   ما اين چنين هستيم، باليمان چند برابر مي«: »البالءُ

، »پيـامبران «: تـرين بـال را دارد؟ فرمـود    سختاي پيامبر خدا چه كسي : ، گفتم»همين طور
لفقر الصاحلون إن كـان أحـدهم ليبتلـی بـا«: پرسيدم يا رسول اهللا، سپس چه كساني؟ فرمود

هيـا, و إن كـان أحـدهم ليفـرحُ بـالبالء كاميفـرح أحـدكم حتی ماجيد أحدهم إال العبا ءة حيوّ
آن قدر كه جز يك عبا چيزي  شد صالحان، چنان كه يكي از آنها گرفتار فقر مي«: »بالرخاء

گشت كـه   نداشت تا به چنگ بزند، يا يكي از آنها به گرفتاري و بال همان قدر خوشحال مي
  1.»شما به رفاه و آسايش شادمان مي گرديد

ـلهُ قـالوا و مـا «رايت شده كه  مردن بر عمل نيك، از پيامبر -5 إذا أحـبَّ اهللاُ عبـداً عسّ
لُه?قال ن حولَهُ يوفّق له عمالً : عسّ خـدا  «: »صاحلاً بنيَ يدی أجله حتی يرضی عنه جريانهُ أو مَ

: كند يعني چه؟ فرمود شيرين مي: وقتي كسي را دوست بدارد، او را شيرين مي كند، پرسيدند
گرداند تا اين كه همسايگان يا اطرافيـانش از او   پيش از مرگش او را موفق به كار نيكي مي

  2.»خشنود مي شوند

                                           
بخش الفتن، باب الصبر علي البالء، روايت كرده و بوصيري درمصباح الزجاجـة  ) 4024(ابن ماجه : صحيح است - 1
اند، ازسخن مصعب بـن سـعد و او    روايانش ثقه داراي سند صحيح است و: گفته است) 7141(ي  به شماره) 4/188(

 .ازپدرش شاهدي دارد كه ترمذي روايت كرده است و به نظرش نيك و درست است
بـه  ) 2/54(و ابن حبـان در صـحيحش   ) 17330(ي  به شماره) 4/200(به روايت احمد در مسند : صحيح است - 2

ي  بـه شـماره  ) 3/326(و طبرانـي در األوسـط   ) 1257(ي  به شـماره ) 1/490(، حاكم در مستدرك )342(ي  شماره
 .آن را صحيح دانسته است) 307(ي  الباني درصحيح الجامع شماره) 3298(
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  حبت بنده به خداهاي م نشانه

توان آن را ديد، كار دشواري نيست كه هر كس  به خاطر اين كه محبت در دل است و نمي

m  F  E  D  C  B  A : يهود و نصارا گفتنـد : ادعاي برخوداري از آن كند

R  Q  P  O  N  ML  K  J   I  HG  l)ما فرزنـدان خـدا و   « )18: مائده
آري شما بشر » را به كيفر گناهانتان عذاب مي كند؟پس چرا شما «بگو » دوستان او هستيم

  .»و از آفريدگان او هستيد
انسـان نبايـد   ! ادعاي چيزي كردن چه قدر آسان است و حقيقت چه قدر دسـت نايـافتني  

اگر ادعاي محبت خـدا كنـد بـدون    . ي تلبيس ابليس و فريبكاري نفس خويش گردد فريفته
محبت درخت پاكي اسـت كـه   . ان از آن نگذردامتحان و آزمايش و درخواست نشان و بره

هاي آن در دل و  ها و ثمره ميوه. ي آن استوار و ثابت و شاخ و برگش در آسمان است ريشه
كند بسـان داللـت ميـوه بـر درخـت و دود       شود و برآن داللت مي اعضاي انسان نمايان مي

مـي شـود دلـي كسـي را     عشق به ديدارخدا؛ تصور ن -1: ها زيادند، مانند اين نشانه. برآتش
اهللا أحـبَّ «: فرمود پيامبر! دوست بدارد و خواستا ديدار و زيارت او نباشد ن أحبَّ لقـاءَ مَ

هُ  ه اهللا لقاءَ رَ هَ لقاءَ اهللا كَ رَ ن كَ هر كس دوستدار ديدار خدا باشد، خداونـد نيـز   «: »اهللا لقاءهُ و مَ
ا ديـدن كنـد، خداونـد نيـز     ديدار او را دوست دارد، و هر كس دوست نداشته باشـد خـدا ر  

  1.»دوست ندارد او را ببيند
ي ديدار است و هرگـز آنـرا فرامـوش     عاشق راستين مدام به ياد محبوب خويش و وعده

ي ديدار هست؛ نخست مـرگ   ي ديدار كجاست و چيست؟ چند وعده اما اين وعده. كنيد نمي

                                           
بخش الذكر و ) 2683(باب من أحب لقاءاهللا، أحب اهللا لقاءه و مسلم . بخش الرقاق) 6507(بخاري : صحيح است - 1

 .اند كردهالدعاء، باب من أحب لقاءاهللا أحب اهللا لقاءه روايت 



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

367

ي اول  مرگ وعـده . گارو دوم روز رستاخيز، و سوم ديدار بهشت و نگريستن به روي پرورد
ديدار با خداست و البته بدين معنا نيست كه انسان االن خواستار مردن است و آرزوي آن را 

ي صـالح خـدا فـرا     كند بميرد، بلكه منظور اين است وقتي زمان مـرگ بنـده   دارد و دعا مي
خـدا و آن   يابد، زيرا او را به لقـاي  رسد، با شادماني و شور ديدار يار آن را لذتبخش مي مي

m  Z رسـاند   ثواب و نعمت جاوداني كه برايش مهيا كرده و در حضور خـودش اسـت، مـي   

   f  e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \     [l )بـه راسـتي   « )55 - 54: قمر
او . »در مجلسـي پسـنديده نـزد فرمـانروايي مقتـدر     . پرهيزگاران در باغها و كنار نهرهاينـد 

شد و الطاف و آسايشي كه مقـدر كـرده، بـه او برسـد، سـواي      خواهد نزد پروردگارش با مي
خداوند چون اشتياق بندگان محب و صـاحب  . پايان كه در بهشت دريافت مي كند پاداش بي

m  º : طاعت خود را مالحظه كرد، براي وصال خويش موعدي تعيين كرد و آن مرگ است

Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼         »  l)ديدار خدا اميد دارد به راستي  هر كس به« )5: عنكبوت
  . »كه وعده خواهد آمد

نمـاز شـب برپـا    . با خلوت گزيني، راز و نياز با خدا وتالوت قرآن انس داشته باشـد  -2
خواب و سرگرم صحبت شدن نشان ازخلل در . دارد، آرامش و صفاي شب را مغتنم شمارد
توانـد   اشـد، چگونـه مـي   تر از مناجـات شـبانه ب   محبت است، كسي كه اين برايش لذتبخش

محبتش صحيح باشد، عاشق از خدمت به معشوق و پرداختن به طاعت او لذت مـي بـرد و   
 پيامبر. هر چه محبت بيشتر و استوارتر باشد لذت طاعت و خدمت كاملتر و وسيعتر است
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علت قرةُ عينی فـی الصـالة«: فرمود نَ الدنيا الطيبُ و النساءُ و جُ بّبَ إلی مِ لقـات  از متع«: »حُ
    1.»دنيا بوي خوش و زن براي من محبوب واقع شده، و روشني چشم در نماز است

زن و بوي خـوش را نيـز در شـمار    . روشني چشمم وراي محبت است«: گويد ابن قيم مي
گيرد و لـذت،   محبتش ذكر كرد و گفت كه روشني چشم كه دل با دست يافتن به آن آرام مي

ي ارتباطي با خدا، ايسـتادن در   ، در نماز است كه حلقهشادماني و نشاطش را كامل مي كند
پيشگاه او، راز و نياز با او و نزديك شدن با او در خود دارد، با اين وصف شايسته است كه 

هر كس با نماز ! نمايد كه چشم عاشق با غير آن روشن شود و دور نمي! روشني چشم باشد
خدا چشمش روشن مي شـود، و هـر   در دنيا چشمش روش شود، در آخرت با نزديكي به 

شود، و آن كه در ديـدار   كس چشمش به خدا روشن شود، هر چشمي با ديدن او روشن مي
بنـابراين روشـني   . الهي به جايگاهي نرسيده باشد جانش در حسرت دنيا از دست مـي رود 

برخالف كسي كه با اجبار به . چشم محبت و آسايش روحش در طاعت محبوب نهفته است
يابد و معتقد است اگر به اكـراه زيردسـت    وي آورده، و انجام خدمت را سنگين ميطاعت ر
اما محب راستين طاعت محبوب را روزي و رسـتگاري  . داد شد، طاعتي انجام نمي واقع نمي

داند، و از روي ذلت و اجبار به طاعت خـدا روي نيـاورده اسـت،     و بلكه لذت و شادي مي
ختيار، از روي عشق وايثار به سوي خدا متمايل شده است، هاي قلبي او به ا گرايش و جذبه

يابد خود به خود و در عين سـادگي و آسـاني انجـام     چونان كه آب از سرازيري جريان مي
  .مي گيرد

                                           
البـاني  ). 11884(بخش عشرة النساء، باب حب النساء و احمد در مسند ) 3939(به روايت نسائي : صحيح است - 1
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كنـد، بـا آن كـس كـه از      بنابراين فرق است ميان كسي كه به خاطر حس محبت عمل مي
وقتي پروردگارش را دوست بدارد آسان و انسان . دهد روي اكراه و اجبار كاري را انجام مي

  .كند و از آن لذت مي برد با كرامت و رغبت طاعت مي
اكنون چگونه بايد اين سخن را با اين قضيه تطبيق داد كه انسان در برخاستن بـراي نمـاز   

دارد،  صبح سختيهايي را پيش رو دارد و نفس خود را به اموري دشوار و ناخوشايند وا مـي 
بيند، آيا اين بدين معناست كه او خدا را دوست  يگر از طاعتها دشواريهايي مييا در برخي د

  ندارد؟
يي كه انسان در عبادتها و اعمال پروردگارش  نبايد از نظر دور داشت كه رسيدن به مرحله

مانند آب جاري از سراشيبي باشد، به زودي و در نخستين گام و با اولـين عبـادت و عمـل    
با مراقبه، تمرين، تحمـل رنـج و سـختي و زحمـت ايـن راه همـوار        شود، بلكه حاصل نمي

بنابراين لذت و شادماني از طاعت پس از شكيبايي بر ناحوشـيها و خسـتگيها بـه    . شود مي
ي لـذتبخش بـودن    آيد هرگاه در اين راستا صادقانه شكيبايي پيشه كرد به مرحلـه  دست مي
بيست سال رنج و سختي عبـادت در  : رسد، به همين سبب از گذشتگان نقل است عبادت مي

تـوان   با توجه به اين سخن مي 1.ي عمرم از آن لذت بردم شب را بر خود هموار كردم و بقيه
چـه حاصـلي    فهميد راه محبت خدا كدام است و سرآغاز و پايانش چگونه است و انسان به

  .رسد مي

فـت در  آ، دردمندي و حبت الهي تا به اين حالت دست يابد، پيوسته با سستيمرهگذر راه 
دوران تحمل رنج و سـختي همـراه اسـت بـا احتمـاالت بيمـاري،       «كشاكش است بنابراين 

شخص گاهي ممكن اسـت احسـاس كنـد از طاعـت لـذت      . انواع آفتها سستي، دلسردي و

                                           
در شرح ) 5/224(الء ي ثابت بناني و ذهبي نيز در سير اعالم النب در زندگينامه) 2/321(ابونعيم در حلية االولياء  - 1
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رود تا بر  شود، نفس در حالتها و تحولها پيش مي برد، و گاهي انجام آن برايش دشوار مي مي
با اين توضيح روشن شد كه عمل نيـك و  . يابد عت براي هميشه استقرار ميلذت بردن ازطا
اما آن . داند چگونه به مقصد برسد هر كس به آن پي ببرد مي. ها و مراتبي دارد عبادت درجه

ي تقليد دارد، با مردم روزه مي گيـرد،   خبر است عبادتهايش همه جنبه كه از اين موضوع بي
، ا ما از آغـاز راه و مـداومت و آفتهـاي طـول راه و سـپس      رود حج مي كند، به مسجد مي

. شود، اطالعـي نـدارد   رسيدن به اين مرحله كه هر گونه سختي و رنجي پس از آن آسان مي
اش را در پيمودن راه، لذتش را در تالش و مجاهده، و  در اين صورت شادماني و خوشحالي

و ايستادن از سير بـرايش خيلـي    از دست دادن وقت. بيند عذابش را در توقف و سستي مي
سخت است كه راه رسيدن به اين حال عشق است و محبتي كـه او را بـه كـار و طاعـت وا     

شـوند،   قرار مي شوند، بسيار ناراحت و بي بينيد برخي عابدان وقتي بيمار مي لذا مي«دارد،  مي
د، بـدين ترتيـب هـر    نه به خاطر بيماري، بلكه به خاطر اين كه آنها را از عبادت باز مي دار

چه آنها را از اعمال و عباداتشان بـاز دارد بـدترين و منفـورترين چيـز در نظـر آنهاسـت،       
تِبَ له مثلُ مـا «: دهد خداوند به همين خاطر به جاي آن پاداش مي إذا مرض العبد أو سافرَ كُ

حيحاً مقيامً  در هنگـام   انسان اگر بيمار شود يا به سفري برود، نظير آن چـه «: »كان يعمل صَ
پس نشـان   1.»شود داد ثواب و پاداش برايش نوشته مي سالمتي يا اقامت در منزل انجام مي

ي بهينه از خلـوت و پرهيـز    محبت مأنوس شدن كامل بنده با راز و نياز با محبوب، استفاده
  .كامل از هرآن چه خلوتش را بر هم بزند، است

صبر . ت كه در برابر ناخوشيها صبور باشدآن اس رهاي محبت بنده به پروردگا از نشانه -3
در راه عشق، يكي از مؤكدترين و الزمترين درجات براي عاشقان اسـت كـه بيشـتر از هـر     

                                           
بخش الجهاد و السير، باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمـل فـي اإلقامـة، روايـت     ) 2996(بخاري : صحيح است - 1
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اگر كسي بپرسد چگونه با اين كه بـا كمـال محبـت    . درجه و امتياز ديگري به آن نياز دارند
با درگيريهاي نفس با منافات دارد، محب نياز ضروري به آن دارد؟ چرا كه صبر همراه است 

يـي اسـت كـه بـه      اين جان موضوع و مقصود و فايـده : اند ي محبوب؟ درپاسخ گفته خواسته
ها در راه محبت شده است، با آن محبت راستين از محبت  خاطر آن صبر از مؤكدترين درجه

از اين نقطه نظر محبت بيشتر مردم دروغين است، زيرا همه . شود ناخالص تشخيص داده مي
آزمايـد،   عاي محبت خدا را دارند، در حالي كه وقتي آنها را با رويـداد ناخوشـايندي مـي   اد

دارند و جز شكيبايان ثابت قـدم نمـي ماننـد، پـس اگـر تحمـل        پرده از روي حقيقت بر مي
آن چـه پيداسـت   . رسـد  سختيها و مصيبتها به كمك صبر نباشد درستي ادعا به اثبـات نمـي  

. يشتري به خدا دارند همانها هستند كه شكيبايي بيشتري دارنـد تر و ب كساني كه محبت عظيم
ي خود ايوب وقتـي   ي بنده درباره. خدا دوستان و خاصگان خود را به آن وصف كرده است

مـا او را شـكيبا   « )44: ص( m  ]  \  [  ZY  X   WV  U    Tl : گويد او را آزمود مي
صبر و محب ايـن چنـين پيونـد    » .ما داشتي خوبي، همواره روي به درگاه  يافتيم، چه بنده

محبوبترين آفريدگانش را امر كرد كه در برابر حكم الهي صـبر پيشـه   . استواري با هم دارند

m  Ã  Â  Á  .كند، ودر ضمن اشاره كرد كه صبر جز به كمك خدا امكانپذير نيسـت 

  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆÅ     Äl )صبر كـن  «) 127: نحل
ر تو جز به توفيق خدا نيست و به خاطرآنها غمگين مشو و از نيرنـگ آنـان دلتنـگ    كه صب
  .»نباش
، خدا و پيامبرش از هـر چيـز ديگـر بـرايش     هيچ محبوبي را بر خداوند ترجيح ندهد -4

تـر، جـز    اي پيامبر خدا تو از هر چيز براي من محبـوب : عمر گفت1.تر باشد دوست داشتني
                                           

بخـش اإليمـان، بـاب بيـان     ) 43(بخش اإليمان، باب حالوة اإليمان، و مسلم ) 16(بخاري : روايت صحيح است - 1
 .اند خصال من اتصف بهن وجد حالوة اإليمان، آورده
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» !بايد از جانت برايـت محبـوبتر باشـم   «: »من نفسکِ  إليکِ  بَّ أح حتی أكونَ «: جانم فرمود
: اآلن يـا عمـر  «: تر از هر چيزي هستي حتي جانم، فرمود تو براي من دوست داشتني: گفت

  1.»اكنون درست شد، اي عمر
با توجه به اين سخنان نشان محبت آن است كه انسان هيچ چيزي را بر خدا ترجيح ندهد، 

هر كس چيزي را از خـدا و پيـامبرش   . ه مردم و نه چيز محبوب ديگرينه فرزند، نه پدر، ن
دارد بر چيزي كه خود  اما اگرآن چه را كه خدا دوست مي. تر بدارد، دلش بيمار است دوست

دوست دارد، ترجيح دهد، در برابر هوا و هوس استوار، از تنبلـي رويگـردان و برطاعـت و    
بـه قـول   . طلبـد  نافله نزديكي بيشتري به خدا مي هاي عبادت پايدار خواهد بود، و با طاعت

  :شاعر
م  تَعصی اإلله و أنتَ تزعُ

 حبَّه
هذا حمالٌ فی القياس 

 بديعُ
لو كان حبُّک صادقاً

طـعتُه  ألَ
ِبُّ  ـبَّ ملِنَ حيُ إن املَحُ

طيعُ  مُ
  .كني دوستش داري، اين محال است و بدعت كني و ادعا مي از خدا نافرماني مي

كني، چرا كـه محـب مطيـع     گمان از او اطاعت مي راستين و صادقانه باشد، بياگر محبتت 
  .كسي است كه دوست دارد

يي را يادآوري كنيم كه براي داعيان در رفتار با دعوت شـوندگان مهـم    در اينجا بايد نكته
  .است، اين كه عصيان با اصل محبت منافات ندارد، با كمال آن هماهنگ نيست

خيـر،  ! توانيد بـه او بگوييـد اصـالً خـدا را دوسـت نـدارد       د آيا مياگر كسي شراب بنوش
بـه ميـزان گنـاه و    . محبت نيز مانند ايمان اساسي دارد و كمالي. توان چنين قضاوت كرد نمي

                                           
 .بخش االيمان و النذور، باب كيف كانت يمين النبي، روايت كرده است) 6632(بخاري : صحيح است - 1
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ي شك و نفاق بـزرگ بشـود    هرگاه انسان وارد مرحله. معصيت از كمال آن كاسته مي شود
كسي كه هيچ محبتـي بـه خـدا در    . ين مي رودشود و از ب اصل آن خلل مي پذيرد، كنده مي

  .نصيب است دلش نيست، كافر منافق و مرتد است و از دين بي
توان گفت به خداوند هيچ محبتي ندارند، بلكه بايد گفـت محبتشـان    اما به عصيانگران نمي

ي نعيمان است كـه روزي در حـالي كـه مسـت بـود، او را نـزد        ناقص است دليل آن قضيه
دند، به خاطر شراب نوشي او را حد زد، مردي او را لعنت كرد و گفت چه قدر آور پيامبر

لعنهُ فإنّه حيـبّ اهللاَ«: فرمود آورند، پيامبر او را با اين حال مي او را لعنـت  «: »و رسـولَه التَ
يعني او اصل محبت را از دست نداده است،  1.»نكن، چرا كه خدا و پيامبرش را دوست دارد

او يـك  . ي عصيانش نقص پيدا كرده است و از شمار محبان بزرگ خدا نيسـت  اما به اندازه
ي او نيست، تنها به عنوان نمونه براي  صحابي بود وما را مقام سخن گفتن بيش از اين درباره

سازد، چه بسا  اين بحث به او اشاره كرديم، تا بيان كنيم كه معصيت اصل محبت را منتفي نمي
و عاقبت خيري پيدا كرده باشد، موقعيـت و حقـوق صـحابه را    شخص خود توبه كرده باشد 

هر چند معروف است كه حد معصيت را پاك . اند كينم، حتي آنان كه عصيان كرده رعايت مي
  .كند مي

اين چنين بايد با ياران پيامبر رفتار كرد، آنها نزد خدا جايگاه وااليي دارند، حتـي آن كـه   
رفت، جان و مالش را فداي خـدا و   ر راه خدا به جهاد ميمعصيتي از او سرزده بود، او نيز د

تـر از سيئاتشـان    اند كه چه بسا خيلي بيشـتر و عظـيم   طاعتهاي بزرگي داشته. كرد پيامبر مي
  .باشد

                                           
بخش الحدود، باب مايكره من لعن شارب الخمر و إنه ليس بخارج مـن  ) 6780(به روايت بخاري : صحيح است - 1
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هر كـس  . ي ياد خدا باشد، زبانش از ذكرش نايستد، و دلش از آن خالي نگردد شيفته -5
افتد، عبادت، سخن گفتن  د، دلش در بند آن ميكن چيزي را دوست بدارد، بسيارآن را ياد مي

بنـدگانش در  : دارد، خـدا امـر فرمـوده    با او، ذكر، طاعت و حتي دوستان او را دوسـت مـي  

«  ¼  ½  ¾    ¿  m  Ã  Â  Á   À : انگيزترين جاها او را ياد كنند هول

   Ç  Æ  Å  Äl )از دشـمن (اي مؤمنان هنگامي كه با گروهـي  « )45: انفال (
  .»رو شديد پايدار باشيد و خدا را بسيار ياد كنيد تارستگار شويدروب

نشـان محبـت   . ي شمشيرها و چكاچك آن از ياد خـدا غافـل نباشـيد    يعني در زير سايه
ي  درميـان مردمـان عـرب دوره   . راستين، ياد محبوب در هنگـام آسـايش و هـراس اسـت    

اش را  هاي جنگي محبوبه هاي اسلحه كرد كه در جنگ زير ضربه جاهليت شخص افتخار مي
اكنـون ايمانـداران سـزاوارترند كـه محبـت       1.ياد كرده و دراشعارش به آن اشاره كرده است

رحمان را در هر حال و در هر مجالي در دل داشته باشـند، بيشـتر ازآن كـه آن عاشـقان و     
  .كردند هايشان را ياد مي هواپرستان محبوبه

است كه انسان به محض اين كه از خواب بيدار  ذكري كه نشان از صداقت محبت دارد، آن
شود قبل ازهر چيز دلش ياد محبوب كند و زبانش آن را بيان كند، و نيزآخـرين چيـزي    مي

  .دهد ذكر او باشد كه پبش ازخواب انجام مي

                                           
  : گويد ي نبرد مي توان از عنترة بن شداد عبسي ياد كرد كه در وصف صحنه ي بارز مي ز يك نمونهبه عنوان بار - 1

 منی و بيض اهلندِ تقطر من دمی  و لقد ذكرتکِ و الرماحُ نواهلُ
 ملـعت كبارقِ ثغـرکِ املتـبسـمِ   فوودتُ تـقبيلَ السيـوف ألهنا

در آن . كـردم  چكيد، تو را ياد مي ز شمشيرهاي هندي خون من ميها از خون من سيراب شده بود و ا هنگامي كه نيزه
  )م. (درخشيد حال به دل دوست داشتم شمشيرها را ببوسم چون همانند دندانهاي تو به هنگام خنده مي
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آيـد   كند دلش به لرزه درمي محب راستين وقتي در خلوتگه دل خويش خدا را ياد مي -6

m  \  [  Z  Y  X  W : اشك درآن حلقه مـي زنـد   و چشمانش از خشيت خدا

  h  g   f  e   d  c   b  a  `  _  ^   ]l )مؤمنان « )2: انفال
كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دلهاشان بترسد و چون آياتش بر آنها خوانـده  

ق و اهـل دنيـا وقتـي معشـو    . »شود ايمانشان فزوني يابد و به پروردگارشـان توكـل كننـد   
گيرد، عاشقان خدا حالشان چگونـه بايـد    كنند ضربان قلبشان شتاب مي محبوبشان را ياد مي

  باشد وقتي ياد خدا كنند؟
نسبت به خدا حميت و حماسه داشته باشد، اگر كسي حريم خدا را بشكند، خشمگين  -7

محـب   شود، يا كسي حقوق خدا راناديده بگيرد، آسان از كنار آن نگذرد، اين به حق غيرت
ديندارترين و استوارترين . دين به طوركامل زير پوشش اين غيرت و حميت قرار دارد. است

آنـان كـه از روي غيـرت و    . نـد  مردم درمحبت خدا، غيرتمندترين آنها بر حريمهاي خداوند
  . دارند، زيرا محبوب آن را نمي پسندد حميت از منكرات گريزانند و اگر ببينند، از آن باز مي

اگـر مـي خواهيـد بدانيـد چـه ميـزان از محبـت خـدا         . ت داشـتن سـخن خـدا   دوس -8
پيداست كه هر كس كسي را دوسـت بـدارد،   . به جايگاه قرآن در دلتان بنگريد. برخورداريد

از . اشـان اسـت    ترين چيز براي اوست، لذت قلب و نهايت خواسـته  سخن و كالمش محبوت
كنند، تفسـير مـي    دارند، تالوت مي وف مياين رو محبان خدا توجه خود را به كتاب او معط

بـراي تأمـل و حفـظ    . كننـد  كنند و در هر جايگاهي به آن رجوع مي كنند و در آن تدبر مي
كنند، چون محبت وابستگي و دلبسـتگي بـه    زياد آن را تالوت مي. خوانند كردن آن زياد مي

دارنـد،   دوسـت مـي  بينيد مردم وقتـي كسـي را    چنان كه مي. كند سخن محبوب را ايجاد مي
آورند، پـس حـال محبـان     كنند و از آن مثال مي كنند، به آن اشاره مي ازسخنانش گلچين مي

  ! تواند باشد؟ الهي با كتاب خدا چگونه مي



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

376

تـرين چيـز هـدر رفـتن      سخت. اگر ذكري و طاعتي را ازدست بدهد، اندوهگين شود -9
كنـد،   به خاطرآن احساس مـي  را انجام ندهد، درد سنگيني 1اگر يك شب ورد. وقتش است

تر از درد آدم حريصي كه اموالش را از دست بدهد، و در اولـين فرصـت    تر و سنگين سخت
. ايـن گونـه عمـل مـي كـرد      چنان كـه آن راسـتگوي راسـتين    . كند آن را به قضا ادا مي

داد، از آن پس بر آن مـداومت   وقتي عملي عبادي انجام مي پيامبر«: گويد مي لعايشه
شـد، روز دوازده ركعـت نمـاز مـي      رفت يـا مـريض مـي    كرد، او اگر شب به خواب مي مي

   2.خواندم
هركاري كه در حق محبوبش انجام داده است، اندك بداند و آن را چيز قابل ذكري  – 10

نپندارد، گمان نكند با عبادتهايي كه به انجام رسانده، طول داده و برآن صبر كرده است، كـار  
شأن . جز با نگاه نقصان و ناچيزي به آن ننگرد. اد خود را خسته كرده استشاقي كرده و زي

و مقام محبوبش را بزرگتر و گرانقدرتر از تمام كارهايي بداند كـه بـه خـاطر او انجـام داده     
و به عمل خود بسنده نكند، با چشم اعتراض به آن بنگرد، آن را اندك و ناچيز بدانـد  . است

  .ادا نكرده باشد و از كوتاهي و نقصان در عمل توبه كند و بترسد كه حق محبوبش را
و مدام از نقصي كه در عبادت پروردگا دارد طلـب   3.پس از نماز، ذكر استغفراهللا را بخواند

هرچه محبتش به خدا افزايش يابد شناختش به حق وحقوقش بر خـود بيشـتر   . مغفرت كند

m  C  B  A   K  J  I  H  G  F  E  D داند  شود و اعمال خود را كمتر مي مي

                                           
ورد بخش يا مقدار معيني ازعمل، عبادت يا نماز و يا قراءت قرآن است در شب كه انسان آن را بـراي خـود در    - 1

 .دهد ته و پايبند آن است و هميشه انجام مينظر گرف
 .بخش صالة المسافرين، باب جامع صالة الليل و من نام عنه أو مرض) 746(به روايت مسلم : صحيح است - 2
 .بخش المساجد، باب استجباب الذكر بعد الصالة و بيان صفته، آورده است) 591(مسلم : روايت صحيحي است - 3
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l )دهند و در دلهايشان بيم است به راستي  اي را مي و از آنچه داده شده بهره« )60: مؤمنون
  .»گردند كه به سوي پروردگارشان بازمي

  أموجبات محبت خدا

m  f  e   d   c  b  a خواندن قرآن با تدبر و درك معاني و مفـاهيم آن   -1

  h  gl )كنند يا بـر دلهايشـان قفلهاسـت؟    در قرآن انديشه نميآيا « )24: محمد « m
  k  j   i   h  g   f  e  d  c  bl )ــت « )29: ص ــابي اسـ كتـ

مقصود و هدف » .مبارك كه بر تو نازل كرديم تا در آياتش بينديشند و خردمندان پند گيرند
خوانـد   مـي  انسان بايد با حضور دل در معني آن چه. اصلي و مهم از نزول قرآن همين است

  .خواند با تمام احساسات و عواطفش همراه آن باشد تفكر كند و با هرآيه كه مي
ي بقـره را خوانـد، بـا     به نماز ايستادم، در نماز سـوره  شبي با پيامبر«: حذيفه گفت -2

خواهد آن  گفتم البد مي.رود، اما از آن گذشت خواند و به ركوع مي خود گفتم تا صد آيه مي
ي  رود، اما سوره عت بخواند، باز گشت و من فكر كردم با پايان آن به ركوع ميرا در يك رك

خوانـد   نساء را آغاز كرد، آن را خواند، سپس آل عمران را شروع كرد و خواند، همچنان مي
يي كـه در آن دعـا و    گفت، يا آيه رسيد كه درآن تسبيح بود، تسبيح مي يي مي و هرگاه به آيه

بـود، اسـتعاذه   ) پنـاه بـردن بـه خـدا    (يي كه در آن تعوذ  كرد، يا آيه درخواست بود، دعا مي
   1.»گفت مي

                                           
بخش صالة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صالة الليـل، روايـت كـرده    ) 772(مسلم : صحيح است - 1

 .است
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ات را منزه  نام پروردگا بلند مرتبه« )1: اعلى( m  s  r  q  p  ol ي  وقتي آيه او
  1.سبحان ربي األعلي: گفت را مي خواند مي» دار

ندارد و هيچ  تفكر وجود بنابراين براي قلب هيچ چيز سودمندتر از خواندن قرآن با تدبر و
تمـام مراتـب سـالكان و احـوال     . كنـد  كاري بهتر ازآن محبت خدا را در بنـده ايجـاد نمـي   

محبـت، اشـتياق، تـرس، اميـد، انابـت، توكـل، خشـنودي،        . عمالن را در خود دارد صاحب
وانگهي ويژگيهاي ناپسند و . كند سپاسگزاري، شكيبايي و ديگر احوال و اعمال را فراهم مي

  .زدايد الق زشت را كه باعث تباهي و نابودي دل مي شود، دور مي كند و از آن مياخ
چنـان كـه در حـديث     -تقرب به خدا با مستحبات پس از اداي واجبات، زيرا نوافـل  -2

نتُـه « :رساند ي محبت الهي مي انسان را به درجه -قدسي آمده است قـد آذَ ن عادی لی وليّاً فَ مَ
بَ إ بدی بشیءٍ أحبَّ إلیَّ مما افرت لیَّ باحلرب, و ما تقرَّ تق. ضتُه عليهعَ بُ إلیَّ رَّ و مايزالُ عبدی يَ

ه  , فإذا أحببتُه كنتُ سمعَ , و يَده التی الذی سمعَ بِالنوافل حتّی أُحبُّهَ بِه, و برصه الذی يُبرصُ بِهِ
نّ تی يمشی هبا, و إن سألنی ألُعطينه و لئن استعاذنيبطشُ هبا, و رجله ال عيذَ هر كـس  «: »هی ألَ

ي من  دهم، بنده با يكي از دوستان نزديك من دشمني بورزد، به او اعالم جنگ و دشمني مي
ام، بـه مـن    تر از آن چه بر او فـرض كـرده   داشتني ي چيزي بهتر و دوست هيچ گاه به وسيله

تقرب نجسته است، او پيوسته با نوافل به من نزديك مي شود، تـا جـايي كـه او را دوسـت     
اش هستم كه  ي حس شنوايي و بينايي داشت، و چون او را دوست بدارم من به منزلهخواهم 
ي دست و پايش هستم كه با آن كار مي كنـد و راه مـي    بيند، و به منزله شنود و مي با آن مي

                                           
الباني . اند روايت كرده) 2067(بخش الصالة، باب الدعا في الصالة و احمد در مسند ) 883(ابوداود : صحيح است - 1

 .آن را صحيح دانسته است) 4766(ي  درصحيح الجامع به شماره
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گمـان   دهم، و اگر از من پنـاه بجويـد، بـي    رود، اگر او از من چيزي بخواهد، حتماً به او مي
  1.»پناهش مي دهم

نخست انجام واجبات و : داند ين حديث الهي اسباب محبت خدا را منحصر در دو چيز ميا
و خـدا خبـر داده اسـت كـه انجـام فـرايض بهتـرين و دوسـت         . ديگر تقرب به او با نوافل

و اين . ترين كاري است كه بندگان با آن به خدا نزديك مي شوند، و بعد از آن نوافل داشتني
شود و چون بـه آن مقـام    م مي دهد، آن قدر كه محبوب خدا واقع ميكه نوافل را بسيار انجا

دارد و غيـر از   ي ديگـر بـاز مـي    هـاي بيگانـه   برسد محبت او را از هر گونه افكار و انديشه
. رود عبادت چيزي به ذهنش نمي رسد، حتي اگر چنين چيزي به ذهنش خطور كند زود مي

ونه فكرها و مشـغوليتهاي ذهنـي را از او دور   زيرا از مراقبت الهي برخوردار است كه اين گ
كند و به چنان عظمت و جالل خدا و مأنوس شدن با او دست يافتـه اسـت كـه دايـم در      مي

  .حال ذكر، عبادت و عمل و تالوت قرآن است
 -كنند شايد بگوييد برخي از مردم نوافل را زياد انجا مي دهند، اما در واجبات كوتاهي مي

چه بايد كرد؟ راه چاره كدام اسـت؟ بايـد گفـت     -مسلمانان بسيار است و اين حال در ميان
حلي مناسب و مفيد نيست، زيرا با اين كار حالت و موقعيتشان بـدتر   كنار گذاشتن نوافل راه

ها را مي پوشاند، چاره اين است كه با وجود نوافـل، بـه اصـالح     مي شود، چون نوافل نقص
قدر نمـاز  «: ابن حجر در سخني گفته است. بپرهيزد وضعيت واجبات بپردازد و از محرمات

گيـرد و بـه    را بدانيد، زيرا محبت خدا به كسي كه با نماز تقرب مي جويد، از آن نشأت مـي 
يـي بـين    خاطر اين كه نماز جايگاه راز و نياز و نزديكي جستن است و در آن هيچ واسـطه 

    2.»شود ني چشم انسان نميبنده و پروردگار نيست، و هيچ چيز بهتر از آن باعث روش

                                           
 .بخش الرقاق، باب التواضع آورده است) 6502(اري بخ: صحيح است - 1
 .11/345فتح الباري شرح صحيح البخاري، از حافظ ابن حجر، : ك. ن - 2
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هر چه موجب روشني چشم باشد، كسي دوست ندارد آن را رها كند يا از آن بيرون برود، 
شود و اين نعمتها  چرا كه شادماني و سعادتش در آن است و زندگيش با آن پاك و گوارا مي

  .براي انسان عابد فراهم است
حب آن از بزرگترين موجبات محبـت  بنابراين محافظت بر اداي نماز هم واجب و هم مست

و از . يي نـوافلي دارد  پروردگار است، قيام شب نيز از اين موارد شمرده مي شود، هر فريضه
تواند آن را جبران كنـد، امـا    آن طرف اگر انسان در اداي يكي از واجباتش كوتاهي كند، مي

رفتـار و سـلوك و    توان به نوافل پرداخت و واجبات را به كنـاري نهـاد ايـن خلـل در     نمي
  .آيد آشفتگي در تصور و طريق به شمار مي

مندي از محبت الهي به ميـزان برخـورداري    ذكر خدا با زبان و قلب و نيز درعمل بهره -3
از ذكر است، به همين منظور خداوند سفارش كرده كه بسيار او را ذكر كنـيم و آن را سـبب   

) 45: انفـال ( m Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  l : رستگاري معرفي كرده اسـت 
اطـالع   اهل ذكر را ستايش كرده و به پيامبر. »و خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد«

m  ¸  ¶   µ  ´  ³  ² : ي جهـاد اسـت   داده كه ذكر او باالتر ازدرجه

  º  ¹l )خدا را به سبب هدايتشان به عظمت ياد كنيد، باشد كه او را « )185: بقره

چون مناسـك  « )200: بقر( mo  n    r  q  pl ، »سپاس داريد

m   k  j  i  h  g  f  e  d » خود را انجام داديد خدا را به ياد كنيد

l  l)و چون نماز را به پايان برديد، خدا را ايسـتاده، نشسـته و بـه    « )103: نساء
 ها ذكر را بـه دنبـال عبادتهـايي بـزرگ و كارهـاي      خداوند در اين آيه» .پهلو خفته ياد كنيد

m : صالح و حتي روزه، حج، و نماز آورده است، و نيز پس از نماز جمعـه از آن يـاد كـرده   
  g   f  e       d  c  b  a  `  _  ^      ]  \  [l )در «)10: جمعه
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را طلب كنيد و بسيار خدا را بـه يـاد آوريـد تـا     ) روزي(زمين متفرق شويد و از فضل خدا 

m  O : ذكر قرين اعمال صالح و عبادات بزرگ است دهد كه اين نشان مي» .رستگار شويد

  R  Q  Pl )باياد من نماز را بر پادار«)14: طه«.  
ي هـواي نفـس، آن را كـه او     از ديگر موجبات محبت خدا اين است كه هنگام غلبـه  -4

دوست دارد، بر آن چه خود دوست داريد، ترجيح بدهيد و به سوي موارد محبوب او برويد 
نخسـت انجـام   : نشان اين عمل رجحان دادن دو امـر اسـت  . سيار دشوار باشدهر چند راه ب

و دوم رها كـردن آن چـه   . دادن كاري كه خدا دوست دارد هر چند نفس شما آن را نپسندد
ايثـار بـه ايـن دو شـرط     . خدا دوست ندارد، هر چند نفس شما بسيار به آن عالقمند باشـد 

و طبع و عادت، اين كار بسيار سخت اسـت   ي هوس به خاطر قدرت انگيزه. يابد صحت مي
خواهد به محبت خدا برسـد و آن را نصـيب خـود     ي آن زياد است،اما مؤمن كه مي و هزينه

دارد، تا به  خرد و نفس ضعيف خود را به آن وا مي كند، سختي و پرخطري آن را به جان مي
خطر بزرگ را بر خـود   بندد و بدين مقصود كمر همت مي. آن برسد و اين ايثار را عملي كند

