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  مقدمه

تــم التســليم علــى ألمين، حمــداً طيبــاً مباركــاً فيــه، وأفضــل الصــالة و الحمــد هللا رب العــا
  سيدنا محمد النبي األمي، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كنيم كه دانش مادي بشري بـه صـورتي بسـيار گسـترده      ما در زمان و شرايطي زندگي مي
پيشرفت گام پيشرفت نموده، وسايل رفاهي متنوعي را براي انسان توليد كرده، بر دوام در راه 

  نمايد. دارد، و هر روز محصول جديدي را عرضه مي برمي
آوردن  هاي سريع در ميـدان پيشـرفت مـادي، شـتاب انسـان بـراي بـه دسـت         پيامد اين گام

ها است، اما هيچگاه به آن آرزوي خويش دسـت نخواهـد    وسايل رفاهي روز و استفاده از آن
  شوند! ف به بازارها عرضه مييافت، زيرا محصوالت و امكانات جديد بدون توق

م در پي دارد! پيامد ايـن پديـده حالـت حـرص     ب در توليد كه شتاب در مصرف را هشتا
كننـده   ولع فراگير است، زيرا كه توليدكننده مدام در پي عرضة كاالي جديد است و مصرف

  كشاند. را به دنبال تهيه توليدات تازه به دنبال خود مي
توانند  باشد اين است كه هيچكدام از آنان نمي تي برانگيز ميچيزي كه در اين ميدان شگف

  نمودن نفس خويش حتي اندكي هم توقف كنند و كوتاه بيايند. براي تازه
هـاي مختلـف بيمـاري و ظهـور انـواع       پيشرفت مادي بشر امروزي با بـاالرفتن آمـار گونـه   

اي كـه آن را   همراه است! پديدهها آشنايي نداشته،  متفاوتي از بيمارهايي كه انسان پيشتر با آن
 دانيم و هر روز خبر كشف نوع جديـد از بيمـاري را   حاصل طبيعي پيشرفت و تمدن مادي مي

  شنويم! مي
ها و مراكز پزشكي و بهداشـتي در مـورد كشـف داروهـاي      روزي آزمايشگاه فعاليت شبانه

آلود و حرص  ي شتابها را هم در راه جديد كه بيمارهاي جديد!؟ را معالجه كند، آن سازمان
  و ولعي از نوعي ديگر قرار داده است!

تر شده و ميزان مبتاليـان   بيشتر و گسترده –همچون ديگر اعضاي بدن  – هاي قلبي بيماري
  آوري رسيده است. اين وضع و حال انسان امروزي است. به آن به ارقام سرسام

مركـز و محـور اصـلي جسـم     هاي قلبي به اين علت است كه قلـب   اهتمام بيشتر به بيماري
انسان است و عضوي است كه چنانچه سالم و تندرست باشد همه تن سالم و در صـورتي كـه   
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جسـم بـه بيمـاري مبـتال خواهـد گرديـد، و تمـامي اعضـا از آن          يبيمار و ناسـالم باشـد همـه   
  باشد. تأثيرپذيرند. اما بيماري ديگر اعضا موضعي است و به همان عضو محدود مي

شكان متخصص و جراحان قلب بسيار افزايش يافته اند و داروهاي فراوانـي بـراي   تعداد پز
هـاي پيشـرفته تـا حـدودي دردهـا و       هاي آن توليد گرديده، و بر اثـر جراحـي   مداواي بيماري

  هاي آن كاهش پيدا نموده است. بيماري
  ها در عصر حاضر است! اين وضع و حال قلب انسان

لـب غيـر قابـل رؤيـت     قداراي  –غيـر از قلـب مـادي     –ان اما نبايد فراموش كنيم كـه انسـ  
ديگري است كه نقش و اهميت آن به هيچ وجه كمتر از قلبي كه در مـورد آن سـخن گفتـيم    
نيست، همان قلبي است كه قرآن آن را مورد خطاب قرار داده و در آيات بسياري در باره آن 

  سخن گفته است.
شود، تباهي و  دادن زندگي منجر مي و از دست زماني كه از كارافتادن قلب مادي به مرگ

دادن سـربلندي دنيـا و سـعادت     تلف قلب ديگر به مرگ همه جانبه انسانيت انسان و از دسـت 
  گويد: شود. و هماني خواهد شد كه قرآن در مورد آن مي عقبي منتهي مي

﴿u� Å£yz $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# nοt� ÅzFψ $# uρ 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ãβ# u� ô£ã‚ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪﴾  :11[الحج [  

  .»هم دنيا و هم آخرت را از دست داده، اين همان زيان آشكار است«
  شود. اهميت بحث و بررسي در مورد قلب غير قابل رؤيت از همين جا ناشي مي

شـود، زيـرا    مشكل اساسي در ارتباط با قلب اين است كه صاحب آن متوجه بيماريش نمي
  رض و تأثيراتي ظاهري بر روي جسم نيست.همچون قلب ظاهري و مادي داراي عوا

هـاي   به همين خاطر گاهي قلب غير مشهود بدون آن كه صاحبش متوجه بشود به بيمـاري 
  شود. ناكي مبتال ميرمزمن و خط

هاي بهداشـتي و سـالمتي    در اين رابطه وظيفه عالمان است كه در ميدان گسترش آموزش
رت ايشـان بـه امـور خـويش و جلـوگيري از      معنوي و دادن آگاهي به مـردم و بـاالبردن بصـي   

هاي غير محسوس قلبي و شخصيتي به مسئوليت خود عمل كنند... و  مبتالشدن آنان به بيماري
  عالمان مسلمان در گذشته به خوبي به اين مسؤوليت خود توجه داشته اند.
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مطب  ند، اما درهاياهاي قلبي از اين نوع در زمان ما اندك هرچند كه متخصصان بيماري
داشـتي بـه    پزشكان و كارشناسان گذشته همچنان باز اسـت و بـر دوام بـدون هيچگونـه چشـم     

شان تنها به اجـر الهـي دوختـه     دهند و در اين راه چشم كنندگان خود ادامه مي معاينه و معالجه
ها و جزوات الزم را در دسترس همگان قرار داده  است و بس، و براي توجه بيشتر مردم كتاب

  اند.
كننـدگان بـاز    هايشـان همچنـان بـر روي مراجعـه     خي از آن متخصصان دلسوز كه مطببر

  است، عبارتند از:
حسن بصري، حارث محاسبي، جنيد بغـدادي، امـام محمـد غزالـي رحمهـم اهللا و بسـياري       

  ديگر...
نيز يكي از آن متخصصان و پيشگاهان نامدار در ايـن ميـدان اسـت كـه      /امام ابن القيم 

  گان به خبرگي و درايت و معرفت او شهادت داده اند.لمان و بزربسياري از عا
ي  ف استفاده از دانش و خبرگي او به مطبش مراجعـه كنـيم و بهـره   دشايسته است كه با ه

  الزم را از او برگيريم.
  گردانيدن مطالب اين كتاب گرديد. آوري و آماده همين هدف سبب اهتمام من به جمع

اين كارم را خالص گرداند و مورد قبول خـويش قـرار بدهـد.     اميدوارم كه خداوند متعال
  زيرا بهترين بارگاه براي درخواست و دعا بارگاه با عظمت خداوند است.
  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  هـ 1421شوال سال  6

  م    2001/  1/  1

  صالح احمد الشامي



  نامه امام ابن قيم جوزيه زندگي

محقق حافظ شمس الدين (عبداهللا) محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سـعد بـن حريـز    او امام 
  است.» ابن قيم جوزيه«زرعي دمشقي، معروف به 

اي بوده كه يوسف بن عبدالرحمن الجوزي آن را بنيان نهاده و پدر امـام   جوزيه نام مدرسه
  زيه شهرت يافته است.ابن قيم، سرپرست و قيم آن مدرسه بوده، به همين سبب به ابن قيم الجو

سوريه به دنيـا  » حوران«از توابع منطقه » ازرع«هـ . ق در روستاي  691امام ابن قيم در سال 
  آمد، در ايام نوجواني به دمشق رفت و در محضر علماي آن شهر به كسب دانش پرداخت.

سـال  تا وفات او در  712پس از بازگشت شيخ االسالم ابن تيميه از مصر به دمشق در سال 
  هـ . ق از مقربان و مالزمان او بود. 728

اين همراهي زمينه را براي اين قيم فـراهم نمـود تـا از نزديـك بـا آراء و اجتهـادات شـيخ        
هـاي   االسالم ابن تيميه آشـنا شـود و خوشـه چـين خـرمن دانـش او بگـردد، و حتـي بـا روش         

تابت و روش تحرير مسـايل  استداللي او در مناقشه و مناظره آشنا شود و تحت تأثير اسلوب ك
  او قرار بگيرد.

ترين درسي كه ابن قيم از شيخ االسالم ابن تيميه آموخت دعوت به معرفت و تبعيـت   مهم
  و سنت صحيح به شيوه سلف صالح بود. داز كتاب خداون

او نيز همچون استادش در معرض اذيت و آزارهاي بسياري قرار گرفت، و همراه بـا او در  
  ق زنداني شد و تنها پس از وفات شيخ االسالم بود كه آزاد گرديد.زندان قلعه دمش

داشت و در دانش و سلوك خويش روش  پس از وفات استادش همچنان او را دوست مي
  گزيد. او را برمي

خوانـد، تـا    امام ابن قيم بسيار اهل عبادت و نماز شب بود، و نمازش را بسـيار طـوالني مـي   
  گويد: مي جايي كه ابن كثير در مورد او

اهل عبـادت باشـد! او در اداي نمـاز     او م كه به اندازهرسراغ ندا در اين عصر هيچكس را«
اي بود و قرائت و ركوع و سجودش بسيار طوالني بـود، هرچنـد گـاهي از     داراي طريقه ويژه

گرفـت، امـا    خواندن نماز مورد مالمت قرار مي طرف دوستانش در اين رابطه به خاطر طوالني
  »داد، درود و رحمت خداوند شامل حال او باد! خود را تغيير نمي او روش
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كساني كه در مورد سيره و زندگاني او مطلبي را ذكر كرده اند، راجع به عبـادت بسـيار و   
  زهد و صداقت او در كالم و عمل چيزهاي بسياري را بيان كرده اند.

  و به چاپ رسيده اند.او داراي تأليفات بسيار زيادي است كه تنها حدود سي كتاب ا
هـ . ق وفات يافت و در مسجد بزرگ دمشق بر  751امام ابن قيم جوزيه در ماه رجب سال 

  پيكر او نماز خوانده شد!
براي شناخت بيشتر شخصيت ابن قيم، جا دارد كه به بيان ديدگاه برخي از علماء در مورد 

  او بپردازيم.
  :فرمايد حافظ ابن حجر عسقالني در مورد او مي

دل و پرجرأت بود، علم و دانشـي گسـترده داشـت و بـه مسـايل مـورد        ابن قيم بسيار قوي«
  ».اختالف و مذاهب و آراء سلف بسيار آشنا بود

  گويد: عالمه ابن جرب حنبلي مي
تر از او نيافتم، و در ميدان معرفت معاني قرآن و سـنت و حقـايق ايمـان     هيچكس را عالم«

  ».هرچند معصوم نبود. اما كسي را مانند او نديده بودم –رسيد  هيچكس به پاي او نمي
در زير سقف آسمان زمان خويش هيچكس را از او « گويد: قاضي برهان الدين زرعي مي

  ».ام تر نيافته عالم
شب و روز را به مطالعه و تحقيق مشغول بود، نماز و « گويد: حافظ عمادالدين ابن كثير مي

  ».شد محبت بود، و اثري از كينه و حسادت در او يافت نمي اخالق و با قرائتش بسيار، خوش
ابن قيم جوزي متعهد مطلق، مفسر قـرآن، نحـوي، اصـولي، و    « گويد: ابن العماد حنبلي مي

رقيـب و در اصـول    اهل كالم و در علوم اسالمي اهل تفنن و ابتكار بـود. در تفسـير قـرآن بـي    
  عقايد ديني مرجع و حرف آخر از آن او بود.

هـا داراي نبـوغي غيـر قابـل      هـاي دقيـق از آن   فهم و معرفت صحيح احاديث و استنباطدر 
نظير و در زبان و ادبيات عرب و علم كالم و بسياري از علـوم   وصف و در فقه و اصول فقه بي

  ».نظير بود ديگر دست بااليي داشت و در علم سلوك و عرفان كم
***  



  -1در مورد اين كتاب

هايي كه تأليف  نماييم، در ضمن ليست كتاب امام ابن القيم مراجعه مينامه  وقتي به زندگي
  نماييم. برخورد مي» طب القلوب«نموده به كتابي به نام 

. امـا تـاكنون   )1(نامـه او را نوشـته انـد از آن كتـاب نـام بـرده انـد        بيشتر كساني كه زنـدگي 
بـن سـعود ريـاض     هاي خطي آن يافت نشده انـد. هرچنـد در دانشـگاه اسـالمي محمـد      نسخه

وجـود دارد، امـا در واقـع    » برلين غربـي «(پايتخت عربستان) تصويري از نسخه خطي كتابخانه 
طـب  «او نيست، و آن اوراقي كه زير عنـوان  » زاد المعاد«هايي از كتاب  چيزي به غير از بخش

  .)2(آيد قرار داده شده اند كتاب مستقلي به شمار نمي» القلوب
هـاي   ن كتاب تاكنون يافته نشده اند، اما امام ابن القيم در كتـاب هاي خطي آ هرچند نسخه

  داراي مطالب مفصلي است:» طب القلوب«زير در مورد 
 مدارج السالكين.  -1

 طريق الهجرتين.  -2

 )سأل عن الدواء الشافی لمن الجواب الکافی(الداء والدواء   -3

 اغاثه اللهفان.  -4

  الفوائد و...  -5
و  –ناشـي از شـبهات يـا شـهوات      –راجع بـه امـراض قلـب    ها  امام ابن القيم در آن كتاب

  ها سخن گفته است. هاي معالجه آن بيماري داروها و راه
آوري مطالب مربوط به اين موضوع و در دسترس قراردادن آن كاري اسـت مفيـد و    جمع

  شود. جويي در تالش و وقت خواننده مي موجب صرفه
دن ميراث فكري و علمي امام ابن القيم هنگامي كه در چهارچوب طرح در دسترس قراردا

نمودن اين كار تصميم گرفتم، پس از مقداري تحقيق و بررسي دريافتم كه در بخش  به عملي

                                           
  عه شود.مراج 221، ص 1نوشته دكتر بكر ابوزيد ج » التقريب لفقه ابن قيم الجوزيه«براي مثال به كتاب  -1
  .76تحقيق استاد عبداهللا مديفر ص » ابن القيم إلي أحد إخوانه لةرسا«كتاب  -2
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تواند پايـه و محـوري    مطالبي وجود دارد كه مي» اغاثه اللهفان في مصايد الشيطان«اول كتاب: 
  براي اين كار باشد.

گردانيـدن   تواننـد بـراي كامـل    را يـافتم كـه مـي    هاي او مطالب و مسايلي و در ديگر كتاب
  ساختار موضوع كمك كنند.

هـا را مرتـب و    آوري نمودم، تصميم گرفتم كـه آن  زماني كه مواد و مطالب كافي را جمع
  منظم نمايم و خداوند اسباب آن را برايم فراهم فرمود و در نهايت اين كتاب پديد آمد.

***  



  2-در مورد اين كتاب

كه امام ابن قيم جوزيـه   )ان موضوع بسيار مهمي مانند (طب قلوب و تزكيه نفسدر مقام بي
هاي خود راجع به آن سخن گفته، جا دارد كه خواننـدگان گرامـي را از    در تعدادي از كتاب

چهارچوب و روش و ترتيب موضوع كتاب مطلع نمايم، چيزي كه باعث خواهد شد خواننده 
  د.تصوري كلي را از موضوع پيدا نماي

در مورد منزلت قلـب در وجـود انسـان     –اي كلي  به عنوان پيش زمينه –بخش اول كتاب 
  گويد، و سپس آن را از نظر سالمت و بيماري به: سخن مي

 هاي صحيح و سالم قلب -

 هاي سقيم و بيمار قلب -

ها را بيان نموده  هاي ميت و مرده، تقسيم و صفات و خصوصيات هريك از آن و قلب -
  است.

هاي سالم و بيمـار و مفسـداتي كـه سـبب      كتاب به بيان عالمات هريك از قلببخش دوم 
  پردازد. شوند مي ها مي تباهي و بيماري آن

پـردازد و ايـن موضـوع را     در بخش سوم بـه بررسـي حقيقـت مـرض و بيمـاري قلـب مـي       
هـا، همچـون جسـم     نمايد كه قلب در ارتباط با بيماري و داروهاي شـفابخش آن  يادآوري مي

  ن است.انسا
در سه بخش اول كتاب، خواننده با مفـاهيم كلـي مربـوط بـه قلـب از نظـر        ،بدين صورت

  .گردد شوند، آشنا مي ها مي صحت و بيماري و اسباب و عواملي كه منجر به آن
و اين آشنايي او را براي پرهيز از اسباب بيماري و آگـاهي از وجـود آن بـه هنگـام بـروز      

  دهد. عاليم، ياري مي
مـدام در  » نفس، شيطان و فتنه و گنـاه «يادآوري است كه قلب از طرف سه دشمن  الزم به

  معر خطر قرار دارد.
ابن القيم به توضيح و بيـان چگـونگي جلـوگيري از تسـلط      ،در بخش چهارم كتاب ايمان

  پردازد. نفس بر قلب انسان مي
  د.گوي در بخش پنجم در مورد چگونگي مصونيت از تسلط شيطان بر قلب سخن مي
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هـا و گناهـان و اثـرات آن بـر قلـب       هـاي فتنـه   در بخش ششم نيز بـه بيـان خطرهـا و زيـان    
  پردازد. مي

آفـرين مطلـع   هـاي خطر  كننده به كانون ها مطالعه با مطالعه مطالب مطرح شده در آن بخش
هـاي الزم را   تواند مراقبت كند و اگر اراده كند مي شود و به وضعيت خود معرفت پيدا مي مي

  ل آورد.به عم
هـايي قابـل    از آنجا كه در اين كتاب سخن از معالجـه و مـداواي قلـوب اسـت. تنهـا قلـب      

  .ها باقي مانده باشد معالجه اند كه حياتي در آن
هـا مـؤثر واقـع     پـذير نيسـتند و نسـخه و دارو در آن    هاي مرده به هيچ وجـه معالجـه   اما قلب

هاي زنده سخن به ميان  هاي قلب متنخواهند شد، به همين خاطر در بخش هفتم در مورد عال
  آيد. مي

پس از حصول اطمينان از وجود حيات در قلـب انسـان و آگـاهي و اراده و عـزم او بـراي      
معالجه به اميد خداوند و دارو مفيد واقع خواهد شد، و اينجاست كه در مورد انواع داروهـا و  

  آيد. ميهاي بيمار در بخش هشتم سخن به ميان  راهكارهاي معالجه قلب
ها و اقدام فـوري   گيري از همه راهكارها براي دوري از آن هاي خطر و بهره معرفت كانون

براي مداوا به هنگام بروز عاليم بيماري باطني قلب، زمينـه را بـراي بقـاي صـحت و سـالمت      
معنوي آن فراهم نمود، و چيزي كـه در مـورد دوام آن صـحت و سـالمتي بسـيار مـؤثر واقـع        

هاست كه در بخش نهم در مـورد آن   تيها و پس راي طهارت قلب از آلودگيب شود، تالش مي
  شود. بحث و بررسي مي

 تزكيـه و «نوبـت بـه   » طهـارت و پـاكي قلـب   «گويد: پـس از   همچنان كه امام ابن القيم مي
  شود. رسد، و مطالب مربوط به آن در بخش دهم كتاب ذكر مي آن مي» تعالي

اسـتقرار يافـت، درهـاي سـعادت بـر روي آن گشـوده       زماني كـه قلـب در منزلـت تزكيـه     
شود ضروري است، و بخش  شود، و اينجاست كه آگاهي از آنچه كه موجب سعادتش مي مي

  پردازد. ها مي يازدهم كه بخش پاياني كتاب است، به بيان آن
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اين توضيح كوتاهي بود در مورد اسباب ترتيب و تنظيم كتاب به اين صورتي كه هسـت،  
  كه از جمله كساني باشم كه جهد و اجتهاد نموده و حق را يافته اند.اميدوارم 
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  هـ . ق 751 – 791



  مقدمة مؤلف

 هِ آلِ وِ  دٍ م حَ ا مُ نَ دِ ي ى سَ لَ عَ  ى اهللاُ لَ صَ ، وَ رَبـَنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة َوَهيْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا
  .نَ يْ عِ مَ جْ أَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ 

 بـر بنـدگانش  هايي كـه   ها و فضل از طريق نعمتحمد و ستايش خداوندي را سزاست كه 
همتـا و يكتـاي    ت او تنهـا بـي  خود را به آنان شناسانده و دريافته اند كـه ذا  است ارزاني داشته

نيازي است كه در ذات، صفات و افعالش داراي شريك و انبازي نيست، و او هماني است  بي
بندگانش كـم و بـيش او را    ي فراتر از آني است كهبسو كه خود خويشتن را توصيف نموده 

  نمايند. توصيف و تعريف مي
اي است كه بر زبان آنكـس كـه    هيچكس را ياراي حق اداي ثنايش نيست، و او همانگونه

  خلقت رسالت را بر تن او نمود، ستود كه:
اي نخواهد بود، پيدايي  اي نبود و آخريني كه بعد از او آفريده اوليني كه پيش از او پديده«

اي موجـود نيسـت. و هـيچ     كه چيزي و كسي باالتر از او نيست و باطني كه بـه جـز او پديـده   
مانــد، او سرچشــمه حيــات و برپادارنــده و  ز او پنهــان نمــيكــردن خــود ا موجــودي بــا پنهــان

اي است كه به تنهايي صاحب بقا و ماندگاري است و همه مخلوقات و موجـودات   كننده اداره
  را سرانجامي جز فنا و ناپايداري نيست.

 شـنود،  رغـم تفـاوت و تنـوع حاجـات مـي     سميعي كه نجواها و معاني همه لغـات را علـي   
شـود، و اصـرار    و امور و مسايل بر او مشتبه نمـي  دارد از شنيدن ديگر بازنميي كه او را يدنشن

  گرداند. اهل دعا و درخواست او را آزرده نمي
سنگي در تاريكي شب و در دشـت و كـوه    هاي را بر روي تخت بصيري كه حركت مورچه

احوال ايشـان  بندگان و تحول  هاي دل تر از اين آن است كه دگرگوني بيند، و فراتر و دقيق مي
  فرمايد: را به تمام و كمال مشاهده مي

نمايد، و توجه بندگان تنها در پناه توجـه   آوردن بندگانش استقبال مي با آغوش باز از روي
سـپارد و در   او ممكن و ميسر است، و اگـر از او روي برتابنـد آنـان را بـه دشـمنان خـود نمـي       

ان از محبـت مـادران نسـبت بـه فرزنـدان و      گذارد، زيرا محبت او به بنـدگ  بيهودگي باقي نمي
  مهرباني ايشان در ايام حمل و رضاع و قطع شير از كودك به مراتب بيشتر است!
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كننده، از كسي كه بار و توشه و طعـام و آب خـود را در صـحرايي سـوزان گـم       اگر توبه
عـام و آب  كرده و خود را براي مرگ و نابودي آماده گردانيده باشد، اما بـه ناگـاه توشـه و ط   

  گردد. خويش را بيابد، بيشتر شادمان مي
ها به او پشت كنند، و به اسباب رحمت خداوند متوسـل نشـوند، در گفتـار و     اما اگر انسان

كردار خويش بر معصيت و نافرماني او اصرار ورزند، و با دشمن خدا دوستي كنند و با خداي 
و بـه سـبب وسـعت و عظمـت      گردنـد  خويش قطع رابطه نمايند، مستحق مرگ و هالك مـي 

هاي شقاوت پشيه اند كه مهر ذلت و خسران بـر پيشـاني    رحمت حضرت احديت اين تنها آدم
  شود. ايشان نهاده مي
دهم كه به غير از خداوند معبود و مستعاني مشروعيت نـدارد، معبـود واحـد و     شهادت مي

لت او از رقيب و شريك و احدي و فرد و صمدي كه مقام او فراتر از شبيه و مانند است و منز
شبيه منزه و مقدس است. آنچه را كه او بدهد هيچكس را ياراي ممانعت نيسـت، و هرچـه را   

باشـد. و در برابـر حكـم و فرمـان او رادع و مـانعي       دادن نمي كه او ندهد، هيچكس را توانايي
  نيست.

﴿!# sŒÎ) uρ yŠ# u‘ r& ª! $# 5Θöθs) Î/ # [þθß™ Ÿξsù ¨Št� tΒ …çµs9 4 $tΒ uρ Ο ßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ @Α#uρ ∩⊇⊇∪﴾  :11[الرعد[  

هرگـاه خداونــد اراده كنــد ملتــي را بــه باليــي گرفتــار نمايــد، هــيچكس و هــيچ چيــزي  «
  ».تواند مانع از آن شود، و به غير از خداوند ياوري ندارند نمي

اي  هبنده و فرستاده، قائم به حق، امين و حي و برترين آفريد �دهم كه محمد  شهادت مي
خداوند است، و او را براي رحمت و سعادت جهانيان، و پيشـوايي پرهيزكـاران، و حسـرت و    

  خواري كافران و اتمام حجت بر جهانيان فرستاده است.
او در شرايطي كه مدت زمان زيادي از بعثت پيامبران گذشته بود، معبوث گرديد تا مـردم  

كند. و اطاعت، محبت، احترام و تكـريم و   ترين مسير راهنمايي ترين راه و محكم را به روشن
  قيام به حقوق او را بر اهل ايمان واجب گردانيد.

مسـدود   –به جـز راه و سـنت او    –شوند  به بهشت منتهي مي دگوي هايي را كه مي همه راه
نموده، و شرح صدرش فرموده و بار گناهش را از دوش او برداشته و يـادش را گرامـي و بـر    
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او امر و نواهيش مهـر مـذلت نهـاده و در كتـاب خـود بـه جـان و زنـدگي او         پيشاني مخالفان 
سوگند ياد فرموده و نامش را در كنار نام خـود قـرار داده و در شـهادتين و تشـهد و خطبـه و      

  اذان نام او را قرين نام خويش گردانيده است.
ا نهـاد و هـيچ   اي اسـتوار اوامـر الهـي را بـه اجـر      پيامبري كه در تمامي عمر خويش با اراده

ي او نبـود، و همـه تـوان و تـالش خـود را بـراي كسـب         چيزي را ياري رويارويي با آن اراده
گذاشـتن در ايـن راه او را    توانسـت از گـام   رضايت خداوند به كار گرفت و هيچ مشكلي نمي

مانع شود، تا اين كه پرتو نور رسالتش دنيـا را روشـني بخشـيد و مـردم گـروه گـروه بـه ديـن         
تابيد و شـب و   هايي كه آفتاب بر آن مي ي سرزمين د گرويدند، و دامنه دعوتش به همهخداون

كردند گسترش يافـت و ديـن اسـتوارش جـاي پـاي       روز در آن جهان را تاريك و روشن مي
  خود را استوار گردانيد.