ي ايـن   نتيجه. كند تا پادشاه مطلق را خشنود سازد، و به كاميابي بزرگ دست يابد هموار مي
  .ي به پاي آن نرسد كار چه در دنيا و چه در عقبي چنان است كه هيچ نتيجه و ثمره

ايش ي ايماندار خود را به دوستي شهوتها و معصيتها و گر خداوند بنده«: ابن قيم مي گويد
سازد تا او را به سوي دوستي و محبت چيزي سـوق دهـد كـه بهتـر،      نفس به آن گرفتار مي

سودمندتر، پرخيرتر و پايدارتر از آن است، براي اينكـه بـا نفـس خـويش برسـر تـرك آن       
مجاهده كند، اين جهاد و مبارزه با نفس محبت خـدا و وصـال محبـوب اعـال را نصـيب او      

ر با او درگير شود و او را به سـوي شـهوتها بكشـاند خـدا آن     لذا نفس هر چه بيشت. كند مي
  1.»برد اشتياق و خواهش را به سوي شوق و محبت بهتر و بزرگتر كه محبت خود است، مي

                                           
 .از ابن قيم 1/110: الفوائد: ك. ن - 1
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تواند محبوبي را كنار بگذارد مگر اين كه به سوي محبوب  قاعده چنين است كه انسان نمي
هاي آتش به سوي محبوبش  خار و شراره بنابراين آن كس كه بر روي. بهتر و باالتري برود

رود گرانقدرتر و مهمتر از كسي است كه سوار بر مركبهاي نجيب و باشكوه بـه سـوي او    مي
ي نفس و رويارويي بـا هـواي نفسـاني، محبـوب خـويش را       آن كس كه با مبارزه. رود مي

با نفـس او را  برگزيده است، هرگز همانند و در مقام كسي نيست كه به آساني و بدون جدال 
اگر اين طور نيست پس چرا صالحان در ميان انسـانها بهتـر از ماليكـه    . انتخاب كرده است

هستند؟ زيرا ماليكه شـهوت و درگيـري بـر سـر آن را ندارنـد، در طبـع و سرشـت خـود         
ي چهـار   فرمانبردار خدايند، بي وقفه شب و روز تسبيح مي گويند، در هر مكاني بـه انـدازه  

از . كند يي هست كه يا ايستاده، يا در ركوع و يا در سجده عبادت مي ن فرشتهانگشت ازآسما
  1.كنند، به ناله در آمد اين روي آسمان از سنگيني ماليكتي كه در آن عبادت خدا را مي

كنـد و بـا    اما كسي كه با وجود گرايش نفس و شهوتها مدام تسبيح مي گويد و عبادت مي
  !ر و استوار است، جايگاه واالتري داردوجود موانع و دلبستگيها پايدا

چرا زن بهتر از حوريان زيباچشم است؟ به خاطر جهاد بـا نفـس و كنتـرل آن، غلبـه بـر      
  !شهوتها، شكيبايي، نماز، روزه و ديگر عبادتهايش به اين مقام رسيده است

مقـام  انـدازد تـا آنهـا را بـه      آزمايد و دردام شـهوتها مـي   بنابراين خداوند بندگانش را مي
  .خشنودي خود نايل كند

دل . شود ها، نعمتهاي پيدا و ناپيداي خدا موجب محبت او مي ي احسان، نيكي مالحظه -5
بر محبت كسي كه به آن نيكي كرده و نفرت از كسي كه در حقش بدي كرده، سرشـته شـده   

                                           
لو تعلمـون مـا أعلـم، ابـن      بخش الزهد، باب في قول النبي ) 2312(ي نيك كه ترمذي  روايتي است با درجه - 1

) 2449(ي  الباني در صحيح الجامع به شماره. اند آن را آورده) 21005(بخش الزهد، و احمد در مسند  )4190(ماجه 
 . آن را نيك دانسته است
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و  در هر نَفَس. ي خداوند در حق كسي احسان و نيكي نكرده است هيچ كس به اندازه. است
برخي از انـواع نعمتهـا،   . زند كران خداوند غلت مي هر آن و در هر حال بنده در نعمتهاي بي

خداوند در هر شبانه روز بيسـت و چهـار هـزار نعمـت بـر      . كند حتي به ذهن او خطور نمي
اند كـه انسـان در هـر بيسـت و چهـار       چطور؟ گروهي حساب كرده. اش بخشيده است بنده

و نزديكترين و ملموسترين . اند شد و آن را شمرده و برآورد كردهساعت چند بار نفس مي ك

m  G : نعمت، تنفس است كه شايد در قياس با نعمتهاي ديگـر چيـز قابـل ذكـري نباشـد     

L  K   J  I  Hl )هـاي خـدا را بشـماريد     واگر بخواهيد نعمـت « ) 34 :إبراهيم
حوادثي كه خداونـد از انسـان    ها و و آسيب  و از طرف ديگر زيان» هرگز قادر نخواهيد بود

  .رفع مي كند، نيز كم نيستند

m      w  v  u  t  s  r  q  p : خداوند حافظاني براي انسانها گذاشـته اسـت  

z     y  x  l)رو و پشت سر آدمـي را حفـظ    فرشتگان مدام به امر خدا از پيش« )11: رعد
شـود، خـود    ايي كـه از او دفـع مـي   رسد و زيانها و آسيبه نعمتهايي كه به انسان مي» كنند مي

  .كند، خداوند شب و روز مراقب انسانهاست احساس نمي
دانـيم   اند، ما نمـي  اند كه اسباب ابتال به بيماريها، بسيار زياد و گوناگون پزشكان اعالم كرده

m  p  o . جز ايـن كـه فضـل و نعمـت خداسـت     ! چگونه بديها و زيانها از ما دور مي شود

u   t  s  r  q l) بگو چه كسـي شـما را در شـب و روز از    « )42: انبياء
او سبحانه و تعالي حفاظت و نگهداري انسان را از هر » كند؟ عذاب خداي رحمان حفظ مي

: يوسف( m  T  S  R    Q  PO    N  Ml : گونه اذيت و آزاري به عهده گرفته است
  .»خدا بهترين حافظ و مهربانترين مهربانان است« ) 64
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ال أحد «: شود نعمتها با وجود گناه، كوتاهي و رفتارهاي زشت شامل حال انسان ميبرخي 
هـيچ كـس   «: »أصبرَ علي األذي منَ اهللا؛ بنو آدم يدعونَ لـه الولـد ثُـم يعـافيهم و يـرزقُهم     

كنند، امـا او   صبورتر از خداوند برآزار و اذيت نيست؛ بني آدم او را متهم به داشتن فرزند مي
  1.»كند شان را تأمين مي ها مي گذرد، و روزياز آن
از ديگر سببهاي جلب محبت خدا پرداختن قلب به نامها و صـفتهاي خـدا، شـناخت     -6

هر كس خدارا با نامها، صـفات و  . هاي اين شناخت است وتفكر در آن و تعمق دل در زمينه
اوليـاي خـدا و   گمان او را دوست دارد، اين دري است كه خاصـگان   كارهايش بشناسد، بي

شوند، و جز آنها كسي را مقام بار يافتن بـه آن نيسـت و جـز     محبان راستين از آن وارد مي
گردنـد، هـر چـه بيشـتر از آن      هرگز از شناخت بيشتر آن سير نمي. شناسد آنها كسي را نمي

ي احسان و نعمـت،   اكنون كه انگيزه. شود بدانند شور و اشتياق و عشقشان به خدا بيشتر مي
ه عامل كمال و جمال الهي پيوست از دوست داشتن و محبت كسي كه چنين مقام و عظمتي ب

ترين، ناپاك ترين دلها را دارند و از هر گونـه   ماند، جز آنان كه پست دارد، هيچ كس باز نمي
خداوند دلها را بر فطرت محبت كسي كه با تمـام اخـالق و اوصـاف    . خير و احساني دورند

يعني انسان فطرتـاً كسـي را كـه در حـق او     . نيكوكار است، آفريده است رفتار و  كامل نيك
حال كه اين فطرت خداست كه دلهاي بندگانش را بـر آن آفريـده   . نيكي كرده، دوست دارد

است، پس آشكار است كه هيچكس در احسان كاملتر و بزرگتر از خدا نيسـت و كـاملتر و   
يي از آثار و صنعت  ل و كمال در هستي ذرهزيباتر از او هيچ موجودي نيست، هر گونه جما

  .خداست

                                           
] 58/ذاريـات [؛ »ان اهللا هو الرزاق ذوالقوة المتين« بخش التوحيد، باب قول اهللا تعالي  7378بخاري: صحيح است- 1

 .اند أحد أصبر علي أذي سمعه من اهللا عزوجل، روايت كرده بخش صفة القيامة، باب ال) 2804(و مسلم 
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هيچ كس را قدرت آن نيست كه در برابـر صـفات   . شكوه و زيبايي خدا در وصف نگنجد
او چنـان اسـت كـه خـود     . مانند او ستايش اليقي بيابـد  زيبا، احسان بي نظير و كارهاي بي

. از هر زيبايي زيباتر استكساني كه زيبايي را دوست دارند، بدانند كه خداوند . ستوده است
  .»خداوند زيباست« :»إن اهللا جميل«: فرمود پيامبر

آدم را دارا بود، خداوند زيباتر از هر چيز و حتي زيبـاتر   اگر نصف زيبايي بني ÷يوسف
. شـود  هر يك از اسمها و صفتهايش موجب جلب محبت خاصـي مـي  . از خود زيبايي است

اگر به نام جليل او بنگريد، او را دوست . داريد دوست مي اگر به نام كريم او دقت كنيد او را
داريد، اگر در نام تواب او تأمل كنيد، اگر به نام غفور او بينديشيد، به هر يك از نامهايش  مي

شود واوست محبوب ستوده كه به خاطر كاري كه كرده و  دقت كنيد محبتتان به او افزون مي
زيرا هيچ يك از كارهـايش بيهـوده و هـيچ يـك از      شود، هر دستوري كه داده، ستايش مي

ي واقعي حكمت، مصلحت، عدالت، فضل و  حكمت نيست، همه از سرچشمه دستورهايش بي
  .آورد آيد و حمد و ستايشي بر او به ارمغان مي رحمت بر مي

   
ــه حــقٌ ــاد علي ــا لِلعب م

 واجبٌ
يــهِـعـــكــالّ و ال س دَ یٌ لَ

 ائعٌـض
بوا فَبعد ـــذّ ـــهِ أوإن عُ لِ

موا  نعّ
فَبفضــلهِ و هــو الكــريمُ

 الواسعُ
بندگان هرگز هيچ حق واجبي بر او ندارند، و كوچكترين زحمـت و تـالش نـزد او هـدر     

اگر شكنجه شوند مقتضاي عدالت اوست و اگر در نعمت جاوداني در آيند از فضل . رود نمي
  .اوست و اوست كريم روزي دهنده
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م او را تصور كند، چه جاي آن كـه حـق آن را ادا   تواند اين مقا درميان بشر هيچ كس نمي
: اسـت كـه فرمـود    نمايد، آشناترين آفريدگانش بـه او و محبوبترينشـان بـراي او محمـد    

کَ  الأحصی ثناء عليکَ « لی نفسِ دانـم،   ي تو نمـي   هيچ ستايشي شايسته«: »أنتَ كام أثنيتَ عَ
  1»!اي تو چناني كه خود ستوده

داند، او نامها و صفتهايي دارد كـه برخـي از    ق مقام او نميهيچ كس تمجيد و ستايشي الي
إن هللا تسعةً وتسـعين اسـماً مائـة إال    «: ي مقرب و پيامبر مرسلي نمي داند آن را هيچ فرشته

خداوند نود و نه نام دارد كه هر كس آن را بداند به بهشت «: »واحدا من أحصاها دخل الجنة
د، اما اين نود و نه نام را هر كس برشمارد، حفظ كنـد و  او نامهاي ديگري نيز دار 2.»رود مي

  .رسد معاني آن را بداند و به آن عمل كند، به بهشت مي
هر كس در . دارند بنابراين خداوند اسمها و صفتهايي دارد كه به خاطر آن او را دوست مي

كمال خـدا  اگر بنده يكي از صفات . دارتر مي شود آن تأمل كند محبتش به او بيشتر و ريشه
آورد، حال اگر ديگر صـفاتش   را به دل دريابد محبت تمام عيار خدا را برايش به ارمغان مي

ي خـدا   را عيان ببيند؟ و نامها و كارهايش را مشاهده كند، چه خواهد شد؟ آن چه ما درباره
  !يي از دريا هم نيست دانيم درحد قطره و نامها و صفتهايش مي

شناسيم، شناخت ما از او از خالل نامها و صفتهايش  عيني نميي  خدا را از  طريق مشاهده
اند، بازتـاب نامهـا و    است و آن چه از طريق وحي به انسان رسيده و يا در دنياي واقع ديده

و از روي آن چه برايشان كشف شده، چيزهايي را از آن چه بر آنها پوشيده . صفتهاي اوست
و روي او را مشاهده كنند، چه خواهد شد؟ اگـر او را  اگر ذات پروردگار . اند مانده، دريافته

ببينند و جالل وجمال و كمالش را دريابند، در عشق و محبت او داسـتان ديگـري خواهنـد    

                                           
 .بخش الصالة، باب مايقال في الركوع و السجود) 486(صحيح است، به روايت مسلم  - 1
 .اين لفظ از مسلم است. اند روايت كرده) 2677(و مسلم ) 6410(بخاري : صحيح است - 2
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داشت، لذا در بهشت با ديدار او از هر گونه ناز و نعمـت و سـعادت ديگـري منصـرف مـي      
  .شوند

خت و معرفتشان بـه او فـرق   ي شنا جايگاه مراتب بندگان در محبت خدا بر اساس درجه
دانشمندان بيشتر از هر كس خداوند را دوست دارند، زيرا آنهـا از دريـاي پـرتالطم    . كند مي

ي مردم را راهي به شـناخت آن   دانند كه عامه نامها و صفتها و معاني و آثار آن چيزهايي مي
معناي كـريم  . اين دريايي است كه هر چند در آن فرو روند به عمقش نخواهند رسيد. نيست

را چگونه بايد تصور كرد؟ تواب چيست؟ غفور به چه معناست؟ همين طور ايمان به اين كه 
اش، كما اين كه حس شـنوايي و بينـايي دارد، شـنيدن،     يي دارد شايان شكوه و بزرگي چهره

ديدن، سخن گفتن ودوست داشتن و دوست نداشتن از صفتهاي اوست هر كس در اين موارد 
گيرد و بـه   فهمد و محبت او بيشتر در دلش جاي مي ظمت پروردگار را بيشتر ميتأمل كند ع

  .او تعلق خاطر بيشتري پيدا مي كند
پيـامبران بـه همـين سـبب     . عارفترين مردم به خدا كسي است كه بيشتر او را دوست دارد

يـك  در ميان پيـامبران الهـي دو نفـر دوسـت نزد    . ي مردم او را دوست داشتند بيشتر از بقيه
هتـر شـناخته   بودند بيشتر از بقيه محبت خداونـد را در دل داشـتند و او را ب  ) خليل(خداوند 

  .بودند و باالتر از او محمد ÷بودند، آن دو ابراهيم
آيد، نخست با اثبات آن و سـپس بـا    نهال محبت خداوند از انديشه در صفات الهي بر مي

  .همانندي و همساني از آنشناخت آن و آن گاه با نفي كردن تحريف، تعطيل، 
ي عـدم   لذا تأمل و انديشه در نامها صفتهاي خدا جز به كمـك قواعـدي درسـت برپايـه    

دل هر چه بيشتر در نامهـا و صـفتها و   . تعطيل، عدم همانندي و عدم همساني صحيح نيست
هـر لـذت،   . شـود  كارهاي خدا تأمل كند محبتش به صاحب آن صفتها و نامهـا بيشـتر مـي   

چـه  . بـه درياسـت    دماني و شادابي در كنار اين محبت و آثـار آن ماننـد قطـره   آسايش، شا
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شوند، آنان كه صـفات خداونـد را    نصيب مي بسيارند آنان كه از اين ناز ونعمت و سعادت بي
  .كنند، باور ندارند چهره، شنوايي و بينايي، محبت و بغض دارد نفي مي

نده در برابر او، نيازمندي به او، فروتنـي،  از جمله موجبات محبت خدا اظهار ناتواني ب -7
چه نزديك است دلي كـه شكسـته، جبـران    . خشوع، تسليم و فرمانبرداري در برابر او است

يي كه خود را در برابر پروردگارش فروتن كرده، به پيـروزي، مهربـاني و    چه زود بنده! شود
ـ  ! شود روزي نايل مي ي و خاكسـاري در برابـر   محبوبترين دلها نزد خدا دلي است كـه فروتن

اش در مقـام   خداونـد دوسـت دارد بنـده   . خدا در آن جاي گرفته و برآن سلطه يافته باشـد 
  .خاكساري و فروتني به كمال برسد، چرا كه اين حقيقت بندگي و فروتني است

يعني راهي كه هموار شده، از زيادي گام نهادن بر آن پسـت و مهيـا   » طريقٌ معبد«گويند 
محبتش بيشتر مي شود، فروتني . تر باشد بنابراين هر چه بنده در برابر خدا فروتن. شده است

فروتني و ذلت مملـوك در  . چند نوع است، كاملترين آن فروتني حب در برابر محبوب است
كند، ذلت و خاكساري انسـان نـاتوان    برابر مالك، جنايتكار در برابر كسي كه به او نيكي مي

به غذا دادن و پناه دادن اوست، از ديگر انواع خاكسـاري و فروتنـي   در برابر كسي كه قادر 
گمان  بي. شود است وقتي خاكساري و فروتني بسيار براي خدا محقق باشد، محبت بيشتر مي

  . سازد ها را در برابر خدا محقق مي ي اين گونه بنده همه
خاكسـار و   آن كس كه دلش سرشار از محبت خدا باشد، هميشه در پيشگاه پروردگارش
شـود، آن را   فروتن است، به اعمال و رفتارهاي خود هر چند زياد باشد شيفته و فريفته نمي

هر چه را كه به انجام رسانده مساوي با يك نعمـت خـدا   . شمارد، و خود را مقصر ناچيز مي
  . داند نمي
داب خلوت گزيني براي راز و نياز با خدا، خواندن سخنان مبـارك او، ايسـتادن بـا آ    -8

شايان مقام عبوديت در پيشگاه او و طلب مغفرت و اظهار توبه از ديگـر موجبـات محبـت    
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m  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d : خداســت

l )پهلو از بستر خواب برگيرند و با بيم و اميد پروردگارشان را بخواننـد و از  « )16: سجده

«  ¼  ½  ¾  ¿   mº   ¹  ¸      À ، »ايـم انفــاق كننــد  آنچـه روزيشــان داده 
Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á l)آيا كسـي كـه در سـاعات    « )9: زمر

شب در حال سجود و قيام به عبـادت خـدا بپـردازد او از آخـرت بيمنـاك و بـه رحمـت        
آيا دانايـان و نادانـان   : بگو) با كسي كه چنين نيست برابر است؟(پروردگارش اميدوار است 

  .»برابرند؟

  دوست دارد أوندها و منشهايي كه خداكنش

نيكـي كنيـد كـه    « )195: بقـره ( m  ¡  �    ~  }    |  {zl : خداوند فرمـود  -1
دستي مي كند، چرا كـه   انسان به كار نيك و احسان پيش» خداوند نيكوكاران را دوست دارد

  .رسد چون در شمار محسنين درآيد، به محبت خدا مي

خداونـد  « )222: بقره( m¬  «  ª     ±     °   ¯  ®l : همچنين فرمود -2
اين آيه انسان را بر پـاكي و طهـارت بـاطني و    . »گان را دوست دارد توبه كنندگان و پاكيزه
  .كند ظاهري تشويق مي

خداونــد صــابران را « )146: آل عمــران( m  µ  ´  ³  ²l : خــدا فرمــوده -3
  .»دوست دارد

خدا توكـل كننـدگان را   « )159: عمران آل( m  k  j  i  h  gl : نيز فرمود -4
  .»دوست دارد
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: مائده( m  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   ll : فرمود -5
آورد كه  اي مؤمنان هر كس ارشما از دين خود برگردد، خداوند به زودي قومي را مي« )54

وه كـدام اسـت؟چه   ويژگيهـاي ايـن گـر   . »آنها را دوست دارد و آنها نيز او را دوست دارند

 m¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z خصوصياتي دارند؟ 

 l)در برابرمؤمنان فروتن و در برابر كافران، گـردن فـراز هسـتند در راه خـدا     « )54: مائده
چهار صفت را بـراي آنهـا يـاد كـرده     » .جهاد كنند و از نكوهش هيچ نكوهشگري نهراسند

اشان نسبت به مؤمنان، عـزت و گرانمـايگي در برابـر     مهرباني خاكساري و فروتني و: است
  .كافران و وجهاد در راه خدا، همراه با صبر و شجاعت و تحمل سرزنشها

  .او اعالم داشته كه پرهيزكاران را دوست دارد -6
همچنــان كــه عــادالن را نيــز دوســت دارد، آنــان كــه در حــق خــانواده، خويشــان،  -7

إن المقسطينَ عنـداهللا  «:كنند دار آن هستند با عدالت رفتار مي كه عهدهفرمانرواييها و مناصبي 
نُورٍ عن يمين الرحمن، و كلتا يديه يمينُ الذين يعدلون في حكمهم و أهلـيهم  من علي منابرَ 
. عدالت پيشگان بر روي منبرهـايي از نـور در پيشـگاه خداونـد قـرار دارنـد      «: »و ما ولوا

ها، خانواده و فرمانرواييهاي خود عدالت را اجـرا مـي كننـد، بـا     دستاني كه با آن در حكم 
  1.»قدرت پروردگار در پيوند است

  .خداوند آنان را كه در يك صف بسان دژي استوار در راه او مي جنگند، دوست دارد -8
كسي كه نـزد  : سه نفر هستند كه خداوند آنها را دوست دارد«: در سنت آمده است كه -9

مابيشنان، از آنهـا چيـزي درخواسـت      نام خدا و نه به خاطر خويشاوندي گروهي رفت و با
اش را ادا كرد چنان كـه جـز او    كرد، اما آنها به او ندادند، به دنبال آنها مردي پنهاني خواسته

                                           
 .ة اإلمام العادل و عقوبة الجائر، روايت كرده استبخش اإلمارة، باب فضيل) 1827(مسلم : صحيح است - 1
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وخدا كسي از آن آگاه نشد، و گروهي كه شب حركت كردند، تا اين كه خواب برآنهـا غلبـه   
اش را  د از آن ميان يك نفر بلند شد و با اصرار از خـدا خواسـته  كرد، فرود آمدند و خوابيدن

طلب مي كرد و آياتش را مي خواند، و مردي كه در يك گروه نظامي با دشمن روبه رو شد 
و شكست خوردند، او روبه دشمن به پيش تاخت تا كشته شود و يا راهي به رويش گشوده 

  1.»شود
سعد بن ابي وقاص مراقب شترانش : آمده كهدر حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص  -10

هنگامي كه او را ديد گفت از شر ايـن سـوار بـه خـدا پنـاه      . بود كه پسرش عمر نزدش آمد
چرا خود را به شـتران وگوسـفندانت   : فرزند فرود آمد به ديدن پدرش، و به او گفت! برم مي

: درگير باشند؟ گفـت  اي، و مردم را رها كردي تا بر سر حكومت در ميان خود مشغول كرده
خـدا  «: »إن اهللا يحب العبـد التقّـي الغنـي الخفـي    «: گفت از پيامبر خدا شنيدم، مي! خموش

يعني كسي كه از مردم چيـزي نخواهـد،    2.»نياز بي تظاهر را دوست دارد ي پرهيزكار بي بنده
»سي كه دور منظور كسي است كه خواستار بلندي، منصب و مقام در زمين نيست، ك» الخفي

  . ها به عبادت و امور خود مشغول است از ديده

                                           
بخش صفة الجنة، باب ما جاء في كالم الحور العين روايت كرده و گفتـه صـحيح اسـت، نسـائي     ) 2568(ترمذي  - 1
بـه  : اند، حاكم گفته است آورده) 20848(بخش قيام الليل، باب فضل صالة الليل في السفر، واحمد در مسند ) 1615(

آن را ) 2610(اما شيخ الباني درصحيح الجامع الصـغير  . ذهبي به آن معترف است. سائي و احمد درست استاعتبار ن
 .ضعيف دانسته است

 .بخش الزهد و الرقائق آورده است) 2965(مسلم : صحيح است - 2
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ه  «: فرموددر حديث عمرو بن شعيب آمده كه پيامبر -11 ري أثرَ نعمتـأن ي إن اهللا يحب
روي و  بدون زياده 1.»ي خود را ببيند خداوند دوست دارد آثار نعمتش بر بنده« :»علي عبده

كر شد، به عالوه راه ميانـه را پـيش بگيـرد و بـر     تكبر و خودپسندي با شرايطي كه پيشتر ذ
  .نفس خويش بخل بورزد

از ابوحازم بن دينار و او از ابوادريس خوالني نقل است كه به مسجد دمشق رفـتم،   -12
در آن جا جواني ديدم با دنـدانهاي بـراق و سـفيد، مـردم دور او حلقـه زده بودنـد، وقتـي        

پـس از آن  . معاذ بن جبـل اسـت  : اين كيست؟ گفتندكردند، يك نفر پرسيد  اختالفي پيدا مي
سـپس بـر او   . خواند، منتظر ماندم تا نمازش تمـام شـود   نزدش رفتم، مالحظه كردم نماز مي

آيا بـه خـاطر   : گفت. به خدا سوگند من به خاطر خدا تو را دوست دارم: سالم كردم و گفتم
را گرفت و مرا به خود نزديك  الي عبايم. بله: به خاطر خدا؟ گفتم: گفت. آري: خدا؟ گفتم
وجبـتُ حمبتـی «: شنيدم كه خداوند فرموده است مژده باد، من از رسول خدا: كرد و گفت

من محبت خود را بر كساني «: »للمتحابنيَ فیَّ واملتجالسنيَ فیَّ واملتزاورين فیّ و املبتاذلني فیّ 
كنند، بـه ديـدن    منشيني ميكه به خاطر من همديگر را دوست دارند، و به خاطر من با هم ه

  2.»ام كنند، واجب كرده روند و به هم بخشش مي هم مي
پس دوستي به خاطر خدا، همنشيني و همكاري براحسان و پرهيزكاري، سفارش همديگر 

از اين قبيل است داستان مردي .به درستي و شكيبايي موجبات رسيدن به محبت به خداست
ي مادي، شـغلي و شـركتي    ر روستايي دور بود، و رابطهاش را كه د كه يكي از برادران ديني

                                           
احمـد در   بخش األدب، باب ما جاء إن اهللا يحب أن يري أثر نعمته علي عبـده، و ) 2819(ترمذي : صحيح است - 1

ي حسن ذكـر   آن را با درجه) 1887(ي  الباني در صحيح الجامع به شماره. اند از ابوهريره روايت كرده) 8045(مسند 
 .كرده است

بخش الجـامع، بـاب ماجـاء فـي المتحـابين فـي اهللا، و احمـد در مسـند         ) 1779(مالك در موطا : صحيح است - 2
 .آن را صيحح معرفي كرده است) 4331(ي  لجامع به شمارهالباني در صحيح ا. اند روايت كرده) 21525(



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

393

إن اهللا «: يي را فرستاد تا به او بگويـد  خداوند فرشته. بيشنان نبود، به خاطر خدا زيارت كرد
هر 1.»خداوند تو را دوست دارد، همان طور كه تو او را دوست داري« :»قدأحبّک كام أحببتَهُ 

بَّ رجـالن ما حتا«: فرمود دا نزديكترند، پيامبرچقدر محبت ميان مؤمنان بيشتر شود، به خ
هم حبّاً لصاحبفی اهللا إال كانَ أحبُّ  هر دو نفري كه به خاطر خدا همديگر « :»هام إلی اهللا أشدَّ

   2.»را دوست بدارند، محبوبترينشان نزد خدا آن است كه بيشتر رفيقش را دوست دارد
يكي از ياران پيامبر هرگاه . وست داردهايي در قرآن هست كه خداوند آن را د سوره -13

خوانـد، يـا    ي ديگري را مـي  ي اخالص را و سپس سوره كرد پس از فاتحه سوره امامت مي
ازا و بپرسيد چرا چنين : فرمود. به پيامبر خبر داد. ي اخالص را مي خواند گاهي فقط سوره

مـن دوسـت دارم   چون اين سوره صفت رحمان در آن هست و : كند؟ از او پرسيد، گفت مي
صـمد آن  . احد و صمد آن است كه پايه و خواستگاه نيازهاي مخلوقات است. آن را بخوانم

. است كه توخالي نباشد، آن است كه نظير ندارد، نه فرزندي دارد و نه بـه دنيـا آمـده اسـت    
بُّه«: پيامبر فرمود    3.»به او بگوييد خدا او را دوست دارد« :»أخربوه أنّ اهللا حيُ

 ي پيـامبر  ز جمله كارهاي ديگر كه خداوند دوست دارد، اين است كه از فرمـوده ا -14
لـه علـی «: شود فهميده مي أحبُّ الناس إلی اهللا أنفعهم, و أحبُّ األعـامل إلـی اهللا رسورٌ تُدخُ

, و ألن أمشـی مـع أخٍ فـی  , أو تقضی عنه ديناً أو تَطردُ عنه جوعاً , أو تكشفُ عنه كربةً مسلمٍ
ترين مردم نزد خـدا   دوست داشتني« :»مِن أن اعتكف فی هذا املسجد شهراً  إلیَّ  حاجةٍ أحبُّ 

                                           
 .بخش البر و الصلة، باب في فضل الحب في اهللا، روايت كرده است) 2567(مسلم : صحيح است - 1
بـه  ) 2/325(و ابـن حبـان درصـحيحش    ) 2899(ي  به شـماره ) 3/193(طبراني در معجم أوسط : صحيح است - 2

) 5594(الباني درصحيح الجامع . اند روايت كرده) 7323(ي  به شماره) 4/289( و حاكم در مستدرك) 566(ي  شماره
 .آن را صحيح دانسته است

بخـش  ) 813(و مسـلم   بخش التوحيد، باب ما جاء في دعـاء النبـي  ) 7375(به روايت بخاري : صحيح است - 3
 .صالة المسافرين، باب فضل قراءة قل هواهللا احد
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ترين كار نزد خدا اين است كه مسلماني را شاد كنيـد،   سودمندترين آنهاست، دوست داشتني
اش را برطـرف   يا غم و اندوهي از دوش او برداريد، يا بدهي او را پرداخت كنيد يا گرسنگي

تر اسـت از   ك برادر ديني براي رفع نيازش بروم، برايم دوست داشتنيسازيد، و من اگر با ي
  1.»!نشيني اختيار كنم اين كه يك ماه در اين مسجد گوشه

 :»أحسـنهم خُلقـاً  «: پرسيدند محبوبترين بندگان نزد خدا كيست؟ فرمـود  از پيامبر -15
  2.»ترين آنهاست خوش رفتارترين و با اخالق«

فروش، قضاوت ومطالبه با آساني و همراه با بخشش صورت  خداوند دوست دارد خريد و
رحمت خداوند بر كسي كه «: »رحم اهللا رجالً سمحاً إذا باعَ و إذا اشرتی و إذا اقتضی«: گيرد

   3.»دهد در خريد، فروش و قضاوت نرمي و بخشش نشان مي
از هـر   سخن آخر اين كه خدا رفتارها و كردارهاي زيبا و نيـك را دوسـت دارد و متنفـر   

اميـد اسـت كـه محبـت     . گونه رفتار و كردار ناآشنا به طبع انسان و هر گونه معصيت اسـت 
اش را برايمان از هر چيز ديگري محبوبتر گرداند و ما  خويش را روزي ما بگرداند و دوستي

  !كنند را از شمار آنان گرداند كه به آن چه خداوند دوست دارد، عمل مي

                                           
روايـت كـرده، و هيثمـي در    ) 13646(ي  به شماره) 12/453(طبراني در معجم كبير . حديث مورد پسندي است - 1

در سلسله راويان اين حديث مسكين بن سراج ديده مي شود كه او : آن را آورده و گفته است) 8/191(مجمع الزوائد 
 .آن را پسنديده است) 176(الباني در صحيح الجامع . ضعيف است

روايت كرده و شيخ البـاني در صـحيح الجـامع    ) 471(ي  به شماره) 1/181(جم كبير طبراني در مع: صحيح است - 2
 .آن را صحيح دانسته است) 179(
 .بخش البيوع، باب السهولة و السماحة في الشراء و البيع روايت كرده است) 2076(بخاري : صحيح است - 3
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  محاسبه

  

  محاسبهاهميت و جايگاه 
ي نفس و بازخواست از آن در اين دنيا بسيار مهـم اسـت، نفـس بـدون محاسـبه       محاسبه
يابد، هر كس امروز به اين قاعده عمل كند، فردا در امان خواهـد بـود، محاسـبه     صالح نمي

عبارت از اين است كه در نفس خويش تأمل كنيد و به جوانب گونـاگون آن نظـر افكنيـد،    

¿  m  À  :رستگاري بدون محاسبه امكانپـذير نيسـت  . را بشناسيدعيبها و ايرادهاي آن 

   Ð  Ï  Î         Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  Â  Ál )ــه  )6: مجادلـــ
اند و خـدا   اند و آن را از ياد برده روزي كه خدا همگان را برانگيزد از اعمالي كه انجام داده«

  .»هر چيزي شاهد استآن را ضبط كرده است آگاهشان سازد، خداوند بر 
  :شود محاسبه با تأمل و انديشه در اين متون و ايمان داشتن به آن ناشي مي

 m  |   {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p
   d   c  b  a  `  _  ~  }l )در آن روز مردم پراكنده از « )8 - 6: زلزله

اي كار نيك كرده باشـد   ي ذره زههر كس به اندا. تا نظاره گر اعمالشان باشند. گورها برآيند
اي كار بد كرده باشد كيفر آن را خواهـد   ي ذره و هر كس به اندازه. پاداش آن را خواهد ديد

m  S  R  Q  P   O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ، »ديد

  ]  \  [  Z  YX  W    V  UTl )در آن روز كــه هــر « )30: آل عمــران
اي  و بد خود را حاضر يابد، آرزو كند كه كاش بين او و عمل بدش فاصـله كس كردار نيك 

  .»دهد نواز شما را از خودش بيم مي بعيد در ميان بود، خداوند بنده
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با ايمان به روز واپسين و اين كه خداوند به بازخواست مخلوقات مي پردازد، مي توان بـه  
ين روند در روز رستاخيز هوشـيار كـرده   خداوند ما را از ا. امر محاسبه و اهميت آن پي برد

ــت  m   Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Êl : اسـ
گرديد بترسيد كه به هـر كـس جـزاي آنچـه      از روزي كه به سوي خدا باز مي« )281: بقره(

  .»كرده است داده شود و به آنها ستم نخواهد شد
نامها و صفتهاي خدا و اين كه او مراقب و مسلط و آگـاه بـر   تواند از ايمان به  محاسبه مي

خـدا شـاهد اعمـال مـا اسـت، نويسـندگان       . شـود  ي اعمال هر كس است، ناشـي مـي   همه

m     q  p    o  n : بزرگمنشي بر ما مـأمور كـرده تـا اعمـال مـا را برشـمارند      

  a`  _      ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s  r
fe   d  c  b    k  j  i   h  gl )ي اعمال عرضه شود  آنگاه نامه« )49: كهف

ايـن  ! واي بـر مـا  : گويند ترسند و مي و گنهكاران را خواهي ديد كه از آنچه در آن است مي
نامه چيست كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را از قلـم نينداختـه و آن را بـه حسـاب آورده     

  .»پروردگار تو به كسي ستم نخواهد كرد .ي اعمال خود را حاضر خواهند ديد است و همه
يي كه انسان از بهر آن آفريده شده، محاسبه ناشـي   همچنان كه از ايمان به هدف و خواسته

~  �  ¡  ¢  m : اين كه انسان بداند چرا و براي چه خلق شده است. شود مي

  §  ¦  ¥  ¤   £l )خلـق   آيا گمان كرديد كه ما شما را به بازيچه« )115: مؤمنون

آيـا  « )36: قيامـة ( m   o  n    m  l    k       jl ، »گرديـد؟  كرديم و به سوي ما باز نمي
  »شود؟ كند، به حال خود رها مي انسان گمان مي

ايمانـدار  .ي ايمانداران، خصلت يكتاپرستان و عنوان فروتنـان اسـت   ي نفس شيوه محاسبه
طلبد،  كند، و براي گناهش پوزش مي پرواي پروردگار خود را دارد، خويشتن را محاسبه مي
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بسـيار بـه   . داند كه نفس پرخطر است، درد بدفرجام، فريب بزرگي و شر زيـادي دارد  او مي
كند، به هوا و هوس گرايش دارد، راهنماي جاهل اسـت، صـاحبش را بـه     كار ناباب امر مي

د انسـان را  بسيار مشتاق لهو است، مگر خدا به مرحمت خو. سازد سوي تباهي  رهنمون مي
كند، هر كـس   از  شر آن رها كند، نبايد افسارش را به هوا و هوسش بسپارد، زيرا طغيان مي

شود، سر از اخالق  اخالقي دامنگيرش مي دنبال خواهشهاي نفس بيفتد، هر گونه زشتي و بي
رود، چشمداشــتهاي نفــس شــگفت،  آورد، در كارهــاي ناشايســت فــرو مــي پســت در مــي

هـر كـس اجـازه    . گرايشهايش پرخطر و آفتها و زيانهايش بسيار است بدكاريهايش عجيب،

m : گيـرد  ي نفس فراگير شود واز حد بگذرد، روز رستاخيز در جحيم جاي مـي  بدهد سلطه
  »    º  ¹    ¸  ¶  µ    ´   ³   ²  ±   °  ¯  ®l )آن كــس « )39 - 37: نازعــات

¼  ½  m : و بـرعكس » در دوزخ مقام داردترديد  كه به طغيان زندگي دنيا را مقدم داشته بي

  Ê     É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾l ) ــات  41 - 40: نازعــ

آنكس كه از ايستادن نزد پروردگارش ترسـيده و نفـس را از هـوا دور داشـته باشـد در      «)
  .»بهشت مقام يابد

  محاسبه در قرآن

m  Q  P  O  N  M : اسـت سفارش نمـوده    خداوند در اين آيه ما را به محاسبه

  e  d      c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  ZY  X  WV  U  T  S   R

  l  k  j     i  hg  fl )اي مؤمنان از خدا بترسيد، « )19 - 18: حشر
هر كس بايد بنگرد كه براي فردايش چه پيش فرستاده است و از خدا بترسيد كه خداوند از 
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اني نباشيد كه خدا را از يـاد بردنـد و خـدا نيـز بـه خـود       همچون كس. كردارتان آگاه است
  .»فراموشي گرفتارشان كرد و آنها نافرمانند

»يعني هر كس به نفس خويش بنگرد، فكر كند و در آن انديشه نمايد» لتنظر نفس.  
خداوند بندگان ايماندارش را به هر چه كـه ايمـان   «: گويد شيخ عبدالرحمن بن سعدي مي

كند، از قبيل پايبندي به تقواي الهي در نهان و آشكارا  دمند باشد سفارش مياقتضا كند و سو
و در هر حال و هر موقعيتي، رعايت دستورهاي خداوند و ايـن كـه بنگرنـد چـه چيـز بـه       

ي خـود بـه ثبـت     سودشان است و چه چيزي به زيانشان و چه كارها و اعمالي در كارنامـه 
اند كه به ضررشـان اسـت، و    چه اعمالي مرتكب شده و. اند كه برايشان سودمند است رسانده

خواهد كه به زيانشان باشد، اگر آخـرت را   اين كه بدانند خداوند هيچ گاه چيزي از آنها نمي
ي توجه دلهايشان قرار دهند و براي اقامـت در آن جـا همـت     در برابر ديدگان خود، وجهه

كننـد، و   رسانند، بيشتر تالش مي ان ميكنند، در راستاي افزايش حجم كارهايي كه آنها را بد 
خود را از هر گونه بازدارنده يا موانعي كه آنها را از سير در اين راه متوقف يا منحرف سازد، 

ي اعمال و رفتارهايشان آگاه است و هيچ چيز بر او  كنند، واگر بدانند كه خدا بر همه رها مي
رود، كوشش و تكاپو را بـر خـود    ر نميماند و هيچ تالش و همتي نزد او به هد پوشيده نمي
  .»بينند واجبتر مي

ي نفس يك اصل به شـمار   اين آيه براي محاسبه«: ي ياد شده مي گويد ي آيه  شيخ درباره
آيد، انسان بايد نفس خويش را دريابد، اگر درآن لغزشي حس كند، براي رفع آن و توبه،   مي

توجه شـود در يكـي از اوامـر خـدا كوتـاهي      و روگرداني ازعوامل آن زود اقدام كند، اگر م
ورزيده براي جبران و تكميل آن هرچه در توان دارد، به كار گيرد و از خـدا كمـك بطلبـد،    

گمان شرم به  اش در حق خدا را با احسان و منتهاي خداوند بر او مقايسه كند كه بي كوتاهي
دارد، شـبيه   وشـيده نگـه مـي   غفلت بنده از اين امر خيلي چيزها را از ديدگانش پ. بار آورد
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شود كه خدا را فراموش كردنـد و از يـادش غافـل شـدند و حقـش را برپـاي        مردماني مي
مندي خود و برخورداري از شهوتهايشان روي آوردنـد، امـا موفـق     نداشتند و به سوي بهره

و روي كشـيد   يي نبردند، حتي مصلحت خود را از ياد بردند؛ كارشان به زياده نشدند و فايده
عاقبت هر دو سراي دنيا وآخرت را باختند و چنان در ضرر غرق گشتند كه هرگـز امكـان   

  .»اند جبران نخواهد داشت، چون خود فاسق

m  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í : خداونــد در كتــاب گرانقــدرش فرمــود   

   Õ  Ôl )اي مؤمنان همگي به سوي خدا باز گرديد تا رستگار شـويد « )31: نور. «
است انسان به نفس خود بنگرد، به وضعيت خويش فكـر كنـد، آن را ارزيـابي    پس شايسته 

محاسـبه خـود انسـان را بـه توبـه      . كند و اگر كوتاهي و تقصيري در كارش هست توبه كند

 m  e  d  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z   yl : رساند مي
كننـد و   دا را ياد ميهاس شيطاني شوند خ پرهيزگاران وقتي گرفتار وسوسه« )201: اعراف(

آن چنان كه دو شريك در پايان كار شراكت به حساب و كتاب كارهـا و  » .يابند بصيرت مي
تر از آن خويشتن را محاسبه كند تـا در   تر و جزئي پردازند، انسان بايد سخت اعمال خود مي

  1.شمار پرهيزگاران درآيد
هـيچ كـس را بيشـتر از    «: نقل است كه ابوبكر در هنگام وفات به او گفت لاز عايشه

سـخنش را بـاز    ل، سپس پس از اندكي پرسيد؟ چـه گفـتم؟ عايشـه   »عمر دوست ندارم
  ».تر از عمر نيست هيچ كس براي من گرامي«: و او اين بار گفت: گفت

                                           
 .است اين سخن را آورده) 1228(ي  به شماره) 2/580(هناد در الزهد  - 1
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ي ديگر  بنگريد چگونه پس از پايان سخنش در آن دقت كرد و يك كلمه از آن را به كلمه
  1.دانست تر مي ر، دقيقتر و براي مقصودش درستت عوض كرد، چون آن را مناسب

دارد، به خـاطر خـدا آن را     انسان ايماندار امر نفس خود را به عهده«: حسن بصري گفت
دهد، بازخواست روز واپسين بر مردماني كه در دنيـا خويشـتن را    مورد بازخواست قرار مي

انـد، سـخت    را ناديده گرفتـه  كنند، آسان است و براي كساني كه در دنيا اين امر محاسبه مي
شود كـه آن را دوسـت    گاهي مؤمن به ناگاه با چيزي روبه رو مي«: خواهد بود، سپس گفت

امـا  . به خدا من به تو نياز دارم و خيلي برايم مفيد و موردپسـند هسـتي  : دارد، اما مي گويد
ز از دستش مي بين من و تو مانع ايجاد شده است، و آن چي! بعيد است تو را بردارم! هيهات

  2.»!آيد؟ گويد به چه كارت مي كند و به آن مي رود، سپس به نفس خويش مراجعه مي
يي است از بازخواست انسان از نفس خود درباره ي چيزي كه برايش پيش  اين تنها نمونه

شود، اما آن را رها مي كند، زيرا بـه مصـلحت    نشيند و خواستار آن مي آيد و به دلش مي مي
گويد ايـن   كند و مي دهد، و به نفسش مراجعه مي و آن چيز را از دست مي«. تآخرتش نيس

  .و با تأكيد مي گويد هرگز ديگر بار به آن فكر نمي كند» !!خواستي؟ را براي چه مي
بيرون رفتـه بـودم او وارد    سكايت مي كند روزي با عمر بن خطابح سانس بن مالك 

اميـر  ! بـه بـه  ! اي اميرالمـؤمنين «: گفت م كه مييي شد و من از بيرون صدايش را شنيد خانه
او  1.»!دهد به خدا سوگند بايد تقواي خدا پيشه كني و از او بترسي واال عذابت مي 3المؤمنين

                                           
نمايد، لذا بايـد   و اين گونه سخن گفتن از چنان شخصيتي بعيد مي. كرد را استثنا مي تر آن بود كه پيامبر شايسته - 1

 )م( .ي ترديد به چنين روايتهايي نگاه كرد با ديده
، )307(ي  بـه شـماره  ) 1/103(، ابن مبـارك در الزهـد   )35209(به شماره ي) 7/188(ابن ابي شيبه در كتابش  - 2

انـد، ابـن    روايـت كـرده  ) 6917(ي  به شـماره ) 31/531(ومزي در تهذيب الكمال ) 2/157(ابونعيم در حلية االولياء 
 .آن را آورده است) 3/234(جوزي در صفة الصفوة 

 ).م. (در مقام عبرت و توجه به دل كه مبادا دچار غرور شود - 3
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داد كه اين لقب اميرالمـؤمنين   با آن ايمان و تقوا كه بدان مشهور است به نفس خود تذكر مي
  .بخشد سازد و او را هيچ سودي نمي يدر پيشگاه خدا هيچ نيازي را برايش برآورده نم

سوگند بـه نفـس   « )2: قيامه( m  c    b  a  `  _l ي اين آيه  حسن بصري درباره
منظورم از : كند انسان مؤمن هميشه و در همه حال خود را سرزنش مي«: گويد مي» مالمتگر

بود؟ چرا  اين حرف چه بود؟ آن خوراك را كه خوردم يا آن نوشيدني را كه نوشيدم بهر چه
كند و نه بـه   گذرد و نه خود را سرزنش مي چنين كردم؟ اما انسان بدكار از كنار همه چيز مي

  .»انديشد نفس خويش مي
گويـد تـو    يي كه به نفس خود مي رحمت خدا بر آن بنده: گويد) رحمه اهللا(مالك بن دينار 

را مرتكـب شـدي؟    تو فالن گناه -يعني اشتباهاتي كه مرتكب شده -بودي كه چنان كردي؟
گيـرد،   پردازد و آن را تحت مراقبت خود مي تو فالن كار را كردي؟ سپس به سرزنش آن مي

  2.ي نفس اين چنين است گرداند، محاسبه كتاب خدا را مالزم و همراهش مي
تر از سلطان غاصب و شريك آزمند خـود   انسان پرهيزكار سخت«: ميمون بن مهران گويد

  .»كند را محاسبه مي
خودم را در بهشت تصـور كـردم كـه از    «: گويد راهيم بن تيمي نيز در اين باره چنين مياب
نوشـم و بـا دوشـيزگانش همـاغوش      خورم، از جويبارهايش مي هاي رنگارنگ آن مي ميوه
ي آن  شوم، سپس خود را در آتـش دوزخ تصـور كـردم كـه از غـذاي سـمي و كشـنده        مي
. كـنم  زنجيرها و يوغهايش دست و پنجه نرم مـي نوشم و با  خورم، از چرك وكثافتش مي مي

مي خواهم به دنيا باز گردانده شـوم  : خواهي؟ گفت اي نفس چه مي: آن گاه از نفسم پرسيدم

                                                                                                           
) 3/292(و ابن سعد در طبقـات كبـري   ) 1/115(در الزهد  احمد) 1800(ي  به شماره) 2/992(مالك در موطا  - 1

 .اند روايت كرده
 .روايت كرده است) 1/281(احمد در الزهد  - 2
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آرام و مطمئن باش و كار كن تا در بهشت در آن شادماني و سعادت : و كار نيك بكنم، گفتم
  1.»باشي

شود، زيـرا   بيماري قلب از نفس ناشي مي بيشتر«: گويد ابن قيم در كتاب إغاثة اللهفان مي
شود و نخستين عضو كـه   تمام مواد فاسد در نفس گرد آيد، سپس به ديگر اندامها پخش مي

  2.»به آن مي رسد قلب است
الحمد هللا نَستعينه و نَستهديه و نَسـتغفره و  «: گويد پيامبر خدا در رابطه با اين موقعيتها مي

سپاس براي خدا، از او ياري، هـدايت و  «: »نا و من سيئات أعمالنانعوذُ باهللا من شُرور أنفس
  3.»بريم خواهيم و از شر و شور نفس و كارهاي نادرست به او پناه مي مغفرت مي
به طور عموم از شر نفس و از شر اعمال و ناپسنديها و كيفرهاي ناشي از آن بـه   پيامبر

تباهات نفس و كارهاي نادرست را بـا هـم آورده   در اين فرموده بديها و اش. برد خدا پناه مي
برم و  نخست اين كه  از اين گونه اعمال به تو پناه مي: شود است كه دو نكته ازآن فهميده مي

از شـر و  «: رساند، زيرا او فرمـود  دوم منظور كيفر كارهايي است كه به صاحب آن زيان مي
  .»بريم بدي نفس و بديهاي كارهايمان به خدا پناه مي

از صفت نفس و عمل آن يا از كيفرها و موجبات آن به خدا پنـاه بـرد، كـار زشـت زيـر      
لذا از هـر دو  . آورد ي شر نفس است، زيرا نفس بد سرشت كار زشت را حاصل مي مجموعه

  .به خدا پناه جست

                                           
 .روايت كرده است) 4/211(ابونعيم در حلية االولياء  - 1
 .1/74اغاثة اللهفان، : ك. ن - 2
بخـش الجمعـة، بـاب كيفيـة     ) 1404(ي بخش النكاح، باب في خطبه النكاح، نسـائ ) 211(ابوداود : صحيح است - 3

اند، شـيخ البـاني    روايت كرده) 3712(بخش النكاح، باب في خطبة النكاح، و احمد در مسند ) 2202(الخطبة، دارمي 
 .در صحيح سنن ابوداود آن را تصحيح كرده است
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سـالكان راه خـدا بـا وجـود     . به همين خاطر بايد هر دو را تا فرصت هست محاسبه كرد
ي ميـان قلـب و پروردگـار را     هايشان اتفاق نظر دارند كه نفس رابطه شيوه اختالف راهها و

كند و كسي به خدمت خدا نمي رسد مگر پس از تسلط بر نفـس و بازداشـتن آن از    قطع مي
گروهي نفس بر آنها چيره شـده و كنتـرل آنهـا را در    : از اين ديدگاه مردم دو گروهند. بدي

و خود مطيع نفس بدكار امر كننده به بـدي و تحـت   . استاختيار گرفته و به نابودي كشانده 
و ديگري گروهي كه بر نفـس خـود سـلطه    . اند و طبق خواست آن عمل مي كنند فرمان آن

  .لذا نفس مطيع و گوش به فرمان آنهاست. اند يافته و آن را در اختيار گرفته
نفس اسـت، هـر    پايان سفر طالبان حق تسلط بر«: يكي از حكيمان اهل ايمان گفته است

كس نفس خود را درا ختيار بگيرد و تحت فرمان خود در آورد، موفق و رستگار شده است 
  .»شود بيند و هالك مي و هر كس زير فرمان و سلطه ي نفس در آيد، زيان مي

 m    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹    ¸  ¶  µ    ´   ³   ²  ±   °  ¯  ®
     É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Êl )آن كس كه به طغيـان زنـدگي   « )41 - 37: نازعات

ترديد در دوزخ مقام دارد، آن كس كه از وقوف پروردگارش ترسيده و  دنيا را مقدم داشته بي
  .»نفس را از هوي دور داشته باشد در بهشت مقام دارد

 مسلمان بايد خود. دهد هر كس خود را محاسبه نكند خير و نيكي بسياري را از دست مي
ها دوري كند، به ويژه مسلمانان اهل علم، چرا كه هر كـس   را از محرمات نگه دارد، از شبهه

يي به او نمي رساند، زيرا علم براي عالم ماننـد   نفس خود را كنترل نكند، علمش هيچ فايده
يـي بـرايش دارد؟ يـا ماننـد      اسلحه براي مجاهد است، اگر از آن استفاده نكند، چـه فايـده  

  رساند؟ ره شده براي انسان گرسنه، اگر آن را نخورد، چگونه او را سود ميغذاهاي ذخي
ي و السيف حاولُ نيلَ المجد

مغمد  
و يأملُ إدراك العال و هو 

نائم  
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خواهد به بزرگي و شرف دست يابد، و اميـدوار اسـت    يعني با شمشير خفته در غالف مي 
  !تبه بلندي و جاه برسد، در حالي كه خوابيده اس

محاسبه رسيدن به مقصد ممكن نيست، آن كس كـه نفـس خـود را از چيـزي كـه       پس بي
كند دور نسازد و از زشتيها باز ندارد و حفظ نكنـد، رو بـه تبـاهي     دار مي انسانيت را خدشه

  .رود مي
كساني كه با تكيه بر علمي كه دارنـد نفـس خـود را    . ي ديگر فضيلتهاست حفظ نفس پايه

اين آفتي است كه برخي طالبان علم به آن گرفتار مـي   -كنند ا كنترل نميكنند وآن ر رها مي
مانند، و از اين نظر چه بسا نادانان يا اشـخاص   ي خود در اين دنيا باز مي از محاسبه -شوند

اند، لـذا بـه حسـاب و بررسـي      كنند كه كوتاهي كرده عامي بهتر باشند، زيرا آنها احساس مي
اهل علم با چنان رفتارهايي در باتالق زشـتيها و صـفات منفـي از    پردازند، اما برخي از  مي

  .قبيل حسد، پيروي هوا و هوس و اميتاز و تبعيض در فتوا مي افتند
يـي كـه ايـن     با توجه به آفتهايي كه متوجه دانشمندان و دانش پژوهان است، بايد محاسبه

منـد   ا محاسبه هم خود بهـره زيرا ب. تر باشد رسانند، بسيار سخت قشر براي خود به انجام مي
روند  كنند، اما اگر خود را محاسبه نكنند به بيراهه مي و هم مردم از آنها استفاده مي. شوند مي

كند، اما دانشمند و  كسي از شخص نادان پيروي نمي. كشند و ديگران را نيز به دنبال خود مي
  !شود باز بماند، تباه مي ي نفس كند اگر از محاسبه عالم ديني كه خود را الگو معرفي مي

رِ اهلفوةَ و اخلطبَ  لـزلـاک الـــأهيا العاملُ إي واحذَ
 !للـاجل

ست فوةُ العامل مَ قِ ـلـی اخلف ـبحَ ا أصـهـإذ ب عظمةٌــــهَ
ثَل  !مَ

تِهِ ع لّ لَی زِ ُمـــــمـو عَ ا مَن أخطأ و ـها حيتـبـف دهتُ ج هبِ
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لّ  زَ
ل يسرت علیَّ الع تیـالتَقُ  بَل هبا حيصلُ فی العلم اخللل لمُ زلّ
 بَلـناس جَ ـداهللا و الـی عنـفَه رةًـقـحـإن تكن عندک مست

ت  لّ ـأمرِ و جـن الـا دقَّ مـكلّ م م فیـعالـه الـعـبـليس مَن يَ
هلـاحـی فـإن أت هلهـه جــعُ عنـدفـمثل مَن ي  شةً قيل قَدجَ

ه قـانظر األنجمَ مَ بلـهتَ  یـا و هـن رأهـمَ  تــطـام سَ  وی ملَ يُ
تـس بـفإذا الشم  ا كلّ الوجلـلقُ هلَ ـل اخلـجو فةًــاسـك دَ

هـو تَراءت نَحوها أب فی انزعاجٍ و اضطرابٍ و  مــصارُ
 وجل

ها ن نقصِ م مِ  بلـا السـنهـمةً مِ ـلـفَغَدت مُظ و رسی النقصُ هلَ
لـم فـالـعــذا الــو ك ف هِـتـی زّ و  راً ـمَ طَ ـالـعـتنُ الـيَ

 !لّ ـضـيِ 
  
لغزش عالم سنگين ! اي عالم از لغزش و اشتباه و مصيبت بزرگ برحذر باش، بترس: عنيي

كنند، به آن استناد  آنها بر لغزش و خطاي او تكيه مي./ كنند است، زيرا مردم از او پيروي مي
ن علمـت  پوشاند، اين چنـي  نگو علم اشتباهم را مي./ افتند كنند، لذا به اشتباه و لغزش مي مي

اگر اشتباهت به نظر خودت ناچيز است، نزد خدا و براي مردم مانند ./ شود دار مي نيز خدشه
كند،  كسي كه در هر امر كوچك يا بزرگ از دانشمند و شخص عالمي پيروي مي./ كوه است

اش به دادش برسد و اگر كار زشتي انجـام دهـد، بگوينـد نـادان      مثل كسي نيست كه ناداني
امـا اگـر خورشـيد    ./ كنـد  ها دقت كنيد، هر چند بيفتند، كسي توجهي نمـي  ارهدر ست./ است

بـا  ./ ترسند شوند و مي كمرنگ يا گرفته شود، مردم به خاطر آن به شدت نگران و آشفته مي
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رسـد،   نقص خورشـيد بـه آنهـا نيـز مـي     ./ دوزند ناآرامي، پريشاني و ترس به آن چشم مي
و عالم ديني نيز اين چنين است، اگر اشتباه كنـد تمـام   دانشمند ./ شود راههايشان تاريك مي

  !دنيا را گرفتار و گمراه مي كند
هايي از بـه گمراهـي كشـاندن مـردم بـا فتواهـاي سـهل         در اين روزگار كم نيستند نمونه

شوند  خود را محاسبه نمي كنند، در نتيجه به لغزشها دچار مي! ي برخي از اين كسان انگارانه
اند و آنها به نـام ديـن از آن چشـم     افتند كه بدخواهان برايشان نصب كرده و در دامهايي مي

  .اند پوشيده
و بازخواست قرار دهند، چه آنهايي كه خود را   مردم همه الزم است خود را مورد محاسبه

دانند و چه آنهايي كه در مسير علم و فن نيستند، آن كس كه علمي كسب كرده بايد  عالم مي
يا به آن عمل كرده است؟ و آيا براي خدا آن را اجرا مي كنـد؟ آن را تبليـغ   از خود بپرسد آ

پوشاند؟ در آن كوتاهي كرده است؟ آيا با علمش خدا را عبادت كرده اسـت؟   كند؟ يا مي مي
آن را درست به مردم ياد داده است، يا مصلحت برخي را دخالت داده و به پنـدار خـود در   

سي كه دانشي كسب نكرده بايد از خود بپرسد با اين حال بعضي جاها تسامح داشته است؟ ك
نهد؟ چگونه به علم برسد؟ تـا   ي علم گام مي چگونه خدا را عبادت كند؟ چه هنگام به حوزه

  ...و ... ماند؟ چگونه چيزي ياد بگيرد؟ از كجا شروع كند؟ اطالعي مي كي در بي
خواند، و پروردگار به  يا فرا ميبا اين همه نفس انسان را به سركشي و برگزيدن زندگي دن

خوف از او و بازداشتن نفس از هوس، دعوت مي كند و قلب در كشاكش بين ايـن دو يـك   
  .يابد، و اين جاست جايگاه آزمايش و محنت بار به اين و ديگر بار به آن يكي تمايل مي

  .هنفس مطمئنه، لوامه و نفس امار: خدا در قرآن نفس را به سه صفت وصف كرده است
وقتي با ياد نام خدا آرام گيرد و آسوده گردد و به او توكل كند و مشتاق ديدارش شود، به 

  : گويند جوار او انس گيرد، نفس مطمئنه است، اين است كه هنگام وفات خطاب به آن مي
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 m   a   `       _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Ql 
خشنود و پسنديده به سوي پروردگارت باز گـرد و  ! اطمينان اي نفس با« )30 - 27: فجر(

  .»در مسلك بندگان من وارد شو و در بهشت قدم بگذار
اند، نفس مطمئنه آن است كـه بـا    ي الهي اطمينان و آرامش خاطر يافته ايمانداران به وعده

وار كرده و توكل بر خدا و ايمان به اين كه خدا پروردگار اوست، دل را به دستورهاي او است
به طاعتش گردن نهاده و به ديدارش يقين يافته است، اين نظر ابن عبـاس، قتـاده، حسـن و    

  .مجاهد است
ي طاعت و ذكر خدا و پيـروي از   طمأنينه در اصل آرامش و استقرار است، نفس در نتيجه

  .اوامرش آرام گرفته است وجز از اين طريق آرامش نخواهد داشت
مان به ديدارش اطمينان خاطر پيدا كرده است و نيـز از تصـديق   به محبت و عبوديت و اي

  .حقيقتهاي نامها و صفتهايش مطمئن شده است
با اطمينان و خشنودي قبول كرده كه خدا پروردگـار او، اسـالم ديـن او و محمـد پيـامبر      
خداست، به قضا و قدر، سرپرستي و بسندگي خدا آرامش يافته است، و اين كه خداونـد از  

كنـد،   كند بديها را و نيرنگ نيرنگبـازان و حسـودان و دشـمنان را از او دور مـي     اع مياو دف
اطمينان يافته كه او تنها پروردگار، االه، معبود، پادشاه و مالك نفس است، و به نـزد او بـاز   

  .نياز نيست گردد و حتي در يك چشم به هم زدن از او بي مي
دارد، اين نفس پناهگاه هر گونـه   ها وا ميبرعكس نفس اماره صاحبش را به پيروي شهوت

  .زشتي و بدي است و شخص را به رفتار و كردارهاي زشت و ناپسند مي كشاند
تـر و كـاملتر    آورد كـه بليـغ   ي مبالغه  به صيغه. خداوند گفت نفس امارة، نگفت نفس آمرة

آن را پـاكيزه  است، زيرا بسيار به بدي و زشتي امر مي كند، مگر آن گاه كه خدا رحم كند و 
كـه در ايـن صـورت چيـز ديگـري      . گرداند تا صاحبش را به احسان و نيكي سفارش كنـد 
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نفس در اصل ستمكار و نادان آفريده شده است، مگر مواردي كه رحمـت خـدا   . خواهد شد

m  »  º  ¹  ¸  ¶   µ : به ميان آمده باشد، انسان بسيار ظالم و ناسپاس است

  ½  ¼l )د شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حـالي كـه   خداون« )78: النحل
البته به آنها يك استعداد فطري داد تـا حـق را اگـر بـدون تاثيرهـاي      » .دانستيد چيزي نمي

اين آفرينشي « )30: روم(m¯  ®  ¬   «  ª  © l مخرب بيروني ديدند، بپذيرند 
ن و مستور بـاقي خواهـد   نفس بدون آموزش نادا» .است كه خدا مردم را به آن شيوه آفريد

خواند و به شـر و بـدي گـرايش     اگر بدون تربيت و تمرين رها شود، به طغيان فرا مي. ماند
دارد، عدالت و علم بر آن نفس عارض هستند اصل نيستند، اصل در نفـس جهالـت و ظلـم    

مگر كسي كه با  -چنان كه داناي كل خبر داده است -است، انسان بسيار ظالم و نادان است
لم جهالت را و با عدالت ظلم آن را برطرف سازد و اين دو خصيصـه را در نفـس عملـي    ع

. كند، در اين صورت نفس به رشد و هدايت مطلوب ميرسد، و از ظلم و جهل پرهيز مي كند
شد، هرگاه خدا  گمان اگر فضل و رحمت خدا در حق مؤمنان نبود، هيچ نفسي پاكيزه نمي بي

س برساند، آن را در مسير دانش و در تالش براي عدالت قـرار  بخواهد خير و احسان به نف
  . دهد مي

از اين رو امر كردن صاحبش به بـدي  . ي ظلم در نفس اماره يا جهل است و يا نياز انگيزه
الزمه ي آن است، مگر رحمت خدا آن شخص را دريابد، بـا توجـه بـه ايـن اصـل انسـان       

m  G  F : م به پروردگارش نيازمند استداند كه هميشه گريزگاهش رحمت خدا و مدا مي
  NM    L  K      J  I  Hl )دهد  ها فرمان مي نفس انساني پيوسته به بدي« )53: يوسف

تا شر و بدي را از او دور سـازد، و بـه او نزديـك باشـد،     » مگرآنچه را پروردگار رحم كند
  اش مقابل شر نفسش يـاري  پناهش او باشد، نيازش را به او بگويد، تنها از او بخواهد كه در
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دهد، نياز مبرم انسان به پروردگار باالتر و شديدتر از هر ضـرورتي اسـت، حتـي بيشـتر از     
  !غذا، نوشيدني و نفس كشيدن

آمده كه عبارت است از ب رنگهاي مختلف » تلوم«به اعتقاد برخي از  -لوامه -نفس سوم
اند كه اين نظر بهتر  دانسته -سرزنش -»لوم«ي  گروهي آن را از ريشه. در آمدن و ناپايداري

و ال أقسم «زيرا اگر از معناي نخست گرفته شده باشد، مناسبتر بود كه قرآن مي گفت . است
تر اين است كه از لوم گرفته شده و صـاحبش را بـه خاطركـار     اما درست »س المتلومةفبالن

او را سـرزنش كنـد،    حتي در روز رستاخيز نيز ممكن اسـت . كند خير و كار بد سرزنش مي
اگر از شمار محسنين باشد چرا بيشتر احسان نكرده است؟ در حالي كـه مراتـب بهشـت در    

گويد چرا كارهاي بد كرده است، در حـالي   برابر اوست، اگر بدكار و خطاكار باشد، به او مي
كه اين آتش در انتظار اوست؟ اين نفس هم در دنيا و هم در آخرت صاحبش را نكوهش و 

زند كه از بـدكاري خـود دسـت برنداشـته و نيكوكـار را       بدكار را طعنه مي! كند نش ميسرز
سرزنش مي كند كه كارهاي نيكوي بيشتري انجام نداده است، پس اين نفس، مركب از خير 

  .و شر است
كند  كند، در هر كاري كه مي بينيد كه نفسش را سرزنش مي مؤمن را در هر حال چنان مي«

كند، اما انسان بدكار از كنـار   شود و خود را سرزنش مي اند، لذا پشيمان ميد آن را مقصر مي
  1.»كند گذرد و نفس خود را سرزنش نمي همه چيز مي

سرزنش ويژگي اين نفس است، با اين توضيح روشن شد كه نفس انسان گاهي امـاره بـه   
ش هميشـه  و اين طور نيست كه يك نفر نفس. بدي است، و گاهي سرزنشگر و گاهي مطمئنه

هر لحظه به حالي است، گاهي مطمئنه اسـت، گـاهي امـاره و زمـاني     . مطمئنه باشد يا اماره

                                           
 .اين سخن را نقل كرده است 1/281احمد در الزهد،   1
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شود، در حالتهاي  در يك روز و حتي در يك ساعت چند بار از اين به آن عوض مي! لوامه
  .مختلف هر كدام از نفسها غالب باشد،آن حاكم است

اره، ذم، و صفت لوامه بـر اسـاس   از جهتي ديگر صفت مطمئنه براي نفس مدح است و ام
  .نوع سرزنش گاهي مدح است و گاهي ذم

تواند نفسـش مطمئنـه    مردم در هر سه حالت مختلفند، انسان مسلمان در حالت عادي مي
كند، مانند نماز تراويح، در حال احرام، در سفر حج عمره يا  باشد، مثل مواقعي كه عبادت مي

انگيز،  مثل حالتهاي گناه، سفرهاي سياحتي، مناظر وسوسهتواند اماره باشد  تمتع، و گاهي مي
و گاهي لوامه است و صاحبش را به خاطر احسـان و نيكـي و يـا بـه خـاطر شـر و بـدي        

  .كند سرزنش مي
هاي مرض قلب است، زيرا بيمـاري و آلـودگي قلـب را     ي نفس يكي از راه چاره محاسبه

بنابراين در رفتـار و برخـورد بـا    . ع كردتوان رف ي نفس و مخالفت با آن نمي جز با محاسبه
نفس دو اصل پديد مي آيد يا محاسبه كه مخالفت نفس را به دنبال دارد، و يا تباه شدن قلب 

بـر ايـن   . ي نفس و پيروي كردن از هوا و هوس آن بر اثر سستي و سهل انگاري در محاسبه
ي دورو دراز و گوناگون اساس انسان ناتوان كسي است كه دنبال هواي نفس بيفتد و آرزوها

رود و  يعني نفسش به هر چه تمايل دارد و به هر جا برود او نيـز مـي  ...! از خدا داشته باشد
  .مطيع است

انگاري در اين كـار   عمر بن خطاب با هشدار از سستي در محاسبه ي نفس و اين كه سهل
نوقش الحسـاب  من «: شود، سخن زيبا و مشهوري دارد موجب نابودي در روز رستاخيز مي

ذِّبهر كس در حساب و بازخواسـت مـورد مناقشـه و جـدل قـرار بگيـرد، عـذاب        «: »ع
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ي روز واپسـين را تالفـي كنـد؟ بـا      انسان چگونه مناقشه و جر و بحث محاسبه 1.»شود مي
نفس خود را محاسبه كنيد، پيش از اين كه از شما «: عمر گفت. ي نفس در اين دنيا  محاسبه

يابي شـويد، اگـر    اعمال خود را سبك سنگين كنيد، پيش از اين كه ارزش بازخواست شود،
   2.»امروز خود را محاسبه كنيد، حساب و بازخواست فردا برايتان آسانتر خواهد بود

m   v   u  t  s  r  q  p : هر كس فردا آسان محاسبه شود رهايي مي يابد

  y   x     wl )عمالش را به دست راستش دهند به ي ا آن كس كه نامه« )9 - 8: انشقاق
اما كسي كه » .اش خواهد رفت آساني محاسبه خواهد شد و خوشحال و مسرور نزد خانواده

ما به دقـت  « )8: طالق( m  q  p  o   n  m  l  kl : حالتش چنين است
ايـن حسـاب و بازخواسـت سـخت     » حساب آنها را رسيديم و به سختي عذابشـان كـرديم  

  .ي امروز است هي عدم محاسب نتيجه
آييد و  براي نمايش بزرگ خود را بياراييد، آن روز كه به نمايش در مي«: عمر سپس گفت
مؤمن در همه حـال نفـس   «: حسن بصري گفت» .توانيد پوشيده نگه داريد هيچ چيز را نمي

خود را محاسبه مي كند، چرا، به چه منظوري ايـن كـار را كـردي؟ چـرا، بـه چـه منظـور        
  3.»نوشي؟ راي چه ميخوري؟ و ب مي

                                           
بخش الجنة و صـفة  ) 2876(لرقاق، باب من نوقش الحساب عذِّب و مسلم بخش ا) 6536(بخاري : صحيح است - 1

 .اند نعيمها و أهلها، باب اثبات الحساب روايت كرده
) 7/96(ابن ابي شيبه . بخش صفة القيامة و الرقائق و الورع، نقل كرده و آن را نيك دانسته است) 2459(ترمذي  - 2

 .اند آن را آورده) 306(به شماره ي ) 1/103(د وابن مبارك در الزه) 34459(ي  به شماره
 .نقل كرده است) 1/281(احمد در الزهد  - 3
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كـارش بـه تبـاهي    « )28: كهـف ( m  a  `  _   ^l : ي خـدا  ي فرموده قتاده درباره
دارد و دينش را بر باد  اموالش را نگه مي» نفس خود را هدر داد و زيان كرد«: گفت» كشيد
  .دهد مي

 انسان پيوسته سالمت و در خير و امان خواهد بود تا زماني كه خـود را پنـد  : حسن گفت
  1.دهد، و براي محاسبه همت كند

هر انسان مسلماني در قلب خود يك واعظ دارد كه هرگاه بخواهد در حرامي را باز كند و 
شوي، پرده  واي بر تو، باز نكن، اگر آن را باز كني به آن وارد مي«: گويد وارد شود، به او مي

شـوي، واي بـر تـو بـاز      را از روي در حرام كنار نزن، اگر نگاه كني به سوي آن كشيده مي
  2.»شوي نكن، اگر باز كني به آن وارد مي

پيشه است، اگر آن را محاسـبه نكنـي،    نفس مانند شريك خيانت«: ميمون بن مهران گويد
  .»برد دار و ندارت را به يغما مي

محاسبه در هنگام آسودگي نسبت به زمان سختي و تنگنا آسان اسـت، خداونـد رحمـت    
! كه به نفسش بگويد تو فالن كار را كردي؟ تو بودي چنـين رفتـار كـردي   يي را  كند بنده مي

اين گونه بازخواست به خاطر اشتباهها و گناهان است، بازخواست و محاسبه به خاطر نيتها 
  مانند اين كه بگوييد منظورت از اين كار، خوردن و نوشيدن چه بود؟

                                           
 .نقل كرده است) 2/146(و ابونعيم در حلية االولياء ) 1103(ي  به شماره) 1/389(ابن مبارك در الزهد  - 1
) 17182(حمـد در مسـند   بخش األمثال، باب مـا جـاء فـي مثـل اهللا لعبـاده، و ا     ) 2859(ترمذي : صحيح است - 2

 .آن را صحيح دانسته است) 3887(الباني در صحيح الجامع . اند  آورده
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  تعريف محاسبه

حسبتُ الشیءَ أحسبه «ي حسب است،  از ريشه »حاسب يحاسب«محاسبه در لغت مصدر 
تطبيـق  . به معناي شمارش چيـزي اسـت    حساب و محاسبه. يعني شمردم »حسباناً و حساباً 

گوييـد مـثالً اشـتباهات را     معناي لغوي محاسبه با معناي اصطالحي آن چنين است كـه مـي  
  ...شمرد، عيبها را شمرد و

ي كارهاي روزش را از  ين كه انسان شب همها«: كند ماوردي چنين محاسبه را تعريف مي
دهد، اين كـار   كند و همانند آن را انجام مي نظر بگذارند، اگر ستوده و پسنديده بود، تأييد مي

گويد امـروز از   گيرد، به نفس مي با تأمل و انديشه در اعمال و رفتارهاي روزانه صورت مي
ي انجام دادي؟ اگر خوب بـود، بـه   وقتي كه از خواب برخاستي، چه كار كردي؟ چه كارهاي

ياد بياورد چند ساعت وقت برده است، اگر در نهايت بهتر بود و خير و نيكـي در آن غلبـه   
دهد، اما اگر ناپسند و مورد نكوهش باشد، اگر بتوانـد   كند و ادامه مي داشت، آن را بيشتر مي

كند،  رهاي نيك آن را پاك ميكند، و اگر نتواند آن را جبران كند، با انجام دادن كا جبران مي
  .»پردازد و زآن پس به چنان كارهايي نمي
پرداختن عقل به مواظبت بر خيانت نفس تا ببينـد كـم   «: اند برخي در تعريف محاسبه گفته

دهد، مي پرسد چرا اين كار را كردي؟ براي  شده يا زياد، و در هر كاري كه شخص انجام مي
دهد، و اگر براي غيرخـدا باشـد، از آن    باشد، ادامه مي چه كسي انجام دادي؟ اگر براي خدا

كند، او همچنين بايد خود را به خاطر كوتاهي و اشتباه سرزنش كند، اگر بتواند  جلوگيري مي
  .»مجازات كند و يا نفس خود را به سوي كارهاي نيك متوجه سازد
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  ي نفس انواع محاسبه
نه است، يكي پيش از عمل و ديگري دوگو -چنان كه ابن قيم گفته است –ي نفس محاسبه

  .پس از آن صورت مي گيرد

  از انجام كار قبلمحاسبه ي نفس -1
چنين است كه انسان قصد، فكر، خواست و تصميمهايي را كه در نفسـش هسـت، مـورد     

از جملـه صـادقترين صـفتهاي    . مداقه و تفتيش قرار دهد، نفس  اراده، تصميم و همت دارد
را ازآن   لذا محاسبه. كارد كند و نهال عمل مي ، زيرا نفس همت ميانسان حارث و همام است

كند، بـه عبـارت    چه قصد كرده، اراده كرده، و آن چه به فكرش خطور كرده است، شروع مي
ها و قصد و تصميمهاسـت، بايـد بينديشـد آيـا ايـن كـار كـه         ديگر آغازگر محاسبه انديشه

  خواهد انجام دهد درست است؟ مي
  .بت بود آن را انجام دهد و اگر به مصلحتش نباشد آن را رها كنداگر پاسخ مث

رحمت برآن كس كه هنگام قصد كاري تأمـل مـي   «: گويد به همين علت حسن بصري مي
كنـد و آن   كند، اگر براي خدا باشد، به پيش مي رود و اگر نه، خودداري مي كند، محاسبه مي

  1.»دهد را انجام نمي
اعمال بسيار حايز اهميت است، بـدون آن اخـالص در كـار     اين نوع محاسبه در اخالص

ي  شود و انسان به تباهي مي گرايد، چرا كه چه بسـا مشـمول ايـن فرمـوده     ناديده گرفته مي
با وجود اين كه كارهـايش  » رنج كشيده و فرسوده به آتش سوزان در افتند«:الهي واقع شود

  .كند نبوده از آن سودي حاصل نميبه ظاهر نيك است، اما چون براي خدا و به نيت او 
جنبد بايد درنگ كند و بنگرد آيا اين كار از  اين چنين انسان هرگاه نفسش براي كاري مي

آيد يا خير، اگر قادر به انجامش نباشـد، آن را رهـا كنـد تـا وقـتش را در       ي او بر مي عهده
                                           

 .اين سخن را نقل كرده است) 7279(ي  به شماره) 5/458(بيهقي در شعب اإليمان  - 1
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ار ديگر رنـگ كنـد و   ي آن برآيد، ب مواردي كه در توانش نيست، هدر ندهد، و اگر از عهده
بنگرد آيا انجام آن بهتر از رها كـردن آن اسـت، يـا بـرعكس، در حالـت اول آن را انجـام       

كنـد، واگـر در    دهد، و در حالت دوم يعني اگر انجام ندادن آن بهتر باشد آن را رهـا مـي   مي
انجامش مصلحتي باشد، بايد براي خود يادآوري كند، آيا براي خشنودي خـدا ايـن كـار را    

ي اصلي است يا اين كه به قصد ديگري و براي غير خداست، مثل جـاه و   كند و او انگيزه مي
  .مقام مخلوقات و ستايش و آفرين آنها و يا اموالشان

محاسبه درجلوگيري نفس از افتادن در دام شرك بزرگ و كوچـك بسـيار مهـم و مـؤثر     
فتد، چهـار نكتـه هسـت كـه     است، براي اين كه نفس به شرك عادت نكند و به دامگه ريا ني