بعد از ابالغ رسالت و اداي امانـت و انـدرز امـت، و جهـاد شايسـته در راه گسـترش ديـن        
نمـودن   ديت، و اقامه شريعت، و قراردادن امت بـر جـاده حـق و حقيقـت و راهـي     حضرت اح

اي را كـه در   سالكان مسلك سعادت دنيا و آخرت، خداوند او را به نزد خويش برد، تا وعـده 
  كتاب روشنگر قرآن داده بود. اجرا فرمايد:

﴿ö≅ è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (#þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n?tã >οu��ÅÁt/ O$tΡ r& ÇtΒ uρ Í_yèt6̈? $# ( z≈ ysö6ß™uρ «! $# !$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ 

šÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪﴾  :108[يوسف[  

خـوانم و   بگو: اين راه من است كه (مردم را) با آگاهي و بصيرت به سوي خـدا فـرا مـي   «
  .»دانم و من از زمره مشركان نيستم پيروان من نيز همچنين اند و خدا را منزه مي

  :اما بعد
هـا را   پوشـانيده، و آن نبه حقيقت حضرت احديت بيهوده لباس خلقت بر پيكـر مخلوقـات   

مهمل و بيهوده به جهان هستي نياورده است. بلكه ايشان را مكلف نموده و به اموري امـر و از  
ي نهي نموده و گاهي مفصل و گاهي هم مجمل ايشـان را بـه معرفـت شـريعت خـويش      رامو

ه دو دسته اهل سعادت و اهل شقاوت تقسـيم و هريـك از آن دو را در   فرمان داده و آنان را ب
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و ديگـر  » قلـب و سـمع و بصـر   «منزلتي خاص قرار داده و اسباب و استعداد علم و عمل يعنـي  
  اعضاي بدن را به ايشان ارزاني داشته است.

اد ها را در طريق عبادتش به كار گيرد و راه معرفتش را براي آگاهي از ارش هركس كه آن
هاي منعم حق بـوده و راه   گردان نشود، به حق سپاسگزار نعمت و هدايتش بپويد و از آن روي

  رضايت حضرت احديت را در پيش گرفته است.
هـاي نـارواي    روي از كشـش  اما هركس كه از آن اسـباب و اسـتعدادها در راسـتاي دنبالـه    

ليت خود در برابر او توجـه  نفساني و شهوات مورد استفاده قرار دهد و به حق خداوند و مسؤو
نكند، در روز موعود قيامت و در پيشـگاه الوهيـت دچـار نـدامت و حسـرت شـده و انـدوهي        
فراگير دامنگيرش خواهد گرديد. زيرا حساب چگونگي استفاده از آن اسباب و استعدادها را 

  بايد پس بدهد.

﴿Ÿωuρ ß# ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9$# uρ yŠ# xσà& ø9$# uρ ‘≅ ä. y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã 

Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪﴾ ]بيگمان در مورد شنيدن و ديدن و دل همه مسؤولند (و مورد «] 36: اإلسراء

  .»گيرند پرس و جو قرار مي
از آنجا كه قلب در ارتباط با ديگر اعضا از منزلتي همچون حاكمان در جامعـه برخـوردار   

باشـند   و جوارح همچون مأموران و سربازان آن هستند و گوش به فرمان او مياست و اعضاء 
هـا بـه فرمـان او راه رهـايي يـا       دهند و همه آن دهد انجام مي و همان كاري را كه او فرمان مي

  فرمايد: مي �باشند و رسول خدا  ي او مي گيرند و تابع عزم و اراده در پيش مي گمراهي را
  .)1(»ُكلهُ  اْلَجَسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا ُمْضَغةً  ْلَجَسدِ ا ِفي َوِإن  َأالَ «
  ».شود بدانيد كه در جسم عضوي است كه اگر اصالح شود، تمامي جسم اصالح مي«

قلب فرمانرواي وجود انسان و اعضا و جوارح او مجري فرامين اويند، همان راهي را كه او 
ار و كرداري را پيش از قصد و اراده او انجـام  گيرند، هيچ گفت نهد در پيش مي فرا راهشان مي

ها داراي مسؤوليت است. زيـرا هـر فرمـانروايي در مـورد      دهند، در نتيجه در برابر همه آن نمي

                                           
  متفق عليه. -1



    

    طب القلوب      25 
 

گيرد، در نتيجه اهتمام به اصالح و تزكيه و تقويت  فرمانبران خويش مورد بازخواست قرار مي
  ا و سعادت عقبي قرار دارد.قلب در اولويت مسؤوليت سالكان مسلك سربلندي دني

سوز، از نقش و منزلت قلب و مركزيت و محوريـت   وقتي كه ابليس آتش افروز و سعادت
ها و  آن آگاه گرديد، فساد و نابودي آن را در رأس اهداف خويش قرار داد و با انواع وسوسه

سـر راه   دادن كـردار و گفتارهـاي شـهواني بـر     هاي نارواي نفساني و زيبا جلوه آراستن كشش
تعالي آن دام نهاده و اسباب انحراف را براي آن آماده نمـوده تـا انسـان را از حركـت در راه     

ها اگر نتواند او را بـه تمـامي از تـوان بينـدازد، تـالش و       عبوديت بازدارد، و با آن دام و فريب
  تكاپوي او را سست و ضعيف گرداند.

ستعانت از هـدايت حضـرت احـديت و    پس براي رهايي از گمراهي هيچ راهي به غير از ا
توسل به اسباب رضايت او و تبعيت همه جانبه قلـب از اوامـر و نـواهيش و بـه جـز پوشـانيدن       
خلعت عبوديت و تبعيت از شريعت هيچ طريقـي بـراي تضـمين مصـونيت از شـيطنت ابلـيس       

  وجود ندارد.

﴿¨βÎ) “ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκ ö� n= tã í≈ sÜ ù= ß™﴾            :42[الحجر[  

  .»به درستي تو را بر بندگان (صالح) من تسلطي نيست«
بندد، و حصول آن انسـان   ان را بر انسان ميطهاي تسلط شي تحقق عبوديت خالص همه راه

گرداند و خلوص عمل و دوام يقين را بـراي قلـب    را به منزلت عبوديت رب العالمين نايل مي
وديـت و اخـالص را چشـيد، از مقربـان     آورد. و هرگاه قلب به حقيقت لـذت عب  به ارمغان مي

  گردد كه: شود و مشمول اين استثنا مي بارگاه خداوند سبحان مي

﴿āωÎ) š‚ yŠ$t6Ïã ãΝ åκ÷] ÏΒ šÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪﴾  :40[الحجر[  

  .»به غير از بندگان خالص و مخلص تو«
هـا   آناما خداوند كريم و منان به لطف خويش انسان را از امراض قلب و ادويه شفابخش 

ها و حـاالتي كـه پـس از     هاي شياطين شراره به دست و پيامدهاي عملي آن وسوسه و وسوسه
  نمايد، آگاه گردانيده است. آن قلب پيدا مي
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كار بد حاصل تباهي قصد و نيت قلب است، و كردار زشت فساد و قسوت قلب را در پـي  
شـوند و نـور و    مـرگش مـي  افزايند و در نهايت موجـب   دارند و بر بيماري و رنجوري آن مي

  گردانند. فروغ آن را خاموش مي
هـاي نفـس و شـيطان و     خـوردن بـه وسوسـه    ها حاصـل فريـب   ها و گمراهي همه آن تباهي

آزادي و سـعادت ممكـن   , شدن در برابر دشمني است كه تنها با نافرماني همه جانبـه او   تسليم
  خواهد بود.

هـاي معالجـه    هاي معنـوي قلـب و راه   يماريتصميم گرفتم در اين كتاب به بررسي و بيان ب
ها بپردازم تا فضـل و انعـام خداونـد را بـر خـود يـادآور شـوم و بـه آن اعتـراف نمـايم، و            آن

كنندگان را مفيد واقع گردد و براي نويسـنده آن رحمـت و مغفـرت را از     اميدوارم كه مطالعه
  خداوند خواستار شوند.

خالص بگرداند، و از زيان و تباهي مصون بدارد، و  اميدوارم خداوند اين كار را براي خود
كنندگان آن را در دنيا و آخرت منتفع فرمايـد. زيـرا بـه درسـتي او      نويسنده و كاتب و مطالعه

  شنوا و آگاه است. و هيچ تحول و تواني جز از جانب خداوند واالي بزرگوار ممكن نيست.
  



  
  

  بخش اول:
  سالمت و بيماري قلب



  قلبصحت و بيماري 

  منزلت قلب:

قلب فرمانروايي است كه بر همـه اعضـاء و اسـتعدادهاي جسـمي و معنـوي انسـان فرمـان        
  عهده دارد. ها بر ها را به خدمت گرفته و نقش محوري و مركزي را در ميان آن و آن ،راند مي

ي روح  قلب مهمترين عضو وجـود آدمـي، سـتون فقـرات حيـات و زنـدگي، و سرچشـمه       
  يزي است.حيواني و صفات غر

پـذيري، عشـق،    قلب معدن و جايگاه عقل، علم، حلم، كـرم، شـجاعت، شـكيبايي، تحمـل    
  اراده، خشم و خشنودي و ديگر صفات بشري است.

  تمامي اعضا و استعدادهاي ظاهري و باطني، سربازاني مطيع و فرمانبردار قلب اند.
چيزي را ببيند بـه   ها است و هرگاه چشم اول و راهنماي او براي كشف ديدنيچشم پيشقر
دهد و به سبب پيوند و ارتباط استوار ميان آن دو هرگـاه چيـزي در آن مسـتقر     او گزارش مي

توان از خالل آن آنچه  اي است كه مي گردد و در واقع چشم آيينه شود. در ديگري نمايان مي
  را كه در قلب قرار دارد، ديد.

  ت كه در دل جاي دارند.همچنين زبان ترجمان و بازگوكننده آن چيزهايي اس
به همين سبب است كه خداوند متعال در بسـياري از مـوارد آن سـه را در كنـار يكـديگر      

  ذكر فرموده است:

﴿¨βÎ) yìôϑ ¡¡9 $# u� |Çt7 ø9 $#uρ yŠ# xσà& ø9 $#uρ ‘≅ ä. y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪﴾ ]36: اإلسراء[  

ــه راســتي در مــورد شــنيدن و ديــدن و دل همــه « ــرار   ب مســؤولند (و مــورد بازخواســت ق
  .»گيرند) مي

  اي ديگر دل و ديدن را در كنار يكديگر قرار داده و فرموده است: همچنين در آيه

﴿Ü= Ïk= s) çΡuρ öΝåκ sEy‰ Ï↔øùr& öΝ èδ t�≈|Áö/ r&uρ $yϑ x. óΟ s9 (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÿÏµÎ/ tΑ ¨ρr& ;ο§÷ s∆ öΝ èδ â‘x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟ ÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ 

tβθßγyϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊃∪﴾ ]گردانيم هاي ايشان را واژگونه و حيران مي ها و چشم ما دل« ]110: األنعام«.  

ها و سخنان ديگـران را بـه دل آدمـي برعهـده دارد، و زبـان نيـز        شنيدن نيز كار ارسال پيام
  نمايد. همچنان كه گفته شد، مكنونات دل را به ديگران منتقل مي
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اطني وجـود آدمـي كـارگزار و    توان گفت كه ديگـر اعضـاي ظـاهري و بـ     در مجموع مي
  فرموده اند: �فرمانبردار قلب اند، و رسول خدا 

 اْلَجَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ُكلُه، اْلَجَسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا ُمْضَغةً  اْلَجَسدِ  ِفى َوِإن  َأالَ «
  .)1(»اْلَقْلبُ  َوِهىَ  َأالَ  ،ُكلهُ 

هرگاه اصالح گردد همه وجـود آدمـي اصـالح    بدانيد كه در جسم عضوي قرار دارد كه «
شـود، متوجـه باشـيد كـه آن      شود، و هرگاه تباه شود، تمامي وجود انسان فاسد و تبـاه مـي   مي

  ».عضو قلب است
  فرمايد: مي �ابوهريره 

قلــب فرمــانروا و اعضــاي ظــاهري و بــاطني ســرابازن اوينــد، اگــر فرمــانروا پــاك باشــد، «
گيرند، اما اگر او ناپاك گردد، فرمانبردارانش نيز راه  در پيش مي فرمانبرداران نيز راه پاكي را

  .)2(»گزينند ناپاكي را برمي
شود، سه حالت و وضعيت خاص را پيـدا   از آنجا كه قلب به حيات و ضد آن توصيف مي

  نمايد. مي

  اول: قلب سالم:

ت خواهنـد  ها در قيامت اهل نجات و سعاد قلب سالم همان قلبي است كه تنها صاحبان آن
  فرمايد: بود. همانگونه كه خداوند متعال مي

﴿tΠöθtƒ Ÿω ßìx&Ζtƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ āωÎ) ôtΒ ’ tAr& ©! $# 5=ù= s) Î/ 5ΟŠÎ= y™ ∩∇∪﴾  :98 – 88[الشعراء[  

آن روزي كه اموال (و نيروي مادي) و اوالد (نيروي انساني) سـودي نخواهـد داشـت، و    «
  .»د كرد) كه با قلبي سالم به پيشگاه خداوند آمده باشدتنها كسي (نجات پيدا خواه

                                           
  ).1599) و مسلم (52رواه البخاري ( -1
  .16، ص 2: ج ةمفتاح دارالسعاد -2
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ي سـليم ماننـد: طويـل و قصـير و      قلب سليم، همان قلب سالم است و بـه ايـن علـت كلمـه    
شوند، خداوند نيز آن را براي توصيف قلب بـه كـار بـرده     ظريف براي صفات به كار برده مي

  است.
صـورت صـفاتي ثابـت و اسـتوار     قلب سليم، قلبي است كه سالمت و صحت براي آن بـه  

درآمده باشند. مانند: عليم و قدير. از طرفي سليم در نقطه مقابل مريض و سـقيم و عليـل قـرار    
  دارد.

باشند، اما تعريفـي كـه    به كار برده شده اند، متفاوت مي» قلب سليم«هايي كه براي  تعريف
  هاست اين است كه: جامع همه آن

هايي كـه بـا اوامـر و نـواهي خداونـد       ها و شهوت كششقلب سليم قلبي است كه از همه «
اي كه با رهنمودهاي الهي مخالفت داشته باشد، تهي  ههناسازگارند، سالم بوده و از هرگونه شب

  باشد.
و در محبـت و اطاعـت مطلـق     كميت غير پيامبر سالم بماند،اح و خداوند،از عبوديت غير 

از خوف و رجاء و توكل و توجه و عجز در  خداوند كسي و چيزي را با او شريك نگرداند و
برابر غير خداوند پاك باشد، در هر شرايطي رضايت او را بر رضايت ديگران ترجيح بدهد، و 

  ».از هر راهي براي دوري از چشم او بهره بگيرد
سـبحان   دآنچه گفته شد در واقع حقيقـت توحيـد عبوديـت اسـت كـه تنهـا بـراي خداونـ        

  به عبارت ديگر اگر قلبي اين چنين باشد از: حقانيت و مشروعيت دارد.
 شرك -

 بدعت -

 ضاللت -

  و باطل -
هايي را كه در مورد قلب سـالم گفتـه شـده     پاك و منزله است، و اين سالمت همه تعريف

  گيرد. بر مي در
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ورزي بـه هـر صـورتي پـاك مانـده باشـد، و در        قلب سالم آن است كه از هرگونه شرك
محبت، توكل، انابت، خشوع، خوف و رجاء به او خـالص و  عبوديت خداوند و ايمان، اراده، 

  شائبه باشد. بي
ورزد، دوستي  كردار خويش را براي خداوند خالص بگرداند، اگر دوست و يا دشمني مي

بخشـد و يـا از بخشـش خـودداري      و دشمني او بـراي خوشـنودي خداونـد باشـد، و اگـر مـي      
  بدهد. ها را انجام كند، در راستاي رضايت خداوند آن مي

كند كه از تسليم و تحكيم غير رسول خدا خودداري كند، و با  اين زماني او را كفايت مي
اراده و قوت قلب عزم خود را براي اقتداء به رسول خدا و اهتـداء بـه هـدايت او در كـردار و     

كه احوال قلب و در گفتار كه گزارش ما في الضمير اسـت، از  » عقايد«گفتار جزم كند، و در 
  ت از غير صاحب رسالت اجتناب نمايد.تبعي

هـا و اعمـال و كـردار اعضـا از      همچنين در ايمان و اراده و محبـت و دشـمني و توابـع آن   
  دوري ورزد. �روي از غير رسول خدا  دنباله

حـاكم بگردانـد، و هـيچ     �بر تمامي موارد مهم و غير مهم زندگي رهنمودهاي رسول را 
  ها بوده نپذيرد و انجام ندهد. چه او راهنماي آنباور و كردار و گفتاري به جز آن

  فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θãΒ Ïd‰ s) è? t÷t/ Ä“y‰ tƒ «!$# Ï&Î!θß™u‘ uρ﴾  :1[الحجرات[  

  .»اي كساني كه ايمان آورده ايد! بر خداوند و پيامبرش پيشي نگيريد!«
  و گفتاري را بر زبان نياوريد، و كرداري را برخالف هدايت او انجام ندهيد!يعني پيش از ا

  برخي از علماي سلف فرموده اند:
نيست كه در مورد آن از انسان دو پرسش صـورت نگيـرد،    –ولو اندك  –هيچ كرداري «

  »اول: چرا آن را انجام دادي؟ دوم: چگونه و به چه صورتي به آن اقدام نمودي؟
علت و انگيزه اقـدام در ارتبـاط اسـت كـه آيـا كشـش و خواسـتي شخصـي و         سؤال او با 

ــه    ــا ب زودگــذر و آرزوي دنيــوي ماننــد: محبــت مــدح مــردم و خشــيت از قضــاوت ايشــان ي
اش قيـام بـه حـق     آوردن محبوبي زودگذر يا مكروهي ناپايدار بوده، يـا عامـل و انگيـزه    دست
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سباب بـراي كسـب رضـايت او بـوده     عبوديت خداوند و طلب تقرب و تالش براي توسل به ا
  است؟

زمينه اين پرسش آن است كه آيا در مورد آن كار در برابـر پروردگـار خـويش احسـاس     
  دادي؟ كردي، يا آن كه آن را براي ارضاي خوي و كششي نفساني انجام مي مسؤوليت مي

ــنت و     ــت از س ــورد متابع ــؤال در م ــه س ــدا دوم: ب ــول خ ــار   �روش رس ــورد آن ك در م
پرسد كه آن كار جزو اموري بوده كه بر زبان  د، بدين معني كه خداوند از انسان ميگرد برمي

تو الزم گردانيده بودم؟ يا آن كه كاري بوده كـه مـن آن را مقـرر ننمـوده و      بر �رسول خدا
  ام؟ بدان راضي نبوده

  »اخالص«اولي: سؤال در مورد 
  دومي: در مورد تبعيت و التزام است.

پـذيرد، و راه رهـايي و پاسـخگويي بـه      لي را بدون تحقق آن دو نميزيرا خداوند هيچ عم
  پرسش اول: وجود قصد و نيت نيك و خالص.

و طريقــه خــالص از ســؤال دوم: تحقــق متابعــت از صــاحب رســالت و ســالمت قلــب از   
  هرچيزي است كه با اخالص و اتباع در تضاد باشد.

  تضمين گرديده است.اين حقيقت قلبي است كه براي صاحب آن نجات و سعادت 

  :»مرده« دوم: قلب ميت

. قلبي است كه داراي حياتي به معناي واقعي آن )1(قلب ميت در نقطه مقابل زنده قرار دارد
كند و در پي كسب رضـايت او   شناسد، اوامر او را اطاعت نمي نيست، خداوند خويش را نمي

هـا موجـب    ن كـه آن هـوس  هاي خويش همراه شده و بـه ايـ   ها و هوس نيست، بلكه با شهوت
 آلـود  رسيدن به اهـداف گنـاه   دهد! هدف او تنها شوند اهميتي نمي خشم و عذاب خداوند مي

  خويش است و رضايت و خشم خداوند براي او مهم نيست.

                                           
منظور از قلب زنده و قلب مرده در اينجا مـرگ و زنـدگي بـه معنـاي اصـطالحي نيسـت بلكـه منظـور از          -1

  پذيري و پاكي و منظور از مرگ ضد آن است. بودن قلب هوشياري و حق زنده
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صاحب قلب ميت همـه محبـت، خشـيت، رضـايت، خشـم و احسـاس عظمـت را بـه غيـر          
نمايـد: اگـر چيـزي را دوسـت      داري ميخداوند اختصاص داده و از ديگران اطاعت و فرمانبر

هـا را   بدارد و يا از چيزي خشمگين باشد، ببخشد يا از بذل و بخشش خودداري كند، همه آن
  دهد. هاي خويش است كه انجام مي در راستاي هوي و هوس

او آنچه را كه در اختيار دارد بر عبادت و محبت پروردگـار خـويش تـرجيح داده اسـت،     
  و راهنماي او جهالت و مركبش غفلت است. امام او هوي و هوس،

همه توان فكري خود را براي كسب اهـداف دنيـوي بـه كـار گرفتـه و سرمسـتي و هـوي        
پرستي و عشق به دنياي زودگذر سراپاي او را فرا گرفته و بانگ بازگشت به اطاعت خداونـد  

دهد  فرا نميشنود و به نصيحت ناصحان گوش  و تهيه توشه آخرت را از مكاني دور دست مي
  نمايد. دهد و از هر ابليس پيدا و پنهاني اطاعت مي و به شفقت مشفقان اهميتي نمي

انگيـزد، و گـوش او از    تنها مسايل مادي و دنيوي است كه خشم و يا خشنودي او را برمـي 
  شنيدن حق و حقيقت كر و براي شنيدن باطل باز است.

كشنده  و ناهنجاري، و معاشرت با او سماش بيماري  همراهي با صاحب اين چنين قلبي همه
  نشيني با او به معناي مرگ و نابودي است. و مايه خواري و هم

  سوم: قلب بيمار:

بـرد. و در   نوع سوم قلبي است كه هم داراي حيات اسـت و هـم از درد و علـت رنـج مـي     
اهي كشانند، گاهي آن و گـ  درون آن دو نيرو وجود دارند كه هريك آن را به سوي خود مي

  شوند. اين بر قلب او چيره مي
  محبت و ايمان و اخالص و توكل كه صفات حيات اند در آن وجود دارند.

هـا، و تـالش بـراي بـه      دادن بـه آن  اما در مقابل، عشق به پيروي از هوي و هـوس و برتـري  
طلبي و رياست كه  شان و همچنين حسادت و تكبر و خودپسندي و محبت برتري آوردن دست

  ك و نابودي قلب اند، در آن جاي خود را خوش كرده اند.عامل هال
چنين قلبي از طرف دو منادي در معرض ابتالء و آزمـون قـرار دارد. نـداي يكـم او را بـه      

  خواند. ايمان و اطاعت از خداوند و كسب سعادت در آخرت فرا مي
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ودگـذر  هـاي ز  و نداي ديگر كه او را به نافرماني خداونـد و كسـب متـاع دنيـوي و لـذت     
  كند. دعوت مي

تـر   گويد كـه آن را بـه خـود نزديكتـر و مـونس      و در اين ميان قلب به آن ندايي لبيك مي
  شمارد. مي

  قلب اول: زنده، ذاكر، هوشيار و لطيف است.
  قلب دوم: مرده، غافل، جاهل و قسوت گرفته است.

اهي هـم  شود و گـ  قلب سوم: بيمار و ناهنجار است، گاهي به صحت و سالمت نزديك مي
اي از قرآن بـه هريـك از ايـن سـه نـوع       آورد. در آيه به سوي عدم صحت و بيماري روي مي

  قلب اشاره شده و خداوند متعال اين سه قلب را در كنار هم قرار داده است:
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ما پيش از تو هيچ رسول و نبي را نفرستاده ايم، مگر اين كه هنگامي كـه كتـاب خـدا را    «
(براي مردم) تالوت كرده شيطان در تالوت او القاء شك و ترديد نموده، اما خداوند آنچه را 

) از ميان برداشـته اسـت،   روزي پيامبران و اتباع ايشان كه شيطان القاء نموده (بر اثر تالش شبانه
و سپس آيات خود را پايدار و استوار نموده، زيرا خداوند بسـيار آگـاه و حكـيم اسـت، ايـن      

ها را وسيله آزمـايش كسـاني    خواهد آن هاي شيطاني بدان خاطر است كه خداوند مي وسوسه
ت هايشان بيماري است و همچنين وسيله آزمون كسـاني بنمايـد كـه دلـي قـو      سازد كه در دل
سلماً ستمگران (با احكام خداوند) عداوت عميق و سختي دارنـد. و ايـن كـه    مگرفته دارند، و 

ردگـار اسـت، پـس بايـد     وگويند) بوده و از جانب پر به مردم مي عالمان بدانند آنچه (پيامبران
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هايشان به آن آرامش يابد و خاشع شود، قطعاً خداونـد مؤمنـان را بـه     بدان ايمان بياورند تا دل
  .»نمايد اه راست هدايت مير

ها در معرض فتنه  خداوند متعال در اين آيه به سه گونه قلب اشاره فرموده كه دو گونه آن
  شود. و تباهي قرار گرفته و سومي قلبي است كه موجب نجات و سعادت صاحب آن مي

و  بـرد  يكي از آن دو نوع قلب مفتون و مبتال يكي قلبي است كه از بيماري دروني رنج مي
  ديگري قلبي است كه قسوت آن را فرا گرفته است.

و نجات يافته، قلب انسان اهل ايماني است كه به سوي خداوند روي آورده و به قلب سوم 
  حقانيت هدايت او يقين و اطمينان دارد و تسليم و فرمانبردار فرامين اوست.