  :ي نفس قبل از انجام كار به آن نياز دارد انسان در محاسبه
آيد؟ آيا انجام دادنش از ترك آن بهتر است؟ آيا براي خدا  ي آن كار بر مي آيا از عهده -1

  .كند كند؟ در اين كار چه كسي با چه چيزي به او كمك مي اقدام مي

تنها تـو را  « )5: فاتحه( m  V  U  T  S  Rl گيرد  انسان طبعاً از خدا كمك مي
  .»جوييم ها از تو ياري ميپرستيم و تن مي

  

  ي نفس پس از انجام كار محاسبه - 2
  :پذيرد اين محاسبه در چند مورد صورت مي 
  .ي نفس بر طاعتي كه در اداي آن كوتاهي كرده است محاسبه -1

، و محاسـبه بـر كـاري عـادي و     محاسبه به خاطر كاري كه انجام ندادنش بهتر بوده است
مباح، بايد بداند آيا قصدش خدا و سراي جاويد بـوده اسـت؟ يـا خيـري را از دسـت داده      

ي نفس در طاعتي كه در آن كوتاهي ورزيده، مانند رعايت نكردن خشـوع و   است؟ محاسبه
خضوع در نماز، شكستن روزه به گناه، بدكاري و نزاع در حـج، بايـد از خـود بپرسـد آيـا      
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اعت را چنان كه شايسته و زيبنده است انجام داده است؟ آيـا موافـق سـنت عمـل كـرده      ط
  است؟ يا چيزي از آن را فرو گذاشته است؟ 

  :مورد است ششحق خداوند در طاعت 
  اخالص در عمل -1
  أنصيحت براي خداوند -2
  توجه به دستور خدا درآن -3
  به بهترين شكل ادا كردن آن پيروي از پيامبر -4
  منت خدا را بر خود مالحظه كند -5
د، چرا كه انسان هر چه در ورخود در انجام آن را به ذهن بيا پس از كار نيك كوتاهي -6

  .راه خدا و كار براي رضاي او تالش كند، باز هم اندك است
معلوم شد كه محاسبه تنهـا در گناهـان نيسـت ماننـد زنـا،       ششگانه با توجه به اين موارد

  ...ي، مراوده با زنان بيگانه وشرابخواري، دزد
به طور ويژه بايد به يـاد داشـته    در هر طاعتي انسان غير از اخالص و پيروي از پيامبر

دهد، توفيق الهي است كه شامل حالش شده و اوسـت كـه    باشد كه اگر كاري مفيد انجام مي
  .شد آن نمياش نمي كرد، موفق به انجام  اش كرده، اگر او ياري براي اين كارخيرآماده

ي نفس به خاطر هر كاري كه بهتر آن بود انجام ندهد، چه بسا در مورد خطاهايي  محاسبه
باشد، يا مشغول امور بيهوده شده، مثل اين كه شب را به بيهودگي بيدار باشد و نماز صبح را 
از دست بدهد، يا مشغول ذكرهايي گردد كه اذكار بهتري بـرايش مقـدور باشـد، چنـان كـه      

ک أربع كلامتٍ «: به مادر مؤمنان گفت رپيامب ثالثَ مراتٍ لو وزنت بِام قلـت لقد قلتُ  بعدَ
لقه, سبحان اهللا رضا نفسه, سبحان اهللا زنـة عرشـهِ : لوزنتهنَّ َ  , سـبحان اهللاسبحانَ اهللا عدد خَ

پس از تو سه بار چهار عبارت را تكرار كردم كه اگر با تمام آن چه تو گفتي «: »مداد كلامته
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ي تمام آفريدگانش، سبحان اهللا تا خشنود  تر درآيد، سبحان اهللا به اندازه قايسه شود، سنگينم
   1.»ي كلماتش گردد، سبحان اهللا به بزرگي عرشش و سبحان اهللا به اندازه

در اين نوع محاسبه بايد فكر كنيد و بنگريد آن كار انجامش بهتر بود، يا انجـام نـدادنش،   
گمان دوري از آن بهتر است، و چه بسا از كارهاي بيهوده باشد كه  بيچه بسا گناه باشد، كه 

  .دارد مشغول شدن به آن انسان را از كارهاي مفيدتر و بهتر باز 
همچنين بايد خود را محاسبه كنيد به خاطركار عادي و مباح، از خود بپرسيد چرا اين كار 

ت بود؟ يا سـود را از دسـت   را كرديد؟ آيا منظور خشنودي خدا و سربلندي در سراي آخر
ايد، يا همين طور رخ داده  داده و عملش از روي عادت است؟ آيا نيت درستي در آن داشته

اش هـر روز صـرف    يي كـه بـراي خـانواده    ي هزينه است؟ مثل اين كه انسان از خود درباره
  .كند، بپرسد و فكر كند مي

آورد كه روزِ شمار بـه آن نيـاز    ي نفس انسان سود و منافع زيادي فراچنگ مي با محاسبه
: »إن املسلمَ إذا أنفقَ علی أهله نفقةً و هو حيتسـبها كانـت لـه صـدقةً «: فرمود دارد، پيامبر

اش هزينه كند و نيت خير و حساب آخـرت را در   انسان مسلمان اگر چيزي براي خانواده«
يـي كـه    را بـه نفقـه   خواسته مـردم  او مي 2.»نظر داشته باشد، برايش مانند صدقه خواهد بود

ي آن باشد، مثـل   گذارند متوجه كند كه اگر نيت درستي پايه ازروي عادت براي خانواده مي
گـذاري و   صدقه است و پاداش معادل آن را برايشان خواهد داشت، تـا مـردم بـراي هزينـه    

                                           
لنوم، آورده بخش الذكر و الدعاء و التوبة واالستغفار، باب التسبيح أول النهار و عند ا) 2726(مسلم : صحيح است - 1

 .است
بخـش  ) 1628(بخش اإليمان، باب ما جاء إن االعمـال بالنيـة و الحسـبة، و مسـلم     ) 56(بخاري : صحيح است - 2

 .اند الوصية، باب الوصية بالثلث روايت كرده
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هايشان بخل نورزند و بدون اسراف  هايشان تشويق شوند و در حق بچه تأمين معاش خانواده
  .خساست اميد حساب و پاداش داشته باشند و

  اولويتهاي محاسبه

انسان بهتر است محاسبه را با فرايض آغاز كند، اگـر در آن نقصـي   «: گويد مي :ن قيمبا
ي نفس در منهيات روي آورد، اگر بداند كـه مرتكـب    ببيند، جبران كند، و آن گاه به محاسبه

ي نيك به جبران آن اقدام كنـد، آن گـاه بـه    چيزي از آن شده است، با توبه، پوزش و كارها
ي نفس بر غفلت از چيزي كه برايش آفريده شده، بپردازد، اگـر ببينـد از او غفلتـي     محاسبه

سرزده است، با ذكر و روآوردن به خدا آن را جبران كند، اعضاي خود را محاسبه كند، زبان 
طر كارها، چشـمها را بـه خـاطر    را به خاطر سخنان، پاها را به خاطر رفتن، دستها را به خا

نگاه كردن و گوشها را بر شنيدن بازخواست كند، منظورم از اين كار چه بود؟ به قصـد چـه   
  1.»كسي آن را انجام دادم؟ به چه نيتي؟

محرمات است اگر كسي بپرسـد كـدام    كباالتر از تر بايد بدانيم درشريعت جنس واجبات
هـر دو  : ترك محرمات؟ بايد در پاسخ او بگوييميك پاداش بيشتري دارد انجام واجبات يا 

را بايد مدنظر داشت، اما از لحاظ فايده و منفعت جـنس واجبـات و انجـام آن در شـريعت     
واالتر و داراي پاداش بيشتري است، زيرا مقصود اصـلي همـان واجبـات اسـت، محرمـات      

  .ممنوعند
فراموش  ركعتي را نماز اگر اگر در وضو چيزي را فراموش كند، بايد آن را انجام دهد، در

ي واجب اگربدون نيت باشد، بايد آن را قضا كند، جبران خطـا و   كند، بايد جبران كند، روزه
شود جبران كـرد   شود، بعضي تقصيرات را مي ي محاسبه انجام مي اشباه در واجبات در نتيجه

                                           
 .با اندك تصرف 1/38إغاثة اللفهان،  - 1
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بـا نمـاز جمعـه     در اداي واجب اشتباهي كرده است مثل اين كه نماز عصر را. و برخي را نه
يـا  . جمع كند و بداند كه هر چند مسافر باشد، جايز نيست، بايد نمـاز عصـررا بـاز بخوانـد    

خوانـد بايـد نمـاز را كامـل      نماز ساكن در جايي نمـاز مـي   مسافري كه پشت سر يك پيش
توان آن را جبران  شود كه مي بخواند، نه شكسته گاهي در واجبات و فرايض تقصيرهايي مي

  .كرد
بايد خود را محاسبه كند آيا از محرمات و نـواهي چيـزي مرتكـب شـده اسـت؟       شخص

كارهايي هستند كه نياز به درنگ و تأمل فوري و ضروري دارند، مانند كسـب حـرام، كـار    
حرام، و چيزهايي كه با رهايي از مال حرام و توبه قابل جبـران اسـت، و پايمـال كـردن و     

شـود، و برخـي    ادن اموال به صاحبانشان، تالفي مـي خوردن حقوق انسانها، كه با باز پس د
مواردي نيز هست كه جز با توبـه، پشـيماني و   . چيزها نياز به طلب حالليت و بخشش دارد

تصميم قاطع به عدم ارتكاب دوباره و انجام نيكيهاي زياد قابل جبران نيسـت، كـار نيـك و    

|     m {  z  y    ¢  ¡�       ~  } : كنـد  زياد انجام دادنش اشتباهات را جبران مي

¥  ¤  £ l) نماز را در آغاز و انجام روز و پاسي از شب برپـا  « )114: هود
  .»زدايند ها را مي دار كه مسلماً نيكيها بدي

سپس نفس خود را به خاطر غفلت از آن چه برايش آفريده شـده اسـت، محاسـبه كنيـد،     
ياد، با اين كه حرام نيست، براي تالفي غفلتهايي مثل فرو رفتن در لهو و لعب، سرگرميهاي ز

روش ديگر محاسـبه،  .آن بايد زمانهاي بيشتري را به ذكر، عبادت وكارهاي شايسته بگذراند
تك اندامان بدن است، از خود بپرسد با دست چه كار كردم؟ چه كارهايي  -رسيدگي به تك

ام؟ اين محاسـبه   نجام دادهام، با پا، با گوش، چشم و زبان چه اعمالي ا با دستانم مرتكب شده
  .ي اندامان بدن را در راستاي طاعت خدا به كار گيرد باعث مي شود همه
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ي نفس بر نيتها گام بعدي است، با اين كار چه منظوري داشتم؟ نيتم چه بود؟ قلب  محاسبه
ي پيشين محاسبه شده باشد اما به خاطر  كه به عنوان يكي از اعضاي بدن چه بسا در مرحله

و بـه همـين سـبب     -گردد شود، منقلب مي كه جايگاه نيتهاست و هر لحظه دگرگون مياين 
  .ي ويژه و موشكافانه است نيازمند يك محاسبه -قلب ناميده شده است

كند، شايسته اسـت   انسان همان گونه كه در آغاز روز خود را به حق و راستي سفارش مي
ي رفتارهـا و جنبشـهايش    د را در همـه در پايان روز نيز اندكي به خود بينديشد، نفس خـو 

مورد محاسبه و ارزيابي قرار دهد، آن گونه كه بازرگانان در دنيا در پايان هر سال يا هر ماه 
  .كنند، مبادا چيزي از حقشان ضايع شود ويا هر روز مي

اي را كه با ديگـر شـريكش    ي محاسبه، شريك خسيس و محاسبه عالمان دين براي نمونه
بـدين  . آورند، كه دقت نظر خاصي در آن هست كه در محاسـبه الزم اسـت   ميكند مثال  مي

گونه كه انسان نفس خود را به دقت بررسي كند همه چيز را با تيزبيني مورد مداقه و تفتيش 
چون گاهي چيزهاي مهمي را به فراموشي مي سپرد، مسامحه با نفـس كارسـاز و   . قرار دهد

تسـامح در آيـد، امـا بـا نفـس خـود نـه، نبايـد از          با مردم از در بخشش و. مناسب نيست
آيا او واجبات را ادا كـرده  . ي آن دقت كند كوچكترين مورد بگذرد، مگر اين كه در محاسبه

است؟ آيا مرتكب كار حرام شده است؟ آيا بيهـودگي را كنـار گذاشـته اسـت؟ آيـا غفلـت       
ا را بـه خـاطر نعمتهـايش    ورزيده است؟ آيا حقوق اندامهاي بدن را ادا كرده است؟ آيا خـد 

  شكرگزاري نموده است؟
ي مهمي است، كه بايد بـا ملـزم نمـودن آن بـه      مجازات نفس به خاطر كوتاهيهايش نكته 

انجام فرايض و واجبات ومستحبات در عوض كارهاي حرامي كه مرتكب شده است، محقق 
سـر، فرزنـد،   ، هم(!!)در دنياي امروز شگفت اين است كـه انسـان گـاهي بنـده، كنيـز     . شود

اش مجازات كند،  خدمتكار، راننده و يا كارمند زيردستش را به خاطر رفتار ناباب و كوتاهي
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اما هرگز نفس خويش را به خاطر كار زشتي كه از آن سرزده است، بازخواست و مجـازات  
  !كند نمي

  انواع مجازاتهاي نفس

بند و ابزار طاعـت آن را  منظور از مجازات اين است كه نفس را وادار به طاعت كرد و با 
هايي از مجازاتهاي پيشينيان بر نفس خـود را   براي روشن شدن بهتر مسأله نمونه. كنترل كرد

  .ذكر مي كنيم
عمر بن خطاب وقتي نماز عصري را به جماعـت از دسـت داد، خـود را بـه صـدقه دادن      

  .زميني به ارزش دويست هزار درهم مجازات كرد
داشـت، روزي   داد آن شب را كامل زنـده مـي   را از دست مي ابن عمر وقتي نماز جماعتي

نماز مغرب را به تأخير انداخت، تا اين كه دو ستاره طلوع كردند و او با اين كه هنوز وقـت  
  .نماز باقي بود، دو برده را آزاد كرد

  .ابن ابي ربيعه دو ركعت سنت صبح را ادا نكرد، و در تالفي آن يك برده را آزاد كرد
شود مجازاتهايي كه گذشتگان بر نفـس خـويش روا مـي داشـتند بـه خـاطر        ميمالحظه 

چيزهايي بوده كه در آن نوعي كوتاهي روي داده است، كوتاهي براي پيشينيانِ دارايِ نفـسِ  
واال، انجام ندادن كار واجبي يا ارتكاب حرامي نبوده است بلكـه درضـايع نمـودن ذكـر يـا      

  .وردي يا طاعت بهتري بوده است
يابـد،   تا به زحمت و تالش وادار نگردد، تا محاسبه و مجازات نشـود، صـالح نمـي    نفس

انديشه و تأمل در احوال جهادگران و مبارزان به مجازات و واداشتن نفس به جبران مافـات  
  .كند كمك مي
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نَ «: فرمود پيامبر ن قامَ بِعرشِ آياتٍ ليُكتب مِ بَ مَ تـِ ـن قـام بامئـة آيـة كُ ـنَ  الغـافلني, و مَ  مِ
ن املقنطرينَ  تِبَ مَ ن قامَ بألف آية كُ هر كس ده آيه بخواند در شـمار غـافالن   « :»القانتني, و مَ

شود، و هر كس هزار  نوشته نخواهد شد، هر كس صد آيه بخواند از گروه عابدان شمرده مي
   1.»آيد آيه بخواند در شمار توانگران در مي

دادند، با  در اين گونه موارد و انجام ميشايد تأمل و انديشه در احوال گذشتگان و آن چه 
هاي اندكي كه در دست هست، انسان را به چگونگي مجازات نفـس راهنمـايي    وجود نمونه

  .كند، و آن را به عبادات و مستحبات بيشتري ملزم كند
مسروق هميشه در حالي ديـده  : گويد مي -نام يكي از عابدان بوده است –همسر مسروق 

يش بر اثر طول دادن نماز ورم كرده بود، به خـدا وقتـي پشـت سـرش     شد كه ساق پاها مي
   2.گريستم نشستم، از رحم و شفقت بر او مي مي

اگر به خاطر سـه چيـز نبـود حتـي يـك روز هـم زنـدگي را دوسـت         : گويد ابودرداء مي
تشنگي در گرماي نيمروزي به خاطر خدا، سـجده در دل شـب و همنشـيني بـا     : داشتم نمي

  3.گويند يده و نيكو سخن ميمردمي كه گز
مادر ربيع بن خثيم از زيادي گريه و شب بيداري پسرش بـراي عبـادت نگـرانش شـد و     

! آري اي مـادر : اي؟ گفـت  شـايد كسـي را كشـته   ! پسـرم : ترسيد بيمار شود، به او گفت مي
اش بخواهيم تو را ببخشند، به خدا سـوگند اگـر    پس بگو كيست تا از خانواده: مادرش گفت

: بخشند، پسر گفت آيد و تو را مي اي، دلشان به رحم مي نند تو به چه حال و روزي افتادهبدا
                                           

الباني در صحيح الجـامع بـه   . كرده است بخش الصالة، باب تخريب القرآن، روايت) 1398(ابوداود : صحيح است - 1
 .آن را صحيح دانسته است) 6439(ي  شماره

 .روايت كرده است) 95(ي  به شماره) 1/32(ابن مبارك در الزهد  - 2
واحمـد  ) 277(ي  به شـماره ) 1/94(و ابن المبارك در الزهد ) 870(ي  به شماره) 2/324(بيهقي در الزهد الكبير  - 3

 .اند روايت كرده )1/351(در الزهد 
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بسيار فرق است بين چنين نفس پاك و سرزنشگر  1!!ام نفس خودم است آن كه كشته... مادر
 -كـرد  كه زيـاد عبـادت مـي    –جويي كه به فرزندش  و نفسي مانند نفس كافر ملحد و ستيزه

چون ممكن : ياد خود را در عبادت خسته نكني، پسر گفت چرا؟ گفتكنم ز گفت توصيه مي
  !اين شك در رستاخيز و روزشمار و پاداش كفر بزرگي است! است چيزي در كار نباشد
عادتم اين بود كه وقتي صـبح از خانـه    -روزي از خانه بيرون رفتم: قاسم بن محمد گفت

ديدم مشغول نمـاز اسـت و    -كردم ميرفتم و بر او سالم  مي لرفتم، نزد عايشه بيرون مي

اما خدا بـر مـا   « )27: طور( m  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²l : خواند اين آيه را مي
كـرد،   گريست، دعا مي كرد و آيه را تكرار مي مي» منت نهاد و از عذاب كشنده حفظمان كرد

م شـد،  من خسته شدم، و او در همان حال بود، برخاستم و به بازار رفتم، چون كارهايم تمـا 
بازگشتم و باز ديدم در همان حال است، من برگشتم و او هنوز آن آيه  لبه پيش عايشه

  2.كرد گريست و دعا مي خواند، مي را مي
  .كنند، بايد آن را كنترل و وارسي كرد دلها زود به گناه گرايش پيدا مي

  ي محاسبه شيوه

گيري  كند به سخت ي امر ميدر محاسبه بايد نفس را توبيخ كرد، چون نفس كه بسيار به بد
نفـس جـز بـا    . خداوند سفارش فرموده كه آن را پاكيزه و ارزيـابي كنـيم  . و توبيخ نياز دارد

دارد و جـز بـا ايـن     آورد، و از شهوتها دسـت بـر نمـي    زنجيرهاي زور به عبادت روي نمي
كشـي  اگر نفس را به حال خو رهـا كنيـد سر  . شود دورانديشي و اراده از لذتها منصرف نمي

                                           
 .2/114ابونعيم ، حلية االولياء،  - 1
 .2/55ابونعيم، همان،  - 2
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شود، اما اگر پيوسته توبيخ، سرزنش و نكوهشش كنيـد، نفـس لوامـه رشـد      كند، رام نمي مي
  .كند واميد است پيشرفت كند و به نفس مطمئنه بدل گردد مي

انسان بايد نفس را به كاستيها، پستي، خساست و گـرايش بـه حـرام و تـرك واجبـات و      
  .تفريط در حق خدا متذكر شود

  فوايد محاسبه

اين است كه انسان از عيبهاي خـود مطلـع    -كه بسيار زياد است -فوايد محاسبه از جمله
  .انگيزي از نفس خود كشف مي كند مي شود و چيزهاي حيرت

رسد مگر اين كه به خاطر خـدا از   انسان به فهم و آگاهي كامل نمي: از ابودرداء نقل است
  1.يشتر متنفر باشدمردم گريزان گردد، سپس به نفس خويش مراجعه كند و از آن ب

  2!خداوندا دعاي مردم را به خاطر من رد نكن: گفت كي از بزرگان دردعاي عرفه ميي
اگر گناهان بو داشتند هـيچ  : گفت مي -محمد بن واسع با اين كه يكي از عابدان بزرگ بود

  3.توانست در كنار من بنشيند كس نمي
  4.بينم را در نفس خود نميشناسم كه هيچ يك  صد خصلت نيك مي: ونس بن عبيد گفتي

اي ابوعبـداهللا  : حماد بن سلمه نزد سفيان ثوري كه در حال احتضار بود، رفت، به او گفت
روي كه به او اميدوار بودي و او ارحم الراحمين است، آيـا نسـبت    اكنون كه به نزد كسي مي

                                           
 .اين سخن را آورده است) 1/258(ابن جرير طبري در تفسيرش  - 1
 .نقل كرده است) 1/244(امام احمد در الزهد  - 2
 .روايت كرده است) 80(ي  به شماره) 1/152(امام احمد در كتاب الورع  - 3
 .اند آورده) 3/18(و ابونعيم در حلية االولياء ) 1335(ي  به شماره) 1/203(جعد در مسندش  ابن - 4
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آيـا تـو   اي ابـن سـلمه   : اي؟ سـفيان پاسـخ داد   ترسيدي آرامـش يافتـه   به آن چه از آن مي
  .بله، به خدا من به اين اميدوارم: اميدواري من از آتش نجات يابم؟ گفت

صله بـن اشـيم نيـز در ميـان     . با جنگجوياني به كابل رفتيم: كند جعفر بن زيد حكايت مي
: با خـود گفـتم  . لشكر بود، مردم شامگاه در جايي اردو زدند، نماز خواندند و او دراز كشيد

ناگاه از غفلت مردم اسـتفاده كـرد و از جايگـاه خـود بيـرون      ! ودمراقب كارهايش خواهم ب
من هم به دنبال او رفتم، وضو گرفـت،  . جهيد، وارد انبوه درختاني شد كه در آن نزديكي بود

و به نماز ايستاد، ناگهان شيري آمد تا به نزديكي او رسيد، من به بـاالي درختـي گـريختم،    
اما از سجده برخاست، نشسـت و  . كند ه او حمله ميچون او به سجده رفت گفتم االن شير ب

ات را در جايي ديگر بجوي، شير بـا غرشـي از آن    اي درنده، روزي: سالم داد، سپس گفت
خواند، تا اين كه صـبح شـد، نشسـت و خداونـد را       او پيوسته بر آن حال نماز مي. جا رفت

پناه دهي، كسـي مثـل مـن     خواهم مرا از آتش خدايا از تو مي: حمد گفت و چنين دعا كرد
سپس برگشت و وقتي صبح شد گويي بر بالش خوابيـده  . شرم دارد كه خواهان بهشت باشد

بود، در حالي كه من از هول و وحشت آن چه شب ديده بودم، حالي داشتم كـه فقـط خـدا    
  1.دانست مي

اي  :شخصـي از او پرسـيد  . ي عفو بنگر خدايا ستم و كفر را به ديده: عمر بن خطاب گفت

 m  R  Q  P  O  Nl : اميرالمؤمنين سـتم شـايد، امـا كـدام كفـر؟ گفـت      
بنابراين وقتي انسان در حاالت گذشـتگان  » .انسان ستمكار و ناسپاس است« )34: ابراهيم(

  .يابد دقت كند، و در آن بينديشد، حال خويش و تفاوت فاحش آن با احوال آنها را در مي
آيد، اين كه انسان به خاطر كاري كه انجـام   ها به شمار مياين نكته نيز از نوع تفكر در عيب

بيند كه نزديـك اسـت    آيد، و مي داده است، ببينيد چه خودشيفتگي و غروري در او پديد مي
                                           

 ).2/240(و ابونعيم، حلية االولياء ) 1/259(، ابن مبارك، الزهد )3/160(بيهقي، شعب اإليمان  - 1
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انسان نبايد فراموش كند هر چه قـدر عمـل داشـته باشـد، همچنـان تقصـير و       . هالك شود
  .اش خواهد بود كوتاهي در پرونده

رساند درك اين امر است كه خداوند مراقـب   ي نفس ياري مي محاسبه آن چه انسان را در

m : ماند اش آگاه است و هيچ رازي بر او پوشيده نمي  ي اسرار و بر نهانخانه اوست و بر همه
  P  O  N  M        L  K  J  IH  G  F  E  Dl )هاي نفـس او   واز وسوسه« )16: ق

mi  h   g  f  e  d  c  b  l ، »آگاهيم و از رگ گردنش به او نزديكتريم
  .»و بدانيد كه خدا از نيات دروني شما آگاه است از او بترسيد« )235: بقره(

از ديگر موارد مهم در محاسبه تفكر در سؤالهاي روز رستاخيز اسـت واينكـه الزم اسـت    
آنهـا  تنها گناهكاران نيسـتند كـه از   . بدانيم آن روز مورد سؤال و بازخواست قرار مي گيريم

ــا ســرانجام از صــدق « )8: احــزاب(mW  V  U  T  l : شــود ســؤال مــي ت
جايي كه صادقين در موردصدقشان مورد باز خواست قرار مي گيرنـد،  . »راستگويان بپرسد

 m  _  ~   }  |  {  z  yl كند؟  ي ديگران چه فكر مي درباره
تاديم و نيـز از پيـامبران   به طورقطع از كساني كه پيامبران را به سويشان فرسـ « )6: اعراف(

  .شوند حتي فرستادگان و پيامبران الهي نيز بازخواست مي» سؤال خواهيم كرد
ي توجـه   ي سؤال كردن از اعضاي بدن كه در آن روز انجام مي شود شايسـته  آنگاه قضيه

گـوش، چشـم و   «) 36: إسراء( m  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  Él : است
وقتي انسان بينديشد كه روز قيامت آن سؤالها از » قبال آن مسؤوليت دارددل همه انسان در 

ي پربـارتري بـر    كند و توشه شود، از هم اكنون براي آن روز خود را آماده مي او پرسيده مي
  .مي گيرد



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

427

m  y : ي نعمتهايي كه در اختيار او قرار گرفته شده، از او مي پرسند به عالوه حتي درباره

~  }  |  {  z   l )هايي كه داشتيد بازخواست  در آن روز از نعمت« )8: تكاثر
حتي آب سرد كه از آن بهره منـد بـوده اسـت، مـورد سـؤال اسـت، تحقيـق        » .خواهيد شد

كند تـا خويشـتن را    ي حق راهنمايي مي ي اين مسايل و اين سؤالها انسان را بر جاده درباره
بگذارد، پيرو حق و حقيقت باشد، بر فرايض انگاري و هوا و هوس را كنار  اصالح كند، سهل

  .ها پايبند باشد و ترك محرمات، انجام مستحبات و دوري از مكروهات و شبهه

  

  ي صالحين هايي از محاسبه صحنه

  

  ي نفس و محاسبه سعمرو بن عاص

عمرو بن عاص وقتي كه در حال احتضار بود، مدت زيادي گريست، و رويش را به ديوار 
اي پدر، مگر رسول خدا تو را به فالن و بهمان مقام بشارت نداده «: و گفتكرد، پسرش به ا

ايم، شهادت به اين اسـت كـه    ي راه آماده كرده بهترين چيزي كه براي توشه: او گفت! است؟
ي اوست، كه سه حالت داشتم، خود را بـه يـاد    هيچ خدايي جز اهللا نيست، و محمد فرستاده

توزتر از من در حق رسول خدا نبود، و هيچ چيزي براي  نهآوردم، كه در گذشته هيچ كس كي
كشـتم، اگـر در آن وضـعيت     يافتم و او را مي تر از اين نبود كه بر او فرصتي مي من دلچسب

اما چون خداوند نور اسالم را به دلم تاباند، نزد ! گمان جايگاهم آتش دوزخ بود مردم بي مي
تو بيعت كنم، اودستش را آورد، ولي من دسـتم را   دستت را بده تا به: آمدم و گفتم پيامبر



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

428

: خواهم شرط ببندم و قول بگيرم، فرمود مي: گفتم» چه شد اي عمرو؟«: پس كشيدم، فرمود
ـدمُ مـا كـانَ «: فرمود. »اينكه بخشيده شوم«: گفتم» !چه شرطي؟« أما علمتَ أنَّ االسـالمَ هيَ

داني كـه اسـالم،    مگر نمي :»جَّ هيدمُ ما كان قبلـهقبله, و أنّ اهلجرة هتدمَ ما كان قبلها, و أنّ احل
كند؟ از آن روز هيچ كس برايم  هجرت و حج هر چه را كه قبل از آنها بوده، نابود و پاك مي

ديـدم، از روي   تـر از او نمـي   محبوبتر از پيامبر خدا نبود و هيچ كـس را بزرگتـر و گرامـي   
و بردارم، اگر كسي از من بخواهـد او را  توانستم چشم از ا داشت او نمي بزرگداشت و گرامي

ي كافي به او نگاه  توانم، زيرا هرگز از نگاه كردن به او سير نشدم و به اندازه وصف كنم، نمي
مردم اميدوار بودم كه از شمار اهل بهشت باشـم، امـا پـس از آن     نكردم، اگر بر آن حال مي

دانم چه وضعيتي براي  كه من نمي حوادثي را پشت سر گذاشتيم و اموري را به عهده گرفتيم
و چراغـي بـرايم روشـن    . ام، و چون بميرم زنان بـرايم گريـه نمـي كننـد     خودم پيش آورده

يي بر روي قبـرم   شود، هنگامي كه مرا دفن كرديد و خاك را بر قبرم ريختيد، چند لحظه نمي
بـا بـودن شـما     ي مدت زمان ذبح يك گوسفند قرباني و تقسيم گوشتش، تا بمايند، به اندازه

  1.»دهم ي پروردگارم مي وحشتم برطرف گردد و ببينم چه جوابي به ماليكه
حالت سوم اين بود كه عمرو بن عاص نفس خود را محاسبه كرد، او وارد موقعيتهايي شده 

  .ترسيد و اكنون در پيشاپيش مرگ نگران حال خود است بود كه بر نفس خود مي

  ي نفس و محاسبه سحنظله

چرا ايـن  . د را به نفاق متهم كرد، پس از محاسبه و تفكر گفت حنظله نفاق داردحنظله خو
كنـد كـه    بود، حكايـت مـي   اتهام را بر خود وارد كرد؟ او خود يكي از نويسندگان پيامبر

                                           
 .بخش ايمان، باب كون االسالم يهدم ما قبله، روايت كرده است) 121(مسلم : صحيح است - 1
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حنظله دچار نفاق شـده  : گفتم! حالت چطور است حنظله؟: ابوبكر يك روز مرا بديد و گفت
هنگامي كه نـزد پيـامبر خـدا هسـتيم آتـش و      : گويي؟ گفتم سبحان اهللا چه مي: گفت. است

بينيم، امـا همـين كـه از خـدمت او      آورد، چنان كه انگار با چشم مي بهشت را به يادمان مي
شـويم و فرامـوش مـي     برخاستيم، سرگرم زندگي با همسران و فرزندان و كار در امالك مي

شويم، آن گاه با ابوبكر رفتـيم،   رو مي بهبه خدا ما نيز با چنين حاالتي رو: ابوبكر گفت! كنيم
حنظله نفاق پيدا كـرده اسـت اي پيـامبر خـدا؟     : وارد شديم، من گفتم ي پيامبر تا به خانه

ي خدا ما تا در حضور تو هسـتيم دوزخ و   اي فرستاده: گفتم» چه نفاقي؟«: فرمود پيامبر
ينيم، امـا چـون از پـيش تـو     ب كني چنان كه انگار با چشم مي بهشت را برايمان يادآوري مي

رفتيم مشغول زندگي با همسران و فرزندان و كار در زمينهايمان مي شويم و بسـياري از آن  
و الذی نفسی بيده لو تدومونَ علی مـا تكونـونَ «: فرمود امور را فراموش مي كنيم، پيامبر

قكم, و كم, و فی طُرُ لی فُرشِ تكم املالئكة عَ ندی, و فی الذكر لَصافَحَ لكن يا حنظلُـة سـاعة  عِ
سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اگر برآن حال كه نزد من داريـد، بـاقي   « :»و ساعة

دادنـد، امـا اي    ها و در راه با شـما دسـت مـي    بمانيد و در حال ذكر باشيد، ماليكه در خانه
  1.سه بار آن را تكرار كرد» .حنظله يك لحظه با يك لحظه
يد آن گونه نفس خود را رهبري كند كه آن را رهايي ببخشـد،  اين چنين انسان مسلمان با

گـردد، هرگـاه    با آن مبارزه كند، مطيع كند و بداند كه جز با تـالش و مـدارا نفـس رام نمـي    
مالحظه كرد احساس امنيت و آرامش مي كند تـرس از خـدا را بـرايش يـادآوري كنـد، و      

  .يد به خدا متذكر سازدهرگاه ديد نزديك است به نااميدي برسد، آن را به ام

                                           
 .بخش التوبة، باب دوام الذكر و الفكر في امور االخرة والمراقبة، آورده است) 2750(مسلم : صحيح است - 1
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ي وعظ، دور كردن و تنبيه را بـرايش بـه كـار     نفس همانند همسر نافرمان بايد سه مرحله
دارد تـا   كند و برحذر مـي  گرفت، گاهي انسان با دورانديشي نفسش را به چيزهايي آگاه مي

  :به قول شاعر. كند هالك نشود و گاهي امور مباحي را رها مي
ملـه ينشـأ و النفسُ كالطفـل إن هتُ 

 علی
ــه  ــعة و إن تفطم ــبِّ الرض ح

  ينفطم
شـود،   نفس مانند نوزاد است، اگر آزادش بگذاريد همچنان با عادت به شير مادربزرگ مي

  .شود اما اگر به موقع آن را از شيرمادر باز داريد، او نيز از آن منصرف مي
الزام آن بـه طاعـات و    تنبيه نفس با. بنابراين نفس نيازمند دورانديشي، وعظ وتنبيه است

يي را  دادند برده گيرد، پيشينيان اگر نماز جماعتي را از دست مي عبادات بيشتري صورت مي
دادند، گويي به نفس خود  كردند، يا زميني را به ارزش دويست هزار درهم صدقه مي آزاد مي

ن عالقمنـد  گفتند اگر چيزهايي را از دست بدهم، من تو را به تحريم چيزهايي كـه بـه آ   مي
گرفت، ايـن بـود    كنم، و يك روز با وجود گرماي طاقت فرسا روزه مي هستي، مجازات مي

مجازات، نه اين كه شالقي را بردارد و خود را بزند، همچنـين خـود را و نفـس خـود را از     
ترساند و از چيزهايي كه ممكن است در دنيا و آخرت دامنگيرش شود آن را  عذاب الهي مي

بگـو  « )46: انعام( m   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  Ll : تداش برحذر مي
در ايـن صـورت چـه اتفـاقي     » اگر خدا گوش و چشم شما را بگيرد و بر دلهايتان مهر بزند

  !افتد؟ مي
  : كند و او اين مجازات را احساس نمي كند گاهي خداوند انسان را مجازات مي

 m  n   m  l  k   j  i  h  g  fl )كساني را كـه بـه   « )146: اعراف
يعني خداوند آنها » .داريم ورزند به زودي از آيات خود باز مي ناحق بر روي زمين تكبر مي
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كند، بدون اين كه خود احساس كنيد و اين يكي  را از تدبر، تفكر و عبرت گرفتن محروم مي
  .كند ترين مصيبتهاست كه انسان آن را درك نمي از سخت

ن الزم است نفس را با آرزوهايي به طمع بيندازد و ثـواب و  عالوه بر آن چه گذشت انسا
  . پاداش را به يادش آورد تا انجام كارهاي مفيد و نيك برايش آسان گردد

يي را تعريف مي كند بـدين مضـمون كـه دو حمـال را ديـدم كـه        يكي از دانشمندان قصه
بار اين و بار ديگر بارهاي سنگين را حمل ميكردند، و به نوبت شعري را مي خواندند، يك 

خواند، دومي يك بيت، مـن بـا خـود گفـتم اگـر چنـين        خواند، اولي يك بيت را مي آن مي
شـد و سـنگيني بـار را زيـاد احسـاس       كردند سختي و مشقت كار برايشان بيشـتر مـي   نمي
تـر   كردند، اما با اين كار برايشان آسان شده، وقت زود مي گذرد و سـختي قابـل تحمـل    مي

  .است
شود كه بـراي نفـس سـخت و سـنگين      اش واگذار مي هنگامي كه كارهايي به عهده انسان

مانند او خود و نفسش را به تحمـل و صـبر وا    ي خدا، پاداش و ثواب بي است بايد با وعده
  .دارد

گردد و چه بسا موجـب هالكـت    نفس اگر در مباحات آزاد گذاشته شود، در آن غرق مي
انگـاري شـود كنتـرلش از كـف       نيست، و اگر در آن سهلشود، چون نفس قانونمند  خود مي

  .رود مي
ي دورانديشي و قاطعيت را از دست دهـد بايـد يـك زمـان و حـد       لذا انسان نبايد رشته

مشخصي را تعيين كند و از آن بيشتر رها نشود نفس نياز به نيش وگزندگي دارد تا يادآوري 
ي پند و وعظ و رفتن بـه شـهر    با تازيانهشود، بلكه  ي شالق حاصل نمي كند، و اين با ضربه

وقتي به زيارت قبرسـتان بـرود و خـود از نزديـك حـال مـردم را       . مردگان بيدار مي شود
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شود و او نيز روزي به همين حفره باز  مالحظه كند و ببيند كه كارشان با دنيا به كجا ختم مي
  .شود گيرد و از خواب غفلت بيدار مي گردد، عبرت مي مي

د معروف كرخي بود، از او خواست نماز را با آنها بخواند، و او پيش نماز باشـد،  مردي نز
خوانم، اما براي  نماز ظهر را با شما مي: اختيار و آهسته اين سخن را بر زبان راند آن مرد بي

پناه بر خدا ! معروف گفت گويا اميد داري تا عصر زنده باشي! نماز عصر با شما نخواهم بود
  !دور و درازاز آرزوهاي 

به يـاد بيـاور   : شخصي در حضور معروف كرخي زبان به غيبت گشود، معروف به او گفت
  !گذارند آن زمان را كه پنبه را بر چشمانت مي

تـر   انسان بايد هميشه به نفس خود تذكر دهد تا آن چه را كـه مـورد اعتمـادتر و مطمـئن    
انگـاري گـاهي عاقبـت     ، زيرا سهلانگاري و بي تفاوتي بپرهيزد است، انتخاب كند و از سهل

خوبي ندارد، اما آن چه شرع مجاز دانسته، عمل كـردن بـه آن، طاعـت و نـزد خـدا داراي      
  .پاداش است

روزي مانند يك محقق در نفس خود تفكر كـردم، و پـيش از   «: يكي از عالمان مي گفت
ارزيـابي كـردم،   ي آن پرداختم، و پيش از اين كه سنجيده شود، آن را  روزشمار، به محاسبه

آن چه مالحظه كردم لطف رباني بود كه از زمان تولد تاكنون يكي به دنبال ديگـري شـامل   
حالم شده است و هر لحظه پرده بر عيب و كار زشتي از من انداخته و بخششي را به دنبـال  

ام، بـه   آن فرستاده است، و هيچ وقت جز با زبان از ايـن همـه الطـاف شـكرگزاري نكـرده     
شدم، بي گمان زود  فكر كردم كه اگر تنها به خاطر مقدار اندكي از آن مجازات مي خطاهايي

شـد، از شـرم آب    رسيدم، و اگر بخش نـاچيزي از آن بـر مـردم آشـكار مـي      به هالكت مي
كـنم،   خدايا تو را شكر مي: شدم، همين طور ادامه دادم تا زماني كه در دعاهايم مي گفتم مي

سپس از نفسم خواسـتم بـه خـاطر    ! اي، مرا ببخش يم را پوشيدههمچنان كه گناهان و عيبها
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ي آن الطاف شكرگزاري كند، اما هرگز آن را چنان كه شايسته است، نديدم، تا به جايي  همه
كردند؟ همين طور  گفتم آنها چگونه شكرگزاري مي رسيدم به مقام بزرگان اميدوار شدم و مي

  .خواستم ل نزديكتر شود و از خدا كمك ميبردم تا به كما پله نفس را باال مي -پله
  !تقوا و پرهيزكاري به آن عطا كن! خدايا نفس ما را پاك و صالح بگردان

خدايا تو مالك و سرور ما و نفس ما هستي، آن را چنان كه پسند خـودت اسـت، پـاكيزه    
  .هر گونه غبار گناه و انحراف را از آن دور كن! بگردان
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  تقوي

تقوي اساس دين اسـت و زنـدگي بـدون تقـوي     . مقام پربركتي استتقوي جايگاه واال و 
تقـوا   انسـان بـي  . تر از زندگي چهارپايـان اسـت   زندگي نيست، بلكه غيرقابل تحمل و پايين

بهايي است كه هر كس به آن دست يابد گوهرهـاي نايـاب، خيـر     گنج گران. يابد صالح نمي
كنـد،   ي عظيمي پيدا مـي  وان و دست مايهزياد، روزي بزرگوارانه، كاميابي بزرگ، غنيمت فرا

گويي تمام خير و بركتهاي دنيا و آخرت گردآورده شده و همه در زير اين خصلت اخالقـي  
  .گنجانده شده است

بنگريد در قرآن چگونه از آن ياد شده است، چه فوايد، ثواب و سعادتي با آن ذكـر شـده   
است كـه زيسـتن در آن لـذتبخش و    ي دل انگيزي  تقوي خود زندگي كريمانه و سايه! است

هايي دارد؟  آيد؟ چه ثمره وصف ناشدني است، اكنون ببينيم تقوا چيست؟ چگونه به دست مي
  كند؟ مراتبش كدام است؟ چه چيزهايي براي ر سيدن به آن انسان را ياري مي

  

  تعريف تقوي

. اسـت  آمـده » وقايـة «و » وقـي «ي  تقوي در لغت اسمي است از مصدر اتقاء كه از ريشه
كند و بـر دفـع چيـزي بـه      شود كه انسان با آن از خود محافظت مي وقايه به چيزي گفته مي

  .يعني خداوند او را از بدي حفظ كند »!وقاه اهللا السوء«كند،  ي چيزي ديگر داللت مي وسيله
  :اند، مانند اما تقوي در شرع تعريفهايي دارد كه علماي ديني بيان داشته

  : يعني به معناي شرعي تقوي
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  .اين كه ميان خود و آن چه خدا حرام كرده است، پرده و مانعي ايجاد كنيد -
بنـابراين متقـين   . اش فرمانبرداري و اطاعـت از دسـتورهاي خـدا و پرهيـز از نـواهي      -

بيند كـه خـود دسـتور داده اسـت و      كساني هستند كه خداوند آنها را چنان مي) پرهيزكاران(
  .كنند كرده، اقدام نميهرگز به آن چه از آن نهي 

ترس از صاحب جالل و شكوه، عمل به قرآن، قناعت به انـدك و آمـادگي بـراي روز     -
  .رفتن و رخت بربستن از اين منزلگه

ترسـد   اين كه مسلمان ميان خود و خشم، ناخرسندي و كيفر خداوند و هر چه از آن مي -
ن امر با انجـام طاعتهـا و پرهيـز از    اي وقايت قرار دهد كه خود را با آن حفظ كند، و اي مايه

  .معصيتها امكانپذير است
اي اميرالمـؤمنين آيـا از راهـي    :تقوي چيست؟ ابي پاسـخ داد : عمر از ابي بن كعب پرسيد

لباسم را باال : چه كار كردي؟ عمر گفت: آري، ابي گفت: اي كه خار در آن باشد؟ گفت رفته
كردم، مبادا خاري به پـايم   م به دقت نگاه ميخواستم قدم بگذرا مي گرفتم و به جايي كه مي

  1...!تقوي همين است: كعب گفت ابي بن. اصابت كند
بنابراين تقوي كمر همت بستن براي طاعت ودقت در حالل و حرام و دوري از لغـزش و  

  .ترس و خشيت از خداوند بزرگ است
و روحهاسـت، از   ي دلها توان به مراتب يقين رسيد، توشه تقوي اساس دين است با آن مي

ابـن معتـز   . كنند گيرند، و در راه وصال و رهايي بر آن تكيه مي كنند، و نيرو مي آن تغذيه مي
  :                                                  گويد

ـــــــوب ن ــــــلّ ّ ِ الذُّ ها ذاک التّقـی خَ  و كبيـرَ

                                           
و ابـن رجـب حنبلـي در جـامع العلـوم و الحكـم       ) 1/162(، قرطبي در تفسيرش )1/41(ابن كثير در تفسيرش  - 1
 .اند اين روايت را آورده) 1/160(
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هـا  صـغـريَ
ــوقَ ــامشٍ ف ــنع ك واص

 أرضِ      
وک حي  ر ماـالشَّ  ریـيـذَ

ــــــــــــرنَّ لـاتَــحـق
 رةًــصـغـيـ

نَ احل   صیــإنَّ اجلبالَ مِ

ماننـد  ./ گناه را كنار بگذار، هم كوچك و ناچيز آن و هم بزرگ، اين اسـت تقـوي  : عنيي
دارد، از آن چـه   رود، بـا پرهيـز گـام بـر مـي      كسي عمل كن كه در زميني پر از خار راه مي

  را ناچيز مپنـدار، و بـدان كـه كوههـا از سـنگريزه     هيچ گناه كوچكي ./ كند بيند، حذر مي مي
  1.اند تشكيل شده

تقوي در اصل چنان است كه انسان در مابين خـود و آن چـه كـه از آن    : ابن رجب گويد
  .كند، چيزي قرار بدهد كه با آن خود را حفظ كند ترسد و پرهيز مي مي

تقواي خـدا پيشـه   «) 189: بقره ( m  ½  ¼l : گاهي تقوي به نام خدا اضافه مي شود
در اين گونه موارد منظور اين است كه خود از خشم و نارضايتي او حفظ كنيد، كاري . »كنيد

نكنيد كه در معرض خشم وناخرسندي خدا واقع  شويد، منظور اين نيسـت كـه از نزديـك    
شدن به او يا دينش بپرهيزيد، بلكه ترس و پرهيز از عذاب و ناخرسندي و غضب او مدنظر 

mÇ  Æ  Å  l : شـود  كيفر دنيوي و اخروي خدا نيز از همين جا ناشي مي .است
  .»دهد خدا شما را از خودش بيم مي« )28: آل عمران(

                                           
ابـن  . اين ابيات را آورده و به ابن معتز نسبت داده است) 7301(ي  به شماره) 5/465( ابن نعيم در حلية االولياء، - 1

آن را روايـت  ) 1/160(و نيز ابن رجب حنبلي در تفسيرش ) 1/162(قرطبي در تفسيرش ) 1/41(كثير در تفسيرش 
 .اند كرده



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

437

يعني شايسته اسـت كـه   » او اهل تقواست« )56: مدثر( m  v  u  tl : خداوند فرمود
او ياد كنيد، تا  تقواي او را داشته باشيد و از او بترسيد، در دل باشكوه، عظمت و با هيبت از

چرا كه او مستحق تجليل و اكـرام و عبـادت اسـت، بزرگـي و     . او را عبادت كنيد و اطاعت
  .شكوهمندي و اقتدار مطلق مخصوص اوست

m  È : شـود  گاهي تقوي به كيفر و مجازات خدا يا به جايگاه آن در آتش اضافه مـي 

   Él )شـود  اضافه مي يا به زمان آن» .از آتش بپرهيزيد« )131: آل عمران : m  Ë  Ê

Ï     Î  Í  Ì  l)گرديد، بترسيد از روزي كه به سوي خدا باز مي« )281: بقره«.  
ها بخشي از تقواي كامل اسـت و چـه بسـا     انجام واجبات، فرو گذاشتن محرمات و شبهه

m  B  A ي خـدا   ي آن در آيد، و فرموده انجام مستحبات و ترك مكروهات نيز در محدوده

E  D  C     L  K   J  IH  GFl )ترديـد ايـن كتـاب     بـي . مـيم . الم. الـف « )2 - 1: بقره
  .شود تمام اينها را شامل مي» راهنماي پرهيزكاران است

حقيقت تقوي عبارت است از عمل بـه  «: ي تقوي و تعريف شرعي آن گويد ابن قيم درباره
هر چـه خداونـد   . نهي الهيطاعت خدا همراه با ايمان راستين، اميد به حساب، اجراي امر و 

اش انجام دهد، و از هر چه او نهي كرده، با ايمان  دهد با ايمان به او تصديق وعده دستور مي
  .»به او و از ترس هشدارهايش، دوري كند

: هرگاه آشوبي برپا شود، با تقوي آن را خـاموش كنيـد، گفتنـد   «: گويد طلق بن حبيب مي
تو نور خدا طاعت او را انجـام دهيـد، بـه ثـواب و     اين كه در پر: تقوي چگونه است؟ گفت
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اين  1.»پاداش او اميدوار باشيد و در پرتو نورش از معصيتش حذر كنيد و از كيفرش بترسيد
  .سخن بهترين تعريفي است كه براي تقوي بيان شده است

  

  مراتب تقوي

  :اش سه مرتبه دارد تقوي در مقام اطاعت از دستورهاي خدا و دوري از نواهي
پرهيز و دور نگه داشتن خود از عذابي كه هر كه در آن گرفتار آيـد جاودانـه در   : نخست

آن خواهد ماند، و آن شرك است پرهيز و اجتناب از اين عذاب از طريق اعتقاد بـه توحيـد   

 )26: فـتح ( m   t  s  rl : شود و مقصود در اين آيه همين اسـت  حاصل مي
  .»و آنها را به كلمه تقوي ملزم كرد«

شود هر چند براي مدت كوتـاهي، و آن   پرهيز از هر آنچه كه موجب عذاب آتش مي: دوم
  .گناهان كوچك و بزرگي است كه در شرع تعريف شده است

اين كه انسان از هر چيزي كه او را از ياد خدا باز بدارد، دوري كند، هرچند كارهاي : سوم
كنـد و يـا حـركتش را آهسـته      مـي مباحي باشد كه او را از طي طريق به سوي خدا متوقف 

ي بلند مخصوص كمال يافتگان است، چون مشغول مباحات شدن قلب را  ميسازد، اين مرتبه
از خدا غافل مي كند و چه بسا شخصي را به سنگدلي و در نتيجه افتادن در دام مكروهـات  

يـره را  شود، اين زنج كشاند، مكروهات نيز منجر به گرفتار شدن در منجالب محرمات مي مي
بـدان كـه تقـوي در    «: يكي از واعظـان گفـت  .كند انسان گاهي در نفس خويش مالحظه مي

                                           
روايـت  ) 3-356(بـه شـماره ي    )6/164(و ابن ابي شـيبه  ) 1343(ي  به شماره) 1/474(ابن مبارك در الزهد  - 1

 .اند كرده
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ي اول به اصطالح اهل اصالح باطن عبارت است از پاك كردن دل از گناه، تا با عـزم   درجه
و اراده بر ترك آن مانع استواري بين خود و گناهان ايجاد كني، و نفس را به فـرو گذاشـتن   

  .»رفتار زشت عادت دهيهر گونه كار و 

  

  تقوي در قرآن

  :در قرآن كريم تقوي براي چند مقصود به كار رفته است

و فقـط  « )41: بقره( m  a  `  _l : به معناي خشيت و ترس عميق آمده است -1

m  Ê : يعني از من بهراسيد و شكوه و جالل مرا در دل جـاي دهيـد  » از قهر من بترسيد

Ï     Î  Í  Ì  Ë  l)گرديـد بترسـيد   از روزي كه به سوي خدا باز مـي « )281: بقره «
  .»ترسند كه عذابش فراگير است و از روزي مي«يعني از اين روز و اتفاقات آن بترسيد، 

 m  Z  Y  X  W  V  U  Tl : به معناي طاعت و عبادت به كار رفته اسـت  -2
يعنـي ان گونـه كـه    » اي مؤمنان چنان كه سزاوار است از خـدا بترسـيد  « )102: آل عمران(

ي عبـادت اوسـت، او را    ي طاعت اوست از او اطاعت كنيد و آن طور كـه شايسـته   شايسته
يعني اين كـه خداونـد را اطاعـت كننـد و از عصـيان      : بپرستيد، چنان كه مجاهد گفته است

بپرهيزند، او را ياد كنند و هيچ گاه از ياد او غفلت نكنند، از او شكرگزاري كنند و هرگـز در  
   1.ق او ناسپاسي نكنندح

                                           
-4/9(و طبـري در تفسـيرش   ) 22(ي  به شـماره ) 1/8(ابن مبارك در الزهد ) 7/238(ابونعيم در حلية االولياء  - 1

 .اند از عبداهللا بن مسعود روايت كرده) 28



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

440

خداونـد  . بر پاكي از گناه اطالق مي شود، واين حقيقت تقوي در اصطالح شرع اسـت  -3

كسـي  « )52: نور( m  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï         Î  Í  Ì   Ël : فرمود
  .»كه خدا و رسولش را اطاعت كند و خدا ترس و پرهيزكار باشد رستگار است

ناه و معصيت را كنار بگذارد، در اين آيه ابتدا طاعت و خشـيت را  يعني هر گونه گ» يتّقه«
شود كه حقيقت تقوي غير از طاعت و  ياد كرد، سپس تقوي را با توجه به اين نكته معلوم مي

  .خشيت است
خداوند در .در مراتب تقوي يا حاالت آن پرهيز از شرك، معصيت و بدعت نيز آمده است

m  }  |  {   z  y  x  w  v : ده اسـت يك آيه سه بار از تقوي نام بـر 

j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ~ l)بر آنـان  « )93: مائده
بـه شـرطي    -اند نيست اند، گناهي در آنچه خورده اند و كارهاي شايسته كرده كه ايمان آورده
مـان  اگـر بـاز پرهيزكـاري كننـد و اي    .و باايمان باشند و كارهاي شايسته كنند -كه پرهيزكار

اين تكرار بـا ايـن آرايـش خـاص     . »بياورند و بار ديگر تقوا پيشه كنند و نيكي پيش گيرند
تقواي اول پرهيز از شرك است، تقواي دوم پرهيز از بـدعت و  : اند بيهوده نيست، برخي گفته

تقـوا در معنـاي نخسـت آن در ايـن آيـه معـادل       . در سومي دوري از معصيتها منظور است
اين چنين در اين آيه سه درجـه از  . ل سنت و سومي معادل طاعت استتوحيد، دومي معاد

  .در كنار هم آمده است -ايمان، سنت و طاعت -تقوي

  مردم و تقوي

چنان كه پيشتر ياد شد پرهيز از مكروهات و مشتبهات نيز در تقوي وارد است، و انسـان  
ي  ي آورد، تا بـه درجـه  بايد آن چه را كه اهميت ندارد رها كند و به چيزي كه مهم است رو

كنند و همتشـان   برخي از مردم خود را از جاودانه ماندن درآتش حفظ مي. متقين دست يابد
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كنـد،   از معصيتهايي كه آنها را هر چند براي زمان اندكي، وارد آتـش مـي  . تا همين حد است
مانيم، اركـان  گويند مـا مسـل   كنند مي اند و پيامبر را باور مي كنند به توحيد معترف پرهيز نمي

اسالم و ايمان را فراهم مي كنند، اما سعي نمي كنند خود را به طور مطلق از ورود به آتـش  
چنين اشخاصي بايـد  . شوند نگه دارند، در واجبات كوتاهي مي كنند و مرتكب محرمات مي

 اند چه بسا مستحق نام متقي نباشند چرا؟ زيـرا در  يي از تقوي واقع شده بدانند در چه درجه
اند و به خاطر كارهايشان مستحق كيفر، مگر اين كه خداوند يا رحمـت خـود    معرض عذاب

زيرا اهل توحيد ممكن اسـت مشـمول مشـيت    . آنها را دريابد و مشمول مشيت خود گرداند
بخشد و اگر بخواهد با توجه به اعمالشان آنهـا   خدا واقع شوند، يعني اگر بخواهد آنها را مي

  .ا اين كه روزي ازآتش بيرون شونددهد ت را از عذاب مي
يي از مردم از كفر و گناهان بزرگ پرهيز مي كنند، طاعت و واجبات را به انجام مـي   عده

كننـد، ايـن بـه راه     كنند و نوافل را زياد ادا نمي رسانند، اما از گناهان كوچك خودداري نمي

ـ  رستگاري نزديكتر است اما نمي m  e  d  c  b : دتوان او را پرهيزكار و متقي نامي

  j  i       h  g  fl )اي كـه از آن نهـي    اگـر از گناهـان كبيـره   « )31: نساء
الصـلواتُ اخلمـسُ «: و پيامبر فرمـود » ايد اجتناب كنيد از گناهان ديگرتان مي گذريم شده

راتٌ  نمازهـاي پنجگانـه، هـر جمعـه تـا      «: »واجلمعةُ إلی اجلمعة و رمضان إلی رمضان مكفّ
امـا گـاهي اوقـات ايـن      1.»كنند و هر رمضان تا رمضان بعد گناهان را پاك مي ي بعد جمعه

 -كفايت نمي كند، چه شايد معاصي و گناهان كوچك بسيار زياد باشد، چنان كه اين مـوارد 
براي پاك كردن و پوشاندن آن كافي نباشد، و چنين شخصـي بـه طـور     -كه در حديث آمد

                                           
ان إلـي ر مضـان   بخش الطهار، باب الصلوات الخمس و الجمعه إلي الجمعـة و رمضـ  ) 233(مسلم : صحيح است - 1

 .مكفرات، روايت كرده است
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افتد، و گاهي در آينده  از كوتاهي انسان به صغاير مي كامل از آتش رهايي نيافته باشد، چون
  .جسارت ارتكاب كباير را در او ايجاد مي كند

اي مؤمنان « )102: آل عمران( m  Z  Y  X  W  V  U  Tl : لذا خداوند فرمود
نه اين كه تنهـا از جاودانـه مانـدن در    . يعني تقواي كامل» چنانكه سزاوارست ازخدا بترسيد

ا از گناهان بزرگ پرهيز كنيم، بلكه بايد از صغاير، و نيز هر چه موجب ورود به جهنم يا تنه
  .شود دوري كرد، با طاعت و عبادت سپر محكمي بين خود و آتش قرار دهيم آتش مي

  

  تقوي از زبان بزرگان

تقواي كامل يعني اين كه انسان از خدا بترسد تـا او را  «: گويد ي تقوي مي ابودرداء درباره
كند حالل است، از ترس اين كـه حـرام    ترين گزندي حفظ كند، و چيزي را كه فكر مياز كم

هـا را كنـار بگـذراد، امـا احتيـاط       ي حالل البته مقصود اين نيست كه همه 1.»باشد، رها كند
. كند مورد مباحي از ترس افتادن در حرام رها شود و اين ورع ناميـده مـي شـود    اقتضا مي

ي يك ذره عمل بد داشـته باشـد، كيفـر آن را     كه هركس به اندازهخداوند توضيح داده است 
ي پرهيزهـا را   هاي بـدي بپرهيزيـد، دايـره    بيند، لذا گاهي ناچار بايد براي اين كه از ذره مي

أال و إنَّ لِكلِّ ملکٍ محیً و إنَّ محـی «: گسترده كرد تا از گزند دور شد، و طمع آن در دل بيفتد
ن اقَ  نَ احلمی أوشکَ أن يقعَ فيهاهللا حمارمه, و مَ بدانيد هر پادشـاهي حريمـي دارد،   « :»رتبَ مِ

                                           
آن را ) 5/323(و شـوكاني در نيـل األوطـار    ) 1/48(آورده، حافظ در فتح الباري ) 1/19(ابن مبارك در الزهد  - 1

 . اند ذكركرده و به ابن ابي دنيا در كتاب التقوي به نقل از ابودرداء نسبت داده
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حريم خداوند محرماتش است، هركس به آن نزديك شود، هـر لحظـه ممكـن اسـت در آن     
   1.»بيفتد

تقوي عرصه را بر پرهيزكاران تنگ مي كنـد تـا ايـن كـه از تـرس      «: حسن بصري گويد
  2.»ها مي كننددامنگير حرم شدن، بسياري از حاللها را ر

اند كه از چيزهايي پرهيـز   متقيان به اين خاطر به اين نام مشهور شده«: سفيان ثوري گويد
شود و يا بيشتر مردم آن را  يعني معموالً از آن پرهيز نمي» كنند كه از آن پرهيز نمي شود مي

  3.كنند ترك نمي
ش خـود را  تر از محاسـبه و بازخواسـت شـريك از شـريك ديگـر      متقي بيشتر و سخت

  .محاسبه مي كند، لذا تمام گناهان را كنار مي گذارد

  تقوي و شناخت حالل و حرام

ابتـدا  . ي علم و شناخت در بحث تقـوي اسـت   ي مهمي كه بايد در نظر داشت فايده مسأله
ي علم و شناخت است، زيرا هر چه را كه  بايد بدانيد از چه چيز بايد پرهيز كرد، و اين فايده

سازد، و بايد احكام دين و حالل و حـرام را   آن پرهيز كنيد، برايتان روشن مي الزم است از
بشناسيد، به عالوه گاهي انسان از روي جهل از يك حالل خالص بـه گمـان حـرام بـودن،     

يي از ورع هست و نه رنگ و بويي از تقـوي، جـز    خودداري مي كند، كه در اين كار نه مايه

                                           
) 1599(بخش اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينـه، و مسـلم   ) 52(ي به روايتي اشاره داد كه بخار: صحيح است - 1

 .اند بخش المساقاة، باب أخذ الحالل و ترك الشبهات آورده
 .نقل كرده و آن را به حسن بصري نسبت داده است) 1/159(ابن رجب حنبلي در جامع العلوم و الحكم  - 2
 .ثوري نسبت داده استاما آن را به سفيان  1/159ابن رجب حنبلي، همان،  - 3
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اند ازدواج نكنند، يا گروهي كه  گروهي كه تصميم گرفته. دشو اين كه نفس بيهوده محروم مي
  .اند يي نبرده اند تمام عمرشان روزه باشند، از علم و آگاهي از امور دين بهره تصميم گرفته

ي انسـاني   ي بالها و آشوبها را بـه روي جامعـه   جهل و عدم شناخت دقيق مسايل دروازه
جنگ و جدالهاي داخلي ميان خـود شـركت    گشايد، در طول تاريخ مسلمانان زيادي در مي
شدند ودستشان بـه   اند كه اگر علم و شناخت و اطالعي از دين داشتند در آن وارد نمي كرده

كردند، اما از  شد، هر چند برخي ازآنان در موراد بسيار جزئي تقوا پيشه مي خون آغشته نمي
  .روي جهل از آلودگي به خون و خونريزي پرهيز نمي كردند

  

  گناهان دنچك شماركو

انگـاري   شـمارند، و در رابطـه بـا آن سـهل     بسياري از مردم برخي گناهان را كوچك مي
ي مهمي است، مثل حكـايتي كـه    كنند و معتقدند كه چيزي نيست، در حالي كه اين مسأله مي
ترسد بر او بيفتد، اما انسـان   مؤمن گناهانش را مثل كوهي مي بيند كه هر لحظه مي: گويد مي
در حديث آمـده   1.نشيند اش مي بيند كه بر روي بيني كار فاسد گناهانش را مثل مگسي ميبد

به شما هشدار مـي دهـم كـه از گناهـان كوچـك و      « :»إياكم و حمقِّرات الذنوب«: است كه
از اين دست گناهان برحذر داشـته و آن را بـه چوبهـايي تشـبيه      پيامبر» .ناچيز بپرهيزيد

                                           
بخش الـدعوات، بـاب التوبـة و احمـد در مسـند      ) 6308(بخاري . از سخن عبداهللا بن مسعود روايت شده است - 1
 ).3627(ي  به شماره) 1/383(
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كسي كه در جايي فرود آمده جمع مي كند، تا آتشي روشن كند ايـن  كرده است كه مسافر يا 
  1.»گناهان مانند آن تكه چوبها ممكن است آتش دوزخ را براي شخص برافروزد

ـــن الذنـــ وبِـالحتقـــرنَّ مِ
 رةًـيـصغ

ودُ ـداً يعــــإنَّ الصـــغريَ غـــ
 رياـبـك

ـــ ــــإنَّ الصغي مـرَ و ل ـــادَ قَ و تَ
هُ ـهـع  دُ

ــــ ـــــعن ــــهِ م سطراً ـدَ اإلل
 راــيـطـتس

ــة ــن البطال ر هــواک عَ ــازجُ فَ
 التكن

نَّ  ـــاد و شـــمرّ صـــعبَ القي
 رياـتشم

ــــمـإنَّ ال ــــح بَّ ـبَّ إذا أح
 هُـَهـإل

ــــمَ ـؤادُ و أارَ الفـــــطــــ هلِ
 رياـكـفـالت

تتئدـتـدايـأل هـفَاس ـــف ک اإلله فَ ـــك ب ـــفی برِّ ادياً و ـک ه
 نصريا
گنـاه كوچـك هـر    ./ شود بزرگ ميهيچ گناه كوچكي را ناچيز مشمار، هر كوچكي فردا 

نفـس را از بيكـارگي و   ./ چند دورانهايي بر آن گذشته باشد، نزد خداوند نوشته شده اسـت 
محب اگر ./ هرزگي دور بدار، تا چنان نباشد كه سخت رام گردد، در اين راه كمر همت ببند

./ هام مي شـود گشايد و فكر و انديشه به او ال الهش را دوست بدراد، دلش به سوي او پر مي
از خداوند بخواه هدايتت كند و با آرامش و تأني گام بـردار، پروردگـارت بـراي هـدايت و     

  .ات كافي است ياري

                                           
بـه  ) 5/456(و بيهقـي در شـعب االيمـان    ) 5872(بـه شـماره ي   ) 1/165(طبراني در معجم كبير : صحيح است - 1

 .آن را صحيح معرفي كرده است) 2686(ي  رده و الباني در صحيح الجامع به شمارهنقل ك) 7265(ي  شماره
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تقوي يعني فرو گذاشتن آن چه دوست داريد، به خـاطر  «: گويد امام احمد در اين باره مي
بگذاريـد،   ، بدين گونه عشق و هر چيز دوست داشـتني را كنـار  »آن چه از آن هراس داريد

خداونـد تـو را   «: اند ي تقوي گفته چون از عذاب و روزي دراز ترس داريد، همچنين درباره
  1.»مشغول چيزي كه نهي كرده، نبيند، و تو را بر سر آن چه دستور داده، غايب نبيند

شـوند و مـورد    اگر خداوند نهي كرده از اين كه در مجلسهايي كه آيات الهي در آن رد مي
گيرند، بنشينيد، نبايد شما را در آن جاهـا ببينـد، واگـر دسـتور داده كـه در       مي تمسخر قرار

  .مسجدها و نمازهاي پنجگانه و نماز جمعه حضور داشته باشيد، نبايد شما را در آن نيابد

  جايگاه و منزلت تقوي

براي درك جايگاه واال و ارزش اين مقام معنوي همين بس كه تقوي وصـيت اول وآخـر   

m  x  w  v  u    t  s  r  q  p : شـتگان و متـأخران اسـت   خدا به گذ

z  y l)ما به شما و كساني كه پيش از شما داراي كتاب بودنـد سـفارش   « )131: نساء
  .»كرديم كه از خدا بترسيد

و يكي از عالمـان   2.ي امتها مشترك بوده است امر به تقوي در ميان همه: قرطبي مي گويد
ها  ي آيه ن آيه محور و قطب تمام آيه هاي قرآن است، زيرا بقيهديني بر دين نظر است كه اي

گردد، هر گونه احسان و خير زودرس يا ديررس، آشـكار  يـا نهـان كـه      همه به گرد آن مي
وجود دارد، تقوي راهي است براي رسيدن به آن، و ابزاري است بـراي دريافـت آن، و هـر    

                                           
از ابوحازم سلمه بن دينار نيز نقل شده ) 7/358(ابونعيم در حلية االولياء : اين سخن از داود طائي نقل شده است - 1

 .2/235نيز همان . است
 .5/408تفسير قرطبي، الجامع ألحكام القرآن، : ك. ن - 2
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ن، تقوي محافظي استور و دژي مستحكم گونه شر و بدي زودرس يا ديررس، آشكار يا پنها
  .است براي رهايي از گزند و ضرر آن

هركجـا هسـتي از خـدا    «: »اتّقِ اهللا حيثُ كنـت «ي حديث  شيخ االسالم ابن تيميه درباره
هيچ وصيت و سفارشي سودمندتر و كارآمدتر از وصـيت خـدا و پيـامبر    «: گويد مي» بترس

m  u    t  s  r  q  p  :ونـد فرمـود  ، خدا»ام براي انسـان صـاحب خـرد، نديـده    

z  y  x  w  v  l)ما به شما و كساني كـه پـيش از شـما داراي    « )131: نساء
وقتي معاذ را به يمن فرسـتاد بـه    و پيامبر. »كتاب بودند سفارش كرديم كه از خدا بترسيد

ها«: او سفارش كرد حُ لـقٍ  يا معاذ اتقِّ اهللا حيثُام كنتَ و أتبع السيئة احلسنة متَ و خالِقِ الناسَ بِخُ
نٍ  سَ اي معاذ هر جا هستي تقواي خدا پيشه كن، هر كردار بدي را با كار نيـك جبـران   « :»حَ

  1.»كن تا آن را پاك كند، و با مردم نيك رفتار باش
اي معاذ به خدا من «: جايگاه وااليي داشت، به او گفت مشهور است كه معاذ نزد پيامبر

  2.»تو را دوست دارم
داشته است، پيداست كه وصـيتش عميـق و بـا     ون كه محقق است او معاذ را دوست مياكن

دارد نسـبت بـه    تأمل بوده است، چون انسان در وصيت و نصيحت به كسي كه دوسـت مـي  
يي ندارد، بيشتر تالش و جديت مي كند، معاذ كسي است كـه   اي دوستانه كسي كه با او رابطه

ه نام خدا سوگند ياد كرد، پس وصيتش به او معلـوم اسـت   پيامبر براي ابراز محبتش به او ب

                                           
) 2791(بخش البر و الصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، دارمـي  ) 1987(ترمذي : ي حديث حسن است درجه - 1

آن را ) 97(اند، الباني در صحيح الجامع  روايت كرده) 20847(بخش الرقاق، باب في حسن الخلق، و احمد در مسند 
 .سالم ابن تيميهاز شيخ اال) 10/654(مجموع الفتاوي : ك. نيز ن. صحيح دانسته است

بخش السهو، باب نوع آخر مـن  ) 1203(بخش الصالة، باب في االستغفار، نسائي ) 1522(ابوداود : صحيح است - 2
 .آن را صحيح دانسته است) 7969(الباني در صحيح الجامع . اند روايت كرده) 21614(الدعاء، و احمد در مسند 
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به عالوه معاذ خود يكي از بزرگان صحابه و از سروران مـردم بـود، در   ! چه جايگاهي دارد
حالل و حرام بسيار بااطالع و دانا بود، پيامبر به او اعتماد زيادي داشـت، او را بـه منـاطق    

ضـي و حـاكم و مفتـي او را بـه يمـن گسـيل       زيادي فرستاد، همچنان كه به عنوان اميـر، قا 
  2.شود روز رستاخيز معاذ بن جبل يك گام جلوتر از علما محشور مي 1.ساخت

معاذ يك امت عابـد و بـر ديـن    «: گفت معاذ شبيه ابراهيم عليه السالم بود، ابن مسعود مي
زهـد   ابن مسعود از مهاجران پيشگام بـود كـه در علـم و    3.»حنيف بود، او از مشركين نبود

  .ي معاذ سخن مي گويد جايگاه وااليي داشت، و اين چنين درباره
 شـه يخـدا پ  يتقوا يهر جا هست«: به او گفت يامبرمرموق پ يگاهو جا يتبا آن موقع معاذ

  .»!جبران كن، و با مردم  خوش رفتار باش يككار ن يككن و هر رفتار اشتباه را با 
داشـته،   ييكه چنان مقام واال يبه شخص يامبرپ سفارش ينروزگار ما از ا يناكنون در ا اما

  م؟ييربرگ ميتوان يم يديچه فوا
بـاز محتـاج    يـان، متق نييزكـارتر پره ياعالمان باشد،  نياست كه انسان، ولو داناتر يهيبد
 يكه برا شود، يم فيضع يكند، گاه يرا تجربه م ياست، چرا كه انسان حاالت مختلف يتقو

. چه نهان و چه آشـكار  »دينك يشهتقوا پ يدهر جا هست«. دارد ازين يبه تقو يدارياثبات و پا
بكن تا آن را جبران  ييكبه دنبال هر رفتار بد، كار ن«نغز و پرمعناست،  ياربس يامبرپ يتوص
و پوشـاندن   يمقصود آن است، زمان پاك ساز يتموقع ينرا مقدم كرد چون در ا ئهيس» كند

                                           
خش المغازي، باب بعث أبي موسي و معاذ الي اليمن قبل حجة الـوداع  ب) 4347(اشاره به روايتي دارد كه بخاري  - 1

 .اند بخش اإليمان، باب الدعاء الي الشهادتين و شرائع اإلسالم آورده) 19(و مسلم 
بـه  ) 20/29(طبرانـي در معجـم كبيـر    ) 5170(ي  به شماره) 3/301(حاكم در مستدرك : روايت صحيحي است - 2

 .آن را صحيح دانسته است) 5880(ي  لباني در صحيح الجامع به شمارها. اند آورده) 40(ي  شماره
بنا بـه نظـر بخـاري و    : اين سخن را اآورده است و گفته است) 3367(ي  به شماره) 2/390(حاكم در مستدرك  - 3

 .اند آورده) 14/191(و طبراني در تفسيرش ) 10/59(نيز طبراني در معجم كبير . مسلم حديث صحيحي است
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بلكه به  يست،پاك شود، مقدم شدنش به خاطر فضلش ن يدرفتار و كردار بد با ئه،ياست و س
 نيب يييزها، چ»رفتار كن يكبا مردم ن«. حل شود دياست كه با ياست كه مشكل ينخاطر ا

 يـي  حسنه يكارها يوستهپ يركآدم ز. هست گريد يانسان با انسانها ينو ب يدگارانسان وآفر
 يـاد كه مردم  ينا يماست، تعل يمتعلجا منظور  ينرا پاك كند، در ا ئاتشيدهد تا س يانجام م

  .اعمال خود پاك كنند ي خود را از كارنامه يچگونه اشتباهات و خطاها يرندبگ
 ييماركه ب كند يسفارش م ييزاو را به چ د،مضر خورده باش يزچ يمارشاگر ب يزن پزشك

نـد و بـه   ك ياز آن دور ديبنده مقرر شده، اما او با يگناه برا ييگو. و دردش را برطرف كند
آن را  يد،باش صيحر يابتدا بر تقوا» كن شهيخدا پ يتقوا يهر جا هست«: سبب فرمود نيهم

ـ كن ييكـ ن: ديدان يراه را م د،يگرفتار شد يو اگر به گناه يد،حفظ كن . پـاك كنـد   اتـا آن ر  دي
آن حضـرت در  . حقوق انسانها يحقوق خداوند است و هم برا يهم برا يتوص ينا ينبنابرا
  .گفت يارانشسخن را به  ينهم يزن شييتهاوص نيآخر

مـا   يبـرا  يـي غرّا ي در هنگام چاشتگاه موعظه يروز يامبرپ«: كند يم يتحكا عرباض
 يكـ يانداخت،  يساخت و دلها را به ترس و نگران يفرمودند كه اشك از چشمها جار راديا

ـ پ ياكنون ا كند، ياست كه وداع م يشخص ي موعظه نيا: از حاضران گفت خـدا، چـه    رامبي
 يشما را به تقوا« :»...اهللا والسمع و الطاعة يبتقو مياُوص«: فرمود د؟يما دار يبرا يي يهتوص

  1.»كنم يو طاعت او سفارش م يخدا و فرمانبردار

                                           
بخش العلم، باب ما جاء فـي  ) 2676(بخش السنة، باب في لزوم السنة، و ترمذي ) 4607(ابوداود : صحيح است - 1

بخـش  ) 42(داند، نيز ابن ماجه  اند، ترمذي آن را حديث عالي و درستي مي االخذ بالسنة و اجتناب البدع روايت كرده
البـاني درصـحيح   . اند آن را ذكر كرده) 166692(در مسند المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين و احمد 

 .آن را صحيح دانسته است) 2549(الجامع 
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تـو را بـه   « : فرمـود ! بگـو  ييحتخدا مرا نصـ  امبريپ يا: رفت وگفت  امبرينزد پ يمرد
 شهيخدا پ يتقوا«  گريد يتيو در روا» است يركه اصل هر كا كنم يم هيخداوند توص يتقوا

  1.»است راتيخ ي همه ي كن كه زبده
شـش روز  . »ميگو يكن در آن چه بعداً به تو م شهيابوذر اند يا« :به  ابوذر گفت نيهمچن

اُوصيک بتقـوی اهللا فـی «: فرمود يد،سخن را خطاب به او گفت، چون روز هفتم فرا رس ينا
  2.»كنم يم هيخدا توص ير امور نهان و آشكارت تو را به تقواد« :»رسّ أمرک و عالنيته

ـ  هيتوصـ  يرا بـه تقـو   يگرو مـدام همـد   وستهيگذشتگان صالح پ  ابـوبكر در   كردنـد،  يم
وفاتش را حـس كـرد،    يكيكه نزد يو هنگام 3.»أوصيكم بتقوی اهللا«: گفت يم يشها خطبه

 ينهم زيعمر ن 4.»كن شهيخدا پ يعمر تقوا يا«: كرد كه يهرا به حضرت عمر ارا يتوص نيا
  5.»كنم يخدا سفارش م ياما بعد، تو را به تقوا«: پسرش نوشت يرا برا يتوص

تـو  «: منصوب كرد و به او گفت يسپاه يرا به فرمانده يطالب مرد يبن اب يعل حضرت
  6.»كنم يسفارش م -شد يخواه ور با او روبه گمان يكه ب -خدا يرا به تقوا

                                           
ي  آن را نقل كرده است، الباني در صحيح الجامع بـه شـماره  ) 11365(امام احمد در مسند : حديث نيكويي است - 1
 .آن را نيكو دانسته است) 2043(
آن ) 2544(ي  نقل كرده و آلباني درصحيح الجامع به شـماره ) 21063( امام احمد در مسند: حديث نيكويي است - 2

 .را نيكو دانسته است
 .اند روايت كرده) 2/244(و ابوجعفر طبري در الرياض النضرة ) 1/36(ابونعيم در حلية االولياء  - 3
 .اند كردهروايت ) 2/244(و ابوجعفر طبري در الرياض النضرة ) 1/36(ابونعيم در حلية االولياء  - 4
آورده وآن را به عمر نسبت داده كه در وصيت بـه پسـرش   ) 1/161(ابن رجب جنبلي در جامع العلوم و الحكم  - 5