ه سـالم و تندرسـت   رود كـ  زيرا از قلب و ديگر اعضاي ظاهري و باطني انسـان انتظـار مـي   
باشند و از هيچ نوع بال و بيماري رنج نبرند، تا بتوانند به آنچه كه براي آن آفريـده شـده انـد،    

  عمل كنند.
شدن قلب از حالت صحت و استقامت، يا به خاطر قسوت و خشـني و عـدم قيـام بـه      خارج

  چشم نابينا.مسؤوليتي است كه براي آن آفريده شده، مانند: دست و پاي فلج، زبان الل، 
يا به خاطر بيماري و آفتي دروني است كه مانع از قيام قلب به اداي آن اعمال بـه صـورتي   

  باشد. صحيح مي
  ها به سه گونه تقسيم شده اند: به همين علت است كه قلب

دادن آن بر ديگر امـور، تنهـا    قلب صحيح و سالم كه ميان او و قبول حق و محبت و برتري
نهـد   قرار دارد و پس از درك و معرفت حق و حقيقت به آن گردن ميها  درك و معرفت آن

  و در مورد معرفت حقيقت و التزام و تبعيت از آن مشكلي ندارد.
ناپذير است و  اما قلبي كه قسوت آن را فرا گرفته و دچار مرگ معنوي شده به سختي حق

  نهد. به آن گردن نمي
اندك اندك به جانـب قسـوت و مـرگ    قلب بيمار هم اگر مغلوب بيماري خويش بشود، 

  شود. رود و اگر صحت و سالمتي آن بيشتر گردد به سوي خير و سعادت بيشتر متمايل مي مي
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  شيطان را به قلب سالم راهي نيست:

هـا   هـايي را كـه در دل   كند، و شك و شبهه ها زمزمه مي هايي را كه شيطان در گوش شبهه
ها يعني قلب بيمـار و قلـب قسـوت گرفتـه      دو نوع از قلب ساز فتنه و فساد، آن اندازد، زمينه مي
  شود. مي

لم موجـب قـوت و پويـايي و هوشـياري بيشـتر      اها براي قلـب سـ   اما آن شك و شبه افكني
يابد كـه حـق و    شمارد، و درمي داند و ناپسند و ناروايشان مي ها را مردود مي شود، زيرا آن مي

كنـد و   به همين علت به سـوي حـق تمايـل پيـدا مـي     ها قرار دارند،  حقيقت در نقطه مقابل آن
داند، و بـه بطـالن القائـات شـيطاني بيشـتر پـي        ها مي آرامش خود را در آگاهي و التزام به آن

  شود. تر مي اش از باطل افزون برد و ايمان و محبتش به حق و دوري و كينه مي
ء شده از جانب شيطان هاي بيمار و مبتال همچنان در معرض شك و ترديدهاي القا اما قلب
  قرار دارند.

  گيرند. هاي سالم و تندرست به هيچوجه تحت تأثير القائات شيطاني قرار نمي ولي قلب
  



  
  
  
  

  :دومبخش 
  يا بيماري قلب هاي سالمت نشانه



  فصل يكم
  هاي سالمت و يا بيماري قلب عالمت

  تعريف بيماري قلب:

آفريـده شـده و كمـال آن در اداي     هركدام از اعضاي وجود انسان به خاطر عملي خـاص 
  نمايد. هرچه بهتر آن عمل تحقق پيدا مي

اما بيماري آن اين است كه از اقدام به كاري كه براي آن آفريده شده به تمامي باز بماند، 
  يا به صورتي ضعيف و ناموزون آن را انجام بدهد.

  بي انجام بدهد.بيماري و عيب دست اين است كه كار و مسؤليت خود را نتواند به خو
بيماري چشم آن است كه توانايي ديدن و مشـاهده را بـه صـورت مطلـوب از دسـت داده      

  باشد.
  گفتن را نداشته باشد. بيماري و عيب زبان نيز اين است كه توانايي سخن

بيماري جسمي آن است كه حركت و توان طبيعي خـود را از دسـت بدهـد يـا ضـعيف و      
  ناتوان بگردد.

و  بـه مالقـات خداونـد و توجـه     شوق، محبت، ز اين است كه از معرفتني بيماري قلب:
نـاتوان   –هـا آفريـده شـده     كه به خاطر آن –ها بر ديگر امور  دادن آن بازگشت به او و ترجيح

  باشد.
چنانچه انسان به غير از خداوند خويش هرچيزي را بشناسد. و هرچنـد بـه تمـامي لذايـذ و     

محبت خداوند و شـوق ديـدار و انـس بـه او دسـت       به مقام هاي دنيوي دست پيدا كند، نعمت
نخواهد يافت. و همچون آن است كه به هيچگونه لذت، نعمت و سعادتي نايل نگرديده باشد. 

ها بـه عـذاب و بـدبختي     حتي اگر قلب انسان از محبت خداوند تهي باشد، همه لذايذ و نعمت
هـا برخـوردار بـوده، در اضـطراب و      نعمـت شوند، و از دو نظر به همان اندازه كه از  مي تبديل

  عذاب قرار خواهد داشت:
هـا و   ي بسـياري كـه بـه آن نعمـت     ها، و بر اثر عشق و عالقه دادن آن به خاطر از دست -

 دهند. ها را از دست مي ه روزي آنلذايذ دارند، و اين ك



    

    طب القلوب      39 
 

و  هاي مادي برتر ها و نعمت دادن چيزي كه از همه آن لذت همچنين به علت از دست -
 ترند. با دوام

را  ، عبـادتش دارد هركس به حقيقت معرفت خداوند برسد، بـه درسـتي او را دوسـت مـي    
  گرداند و محبت هيچ چيزي را بر محبت او برتري نخواهد داد. براي او خالص مي

هركس چيزي دوست داشتني را بر دوستي بـا خداونـد تـرجيح دهـد، دل او بيمـار اسـت،       
ــر  هــاي آلــوده و بــي خــوراكيهمانگونــه كــه معــده اگــر بــه   خاصــيت عــادت كنــد، آن را ب

  نمايد. دهد، و اشتهابه آن دو را جا به جا مي و مطلوب ترجيح مي پاك هاي خوراكي

  به وجود بيماري باطني قلب: احساس

گـردد و در حـالي كـه روز بـه روز بيمـاري آن بيشـتر        بـاطني مـي   گاهي دل دچار بيماري
اطالعي از اسباب صحت و بيماري دل، از آن  ها و بي غوليصاحب آن به خاطر دلمش شود، مي

گردد، اما صاحبش متوجه مرگ آن  ماند، و حتي گاهي دل دچار مرگ و نابودي مي غافل مي
  :شود. نشانه مرگ قلب اين است كه نمي

  كند. زشتي و ناپسندي گناهان را احساس نمي  -
باطل خود، او را رنـج و   يآمدن در دام باورهامعرفت به حق و حقيقت و گرفتار عدم -

  دهد. عذاب نمي
هـا و قبـايح دچـار درد و عكـس العمـل       زيرا اگر دل زنده باشد، از گرفتار آمدن به زشتي

شود، و به اندازه برخورداري خود از حيات واقعي، از جهالتش به حق احساس درد و رنج  مي

  ».دهد مرده او را آزار نمي نمودن زخم« »َوَما ِلُجْرٍح ِبَمّيٍت إيالم«زيرا  خواهد نمود.

  تحمل تلخي دارو:

كند كـه دل او بـه بيمـاري دچـار شـده امـا تحمـل تلخـي دارو و          گاهي انسان احساس مي
دهد. زيرا  شكيبايي در مورد آن بر او سخت است، و بقاي بيماري را بر درد درمان ترجيح مي

ر نفس انسان بسيار سخت است، اش با هوي و هوس قرار دارد، و اين كار ب داروي او در مقابله
  در حالي كه هيچ چيزي برايش از آن سودمندتر نيست.
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ها و هواهاي نفسـاني جـزم    هاي مبارزه با كشش گاهي هم عزم خود را براي تحمل سختي
شود، و بر اثر ضعف علـم، بصـيرت و صـبرش از     اش سست مي كند، اما پس از مدتي ارده مي

  ماند! ادامه راه بازمي
ي كه در راهي هولناك و پر مخاطره كه در نهايت آن امنيت و آسايش قـرار  همچون كس

يابد  داشته باشد. بخواهد گام بردارد، و بداند كه اگر بردبار و با عزيمت باشد، هراس پايان مي
  رسد. و به مقصد و امنيت مي

هرگاه  چنين انساني براي رسيدن به هدف به توانايي، تالش، صبر و يقين نيازمند است. اما
ــازمي  ــاره بــه جــاي قبلــي خــويش   صــبر و يقــين او ضــعيف شــوند، از ادامــه راه ب مانــد و دوب

دهد. به ويژه زماني كه در راه رفيقي او را  هاي آن را از دست مي گردد، و تحمل سختي بازمي
همراهي نكند و ترس از تنهايي او را فرا بگيرد، و به خود بگويد: مـردم هركجـا كـه رفتنـد و     

  را كه در پيش گرفتند، من هم همان راه ايشان را در پيش خواهم گرفت. هرراهي
هاست، و همين موضوع زمينه را براي نابودي بسـياري از   اين حال و وضع بسياري از انسان

  ايشان فراهم گردانيده است.

  هاي بيماري دل: نشانه

خـودداري از  هاي دل دچـار شـده بـه بيمـاري بـاطني       همچنان كه گفته شد: يكي از نشانه
مصرف غذاي معنوي مناسب و تمايل به امور فاسدكننده و مضر است و به جاي مصرف دارو 

  آورد. و جانب بيشترگردانيدن درد خويش روي مي
  در اين ارتباط چهار موضوع وجود دارد:

  غذاي مفيد.  -1
  داروي شفابخش.  -2
  غذاي مضر.  -3
 آور. داروي مرگ  -4
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  هاي سالمت قلب: عالمت

 –برخالف قلب بيمار  –امور مفيد و شفابخش را بر امور مضر و نابودكننده  اما قلب سليم،
  دهد. ترجيح مي

  مهمترين و بهترين غذاي قلب آگاهي و ايمان است. -
هـا   باشد كـه هريـك از آن   ترين دارو، آيات شفابخش قرآن مي و مفيدترين و مناسب -

  هم غذاست و درمان.
گريـزد و بـه    ايـن اسـت كـه از دنياپرسـتي مـي     هاي قلب سـالم و زنـده    يكي ديگر از نشانه

اي به دنياي پـس از مـرگ يقـين و بـاور دارد و      كند، و به گونه گرايي گرايش پيدا مي آخرت
ار اساساً وطـن و مسـكن او در   گكه ان دكن نمايد و توشه خويش را تهيه مي براي آن تالش مي

  آنجاست.
آورد كه تنها  ريب به شمار ميصاحب قلب سليم خود را در اين جهان همچون مسافري غ

به اندازه احتياج به آن توجه دارد، اما دلمشغولي او دوري از وطن آخرت و بازگشت به وطن 
  اصلي خويش است.

  فرمودند: رضي اهللا عنهما خطاب به عبداهللا بن عمر �همانگونه كه رسول خدا 
َيا ِفى ُكنْ « نـْ كَ  الدَسِبيلٍ  َعاِبرُ  َأوْ  َغرِيبٌ  َكأَن،  اْلُقُبورِ  َأْهلِ  ِمنْ  نـَْفَسكَ  َوُعد«.  
اي باش كه انگار غريب و يا رهگذري و خـود را از اهـل قبـور بـه شـمار       در دنيا به گونه«

  ».بياور!
  فحــــي علــــى جنــــات عــــدن فإنهــــا
ـــرى ـــا ســـبي العـــدو، فهـــل ت   ولكنن

  

  األولــــى وفيهــــا المخــــيم منازلــــک
ـــــــــا ونســـــــــلم ـــــــــى أوطانن   نعـــــــــود إل

  

  

بهشت ماندگار خود را آماده كن، زيرا منازل و محل اقامت اوليه تو هاي  براي رفتن به باغ«
  ».گرديم بري كه سالم به ميهن خويش بازمي در آنجا است، اما اسير دام دشمنيم، گمان مي

  فرموده اند: �حضرت علي 
آوردن است، و هريك از  مدن و رويآكردن و آخرت در حال  دنيا در حال رفتن و پشت«

اكناني است، تالش كنيد از اهل آخرت باشيد و به دنيا دل نبنديد، زيرا امروز آنان را اهل و س
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روز تالش بدون محاسبه و فردا روز محاسبه است و مجالي براي سعي و تالش وجود نخواهد 
  ».داشت

به هر ميزان كه بيماري دل بهبودي پيدا كند، به سوي دنياي ديگر گام برخواهـد داشـت و   
خواهـد كـرد، و آن وطـن را محـل آرامـش و سـكونت خـود خواهـد         خود را به آن نزديك 

  دانست.
اما به هراندازه كه دل دچار بيمـاري شـود و ميـزان آن بيشـتر گـردد، بيشـتر بـه دنيـا روي         
خواهد آورد و آن را بر آخرت برتري خواهد داد و آن را وطن خويش خواهـد شـمرد و بـه    

  صورت اهل دنيا درخواهد آمد.
ات سالمت قلب: آن است كه مدام صاحب خود را مورد مالمت قـرار  يكي ديگر از عالم

آوردن بـه رحمـتش از او    خواهد داد و تا بازگردانيدن او به بارگاه با عظمـت خداونـد و روي  
بردار نخواهد بود. همچون عاشقي مسـلوب االراده مجـذوب معشـوق خـويش خواهـد       دست

ا در كسـب رضـايت، انـس، الفـت و     گرديد، و حيات، سعادت، سرور و امنيت خويش را تنه
قربت او خواهد دانست. آرامش و آسودگي را به بودن در كنـار معبـود و معشـوق حقيقـي و     

  شادماني و پشت گرمي و اطمينان خاطر و اميد و هراسش تنها به او خواهد بود.
قوت خود را در ذكر و غذاي خويش را در اطاعت و حيات، نعمت، لذت و مسرت خـود  

و محبت او خواهد جسـت. و درمـان همـه دردهـاي خـويش را بـه توجـه بـه او و          را در عشق
  اسباب همه بيمارهاي خويش را به التفات و رجوع به غير او خواهد دانست.

نمايد و  هرگاه به جوار بارگاه با عظمت رب خويش برسد احساس آرامش و آسودگي مي
  داند. را حاصل شده ميشود، و همه نيازهاي خود  پريشاني و نگرانيش برطرف مي

زيرا دل را نيازي است كه هيچ چيـزي بـه جـز محبـت، معرفـت و عبـادت خداونـد آن را        
  برطرف نخواهد نمود.

آوردن به خداوند هيچ چيزي آن را مرتفع نخواهد  و در آن نيازي است كه به غير از روي
  كرد.
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ادت و اخالص آن را برد كه هيچ چيزي به غير از توحيد در عب و از عيب و نقصي رنج مي
  برطرف نخواهد كرد.

دهـد و تـا زمـاني كـه در جـوار       قلب سليم مدام صاحب خود را مورد بازخواست قرار مي
محبت و عبادت معبود خويش آرامش و اطمينان پيدا نكند، او را تنها نخواهد گذاشت. و تنها 

ت آن را خواهـد  آن زمان است كه با روح و حقيقت حيات همنشين و همراه خواهد شد و لذ
چشيد، و از زندگاني برخوردار خواهد گرديد كه با زندگي غافالني كه از اهدافي كـه بـراي   

هـا سـاخته    اهدافي كه بهشـت و جهـنم بـراي آن    –ها آفريده شده اند، رويگردان شده اند  آن
  متفاوت خواهد بود. –هايي نازل گرديده اند  شده و پيامبران مأموريت پيدا كرده و كتاب

اگر او به غير از نفس وجود خـويش اجـر و پـاداش هـم نداشـت، همـين بـراي عـذاب او         
گـردد.   دادن آن به بدترين حسرت و مجـازات دچـار مـي    كرد، و به خاطر از دست كفايت مي

  برخي از عارفان گفته اند:
تــرين و بــا  شــان از دنيــا كوتــاه گرديــد كــه از مهــم در حــالي دســت« دنياپرســتان بيچــاره«

  ين نعمت و لذت آن محروم ماندند!تر ارزش
  ترين نعمت دنيا چي بود؟ از ايشان سؤال شد كه بهترين و با ارزش

گفت: محبت عبادت و اطاعت خداوند و عشق و شوق به مالقات با او كه با هيچ نعمت و 
  ».لذت ديگري قابل مقايسه نيست

  يكي ديگر از عارفان گفته است:
  گويم: ر آن ميگذرد كه د گاهي حاالتي بر من مي«

اگر به درستي بهشتيان هم از اين نوع حيات پر از نعمت و لذت برخوردار باشند، به راستي 
  »اهل سعادتند!

محبت او ارزشـي  عبادت، اطاعت و سوگند به خداوند! دنيا جز با «ديگري نيز گفته است: 
  »و بهشت هم بدون رؤيت او لذت و اهميتي ندارد!ندارد 

  است: ابوالحسن وراق گفته
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حيات قلب به ذكر و عبادت حي ال يموت و عشق به زندگي آرام و مطمئن در حضور و «
  ».بارگاه با عظمت خداوند بستگي دارد

به همين خاطر مرگ قلب و محروميت از معرفت و عبادت حضرت احديت بر عارفان بـه  
ت خداوند، تر است، زيرا محروميت از معرفت و عباد تر و گران مراتب از مرگ طبيعي سخت

بريدن از حق و حقيقت و مرگ طبيعي بريدن از مردم و طبيعت است، و تفاوت ميـان ايـن دو   
  تفاوتي بسيار عظيم است.

  گويد: يكي ديگر از عارفان مي
معرفت خداوند باشـد، همـه چيـز و همـه     و  عبادت مغشولي و شادماني هركسي به اگر دل«

گردنـد. امـا كسـي كـه همـه دلمشـغولي او        مـي شوند و از وجود او شادمان  كس دلبسته او مي
  ».معرفت و اطاعت خداوند نباشد، داغ و حسرت دنيا دل او را پاره پاره خواهد نمود

  گويد: يحيي بن معاذ مي
هركس از اطاعت و خدمت خداوند شادمان شود، همه چيز و همه كس از خدمت بـه او  «

گـردد همـه كـس از ديـدن او     شادمان خواهند گرديد و هركس از معرفـت خداونـد مسـرور    
  ».مسرور خواهند شد

كنـد و از   هاي سالمت قلب: آن است كه از ذكر خداوند كوتاهي نمي يكي ديگر از نشانه
گيرد، مگر كسي و چيزي كـه او را   شود، و به غير او الفت و انس نمي خدمت به او خسته نمي

  به قرب و ذكر خداوند هدايت كند.
 –مت قلب: اين است كه هرگاه ذكر و نمازش از دست بـرود  هاي سال يكي ديگر از نشانه

بيشتر احساس درد  –دوست كه دنياي خويش را از دست بدهد  از آدمي بسيار حريص و دنيا
  نمايد. و ناراحتي مي

يكي ديگر از عالمات قلب سليم اين است كه همچون اشـتياق آدمـي گـم شـده و بسـيار      
  دهد. عت خداوند از خود شوق و رغبت نشان ميگرسنه به غذايي لذيذ، به عبادت و اطا
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هاي سالمت دل اين است كه هرگاه نمازش را آغاز كرد، همه هموم و  يكي ديگر از نشانه
گردد، لـذت   يافتن نماز بر او گران مي كند، و پايان هاي دنيوي خود را فراموش مي دلمشغولي

  نمايد. ماني مييابد و از آن احساس سرور و شاد و آرامش خود را در آن مي
و دلمشغولي صاحب آن به عبادت و  شوقهاي قلب سليم اين است كه  يكي ديگر از نشانه

  شود. اطاعت خداوند محدود و منحصر مي
دوسـت   هاي بخيل و مـال  آدم بانشدن وقت و عمر خويش  ي ديگر آن در مورد ضايع نشانه

  دهد. از خود بيشتر حرص و طمع نشان مي
هاي آن اين است بيش از اهتمامي كـه بـه عمـل و عبـادت دارد، بـه       يكي ديگر از عالمت

هـا از خـود شـوق و     دهد، و به تحقيـق اخـالص و اتبـاع و اصـالح آن     ها اهتمام مي اصالح آن
دهد، و در عين حال رحمت و نعمـت هـدايت خداونـد و كوتـاهي و ضـعف       رغبت نشان مي

  نمايد. خويش را در برابر او فراموش مي
  رسند. هاي سليم و زنده به آن مي و مقام است كه تنها قلب اين سه منزلت

  خالصه كالم

در مورد قلب صحيح و سليم بايد گفت كه همه هم و غم او در توجه به خداوند اسـت، و  
تمامي محبت و نيت، توان مادي و معنوي، خواب و بيداري و كردار و گفتارش را در راستاي 

هايش در ارتباط با معرفت، عبادت و  ها و دلمشغولي يشهنمايد، و همه اند رضايت او مرتب مي
  كسب رضايت اوست.

دهـد. مگـر آن كـه     صاحب چنان قلبي خلوت با خداوند را بر معاشرت با مردم ترجيح مي
بودن با مردم را راهي براي رضايت خداونـد بدانـد. او لـذت و آرامـش و امنيـت خـود را در       

گاه به غير او اندك التفاتي بنمايد، اين كالم هـدايتگر  يابد. و هر تبعيت از هدايت خداوند مي
  آورد كه: الهي را به خاطر مي
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وشـنودي و خداونـد   يافته! به سوي پروردگارت بازگرد در حالي كه خ اي انسان آرامش«
  .»نيز از تو خوشنود است
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كنـد كـه آن را از    خوانـد و احسـاس مـي    او اين كالم الهي را مدام بـر نفـس خـويش مـي    
شود كـه قلـب احسـاس كنـد كـه در       شنود، و اين ايمان و اطمينان باعث مي خداوند متعال مي

ــا حــال و هــواي عبوديــت خــود را بــه خداونــدش ن   زديــك حضــور خداونــد قــرار دارد، و ب
 محبتشود، و از روي  گرداند، و عبوديت و اطاعت خداوند جز و صفت و طبيعت آن مي مي

   .آورد و شوق نه اجبار و اكراه به اطاعت خداوند روي مي
شنود  هرگاه امر و نهي خداوندش به او يادآوري شود، در دل خويش نداي نداگري را مي

و به خاطر اين راهنمايي تو را سپاسـگزاريم و   گويد: خداوندا! ما مطيع و فرمانبرداريم، كه مي
  ستابيم. بابرترين حمد و تعريف تو را مي

گويد:  خداوندا! من  شنود كه مي هرگاه با مشكلي مواجه شود ندايي را از قلب خويش مي
عبدي محتاج و نيازمند و تو پروردگاري صـاحب عـزت و محبتـي! اگـر شـكيبايم نگردانـي،       

خواهم داد. و اگر مرا قوت و توان نبخشي خود از قـدرت و تـواني    شكيبايي خود را از دست
آوردن به بارگاه با عظمـت تـو و    برخوردار نخواهم بود! هيچ پناهگاهي و فريادرسي جز روي

يار بخواهي از تو حالل مشكالتم نخواهد شد، هيچگاه از بارگاهت رويگردان نخواهم بـود و  
  از پيشگاهت گريزان نخواهم گرديد.

به تمامي خود را به خداوند داناي بيناي توانا خواهد سپرد. و به او تكيه و توكل خواهد او 
كرد، اگر با مشكلي و سختي مواجه شود، صادقانه خواهد گفـت كـه خداونـدا! ايـن رحمتـي      

اي و دارويي است كه از روي دلسوزي براي مـن دردمنـد    است كه آن را به من ارزاني داشته
دارد، از او دور گرداند. بـا كمـال رضـايت     انچه چيزي را كه دوست مياي و چن تجويز كرده

كـم نبـوده انـد    «گويـد: خداونـدا!    گويد كه قطعاً آن چيز براي من مضر بوده است، و مـي  مي
ها دست بـردارم   اي كه از آن ها را انجام بدهم، اما مرا بر آن داشته ام آن خواسته اموري كه مي

  ».تري نيكوكارتر و مهربان و تو همچنان از خودم با من
به هرگونه سرور و شادماني يا غصه و نگراني كه دچار شود، آن را راهي بـراي رسـيدن و   

  گرداند. تر شدن به خداوند و دري براي وصول به بارگاه او مي نزديك
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  گويد: همانگونه كه شاعري مي
  مـــــــا َمّســـــــني قـــــــدٌر بُكـــــــْرٍه أو رضـــــــى
  أْمـــِض القضـــاء علـــى الرضـــى منـــى بـــه

  

ــــــــــدإ ــــــــــك طريقــــــــــاً ال اهت ــــــــــه إلي   يت ب
ـــــــبالء رفيقـــــــاً  ـــــــي وجـــــــدتك فـــــــي ال   إن

  

  

هيچ چيز ناخوشايند و خوشـايندي بـرايم پـيش نيامـده، مگـر آن كـه آن را راهـي بـراي         «
ام، قضا و قدر تو اين است كه من از آن خوشنود باشـم، بـه راسـتي در     رسيدن به تو گردانيده

  .»ام مصايب و باليا تو را رفيق راه خويش يافته
هايي كـه در آن قـرار دارنـد و     ها و لذت ها و نهاني خوشا به سعادت صاحبان آن چنان دل

هـا و چـه    ها ذخيـره شـده انـد. چـه پـاك اسـت پنهـاني        ها و گوهرهايي كه در قلوب آن گنج
  شوند! ها عيان مي ها به ويژه زماني كه اسرار و نهاني زيباست اسرار آن

ها برافراشته شده و با تمام تـوان بـه    تگري براي آنسوگند به خداوند پرچم بزرگ و هداي
دارنـد، و   روند و در صراط مستقيمي كه براي آنان نمايان شده استوار گام برمـي  سوي آن مي

غير خداوند بسيار او را به سوي خود خوانده اند، اما گـوش خـود را بـر نـداي ايشـان بسـته و       
  دهند. جيح ميايمان و اطاعت از خداوند را بر هرچيز و كسي تر



  فصل دوم:
  هاي باطني و تباهي فساد قلب اسباب و عوامل بيماري

  مقدمه:

  ها هستند: كننده دل پنج چيز تباه
  روي در آميختن با ديگران زياده  -1
  اميد و آرزوهاي دور و دراز  -2
  دلبستگي و وابستگي به غير خداوند  -3
  اسراف و تبذير در خورد و خوراك  -4
  افراط در خواب و استراحت  -5

اين امور پنجگانه از جمله مهمترين مفسدات قلب اند، ما در اين فصـل بـه بيـان پيامـدهاي     
  ها خواهيم پرداخت. مشترك و خاص هريك از آن

آورد و راه حق  بايد فهميد كه قلب زماني به سوي خداوند و دنياي پس از مرگ روي مي
يابد كه از  اه آگاهي ميو راهزنان ركند، و به آفات نفس و عمل  و روش صحيح را كشف مي

ــد، و        ــوردار باش ــيرت برخ ــمع و بص ــحت س ــت و ص ــالمت، عزيم ــوت، س ــات، ق ــور، حي ن
  هاي كاذب و بازدارنده او را به خود مشغول ننمايند. دلمشغولي

اين پنج عامل نور قلب را خاموش نمـوده و بصـيرت آن را از بـين بـرده و سـبب سـنگيني       
هايش را تضعيف و  ا كر و كور نگردانند همه تواناييشوند. اگر به تمامي آن ر شنوايي آن مي

دهند و او را به ارتجاع و  اش را به شدت كاهش مي صحت و سالمتش را دچار اختالل و اراده
  نمايند. ايستايي دچار مي

اگر انساني اين امور را احساس ننمايد، قلب او دچار مـرگ معنـوي گرديـده اسـت، زيـرا      
كند، ايـن عـدم احسـاس دلمردگـي مـانعي       را احساس نميآدم مرده زخمي شدن جسم خود 
گردد كه به سوي هدفي كه براي آن  شود، و مانع از آن مي اساسي بر سر راه تكامل آدمي مي

  آفريده شده گام بردارد. و لذت و سعادت و مسرت خود را در وصول به آن بداند.
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د و تكـاملي جـز از طريـق    نهادن در راه رش هيچ نعمت و لذتي. و شادماني و مسرتي و گام
معرفت و محبت خداوند و آرامش به وسيله ذكر و ياد او و سرور و شادماني به وسليه قرب او 

  و شوق ديدارش ممكن و ميسر نيستند، و اين بهشت اولي و ابتدايي صاحبان قلب سليم است.
وند اسـت  ي خدا همانگونه كه تنها از طريق ايمان و عبوديت و اطاعت صادقانه و خالصانه

حد و حساب آخرت دست يافت: يعني صاحبان قلب سليم را دو  هاي بي به نعمت توان كه مي
بهشت است يكي در دنيا و ديگري در آخرت، اگر در دنيـا خـود را از آن محـروم كننـد، در     

  شوند. آخرت نيز از آن محروم مي
  فرمود: شنيدم كه مي رحمه اهللا از شيخ االسالم احمد بن تيميه 

اين جهان بهشتي هست كه اگـر كسـي وارد آن نشـود، بـه بهشـت آخـرت هـم بـرده          در«
  ».نخواهد شد

  يكي از عارفان گفته است:
گـويم: خداونـدا!    گاهي قلب را حال و هوي و سرور و شادماني آن چناني است كه مـي «

نـدگي پرنعمـت و سـعادتي    اگر بهشتيان هم در چنين حال و وضعي قرار دارند، به راستي از ز
  .»برخوردارند

  يكي از دوستان خداوند گفته است:
  ها از دنيا خارج شدند! مندشدن از بهترين لذت بيچاره دنياپرستان كه بدون بهره«

  سؤال شد: بهترين لذت دنيا كدام است؟
كـردن بـه غيـر     آوردن به او و پشت محبت، الفت و اشتياق به ديدار خداوند و روي گفت:

  ».ذت و نعمت ديگري قابل مقايسه نيستاو، نعمتي است كه با هيچ ل
كنـد و بـه    هركس كه دلي زنده و بيدار داشته باشـد، بـا ذوق خـويش آن را احسـاس مـي     

  دهد. صحت آن شهادت مي
هـا   بندنـد، ميـان قلـب و آن لـذت     ها مي اما آن اسباب و عوامل پنجگانه اين راه را بر انسان

ــت ــاد و او را از    نعم ــدي را ايج ــوار بلن ــد و دي ــا س ــازمي  ه ــت ب ــاري  حرك ــد، بيم ــا و  دارن ه
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هـا   آورنـد، و اگـر انسـان دردمنـد دل خـويش را از آن      هايي را برايش به وجود مـي  ناهنجاري
  معالجه ننمايد، هالك و نابودي در انتظارش خواهد بود.