 .بيان كرده است
 .روايت كرده است) 1/114(خالل در كتاب السنة  - 6
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خـدا سـفارش    يتو را بـه تقـوا  «: نوشت يخطاب بر شخص يي در نامه يزبن عبدالعز عمر
و جز با  كند يرحم نم يبه كس يو جز اهل تقو كند، يرا قبول نم ييزاز آن چ يركه غ كنم يم

اما عمل كننـدگان بـه    يادند،به آن ز انسفارش كنندگ رساند، يرا ثواب نم يكس يوجود تقو
ـ كـه ام  ياو هنگـام  1.»در آورد يانرا از شمار متقخداوند ما را و شما  يدوارمآن اندك، ام  ري

 يتقـوا  كنم، يخدا سفارش م يشما را به تقوا«: و ثنا گفت، و افزود يششد، خداوند را ستا
 يجـا  تواند يم يتقو 2.»رديگ يآن را نم يجا يزچ يچاما ه كند، يرا پر م زيهمه چ يخدا جا
 يخـال  يجا يزياز دست برود چ يا وقتو كمبود را جبران كند، ام رديرا بگ ييگرد زيهر چ

  .كند يآن را پر نم
خـدا و   يرا بـه تقـوا   تو«: كند، او گفت يحتخواست او را نص يدبن عب ونسياز  يشخص

ـ  شـه ياسـت كـه تقـوا پ    يچرا كـه خداونـد بـا كسـان     كنم، يم هيتوص  يكوكارين و  كننـد  يم
  3.»يكوكارندن

كـه   كنم، يتو و خود را به تقوا سفارش م «: به برادرش نوشت يي در نامه انينيشياز پ يكي
از هر  يزگاهتو گر ريهر خ يبه سو يرتوآخرت است، و آن را مس ايدن يبراتوشه  ينبهتر
آنهـا را   يو روز ترسند ياز هر چه كه از آن م ييرها ياهل تقو يبگردان، خداوند برا يشر

  4.»كرده است ينتضم كنند، يكه گمان نم يياز جا
در  همـرازت خـدا كـه    ياما بعد، تو را به تقـوا «: به برادرش نوشت يزسماك واعظ ن ابن

و در همـه حـال،    يشههم كنم، يم يهاست، توص رونتيب يايدل و مراقب تو در دن ي نهانخانه

                                           
 . ذكر كرده است) 5/267(ابونعيم در حلية االولياء  - 1
 .اند اين سخن را آورده)  1/161(و ابن رجب حنبلي در جامع العلوم و الحكم ) 5/297(ابونعيم در حلية االولياء  - 2
 .روايت كرده است) 1/161(ابن رجب حنبلي در جامع العلوم والحكم  - 3
 ).1/161(ابن رجب حنبلي، همان  - 4
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خدا به تـو و   يكينزد ي چه در روز و چه در شب، خداوند را در ذهن داشته باش، به اندازه
 يگـر يكـس د  ي سلطه رياو به ز ي سلطه ريهرگز از ز قدرتش بر تو، از او بترس، و بدان كه

 اولذا ترس و حذرت از  ،يرو ينم رونيب يگريرفت، و هرگز از ملك او به ملك د ينخواه
  1.»باشد، و السالم يادز ديبا ييلخ
ـ  و يأسـاالك الهـد   اللهـم « : كرد يطلب م يخود از خدا تقوا يدر دعا امبريپ و  يالتق

را از تــو  يازيــن يو بــ يپاكــدامن ،ييزكــارپره يت،مــن، هــدا ايخــدا«: »يالعفــاف و الغنــ
  2.»خواهم يم

ومـن العمـل مـا     يهذا البر و التقو ناسفر يإنا نسألك ف اللهم«: فرمود زيسفر ن يدعا در
توست، از  يرا كه مورد خشنود ييو كارها يسفرمان احسان و تقو يندر ا ايخدا« :»يترض
 اهللا و يبتقـو  كيأوصـ « : ص مسافر سفارش كـرد شخ كيهمچنان كه به  3.»ميخواه يتو م
 هيتوص يبلند يهر جا يگفتن بر رو ريخدا و تكب يتو را به تقوا« :»كل شرف يعل ريالتكب

  4.»كنم يم
مسافر مكان و احـوالش عـوض    كند، يم دايپ يدر سفر ارزش مخصوص ژهيبه و يتقو لذا

اهد بود كه از آن چه در كشـور  خو يي گانهيب يغربت، در كشورها يارچه بسا در د شود، يم

                                           
در جامع العلـوم و  ، ابن رجب حنبلي )3/175(و ابن جوزي در صفة الصفوة ) 8/206(ابونعيم در حلية االولياء،  - 1

 .اند از سخنان ابن سماك واعظ آورده) 1/162(الحكم 
بخش الذكر و الدعاء، باب التعوذ باهللا من شر ما عمل و من شر ما لـم يعمـل، آورده   ) 2721(مسلم : صحيح است - 2

 .است
 .بخش الحج، باب مايقول  إذا ركب الي سفر الحج و غيره) 1342(مسلم : صحيح است - 3
بخش الدعوات، باب ما يقول إذا ودع انساناً، روايت كـرده و آن را حـديث نيكـو    ) 3445(ترمذي : ح استصحي - 4

) 8111(بخش الجهاد، باب فضل الحرس و التكبير في سبيل اهللا، و احمـد در مسـند   ) 2771(دانسته است، ابن ماجه 
 .يح دانسته استآن را صح) 1286(ي  الباني در صحيح الجامع به شماره. اند آن را آورده
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 ييو رسوا حتيندارد، اگر رازش آشكار شود، ترس فض يترس د،يترس يو شهر خود از آن م
 يوتمسك بـه تقـو   ييبندروست كه پا يناز ا هراسد، يم يياما در شهر خود از رسوا. ندارد

د و چه در به هر حال انسان چه در سفر باش. دارد ييواال يگاهمهم است و جا اريدر سفر بس
ـ چنان كه پ. عطا كند ياز خدا بخواهد به او تقو ديحضر با ـ  امبري اللهـم آتِ « : فرمـود  يم

ها أنت خريُ من زكاها أنت وليُّها و مواالها  يـت به ما تقـوا عنا  ايخدا«: »نفوسنا تقواها و زكِّ
نهـا  و سرپرست و صاحب جا يدهنده هست يهتزك يتبگردان، تو بهتر يزهفرما، نفس ما را پاك

  1.»ييما يو نفسها
سـفارش   يبه تقـو  ياله امبرانيفرستادگان و پ ي اسالم همه يگرام يامبرقبل از پ الوهع به

كه برادرشان نـوح بـه    يهنگام«) 106: شعراء( m   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl  :اند كرده

ـ زيپره ينم ايآ«: آنها گفت  چـون ) (124: شـعراء ( m  |  {  z  y  x  w  v  ul  ،»د؟ي

: شـعراء ( m  i  h  g  f  e  d     c  bl ، )»د؟يترسـ  ينمـ  ايآ«: برادرشان هود گفت

ـ كن ينم يزپره ايآ«چون برادرشان صالح به آنها گفت ) (142 m  K  J  I  H  G  F ، )»د؟ي
  M     Ll ) حضـرت  ) »د؟يترس ينم ايآ«: چون برادرشان لوط به آنها گفت( ) 161: شعراء

 m  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸l : كه داستانش مشهور است، گفـت  يشهبه صاحبان ب يبشع
دسـتور   ÷يوسـ م يبرا د؟يكن ينم شهيپ يچرا تقو ييعن »د؟يترس يچرا نم«) 177: شعراء(

قـوم   يبـه سـو  «) 11 - 10: شعراء( m  z  y  x  wv  u  t  s     r    ql : مدآ
  »ترسند؟ يآنها نم ايستمكار برو، قوم فرعون، آ

                                           
بخش الذكر و الدعاء، باب التعوذ  باهللا من شر ما عمل و من شر ما لم يعمل روايـت  ) 2722(مسلم : صحيح است - 1

 .كرده است
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  ويبر بال تق

ـ آرا ياست كه انسان خود را با آن م ييشلباس و آرا ينو بهتر نيباتريز يتقو m  d : دي

q  p  o  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  l)يا« ) 26: اعـــــــراف 
اسـت و شـرمگاهتان را    ينـت ز تـان يشـما فـرو فرسـتادم كـه برا     يبرا يفرزندان آدم لباس

داده  نهانعمت را به آ ينر سرشان نهاده و اخداوند منت ب» .و لباس تقوا بهتر است پوشاند يم
  .است

°  m مثالً  كند، يمباح بودن م ي در ضمن ابراز منت افاده ييزقاعده اشاره به چ طبق

  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±l )تــا از آن گوشــت تــازه   «) 14: نحــل
نت مادام كه آمدنش در مقام م» .يدخود استخراج كن شيآرا يرا برا ينتيخوراكتان شود و ز

كـه بـر بنـدگانش حـرام      يزيمباح بودن آن است، چون خداوند به خاطر چ يباشد، به معنا
بلكه او به خاطر آن چه حالل گردانده، منـت بـر آنهـا گذاشـته      نهد، يكرده، بر آنها منت نم

فرزنـدان آدم   يا«) 26: اعـراف (ml  k  j   i  h  g  f  e  d  l : است
 يندر عـ » .پوشاند ياست و شرمگاهتان را م ينتز تانيراشما فرو فرستادم كه ب يبرا يلباس

ـ غ يكرده است بـه لبـاس معنـو    يادآوريآنها  يكه مهمتر است، برا ييگرد يزحال چ از  ري
: و محسوس و البته گرانقدرتر و واال تر اسـت، اشـاره كـرده اسـت     شود يكه لمس م يلباس

 »شـاً ير«است و  يلباس اصل د،پوشان يبدن را م يلباس كه عورتها. »لباس تقوا بهتر است«
كـه ظـاهرش را    زيانسان را به چ ياست، وقت يو آراستگ ييبايتجمل، ز ي هيآن چه ما ييعن

را  شـان خبردار كرد كه باطن و درون يزيآنها را از چ يبا آن بپوشاند، آگاه كرد، در گام بعد



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

455

هـا را از   ز نمـود، آن ظاهر است، به آنها با يشو آرا نتيز ي يهآن ما چونبا آن بپوشانند، و 
  .درون و باطن است، آگاه ساخت يشو آرا نتيز ي يهآن چه ما

إذا املرءُ مل يلبس ثياباً مِن
 التقی

 تقلّب عرياناً و إن كان كاسياً 

و خريُ لباس املرءِ طاعةُ
بِّه  رَ

 و الخريَ فيمن كان هللا عاصياً 

كه لباس  يدر حال دبگرد يانه عراست ك نياز تقوا نداشته باشد، مانند ا يپوشش يآدم اگر
  .به تن دارد

از طاعت پروردگار است و آن كس كه از پروردگار خود  يانسان لباس يلباس برا نيبهتر 
  .نخواهد برد يي بهره يچه كند يم انيعص

 يبعضـ  يگـاه . دانش و عمل صالح ك،ين ييماس ،يينشرمگ ك،يكردار ن يعني يتقو لباس
 گمان يب دگاهيد ينا...! باشد تاست كه زبر و زمخ يي جامه يقولباس ت كنند ياز مردم فكر م
را  يرو انهيبپوشد كه در دسترسش باشد و البته تواضع و م ييزچ يدانسان با. نادرست است

و پوشش خود تواضع داشـته باشـد، خداونـد     يشهر كس به خاطر خدا در آرا. نبرد ادياز 
  1.كند يم يبشچشم را نص درشت انييباروو ز رينظ يب ينتيز يها جامه يامتروز ق

m  `   _  ^]  \  [  Z  Y راه است،  ي توشه نيبهتر يعالوه تقو به

  b  al )يا. اسـت  ييزگارتوشه پره ينكه بهتر يدكن هيزاد و توشه ته«) 197: بقره 
سـفر امـر فرمـود،     يخداوند بندگانش را به آماده شدن برا يوقت. »ديخردمندان از من بترس

اسـت، بـا    يـد مف شـان يت به آنان مهربان و دلسوز است كه دستور داده، آن چه براچنان نسب
                                           

حـديث نيكـويي   : بخش صفة القيامة و الرقائق و الورع آورده وگفتـه اسـت  ) 2481(ترمذي : روايت نيكي است - 1
 .آن را نيكو دانسته است) 6145(ي  ي در صحيح الجامع به شمارهالبان) 15204(است؛ نيز احمد، مسند 
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ـ دن ي مسـأله  يـك  يـن خود ببرند، نخست كه مجهز، به سفر بروند، و ا اسـت، در سـفر    يوي
كه چه بسا مجبـور   شود يرو م روبه ييانسان با مشكالت و تنگناها. هست ياديز يخطرها

را سفارش كرده كـه   نهااو آ  -كه مكروه است -ندمردم دراز ك يشود، دست خود را به سو
 يتوشه  تقـو  ينباشد و گفت بهتر يدمف يزن ايدر دن يحت شهيهم يبا خود ببرند كه برا ييزچ

  .است يدمف يزتوشه در آخرت ن نيا! صاحب خردان يا يدكن شهيمن پ يتقوا. است
با خـود   يي و توشه درفتن يبه سفر حج م مني ياست كه اهال ينا يهآ ينفرود آمدن ا علت

كـار   يـن و با ا دهد، يبه ما م يحتاجاو غذا و ما يم،ا ما به خدا توكل كرده گفتند يم بردند، ينم
ـ  يبرا يينزحمت و سنگ يجادباعث ا آنهـا دراز   يو دسـت كمـك بـه سـو     شـدند  يمردم م

  1.فرود آمد يهآ ينا يهقض ينبه دنبال ا. كردند يم

  اولياي خدا و تقوي

 ينهـا ا يقتدر حق رسانند، يبه كمال م يوآن را به درست كنند يم شهيخدا پ يكه تقوا يكسان

ـ  روند يراه م ايكه بر در يخدا هستند نه كسان ييااول m  B  A : كننـد  يو در هوا پرواز م
  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  Cl 

 آنـان . شـوند  يم نيگدارند و نه غم يباش كه دوستان خدا نه ترس آگاه«) 63 - 62: يونس(

ـ  يآوردنـد و تقـوا   يمانكه ا دهستن يكسان  m  §      ¦  ¥  ¤  £l ، »كردنـد  شـه يپ ياله
 ينراسـت  يسـتگان شا يزكـاران پره ينبنابرا» .است زكارانيخداوند دوست پره«) 19: جاثيه(

بـدی «: كننـد  يخداوند هستند، آنان كه در انجام طاعتها و نوافل تالش م يدوست واليـزالُ عَ

                                           
m  `   _  ^]  \  [  Z  Y بخـش الحـج، بـاب قولـه اهللا تعـالي     ) 1523(بخـاري  : صحيح است - 1

  b  al روايت كرده است. 
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ب إلی بالنوافل حتی أُحبُّهيَ   ينتا ا د،يجو يم ييكبا نوافل به من نزد وستهيمن پ ي بنده« :»تقرّ
  1.»دارم يكه او را دوست م

 گردد؛ يآشكار م يم،هست هيصوف يياما اول گفتند يكه م يكسان ييادمنظر دروغ و ش ينا از
 شـوند  يم يلو آن طرف متماطرف  ينبه ا نوازند، يبر طبلها م رقصند، يآنان كه در والدتها م

ـ  ينو زنـان همنشـ   يباروبا غالمان ز كنند، يم يخوديصرع و از خود ب يو ادعا  -شـوند  يم
اند،  رفته يراهههستند، به ب هيآنان منحرفان صوف -اند از علما از آنها نقل كرده يچنان كه برخ

  ..!!كنند يم ييادرسو مردم از آنها فر م،يخدا هست يياما اول نديگو يم
ازآنـان كـه    يكـ يپشت سر  يگروه: نديگو ياست كه م ييتحكا يهجمله خرافات صوف از

ـ   ستادند،ياهللا هستند، به نماز ا يول كنند يادعا م درنـگ   ييـاد ز انچون به سجده رفتنـد، زم
نگـاه كردنـد،     يگـر همچنان در سجده است، بـار د  دنديكرد، مردم سرشان را بلند كردند، د

ـ پ يينهااو آست!  يمپس از نماز گفتند نگرانت شددر همان حال است،  يدندد را بـه   راهنشي
 ياز مـردم بـر رو   يجمـاعت : گفـت  ي؟كجا بود يدندپرس! شده است يسآنها نشان داد كه خ

در حال غرق شدن از من كمك خواستند، به كمك آنها رفتم، نجاتشان دادم و به  نماز  ايدر
  ...!!برگشتم
ـ بدعتها و خرافـات ز  يايدر دن ييادعا ييااول ينا تيحكا بـه طـول    يـانش اسـت و ب  ادي

را از هم باز  طانيش يايخود و اول يايبه ما داده است كه با آن اول يخداوند نشان. انجامد يم

ــ m  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : يمشناســــــ
  P  O  Nl )دارنـد و   يكه دوستان خد نه ترس يدباش آگاه«) 63 - 62: يونس

m  P  O ، »كردنـد  يشـه آوردند و تقوا پ مانيهستند كه ا يكسان شوند،آنان يم گنينه غم

                                           
 .بخش الرقاق، باب التواضع روايت كرده است) 6502(بخاري : صحيح است - 1
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  W  V  U  T  S   R  Ql )مسـجد الحـرام  (مسـجد   اءياول« )34: انفال (
  .»دانند يآنها نم شتريب يول يزگارانندفقط پره

  تقوي ميزان سنجش

m  t  s  r    qu  l : مـردم قـرار داده اسـت    يبرتـر  زانيرا م يخداوند تقو 
: سـؤال شـد   يـامبر از پ» .شماسـت  ينشما نزد خـدا بـاتقواتر   نيتريگرام« )13: حجرات(

اسـت؟   يآنها از لحاظ حسب و نسب چـه كسـ   نياست؟ و باالتر يمردم چه كس نييترگرام
ـ  ميابـن اسـحاق بـن ابـراه     يعقـوب بن  يوسف يمبن الكر يمبن الكر ميالكر«: فرمود  يهمعل
ـ  يمحضـرت ابـراه  پسر اسحاق پسر  وسفي«: »السالم السـالم كـه همـه بزرگـوار و      يهمعل

آنها روشن كـرد   يپس از آن برا! نبود ينخدا سؤال ما ا امبريپ يا: گفتند» سخاوتمند بودند
 نييزكـارتر پره«: فرمـود  يسـت؟ مـردم ك  نييترگرام يدندپرس يگرداد و چون بار د حيوتوض
نـه بـه منسـوب بـودن بـه       شود، يمشخص م ياله يفضل و كرم تنها با تقوا نيبنابرا 1.»آنها
  :شاعر سروده است. يلقبا

  أبالهبٍ يفرفع اإلسالم سلمانَ فارسٍ       و قَد وضع الكفرُ الشر فَقَد
كـه از بزرگـان    –واال داده و كفر، ابولهب را  يسلمان را كه از ملت فارس بود مقام اسالم

  .كرده است مقدار يب -بود
  :گفت يسلمان م نديگو

  يمٍٍِأو تم يسٍبق اإذا افتخرو            هسوا يال أب ل ماسال يأب

                                           
و » يا ايها الناس إنا خلقنكم مـن ذكـر و أنثـي   «:  بخش المناقب، باب قول اهللا تعالي )3490(بخاري : صحيح است  1

 .اند بخش الفضائل، باب من فضائل يوسف عليه السالم روايت كرده) 2378(مسلم 
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پـدر   ميگـو  يمن با عزت و افتخار م كنند، يافتخار م يمو تم سيق يها لهيمردم به قب يوقت
  .ندارم ييگراز آن پدر د يرمن اسالم است و غ

 ييـار است كه خداوند به خاطر آن دستور بـه هم  نيا يبزرگ تقو يگاهارزش و جا نشان

ـ رعا يه است و مصلحت انسانها جز بـا تقـو  داد  ¿  mÂ  Á  À : شـود  ينمـ  تي

l)يدباش گرييكد اوري يزگاريو پره يكيو به ن«) 2: مائده«.  

  هاي تقوي نشانه 

ـ است با شاخ و برگها و م يدرخت. هاست لتيفض ي سرچشمه يتقو  : رنگارنـگ  يهـا  وهي
 نيا يها وهيهمه از م... و يندعدالت، ورع، بخشش، سخاوتم يي،راستگو ي،وفادار ،يمهربان

را بـه قلـب مـؤمن     ينـان آرامـش و اطم  يند،و به بار بنش ابد،يپرورش ب يوقت. درخت است
  .دارد يم يارزان

 د؟يما دار يبرا ييچه خبرها! ساكنان قبرها يرفت وگفت ا يبه گورستان سيعل حضرت
 ييگـر كسان د يتانها نهتقسم شده، در خا تانيييهاقرار است كه دارا ينما از ا شيپ يخبرها

بـه خـدا اگـر قـادر بـه      : و گفت ستيسپس گر. اند اند و همسرانتان ازدواج كرده ساكن شده
  1.است يتوشه تقو ينكه بهتر ميبرد يپ يقما به تحق: نديگو يم گمان يباشند ب ييپاسخگو

  از آفـت غفلـت و   ييرهـا : اشـاره كـرد   ينهابه ا توان يم يانو صفات متق هاييژگجمله و از
زشـت؛ و   ياز كارهـا  انزجارو  ييزاراظهار ب ست؛يناشا يها ها و كرده گفته يكوچك شمار

آلوده گردد، ناراحت و متأسف شـود، و خالصـانه و مخلصـانه     ياگر به هر گونه اعمال زشت
آورد وبه او پناه ببرد وخواستار بخشش و مغفرت  يخدا رو يزدودن زنگار آن به سو يبرا

                                           
 .از علي بن ابي طالب روايت كرده است) 20/242(ابن عبد بر در التمهيد  - 1
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ــود ــود . ش ــد فرم m  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z   y : خداون

  e  dl )را  اشوند خـد  يطانيش يها گرفتار وسوسه يوقت زگارانيپره«)201: اعراف
ـ بر آنها چ يطانيناپسند و ش ياگر حالتها» .ابندي يم يرتو بص كنند يم ياد شـود، هرگـز    رهي

اسـتغفار خواسـتار    رفتـه و بـا توبـه و    يرونمگر از آن احوال ب يافت،آرام و قرار نخواهند 
  .و جبران مافات شوند ييرها

و وسوسه را از  يطانخدا ش ياد يراخدا هستند، ز يادو در همه حال به  يشههم زگارانيپره
 ابديها به درون آنها راه  شهوتها و شبهه ي هيكه از ناح يو آلودگ يهر گونه ناپاك راند، يآنها م

ـ  را كه قلبشان را هدف قرا يينزهرآگ يرو هر ت ـ زدا ير دهـد، م ـ   دي m  W : كنـد  يو دفـع م

   f  e   d  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X
  u  ts  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g

  |  {  z  y  x   w  vl )هستند كـه   يمؤمنان كسان«) 4 - 2: انفال
 يمانشـان شـود ا بر آنها خوانـده   اتشيهر وقت نام خدا برده شود، دلهاشان بترسد و چون آ

 يشـان و از آنچه روز دارند يو به پروردگارشان توكل كنند، آنها كه نماز را برپا م ابدي يفزون
و  يعـال  يآنان هستند كه نـزد پروردگارشـان درجـات    ييقحق ؤمنانم. كنند يانفاق م يما داده

  .»فراوان دارند يآمرزش و روز

  هاي رسيدن به تقوي شيوه

ظـاهرو بـاطن    يبـر تمـام اعضـا    يصهخص نيمسلط كردن  ا و يبه تقو افتنيدست  يبرا
 يشـه هم يـد، دوسـت بدار  يگرد يزاز هر چ يشترخدا را ب: نكات كمك گرفت يناز ا توان يم

 يـاد  يد،آگاه باشـ  يتاز عواقب گناه و معص د،ييابخدا به انسان را به دل در يتمراقبت و عنا
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و  يبهـا فر يرنگهـا، ن يد،شـو  يرهر آن چو ب ديكن يستادگينفس ا يچگونه در برابر هوا دييربگ
  .يدو احساس كن يد،را بشناس طانيش يها وسوسه
 اريآن آسان است، اما در عمل و اجـرا بسـ   ي امور و صحبت كردن درباره ينا يانب گرچه

ـ  ينكه خداوند از هر لحاظ مراقب اوست، بد كند يانسان اكثراً فراموش م. سخت است  يمعن
و هم او را از بالهـا، خطرهـا و لغزشـها حفـظ      نديب يرا م شيتهاكه هم اعمال، رفتار و حرك

ـ ماننـد ا  يمهم يها از كنار نكته يكه انسان به سادگ ينكما ا كند، يم ـ پ ي فرمـوده  ني  امبري
  1.»دينيب يكه انگار او را م ديخداوند را چنان عبادت كن« :»كأنك تراه اعبداهللا«: گذرد يم

 إذا ما خلوتَ الدهرَ يوماً فال
 تَقُل

خلوتُ و لكن قُل علیَّ 
 رقيب

غـفـُل  و لـاحتـسبـنَّ اهللا يَ
 سـاعـةً 

و لـا أنَّ ما يـخفی عليه 
 يغيبُ 

هستم  يخلوت يدر جا ييدنگو يد،باش گرانيخلوت و دور از نگاه د يدر جاها يروز اگر
ـ   نيچن./ مراقب من است يكس ييدبلكه بگو يست،كس ن چيكه ه  يگمان مبر كه خداونـد حت

  2.ماند يم يدهپوش يدهر چه را كه پنهان كن ياو  شود يلحظه غافل م كي
است انسـان در   يكه در امور ناروا وجود دارد، كاف يشناخت درد و رنجها و مفاسد يبرا

باعـث   ييزاتفاق افتاده است، تأمل و تفكر كند، چه چ نيشيپ يبزرگان و ملتها يآن چه برا

                                           
بخـش االيمـان، بـاب بيـان     ) 8(، و مسـلم  باب سؤال جبرئيل النبي بخش االيمان، )50(بخاري : صحيح است - 1

 .اند االسالم و اإليمان و اإلحسان، روايت كرده
آن را  :را آورده و گفتـه اسـت امـام شـافعي     اين ابيات) 7292(ي  به شماره) 5/261(بيهقي در شعب اإليمان  - 2

 .خواند ن را آورده و گفته امام احمد آن را ميآ) 9/220(كرد، ابونعيم در حلية االولياء  هميشه زمزمه مي
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 يو شـادمان  يسعادت، لذت، شادكام يشد؟ چرا از سرا رانده شدن پدر و مادرمان از بهشت
  !تيمعص... يچيپسر... يشدند؟ به خاطر نافرمان دهياندوه و درد كش يبه سرا
آسمان عزل شود و طرد گردد، مورد لعنـت قـرار    يياز فرمانروا يسباعث شد ابل يزچ چه

 ي،بـه دور  شا ييكـ و نزد يـد؟ شكل در آ ينتر به زشت! و ظاهرو  باطنش مسخ شود؟ رديگ
سـبب شـد در    ياو مبدل به دوزخ گردد؟ چه عامل يرحمت در حقش به لعنت و بهشت برا

 يبـه سـو   تيبشر يبورزد و فاسق و مجرم شود و به رهبر يگستاخ تيبرابر خداوند به نها
  ...!!ينافرمان... يتمعص ؟اقدام كند يركا هر گونه فساد و نابه

توفان قرار گرفتند، چنان كه آب به  لهيبه وس يدر معرض نابود يچرا همگ نيساكنان زم 
و همه جا را فرا گرفت؟ به چه علت باد نابارور بر قوم عاد مسلط شد  ديكوهها رس يها قله

هراسـناك   ياديباعث شد كه قوم ثمود با فر ييزكرد؟ چه چ يننقش بر زم يهوشو آنها را ب
 ينسـرزم ... ثمـود  نيسرزم يامل؟ چه ع...پاره گردد -پاره ينهدر س شانيو گوشخراش قلبها
گاه آن را بـر   و آن دنديشن يرا م شانيسگها يصدا كهيكه مال ييتا جا... قوم لوط را باال برد

 چيقـرار داد كـه هـ    ييبـدبو  يزهايآن چ يآنها واژگون كرد و سنگ بر آن انداخت و به جا
 بيبر قـوم شـع   يبانيعذاب را بسان سا ي؟ چه عامل..شد ينم يافت آندر  يگونه آثار زندگ

ـ فرعون و قومش را به كام در ييز؟ چه چ...فرستاد و بر سرشان آتش باراند و ... فرسـتاد  اي
؟ ...و شـامگاه بـر آتـش عرضـه شـوند      دم يدهبه دوزخ منتقل گشت تا هـر سـپ   يشانروحها
  ...!!يامتبه ق داريآتش ود ي طعمه يشانغرق شد و روحها يادر دن يشانجسدها
راه  يتقـو  يرا بـه سـو   ياز گناه، آدم يناش يعذابها و يبتهار در مصوتفك يشهاند نيبنابرا

  .دينما يم
تـفنـی الّـلذاذة ممّن نالَ

هتا  لذّ
من احلرامِ و يبقی اإلثم و 

 العارُ 
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تَبقی عواقبُ سوءٍ من
غبتها  مَ

الخري فی لذةٍ من بعدها 
 النـارُ

ـ  نيلذتش از ب يكس لذت گناه را بچشد، به زود هر ـ  رود يم ننـگ   ي ار گنـاه و لكـه  و ب
كه بـه دنبـال آن    يلذت گمان يب ماند، يم يعاقبت بد از آن به جا يتدر نها./ ماند يم شيبرا

  1.كس ندارد چيه يبرا يي يدهفا چيآتش است ه
چه كـار   دانست، ينم ران،يكرد، زن حامله شد و او سرگردان و ح يهمĤغوش يبا زن يمرد
بچـه را در شـكم    يا ؟دهد و با او ازدواج كند رتيعش در خانواده و ييتن به رسوا ياآ: كند

كه زن را با بچه به حال خود رهـا كنـد و    ينا اي !بزرگتر بود ييتجنا ينمادرش بكشد؟ كه ا
بـود ودرد و   يبتكه در هـر صـورت از هـر طـرف مصـ      ندازد،يب يخانمان يو ب يدر آوارگ

  !ماند يآن م يو زشت يبد تيامتا قام ق هك يي لحظه يكلذت  يجاست نتا ينا...!! ماتم
***  

نفـس   يچگونه با هوا يردبگ اديبرسد و  يبه تقو تواند يم يامور ينبا تأمل در چن انسان
از آن به  يزد،و شر بپره يتها و افكارش را اصالح كند، از فكر معص  شهيابتدا اند: مقابله كند
ـ  يشكار ممكن است برا نيكند، ا يشدت دور ـ نبا يسخت و دردناك باشد، ول فرامـوش   دي

و  يشامـا آسـا   ست،يحرام آسان ن ي و كنترل نفس از تجاوز به محدوده يپوش كرد كه چشم
  .آورد يرا به ارمغان م ديجاو يسرا مثال يلذت ب

ـب لـشـتاتـک أنـتَ فـی دار شـتات تَأهّ  فَ
يَوم نيا كَ اجـعـل الدّ ن شهواتک وَ متَهُ عَ  صُ
 فـاتـکفــی يـوم وَ  واجعل الفطرَ عنداهللا

                                           
 .اند آورده) 3/130(و ابن جوزي در صفة الصفوة ) 7/221(ابونعيم در حلية االولياء  - 1
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را  شيخـو  يو درمانـدگ  ييشـان پس پر د،يهست يشانيو پر يآشفتگ ياكنون در سرا شما
! ديا كرده يو از شهوتها دور يدا كه روزه گرفته يدروز فرض كن يكرا مثل  ياتمام دن! دييابدر

  !يداتان را باز كن به خدا در سرآغاز مرگ روزه يدنو تنها در هنگام رس
ـه عـنَدالخـريَ فـيمـن لـايـرا ـخـافه إيـمـاناً  قـبُ ربّ  الـهـوی و ِيَ

بل اهلوی فأخو التقی  خيشی إذا وافی املعادَ هـوانا حجب التقی سُ
 يـي  بهـره  چيترسد، ه يو از او نم كند يپروا نم ردگاربرابر هوا و هوس از پرو ركه د يكس

در  يكـه بـا خـوار    نياز ا يانسان باتقو بندد، يراه هوا و هوس را م يتقو./ كند يحاصل نم
  !ترسد يم يابد،خدا حضور  شگاهيپ

 إال هنانی احلياءُ و الكرمُ  ما إن دعانی اهلوی لفاحشة
مُ  فَال إلی فاحش مددتُ يدی دَ ت بی لربية قَ شَ  و المَ

ـ   خواند يفرا م ينفس مرا به كار ناپسند يهوا هرگاه  يشرم خود و كرم رب مـرا از آن نه
  . كنند يم

  .ام گناه و دامگه بال گام ننهاده يام و به جاها ار زشت دست دراز نكردهك يبه سو هرگز
امـا بهتـر از    يـد، امر چه بسا در آغاز سخت و ناممكن بنما يناشاره شد، ا يشتركه پ چنان

شـجاعت و شـهامت و    ياز رو يانسان گـاه . است امتيروز ق ي خار، چرك آب و خونابه
 يو خـوار  تاز رذال ياثر يچبنگرد ه يقكه اگر دق كند يم يزو گناه پره تياز معص يمردانگ
  .ستيدر آن ن

ت ل يطرف وأغضديحتّ           يجارت يإن ب مأواها يجارت يواري  
  .اش برود تا به خانه بندم يچشم فرو م د،يياب يرونب ام يهزن همسا اگر
 يـاد ن از اسالم است كـه بـا افتخـار و شـهامت از آ     يشانسان در دوران پ يكسخن  نيا
 يـا به خـاطر شـرم و ح   تواند يانسان م ي؟ وقت...چگونه عمل كرد يدپس از اسالم با كند، يم
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كند، اگر به خداوند ومقام او فكر كنـد،   يگناهان دور يدر برابر مردم از برخ يخجالت زدگ
  .است تر مياز گناه استوارتر و عظ ياگر تفكر درست باشد، دور ستين يشك كند؟ يچه كار م
به دام انداختن مـردم   ياو برا. را بشناسند تا از آن پروا كنند سيابل ييرنگهان يدبا مردمان

مثالً او را . ازآن آگاه باشد و خود را در برابرش حفظ كند ديانسان با. دارد ياديز يها روش
ـ بهتـر بـاز بمانـد و     يتا از كارها كند يسرگرم م يهودهبه امور ب از راه شـرك بـر او وارد    اي

  .شود يم

  ويژگيهاي پرهيزگاران

  :در قرآن به چند مورد اشاره كرده است زگارانيپره يهاييژگاز و خداوند

ــه غ -1 ــا ب ــآنه ــانا بي ــد يم ــره( m  O  N  M  L  K   Jl : دارن ) 3 - 2: بق
  .»دارند يمانا يبآنان كه به غ. است زگارانيپره يراهنما«

اگــر «) 237: بقــره(mÊ  É  È  Ç  l : اهــل بخشــش و گذشــت هســتند -2
  .»است كترينزد ييزكاربه پره ديگذشت كن

گرفتـار   يو چون به گنـاه  گردند، ينم يرهو گرد گناه صغ شوند يمرتكب نم رهيگناه كب -3

m  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z   y : كنند يشتابان توبه م ند،يآ

  e  dl )دا را شوند خ يطانيش يها گرفتار وسوسه يوقت زگارانيپره« )201: اعراف
  .»ابندي يم يرتو بص كنند يم ادي

m  Z  Y  XW  V  U  T   S : در گفتــار و كــردار راســت و درســتند -4
   \  [l )كـرد از   قيآن كس كـه سـخن راسـت را آورد و آن را تصـد    «) 33: زمر

 يقبود و آن كس كه او را تصد آن كس كه خبر درست را آورد محمد. »است يزگارانپره
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ــود  ــوبكر ب ــرد اب ــره( m  x  w  v  u  ts   r  ql . ك ــانيا«) 177: بق  ن
  .راستگو است يزگار،كه پره كند يمعلوم م يهآ ينا» .يزگارانندو پره يانراستگو

m      `   _  ^  ]  \   [  Z  Y  X : دارنـد  يرا بزرگ م يمناسك اله -5

  al )استدله يزگارياز پره يبه راست ي،اله يربزرگ داشتن شعا نيهمچن«) 32: حج«.  
ـ داشت مناسك خداوند به چه معناسـت؟   بزرگ پروردگـارش را   يمهـا يانسـان حر  ييعن

خدا را بزرگ بداند وآن را درست اجرا كنـد،   يپا نگذارد، دستورها ريبداند وآن را ز يگرام
از او خواسـته   ياگـر قربـان   يـاورد، را ب ينو ارزشمندتر نيو هر چه از او خواسته شود بهتر

ــ ــرا شــود يم ــرحــج، ب يب ــر و چــاق نيهت ــوانح ينت ــاتر ي ــد، گرانبه و  ينرا انتخــاب كن
كـه خداونـد    يزيبزرگ داشت مراسم خداوند، هر چ ييعن ينا ياورد،را ب نيتر يداشتن دوست

كـه در حـج بـه     يقربـان  وانيح يگذار نشانه. اوست ريبه آن دستور داده باشد در شمار شعا
  .شود يداتباه نشود، و اگر گم شد آسان پاست كه اش نيا يبرا دهند، ياز سنت انجام م تيتبع

ـ   -6 ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  m : كننـد  يخواستار عدالتند وطبق آن حكـم م

±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨ l)شـما را وادار   يبا گروه يو دشمن«) 8: مائده
» .يداست و از خدا بترسـ  كترينزد ييزگاركه به پره يدكن شهيبه ترك عدالت نكند، عدالت پ

وجود خداوند دستور داده كـه بـا    ينبا ا اند، ينهاظر شرك و كفر مورد تنفر و كبه خ ينمشرك
  .يمآنها به عدالت رفتار كن

ـ رفـت، چـون دل   يقاضـ  شيپ يي بر سر زره ييهودشخص  كيبا  يوقت يعل حضرت  لي
داده شـد، امـا او    ييهـود و زره بـه آن  . او حكم صـادر كـرد   هيعل ينداشت، قاض يواضح

ـ   يعل نييرالمؤمنچگونه در برابر ام شد، ريمدهوش و متح طالـب بـه نفـع او حكـم      يبـن اب
 نيحسـن و حسـ  : او گفته بـود . نداشت يليبود، اما دل يزره مال عل كهآن  حال و دهند، يم

ـ . يستن زيپدر جا يشهادت پسر برا: بود فتهگ يقاض. هستند مشاهد  نهـا يا: گفتـه بـود   يعل
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 ييهـود شـخص  . مربوط به بهشت است يهقض نيا: گفته بود يقاض. اند سرور جوانان بهشت
أن ال إلـه إال   أشـهد  نيرالمـؤمن يام يا: درمانده بود، گفت ديد ياز آن چه م ،يدر اوج شگفت

ـ  يم نيكه به صف يزره مال توست، هنگام اهللا، وأشهد أن محمداً رسول اهللا، از لوازمـت   يرفت
  1.افتاد و من آن را برداشتم

 يمـان چـه بسـا ا   ننديمسلمانان را بب يعدالت و درستگار يرمسلماناگر مردمان غ نيبنابرا
  !ياورندب

: و با آنها خواهند بود دهند، يرا ادامه م يكوكارانو ن ينصادق يامبران،راه پ زگارانيرهپ -7

 m  j  i   h  g  f  e  d  c  bl )ــه ــان از  يا«) 119: توب مؤمن
  .»يدباش يانو با راستگو د،يخدا بترس
  .آنان هستند ينبرادر و همراه و همنش يزگاران،پره ياران ،يستو در يراست اهل

ـ نـدارد، از تـرس چ   يآن چه را كه به ظـاهر مشـكل   زگاريانسان پره -8 كـه بـه آن    يزي
آن چـه  « :»بكيريما ال  يإل بكييرما  دع« يثحد ينا يلبه دل كند، يمشكوك است رها م
 يتقـوا  2.»يـد رها كن ست،ير آن ند يكه شك ييزبه قصد چ كند يم جاديرا كه در شما شك ا

كه  نيحالل را از ترس ا يزهايچ يبرخ يكه گاه يداست كه از خدا چنان بترس نيكامل چن
ـ را د ييخرمـا  يامبرپ يد،حرام  باشد، رها كن ـ  د،ي آن را بخـورد، امـا چـون     خواسـت  يم

  3.صدقه افتاده باشد، آن را رها كرد ياز خرما د،يترس يم

                                           
 .از حضرت علي نقل كرده است) 4/141(ابونعيم در حلية االولياء  - 1
بخـش األشـربة،   ) 5711(ع، نسـائي  بخش صفة القيامة و الرقائق و الود) 2518(به روايت ترمذي : صحيح است - 2

بخش البيوع، باب دع ما يريبك إلي ما اليريبك، و احمـد در مسـند   ) 2532(باب الحث علي ترك الشبهات، دارمي 
 .آن را صحيح دانسته است) 3378(ي  آلباني در صحيح الجامع به شماره). 27939(
بخش الزكـاة،  ) 1071(نزه من الشبهات، و مسلم بخش البيوع، باب ما يت) 2055(به روايت بخاري : صحيح است - 3

 .باب تحريم الزكاة علي رسول اهللا
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از  يبرخ. كند دايدرست، در اخالق و سرشت انسان نمود پ ي يوهش به يدبا زين يزكاريپره
ـ  ييزهـا و ازآن طرف در برابر چ دهند، يمردم گناهان بزرگ انجام م و كـم ارزش   مقـدار  يب

ـ پ يپسر دخت گرام! اهل عراق يا شگفتماز شما در«...! دهند ينشان م  ييزكارپره را  امبري
  1.»ديشو يم ياو جو ديكن يك سؤال مخون جانداران كوچ ي سپس درباره د،يكش يم

  .باشد يمبتن يبر اساس درست ديبا ييزگارپره نيبنابرا
 ييبرگ خرمـا  د،يخر يم يسبز يسؤال شد كه وقت يمرد ي هاز امام احمد دربار يوقت لذا

آن صحبت  ي و با فروشنده درباره كرد، يبا آن بسته شده بود در معامله لحاظ م يرا كه سبز
عمـل   ينچن نيا ي؟ گفتند فالن...ديكن يسؤال م يلمسا ينچرا از ا: يداحمد پرسامام . كرد يم
 يناست كه ا بندهيز يتيصشخ ينچن. ديآ ياز او بر م ي،آر: گفت... يمبن ابونع يمابراه كرد، يم

  2.رفتارش باشد
ندارد و از  شيبرا يي يدهفا ياتجزئ نينباشد ا يمقام و اساس درست ياگر شخص دارا اما
كـه مـادرش از او    دنديپرسـ  يمـرد  ي درباره) امام احمد(مثالً از او . نخواهد شد يرفتهاو پذ

از هر لحاظ نسبت به مـادرش حـق    راگ«: بدهد، امام گفت طالقخواسته است همسرش را 
نمانـده و   يبـاق  يكـار  چيكه هـ  يرا ادا كرده و به او احسان كرده باشد، به طور اش يمادر

اسـت، بـه سـخن     يمورد بـاق  يك نيانجام داده است و تنها ا مادرش هر چه از او خواسته
به حرف مـادرش عمـل كـرده     خواهد يمادرش عمل كند، اما اگر با طالق دادن همسرش م

 ي خواسـته  يـن ا يـد مادرش بپردازد و او را كتك بزند، نبا يتباشد و پس از آن به آزار و اذ
  3.»كند يمادرش را عمل

                                           
 .بخش األدب، باب رحمة الولد و تقبيله و معانقته اين سخن را آورده است) 5994(بخاري  - 1
 .روايت كرده است) 1/111(ابن رجب حنبلي در جامع العلوم و الحكم  - 2
 .1/111الحكم، ابن رجب حنبلي، جامع العلوم و  - 3
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  ها و فوايد تقوي ثمره

 يروز ياست بـرا  يي روزنه يتقو آورد، يم رونيب ييانسان را از هر گونه تنگنا يتقو -1
ـ خداونـد ا  يراكس انتظارآن را ندارد، ز چيكه ه وعـده را داده و او هرگـز خلـف وعـده      ني

هـر  «) 3 - 2: طـالق ( m  vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jl : كنـد  ينم
كـه گمـان    ييو او را از جـا  گـذارد  ياو م يپا شيپ يكس از خدا بترسد، خداوند راه نجات

 يتقـوا . مهـم اسـت   يارنكته بس نيكم درآمد ا يدر شغلها و كارها» .رساند يم يندارد روز
انسـان فـرا    يبـرا  يمبـاح  ينهايحرام جانش يترك كارها يبه جا شود يپروردگار باعث م

ـ  ديدست ندهرا از  يتقو ي حلقه يدرو شد روبه تياگر با محروم يحت. برسد اگـر در   يو حت
 يپروردگار به زود. يدباش بنديپا يبه صداقت و درست يدمردم واقع شد تيمعرض آزار و اذ

  .كند يفراهم م يتانتنگناها برا يناز ا رفت برون يبرا يراه
ـ   يبازرگـان  يدر شركت گفت ينفر بازرگان م يك ـ از خر ييارو در بسـ  كـرد  يكـار م و  دي

 شـد،  يبازرگانان با رشوه انجام م يكارها يشتراست، و ب  شده يه مرشو يشنهادفروشها به او پ
 يـن كرد و از تـرس او از ا  شهيخدا پ ياست، تقوا تييصكار ناروا و مع نيبرد كه ا يپ يوقت

ـ آمد و بدون رو يكه شخص دينكش يطول... كرد يكار خوددار بـا رشـوه ابزارهـا و     يياروي
و  يـر خ زكـار يآن پره يخداوند سبحان برا ينچن نيا. كرد يداريرا خر ياديز يدستگاهها

ـ  ياش را بـه زود  بـه او عـوض داد، وعـده    يـرش خ يتاحسان اراده كرد و در قبال ن  يعمل
جانـب،   يـك در  تواند ينم يبا خدا روراست و مخلص بود، تقو يشاو در تقوا رايساخت، ز

 گـر يد يهـا يبدون جوانـب و امـر و نه   ييندستور د يكدر  اي ينه يكدر  ياامر و  يكدر 
  .يردصورت پذ

ـ   داند يخدا را كند و آهسته م ي كه وعده يكس ـ  يـر د كنـد  يو فكـر م ـ  يعمل در  شـود،  يم
كسب كرده است؟ و آن را به  يرا به درست يمراتب تقو يابه خود بنگرد، آ دياول با ي درجه
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ـ  يررا ز يگرو دستور د كند يرا اجرا م يكه دستور يكس گمان يحد كمال رسانده است؟ ب ا پ
محقق  يرا به درست ياله يتقوا شكند، يرا م يو بعض كند يعمل م ينواه يبه بعض گذارد، يم

  .را ندارد ياله ي تحقق وعده يستگينساخته است وشا

ـ  يانسان با تقو يكارها؛ خداوند سلسله اسباب را برا يآسان ساز -2 m : كنـد  يآسان م
  Ë                 Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ãl)هر كس از خدا بترسد خداوند كـار را  «) 4: قطال

  .»رديبر او آسان گ
 ياز تقـو  يدانـش سـودمند ناشـ    شود يداده م يكه به متق يييزهاچ نياز جمله مهمتر -3

از خـدا  «) 282: بقـره ( m   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Êl : است
ـ را به شما  يزچخداوند همه » .داناست يزو بر هر چ دهد يخدا به شما آموزش م ديبترس  ادي

 يادرا به شما  يتانها و منفعتها حالل، حرام، مصلحت يد،دار يازهر آن چه كه به آن ن دهد، يم
از جمله اسباب نقصان  يگناه و نافرمان كند، يحفظ م يتانرا برا تانيييهااموال و دارا دهد، يم

  .نفس به علم و دانش است يآور يو عدم رو ،يدانش و حفاظت اله
بـه   يو درك يرتبص ،يمتق. است يتقو يآوردها دست نياز بزرگتر ينييزبو ت رتيبص -4

خداونـد راه را   ياز سـو  يكه به كمك آن حق را از باطل باز بشناسد، و نور آورد يدست م

m  :يابـد ب قيباشد وتوف ييكو ن ريخ يياو جو زديبپره يروشن گرداند، و از شر و بد شيبرا
  t  s  r  q   p   ol )حـق   ييجدا يبرا يا لهيوس دياگر از خدا بترس«) 29: لانفا

 كند، يدر لغت آن است كه حق باطل را از هم جدا م» فرقان« »دهد يقرار م تانياز باطل برا
  .كند يمانند صبح كه روز را از شب جدا م

´  m  ¹  ¸  ¶  µ : يزگـار و مردم در حق انسـان پره  كهيمحبت خداوند و مال -5

  ¾  ½  ¼  »  ºl ) خــود وفــا كنــد و  مــانيهــر كــس بــه پ يآر«) 76: آل عمـران
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ـ  » را دوسـت دارد  يزگارانباشد، خدا پره يزگارپره را دوسـت بـدارد    يكسـ  يخداونـد وقت
او را دوست  ينتا او را دوست بدارد، و اهل آسمان و سپس اهل زم خواند يرا فرا م لييجبر
  1.دارند يم

 m  J  I  H   G  F  E  D  C  B  Al )ــري ) 96: ممــــــ
ـ » آوردگان صـالح را در دلهـا افكنـد    مانيخداوند رحمان محبت ا« از خـود،   يمـودت  ييعن
  .كند ياو مقرر م ياز مردم برا يزو ن كهيمال

ـ  يبانيو پشت ياري -6 : بقـره ( m  o  n   m  l  k  j  i  hl : يخداوند از متق
خـدا بـا بنـده در     يهمراه ينا» .است يزگارانكه او با پره يداز خدا و بدان ديو بترس«) 194

ـ خود را به پ ي يهعط نيا) يسبحانه و تعال(او . از اوست يتو حما دييقالب كمك، تأ  امبراني

®  ¯   °±  m  ´  ³  ² : و هـارون گفـت   يخود عطا فرمود، به موس ي يشهتقوا پ

  ¶   µl )ـ ب يو م شنوم يم يم،من با شما د،ينترس: فرمود«) 46: طه   mN  M  LK   J  ،»نمي

  Q  P  Ol)تميهـدا  يهرگز، پروردگارم با مـن اسـت و بـه زود   : گفت«) 62: شعراء 
  .»خواهد كرد

 يـز چ شيافـزا  ييعن تبرك رسد، يم شانيبرا ييبركتها ينها و زم از آسمان زگارانيپره -6

m  E    D  C  B   A : يو سـالمت  يتو باالخرة عاف يرخ يادت،ز ي،اندك، سپس فراوان

  J   I  H  G  F  L  Kl )يمـان ساكنان تمـام بـالد ا   اگر« )96: اعراف 
 يـن ا» .ميگشود يرا بر آنها م نيبركات آسمان و زم يدرها كردند يم يشهو تقوا پ آوردند يم
 رويخ يها دروازه يو به خاطر تقو گرداند يآنها فراوان م يرا برا ريو خ يكيخداوند ن ييعن

                                           
) 2637(بخش التوحيد، باب كالم الرب مع جبرييل و نـداءاهللا المالئكـة، و مسـلم    ) 7485(بخاري : صحيح است - 1

 .اند بخش البر والصلة و اآلداب، باب اذا أحب اهللا عبداً حببه إلي عباده، روايت كرده
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ـ  يبركت را به رو : جـن ( m  U  T  S  Z  Y  X   W   Vl : ديگشـا  يآنها م
ـ  يم رابشانيكنند، به آب فراوان س يدارياگر پا« ) 16 حاصـل   يتقـو بـرعكس اگـر   » .ميكن

 m   Ø  ×               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ðl : شود يم يرفراگ نينشود، فساد در زم
و انـواع   يمـار يب ،يآلودگ. »به سبب اعمال مردم، در برّ و بحر فساد آشكار شد«) 41: روم(

 ياز اعمال يبخش يجزا تا«) 41: روم( m  Ü   Û  Ú       Ùl  :ابدي  يسرطانها انتشار م
و گناه  يبركت با نافرمان. اعمالشان است يدر سزا ينا» .مياند به آنها بچشان را كه انجام داده

حبش و نه كـس  نه صا رود، يبه هدر م هودهيب ياموال فراوان دينيب يچه بسا م... ابدي يزوال م
از مردم انواع غذا فراهم باشد اما  يبرخ يبرا نديب يچه بسا م... كند ياستفاده نم نازآ ييگرد
  ...!شود يو وبال آنها م يماريب ي هيما

 ييـا رؤ يـا ... مـردم باشـد   يشچه بسا در قالب ستا... زگاريپره يمژده و بشارت برا -8

m B  A   I  H  G  F  E  D  C : در هنگــام مــرگ يكــهمال داريــود.. مبــارك
  V  U  T  S      R  Q  P  O  N  M  L  K   J

W l) نيدارنـد، ونـه غمگـ    يآگاه باش كه دوستان خدا نـه ترسـ  «) 64 - 62: يونس 
ـ ا» .مسرت بخش اسـت  يو آخرت خبر ايدن يدر زندگ زگاريمؤمنان پره يبرا. شوند يم  ني

... اسـت  يدهرسـ  ياننبوت به پا! مردم ينو تحس يدتمج ايباشد  ييكوين ييارؤ تواند يم مژده
  .است يبشارت دهنده همچنان باق يها اما نشانه

دشمنان، انسان هرگـز بـه دور از دشـمن و حسـود      يبو فر رنگيمحفوظ ماندن از ن -9

اگر استقامت و «) 120: آل عمران(mÁ       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  l  يستن
خداوند شر بدكاران و . »رساند يشما ضرر نم وجه به يچمكرشان به ه يدكن شهيپ يزگاريپره
  .كند يدور م يزگارانكاران را از پره نابه يرنگن
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m  i  h  g   f  e  d : حفاظت خانواده و اموال ،ييايرساندن منافع دن -10

   s  r  q  p  o  n  m  l   k  jl )آنان كه نگـران  «) 9: نساء
عادالنـه و   ياز خدا بترسند و سـخن  يدبا گذارند يباشند كه از خود به جا م يفرزندان ناتوان
را پـس از   يفيانگـار و ضـع   ترسند فرزندان سـهل  يخداوند پدران را كه م» .نديدرست بگو

 شـه يخـدا پ  يكه تقوا كند يامورشان سفارش م گريخود به جا بگذارند، به ترس و تقوا در د
خـود را شـامل حالشـان     يركنند تا او از فرزندانشان حفاظت كند و مراقبت و نعمت نگهدا

ــد ــف( m  ¶                µ  ´    ³  ²  ±   °  ¯  ®       ¬  «l : بگردان ) 82: كه
ـ ا» .داشـتند  يآن گنج يرشهر بود كه ز يناز مردم ا مييتاز آن دو پسر  وارياما د« ـ  ني  ينچن

 يـه آ يندر ا كند، يمقرر م يحفظ جان و مال بندگان خود مأموران يخداوند اگر بخواهد برا

و پدر آنها مـرد  «) 82: كهف( m  º  ¹  ¸l : هم قابل مالحظه است يگريد ي نكته
آن پدر جان واموال پسرانش را محفوظ نگـه   ييستگو شا تياو به خاطر اهل» .بود يالحص

  .داشت
محل سكونت  زيانسان صالح و ن ي يجهخداوند فرزند، نوه و نت«: ديگو يبن منكدر م محمد
حفاظت و توجه خداونـد   يهدر سا يوستهو آنها پ دارد ياطراف آنرا محفوظ م يها يهاو و ناح

   1.»خواهند بود
كه آثار مـن در وجـود تـو     ينا ديمن به خاطر تو و به ام! فرزندم يا« : يدگو بيابن مس 

¸  m : را خوانـد  يـه آ نيسپس ا 2.»!كنم يو دعا م خوانم ينماز م يشترب يابد،بماند و ادامه 

                                           
اين سخن ) 373(ي  به شماره) 1/185(دش ، وحميدي در مسن)330(ي  به شماره) 1/112(ابن مبارك در الزهد  - 1

 .اند را آورده
 .روايت كرده است) 1/187(ابن رجب حنبلي در جامع العلوم والحكم  - 2
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  º  ¹l )خـدا نمـاز    يگمان بـرا   ياو ب» .بود كوكاريپدرشان صالح و ن«) 82: فكه
چشم داشـته   ييوو داناتر و آگاهتر از آن بود كه به خاطر عملش فقط به ثواب دن خواند يم

ـ ن ييايبه امور دن يثواب و پاداش اخرو يباشد، بلكه او در ورا نظـر داشـت، و خداونـد     زي
ـ   ايبندگانش هم در دن يهاو سخاوتمند است، به خاطر عبادت يمكر بـه آنهـا    يو هـم در عقب

  .رساند يثواب و  رحمت م

m  k  j    i : اسـت  يدفوا يناز جمله بزرگتر نياسبب قبول عمل است و  يتقو -11

  n  m  ll )رديپذ يم زگارانيخدا فقط از پره«) 27: مائده«.  
او را بـه قتـل    يشارانسان صالح به برادر بدكارش است كه عاقبت بدك يكپاسخ  يهآ نيا

  .برادر صالحش وا داشت
مـن را قبـول كـرده اسـت      ي سـجده  يـك اگر بدانم خداوند « : گفت يم انينيشيپاز  ييك
  1.»كردم يمرگ م يآرزو

ـ از عذاب و آزار دن يو رستگا ييسبب رها يتقو -12 ـ  اي ¾  ¿    m  À : شـود  يم

  Ã  Â  Ál )ميدرا نجات دا زكاريو مؤمنان پره«) 18: فصلت«.  
 يجـاد ا يبـت شـرافت و شـكوه و ه   يـت، مـردم محبوب  انيانسان در م يبا وجود تقو -13

  :داشته باشد ييگاهمردم منزلت و جا ياندوست دارد در م يزانسان خود ن كند، يم
أال إنام التقوی هی العزّ و 

 الكرم
و حبُّک للـدنيا هـو الـذلّ و 

 الـسقم
                                           

گدايي نزد ابن عمر آمـد و از او چيـزي خواسـت،    «: اين چنين روايت كرده است) 4/256(ابن عبدبر در التمهيد  - 1
دانستم خداوند يك  اگر مي: او گفت! پسرش گفت خدا قبول كند، پدرابن عمر به پسرش گفت يك دينار به او بدهد، 

داني خداوند از چه  آيا مي! سجده يا يك درهم صدقه را از من قبول كرده است، هيچ چيز برايم محبوبتر از مرگ نبود
 .»كند كند؟ او تنها از پرهيزگاران قبول مي كساني قبول مي
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و لـيس عـلی عـبدٍ تقی
 نقيصةٌ 

التقوی و إن حاک أو  إذا حقّق
 حجم

ـ در صـاحب دن  ياسـت، ذلـت و نادرسـت    يكه افتخار و كرامت تنها در تقو يدبدان! هان  اي
 يو كمال محقق سازد، نقص در كـارش بـاق   يرا به درست ياگر تقو يزكارانسان پره./ است

  .نخواهد ماند
ش دوزخ و ازآت ييپروردگار، پاك شدن اشتباهات، رها يانسان را از خشنود يتقو -14
 يآرزومند تيانسان مسلمان و نها ي اوج خواسته ينو ا. سازد  يم مند رهدر بهشت به يابيكام

m  F  E  D  C  B  A . خود برساند دياوست كه خداوند او را به نعمت جاو

  I   H  Gl )ـ   ياورنـد ب مانياگر اهل كتاب ا«) 65: مائده  يرنـد، گ يشو تقـوا پ

: طـالق ( m   Û  Ú  Ù  Ø  ×       Ö  Õ  Ô  Ó  Òl  ،»زدود يمرا خواه هانشانگنا
و پـاداش او را افـزون    آمرزد يسازد خداوند گناهانش را م شهيپ ياله يو هر كس تقوا«) 5

كردنـد و از   شهيرا كه تقوا پ يو بعد كسان«) 72: مريم( m    n  m  l  kl  ،»گرداند يم
ـ و كام يزكه سرافرا يداستپ ،»ميده يآن نجات م در برابـر مـردم در روز    يو سـربلند  يابي

ـ دن يبا عـزت و سـربلند   زيرستاخ m  [  Z  Y    X  W : يسـت ن يسـه قابـل مقا  اي

e  d  c  b    a  `_  ^  ]  \ l)يكـه زنـدگ   يكافران«) 212: بقره 
از  يامـت در ق يزگـاران و پره كنند يدر نظرشان آراسته شده است مؤمنان را مسخره م ييايدن

ـ  يتقو ي لهيوسنان به آ .»باالترند آنها m  I   H  G : برنـد  يبهشت را به ارث م

  M  L  K  Jl )ـ   كه به وسـعت آسـمان   يبهشت«) 133: آل عمران  نيهـا و زم

 m  ×  Ö         Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  Îl ، »آماده شده است زگارانيپره ياست و برا
 يبـرا  يزگارانپره ،»ميده يم مانزگارياست كه به بندگان پره يهمان بهشت نيا«) 63: مريم(
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آنها با عزت و احترام بـا همراهـان و    د،ينخواهند د يرفتن و ورود به بهشت زحمت و مشقت

بهشـت را  «) 31: ق( m  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ól : رسند ياكرام كنندگان به بهشت م

 m  m  l  k   j  i  h   gl ، »آورند تـا دور نباشـند   يكنزد زگارانيپره يبرا
و وفـد   يـأت ه» .ميمهربان گرد آور يخدا يشگاهرا در پ زگارانيكه پره يروز« )85: ممري(

ـ  يپادشاه پادشاهان و فرمانروا يمكرّم و با احترام به سو و او آنهـا را   شـوند  يمطلق برده م

 يزگـاران پره بينصـ  يبـه راسـت  «) 31: نبأ( m  D  C    B   Al . گرداند يوارد بهشت م

m  ]  \     [  Z : گرداند يم يدر اطراف آنها جار يياو روده ابارهيجو، »است ييابكام

  _  ^l )گرندييكددر باغها و كنار  زگارانيپره يبه راست«)  54: قمر«.  
انسان آن روز با دوستان و محبوبـانش بـه هـم     شود، يم يزگارانپره يبنص ديجاو يسرا

آن در «) 67: زخـرف ( m  s  r  q  p    o  n   m  ll : رسـند  يم
هـم   يروبـه رو  ييتختهـا  يآنـان بـر رو  . »يزگـاران جز پره گرنديكديروز دوستان دشمن 

¥   ¦  §  ¨  ©  m  ²  ±  °   ¯  ®      ¬  «  ª : انـــــد نشســـــته

  »   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³l ) در باغها و  زگارانيپره«) 47 - 45: حجر
 نـه يك ي يـه ما يشـان چه دردلهاآن. ديبه آن وارد شو ييمنها هستند به سالمت و ا كنار چشمه
دسته،  -گروه، دسته -گروه. »قرار دارند گريكدي يروبرو ييبر تختها  و برادرانه يماست بركن

¤  ¥  ¦  §  ¨   m : روند يخدا م يبهشت و به سو يو با اكرام و احترام به سو
ª  © l)گروه گـروه بـه بهشـت بـرده     اند دهيآنان كه از پروردگارشان ترس«) 73: زمر 

  .»شوند
  .جدا شد و از آن دل كند يزندگ يناز ا يدبه ناچار با يانپا در

 فـی ظلّ شاهقة القصـور عِـش ما بَدا لـکَ سـاملـاً 
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ی الـرواح و فی البكورِ  يُسعی عليـک بام اشتهيت  لَدَ
 ضيق حرشجـة الـصدور فإذا النفوس تقعقعت فی
 غــروركـنـت إلــا فــی  فهناک تعلـم مـوقـناً مـا

ـ كن يبلنـد زنـدگ   يكاخهـا  ي يهمقدور باشد سالم و خوشحال در سـا  يتانچند برا هر ./ دي
./ شـود  يآورده م يتانبرا يدو هر چه آرزو كن ديصبحگاهان و شامگاهان هر چه دوست دار

كه شـما تـا    ديدان يم نييقبه / و دلها در آن نگنجد، يدبه تنگ آ نهياما آن گاه كه جانها در س
  .يدا در غفلت و غرور بودهآن موقع 
انجـام آن چـه خـدا     ي،بـه تقـو   يدنو تكاپو و مواظبت برنفس و دل به منظور رس تالش

 نيدرست و مسلك راسـت  ي يوهش قتيكرده، در حق ياز آن چه ازآن نه يزواجب كرده و پره
خـود   يـا اسـت، لهـو اسـت و لعـب، دن     يـا هر چه در دن يمكه بگذر ينا زاست، ا يزندگ آن
  1.مورد لعنت واقع شده است يست،ن شيب يي يچهباز
حصول آن، مراتب و بهره  يها يوهو راهها و ش ،يتقو ياز موضوع و معان يي بود گوشه نيا
از خداونـد   يشـگان، و تقواپ زگـاران يپره يهـا ييژگصـفات و و  نيو همچن... آن يها دهيو فا

ـ ، و از دندهـد  يياربه آن  افتنيو دست  يتقو يرما را در مس يمبزرگ خواستار و شـر و   اي
  !بخشد ييشور آن رها

                                           
در بخـش  ) 323(بخش الزهـد، بـاب مثـل الـدنيا، و دارمـي      ) 4112(جه بخش الزهد، و ابن ما) 2322(ترمذي  - 1

آن ) 1609(ي  اند، الباني در صحيح الجامع به شماره ي نيكو روايت كرده المقدمة، باب في فضل العلم و العالم، با درجه
 .را نيكو دانسته است
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  ورع

 هـا،  قولـه رفتارهـا، كنشـها و اعمـال دل از م    يمطالعـه و بررسـ   يبپرفراز و نش يرمس در
قـرار   رخوديگذرد و آن را تحت تـأث  يشد كه دردل م ادي يو مهم اديموضوعها و مباحث ز

ـ  انيو اخالص سخن به م ييرو يكاز . دهد يم و  ييبايو شـك  يدخشـنو  يـد، و ام يمآمد، ب
 ي و تفكر، توكـل ، محبـت، محاسـبه    شهيمورد بحث و كنكاش قرار گرفت، اند يشكرگزار
گذشت  نظرتاندل است، از  يتهاخصوص ينشدن ا داريپد ي و صحنه گاهيكه جا ينفس وتقو

  .رود يپژوهش از ورع سخن م نيمربوط به دل در ا يپرده از كشنها ينو اكنون در آخر

  در لغت ورع
ـ و عفـت ن  يكنترل و انقباض است، بـه پاكـدامن   يبه معنا »رعيورع « ي مادهاز   گفتـه   زي
ـ  يست،ناشا يزكه عبارت است از كنترل نفس از هر چ شود، يم ـ » تـورع «: نـد يگو يم  ييعن

  .است يتقو يمعنا منظر ورع هم ينكرد، از ا زيپره
ه در انسـان شـك   كردن از آن چـ  يورع عبارت است از خوددار :يدر اصطالح شرع اما

به دنبال داشته باشد، پرداختن به آن مـورد   بياز هر چه كه مذمت و ع يدور كند، يم جاديا
  .ها شبهه يزازو پره ياطاست، واداشتن نفس به احت يناناطم
ـ  هاز آن چ يدور«: ديگو يورع م ي درباره هييماالسالم ابن ت خيش : ديترسـ  ياز عاقبتش م
. از آن كمتر از انجام آن اسـت  يزپره يانمشكوك، ضرر و ز يا يدبه حرام بودنش واقف ياكه 
   1.»مهم است ياردر موارد شك بس يدق ينا

                                           
 .از شيخ االسالم ابن تيميه) 10/512(مجموع الفتاوي : ك. ن- 1
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در آخرت از آن  ييانبخشاز آن چه ترس ز زيپره«: كند يم يفورع را تعر ينچن يمق ابن

تنهـا تـو را   «) 5: فاتحـه ( m  V  U  T  S  Rl ازجمله منـازل   1.»رود يم

m  t     s  r  q : خداونـد فرمـود  . ورع است »خواهم يكمك م وتنها از تو ميپرست يم

  }  |  {     z  y  xw  v  ul )ــون ــاك يا«) 51: مؤمن ــا زهيرســوالن ازپ  ه
 گريد ييدر جا. »آگاهم ديده يكه من به آنچه انجام م يدانجام ده ستهيشا يو كارها يدبخور

ـ  »دار زهيو لباست را پاك«) 4: مدثر( m   ¨     §  ¦l : فرمود نفـس و درونـت را از    ييعن
 ي حوزه قاناز محق ياز نفس است، چنان كه گروه يهلباس كنا اي» ثوب«گناه پاك بگردان، 

  .اند گفته ريتفس
بر چهـره   ييو نه نقاب دورو ام دهيپوش يبحمداهللا من نه لباس ناپاك«: ديگو يم يثقف النيغ
  2.»!دارم
شده و مـورد   فارشس نيناپاك در شرع و د يها نفس از شوائب و لكه يپاكساز گمان يب
ـ  يدتأك  ييهـا و ناپاك هـا ييرگورع ت. ابـد ي يقرار گرفته است، و اعمال و اخالق با آن صالح م

ـ  يآن گونه كه آب ناپاك د،يزدا يقلب را م ـ  نيو كثافت لباس را از ب لبـاس وقلـب   . بـرد  يم
  .به هم دارند يتناسب آشكار

ـ  دهيگز يدر سخن امبريپ ـهُ مـا «: كـرده اسـت   يورع را معن سـن إسـالم املـرء تَركُ مِ ِ ِن حُ
عنيه  ياست كه از هر چه به او مربوط نم يندر انسان ا نيكمال د ياز جمله نشانه ها« :»اليَ

                                           
 .118: الفوائد: ك. ن - 1
 .اند ازغيالن ثقفي روايت كرده) 29/145(و ابن جرير طبري در تفسيرش ) 22/236(ابن عبدالبر در التمهيد  - 2
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از هر چه كـه   يدور: رديگ يرا در بر م يزهمه چ يدسخن كامل و مف نيا 1.»كند يشود، دور
و  يشـه كـردن، گـوش دادن، رفـتن، اند    از جمله سخن گفتن، نگاه شود، يبه انسان مربوط نم

  .آشكار و نهان يرفتارها يگرد
و هـر آن چـه    ديو زا ياضاف ييزهااز هر گونه شبهه، رها كردن چ يزپره«ورع را  ميابراه

  .داند يم» به ما ندارد يكه ارتباط
كن ورعاً تكن أعبد  رةيهرأبا اي«: شده است يترا يرهسخن با استناد خطاب به ابوهر نيا
  2.»يمردمان باش ينورع داشته باش، تاعابدتر رهيابوهر يا« :»اسالن

داشته باشـد، رهـا    ييرادكه ا نيندارد، از ترس ا ييتتا آن چه را كه به ظاهر ممنوع انسان
  3.رسد ينم يقيحق ينكند به تقوا

 ييزهـا شدن بـه چ  ريما هفتاد مورد حالل را ازترس دامنگ«: گفتند يم انينيشياز پ يبرخ
  4.»ميكرد يا محرام ره

                                           
بخـش  ) 3976(بخش الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، ابن ماجـه  ) 2317(ترمذي : صحيح است - 1

بخش الجامع، باب ما جاء في حسن الخلق، و امـام احمـد   ) 1672(الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، مالك در موطا 
 .آن را صحيح دانسته است) 5911(الباني در صحيح الجامع . اند در مسند روايت كرده) 1734(
بخش الزهد، باب الورع و التقوي، و ترمذي مضمون آن ) 4217( -كه لفظ از اوست –ي نيكو، ابن ماجه  با درجه - 2

 .آن را نيكو دانسته است) 7833(اند، الباني در صحيح الجامع به شماره ي  د، روايت كردهبخش الزه) 2305(را 
بخش صفة القيامة و الرقائق و الورع، باب ما جاء في صفة أوانـي الحـوض،   ) 2451(روايت ضعيف است ترمذي  - 3

ـ ) 17/168(بخش الزهد، باب الورع و التقوي، و طبرانـي در الكبيـر   ) 4215(ابن ماجه  روايـت  ) 446(ي  ه شـماره ب
 .آن را ضعيف دانسته است) 6320(اند الباني در صحيح الجامع  كرده

و ابـن  ) 738(ي  به شماره) 1/196(و ديلمي در الفردوس ) 14483(ي  به شماره) 8/152(عبدالرزاق در كتابش  - 4
 .اند روايت كرده) 1/74(رجب در جامع العلوم و الحكم 
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  دانش و ورع

بـه ورع بـدون    ييبنـد پا يـرا مهم است، ز اريبس يدانش و دانشور ي بحث ورع مسأله در
ـ . كـرده اسـت   يادآوريرا يمهم ي باره نكته يندر ا هييمابن ت ست،يدانش ممكن ن ـ گو يم : دي

ـ و از م نيبهتـر، بهتـر   ي ينـه دو گز يـان است كه انسـان از م  ينحد كمال ورع در ا« دو  اني
بـه دسـت آوردن    عتيشـر  ي يهدهد، و بداند كه اساس و پا يصرا تشخ نيبد، بدتر ي ينهگز
 يـن ا يـر آن، و كنار گذاشتن مفاسد وكاستن از آن اسـت، در غ  يلو مصالح و تكم هاييازمندن

را  يكنـار نهـادن كـار    يادر انجام دادن  عتيشر يموجب تباه ياصورت هر كس مصلحت 
حالـت   يـن و ا افتد يو به گرداب ارتكاب محرمات م كند يا منسنجد، چه بسا واجبات را ره

ـ جهاد و مبـارزه در صـف فرمانروا   يكه كس ينمانند ا داند، يرا ورع م سـتمكار را رهـا    اني
سـتمكار   يـن ام، با ا كرده يشهمن ورع پ ديگو يو م. »ورع است ياز رو كند يو فكر م كند يم

كشـور اسـت و    يدشـمن و شكسـتن مرزهـا   كار هجـوم   نيا ي يجهاما نت. روم يبه جهاد نم
  .شكست مسلمانان را به دنبال خواهد داشت

بـدهكار   ياديداشت و مبالغ ز يدار شبهه يها يياشحاص كه پدرش دارا يلقب نياز ا يكي
آمدند، گفت من از پرداخت  شيهايطلب بده يكه پدرش فوت كرد و مردم برا يبود، هنگام

 سـت، يدرست ن ييزورع و پره نيچن! كنم يم زيار، پرهشبهه د ييدارا نيپدرم از ا ييهابده
پـدرش   يـي كـه دارا  يـن امور ندارد، او بـه گمـان ا   نياز ا يآدم اطالع درست و كامل ينو ا
كـه بـاز پرداخـت     نيكرده است، با وجود ا يخوددار مردمبود، ازپرداخت حقوق  شكوكم

  . واجب است يقرض و بده
. واجبات را ادا نكنند يورع بعض يكه به ادعا دارد ياز مردم را وا م يجهالت برخ نيبنابرا

 ييها نشانه ي به بهانه يينمازها شينماز جمعه و جماعت را پشت سر پ« يهم چنانكه گروه
بـدعت در   يزنـاچ  ياربسـ  يزانو به خاطر م خوانند، ينم نند،يب ياز بدعت و گناه كه در آنها م
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ـ   كنند يم يگرفتن و كسب علم نزد او خوددار ادياز  يكس گـوش نكـردن    كننـد  يو فكـر م
  .»ورع است يسخنان درست از او، از رو

زهـد و ورع در  «: كـرده اسـت   يادآورياز قواعد ورع را  يموارد هييماالسالم ابن ت خيش
امادر محرمات و مكروهات اقتـدا بـه زهـد و ورع روا     ست،يواجبات و مستحبات كارآمد ن

ـ از آن چـه ز  يخـوددار  يعنيورع «: در ادامه آورده است 1.»است ماننـد   -اسـت  انبخشي
لـذا هـم محرمـات و هـم      -مانند موارد شـبهه  –باشد  يانبخشممكن است ز يا -محرمات

ها  هر كس از شبهه. شبهه چه بسا آفت و ضرر خواهدداشت يراز. رديگ يمشتبهات را در بر م
ـ     يشخو يعتكند شرافت و شر يزپره نجالب را محفوظ نگه داشته اسـت، امـا آن كـه در م
 گـردد  يم يخاص يممانند شبان كه در اطراف حر شود، يحرام م يربه دام افتد، دامنگ ها ههشب

به خاطر جلب منفعـت   ايندارد،  يياناز آن چه ز زياما پره 2است به آن وارد شود، يكو نزد
 ينادان يو ورع يزپره ينقابل تحمل و مرجح است، چن يانشز ،يتر سخت رردفع ض يابرتر 
منـافع برتـر و   : شـود  يامر سه قسم ورع را شامل م ينا د،يآ يبه شمار م قتياز حق يو دور

امور ضاللت و منحرف شدن از  يناز ا يزمنافع خالص، مانند مباح، مستحب و واجب كه پره
  3.»حق است

  مراتب و انواع ورع

  :اند كرده يورع معرف ياز علما سه مرتبه را برا يگروه

                                           
 .10/619: مجموع الفتاوي: ك. ن - 1
) 1599(بخش اإليمان، باب فضـل مـن اسـتبرأ لدينـه، و مسـلم      ) 52(اشاره به روايت صحيحي دارد كه بخاري  - 2

 .بخش المساقاة، باب أخذ الحالل و ترك الشبهات آورده است
 .10/615: مجموع الفتاوي: ك. ن - 3
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  .مردم واجب است ي از محرمات كه بر همه زيپرهواجب، كه عبارت است از -1
  .يبندندبه آن پا ردماز م يها كه شمار اندك از  شبهه زيپره ييعن ،ياريورع اخت -2
 ي درجـه  يـن ضـرورتها، ا  نياز مباحات و بسـنده كـردن بـه كمتـر     يارياز بس يدور -3
  .است ينشهدا و صالح ن،ييقصد امبران،يپ

 يزآخرت را از انسـان دور كنـد، جـا    يادز آن چه خدا را و ا زياز پره ييعنگونه ورع  نيا
از ازدواج و غذا  يزكه عملش موافق و همگام با سنت باشد، مثالً پره يناست امامشروط به ا

  .امور نباشد يلقب ينخوردن و ا
 سـت، يخـدا ن  ياز تمـام آن چـه بـرا    يزحد آن است پره نيورع كه باالتر يينها ي درجه

ـ داشته باشد، مثالً به قصـد تقو  يييكون يتاگر انسان از هر كار مباح ن يجهدر نت باشد، يم  تي
ـ عبادت شبانه بخوابـد، بـه ن   يماندن برا داريعبادت، غذا بخورد، به قصد ب يبرا  ينتـأم  تي
ازدواج  ماندار،يا يانسانها عدادت شيفرزند شدن و عفت نفس و افزا يهمسر و دارا ي ينههز
بـه   ليانسـان تبـد   يبـرا  -مانند آن چه ذكر شد -مباح يرهاكا ي درست همه يتبا ن... كند

 يـد با يزبلكه ورع و پره يست،حال پناه بردن به ورع روا ن يندر ا. شود يطاعت و عبادت م
  .آخرت باز دارد يخدا و سرا ياددل را از ايباشد كه منجر به حرام شود،  ييزاز چ

  جايگاه ورع

باشد، روز  دهياز آن رس ييباال ي ر چه به درجههر اندازه ازورع برخوردار باشد وه انسان
مالك تفاوت در آنجـا بـر   . خواهد بود يعترسبكبارتر و در هنگام گذر از صراط سر يزرستخ