  روي در آميختن با ديگران: ي اول: زياده كننده تباه

  رتند از:ط با ديگران عباباثرات و پيامدهاي افراط در روا
شدن  شدن قلب از شنيدن و ديدن گفتار و كردارهاي ناپسند ديگران و سخت و سياه انباشته

هـاي آن   آن، كه باعث پريشاني و پراكندگي و دلمشغولي و غـم و غصـه و تضـعيف توانـايي    
گـردد بيشـتر بـه     شود، و ناچـار مـي   گردد. و باري بيش از حد توان آن بر دوشش نهاده مي مي

تان و نزديكان بدمشغول بگردد و خير و مصلحت خويش را از دست بدهـد، و  مشكالت دوس
ها و باروهاي آنان پريشان و سرگردان شـود و بـراي    فكر و انديشه او در دشت و دمن خواسته

انديشه و عمل خود و كسب قرب خداوند و تهيه توشـه بـراي جهـان آخـرت تـواني و وقـت       
  چنداني براي او باقي نماند!

هايي را كه سـبب نشـده و چـه     گر در آميختن بيش از حد با ديگران چه نقمتاز طرف دي
  هايي را كه از بين نبرده است؟! نعمت

ي  كننـده  سـوز و سـلب   ساز و سعادت به راستي معاشرت بيش از حد الزم با ديگران محنت
  آسايش و مانع از آرامش است.

ق كردار و گفتار و معاشرت مگر بالي جان و آفت آفرين براي سعادت انسان، جز از طري
  بيش از حد الزم با ديگران، ممكن است؟

حتي در دم مرگ مـانع از آن شـدند كـه ابوطالـب      –مگر اين نزديكاني ناسالم نبودند كه 
اي را بر زبان بياورد كـه سـعادت ابـدي او را تضـمين نمايـد، چـه        كلمه �پدر حضرت علي 

  خسراني بدتر از اين؟!زياني و 
هاي  در آميختن كه غالباً در قالب دوستي و رفاقت دنيوي و ارضاي كشش اين معاشرت و

يل به دشمني و عداوت تبـد  نفساني طرفين است، وقتي و زماني كه حقايق واقعيت پيدا كردند
  گردند. شوند و سبب ندامت مي مي

  فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي
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امت) با دندان در آن روز ستمكار (كفرپيشه) هردو دست خود را (از شدت حسرت و ند«
گزيدم! اي كاش فالني را به  گويد: اي كاش با رسول خدا راه (بهشت را) برمي گزد. و مي مي

(آن دوسـتي) مـرا گمـراه     .گرفتم. به ويژه زماني كه قـرآن بـه دسـتم رسـيده بـود      دوستي نمي
  .»كرد

  فرمايد: همچنين مي

﴿â HξÅzF{$# ¥‹ Í× tΒöθtƒ óΟ ßγàÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã āωÎ) šÉ) −Fßϑ ø9   ]67[الزخرف:  ﴾∪∠∌∩ #$

  .»كيشان) به غير از پرهيزگاران دشمن يكديگر خواهند شد در آن روز دوستان (و هم«
  حضرت ابراهيم خليل خطاب به قوم خويش فرمود:
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šÎ� ÅÇ≈ ‾Ρ ∩⊄∈∪﴾ 25نكبوت: ع[ال[  

هايي را براي خويش برگزيده ايد، تنهـا   (ابراهيم به قوم خود) گفت: شما غير از خدا بت«
داريد، سـپس در روز قيامـت    ناي) كه در زندگي دنيا ميان خودتا انهبه خاطر محبت (بزهكار

كنيد،  جوييد و بعضي از شما بعضي ديگر را نفرين مي برخي از شما از برخي ديگر بيزاري مي
  »و باألخره جايگاه شما آتش دوزخ خواهد بود، و هيچ يار و ياوري نخواهيد داشت؟

س هدفي مادي، دنيوي و غير مشـروع بـاهم   اين وضع و حال تمامي كساني است كه براسا
شوند. مادامي كه غرض و هدف آنان تأمين بشود به دوستي خويش ادامه  دوست و همكار مي

دهند و هرگاه آن هدف قطع گرديد، ندامت و درد و اندوه را در پي خواهد داشـت و آن   مي
  مودت به عداوت تبديل خواهد شد.
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قرار خواهند داد و آن هدف و غرض به غم غصه  دو طرف يكديگر را مورد لعن و نفرين
مبدل خواهد گرديد. اين چيزي است كه در اين جهان و در ميان دوستان و رفيقاني كه بر پايه 

شـود. هرگـاه آن دو    شوند، مشاهده مـي  پيوندهاي ناپسند و ناپايدار باهم دوست و شريك مي
اي پوشـالي قـرار    و دوستي آنان بر پايـه  مورد بازخواست قرار گيرند، غالباً هردو بر باطل بوده

  دار تبديل شود. ريشه به عداوتي ريشه داشته و طبيعي است كه چنين مودتي بي
قاعده و ضابطه معاشرت مطلوب و مفيد اين است كه در ارتباط با امور خير و نيك ماننـد  

عـروف و  شركت در نماز جمعه و جماعت و اعياد، حج، كسب علم و دانش، جهاد و امر به م
  نهي از منكر با اهل ايمان و تقوا همراه شويم.

اما در رابطه با امور شر و ناروا و مسايل مباح و غير ضروري الزم است از معاشرت با آنان 
  خودداري نماييم!

كرد كه در كارهايي ناپسند بـا آنـان همـراه شـويم و هـيچ راهـي        اگر ضرورت ايجاب مي
د با عزم و اراده كامل از موافقت و مشـاركت بـا ايشـان    براي عدم همراهي وجود نداشت، باي

خودداري نمود و اذيت و مالمت ايشان را به جان خريد. اگـر او از قـوت خـويش و نصـرت     
ديگران محروم باشد، آنان غالباً او را مورد اذيت و آزار قرار خواهند داد، اما اذيتي است كـه  

  ين و مؤمنين متقين را در پي خواهد داشت.عزت، محبت، احترام و تمجيد خداوند رب العالم
 اما موافقت و مشاركت با اهـل باطـل، ذلـت و درمانـدگي، مالمـت و لعنـت خداونـد رب       

  العالمين و مؤمنان و صالحان را به دنبال خواهد داشت.
  دارتر است. تر و آينده صبر بر اذيت و آزار اهل باطل، بهتر و خوش عاقبت

باطل معاشرت وري مباح و غير ضروري، انساني ناچار بود با اهل اما چنانكه در ارتباط با ام
كند كه آن مجلس و همراهي را در حد امكان به مجلـس نصـيحت و    و همراهي نمايد، سعي

بگرداند. و  ي خويش را استوار اطاعت خداوند تبديل نمايد و به خود قوت قلب بدهد و اراده
تو خودنمايي و اظهار علـم خـويش و ريـا اسـت،     هاي شيطاني كه اين كار  ها و دام به وسوسه

توجه نكند! با آن بـه مقابلـه برخيـزد و از خداونـد يـاري بطلبـد و در حـد امكـان معاشـرت و          
  همراهي خويش را با آنان در جهت خير و مصلحت سوق بدهد.
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كشيدن تار مويي از ميان خمير، قلـب   اگر چنين چيزي براي او ممكن نبود، همچون بيرون
ها همچون حاضري غايـب، نزديكـي دور و    ا از ميان آنان بيرون بكشد. و در بين آنخويش ر

شـان را   فـرادادن، آنـان را نبينـد و سـخنان     اي بيدار باشد كه در عين نگريستن و گوش خوابيده
نشنود! زيرا ديدن و شنيدن كار قلب است و او قلبش را از ميان ايشان بيرون كشيده و آن را به 

ها اوج داده و همراه با ارواح پاك و واال بر گرد عـرش خداونـد بـه تهليـل و      ملكوت آسمان
  تسبيح مشغول گردانيده است.

اين كار بر نفس انسان بسيار سخت و گران اسـت، امـا بـر كسـاني كـه توفيـق الهـي رفيـق         
اي عالمانـه و   گردد. همين كافي است كه رابطه انسان با خداوند رابطه راهشان باشد، آسان مي

ادقانه باشد و مدام به او پناه برد و سـر خـود را عاجزانـه در بارگـاه بـا عظمـتش بـر سـجده         ص
  بگذارد.

كننده چهارگانـه ديگـري    اين تنها محبت خالصانه و ذكر قلبي، زباني و پرهيز از موارد تباه
ا همراهي توانند به انسان نيرو و توان بدهند و در اين راه او ر باشد كه مي كه باقي مانده اند، مي

اي صـادقانه و   اي پاك و توان افـزا از جانـب خداونـد و عـزم و اراده     كنند و با توسل به توشه
  توان به آن هدف متعالي دست يافت. آزادي از اسارت قيد و بندهاي غير الهي است كه مي

آنچه كه بر انسان است، معاشرت و مشاركت با ديگران به اندازه احتياج است، اما بايد بـه  
شوند، و  ن حقيقت معرفت پيدا نمود كه در ارتباط با معاشرت مردم به چهار دسته تقسيم مياي

اي ديگـر درآميـزيم و آنـان را اشـتباه بگيـريم بـه شـر و زيـان مبـتال           اي را با دسته هرگاه دسته
  خواهيم گرديد:

 گروه يكم: كساني هستند كه معاشرت با ايشان همچون غذا ضروري است و در شبانه روز
نياز بود. هرگاه كسي در حد رفع نيـاز بـا ايشـان درآميخـت پـس از آن بـه        توان بي از آن نمي

نشـيني   معاشرت به ايشان خاتمه بدهد، و بعد از آن هرگاه نياز پيدا كرد، بار ديگر با ايشان هـم 
  نمايد و اين كار را مدام تكرار كند.

عالمـاني هسـتند كـه از اوامـر      ارزش معاشرت با اين گروه از طال ارزشمندتر اسـت، آنـان  
ها آگاهند، ناصحان مشفقي  خداوند و مكايد دشمنان دين خداوند و امراض قلوب و ادويه آن
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نمايند، معاشرت با ايـن   كه به وسيله كتاب خداوند و به روش رسول خدا مردم را نصيحت مي
  اش خير و منفعت است. دسته همه
ان همچون دارويي است كه به هنگام بيماري به دوم: آناني هستند كه معاشرت با ايش گروه

نماييم. تا وقتي كه در حال صحت و سالمت قرار داريم نيازي به آنان نداريم،  آن نياز پيدا مي
اما كساني هستند كه در جهت تأمين مصلحت معاش و معاد و اداي مسؤوليات و انجـام انـواع   

  نيازي نمود. توان احساس بي شان نميمعامالت و مشاركات و مشاوره و معالجه امراض از اي
اما هرگاه نياز خود را از ايشان برطرف نموديم، ادامه معاشرت با آنان همچون معاشرت بـا  

  گروه سوم است.
علي رغم تفاوت درجات و انـواع قـوت و    –گروم سوم: كساني اند كه معاشرت با ايشان 

  ضعف، همچون مبتالشدن به درد و بيماري است.
هاي سخت و مزمن است. آنان  برخي از ايشان همچون مبتالگرويدن به بيماريمعاشرت با 

كساني هستند كه از معاشرت بـا ايشـان سـودي مـادي، معنـوي، دينـي و دنيـوي عايـد انسـان          
شود. در عين حال ادامه معاشرت با آنان حتماً باعث خسران و زيان ديني و دنيوي يا يكي  نمي

  شود. از آن دو مي
آور و  دار شود به صورت بيماري مـرگ  ين گروه اگر محكم و استوار و ادامهمعاشرت با ا

  كننده درخواهد آمد. هالك
معاشرت با بعضي ديگر از ايشاني همچون درد دندان اسـت كـه تنهـا پـس از كشـيدن آن      

  رود. است كه درد هم از بين مي
طبـع و   ي خشـك هـا  شود، آنان آدم نشيني با جمعي ديگر از ايشان سبب تب معنوي مي هم
 مغزي هستند كه توانايي سخن سنجيده را ندارند، تـا نفعـي را بـه تـو برسـانند، و از هنـر       سبك

  مند گردند. بهره اند، تا از شنيدن سخنان تو بهره استماع بي
شناسند تا خود را در منزلـت مناسـب قـرار بدهنـد. اگـر       كساني هستند كه خويشتن را نمي

آيد و در عين حال  انشان همچون پتك بر سر حاضران فرود ميسخني را بر زبان بياورند سخن
  گردند. شوند و شادمان مي خود از كالم خويش در شگفت مي
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گويند كه در دل قسوت گرفته خويش دارند، و به خيال خود عطـر و گـل را    از هماني مي
سنگ نشينند حضورشان همچون  كنند! و زماني هم كه ساكت مي در ميان مخاطبان تقسيم مي

  آسياي سنگيني است كه حمل و نقل آن براي حاضران ممكن و ميسر نيست.
  نمايند كه گفته است: نقل مي /از شافعي 

كـنم كـه آن طـرفم از     نشيند، فكر مـي  مغزي در كنارم مي طبع و سبك هرگاه آدم خشك«
  ».تر شده است طرف ديگرم سنيگن

ديدم، اسـتاد بـه هـر     / -ابن تيميه  –روزي آدمي از اين نوع را در كنار استاد بزرگوار «
نشـيني بـا    نمود. تا اين كه به من رو نمـود و فرمـود: هـم    زحمتي كه بود وجود او را تحمل مي

  طبع مايه رنجش روح است. مغز و خشك هاي سبك آدم
ها زياد داريم و ديده ايـم و بـه همـين خـاطر      او در ادامه فرمود: اما متأسفانه از اينگونه آدم

  ».ها عادت كرده است ه رنج تحمل آنروح ما ب
در مجموع معاشرت با هر آدمي كه قلـب او را قسـوت فـرا گرفتـه مايـه تـب و رنـج روح        
است، اما تبي عارضي و گاهي دايمي. يكي از باليايي كـه ممكـن اسـت بـراي انسـاني پـيش       

ميختن بـا او را  اي به جز درآ بيايد. اين است كه به معاشرت با آنگونه انساني مبتال شود و چاره
اي مطلـوب بـا او رفتـار نمايـد و تـا زمـاني كـه         نداشته باشد. بر چنين كسي است كه به گونـه 

نمايـد. راه صـبر و شـكيبايي را در پـيش      شود و از دست او نجات پيدا مي گشايش حاصل مي
  بگيرد.

 كشنده است، و ه چهارم: كساني هستند كه معاشرت و درآميختن با ايشان همچون سمگرو
اگر خورنده آن را در اسراع وقت با پادزهري مناسب معالجه نكنند، مرگ و هالك به سـراغ  

  او خواهند آمد.
هاي اهل بدعت و ظاللت انـد كـه    كم نيستند، آنان آدم –متأسفانه  –ها  تعداد اينگونه آدم

اط خوانند، و بر سر صـر  فاصله گرفته و ديگران را به خالف آن فرا مي �از سنت رسول خدا 
نماينـد، سـنت را    كننـد و آن را كـج و نازيبـا معرفـي مـي      مستقيم خداوند سد و مانع ايجاد مي

  دهند. بدعت و بدعت را سنت و معروف را منكر و منكر را معروف جلوه مي
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گويند: مقام و منزلت اوليـاء و صـالحان را    د خالص با ايشان سخن بگويي، ميياگر از توح
  دست كم گرفته ايد!؟

گوينـد: ايـن سـخنان شـما      بگـويي، مـي   �از ضرورت تبعيت از سنت رسول خدا چنانچه 
  توهين به مقام ائمه و پيشوايان است.

اش او را تعريف  چنانچه خداوند را آنگونه كه خود خويشتن را توصيف فرموده و فرستاده
تبعيت گويند: تو از تفكر اهل تشبيه  و تمجيد نموده، بدون افراط و تفريط توصيف نمايي، مي

  نمايي؟! مي
اگر به معروفي كه خداوند و پيامبرش به آن امر فرموده انـد، امـر نمـايي و از منكـري كـه      

گويند: تو داري در بين مسلمانان فتنـه   خداوند و پيامبرش از آن نهي نموده اند، نهي كني، مي
  كني!؟ و تفرقه ايجاد مي

الف اسـت، مخالفـت كنـي،    چنانچه از سنت تبعيـت نمـايي، و بـا هرآنچـه كـه بـا آن مخـ       
  نمايي!؟ گويند: تو اهل بدعت هستي و داري مردم را گمراه مي مي

اگــر بــا خداونــد خلــوت كنــي و ايشــان را بــا مردارخــواري دنيــوي خــود تنهــا بگــذاري، 
  گويند: بيچاره فريب خورده و گمراه شده است!؟ مي

خداوند، خشم ايشان را تحمل اي استوار بايد به خاطر خوشنودي  اما با تمام توان و با اراده
كرد و به مالمت و عتاب ايشان نبايد خود را مشغول گردانيـد و بـه مـذمت و عـداوت ايشـان      
نبايد اهميت داد، زيرا همچنين روشي عين كمال و بلنـدهمتي اسـت. همانگونـه كـه شـاعري      

  گفته است:
ـــــــاقصأوإذا    تتـــــــك مـــــــّذمتي مـــــــن ن

  

ـــــأني فاضـــــلفهـــــ ـــــي ب   ي الشـــــهادة ل
  

  

خرد مرا نزد تو مورد مذمت قرار داد، اين شهادتي است به نفع  ي ضعيف و كمهرگاه آدم«
  ».من كه به راستي اهل فضلم

  ي دوم: آرزوهاي طوالني: كننده تباه

درياي آرزوهاي دور و دراز اسـت،   جي قلب سوارشدن آن بر اموا كننده دومين عامل تباه
ان و مفلســان جهــان كارشــان دريــايي كــه داراي هيچگونــه ســاحلي نيســت و تمــام درمانــدگ
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  سوارشدن بر امواج آن است.
هاي مفلـس و درمانـده و كـاال و ثـروت      گويند: آرزوهاي دور و دراز تنها سرمايه آدم مي

هـاي شـيطان، عـين اوهـام و خيـاالت محـال و        سوارشدگان بـر زورق در هـم شكسـته وعـده    
  سرگرداني به دنبال سراب است.

ها  همچون بازي سگ –ام مدام سوارشدگان خود را امواج آرزوهاي كاذب و خياالت خ
هـاي   گيرد. اميد و آرزوهاي خـام كـاال و سـرمايه آدم    به بازي مي –ي حيوانات مردار  الشه با

اي براي رويارويي با حقـايق زنـدگي    همت و عزيمت است كه از اندك اراده خام، خوار، بي
  برخوردار نيستند.

اي از حقـايق دچـار غفلـت     ذهنـي، هريـك بـه گونـه    بلكه به وسيله خيـاالت و آرزوهـاي   
يـابي بـه    يابي به قـدرت و سـلطان، ديگـري در اميـد دسـت      گرديده و برخي در آرزوي دست

ثروت و سامان، و كامجويي از مردان و يا زنان، و رفتن به سـير و سـفر در ممالـك سرسـبز و     
  آورند. خرم جهان، شب را به روز و روز را به شب مي

بيننـد و انگـار بـه آن     كنند يا در خـواب مـي   وب خود را در ذهن مجسم ميمطلوب و محب
بينند كه  شوند، مي نمايند، اما وقتي كه هوشيار و بيدار مي دست يافته اند و از آن كامجويي مي

  آنان هستند و همان گليم و حصير و هيچي ديگر.
و » علـم و ايمـان  «دايره  هاي استوار آرزوهايشان بر گرد هاي بلند و اراده اما صاحبان همت

شـوند و او را بـه بارگـاه بـا      چرخد، اموري كه موجب خوشنودي خداوند مي كار و تالش مي
  نمايند. عظمتش نزديك مي

اش ايمان و نور و حكمت و آرزوهاي آنـان چيـزي بـه غيـر از      نان همهياميد و آرزوهاي ا
  خود فريبي و خواري نيست.

نمايند و همراه با آن از كـار و تـالش    ر و نيكي ميكساني را كه آرزوي خي �رسول خدا 
دهنـده آن برشـمرده     شوند، ستوده و گاهي اجر آنان را همچون اجر و پاداش انجام غافل نمي

بـودم كـه    گويد: كاش من هم مانند فالني داراي ثروت و سامان مـي  است. مانند كسي كه مي
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آورد و حقـوق ثـروت خـود را     ي مـي نمايد و صله رحم را بـر جـا   تقواي الهي را مراعات مي
  ها يكسان است! فرمايد: اجر و پاداش هردوي آن پردازد! مي مي

نمـود و لبـاس احـرام را از     مي» تمتع«الوداع آرزو فرمود كه كاش  حجةدر  �رسول خدا 
حج خود را انجام داده بود. به » قران«زيرا او به صورت  –كرد  آورد و قرباني مي تن بيرون مي

انجـام داده بـود و همچنـين ثـواب     » قران«اطر خداوند ثواب حجش را كه به صورت همين خ
  را كه آرزويش را داشت به او عطا فرمود، و هردو اجر را نصيبش گردانيد!» تمتع«

  ي سوم: دلبستگي به غير خداوند: كننده تباه

و دلبستگي به نمايند، تعلق  هايي كه قلب آدمي را فاسد مي كننده از آن سومين مفسد و تباه
  آيد. غير خداوند است كه از بدترين اسباب فساد قلب به شمار مي

هيچ چيزي از دلبستگي و در آويختن به غير خداونـد بـراي انسـان زيانبـارتر نيسـت، زيـرا       
نمايد. تعلـق   پيوند او را با مصالح و منافع ديني و دنيوي و سربلندي و سعادت اخروي قطع مي

، انسان را از هدف اصلي خويش كه توحيد در عبوديت و اسـتعانت از  و پيوند به غير خداوند
گرداند، زيرا او با ايـن انحـراف خـويش از صـراط مسـتقيم نـه توانسـته سـهم          اوست. دور مي

خويش را از نعمت عبوديت خداوند برگيرد و نه به اميد و آرزوهاي خويشي در تعلق به غيـر  
  او دست يافته است.