نفـس و انجـام    يبه خـاطر پاكسـاز   هاياز زشت يخوددار يعنيورع است،  يها اساس درجه
از حدود  دنيگز يدور طور ينناب و هم يمانوا كين يكارها و رفتارها شتريدادن هر چه ب

ـ  يكنزد. خداوند ـ كشـاند كـه آن را ز   يشدن به حدود خدا چه بسا انسان را به آن م پـا   ري
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ـ ا« )187: بقـره (ma  `  _  ~  }  l : باشـد  يارهوش يدبا يشهبگذارد، لذا هم  ني

ـ ا«) 229: بقـره (mÃ  Â  Á  À  ¿  l  ،»يدنشـو  كياست به آن نزد ياله يمرزها  ني
منظور از حدود، اواخر امور حالل اسـت كـه از    يگاه» .يدتجاوز نكنحدود خداست از آن 

امور حرام منظور است، لذا انسان  لياوا يگاه گريشده، و ازجهت د يشدن به آن نه كينزد
ـ آن چه خدا مباح كرده، بگذرد وبه آن چه حرام گردانده، نزد ي از محدوده يدنبا . شـود  كي

گذشتن از حـدود حـالل   . كند يو تجاوز از آن رها مموارد  نيبه ا ييكورع انسان را از نزد
  .حرام بكشاند يممكن است او را به حوزه 

. شود يهالكت م ي كه پرداختن به آن منجر به افتادن به ورطه ياز امور يزدبپره ديبا يآدم
مربـوط بـه شـهوت     ياسخن گفتن  ييدن،بو ياگوش دادن،  ياچه مربوط به نگاه كردن باشد، 

  .يگركار دهر  ايباشد، 
نقش بسته است هر چنـد   ينهگناه آن است كه در س«: داده است يادورع را به ما  امبريپ

   1.»آن نظر مساعد داشته باشند يمردم درباره 
لک اهللا بِه ما هو خريٌ لـک منـه«: فرمود ينهمچن امبريپ ع شيئاً هللا إال بَدَّ شـما  « :»إنَّکَ لَن تدَ

  2.»گرداند يم يبتانخداوند بهتر از آن را نص يد،كنخاطر خدا رها  هرا كه ب يزيهر چ
نّ فيک فال عليـک مافاتـک مـن «: فرمود يامبربن عمر نقل است كه پ ازعبداهللا أربعٌ إذا كَ

نيا چهار خصلت هسـت  «: »حفظُ أمانةٍ و صدقُ حديث, و حسنُ خليقةٍ وعفةٌ فی طعمـة: الدُّ

                                           
) 17545(يريبـك، و احمـد در مسـند    بخش البيوع، باب دع ما يريبك الـي مـا ال  ) 2533(دارمي : صحيح است - 1

 .آن را صحيح دانسته است) 2880(ي  الباني در صحيح الجامع به شماره. اند روايت كرده
ي  به شـماره ) 2/179(، شهاب قضاعي در مسندش )22565(ي  به شماره) 5/363(احمد در مسند : صحيح است - 2
 .اند و هيثمي در مجمع الزوائد آورده) 1138(
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: كنـد  ينمـ  يجـاد ا تـان يبرا ينقضـ  يد،ا دادهاز دست  ياهر چه از دن يد،كه اگرآن را داشته باش
  1.»كمو كنترل ش يرفتار يكن يي،راستگو ي،امانتدار
ـ  الحـالل «: آمده اسـت  گريد ينغز و پرمعنا يثحد در ـ   ينٌب امـور   نهمـا يو ب نٌيوالحـرام ب

 يهم حالل مشخص است و هم حرام، و امور مشـتبه «: »من الناس يركث يعلمهامشتبهات ال
ـ  ييارسهست كه ب انشانيم ـ وادر ر» .اطالعنـد  ياز مردم از آن ب : آمـده اسـت   ييگـر د تي
هـر كـس از آن هماننـدها     دانند، ياز مردم آن را نم ييارهست كه بس نشانيب ييهايهمانند«

 يماننـد شـبان   يفتد،را محفوظ داشته است، و هر كس در همانندها ب تشييثو ح يند يزدبپره
كـه هـر    يـد بدان فتـد، يامكـان دارد، در آن ب  بگردد، هـر لحظـه   يممنوع ميكه در اطراف حر

كـه در   يدمحارمش است، آگاه باشـ  ينزم درخدا  يمكه حر ديدارد، و بدان يميحر يپادشاه
و اگرتباه شود  د،يگرا يتمام تن به صالح م ابد،يهست كه اگر صالح  يكالبد شما تكه گوشت

  2.»هان كه آن قلب است شود، يتمام بدن تباه م

  صالحين ورعهايي از  نمونه

از آنهـا   ييكـ شـرح كـه    ينبـد : كرد كه به ورع مشهورند ياندو نفر را ب يتحكا امبريپ
كنـد، آن   يم دايپر از طال را در آن پ يي كوزه يخرد، و پس از چند يم يگريرا از د ينيزم

نـه   ام، يـده را از تو خر ينمال تو است، من زم نيا: ديگو يم برد، يم نيزم ي را نزد فروشنده
هـر دو  ! ام و هر چه را كه در آن بوده، به تو فروخته ينمن زم گمان يب: او پاسخ داد!  راطال

                                           
و هيثمي ) 119(به شماره ي ) 1/46(، خرائطي در مكارم االخالق )6652(ي  به شماره) 2/177(ر مسند احمد د - 1

 .به نقل از احمد و طبراني با اسناد نيكو: هيثمي گفته است. اند روايت كرده) 10/295(در مجمع الزوائد 
بخش المساقاة، باب أخذ ) 1599(بخش االيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، و مسلم ) 14(بخاري : صحيح است - 2

 .اند الحالل و ترك الشبهات، روايت كرده
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ـ آ: او گفـت . بردند يمرد شيو قضاوت پ. كردند يآن مال طال خوددار يرفتناز پذ شـما   اي
آن ! دختـر دارم  يك زيگفت من ن يگريو د! دارم ياز آنها گفت من پسر ييك يد؟فرزند دار

و از آن صـدقه   يـد، مال را صرف آنها كن ينو ا يدبه نكاح پسر درآور دختر را: شخص گفت
  1.يدبده

. مياز ما لباس احرام به تن داشـت  يبعض يم،بود امبريبا پ يروز: كه كند يم يتحكا ابوقتاده
آنهـا  : آمـده كـه   ييگرد يتدر روا - دهند يرا به هم نشان م يزيچهمراهانم با چشم  يدمد

گورخر است، گفتند در شكار آن مـا بـه تـو     كيم، متوجه شدم نگاه كرد يوقت - دنديخند
آمدم و  يي برداشتم و از پشت تپه يي يلهمن وس يم،چون در لباس احرام هست م،يكن يكمك نم

ـ از آن نخور: گفتنـد  يو برخ د،يبخور: از آنها گفتند يي آن را كشتم و نزد آنها بردم، عده . دي
 ينبا دقت در ا» .حالل است يد،آن را بخور«: او فرمود. يدمو از او پرس مدمآ يامبرنزد پ من
  2.»كردند يم زياز اشاره به آن شكار پره يكه آنها حت يافتدر توان يم يتروا

  پيامبرورع 

ـ . كرد يزكرد پره دايخودش پ ي كه در خانه يياز خوردن خرما امبريپ از  يحسن بن عل
ـ » ...!كخ... كخ«: گفت امبري، پكه صدقه بود برداشت و آن را در دهان گذاشت ييخرما  ييعن

                                           
بخـش االقضـيه، بـاب    ) 1721(بخش أحاديث االنبياء، باب حديث الغار و مسلم ) 3472(بخاري : صحيح است - 1

 .اند استحباب اصالح الحاكم بين الخصمين روايت كرده
) 1196(اليعين المحرم الحالل في قتل الصـيد، و مسـلم    بخش الحج، باب) 1823(بخاري : روايت صحيح است - 2

 .»بخش الحج، باب تحريم الصيد للمحرم
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ـ  ينمـ « :»الصـدقة  لُال ناكـ  نّنـا شـعرت أ  أمـا «: سپس گفـت  نداز،يآن را ب مـا صـدقه    يدان
  1.»ميخور ينم

لَأنقلب  يإن«: است ينكرد و آن را نخورد، چن يداپ امبريخرما كه پ ي آن دانه ي يهقض اما
ـ  يأهل يإل أن تكـون صـدقةً    يآلكُلهـا ثُـم أخشـ   فأرفعهـا   يفراشـ  يفَأجد التّمرةَ ساقطةً عل

تا بخورم،  دارم يدر خانه افتاده، آن را بر م ييخرما ينمهرگاه به خانه برگردم و بب«: »هايفألق
  2.»اندازم يو دور م خورم ياز صدقه باشد، لذا آن را نم ترسم ياما م
  .كند يم زيباشد، از خوردن آن پره يي صدقه يكه مبادا از خرما نيا ياز پروا يعني

  لجحش تبن نبيز ورع
ـ افك از اشتباه و گناه محفوظ بماند، بـا وجـود ا   ي يهشد در قض باعث   يكـه او هـوو   ني
ـ    امبريخود را نزد پ خواست يبود و با او رقابت داشت و م لشهيعا  يباال ببـرد، امـا وقت

كـه   يـن بـا ا  نـب يمنافقان زبان به افترا گشودند، و مردم سخنان آنها را رد و بـدل كردنـد، ز  
و جـز   يـد، كـرد، ورع ورز  يزپره يرحقبود، اما از گفتن غ يامه شيسخن گفتن برا ي يزهانگ
 يا«: ديپرسـ  يم نبيمن از ز ي درباره يامبرپ: ديگو يم لشهينگفت، عا ييزچ يقتحق
خدا، بـه خـدا قسـم جـز      امبريپ يا«: گفت ؟يا يدهچه د ؟يدان يباره چه م ينتو در ا نبيز

                                           
بخـش الزكـاة،   ) 1069(، و مسـلم  بخش الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي ) 1491(بخاري : صحيح است - 1

 .باب تحريم الزكاة علي رسول اهللا
بخش الزكاة، باب تحريم ) 1071(مايتنزه من الشبهات، و مسلم بخش البيوع، باب ) 2055(بخاري : صحيح است - 2

 .الزكاة علي رسول اهللا
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دفاع كرد، و  ليشهاز عا عيامبرپ يشاو پ ينچن ينا» !ام دهيند يزيچ از او يكيو ن يخوب
  1.»او را حفظ كرد ييزكارخداوند با ورع و پره

  ببن عمر عبداهللاورع 
آن  دنيدور شدن از آنجا و نشـن  يبرا يد،شبان شن كيرا از  ينوازندگ يكه صدا يهنگام

ـ  كـه  ييزهـا يكه انسان مسؤول چ يكرد، در حال يشترسرعتش را ب بلكـه  . يسـت ن شـنود،  يم
لذا به قصد لذت . است ييارچون گوش دادن اخت دهد، ياست كه گوش م يييزهامسؤول چ

ـ    يشسبب ابن عمـر گوشـها   ينبه هم. يستن زيگوش دادن جا گرفـت و   يرا بـا انگشـت م
گفت هنوز صـدا   يم -كه اسمش نافع بود –و به همراهش  كرد يمركبش را از راه منحرف م

 ييتا جـا  داد، يبر همان حال به راهش ادامه م كرد، يم افتيمثبت را در پاسخ يهست؟ وقت
داشت و بـه راه خـود    يگوشش بر م يو انگشتش را از رو د،يشن يآن صدا را نم گريكه د
  2.گشت يباز م

  سيقصد ابوبكرورع 
از ورع بود، او  يياش وجود دارد، برخوردار از منزلت واال درباره يييتهاچنان كه حكا زين 

منقول از او آمده است كه او  يتهاياز حكا ييكمردمان بود، در  ينتر با ورع امبريپس از پ
ابـوبكر آورد و ازآن   يبـرا  يخـوردن  يآمد و مقـدار  يروز اتيدار مال داشت، عهده يغالم
چه بـود؟ گفـت در زمـان    : چه بود؟ ابوبكر گفت نيا يدان يم: سپس غالم به او گفت. خورد
امـا   -!بود يي چه خوب حرفه ييشگويو پ -كرده بودم يييشگونفر پ كي يمن برا يتجاهل

                                           
) 2770(بخش الشهادات، باب تعـديل النسـاء بعضـهن بعضـاً، و مسـلم      ) 2661(به روايت بخاري : صحيح است - 1

 .بخش التوبة، باب في حديث اإلفك و قبول توبة القاذف
 .اند آورده) 6/129(و ابونعيم در حلية االوليا  )4535(حديث ) 2/8(احمد در مسند  - 2
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ابـوبكر  . به من داد ي،را كه ازآن خورد ينو ا يدآن شخص امروز مرا د! دادم بيمن او را فر
  1.»يختر يرونفرو كرد و استفراغ كرد و همه را از شكمش ب يشانگشتش را در گلو

  سبن خطاب عمر ورع
 يمقرر كـرد، امـا بـرا    يمهاجران مبلغ چهار هزار مستمر نيستنخ يبرا –به نقل از نافع  

مهاجران اسـت،   يناز نخست يزبه او گفتند او ن. و پنجاه هزار قرار داد صديپسرش ابن عمر س
كه پدر و مادرش او را هجرت  ينبه خاطر ا«: گفت ي؟در نظر گرفت شيبرا يچرا مبلغ كمتر

  2.»كه خودش مهاجرت كرده باشد ستين يدادند، چون او بچه بود، هرگز مانند كس
ـ عمر بن خطاب چند تكه پارچه را م: ابن شهاب نقل است، ثعلبه ابن ابومالك گفت از  اني
گفتنـد   انشياز اطراف يبرخ. ماند يمرغوب باق ي تكه يككرد،  يمتقس نهياز زنان مد يتعداد

نظورشـان ام كلثـوم   م -تكه را به دختر رسول خدا كه نزد تو است، بده ينا نيرالمؤمنيام يا
 يطام سـل : عمر گفـت  -بود كه عمر با او ازدواج كرده بود امبريپ ي و نوه يدختر حضرت عل

عمر گفت او  -كرده بود يعتب يامبربا پ كهاز زنان انصار بود  ييك يطام سل -تر است مستحق
  3.كرد يو آماده م دوخت يآب م يها ما مشك يدر روز نبرد احد برا

  فوايد ورع

 يـد كـه ورع از خـوف از خـدا پد    يـن توجه است ا يانو شا يتحائز اهم ياركه بسچه  آن
ـ ن يگـر يد يهـا  و بهـره  يدبه عالوه ورع فوا. شود يو از ورع زهد حاصل م. ديآ يم : دارد زي

 ينـان از عذاب خداوند رحمان، تحقـق آرامـش خـاطر، اطم    يشتنمانند دور نگه داشتن خو

                                           
 .بخش المناقب، باب أيام الجاهلية، روايت كرده است) 3842(بخاري : صحيح است - 1
 .بخش المناقب، باب هجرة النبي و أصحابه) 3912(به روايت بخاري : صحيح است - 2
 .ليطبخش المغازي، باب ذكر ام س) 4071(به روايت بخاري : صحيح است - 3
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سبب مستجاب  هوده،ياز صرف و دقت در امور ب ياز حرام؛ دور يدر مؤمن، خوددار يدرون
و حـالل گردانـد و ورع    يزهرا پاك اش ييدنانسان اگر خوراك و نوش يراز شود، يشدن دعا م

ـ   يشبورزد، هرگاه دستش را به دعا بـردارد، دعـا   ـ  شـود،  يقبـول م موجـب   ينورع همچن
  . تندمردم در بهشت برحسب ورع متفاو گردد، يحسنات م شيخدا و افزا يخشنود

  ي ورع چند مسأله درباره

 يمو به قرآن كـر  ازدبكند و بر سر موضوع آخرت متمركز س يامسلمان اگر دل از دن انسان
خواسته دسـت   نيتوان به ا يبا ورع م. شود يباز م شيبه رو ياز هر طرف در اورد،يب يرو

  .يافت
حـرام   زهـا ياز چ ييارو بسـ . حالل، نـاب و آشـكار اسـت    زها،يچ ييلدانست كه خ ديبا

ـ  ييلدو قسم مسا ينا يانم. خالص و آشكار  يـن از ا. انـدازد  يهست كه انسان را به اشتباه م
 يكس يياهدا يامال ارث  رفتنو ازدواج با عقد درست، گ... پشم، كتان و پنبه يدنجمله پوش
همچنان كه . است حالل آشكار يدرست، امور عيبا ب ييزچ دنيحالل دارد، و خر يكه روز
هست حرام آشكار، مانند مرده، خون، گوشت خوك، ازدواج بـا محـارم، لبـاس     زين يامور
اسـت   يتقلب در معامله، رشـوه امـور   ي،دزد اي يمردان، گرفتن اموال غصب يبرا ييشمابر

 شـه يپو در برابـر آن ورع  . يزداز آن بپره دياما آن چه مشتبه است و انسان با. آشكارا حرام
پوست درندگان اگر چه  يلحرام بودنش اختالف هست، از قب ياكند، مانند آن چه در حالل 

 يداريخر يرا قسط ييزگونه كه چ ينبد ي،و فروش قسط يدمانند خر ايشده باشد و  يدباغ
ـ از علمـا ا  يي عده. ديآن را به پول نقد بفروش يينگو به منظور كسب نقد ديينما عمـل را   ني
مسـأله مـورد    يناما در هر صورت ا. استبودنش مرجح  يزجا ينبا وجود ا دانند، ينم يزجا

  . اختالف است
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است كـه هـر    ينيو اختالف علما بر سر مورد مع ييرشبهه، درگ يجاداز جمله اسباب ا لذا
هـا را   حـالل و حـرام   ي همه امبريكه پ يحرام بودنش دارند، در حال ايبر حالل  ييلدال كي

از حالل و حرام عاجزنـد و   يواردم صياز مردم از تشخ يكرده است، اما برخ انيآشكارا ب
 يـن ا ليمسا يعلما در بعض يانآمدن اختالف م دياز جمله عوامل پد. اند دچار اختالف شده

حرام بودنش را  گريدال بر حالل بودن است و د ييكشده كه  يتاست كه دو متن در آن روا
 يگـر يو دناسـخ   ييك ياباشد،  فيضع ييگرو د حياز دو متن صح ييكچه بسا . رساند يم

ـ    ي از متنها را وجهـه  يكيهر گروه از علما . منسوخ باشد  يجـه و در نت دهـد  ينظـر قـرار  م
از  يامر وجود داشته باشد و برداشت برخـ  يممكن است در متن يگاه كند، ياختالف بروز م

اسـتحباب   يمعتقد باشند كه امر در آن مورد برا گريد يباشد كه واجب است و برخ نيآنها ا
ـ  ياگـر در مـورد   يـا . يدعمل كن يقتكه به حق كند يجا اقتضا م نيورع در ا .آمده است  ينه

كراهـت،   يبرا نديبگو ياست و بعض ميبه منظور تحر ينه ندياز علما بگو يآمده باشد شمار
  .كرد يو از آن دور يآن را حرام تلق يدبا رعو يكه بنابر اقتضا

ـ   ،شود يبر آنها مشتبه م يامور يخودشان گاه يحت علما  يـا  دهنـد،  يدر مورد آن نظـر م
آن نقـل   ي مواجه شوند كه دو متن دربـاره  يي كه با مسأله ينمانند ا. كنند يم يارسكوت اخت
ناسـخ و منسـوخ را نداننـد، لـذا از      خيمنسوخ، و آنها تـار  يگريناسخ و د يكيشده باشد، 

  . كنند يم ياظهارنظر و فتوا دادن خوددار
معلوم نباشد، مثالً انسـان   يزيچ ياصل تيه آن است كه مالكامور مشتب يها نمونه يگرد از

مورد  نياست؟ در ا ييگرازآن شخص د ياو نداند مال خودش است  ابديب يزيدر منزلش چ
جا مطرح  نيكه در ا ياما سؤال. نقل شد، مشهور است شتريخرما كه پ ي درباره يامبرپ يثحد

است  ينپاسخ ا ست؟يود در اصل از آن كش يم افتيشما  ي كه در خانه يكه اموال يناست ا
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ورع  يـد و راجح است، امـا اگـر شـما بخواه    تر يحالل بودنش قو ي كه مال شماست، جنبه
  .بهتر است يد،صدقه بده ديكن يم دايخود پ ي را كه در خانه ييزو چ يدكن يشهپ

بـر حـرام    زين يبر حالل بودن آن هست و سبب يمورد خاص سبب كيمواقع در  يبرخ در
را به ما آموخته است كه اصل در آن  يييزهاچ يامبرچون پ كند، يودنش، انسان آن را رها مب

از آن  يـد حاصـل نشـود نبا   نييقكه تا  يواناتو گوشت ح يهمانند مهر. و امتناع است زيپره
سبب بـر   يكباشد و  يتسبب بر ممنوع يكآمد مثالً  ديشك پد يياگر در جاها. تناول كرد

  .است يماصل تحر يمبه اصل باش يبندپا يدمباح بودن، ما با
ـ   يا كند، يرها م يرا به قصد شكار يريكه ت يكس يا و  فرسـتد،  يسگش را به دبنـال آن م

سگ  ياآ داند ينم ند،يب يدر كنار شكار م زيرا ن ييگرسگ د رسد، يكه خود به آن م يهنگام
را كه  يآن شكار نديب يم رسد، يم يكه وقت ينا يا يگر،آن سگ د يااو شكار را گرفته است 

كشـته   يـر شكار به سـبب ت  داند يپرتاب كرده، در آب افتاده است، و اكنون نم يرت شيبه سو
  كه در آب غرق شده است؟ ينا ياشده 
 ينا يااست، آ يزبرداشتن شكارش جا دهينقل شده كه سگ آموزش د يوقت يگرطرف د از
  يست؟ن يزجا شكار كرده، يدهمعناست كه آن چه سگ آموزش ند ينبد

كه از برداشتن آن  كند يورع حكم م نديرا كنار شكار بب ييگرحالت نخست كه سگ د در
  1.حكم در مورد آن كه در آب غرق شده، صادق است ينهم يزد،بپره
وجـود بـا    دينماز بخواند، و با خود بگو يي سجاده اي ينيزم يبر رو خواهد يم يكس يوقت
واز  خـوانم،  يجا نماز نم ينمن در ا -است كرده باشندكه ممكن است بر آن جا نج -ها بچه

 يـا شرع درست است  يدگاهاز د ايدارد؟ آ يچه حكم يزتورع و پره نهگو ينكند، ا يزآن پره

                                           
بخش الصيد و الذبائح و ما ) 1929(بخش البيوع، باب تفسير الشبهات، و مسلم ) 2054(روايتهاي بخاري : ك. ن - 1

 .يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكالب المعلمة
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بـا   يگونـه نشـان   يچچون بدون ه ست،ين يگونه تورع شرع ينكه ا مييگو يدر پاسخ م ير؟خ
جاست وجـود نـدارد، و اصـل بـر     بر ن ييلدل يچكه ه نياصل مخالفت كرده است، به خاطر ا

  .است يزگيطهارت و پاك
 –حـالل نـاب و حـرام نـاب      ييعن -حالل و حرام نيدر ماب ياحمد شبهه را به مقام امام
را حفظ كرده است، هـر چنـد در    نشيكند د ياو گفته هر كس از آن دور. كرده است ريتفس

  .كرده است ريآن را به اختالط حالل و حرام تفس يموارد
. شبهه است يها نمونه گرياست، از د) از حالل و حرام(كه اموالش مختلط  يبا كس همعامل

. اموالش هـم حـالل هسـت و هـم حـرام      رد كند، يفروش م و يدو خر دهد يكه ربا م يكس
  است؟ يرپذ مورد چگونه امكان ينحالل و حرام در ا يصتشخ
انـدك   ياربس يزانرامش به مكه مال ح نيكرد، مگر ا ياز او دور يدبا: ديگو ياحمد م امام
حالت اسـتفاده از   نيدر ا -حرام نامشخص و نامعلوم است -نباشد،  ييقابل شناسا ياباشد، 

مشـخص   ناًيكه ع يتا زمان: ديگو يزهر.ورع ترك آن است ياست، اما اقتضا يزاموال اوجا
 يندتروشاترك آن را خ انيندارد از آن صرف شود، اما سف ييرادنشود، آن مال حرام است، ا

  .داند يم
اگر مـال   ديگو ياست، م ختهيكه حالل و حرام در آن به هم آم ياموال ي احمد درباره امام

خواهـد   يآن هر گونه م يحرام را از آن جدا كند و در مابق ي باشد، صاحبش به اندازه يادز
آن را مورد از  يمقدار يمال اندك وقت يراز زد،يعمل كند، اما اگر اندك باشد، از كل آن بپره

  .باشد ياز قسمت حرام ته دينما يم دياستفاده قرار دهد، بع
هست امـا بـه    زيكه درآن حرام ن ياستفاده از اموال كس ي درباره نيشيپ ياز علما يشمار
  .اند كدام جز از آن حرام است، اجازه داده دانند ينم ينطور مع
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از حالل و حـرام اسـت    يا ختهيكه اموالش آم يمعامله با كس: است ينقاعده چن يتنها در
از آن  يـز است و همچنـان حكـم ورع پره   يزكدام، حرام است، جا يقاًدق ميكه ندان يبه شرط
  .است

. مهـم اسـت   اريانسان مسـلمان بسـ   يو دوركردن خدشه و شبهه در آن و زندگ يند حفظ
ود ش وجـ  در خانـه  ييكه درهمهـا  يكس ي درباره يثور يانسف. شود ينم رياز شبهه س يآدم

 يمال از كجا و از چـه راهـ   نيدوست دارم اگر ندانم ا«: داشت، نقل كرده است كه گفته بود
  .»باشد يآمده، خانه ازآن ته

كه موارد بـدون شـك را از تـرس     ينمگر ا ابدي ينم يشآرا يزگاراندر شمار پره انسان«
  .»موارد مشكوك رها كند

  كنـدتا  يرا رها نم زگارانين پرههمچنا يزگاريپره: ورع گفته است ي درباره يبصر حسن
  1.بگذرند ياديز ياز حاللها رامكه از ترس ح نيا

 يكـه از آن دور  ييـز شـدند كـه از چ   يدهنام ينخاطر چن ينبد زگارانيپره: يثور انيسف
  2.كردند يزپره شود، ينم

از حالل قرار بدهم كـه هرگـز آن    يمانع ياخودم و حرام پرده  ياندوست دارم م: عمر ابن
  3.پاره نكنمرا 

خـود و   انيكه م يمگر زمان كند ينم دايپ يدسترس يمانا يقتانسان به حق: هيينبن ع انيسف
  4.باشد يزانآن است، گر يهكند، و از گناه و هر چه شب جادياز حالل ا يحرام مانع

                                           
 .1/159جامع العلوم والحكم،  - 1
 .1/159همان،  - 2
 .رده استروايت ك) 31(ي  به شماره) 1/50(امام احمد در بخش الورع  - 3
 .اند روايت كرده) 69(ي  به شماره) 1/135(و امام احمد در الورع ) 7/288(ابونعيم در حلية االولياء  - 4
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  شرايط ورع

ت كه گناه آن اس«: »الناس يهعل طلعيوكرهت أن  الصدرِ يف ما حاك اإلثم«: فرمود امبريپ
دارد كه گنـاه آن   نياشاره به ا 1.»مردم بر آن آگاه شوند يدنقش بسته و دوست ندار ينهدر س

ـ گذاشته است بـا ا  يبه جا يو آشفتگ يآشوب، نگران ينهاست كه در س  يـان وجـود در م  ني
. و زشت بداننـد  يدهآن را نپسند يابندگونه كه چون بر آن وقوف  ينبد د،ينما يمردم زشت م

شك داشته باشـد، امـا نفسـش و درونـش بـه آن       ييزحرام بودن چ يا حالل در ياگر كس
ـ    ياگر تو آن كار را انجام ده ياآ: يداز او بپرس ابد،يآرامش ن  يو مردم بر آن آگـاه شـوند، م
منطبـق   يعمل ينگناه بر چن يفتعر دانند، ينه، مردم آن را زشت م يدنه؟ و او بگو ايپسندند 
  .است

 يمـوارد  يندر چن. شود ينگران و آشفته م ييزهاياز چ ياطالع يبانسان به خاطر  يگاه 
ـ   ياگر گفتند مشكل يمبود، ازاهل علم بپرس يارهش ديبا . ابـد ي يندارد، انسان با آن آرامـش م

شـود،   يامور آشكار م ينمطمئن و مورد اعتماد در ا انيو پرسش از دانا ينظرخواه يتاهم
ـ كردنـد، امـا پ   يبوقتاده خـوددار مثال صحابه از خوردن گوشت شكار ا يبرا از آن  امبري

  2.خورد
كه در لباس احرام است  يبه قصد كس ييزكه چ ينا اند يلدو مقوله تفاوت قا ينا ينب علما
خود شكار كنـد، كـه در    يبرا دهيكه لباس احرام نپوش يكه كس نياو شكار شود، و ا يو برا

  .است از آن بخورد كه در لباس احرام زين ييگراست آن د يزصورت جا نيا

                                           
بخش البيوع، باب دع مايريبـك إلـي مـا اليريبـك، و احمـد در مسـند       ) 2533(به روايت دارمي : صحيح است - 1
 .صحيح معرفي كرده استآن را ) 2880(ي  ، الباني در صحيح الجامع به شماره)17545(
 .پيشتر سند روايت ذكر شد - 2
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 يمـان وا نـان ياستوار اطم ي به حلقه يددر برابرآن با.كند يم يكدلها را و نفس را تحر گناه
  .است يبدروغ دام شك و ر. چنگ زد
حالل  ن،ياز نادانان ادعا كردند كه در زم يتعداد. فرض است يحالل بر هر مسلمان كسب
كه آب  ييجا د،يرو يخشك م يينهاممانده كه در سرز يشاست و تنها حش يدهرس يانبه پا

و به قصد در تنگنـا گذاشـتن    ياز جهل و ناآگاه يسخن ناش نيكه ا يدر حال. ستيو رود ن
 رمحكم خود حالل را از حرام جدا كرده و واضح و آشكا ي با قاعده امبريپ. بندگان خداست

خـود   يان، اما در مو گوارا است زهيپاك يحالل به طور كل. كرده است يينتب رادو مقوله  ينا
 يـد كـه حـرام همـه، پل    يناست، كما ا تر يزهو پاك گرگواراتريد ياز برخ يدارد، برخ يدرجات

ـ    يانسان مسـلمان گـاه  . يدترپل گريد ياز آن از بعض ياست، و بعض  شيحـالل نـزد او از پ
ـ   يم يدمعلوم بوده است، اما سپس دچار شك و ترد يشمشخص شده و برا تـا   يگـردد، ول

شـناخته   يطور از قبل حرام را م ينو هم. وسوسه تن دهد ينبه ا دينباشد نبا ييلدلو  نهيرق
ـ كه اطالع دق يدر حال يست،حرام ن ينكه ا ديآ يم ديدر نفسش پد يي اما وسوسه. است و  قي
نكـرده اسـت، لـذا     افتيبر حالل بودن آن در يمبن يندارد و از اهل علم خبر درست يمعتبر
بودند،  يستادهدو نفر ا: كه نمضمو ينبد كنند ينقل م ييتفقها حكا. دبه وسوسه توجه كن يدنبا

 يـر؟ خ يـا پرنده كالغ است  ينا ايآمد، آنها با هم به مشاجره پرداختند كه آ يي كه ناگاه پرنده
ـ ن يگريازآنها با گفتن سوگند طالق گفت كالغ است و د ييك كـردن سـوگند    يبـا جـار   زي

شـوند، پـرواز    يكبه پرنده نزد قتيكشف حق يد براخواستن يوقت ست؟يطالق گفت كالغ ن
 ييسـت از آنهـا با  يككدام  مسره: مشكل باال گرفت. ينندبب يككرد و نتوانستند آن را از نزد

  !گرفت؟ يطالق م
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مـرد حـالل    ينكاح اسـت، و زن بـرا   يحالتها اصل، برقرار يننظرند كه در ا ينبر ا علما
 فتنـد يب ييشود به تنگناها يك است، كه باعث ماحتمال طالق وجوددارد، اما مورد ش. است

  .كه برونرفت از آن مشكل باشد، و دچار عذاب نفس و وجدان شوند
شرع سؤال در  دگاهيشوند كه اصالً از د يدچار شك م يلياز مردم در مسا ياريبس يگاه

 چيكـه هـ   يشخص مسلمان قابل اعتمـاد  ي رواست انسان به خانه ياآ. يستروا ن امورد آنه
را كـه   يپول: يدبه او بگو ياورندغذا ب يشبرود و چون برا ست،ياش ن درباره ييو شبهه  شك

البته كه نه، چـه آزار  ! يد؟را ورع نام ينا يدبا ياآ ؟ياز كجا آورد يا يدهغذا را با آن خر نيا
شك و شبهه  يجادمسلمان و ا يكاتهام به ! تسؤال خود اتهام اس ينا ن؟يباالتر از ا ييتو اذ
و آزار در حق مسلمانان  يبدگمان! يگونه نشان يچوبدون ه يلمورد او، و آن هم بدون دلدر 

  .حرام است
 يمقـدار انـدك   يخـتن مثـل آم . شود يو تورع م يزكه باعث پره ديآ  يم شيپ يموارد يگاه

  .يردجانب ورع را بگ يدبا يقتگونه مواقع انسان به حق نيدر ا. حرام ياديحالل به مقدار ز
ـ آ يم شيپ ييها شبهه يگاه يزو ازدواج ن يهمربوط به مهر يلمسا در  يمـثالً از دختـر   د،ي

من بـه   ديگو يو م ديآ يداده است م ريكه به شما ش يزن قابل اعتماد: ديكن يم يخواستگار
! كيدانم كدام  يام، اما نم داده رياز آنها را ش ييكام، مطمئنم  داده يرخواهرش ش ياآن دختر 

  .يداز آنها ازدواج نكن مكدا يچكه با ه كند يورع اقتضا م
كنند، شـما   يرا ذبح م يوانمسلمان دو ح گريو د ييبودا ييككه دو نفر  ينا گريد ي نمونه

از  يـك از آنها كـدام   يكهر  ديدان ياما نم يد،مطلع يهقض ينو از ا يدگوشت بخر ديخواه يم
مهـم اسـت و بـر آن     يارع بسـ در شر وانهايگوشت ح ي چون مسأله! اند را ذبح كرده يوانهاح
است كه از آنهـا   ينچاره ا شود، يم ياطدرآن احت گريد ييزهااز هر چ يشترشده، لذا ب يدتأك
  .به حد وسوسه برسد يدآن نبا يهموارد و موارد شب يندر ا ياطالبته احت. يدنكن يدخر



  
  

  رهاي قلبكردا

 
 

498

ـ وسواس نبا يها از حد انسان يشب يزپره به  يابـن حجـر در فـتح البـار    .توجـه كـرد   دي
از خوردن گوشت شكار كـه مبـادا شـكار از     يورع وسواسان مانند اجتناب كس«: ديگو يم

كه  يدارد از كس ازيرا كه به آن ن يزيكه چ يباشد، و مانند كس ختهيگر يگريدست انسان د
بر حرام بودن  يليكه دل يدر حال خرد، يحالل، نم يامالش حرام است  داند يو نم شناسد ينم

   1.»مال او ندارد

  ورع دقيق

ابن رجب معتقد . ديافراد را نشا ي هست كه همه ييلورع مسا تر يقو دق تر يموراد جزئ در
از  يدر خوددار يادكه دقت ز يناز آن غافل بود، ا دياست كه نبا يي جا نكته يندر ا«: است
مقامـات و احـوالش درسـت باشـد و كارهـا و        ي است كـه همـه   يكس ي ستهيها شا شبهه

ارتكـاب   ي كـه در ورطـه   يو ورع همسان شده باشد؛ امـا كسـ   يتقو اظز لحا شيرفتارها
ـ شبهه پره يو جزئ يزر يارافتد و بخواهد از امور بس انيمحرمات نما كنـد و ورع بـورزد،    زي

ـ  تيحكا2.رديپذ ياز او نم يقابل تحمل نخواهد بود و كس شيبرا ياقدام ينچن  يكسـ  ينچن
سـؤال   يزيجـانور نـاچ   يخون بهـا  ي ارهعمر درباهل عراق است كه از ابن  تيمانند حكا

. آلوده بود يبن عل نيبودند كه دستشان به خون حس يآنها كسان انيكه در م يكردند، در حال
چه كار كند؟ ابن عمر  ديرا بكشد با يي كه در لباس احرام است اگر پشه يكس دندياز او پرس

 ي دربـاره  يـامبر پ! اند را كشته نيسكه ح يدر حال كنند، يسؤال م شهيخون پ ي دربارره: گفت

                                           
 .از ابن حجر عسقالني) 4/295(فتح الباري شرح صحيح البخاري : ك. ن - 1
 ).1/111(ابن رجب حنبلي، جامع العلوم و الحكم،  - 2
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 يبهشـت  يحـان آن دو، دوشـاخه گـل ر  «: »من الجنـة  يحانتايهما ر« :او و حسن گفته است
  1.»!!اند من

 يو اگر كسـ  رسد يبدان م يهست كه كمتر كس يياتورع جزئ يركه در مس ينسخن ا كوتاه
 ياز عبادتهـا  ييكرع اما در هر حال و. نخواهد شد رفتهياز او پذ يآن شود به سادگ يمدع

 يـامبر زاهد كه با ورع سـنت پ  يزگارپره يهشخص فق يژهبه و. است نيد يبزرگ و از مالكها
  .دارد يپاداش بزرگ يزخاروز رست. كند يرا اجرا م
از  يدرست و مخصوصـ  گاهيخود را به جا -گفت يچنان كه اوزاع -است يستهشا انسان

 يگـاه يكـه بـه جا   يو هنگام -ميديخند يو م ميكرد يما مزاح م: گفت ياوزاع. ورع برساند
  2.هم بر لبمان نقش نبندد يلبخند يگركه د يدمترس - شد يكه به ما اقتدا م ميديرس

 يـاد ورع را  انينييشـ پ: كرده اسـت  انيچنان كه ضحاك بن مزاحم ب -است يآموختن ورع
  3.گفتن آموزش داده شود نكه سخ ديخواهد رس يزمان گفتند، يم

كند خـود را   يو هرگز گمان نم دهد يرا از دست نم يحالل يچكند ه يشهع پاگر ور انسان
چنـان كـه در شـرع     يدورع با يست،ممكن ن يشكه برونرفت از آن برا كشاند يم ييبه تنگنا

  .آمده است طلب شود
  

***  
ـ  ازخداوند، او،  ياز قضـا  يضـمن ابـراز خشـنود    يـد، و ام يمپادشاه مطلق مخلصانه، با ب

او و بـا توكـل بـر او،     ياز نعمتهـا  يرابر حـوادث روزگـار، بـا سپاسـگزار    در ب ييبايباشك

                                           
 .بخش االدب، باب رحمة الولد و تقبيله و معانقته، آورده است) 5994(بخاري  - 1
 ).4/143(االولياء، ابونعيم، حلية  - 2
 .40ي  به شماره) 1/11(ابن مبارك، الزهد،  - 3
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و  يدرآفاق و انفس، محبت خاص خـود، تقـو   اتشيها و آ به ما تفكر در نشانه م،يرخواستا
  !يدفرما تيورع عنا

  !ما قرار بده يبخش دلها نتيو محبت خود را ز يتقو! ياله
  !يمغافل نشو شينفس خو ي سبهتو، ذكرتو و محا اديچنان كن كه هرگز از ! ياله
ـ كن تـا در شـمار مخلصـان، ام    ياريانسانها را  ي ما را و همه! ياله خرسـندان،   دواران،ي
  !ييمدرآ يزگارانمحبان و پره الن،شكرگزاران، متوك ان،ييباشك
  .نيآم

  پايان
 
  