﴿(#ρä‹ sƒªB$# uρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# ZπyγÏ9# u (#θçΡθä3u‹ Ïj9 öΝçλm; #x“ Ïã ∩∇⊇∪ āξx. 4 tβρã� à& õ3u‹ y™ öΝÍκ ÌEyŠ$t7 ÏèÎ/ 

tβθçΡθä3tƒuρ öΝ Íκ ö� n= tã #ƒ‰ ÅÊ ∩∇⊄∪﴾ ] :82 – 81مريم[  

به جز خداوند معبودهايي را براي خود برگزيده اند، تـا مايـه عـزت و احتـرام (دنيـوي و      «
پرسـتند عبـادت    ين نيست و آن معبودهايي را كه مـي اخروي) ايشان شوند. به هيچوجه اين چن

  .»ايشان را انكار خواهند كرد و با ايشان دشمن خواهند شد
  همچنين فرموده است:

﴿(#ρä‹ sƒªB$# uρ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ZπyγÏ9# u öΝ ßγ‾= yè©9 šχρç� |ÇΖãƒ ∩∠⊆∪ Ÿω tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡tƒ öΝ èδ u�óÇ nΣ öΝ èδ uρ öΝ çλm; 

Ó‰Ψã_ tβρç� |Ø øt’Χ ∩∠∈∪﴾ :75 – 74 [يس[  
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د كه (از سوي ايشـان)  يآنان غير از خداوند معبودهايي را براي خود برگزيده اند بدين ام«
تواننـد پرسـتندگان خـود را كمـك كننـد، بلكـه        ياري شوند، اما (معبودهـاي دروغـين) نمـي   

  .»كنندگان سپاهيان آماده معبودهاي (ناتوان) خود هستند عبادت
كساني هستند كه به غير خداونـد دلبسـتگي و وابسـتگي     ها خوارترين و زينكارترين انسان

نمايند، زيرا سعادت و سربلندي و مصالح و رسـتگاري را كـه بـه خـاطر آن از دسـت       پيدا مي
دهند، به هيچوجه با آنچه كه به دست آورده اند قابـل مقايسـه نيسـت! و آنـان در معـرض       مي

  هالك و نابودي قرار دارند.
شـود، همچـون كسـي اسـت كـه از گرمـاي        بسته و وابسته مـي كسي كه به غير خداوند دل

  اي يافت نشود. تر از آن خانه آفتاب سوزان به زير سايه خانه عنكبوت پناه ببرد كه سست
در مجموع بايد دانست كه اساس و پايه شرك تعلق و دلبستگي بـه غيـر خداونـد اسـت و     

  چنين كسي مستحق مالمت و خواري و درماندگي است.
  فرمايد: كه خداوند متعال مي همانگونه

﴿āω ö≅ yèøgrB yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz#u y‰ ãèø)tG sù $YΒθãΒ õ‹ tΒ Zωρä‹ øƒ¤Χ ∩⊄⊄∪﴾ ]22: اإلسراء[  

افكنده شـوي و از   خهرگز با خداوند معبود ديگري را قرار مده (اگر چنين كني) به دوز«
  .»گردي ند محروم ميگيري و از رحمت خداو سوي خداوند و مردم) مورد مالمت قرار مي

اي كه هيچكس او را مدح نخواهد كرد و درمانده و خواري كـه هـيچكس او    شده مالمت
ها هستند كه در عين مورد اهانت قرارگرفتن محبوب  را ياري نخواهد داد! زيرا بعضي از انسان

 گيرنـد. و گـاهي هـم    هايي كه به ناحق مورد تحقيـر و تـوهين قـرار مـي     و محمودند، مانند آن
هستند كساني كه در عين مورد مالمت و مذمت قرارگرفتن از طرف ديگـران مـورد حمايـت    

  گيرند. هستند و به ناحق و ناروا مورد سرزنش قرار مي
گيرنـد و هـم از آنـان حمايـت      از طرف ديگر هستند كساني كه هم مورد ستايش قرار مي

  به دست گرفته اند.گيرد، مانند كساني كه به حق زمام قدرت و حكومت را  صورت مي
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اما سهم آدم مشركي كه به غير خداوند دلبستگي و وابستگي پيدا نمود، از ميان آن چهـار  
ترين سهم است، زيرا نه محمود و ستايش شده اسـت و نـه منصـور و     ارزش نوع، بدترين و بي

  حمايت شده.

  كننده چهارم: اسراف در خورد و خوراك تباه

  است: كنندگي آن دوگونه فساد و تباه
يك نوع آن به خاطر فساد عين و ذات آن است مانند: محرمات كه اين نيز خود به دو نوع 

  شود: تقسيم مي
محرماتي كـه جـزو حقـوق خداونـد هسـتند ماننـد: مـردار، خـون، گوشـت خـوك،             -1

  حيوانات درنده داراي ناب و پرندگان داراي چنگال شكاري.
شياي دزدي و غصبي و غـارت شـده و   محرماتي كه جزو حقوق مردم هستند: مانند: ا  -2

آنچــه كــه بــدون رضــايت صــاحب آن از طريــق زور يــا غصــب الحيــاء و بــه خــاطر  
  جلوگيري از مالمت ديگران تصاحب شده باشد.

ها و تجـاوز از حـد مشـروع باعـث فسـاد و       ي دوم آن اموري هستند كه افراط در آن گونه
حـالل، افـراط در خـورد و خـوراك! زيـرا      شود، مانند: اسراف در امور  ها مي كنندگي آن تباه

ارگي پـ  دارد، و قلب او را به امور خورد و خوراك و شكم پرخوري انسان را از عبادت بازمي
تر است، و هرگاه  هاي لذيذتر و متنوع يابي به خوراكي گرداند، و مدام در پي دست مشغول مي

ز طـرف ديگـر نگرانـي از    بردن و ا به مقصود خود رسيد، همه هم و غم او از يك طرف لذت
آن است، و از طرفي هم نيروي شهواني و حيواني بر او چيره شـده و راهـاي   هاي  ضرر و زيان

نفوذ شيطان را در او هموار كـرده. زيـرا شـيطان همچـون خـون در تـار و پـود وجـود انسـان          
  تواند نفوذ نمايد. مي

نـي راه نفـوذ او را آزاد و   چرا بندد، امـا پرخـوري و شـكم    هاي نفوذ شيطان را مي روزه راه
گرداند، هركس خوردني بسيار بخورد به نوشيدن و خوابيـدن بسـيار هـم نيـاز پيـدا       هموار مي

  دهد. كند و در نتيجه خير و منافع بسياري را از دست مي مي
  در حديثي مشهور روايت شده است:
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 دّ بُـالَ  َكـانَ  فَـِإنْ  ،ُصـْلَبهُ  يُِقْمـنَ  لقيمات آَدمَ  اْبنِ  ِبَحْسبِ ، َبْطِنهِ  ِمنْ  َشرا ِوَعاءً  آَدمَ  اْبنُ  َمألَ  َما«
  .)1(»لِنَـَفِسهِ  َوثـُُلثٌ  ِلَشَراِبهِ  َوثـُُلثٌ  ِلَطَعاِمهِ  فـَثـُُلثٌ 

هيچ چيزي نيست كه بدتر از آن باشد كه انسان شكم خود را از غذا انباشته كند، چندين «
الزم بـود، يـك سـوم را بـه     لقمه كه توان او را حفظ كنند كـافي اسـت، اگـر خـوردن بيشـتر      

  ».كشيدن خود اختصاص بدهد خوراك يك سوم را به نوشيدني و يك سوم را به نفس
نمايند كه ابليس لعنه اهللا! بر يحيي بن زكريا ظاهر شد و زكريا خطاب به او گفـت:   نقل مي

 اي؟ شيطان گفت: به غير از يك مورد نـه! و آن ايـن بـود    تاكنون در موردي بر من چيره شده
كه شبي غذايي را بـراي تـو تهيـه كردنـد، اشـتهايت را بـراي پرخـوري بيشـتر كـردم! و سـير           

  خوردي و خواب تو را گرفت و از خواندن نماز و عبادتت بازماندي!؟
  شوم كه هيچگاه پرخوري نكنم! يحيي گفت: پس از آن در پيشگاه خداوند متعهد مي
م كـه هيچگـاه كسـي را اينگونـه     شـو  ابليس گفت: من هم در پيشگاه خداونـد متعهـد مـي   

  نصيحت نكنم!

  ي پنجم: افراط در خوابيدن: كننده تباه

گرداند، بدن را سنگين و عمر و وقـت را   افراط در خوابيدن زمينه مرگ قلب را فراهم مي
  گردد. هاي فراواني مي تباه و موجب غفلت و ناتواني

اي جسـم زيانبـار و غيـر    هـا بـر   و برخـي ديگـر از خوابيـدن    بهاي نامطلو برخي از خواب
  مفيدند.

سودمندترين نوع خواب آن است كه انسان به آن به سختي نيـاز داشـته باشـد. و خوابيـدن     
اوايــل شــب از اواخــر آن بهتــر، و خوابيــدن در اواســط روز از خوابيــدن در اول و آخــر آن   

بـه ويـژه   تـر باشـد    تر است. به هر ميزان كه زمان خواب به آغـاز و پايـان روز نزديـك    مناسب
  داران ضرر و زيان آن بيشتر است. خواب عصر و صبح هنگام جز براي شب زنده
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از نظر آگاهان خوابيدن پس از نماز فجـر تـا طلـوع آفتـاب ناپسـند اسـت، زيـرا آن زمـان         
فرصتي است براي ذكر و تالوت قرآن، و اين مدت زمان از نظر سالكان داراي مزيت عظيمي 

دهند سير و سـلوك خـود را در    بيدار مانده باشند، اجازه نمي است و حتي اگر تمامي شب را
آن فاصله زماني تا طلوع آفتاب متوقف كنند. زيرا طلوع فجر آغاز روز و زمان نزول ارزاق و 

كنــد، و  تحصــيل ســهم و حلــول بركــت اســت، و روز از آن زمــان ظهــور خــود را آغــاز مــي
آن خيـر و بركـت اسـت، و جـز در مـوارد      برداري از آن زمان به معنـاي برخـورداري از    بهره

  ضروري نبايد آن را به خواب اختصاص داد.
خالصه سخن اين است كه متعادل و مفيدترين خواب خواب نيمه اول شب و يـك ششـم   

تـرين و مفيـدترين    شود. و از نظـر پزشـكان مناسـب    آخر آن است كه حدود هشت ساعت مي
مقدار به آن افـزوده يـا كاسـته شـود، از نظـر       روش خواب از نظر زمان و ميزان است. و به هر

  آورد. آنان در طبيعت انسان مشكل و ناهنجاري را پديد مي
شـدن و   هاي غير مفيد خوابيدن پس از غروب آفتاب تا قبل از تاريك يكي از انواع خواب

شمارد و از نظر شـريعت   آن را مكروه و ناپسند مي �فرارسيدن كامل شب است. رسول خدا 
  ت نيز مكروه و ناپسند است.و طبيع

خوابي  خوابي و كم شود، بي ها مي ساز بروز اين آفت همانگونه كه افراط در خوابيدن زمينه
هاي مانند: سوء مزاج، و  توان به ناهنجاري شوند كه مي نيز سبب بروز آفات بزرگ ديگري مي

  .شدن توان و انرژي در زمينه انديشه و عمل، اشاره كرد انحراف نفس، كم
شود كه قلـب و جسـم انسـان توانـايي تحمـل       هاي خطرناكي را باعث مي همچنين بيماري

را نخواهد داشت، زيرا قيام و ادامه حيات بر پايه اعتدال است، و هركس آن را مراعات  ها آن
  كند، همه خير و منافع را به دست آورده است، و از هدايت خداوند بايد ياري طلبيد.

  هاي غير ضروري: كردن گاهي ششم: ن كننده تباه

شود، و شمايل طرف مقابل را در قلـب   كننده مي نگاه هنظر و نگاه اضافي سبب جلب توج
يابي به آن  گرداند و غالباً در مورد دست كننده را به خود مشغول مي كشد و نگاه به تصوير مي

  رود. به فكر فرو مي
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هاسـت.   هـا و ناهنجـاري   از فتنـه سـاز بسـياري    هـاي نامشـروع زمينـه    توان گفت كه نگاه مي
  روايت شده كه: �از رسول خدا » المسند«همانگونه كه در كتاب 

أورثـه اهللا حـالوة يجـدها فـي قلبـه  ،، فمن غض بصـرهإبليس سهام من مسموم سهم النظرة«
  .»إلى يوم يلقاه

نگاه (به نامحرم) تيري مسموم از تيرهاي ابلـيس اسـت، هـركس بـه خـاطر خداونـد، (بـه        «
گرداند كه تا روز مالقات با خداونـد آن را   حرم) نگاه نكند، خداوند لذتي را نصيب او مينام

  ».در قلب خويش احساس خواهد نمود
هاي نامشـروع بـه وجـود آمـده      بسياري از مشكالت بزرگ خانوادگي و اجتماعي از نگاه

نـدامت را در  هـا حسـرت و    هايي كه نه يك حسرت و ندامت، بلكه ده اند، كم نبوده اند نگاه
  پي داشته اند.

  همانگونه كه شاعر گفته است:
  كـــــل الحـــــوادث مبـــــدئها مـــــن النظـــــر
  كــم نظــرة فتكــت فــي قلــب صــاحبها

  

  ومعظــــم النــــار مــــن مستصــــغر الشــــرر
ـــــــر   فتـــــــک الســـــــهام بالقـــــــوس وال وت

  

  

سوزهاي بـزرگ از يـك جرقـه     منشاء تمامي رويدادها نگاه نامشروع است، و بيشتر آتش«
هايي كه پارگي (و پراكندگي) را در دل نگاه كننـد ايجـاد كـرده     ، چه نگاهبه وجود آمده اند

  ».ها تيرهايي بدون كمان و چله اند اند، زيرا نگاه

  كننده هفتم: پرحرفي: تباه

سخن و كالم اضافي و غير ضروري درهاي شر و بدي بسـياري را بـراي نفـوذ شـيطان بـر      
م غير ضـروري همـه آن درهـا را بـر روي     گشايد. اما خودداري از كال ي آن مي روي گوينده

  بندد. شيطان مي
روزي  �هايي كه عامل آن يك جمله و كالم بوده است. رسول خدا  كم نبوده اند جنگ

  خطاب به حضرت معاذ بن جبل فرمود:
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  .)1(»أَْلِسَنِتِهمْ  َحَصاِئدُ  ِإال  َجَهنمَ  ِفى َمَناِخرِِهمْ  َعَلى الناسَ  َيُكب  َوَهلْ «
ها مردم را با بيني (و سر و صورت) در آتش سرنگون  چيزي به غير از محصول زبان مگر«
  »نمايد؟ مي

گفتند: خوشا به سعادت  در صحيح ترمذي آمده كه مردي انصاري وفات يافت و مردم مي
  فرمودند: �او! رسول خدا 

  .)2(»فما يدريك فلعله تكلم بما ال يعنيه أو بخل بما ال ينقصه«
اني شايد او سخن بيهوده (براي دين و دنياي خويش) گفته يا در مورد چيزي د از كجا مي«

  ».شده، بخل ورزيده باشد كه از او كم نمي
هـا بـراي    تـرين راه  باشند. و فـراخ  كالم بيش از حد و نظر حرام منشأ بسياري از گناهان مي

چرانـي   هوت شـكم كنند، امـا شـ   ها هيچگاه بهبودي پيدا نمي نفوذ شيطان هستند. زيرا زخم آن
  شود. اش به غذا كاسته مي اينگونه نيست و هرگاه پر شده، عالقه

شوند، و جر  اما چشم و زبان اگر به حال خود رها شوند، هيچگاه از نظر و كالم خسته نمي
  گردد. تر مي دار و پيامدهاي آن گسترده ها دامنه و انحراف آن

داشـتند، و   اي غيـر ضـروري برحـذر مـي    ه گويي و نگاه سلف صالح اهل ايمان را از زياده
  نمودن دراز مدت زبان نيست! گفتند: هيچ چيزي بهتر از زنداني مي
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  بخش سوم:
  حقيقت بيماري باطني قلب



  فصل يكم:
  حقيقت بيماري باطني قلب

  در آياتي از قرآن از مريضي و بيماري قلب سخن به ميان آمده است:

’﴿مايد:فر خداوند متعال در مورد منافقين مي Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚz÷ £∆ ãΝ èδ yŠ# t“ sù ª! $# $ZÊt� tΒ﴾  

  ]10: ة[البقر 
هايشان بيماري است و خداوند (بـه وسـيله نصـرت اهـل ايمـان) بـر بيمـاري آنـان          در دل«

  .»خواهد افزود

﴿Ÿ≅ yèôfu‹ Ïj9 $tΒ ’ Å+ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ZπuΖ ÷FÏù šÏ% ©# Ïj9 ’ Îû Ν ÍκÍ5θè= è% ÖÚt� ¨Β﴾      :53[الحج[  

اي براي آزمون كساني قرار دهد كه در  كند وسيله داوند آنچه را كه شيطان القاء ميتا خ«
  .»هايشان بيماري است دل

ــد: همچنــين مــي u﴿ فرماي !$|¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9 $# ¨äó¡s9 7‰ tnr' Ÿ2 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ) ¨äø‹ s) ¨? $# Ÿξsù z÷èŸÒøƒrB 

ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ yìyϑ ôÜ uŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû ÏµÎ7 ù= s% ÖÚt� tΒ﴾ ]32: األحزاب[  

اي همسران پيامبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيچيك از زنان (عـادي مـردم) نيسـتيد،    «
اي صداي خود را نازك كنيد كه سبب طمع كسي شود كه  اگر پرهيزكار باشيد! پس به گونه

  .»در دل او بيماري است
سـخن در   ضـعيف و نـازك   خداوند متعال به آنان امر فرموده كه همچـون برخـي از زنـان   

كالم خود نرمي و ضعف نشان ندهند، تا كساني كه بيماردلند در ايشـان طمـع نكننـد، امـا در     
اي تند و خشن باشد كه به صورت فحـش و ناسـزار دربيابـد،     شان به گونه كنار آن نبايد كالم

  بلكه بايد سنجيده و مطلوب سخن بگويند:

ــد:  ــوده انــ ــال فرمــ ــد متعــ È⌡©9 óΟ *﴿خداونــ ©9 ÏµtG⊥ tƒ tβθà) Ï&≈ oΨ ßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# uρ ’ Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚt� ¨Β 

šχθà& Å_ö� ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# š�̈Ζ tƒÎ� øóãΖ s9 öΝ ÎγÎ/﴾                   ]60: األحزاب[  

اگر منافقان و بيماردالن و كساني كه در مدينه با شايعه پراكني باعـث اضـطراب مؤمنـان    «
  .»شورانيم... و را بر ضد ايشان ميبردار نشوند، ت شوند، دست مي
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  گيري قلوب: تفاوت موضع

  باشند. هاي متفاوتي مي گيري ها داراي موضع گاهي در مورد يك موضوع قلب
  فرمايند: خداوند متعال مي

﴿$tΒ uρ !$uΖ ù= yèy_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# āωÎ) Zπs3Í× ‾≈ n= tΒ � $tΒ uρ $uΖ ù= yèy_ öΝåκ sE£‰ Ïã āωÎ) ZπuΖ ÷FÏù tÏ% ©# Ïj9 (#ρã� x&x. zÉ) øŠtFó¡uŠÏ9 

tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# yŠ# yŠ÷“ tƒuρ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u $YΖ≈ uΚƒÎ) � Ÿωuρ z>$s? ö� tƒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ � 
tΑθà) u‹Ï9 uρ tÏ% ©!$# ’Îû Ν ÍκÍ5θè= è% ÖÚz÷ £∆ tβρã� Ï&≈ s3ø9$# uρ !# sŒ$tΒ yŠ#u‘ r& ª! $# #x‹≈ pκ Í5 WξsW tΒ﴾  :31[المدثر[  

ي آنان را نيز جـز آزمـوني    ايم. و شماره مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده«
براي كافران نساخته ايم، هدف اين است كه اهل كتاب يقـين و اطمينـان حاصـل كننـد و بـر      
 ايمان مؤمنان نيز بيفزايد و اهل كتاب و مؤمنـان بـه خـود ترديـد راه ندهنـد و كسـاني كـه در       

هايشان بيماري نفاق است. و همچنين كافران بگويند: خداوند از بيان (تعداد مالئكـه) چـه    دل
  .»كرده است هدفي را دنبال مي

هـايي اسـت كـه نـوزده فرشـته را بـر        فرمايد كه به خاطر حكمت خداوند در اين مورد مي
  ها پنج حكمت را بيان فرموده است: آتش دوزخ گمارده است، و از ميان آن

  شوند. نه و آزموني براي كافران كه به وسيله آن بيشتر در كفر و گمراهي غرق ميفت -
بدون مالقات با  �تقويت يقين اهل كتاب كه به خاطر باور به آن خبر كه رسول خدا  -

نمايند و بر آناني كه اهل انكارند  پيامبران ايشان آن را آورده، نفس خود را تقويت مي
  فرمايد. جويان را خداوند هدايت مي هدايتگيرد، و  اتمام حجت صورت مي

  دهد. همچنين ايمان اهل ايمان را به خاطر تصديق تام و تمام و اقرار به آن افزايش مي
شك و ترديد را از دل اهل كتاب و اهل ايمان به خاطر يقـين آنـان و تصـديق تـام و       -

  فرمايد: تمام اينان برطرف مي
  هار حكمت بود:اي كه آورده شد داراي اين چ يعني آيه

  فتنه براي كافران -
  يقين و اطمينان اهل كتاب -
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  يقين و اطمينان اهل كتاب -
  افزايش ايمان مسلمانان -
  نمودن شك و ترديد اهل كتاب و اهل اسالم برطرف -

مردگان در مورد علـت تعيـين نـوزده     پنجم: حيرت و درماندگي كافران و بيماردالن و دل

#!﴿ گويند: فرشته براي اداره جهنم كه مي sŒ$tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγÎ/ WξsVtΒ﴾ 26: ة[البقر[  

  اين حال و وضع قلوب به هنگام فرودآمدن حق و حقيقت بر آنان است.
  شود. قلبي بر اثر آن بيشتر در كفر و انكار و گمراهي غرق مي -
  شود. قلبي ديگر بر ايمان و تصديقش افزوده مي -
  گيرد. مام حجت صورت ميكند و بر او ات دلي ديگر به آن يقين پيدا مي -
  داند منظور از آن چيست؟ شود، و نمي قلبي ديگر حيران و سرگردان مي -
  كنند. هاي ديگري از شك و ترديد در اين مورد رهايي پيدا مي قلب -

  ها: قرآن داروي دل

pκ$﴿ فرمايد: خداوند متعال مي š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä3ø? u !$y_ ×πsà Ïã öθ̈Β ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ Ö !$x& Ï©uρ $yϑ Ïj9 ’ Îû 

Í‘ρß‰ ÷Á9 $# “Y‰ èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪﴾  :57[يونس[  

اي مردم! به راستي اندرز (و هدايتي) از سوي پررودگارتان بـراي شـما آمـده اسـت كـه      «
ي هـدايت و   هـا قـرار دارنـد و بـراي مـؤمنين مايـه       هايي است) كه در سـينه  شفاي آن (بيماري

  .»رحمت است
ها از بيماري جهالت و گمراهي است، زيرا علم و هدايت درمان  مان شفابخش دلقرآن در

  بيماري ناآگاهي و جهالت، و رشد و هدايت درمان گمراهي و ضاللت اند.
  خداوند متعال پيامبرش را از اين دو مرض و بيماري مصون و منزه فرموده است:

﴿ÉΟ ôf̈Ψ9 $# uρ #sŒÎ) 3“uθyδ ∩⊇∪ $tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3ç7Ïm$|¹ $tΒ uρ 3“uθxî ∩⊄∪﴾  :2-1[النجم[  

كند! دوسـت شـما (محمـد) گمـراه و منحـرف       سوگند به آن ستاره آنگاه كه غروب مي«
  .»نشده و راه خطا را در پيش نگرفته است
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  رسول خدا نيز جانشينان خود را به علم و هدايت توصيف نموده و فرموده است:
  .)1(»ِمْن بـَْعِدى اْلَمْهِديينَ  الراِشِدينَ  اْلُخَلَفاءِ  َوُسنةِ  ِبُسنِتى َعَلْيُكمْ «
بر شماست كه از سنت من و سنت جانشينان رشد و هدايت يافته و هـدايتگر پـس از مـن    «

  ».تبعيت كنيد
خداوند متعال كالم خويش را نصيحتي براي عامه مردم و هدايت و رمتي براي اهل ايمان 

هـاي فكـري،    رآن بـراي بهبـودي بيمـاري   و شفابخش درد دلها قرار داده اسـت. هـركس از قـ   
شـود و هـركس ايـن چنـين      اخالقي و عملي خود بهره بگيرد، مشكل و بيماري او برطرف مي

  گويد: نكند مصداق كالم شاعري است كه مي
  نــــهأفـــإذا بـــل مـــن داء بـــه ظـــن 

  

  داء الــذي هــو قاتلــهوبــه الــ نجــا
  

  

ه نجـات پيـدا كـرده اسـت، امـا      كند ك هرگاه از بيماري كه دارد شفا پيدا كرد، گمان مي«
  ».برد داند كه از بيماري كشنده ديگري رنج مي نمي

ãΑ﴿ فرمايـد:  خداوند متعـال مـي   Íi” t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# u ö� à) ø9 $# $tΒ uθèδ Ö !$x& Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ 

tÏϑ Î=≈ ©à9 $# āωÎ) # Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪﴾ ]82: اإلسراء[  

كنيم كه وسيله بهبـودي و رحمـت بـراي مـؤمنين اسـت، امـا        ا نازل ميما از قرآن آنچه ر«
  .»افزايد براي ستمكاران جز زيان چيزي را نمي
اسـت، زيـرا قـرآن    » بيـان جـنس  «در اين آيه براي » من«رأي استوارتر اين است كه حرف 

  اش براي اهل ايمان شفا و رحمت است. همه

                                           
  .لباني آن را صحيح دانسته استد و ترمذي و ابن ماجه و دارمي و آبروايت ابوداو -1



  فصل دوم:
  اسباب امراض قلب و قالب

  ها هاي معالجه آن مي و راهامراض جس

هاي جسمي در برابر صحت و سالمت آن قرار گرفتـه و در نتيجـه آن را از حالـت     بيماري
گرداننـد، يـا    اعتدال خارج گردانيده و كار و حركت طبيعي اعضاي آن را دچار اخـتالل مـي  

ا بـر اثـر آن   دهند و يـ  مانند نابينايي، كري و فلج توان و استعداد خود را به تمامي از دست مي
 بيماري دچار ضعف و مشكل شـده و آنگونـه كـه شايسـته اسـت از عهـده وظـايف خـود بـر         

  آيند. نمي
ها بر اثر بيماري و حوادث از حالت طبيعـي خـويش    در مواردي اهم اعضا و حواس انسان

دهند، و شيرين را تلـخ و تلـخ را    خارج شده و خالف حقيقت را به صاحب خود گزارش مي
  برند. را ناپاك و ناپاك را پاك گمان مي شيرين و پاك

هاي هاضمه، المسـه،   ها مانند اختالل و ضعف در كار سيستم فساد و اختالل كار طبيعي آن
شـوند، امـا در    شدن از حالت اعتدال دچار درد والـم مـي   دافعه و جاذبه و... كه به خاطر خارج

ت نشـده انـد، بلكـه تـا حـدودي      عين حال توان خود را به تمامي از دست نداده و دچار هالك
  نمايند. توان حركت خويش را حفظ مي

  عامل و سبب آن خروج از حالت اعتدال، يا تباهي و فساد در كميت يا در كيفيت است.
يا ابر اثر كمبود ماده خاصي است كه بايد ميزان آن را افزايش » كميت«فساد و اختالل در 

  ت مقدارش را كاهش داد.داد، يا بر اثر افزايش آن است كه الزم اس
هم يا بر اثر ازدياد حـرارت، بـرودت، رطوبـت و يـا يبوسـت      » كيفيت«اختالل و تباهي در 

شدن از ميزان طبيعـي كـه هريـك را بـه روش و بـا داروي مناسـب بايـد         است يا به خاطر كم
  معالجه كرد.

ا و هــ پايــه و محــور ســالمتي جســم بــر روي حفــظ توانــايي و مصــونيت در برابــر بيمــاري 
  كردن مواد فاسد و زايد از بدن قرار دارد. خارج

تشخيص پزشكان براساس اين سه اصل قرار دارد كه قرآن به آن اشاره دارد و خداونـدي  
  ها نازل نموده ما را به آن سه اصل راهنمايي فرموده است: كه آن را براي شفا و رحمت انسان
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افران دسـتور فرمـوده كـه در مـاه     حفظ قوت: خداوند متعال بـه بيمـاران و مسـ    اصل اول:
رمضان از گرفتن روزه خودداري نمايند، و مسافران پس از پايـان مسـافرت و بيمـاران بعـد از     

گـرفتن   بهبودي آن را تدارك و جبران كنند. تا قوت و توان خود را حفـظ كننـد! زيـرا روزه   
ت مسـافرت بـه حفـظ    كند، و مسافران به خاطر كار و مشـغل  گاهي بيماري بيماران را بيشتر مي

  توان خود نياز دارند.
هاي بيمار اجازه  حمايت و مصونيت در برابر امور مضر: خداوند متعال به انسان اصل دوم:

داده كه از استعمال آب سرد براي غسـل و وضـو خـودداري نماينـد. زيـرا بـراي آنـان مضـر         
. تـا از ورود چيزهـاي   باشد و به آنان اجازه داده كه به جاي آن با خاك پاك تـيمم كننـد   مي

  مضر به ظاهر بدن و به طريق اولي به باطن آن مورد حمايت قرار بگيرند.
دفع مواد مسموم و زايـد از بـدن: خداونـد بـه حاجيـان در حـال احرامـي كـه          اصل سوم:

كردن موي خويش را داده اسـت،   خاصي دارند، اجازه كوتاهسرشان زخمي شده و يا بيماري 
ترين انواع بهشت جسمي اسـت كـه    ي آلوده پاك شود. اين يكي از سادهتا از موها و بخارها

  ها و مشكالت بزرگتر. اي باشد به ضرورت مراعات اين روش در بيماري تواند اشاره مي
! اين موضوع را براي يكي از اطباي مشهور مصري توضيح دادم، او گفـت: بـه خـدا قسـم    

مـودم، آن را سـفري سـخت تلقـي     ن اگر براي كشف اين موضوع به غـرب هـم مسـافرت مـي    
  كردم! نمي

  قلب نيز در اين ارتباط همچون قالب است:

  شود كه قلب نيز نيازمند: پس از آن توضيحات معلوم مي
 محافظت كنند. –يعني ايمان و ذكر و اطاعت  –اموري است كه از عوامل قدرت آن  -

اه و معصـيت و  بـه اجتنـاب از گنـ    –براي مصونيت در برابر چيزهاي مضـر و زيبانبـار    -
 پرهيز از مخالفت با شريعت، نيازمند است.

اي صـادقانه و اسـتغفاري    كننـده بـه توبـه    شـدن از امـور فاسـد و تبـاه     براي فارغ و تهي -
  باشد. آگاهانه محتاج مي
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آيد و معرفت و تبعيت از حق را بـر   مرض قلب اشكال و عيبي است كه براي آن پديد مي
كنـد و   بيند و يا آن را برخالف آنچه كه هست تصور مي نمي نمايد، و حق را حق او مشتبه مي

اش بـراي پـذيرش حـق سسـت      كنـد، و اراده  يا درك حقيقـتش بـه شـدت كـاهش پيـدا مـي      
دارد، و غالبـاً   ورزد و باطل را دوست مـي  گردد، و با حق و حقيقت و مصلحت عداوت مي مي

  نمايد. ها تحقق پيدا مي ها هردوي اين موضوع در آن بسياري از آدم
شـوند، گـاهي بـا تعبيـر شـك و       به همين خاطر از امراض و عوارضي كه بر قلب وارد مـي 

  در اين آيه:» مرض«شود همانگونه كه مجاهد و قتاده كلمه  ريب تعبير مي

﴿’ Îû ΝÎγÎ/θè= è% ÖÚz÷   ]10: ة[البقر ﴾∆£

  .»هايشان بيماري است در دل«
  شك و ترديد معني كرده اند.

  فرمايد: را به شهوت زنا تفسير كرده اند، مانند: اين آيه كه مي» مرض قلب«گاهي هم 

﴿yìyϑ ôÜ uŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû ÏµÎ7 ù= s% ÖÚt� tΒ﴾ ]32: األحزاب[  

  .»هايشان بيماري است. طمع نكند تا كسي كه در دل«
  اولي: مرض شك

  دومي: مرض شهوت است.
مـاري بـه وسـيله    شـود، امـا مـرض و بي    صحت و سالمت به وسيله مشابه و همانند حفظ مي

  گردند. مخالف و ضدشان برطرف مي
در واقع بيماري به وسيله اسبابي هماننـد اسـباب خـود تقويـت شـده و بـه وسـيله ضـد آن         

هـا حفـظ شـده و بـه      گردند. و صحت و سالمتي به وسيله اسباب مشابه اسـباب آن  برطرف مي
  رود. ها از بين مي مخالف آن وسيله

وسيله چيزهايي مانند: سرما، گرما و كار كه بدن انسـان سـالم    از آنجا كه بدن آدم بيمار به
شود. قلب مريض نيز به وسيله اندك امـوري   دهند، دچار درد و عذاب مي را چندان آزار نمي

  ها را ندارد. شود. زيرا توانايي مقابله با آن اش بيشتر مي مريضي» ه و شهوتهشب«مانند: 
  كند. ها را هم با قوت و اراده دفع مي دتر از آناما قلب سليم و قوي اموري به مراتب ب
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توان گفت كه هرگاه چيزي همانند سبب بيماري بيماران پديد بيايـد بـر ميـزان     در كل مي
گـردد، و اگـر ايـن اسـباب بـه       شان به ضعف تبـديل مـي   ها افزوده مي شود و قوت بيماري آن

ي هـالك و نـابودي گـام    درستي برطرف نشوند و اسباب رفع بيماري فـراهم نگـردد بـه سـو    
  دارند. برمي

  خالصه حال قلب:

  شود. قلب نيز همچون جسم دچار بيماري مي -
  شود. شفاي آن از طريق توبه و مراقبت محقق مي -
كـردن آن معرفـت، ذكـر و     شود، و تنهـا راه پـاك   قلب نيز همچون آينه گردآلود مي -

  اطاعت خداوند است.
» تقـوا «ايـش آن تنهـا بـه وسـيله     شـود، و پوشـش و آر   قلب همچون جسم عريـان مـي   -

  پذير است. امكان
توحيـد، توكـل، إنابـه،    «شـود، و خـوراك آن    قلب همچون بـدن گرسـنه و تشـنه مـي     -

  خداوند است.» خدمت و محبت



  
  
  
  
  

  بخش چهارم:

  هاي جلوگيري از تسلط نفس بر قلب راه



  فصل يكم:
  منشأ امراض قلب

  بردن به خداوند از شر نفس: پناه

  هاي بعدي است. اي براي بخش ن پايه و قاعدهاين بخش همچو
هـا   هايي است كـه قلـب بـه آن    منشأ تمامي بيماري» نفس اماره«الزم به يادآوري است كه 

و پيش از  ءاضگردند، و به ديگر اع شوند. و تمامي عوامل فاسدكننده قلب به آن برمي مبتال مي
  نمايد. ها به قلب سرايت مي همه آن

  فرمود: هايش غالباً مي ه صحبتدر مقدم �رسول خدا 
» ـــهِ  اْلَحْمـــدَ إنـــهِ  َونـَُعـــوذُ  َوَنْســـتَـْغِفُرهُ  ونســـتهديه َنْســـَتِعيُنهُ  ِللُفِســـَنا ُشـــُرورِ  ِمـــنْ  بِالل  َوَســـيَئاتِ  أَنـْ

  .)1(»...َأْعَمالَِنا
جـوييم، و طلـب بخشـش     طلبيم و هدايت مي ستايش خاص خداوند است، از او ياري مي«
  »بريم... از شر و شرارت نفس خويش و كردارهاي بدمان به خداوند پناه مينماييم و  مي

  در مسند ترمذي از حصين بن عبيد روايت شده كه:
  »پرستي؟ حصين چند خدا را مي«به من فرمود:  �شدنم رسول خدا  پيش از مسلمان«

  گفتم: هفت خدا در زمين و يك خدا در آسمان.
  »د و هراس داري؟ها امي از كداميك از آن«فرمود: 

  گفتم: به آن خدايي كه در آسمان است.
  ».اسالم را قبول كن! تا چيزهاي مفيدي را به تو بياموزم«فرمود: 

  پس از آن كه ايمان آوردم، فرمود:
  ».بگو: خداوندا! راه رشد و صراط مستقيم را به من بنمايان، و مرا از شر نفسم مصون بدار«

هـاي كـردار و گفتـاري كـه از آن      نفس و از شر و زيانبه طور كلي از شر  �رسول خدا 
برد. اين كه از شر نفـس   ها به خداوند پناه مي ها و مجازات آن آيند و پيامدها، سختي پديد مي

  برد، به خاطر دو احتمال بوده است. و اعمال هردو به خداوند پناه مي

                                           
  ) و اصحاب سنن.2118ابوداود ( -1
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ين نوع از اعمال به تو يكم: از باب اضافه نوع به جنس خويش است، يعني خداوند از شر ا
  برم. پناه مي

ــان      ــكل و زي ــار مش ــاحب آن را دچ ــه ص ــت ك ــالي اس ــازات اعم ــور از آن مج دوم: منظ
  گردانند. مي

براساس احتمال اول، رسـول خـدا از صـفت و خلصـت نفـس و عملكـرد آن بـه خداونـد         
  متوسل شده است.

  د پناه برده است.ها به خداون ها و اسباب آن اي احتمال دوم، از مجازات و بر پايه
  آيد. بدين صورت كردار بد نيز جزء شر نفس به شمار مي

آيا اين دعاي او بدان معناست كه خداوندا! از مجازات اعمالم كه مرا ناخوشايند است. به 
  برم. يا از نفس كردارهاي بدم؟ تو پناه مي

يـزي بـه جـز    ظاهراً معني اول مرجح است، زيرا استعاذه از كردار بد پـس از وقـوع آن، چ  
بردن به خداوند از مجازات و عواقب آن نيست، هرچنـد كـه عـين امـر واقـع و موجـود را        پناه

  توان رفع و برطرف كرد. نمي

  حجاب ميان قلب و خالق آن:

همه سالكان و پويندگان طريق الي اهللا علي رغم اختالف روش و تفـاوت طريـق، در ايـن    
ي راه وصول سالك به معبود حق است، و تنها  نندهك مورد اتفاق نظر دارند كه نفس اماره قطع

توان طريق توحيد و عبـادت خـالص    پس از تضعيف و سركوبي و مخالفت با آن است كه مي
  را براي وصول به رضايت معبود و كسب سعادت ابدي ادامه داد.

  شوند: زيرا مردم به دو دسته تقسيم مي
تحت فرمان كامل خويش درآورده و اي كه نفس بر ايشان چيره شده و آنان را  دسته  -1

  در راه هالك و نابودي قرار داده است.
اي ديگــر كســاني هســتند كــه بــر نفــس خــويش پيــروز شــده و آن را مطيــع و  دســته  -2

  فرمانبرداري اراده و ايمان خويش گردانيده اند.
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پـذيرد،   گويند: سفر سالكان تنها با پيروزي بر نفس خـويش پايـان مـي    برخي از عارفان مي
گـردد و هـركس كـه مغلـوب نفـس       هركس بر نفس خويش چيره شد، رستگار و سربلند مي

  شود. خويش گرديد، نيست و نابود مي
  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿$ ¨Β r' sù tΒ 4 xösÛ ∩⊂∠∪ t� rO# u uρ nο4θuŠptø: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ∩⊂∇∪ ¨β Î*sù tΛÅspgø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑø9 $# ∩⊂∪ $ ¨Β r&uρ ôtΒ t∃%s{ 

tΠ$ s)tΒ  ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø&̈Ζ9 $# Çtã 3“ uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ ¨β Î*sù sπ̈Ψpgø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑø9   ]41 – 37[النازعات:  ﴾∪⊆⊇∩ #$

اما آن كسي طغيان و سركشي كرده و زنـدگي دنيـا را (بـر آخـرت) تـرجيح داده، قطعـاً       «
ود را از هـوي  جايگاه او دوزخ است. اما آن كسي كه از مقام خداوند خود ترسيده و نفس خ

  .»و هوس باز داشته، قطعاً جايگاه او بهشت است
دادن دنيـا بـر    اي است كه انسان را به سركشي و نافرمـاني و برتـري   به گونه» نفس«طبيعت 

  كند. آخرت وسوسه مي
  فرمايد. اما خداوند مهربان انسان را به هراس از خود و مقابله با هواهاي نفساني دعوت مي

گيـرد، گـاهي بـه سـوي يكـي و گـاهي بـه طـرف          رد خطاب قرار ميقلب از دو جهت مو
  شود. ينه ابتالء و آزمون از اينجا ناشي ميمكند. ز ديگري تمايل پيدا مي

  صفات نفس يا صفات نفوس:

خداوند در قرآن نفس را به سه صفت توصيف فرموده است: نفس مطمئنه، نفـس امـاره و   
  »نفس لوامه

يكي است و داراي اين سه اوصاف و حاالت است؟ يا ايـن  در اين مورد كه آيا نفس تنها 
  باشد، اختالف نظر وجود دارد. كه هر انساني داراي سه نفس اماره، لوامه و مطمئنه مي

  رأي اول: رأي فقها و متكلمين و اكثريت اهل تفسير و نظر عارفان اهل تحقيق است.
  رأي دوم: رأي اكثريت اهل تصوف است.
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رسيم كه اساساً اختالفي ميان  طرفانه موضوع به اين نتيجه مي ررسي بياما پس از تحقيق و ب
به اعتبـار ذات خـود يـك نفـس و بـه اعتبـار       » نفس«طرفداران اين دو رأي وجود ندارد، زيرا 

  اوصاف و احوال آن سه نفس است.
هرگاه ذات آن را مورد توجه قـرار بدهيـد، نفـس يكـي اسـت. و چنانچـه آن را از زاويـه        

  احوالش نگاه نماييد. نفس انسان سه گونه اند. اوصاف و
برم كه منظور برخي از صوفيان آن باشد كه هر انساني داراي سه نفس قـائم بـه    گمان نمي

ذات و مستقل و هريك در حد و حقيقت با ديگري همسان باشد. و هرگاه انساني بميـرد، سـه   
  نفس و روح مستقل و جداي از هم قبض شده باشند.

خداوند نفس را ذكر فرموده و آن را به صاحب آن نسبت داده، بـا لفـظ مفـرد     زيرا هرگاه
آن را بيان فرموده و در ساير موارد نيز به همين صورت است و حتي در يك مورد هم الفاظي 

را نياورده است و اگر به صورت جمع آورده » انفسه«و» انفسك«و» نفوسه«و » نفوسك«مانند: 

#﴿ شده باشد مانند: sŒÎ) uρ â¨θà& ‘Ζ9 $# ôM y_Íiρã— ∩∠∪﴾  :7[التكوير[  

  .»كنند ها باهم پيوند پيدا مي ها و جسم آنگاه كه دوباره جان«
  ها است. منظور از آن عموم نفس

هـاي آنـان بـا     اگر هم به صورت جمع آورده شده باشد، به جمع اضـافه شـده يعنـي نفـس    
  فرمايد: مي �هاي شما. همانگونه كه رسول خدا  نفس
ُفُسَنا اِإنمَ «   .)1(»اللهِ  بَِيدِ  أَنـْ
  ».هاي ما تنها در اختيار خداوند است نفس«

بود حتي اگر در يك مورد هم بوده، خداونـد   اگر هر انساني به تنهايي داراي سه نفس مي
  فرمود. آن را به صورت جمع به مفرد اضافه مي

                                           
  روايت نموده است. 680بخشي از حديثي كه امام مسلم آن را با شماره  -1



  فصل دوم:
  صفات نفوس

  نفس مطمئنه:

داوند حاضر شود، و از ذكر و ياد او آرامش يابـد و بـه   هرگاه نفس در بارگاه با عظمت خ
نفـس  «سوي او توجه نمايد و مشتاق مالقات او شود، و به قربت او الفت گيـرد، چنـين نفسـي    

  شود: است. اين همان نفسي است كه به هنگام مرگ به او گفته مي» مطمئنه

﴿$pκ çJ−ƒr' ‾≈ tƒ ß§ø&̈Ζ9 $# èπ̈Ζ Í× yϑôÜ ßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ ûÉë Å_ö‘ $# 4’ n<Î) Å7În/ u‘ ZπuŠÅÊ# u‘ Zπ̈ŠÅÊó÷   ]28 – 27[الفجر:  ﴾∪∇⊅∩ ∆£

يافته! به سوي پروردگارت بازگرد، در حالي كه خوشـنودي و خداونـد    اي نفس آرامش«
  .»نيز از تو خوشنود است

  به معناي نفس مصدقه است.» نفس مطمئنه«گويد:  مي بابن عباس
هاي خداوند ايمـان، اطمينـان و    وعدهگويد: نفس مطمئنه نفس مؤمني است كه به  قتاده مي

  آرامش دارد.
گويد: نفس مطمئنه نفس خاشعي است كه به ربوبيت خداوند يقين پيدا كرده و  مجاهد مي

  آورد، و به رسيدن به حضور او يقين دارد. با كمال ميل به اطاعت و بندگي خداوند روي مي
ايمـان و يقـين دارد و آن را    گويد: نفس مطمئنه يعني نفسي كه به گفتار خداوند حسن مي

  نمايد. تصديق مي
حقيقت اطمينان، آرامش و استقرار از آن نفسي است كـه بـه ذكـر و اطاعـت و ايمـان بـه       

  جويد. خداوند آرامش پيدا كرده، و آرامش خود را در چيزي ديگر نمي
او نفسي كه به محبت عبوديت و اطاعت از اوامر و دوري از نواهي الهي و عشق به ديـدار  

و تصديق حقايق اسماء و صفاتش روي آورده و اطمينان و آرامش پيدا كـرده، مـدام در پـي    
را به عنوان پيامبر  �كسب خوشنودي خداوند است، اسالم را به عنوان دين و حضرت محمد

بودن خداوند در محاسـبه و   برگزيده، ايمان و يقين پيدا كرده و به قضا و قدر خداوند و كافي
  و يقين دارد. مراقبه ايمان
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و صاحب همه امور » رب وإله ومعبود ومالك ومستعان«به اين حقيقت يقين پيدا كرده كه 
همتـا و آفريـدگار    نياز نيست، خداونـد تنهـاي بـي    زدن از او بي و مرجع او كه حتي يك چشم

  شنوا و بينا و آگاه است.

  نفس اماره:

رمـاني و ناپرهيزكـاري در مقابـل    نفس اماره: يا نفس سركش و بسـيار دسـتوردهنده بـه ناف   
دارد  قرار دارد، نفس اماره صاحب آن را به همـه آنچـه كـه خـود دوسـت مـي      » نفس مطمئنه«

  نمايد. هاي ناروا ترغيب مي دهد و او را براي تبعيت از باطل و افتادن به دنبال كشش دستور مي
اعـت كنـد او را بـه    هاست، اگر انسان از آن اط ها و بدي نفس اماره سرچشمه تمامي تباهي

  كند. ها راهنمايي مي ها و پلشتي سوي ارتكاب همه زشتي
يعني بسيار امركننده به بدي را آورده، نـه  » اماره بالسوء«خداوند متعال در مورد آن صفت 

هاسـت، مگـر    ها و فريبكاري و امركننده تنها، زيرا طبيعت و عادت نفس همين امركردن» آمر«
را پاك و تزكيه كند، در ايـن صـورت اسـت كـه او را بـه خيـر و        كسي كه توانسته باشد، آن

خواند و اين هم از نعمت رحمت و هدايت الهي اسـت، زيـرا اسـاس كـار نفـس       نيكي فرا مي
  كشانيدن انسان به گرداب گناه و منجالب معصيت است.

نفس در اصل ظالم و جاهل آفريده شده، و عدالت و دانش و دينداري براي آن از طريـق  
شود، اما اگر راه رشد، تعـالي و تزكيـه    و هدايت آفريدگار فرا راه آن قرار داده مي روردگارپ

  ماند. نماياند، همچنان بر ظلم و جهل خود باقي مي را به او نمي
عامل اصلي فراخواني فراوان و مداوم نفس به نافرماني خداوند ناشي از ستمگري و ناداني 

اوند نبود، حتي يك نفر هم نفس خـويش را پـاك و   اوست. اگر فضل، رحمت و هدايت خد
  كرد. تزكيه نمي

» اصـالح و تزكيـه  «هرگاه خداوند بـه آن اراده خيـر بفرمايـد، آگـاهي و ارادة او را بـراي      
نمايد. و هرگاه در مورد او اين چنين خواسـتي نداشـته باشـد، او را بـه همـان حـال        تقويت مي

  گذارد.  يده شده باقي ميستمگري و ناداني خويش كه براساس آن آفر
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گـردد. و   عامل ستم يا جهالت است يا حق ناپذيري كه اين هم در اصل بـه جهالـت برمـي   
دادن فـراوان آن بـه بـدي و نـاروايي      ي جهالت است، به همين خاطر فرمان حق ناپذيري الزمه

  الزمه و جزو طبيعت آن است، مگر آن كه مشمول رحمت هدايت خداوند بگردد.
خـويش بـر هـر    » معبـود واحـد  «شود كه ضرورت اطاعت انسـان از   ب معلوم ميبدين ترتي

ضرورت ديگري برتري دارد و با هيچ نياز و ضرورت ديگري قابل مقايسه نيسـت. و چنانچـه   
نهادن رحمت و توفيق و هدايت خود را از او دريـغ بـدارد،    خداوند به اندازه يك چشم بر هم

  نخواهد داشت.سرانجامي به غير از هالك و نابودي 

  نفس لوامه:

به معناي مالمت » اللوم«به معناي تلون و تحول يا » تلوم«در مورد ريشه اين كلمه كه آيا از 
  است، اختالف نظر وجود دارد.

  عبارات علماي سلف بر حول محور اين دو معني قرار دارند.
لوامه صـفت  چيست؟ گفت: » لوامه«گفتم: معني  �به ابن عباس«گويد:  سعيد بن جبير مي

  ».گر است نفس مالمت
 گويد: نفس لوامه نفسي است كه به خاطر آنچه از دست داده دچار ندامت شده مجاهد مي

  و خود را مورد مالمت قرار دهد.
گويد: نفس لوامه نفسي است كه گاهي به سوي شر و گاهي به سوي خير تمايـل   قتاده مي

  كند. پيدا مي
  كه: نقل نموده است �عطاء از ابن عباس

دهند. انسان خوب بـه خـاطر آن    ها خود را مورد مالمت قرار مي در روز قيامت همه نفس«
هاي خويش نيفزوده و انسان بد به خاطر آن كه تا آخر عمر از بدي دسـت بـردار    كه بر خوبي

  دهند. نبوده، هريك خود را مورد سرزنش و مالمت قرار مي
من در هر شرايطي خـود را مـورد مالمـت    گويد: سوگند به خداوند، نفس مؤ حسن نيز مي

شـمارد، امـا آدم فـاجر و     ها و اعمـالش مقصـر مـي    دهد، و خود را در مورد مسؤوليت قرار مي
  دهد. بدكار به بدكاري خود ادامه داده و به هيچوجه خود را مورد عتاب قرار نمي
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و مالمت » لوم«ز ا» لوامه«ي  آنچه بيان شد نظرات كساني بود كه نظر ايشان بر اشتقاق كلمه
  است.

را به خاطر تلون و تغيير مداوم آن و عدم استقرارش بر يك وضع » لوامه«اما كساني ديگر 
  دانند. مي» تلوم«و حال، از ريشه 

ظاهراً معناي مورد نظر جمع اول مرجح و مشخص است، زيرا اگـر لوامـه بـه معنـي بسـيار      
شـد. امـا ايـن معنـا      گفته مـي » متلونه و متردده« مانند:» متلومه«تغييركننده بود، بايد به جاي آن 

جزو لوازم معني اولي است. زيرا به خـاطر تغييـر و تلـون و عـدم ثبـاتش كارهـاي نـاروايي را        
دهـد، يعنـي تغييـر و تحـول از لـوازم       شود، و سپس خود را مورد مالمت قرار مـي  مرتكب مي

  مالمت و تلوم است.

  تغيير و تحول نفس:

ممكن است در طول سـاعات شـبانه روز    واهي هم مطمئنه است. حتينفس آدمي اماره، گ
ها به غلبه و بيشـتربودن   هر ساعتي بر يكي از آن حاالت قرار داشته باشد، و حكم در مورد آن

  ها بستگي دارد. يكي از آن
  توصيف آن به مطمئنه نوعي تعريف و تمجيد -
  توصيف آن به اماره، نوعي توهين و تحقير -
لوامه، هم مشمول مدح و هم مشمول ذم با توجـه بـه مـواردي اسـت     و توصيف آن به  -

  دهد. ها مورد مالمت قرار مي كه خود را به خاطر آن



  فصل سوم:
  معالجه بيماري قلب از طريق محاسبة نفس

  ي بيماري قلب: معالجه

شـدن آن بـه وسـيله نفـس امـاره       منظور از معالجه قلب، معالجه و مداواي بيمـاري مغلـوب  
  لجه اين بيماري باطني از دو طريق ممكن است:است، معا

 محاسبه -1

  تمخالف -2
زيرا غفلت از محاسبه نفس و موافقت و اطاعت از اوامر آن زمينـه مـرگ معنـوي قلـب را     

  كند. فراهم مي
روايت كرده اند،  �اي ديگر از محدثان از شداد بن اوس در حديثي كه امام احمد و عده

  ند:فرموده ا �آمده است كه رسول اهللا 
 َعلَـى َوَتَمنـى َهَواَهـا نـَْفَسـهُ  أَتْـبَـعُ  َمـنْ  َواْلَعـاِجزُ  اْلَمـْوتِ  بـَْعـدَ  ِلَمـا َوَعِملَ  نـَْفَسهُ  َدانَ  َمنْ  اْلَكيسُ «
  .)1(»اللهِ 

آدم زيرك و هوشيار كسي است كه نفس خويش را محاسبه و مهار نمايد و براي پس از «
از هواهاي نفساني پيروي كنـد و بـه (مغفـرت)    مرگش كار كند، و آدم ناتوان كسي است كه 

  ».خداوند اميدوار باشد

  گفتار گذشتگان در مورد محاسبه نفس:

  نقل نموده كه گفته است: باز عمر بن خطاب  رحمه اهللا امام احمد بن حنبل
حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا، وزنــوا أنفســكم قبــل أن توزنــوا، فإنــه أهــون علــيكم فــي «

  .»تحاسبوا اليوم وتزينوا للعرض األكبر يومئذ تعرضون ال تخفي منكم خافية الحساب غدًا ان
پيش از آن كه مورد بازخواست قرار بگيريد، نفس خود را مورد بازخواست قرار دهيد! و «

پيش از آن كه مورد سنجش قرار بگيريد خود را بسنجيد! اگـر امـروز حـال و وضـع خـود را      
تر خواهد بود، و خود را براي  شدن فردايتان بر شما آسان تمورد بررسي قرار بدهيد. بازخواس

                                           
  ).426) و ابن ماجه، (2459ترمذي ( -1
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همايش روزي بزرگ (قيامت) آراسته كنيـد! در آن روز حضـور پيـدا خواهيـد كـرد و هـيچ       
  ».چيزي از شما پنهان باقي نخواهد ماند

يـابي كـه    هيچ انسان اهل ايمـاني را نمـي  « روايت نموده كه: �همچنين از حضرت حسن 
بازخواست قرار ندهد و از خود نپرسد كه چرا چنان گفـتم؟ و چـرا چنـين    نفس خود را مورد 

چيزي را خوردم و يا نوشيدم؟ اما آدم اهل فسق و فجور بدون آن كه خود را مـورد سـئوال و   
  ».دهد بازپرسي قرار بدهد، راه گمراهي خويش را همچنان ادامه مي

%šχ﴿ در مورد اين فرموده خداوند: رحمه اهللا قتاده x. uρ …çνã� øΒ r& $WÛã� èù ∩⊄∇∪﴾  :28[الكهف[  

  .»و همه كار و بارش افراط و تفريط است«
گفته است كه يعني نفس خود را تباه نموده و فريب خورده و در عين حال دين خود را از 

  دست داده و دو دستي دنيايش را چسپيده است.
  گفته است: رحمه اهللا حسن 

د، در خيـر و سـالمت بـاقي خواهـد مانـد، و بـا       اگر انساني داراي اندرزگويي دروني باش«
  ».همت و اراده تمام محاسبه خويش را فراموش نخواهد نمود

  ميمون بن مهران گفته است:
ي خويش خواهد كرد كه به همان صورت  تنها زماني انسان به راستي پرهيزكاري را پيشه«

مـورد پـرس و جـو و    دهد، نفـس خـويش را نيـز     شريك نا اهل خود را مورد محاسبه قرار مي
بازخواست قرار بدهد. به همين دليل است كه گفته شده: نفس همچون شريك خـائن اسـت،   

  ».ي تو را حيف و ميل خواهد كرد اگر مراقبش نباشي سرمايه
  ميمون بن مهران همچنين گفته است:

انسان اهل تقوا بيشتر از آن كه مراقب زورگويي حاكم ستمكار و شريك بدكار باشد، از «
  ».كشد نفس خود حساب مي

  امام احمد بن حنبل از وهب روايت نموده كه:
در مكتوبات آل داود آمده است: حق آن است كه آدم عاقـل از چهـار سـاعت در عمـر     «

  خويش غفلت ننمايد:
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 ساعتي كه در آن به ذكر و مناجات با خداوند مشغول شود. -

 ساعتي كه در آن نفس خويش را مورد محاسبه قرار بدهد. -

هـاي يكـديگر    اعتي كه با دوستان دلسوز و صادق خويش براي بيان عيوب و ضعفس -
 خلوت نمايند.

ساعتي كه در آن همه لذايذ و امور مطلوب نفس خويش را ترك كند، زيرا ايـن كـار    -
نمودن قيام به اداي آن سه مورد قبلـي يـاري داده و بـراي     در اين ساعت او را به عملي

  .)1(»آيد به حساب ميقلب او نوعي گردش و تفريح 
شد و انگشت خود را بر روي شـعله   گويند: احنف بن قيس گاهي به چراغ نزديك مي مي
  گفت: نهاد و به خود مي آن مي

حنَيف سوزش آتس را بچش! چرا فالن روز فالن گناه را مرتكب شدي؟ چرا فـالن روز  «
  »فالن كار ناروا را انجام دادي؟

اي به يكي از كارگزاران خـود يـادآوري    در نامه همارضي اهللا عنحضرت عمر بن خطاب 
 در شرايط رفاه و سالمتي و قبل از قرارگرفتن در شرايط سخت نفس خود را مـورد «نمود كه 

محاسبه قرار بده! زيرا هركس در شرايط آسودگي و قبل از فرارسـيدن شـرايط سـخت نفـس     
واهد گرديد و ديگران به او بخش خ خود را مورد محاسبه قرار بدهد، وضع و حال او رضايت

غبطه خواهند خورد. اما هركس كـه زنـدگي دنيـوي و اهـواء نفسـاني او را از محاسـبه نفـس        
  ».بازدارد، دچار ندامت، حسرت و خسران خواهد شد

  فرمايد: مي رحمه اهللا حسن 
انسان اهل ايمان به سختي مراقب نفس خويش است، در جهـت رضـايت خداونـد آن را    «

ي كساني آسان خواهد بود كه در  دهد، در قيامت بازخواست و محاسبه قرار مي مورد محاسبه
  دنيا نفس خويش را مورد بازخواست قرار داده باشند.

اما در قيامت محاسبه كساني بسيار سخت خواهد بود كه در دنيا مغلوب نفس خويش شده 
  ».و از محاسبه آن غفلت ورزيده اند

                                           
  رواه ابوحاتم و ابن حبان مرفوعاً. -1



    

  86  هاي جلوگيري از تسلط نفس بر قلب راه -بخش چهارم
  

گويـد: بـه    برانگيز و لـذتبخش مواجـه شـود. مـي      شگفتي هرگاه انسان اهل ايمان با چيزي
نظر خواهم كـرد. و   خداوند سوگند عالقه و اشتهايت را دارم و به تو نيازمندم! اما از تو صرف

  هيچگاه به خاطر تو خداوندم را نافرماني نخواهم نمود.
كـردم؟  گويد: چرا چنين  نمايد مي اما هرگاه در مورد كوتاهي به نفس خويش مراجعه مي

  گردم! مرا چكار به اين كارها! سوگند به خداوند! بار ديگر به اين كار برنمي
اهل ايمان آناني هستند كه قرآن دست ايشان را گرفتـه و از نابوديشـان جلـوگيري نمـوده     

  است.
داننـد كـه مـدام در انديشـه آزادي      اهل ايمان در اين جهان خود را همچـون اسـيراني مـي   

  خويش هستند.
كند و به  هايشان به ذكر و ياد خداوند آرامش پيدا نمي راستين آناني هستند كه دلمؤمنين 

  كنند. غير از او به چيزي دلبستگي و وابستگي پيدا نمي
دانند در مورد شنيدن، ديدن، گفتن و اعمـال و   هايي هستند كه به يقين مي اهل ايمان همان

  رفت.كردار خويش مورد بازخواست و محاسبه قرار خواهند گ
  گويد: مالك بن دينار مي

گويد: تو مگر فالن كردار ناروا را انجـام   س خويش ميفخداوند كسي را كه خطاب به ن«
كند و به تبعيت  گيرد و لگامش مي ندادي و فالن گفتار ناپسند را نگفتي؟ سپس بيني آن را مي

  ».گرداند ي او ميي خود را رهبر و راهنما نمايد و ايمان و اراده از كتاب و سنت ملزم مي

  مثالي براي كيفيت محاسبه نفس:

پيشتر نفس را به شريك تجاري غير قابل اعتماد تشبيه كـردم. همانگونـه كـه اوالً: پـس از     
هدف از شراكت كه حصـول سـود    ومسؤوليت شراكت از سوي شريك است  ,مراعات حق

و ســوم:  ,دامات اوو در مرتبـه دوم: مراقبـت از تصــرفات و اقـ    نمايــد، اسـت، تحقـق پيــدا مـي   
هـايي اسـت كـه     و چهارم: جلوگيري از تكـرار خيانـت   ,نمودن اقدامات حسابرسي و مشخص

  احياناً مرتكب شده باشد.
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گانـه كـه    نفس نيز به همين صورت است، ابتـدا در ارتبـاط بـا محافظـت از اعضـاي هفـت      
اشـد، زيـرا   ب ها حفظ سرمايه است و بعد از آن كسب سود و منفعت مطرح مي محافظت از آن

  كسي كه داراي سرمايه نيست چگونه انتظار سود را دارد؟
و... كـه   )1(آن اعضا و جوارح هفتگانه عبارتند از: چشم، گوش، دهان، عورت، دست و پا

هـا   باشـند، هـركس در مـورد محافظـت از آن     مركب و وسايلي براي شقاوت يـا سـعادت مـي   
ها محافظـت كنـد از    شود و هركسي از آن هايي مي كوتاهي نمايد. دچار مشكالت و بدعاقبتي

ها اساس همه خير و مصـالح و   خير و سعادت خويش محافظت كرده است. در واقع حفظ آن
  شدن به همه شر و مفاسد است. اهمالشان به معناي مبتلي

≅﴿ فرمايـد:  خداوند متعال مي è% šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r& (#θÝà x& øts† uρ óΟ ßγy_ρã� èù﴾ 
هـاي   به مؤمنين بگو كه چشمان خود را فرو بنهند (و سر بـه زيـر باشـند) و عـورت    « ]30[النور: 

  .»(از زنا) حفظ كنند خود را

﴿Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $�mt� tΒ ( y7 ¨Ρ Î) s9 s−Ì� øƒrB uÚö‘ F{$# ∅s9 uρ xYè= ö6s? tΑ$t6Ågø: $# ZωθèÛ ∩⊂∠∪﴾ 
را  زمين داتواني نميچرا كه تو نه و متكبرانه راه مرو! بر روي زمين مغرورا« ]37: اإلسراء[

  .»ها برسي بشكافي و به بلنداي كوه

ــي ــين م ــد: همچن #Ÿωuρ ß﴿ فرماي ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à& ø9 $# uρ ‘≅ ä. 

y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪﴾ ]36: اإلسراء[  

روي مكن! بيگمان كه چشم و گوش و دل همه مـورد   يزي كه از آن ناآگاهي دنبالهاز چ«
  .»گيرند بازخواست قرار مي

﴿≅ è% uρ “ÏŠ$t7 ÏèÏj9 (#θä9θà)tƒ ÉL©9 $# }‘Ïδ ß|¡ômr&﴾ ]53: اإلسراء[  

  .»ها را بگويند به بندگانم بگو كه بهترين و زيباترين سخن«

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪﴾ ]70: األحزاب[  

                                           
  مؤلف فقط شش عضو را ذكر كرده است. -1
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اي كســاني كــه ايمــان آورده ايــد، از خداونــد پــروا كنيــد، و ســخن صــحيح و ســنجيده «
  »بگوييد!

pκ$﴿ فرماينـد:  همچنين در سوره الحشر مي š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®? $# ©! $# ö� ÝàΖ tFø9 uρ Ó§ø& tΡ $̈Β 

ôM tΒ £‰ s% 7‰ tóÏ9﴾  :18[الحشر[  

اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خداوند پـروا كنيـد، و هـركس نگـاه كنـد كـه بـراي        «
  .»اي را اندوخته است فرداي (قيامت خود) چه توشه

ي  اگر انسان بر نفس خود در مورد چگـونگي اتسـافده از اعضـا سـخت بگيـرد بـه مرحلـه       
دخل و تصرفات نفس را در مورد استفاده  شود كه به هيچوجه نبايد مراقبت و نظارت وارد مي

از اعضا مورد اهمال قرار بدهـد، زيـرا اگـر يـك لحظـه هـم از آن غفلـت ورزد، قطعـاً نفـس          
شود، اگر هرچه بيشتر از مراقبت از آن غفلت كند نفس نيز بيشتر مرتكـب   مرتكب خيانت مي

به هر صـورت كسـي    شود. شود و كار به نابودي قلب و اعضا كشيده مي انحراف و خيانت مي
كه احساس نقص و سود و منافع معنوي نمود، بايـد بـه مرحلـه محاسـبه و بررسـي نفـس وارد       

  شود.
شـود، هرگـاه در    پس از محاسبه و حسابرسي است كه حقيقت سود و زيان بر او معلوم مي

مورد زيان و مفاسد يقين پيدا كرد، همانگونه كه شريك خاطي بايـد خيـانتي را كـه مرتكـب     
 داري و محافظت و مراقبت در آينـده،  جبران نمايد، آن را جبران كند و نفس را به امانت شد.

  ملزم نمايد.
اما نبايد فراموش كرد كه در مورد فسخ شراكت با نفـس انسـان صـاحب اختيـار نيسـت و      

توانـد نفـس    باشـد، يعنـي نمـي    هيچ راهي براي قطع همه پيوندهايش با آن براي او ممكن نمي
جايگزين آن بنمايد، و در نتيجه تنها چاره او مراقبـت و محاسـبه از آن و پرهيـز از    ديگري را 

  غفلت در مورد تصرفات آن است.
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  كند: آنچه كار محاسبه نفس را آسان مي

دهنـد، شـناخت و    يكي از اموري كه در كار محاسـبه و مراقبـه نفـس انسـان را يـاري مـي      
ا به مراقبه و محاسبه نفس بپردازد، بيشتر خـود  معرفت است كه اگر هرچه بيشتر در زندگي دني

گرداند، و اگر امروز كه محاسبه آن در اختيار خود اوست  را به آسايش و سعادت نزديك مي
خاطر خواهد بود، امـا   از آن غفلت ننمايد، فردا كه كار محاسبه به دست خداوند افتاد، آسوده

  تر خواهد شد. اي قيامت كار بر او سختبه هر اندازه كه امروز در مورد آن غفلت كند، فرد
يابي به سعادت ابدي در بهشت  همچنين آگاهي از اين موضوع كه سود آن تجارت دست

شدن به دوزخ و محروميت از مالقات  نمودن به خداوند مهربان است، و زيان آن داخل و نگاه
، محاسـبه نفـس   پروردگار خويش است، اگر كسي در اين مورد ايمان و اطمينان داشته باشـد 

  تر خواهد بود. خويش در زندگي اين جهان بر او آسان
هاي اهل ايمان، عزم و اراده كه به دنياي پس از مرگ بـاور يقينـي    حق آن است كه انسان

هـاي آن   دارند، از محاسبه و مراقبه نفس خويش غافل نشوند و همه حركات و سكنات و گام
  ند.را تحت كنترول و نظارت شديد خويش درآور

هـا،   توان بـه وسـيله آن   آيند كه مي هاي عمر گوهر گرانبهايي به شمار مي هرلحظه از لحظه
  هاي پر از ناز و نعمت و ماندگار بهشت را خريدار كرد. خانه

نمودشان در برابر چيزهايي كه به غير از زيـان، تبـاهي و    نمودن لحظات عمر يا معامله ضايع
هاسـت، و تنهـا    خردترين انسـان  ترين و بي ترين، احمق لنابودي حاصلي ندارند، فقط كار جاه

  و ندامت است كه به اين حقيقت پي خواهند برد.» تغابن«در روز 

﴿tΠöθtƒ ß‰Éfs? ‘≅à2 <§ø& tΡ $̈Β ôM n= Ïϑ tã ôÏΒ 9� ö� yz #\� ŸÒøt’Χ $tΒ uρ ôM n= Ïϑ tã ÏΒ & þθß™ –Šuθs? öθs9 ¨βr& $yγoΨ ÷� t/ 

ÿ… çµuΖ ÷� t/uρ # J‰tΒ r& #Y‰‹Ïèt/ 3 ãΝà2â‘ Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª! $# …çµ|¡ø& tΡ 3 ª! $# uρ 8∃ρâ u‘ ÏŠ$t7 Ïèø9 $$Î/ ∩⊂⊃∪﴾  :30[آل عمران[  

دارد  بيند. و دوست مـي  روزي كه هركس آنچه را از نيكي انجام داده حاضر و آماده مي«
  .»بود هايي كه انجام داده فاصله زيادي مي كه كاش ميان او و آن بدي



  فصل چهارم:
  ي نفس محاسبه

  نفس دو نوع است: نوع قبل از عمل و نوع بعد از آنمحاسبه 

  محاسبه نفس قبل از عمل و اقدام:

حق آن است كه انسان قبل از تصميم و اراده بـه انجـام كـاري تمـام جوانـب آن را مـورد       
نكـردنش تـرجيح داد، بـه آن اقـدام      نمـودن آن را بـر عملـي    بررسي قرار بدهد و هرگاه عملي

  نمايد.
  مايد:فر مي /حسن بصري 

گيـري بـه انجـام كـاري تمـام جوانـب آن را مـورد         خداوند كسي را كه به هنگام تصميم«
دهد، و بعد از آن اگر براي خدا و مورد رضايت او بود، آن را انجـام دهـد، و    بررسي قرار مي

  ».در غير اين صورت آن را ترك كند، مورد رحمت خويش قرار دهد
  ه و گفته اند:برخي اين كالم او را شرح و توضيح داد

دادن كاري پا پيش گذاشـت و انسـان نيـز قصـد آن را كـرد. الزم       هرگاه نفس براي انجام
  است قبل از عمل و اقدام در مورد آن بينديشد كه آيا آن كار در حد توان او هست يا نيست؟

  ي توانايي او نبود، به آن اقدام ننمايد. اگر در محدوده
بر كند و در مـورد آن بينديشـد و بررسـي كنـد كـه آيـا       اگر در حد توان او بود، بازهم ص

  نكردن آن؟ نمودن آن برايش بهتر است يا عملي عملي
  ندادن آن برايش بهتر بود، از آن خودداري كند. اگر انجام

 كرد كه اقدام به آن برايش بهتر است، براي بار سوم الزم است. در مـورد  اگر هم فكر مي
امل آن كسب رضايت خداوند و اجر اخروي است، يـا هـدف   آن فكر كند كه آيا انگيزه و ع

  يابي به شهرت و نام در ميان مردم است؟ او كسب مقام، مال و دست
اگر هدف او مورد دوم بود از اقدام به آن خودداري كند، هرچند او را به مطلوبش برساند 

 بـر او آسـان   تا نفس او به شرك آلوده نشود و به آن عادت نكنـد، و كـار بـراي غيـر خـدا      –
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شـود،   نگردد، زيرا به هراندازه كه اين كار بر او آسان شود، كار براي خداوند بر او سخت مي
  ترين بار بر دوش خود خواهد دانست. و آن را سنگين

اگر به اين نتيجه رسيد كه كار او براي كسب رضايت خداوند و اجـر اخـروي اسـت، بـار     
ري نيازمند است يا نه، اگر نيازمند همكاري است آيـا  ديگر صبر كند و ببيند. آيا اگر به همكا
  همكاراني براي او وجود دارند يا خير؟

يافت از اقدام به آن كار خودداري كند، و همانگونه كه  اگر همكاري يا همكاراني را نمي
يـابي بـه    در مكه از جهاد (به معناي رويارويي نظامي) با مشركان تا زمان دست �رسول خدا 

  افتن اعوان و انصار خودداري كرد.قدرت و ي
  اما اگر همكاران و ياوراني را يافت به آن اقدام كند.

تنها كساني به موفقيت دست نخواهند يافت كه يكي از آن موارد را مراعات ننماينـد، امـا   
اگر همه آن مراحل مورد مالحظه قرار بگيرند، قطعاً در آن كار موفقيت وجود خواهد داشت. 

رديد، چهار مرحله بودند كه قبل از هر اقدامي نفـس را بايـد در موردشـان مـورد     آنچه بيان گ
  محاسبه قرار داد.

  زيرا قضيه به آن صورت نيست كه انسان هر كاري را كه بخواهد بتواند انجام بدهد.
  دادن آن از تركش براي او بهتر باشد. اي نيست كه انجام هر كار مقدوري هم به گونه

خواهد انجام بدهد، بدين صورت نيست كه حتمـاً در   نيك هم كه مي همه كارهاي خير و
  راستاي رضايت خداوند باشد.

هر كاري هم كه انسان در مورد نيت پاك خود مطمئن است، به صورتي نيست كه بـدون  
  همكاري و ياري ديگران بتواند آن را عملي كند.

و بازخواست قرار بدهد، بر او چنانچه انساني در مورد اين امور نفس خود را مورد محاسبه 
  شود كه چه كاري را انجام بدهد و از اقدام به چه كارهايي خودداري نمايد. معلوم مي
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  محاسبه نفس بعد از عمل و اقدام:

  گردد، خود سه گونه است: نوع دوم كه به محاسبه نفس بعد از عمل و اقدام برمي
تـر   ر مـورد هرچـه بهتـر و خـالص    يكم: محاسبه آن در مـورد عبـادت و كـار نيكـي كـه د     

دادن آن كوتاهي صورت گرفته و آنگونه كـه الزم اسـت حـق خداونـد مراعـات نشـده        انجام
  باشد.

حق خداوند در عرصه عبادت شش چيز اسـت كـه عبارتنـد از: علـم و آگـاهي در مـورد       
آوري دادن آن، و يـاد  ها، اندرز صادقانه ديگران، تبعيت از رسول خدا، هرچـه بهتـر انجـام    آن

  هاي خود در مورد آن. نعمت هدايت الهي و توجه به كوتاهي
نفس خويش را در اين رابطه بايـد مـورد بازخواسـت قـرار داد كـه آيـا آن مراحـل را بـه         

  درستي مورد توجه قرار داده، و در آن عبادت آن موارد را مراعات نموده است يا خير؟
ــوده مــورد  از انجــام هــا بهتــر دوم: نفــس را در مــورد كارهــايي كــه تــرك آن  دادنشــان ب

  بازخواست قرار بدهد.
سوم: در مورد اقدام به كارهاي مباح و عادات نفس خود را مورد بازخواست قـرار بدهـد   

ها را انجام داده و آيا در جهت رضايت خداوند و كسب اجر اخروي بـوده اسـت    كه چرا آن
  يا خير؟

او ماديات و دنياي ناپايدار بوده، آن اگر قصد نيك و درستي داشته سود برده و اگر هدف 
  سود و منفعت را از كف داده است.

  هاي ترك محاسبه نفس: زيان

كـردن امـور نفسـاني و     توجهي به بازخواست و محاسبه نفـس و آزادگذاشـتن و فـراهم    بي
ي هالكـت و نـابوديش را    نمايـد، و زمينـه   تسامح با آن، بدترين ضرر و زيان را به او وارد مـي 

  گرداند. ميفراهم 
 خوردگان است كـه چشـم خـود را در مـورد عواقـب      اين حال و وضع اهل غرور و فريب
شـوند، و بـه عفـو و     گذارند و با شرايط روز همراه مـي  غفلت از محاسبه نفس بر روي هم مي

  رحمت خداوند بيهوده اميد بسته اند.
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گيـرد   آن الفت ميشود، و به  هرگاه كسي آن چنان باشد، ارتكاب معصيت بر او آسان مي
دانـد كـه    شود. اما اگر بـه عقـل و خـرد خـويش بـازگردد. مـي       و ترك گناهان بر او گران مي

پاسداري از اقدامات نفس از آزادگذاشتن آن و حتي گاهي ترك امور مباح و عـادات بـراي   
  او بهتر است.

  گويد: ابن ابي دنيا مي
گفت كه  بن عبيداهللا است، او ميكرد كه او از نسل طلحه  مردي قريشي براي من نقل مي«

كرد او عادت داشـت كـه بـه سـختي نفـس خـود را        نوبه بن صمه در روستاي رقه زندگي مي
  داد. مورد محاسبه و بازخواست قرار مي

او روزي در مورد عمر خويش فكر كرد و ديد كه به سن شصت سـالگي رسـيده اسـت و    
و گفت: واي بر من! اگر هر روز يك روز است، او فريادي كشيد  21600تعداد روزهاي آن 

گناه به محضر خداوند بايد برده شوم!؟ در حالي كه  21600گناه را انجام داده باشم، همراه با 
  ها گناه را انجام داده باشم!؟ ممكن است هر روز ده

  او از شدت اندوه بيهوش بر زمين افتاد و دار فاني را وداع گفت.
  »اي آن جهيدن به سوي بهشت!گفت: خوشا به سعادتت بر يكي مي

  محاسبه نفس در مورد اخالص و متابعه:
  ي اين موضوع بدين صورت است كه: خالصه

انسان در مورد اداي واجبات نفس خود را مورد بازخواست قرار بدهد. اگـر نقصـي و    -
 اشكالي را ديد آن را از طريق جبران يا اصالح اشكاالت آن برطرف كند.

را در رابطه با امور حرام مورد مراقبه و محاسبه قـرار بدهـد،   در كنار آن، نفس خويش  -
هرگاه متوجه شد كه كار ناروايي را مرتكب شده، به وسيله توبه و استغفار و اقـدام بـه   

 كاري نيك آن را جبران نمايد.

در مورد غفلت از خداوند نفس خويش را محاسبه كند، اگـر بـه راسـتي در مـورد آن      -
 ، با ذكر و توجه به خداوند آن را جبران نمايد.دچار اهمال و غفلت شده
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هـاي خـود نفسـش را مـورد      ها و شنيده و ديده ,و رفت و آمد, همچنين در مورد كالم -
ها چي بوده؟ براي چه كسي  بازخواست قرار بدهد، و از خود بپرسد كه هدف او از آن

  ها اقدام كرده است؟ ها را عملي نموده؟ و به چه صورتي به آن آن
دهـد دو   نين در اين مورد يقين داشته باشد كه براي هر كردار و گفتاري كه انجام ميهمچ

  شود: پرونده گشوده مي
 يك پرونده در مورد هدف و انگيزه او -

  دومي در ارتباط با چگونگي و كيفيت آن -
  »اخالص«در پرونده اول از او در مورد 

گفتار و كردارش با شريعت  و در پرونده دوم راجع به چگونگي تبعيت و ميزان سازگاري
  شود. از او پرسش مي

ــي  ــال م ــد متع ــد: خداون /š�În﴿ فرماي u‘ uθsù óΟ ßγ̈Ψ n= t↔ó¡oΨ s9 tÏèuΗ ød r& ∩⊄∪ $¬Η xå (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊂∪﴾ 
داده  پس سوگند به پروردگارت از همه ايشان در مورد آنچه كه انجـام مـي  « ]93 – 92[الحجر: 

  .»اند پرس و جو خواهيم نمود

=n£﴿فرمايد:  همچنين مي t↔ó¡oΨ n= sù šÏ% ©!$# Ÿ≅Å™ö‘ é& óΟ Îγø‹ s9 Î) �∅n= t↔ó¡oΨ s9 uρ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩∉∪ 

£¢Áà) uΖ n= sù Ν Íκ ö� n= tã 5Ο ù=ÏèÎ/ ( $tΒ uρ $̈Ζ ä. šÎ7 Í←!$xî ∩∠∪﴾ ]7 – 6: األعراف[  

ي (در روز قيامت) قطعاً از كسـاني كـه پيـامبران بـه سـوي آنـان روانـه شـده انـد بازپرسـ          «
نماييم و از پيامبران هم پرس و جـو خـواهيم كـرد و از روي علـم و آگـاهي همـه چيـز را         مي

  .»كنيم، زيرا كه ما از كردارشان غافل نبوده ايم برايشان نقل مي

≅Ÿ﴿ فرمايد: و در سوره احزاب مي t↔ó¡uŠÏj9 tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# tã öΝ ÎγÏ% ô‰ Ï¹﴾ ]8: األحزاب[  

  .»ؤال صورت بگيردشان س تا از صديقين در مورد صدق«
شـود، در مـورد كاذبـان چگونـه گمـان       شان سؤال مـي  وقتي كه از صادقان در مورد صدق

  بريد؟ مي
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  گويد: مقاتل در مورد آن آيات مي
در  –يعني پيـامبران   –فرمايد: از ايشان عهد و ميثاق گرفته ايم كه از صادقين  خداوند مي«

  .»شان سؤال كنيم مورد تبليغ رسالت
  گويد: مجاهد مي

پرسد: همچنانكه پيامبران پيام خود را آنگونه كه هست  خداوند از اهل دعوت و تبليغ مي«
  »به مردم رسانيده اند، شما هم پيام و رسالت مرا به مردم ابالغ كرديد يا نه؟

شود، زيرا هم پيامبران و هم مبلغان  اما حقيقت موضوع اين است كه آيه هردو را شامل مي
نند، و از پيامبران در مورد ابالغ رسالت و از داعيان نيز راجـع بـه دعـوت بـه     هردو جزو صادقا

گيرد، و بعد از آن از آناني كه پيام دعوت به ايشان رسـيده   رسالت رسوالن سؤال صورت مي
  شود. در مورد قبول پيام ايشان پرس و جو مي

tΠöθtƒuρ öΝ﴿فرمايــد: همانگونــه كــه خداونــد مــي Íκ‰ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹ sù !# sŒ$tΒ ÞΟ çG ö6y_r& tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩∉∈∪﴾ 
گويـد: بـه    دهـد و مـي   روزي كه خداوند مشركين را مورد خطـاب قـرار مـي   « ]65[القصص: 

  »پيامبران چه پاسخي داديد؟
  گويد: در مورد دو موضوع از گذشتگان و آيندگان سؤال خواهد شد. قتاده مي

 كرديد؟ چه كسي را عبادت مي -

  دعوت پيامبران چي بوده است؟عكس العمل شما در مورد  -
  گيرد. يعني در مورد معبود، عبادت و نعمت هدايت از همه سؤال صورت مي

Ο¢﴿ فرمايد: خداوند متعال مي èO £è= t↔ó¡çFs9 >‹ Í≥ tΒ öθtƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9   ]8[التكاثر:  ﴾∪∇∩ #$

  .»گيريد ها مورد بازخواست قرار مي سپس به طور يقين آن روز در مورد نعمت«
  گويد: ن جرير طبري ميمحمد ب

هايي كه در دنيا از آن برخوردار بوده  فرمايد: بعد از آن در مورد نعمت خداوند متعال مي«
ها به كجا رسيده ايد؟ چگونه  ها چكار كرده ايد؟ به وسيله آن ايد، سؤال خواهد شد كه با آن

  »ها را به دست آورده و به چه صورت مورد استفاده قرارشان داده ايد؟ آن
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  گويد: قتاده نيز مي
هايي  هايي كه به ايشان ارزاني فرموده و مسؤوليت ها در مورد نعمت خداوند از همه انسان«

  ».ها داشته اند، سؤال خواهد نمود كه در مورد آن
  شود، دو گونه اند: هايي كه در موردشان سؤال مي نعمت

اه درست مورد استفاده هايي هستند كه از راه روا به دست آمده و در ر نوع اول نعمت -
 قرار گرفته اند كه آيا شكر خداوند را به خاطرشان به جا آورده است يا نه؟

هايي است كه از راه حرام به دست آمده و در راه حرام مورد استفاده  نوع دوم، نعمت -
ها مورد بازخواست  نمودن از آن آوردن و استفاده قرار گرفته اند كه در مورد به دست

  رند.گي قرار مي
ها در مورد نيروي شنيدن و ديدن و قلب و همه كردار و گفتارهاي خـود   از آنجا كه انسان

  گيرند. مورد محاسبه و سؤال قرار مي

βÎ) yìôϑ¨﴿ فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à& ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã 

Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪﴾ ]هـا در مـورد كـار خـود      به راستي شنيدن و ديدن و دل همه آن« ]36: اإلسراء

  .»گيرند مورد بازخواست قرار مي
يش از روز حساب و كتاب، خود خويشتن را راجـع بـه كـردار و    پحق و شايسته است كه 

  گفتار مورد محاسبه و بازنگري قرار بدهيد.

  وجوب محاسبة نفس:

  فرمايد: اشاره دارد كه مي» به نفسمحاس«اين فرموده خداوند به وجوب و ضرورت 

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©!$# ö� ÝàΖtFø9 uρ Ó§ø& tΡ $̈Β ôM tΒ £‰s% 7‰ tóÏ9﴾  :8[الحشر[  

اي كساني ايمان آورده ايد! از خدا وند پروا كنيد و پرهيزكار باشيد و هركسي نگه كنـد  «
  .»دوخته استاي را ان كه براي فرداي (قيامت خود) چه توشه

فرمايد: هريك از شما فكر كند و ببيند كه چه  يعني خداوند متعال خطاب به اهل ايمان مي
اي را براي قيامت خويش فراهم كرده است؟ آيا اعمال صالحه را انجـام داده تـا اسـباب     توشه
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ينـه ذلـت و   منجات و سعادت او را فراهم نمايند، يا مرتكب اعمال ناروا و معصيت شده كـه ز 
  شقاوتش را آماده كنند؟

  گويد: قتاده مي
يعني فردا تعبير فرموده كه به نزديكي زمـان آن همچـون   » غد«خداوند در اين آيه با كلمه 

  فردا براي امروز اشاره دارد.
خالصه مطلب اين است كه خير، صالح و اصالح قلب تنها از طريق مراقبـه و محاسـبه آن   

  كند. و رهاكردن آن تحقق پيدا مي و شر، تباهي و نابوديش بر اثر اهمال



  فصل پنجم:
  فوائد محاسبه نفس

  نمايد كه عبارتند از: محاسبة نفس بسياري از مصالح را محقق مي

  اطالع از معايب نفس: -1

يكي از فوايد و مصالح محاسبه نفس آگاهي از عيوب آن اسـت. هركسـي كـه از معايـب     
هاي  ميان بردارد، اما هرگاه از نقايص و بيماريها را از  تواند آن نفس خويش مطلع نباشد نمي

آن آگاه گردد، به خاطر كوتاهيش در عبوديت خداوند آن را مورد مالمـت و محاسـبه قـرار    
  خواهد داد.

  نمايد كه فرموده است: نقل مي بامام احمد از ابودرداء 
اداي فقه و معرفت انسان زماني كامل خواهد شـد كـه ديگـران را بـه خـاطر كوتـاهي در       «

وظايف ديني و بندگي خداوند اندرز نموده و مورد مالمت قرار دهد، اما به نفس خويش هم 
هـايش آن را بـيش از ديگـران مـورد مالمـت قـرار        ها و كوتـاهي  توجه كند و به خاطر ضعف

  ».بدهد
  مطرف بن عبداهللا گفته است:

  ».كردم اگر به خاطر معرفت نفس خويش نبود با مردم قطع رابطه مي«
  گفت: خواند، مي مچنين او در دعايي كه در عرفات ميه
  »خداوندا! به سبب من مردم را از خود مران!«

  گويد: بكر بن عبداهللا مزي مي
كردم اگر من در ميان ايشان نبـودم. همـه    نمودم، فكر مي ي عرفات نگه مي وقتي به صحنه«

  ».گرفتند ها مورد مغفرت خداوند قرار مي آن
  است: ايوب سختياني گفته

  ».آيد، شرم دارم خود را از ايشان به شمار بياورم هرگاه از صالحان سخن به ميان مي«
ب و حمـاد بـن   ههنگامي كه سفيان ثوري در لحظات پاياني مـرگ قـرار داشـت، ابواألشـ    

سلمه به عيادت او رفتند، حماد گفت: ابوعبداهللا مگر از آنچه كه از آن هراس داشـتي مصـون   
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روي كـه بـه رحمـت و مغفـرت او      پيشگاه پروردگاري ارحـم الـراحمين مـي   اي؟ تو به  نمانده
  اميدواري؟

كني كسي همچـون مـن از آتـش دوزخ رهـايي پيـدا خواهـد        گفت: اي ابوسلمه! فكر مي
  نمود؟

  »گفت: آري، سوگند به خداوند اميدوارم كه اهل نجات باشي!
ها  كه حتي يكي از آنشناسم  ت از خصال خير را ميفيكصد ص« گويد: يونس بن عبيد مي
  ».يابم را در نفس خود نمي

شـد، هـيچكس    اگـر گنـاه باعـث وزيـدن بـاد و طوفـان مـي       « محمد بن واسع گفته اسـت: 
  ».توانست خود را بر روي زمين نگاه دارد نمي

اگـر مـردم از   «كـرد، او گفـت:    نزد يكي از حاكمان كسي از داود طايي به نيكـي يـاد مـي   
شـدند، هيچگـاه هـيچكس كالمـي را در      قـرار داريـم بـاخبر مـي     بعضي از آنچه كه ما در آن

  ».آورد تعريف ما بر زبان نمي
هركس در هر اوقات و احـوالي نفـس خـود را مـتهم نكنـد و مـورد       « گويد: ابوحفص مي

مالمت قرارش ندهد و در هر شرايطي با آن مخالفت ننمايد و او را به آنچه كه برايش سخت 
گردد، و هركس يكـي از خصـال نفسـاني خـود را      ن و خسران مياست وادار نكند! دچار زيا

  ».مورد تحسين قرار بدهد، نفسش او را نابود خواهد كرد
كشـاند،   اي اسـت كـه او را بـه سـوي پرتگـاه هالكـت مـي        طبيعت نفـس بشـري بـه گونـه    

هـا پيـروي    ، از همـه پلشـتي  آورد هـا روي مـي   دهد، به سوي همه زشـتي  دشمنانش را ياري مي
  گذارد. اي است كه مدام در راه مخالفت گام مي ، و خوي آن به گونهكند مي

هـاي   نعمت و سعادتي كه با هيچ نعمت و سعادت ديگري قابل مقايسه نيست، نجات از دام
ترين مانع ميان خداوند و انسان نفس است. هر  آن است، زيرا بدترين و بزرگ ينفس و بردگ

  دهد. مورد سرزنش و مالمتش قرار ميانساني كه بيشتر آن را بشناسد. بيشتر 
گويد: ابوداود از صلت بن دينـار و او از بقيـه بـن صـهبان هنـاني نقـل        يونس بن حبيب مي

  در مورد معناي آيه زير سؤال شد: لنموده كه از ام المؤمنين عايشه 
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öΝ åκ÷] ÏΒ uρ 7,Î/$y™ ÏN≡u� ö�y‚ø9 $$Î/ ÈβøŒÎ* Î/ «!   ]32[فاطر:  ﴾#$

سپس كتاب (قرآن) را به بندگان برگزيده خود (امت محمدي) عطا كرديم، اما برخي از «
اطر توفيقـات  اي از آنان به خـ  روند، و دسته كنند و گروهي از ايشان ميانه آنان بر خود ستم مي

  .»ها پيشتازند الهي در نيكي
  فرمود: ل حضرت عايشه

فرزندم! آنان اهل بهشتند! پيشگامان در خير و نيكي كسـاني بودنـد كـه در عصـر رسـول      «
هـاي آن   بـودن و برخورداريشـان از نعمـت    به بهشـتي  �كرده و رسول خدا زندگي مي �خدا

هستند كه تا پايان عمر از راه و رسم و  آن عده از اصحابي» مقتصدين«شهادت داده است، اما 
و شـما   1تبعيت نمودند، اما ستمگران بـر نفـس خـويش كسـاني مثـل مـن       �رسول خداسنت 
  ».هستند

خود را جزو ستمگران بر خود به حساب آورده  ل كنيد كه حضرت عايشه مالحظه مي
از رسـول   بود، او گفـت:  ل نزد ام سلمه �است. امام احمد روايت نموده كه عبدالرحمن

  ».برخي از اين مردم پس از مرگم براي هميشه مرا نخواهند ديد« فرمود: شنيدم كه مي �خدا 
عبدالرحمن با نگراني از نزد او خـارج شـد! پـس از سـاعاتي بـار ديگـر بازگشـت و بـه ام         

  دهم بگو كه آيا من از آنان هستم يا نه؟! گفت: تو را به خداوند سوگند مي لسلمه
  .)2(»توانم هيچكس ديگر را تبرئه كنم : نه اما غير از تو نميگفت ل ام سلمه

  گفت: از استاد خويش شنيدم كه مي
گشـايم و در مـورد    اين بوده كه من اين باب را بـر روي خـود نمـي    ل منظور ام سلمه«

 ل نمايم، منظور او اين نبوده كه از ميـان اصـحاب تنهـا عبـدالرحمن     هيچكس داوري نمي
  ».بهشتي بوده است

                                           
  صحح)م( باشد.منين ميؤالبته اين يك نوع تواضع و فروتني از جانب ام الم -1
  .298 – 6بروايت امام احمد در المسند ج  -2
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  مالمت نفس: -2

مالمت نفس به سبب كوتاهي در عبوديت و اطاعت خداوند كـار صـديقين اسـت. و ايـن     
  نمايد. كار گاهي چندين برابر كردار و گفتاري نيك انسان را به خداوند نزديك مي

اي از مـردم بنـي اسـرائيل روز عيـد در      عده« ابن ابي دنيا از مالك بن دينار نقل نموده كه:
هاي خود بودند كه جواني آمده و در كنار او در عبادتگـاه ايسـتاد و گفـت:     اهيكي از عبادتگ

شايسته نيست آدمي همچون من وارد جمع شما بشود! من آدم بدي هستم و فالن و فالن كـار  
  كرد. ام و همچنان از خود بدگويي مي خالف را انجام داده

  ».ان از جمله صديقين استجو نتا اين كه خداوند بر پيامبر ايشان وحي فرستاد كه فال
گويـد: منـذر از وهـب نقـل نمـوده كـه        گويد: محمد بن حسن بن انـس مـي   امام احمد مي

مـردي جهــانگرد هفتـاد ســال خداونـد را عبــادت كـرده بــود. او روزي در پيشـگاه خداونــد      «
  كرد! شمرد، و از بارگاه با عظمت او عذرخواهي مي هاي خود را اندك مي عبادت

ات، بـراي   خداوند به او رسيد كه اين دعا و سخنت از عبادت هفتـاد سـاله  ندايي از جانب 
  »تر بود! تر و محبوب من شيرين

فرمود: من رقيق القلب هستم و  �حضرت عيسي « همچنين امام احمد روايت نموده كه:
  »شمارم! خود شما از من سؤال كنيد! نفس خود را ضعيف مي

  روايت نموده كه:امام احمد از عبداهللا بن رباح انصاري 
نشسـت و   رفت و در ميان ايشـان مـي   داود به ميان بزرگترين اجتماع مردم بني اسرائيل مي«
  ».گفت: خداوندا! با من مسكين در ميان اين مساكين مهربان باش مي

  از عمران بن موسي القصير روايت شده كه گفته است:
  روزي گفت: پروردگارا! كجا تو را جستجو كنم؟ �موسي «

وم، ش اوند فرمود: مرا نزد دل شكستگان بياب! من هر روز مقداري به ايشان نزديك ميخد
  »شدند اگر اين نبود نابود مي
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شـدن   فردي از افراد بني اسرائيل بـراي بـرآورده  « امام احمد آمده است:» الزهد«در كتاب 
  نيازي شصت سال خداوند را عبادت كرد، اما به هدف و مقصود خود نرسيد!

بود، به مقصـد خـود    زي به خود گفت: سوگند به خداوند اگر خير و نيكي در تو مياو رو
  رسيدي! مي

اي را كه نفس خـود را در آن خـوار    همان لحظه شب كسي به خوابش آمد و به او گفت:
تـر بـوده    بيني؟ آن لحظه از عبادت آن شصت سـال تـو بـا ارزش    شمردي و مالمت كردي مي

  ».است

  معرفت خداوند: -3

توان بـه مسـؤليت خـود در برابـر      ي از فوائد محاسبه نفس اين است كه از اين طريق مييك
عبادت او  خداوند معرفت پيدا كرد. زيرا هركس از حق خداوند و مسؤليت خود آگاه نباشد 

  برايش سود چنداني را در بر نخواهد داشت و اثرات آن بسيار اندك خواهد بود.
  نقل نموده كه: �امام احمد 

بـر مـردي گـذر كـرد و او را در حـال دعـا و زاري ديـد! حضـرت          �رت موسي حض«
  گفت: خداوندا! او را مورد رحمت و مهرباني خويش قرار بده! �موسي

هاي خود معرفت نداشته باشد،  خداوند به او وحي فرستاد كه اگر به حقوق من و مسئوليت
  ».نخواهم پذيرفتاگر آنقدر دعا كند تا رودهايش هم پاره شوند، دعاي او را 

ترين و مفيدترين امور توجه به حقوق خداوند بر بندگان خويش اسـت! زيـرا    يكي از مهم
شود كه انسـان نفـس خـويش را مـورد مالمـت قـرار بدهـد و خـوار و          چنين چيزي باعث مي

ضعيفش بشمارد و آن را از تكبر و خود برتر بيني و غرور به كردار خويش خالص گرداند، از 
باب فروتني و تواضع را در برابر خداوند متعال بر روي او بگشايد، و از خود برتر  طرف ديگر

بيني رهايي پيدا كند، و به اين نتيجه برسد كه تنها به وسيله عفو و رحمت و مغفـرت خداونـد   
  نجات پيدا خواهد كرد.
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يكي از حقوق خداوند بر اهل ايمان ايـن اسـت كـه اطاعـت شـود و از فرمـانش نافرمـاني        
صورت نگيرد و ياد گردد و به دست فراموشي سپرده نشود و شكرش به جا آورده شـود و از  

  كفران نعمتش پرهيز به عمل بيايد.
هركس به اين حق خداوند بر خود معرفت پيدا نمايد به يقين خواهـد دانسـت كـه او حـق     

غفرت خداوند بندگي خداوند را به جا نياورده و تنها راه نجات و سعادتش اميد به رحمت و م
  است و اگر معيار نجاتش اعمال او باشد، هالك خواهد گرديد.

اين حال و احوال كساني است كه به خداوند و نفوس خويش معرفت پيدا كرده اند، ايـن  
دارد و همه اميد خود را به عفو و رحمـت   معرفت است كه آنان را از اتكاء به خود برحذر مي

  بندند. خداوند مي
يابي كه برخالف اين هسـتند و مـدام در    و حال بيشتر مردم بينديشي درميهرگاه در وضع 

كنند! از همين جاست  فكر حق خود بر خداوندند، و در مورد حق خداوند بر خويش فكر نمي
هايشان و معرفـت و محبـت و    كه زمينه قطع ارتباط ايشان با خداوند فراهم گرديده و ميان دل

ذكر و ياد او حجاب و مانع به وجود آمده است. اين نهايت  بردن از شوق ديدار معبود و لذت
  جهالت انسان به خداوند و خويشتن است.

  ي نفس: محاسبه

 ضرورت توجه و تفكر انسان ابتدا در مورد حق خداوند بر خود. -

هـاي خـويش عمـل     پس از آن در اين مورد كه آيا آنگونه كه الزم است به مسئوليت -
  ا محاسبه كند.كرده است يا نه؟ نفس خود ر

برترين انديشيدن، انديشيدن در اين مورد است، زيرا قلب را به سوي معبود راسـتين سـوق   
خواهد داد و او را در بارگاه با عظمت خداوند بـه خضـوع و خشـوع و تواضـع وادار خواهـد      

نيـازي و تواضـعي كـه     كرد و به تمام معني خود را نيازمند او خواهد شمرد، نيازي كه عين بي
دارد انجـام   ن سربلندي است. اما چنانچه انسان به هراندازه اعمال نيكـي را كـه دوسـت مـي    عي

بدهد، اگر محاسبه نفس را فراموش نمايد. فضيلت و نيكي بسيار بيشتري را از آنچه كه انجـام  
  داده از دست داده است.
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و نيـز از ابـي   ابن القاسم از صـالح المـري و او از عمـران الجـوني و ا     فرمايد: امام احمد مي
  الجلد نقل نموده است كه:

پـردازي اعضـايت    وحي فرستاد كه هرگاه به ذكر من مي �خداوند به حضرت موسي «
بر خود بلرزند و به هنگام ذكرم خاشع و آرام باش! به هنگام ذكـر زبانـت را در پشـت قلبـت     

فس خويش را كه به قرار بده! هرگاه به پيشگاه من آمدي با حالت عبدي درمانده و ذليل بيا! ن
نمايي با قلبي نگران و  تر است مورد مالمت قرار بده! و هرگاه با من راز و نياز مي مذمت اولي

  »زباني پاك و صادق با من مناجات كن!
يكي ديگر از فوايد توجه انسان اهل ايمان به حقوق خداوند بر خويش آن است كه بـه او  

اعتماد و اتكاء كنـد،   –هرچيزي كه باشد  –يش دهد بر كرداري از كردارهاي خو اجازه نمي
  زيرا هركس كه تنها به كردار خود اعتماد كند به سوي خداوند صعود نخواهد نمود.

از يكي از اهل معرفت خداوند نقل كرده كه مردي به او گفته  �همانگونه كه امام احمد 
شمانم سبزه و گياه ريزم كه نزديك است از آب چ من در نمازهايم آن چنان اشك مي« است:

  ».برويند
كـردي و   اگر به حقيقت بـه خداونـد معرفـت پيـدا مـي     « آن اهل معرفت به آن آدم گفت:

بردي! زيرا نماز  گريستي و از عبادت و اعمال خود اسم مي خنديدي بهتر از آن بود كه مي مي
  ».رود كشند، از سر ايشان باالتر نمي كساني كه كار و عبادت خود را به رخ ديگران مي

  به او گفت: مرا وصيتي و نصيحتي كن!
گفت: در مورد دنيا اهل زهد و قناعت باش و با اهل دنيا بر سر آن نزاع مكـن! و همچـون   

اي بنشـيند   آورد. و اگر بر روي شـاخه  خورد و پاكي پديد مي زنبور عسل باش كه از پاكي مي
  رساند! به آن زياني نمي

ي سگ نسبت به صـاحبش پنـد و عبـرت بگيـري! آنـان      كنم كه از وفادار به تو توصيه مي
كنند، اما او از بودن در كنارشـان و   دارند و گاهي از خود طرد مي گاهي او را گرسنه نگاه مي
  ».آيد شان كوتاه نمي نگاهباني از دارايي و ثروت
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  امام شاطبي از اين كالم الهام گرفته و اين شعر را سروده است كه:
  هكــــــــــــن كالكلــــــــــــب يقصــــــــــــيه أهلــــــــــــ

  

ـــــــــذالً    وال يأتـــــــــل فـــــــــي نصـــــــــحهم متب
  

  

شود، و از  كنند، اما خشمگين نمي همچون سگي باش كه صاحبانش او را از خود دور مي«
  ».ورزد خدمت به ايشان كوتاهي نمي



  
  
  
  
  

  بخش پنجم:
  محافظت از قلب در برابر تسلط شيطان



  فصل يكم:
  ي بيماري تسلط شيطان معالجه

  ي تسلط شيطان بر انسان: دائره

هاي هالك انسان و اسباب ايجاد شر  خداوند براساس حكمت خويش دشمني آگاه به راه
  و بدبختي را براي او قرار داده است.

ي  هـا و در همـه   گردانيدن انسان كه بـا انـواع روش   دشمني خبره و بسيار عالقمند به گمراه
يابي به يكي از  دستنمايد. و از هيچگونه كوششي براي  زدن به او تالش مي اوقات براي ضربه

  ورزد: شش هدف زير كوتاهي نمي
يكم: چيزي كه براي او اهميت دارد و منتهاي مقصد اوست، ايـن اسـت كـه ميـان انسـان،      

اي عميق بيندازد و او را در راه جهالت و كفر قرار دهد، اگـر بـه ايـن كـار      علم و ايمان فاصله
  شود. از آن انسان آسوده ميتوفيق پيدا كند به تمامي بر او پيروز شده و خيالش 

دوم: اگر شيطان نتوانست به آن هدف خود برسد، و آن انسان به اسالم هدايت پيدا كـرد،  
وادار نمايد. شيطان اهـل   –اي پس از كفر است  كه درجه -» بدعت«كه او را به  دكن سعي مي

تـوان   عصـيت مـي  دارد. زيرا از م بودن او بيشتر دوست مي بودن انسان را از اهل معصيت بدعت
آورند در فكـر   توبه كرد، اما اهل بدعت به خاطر آن كه كار خود را عين هدايت به شمار مي

  توبه نيستند.
گويد: من آدميان را به وسيله گناهان در گمراهي  ابليس مي« در برخي از آثار آمده است:

وحـدانيت خداونـد در   انداختم، اما آنان با توبه و طلب بخشش از خداوند و اقرار و التـزام بـه   
  الوهيت دست مرا بستند.

وقتي چنان ديدم روحيه هوي پرستي را در ميان آنـان گسـترش دادم! زيـرا اهـل بـدعت و      
كنند كه كار درستي را دارند انجـام   نمايند، زيرا آنان گمان مي كنند و توبه نمي اهواء گناه مي

  »دهند! مي
ردن (به اصول و ثوابت عقيده اخـالق و  ك گذاري و زياد و كم اگر شيطان در قضيه بدعت

  دهد. احكام) بر كسي پيروز شود، او را جزو پيروان و سربازان خويش قرار مي
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كنـد او را   گذاري بيندازد، سعي مي سوم: اگر شيطان نتوانست انساني را در گرداب بدعت
  مرتكب گناهان بزرگ بنمايد.

و » لمـم «ره توفيـق پيـدا ننمـود. او را بـه     چهارم: اگر به گرفتارنمودن انساني به گناهان كبيـ 
  نمايد. لغزش يا گناهان صغيره وادار مي

پنجم: چنانچه انسان آن اندازه در برابر شيطان پايداري نمود و حاضر نشد گناهـان صـغيره   
كنـد، تـا عمـر و     اهميت مشـغول مـي   را نيز انجام بدهد، شيطان او را به امور درجه چندم و كم

  تر و داراي اولويت بازدارد. به هدر بدهد و از امور مهم توان او را بيهوده
ششم: اگر شيطان از اين كار ناتوان ماند و آن انسان با آگاهي و ايمـان و اراده خـويش از   

بردار نيست، و اين بار اعوان و  آن دام خطرناك نيز رهايي پيدا كرد، شيطان بازهم از او دست
كنـد تـا او را مـورد اذيـت و آزار قـرار داده و بـه او        يانصار خود را عليه آن انسان تحريك م

هاي بزرگي را نسبت بدهند، تا او را دچار غم و اندوه كننده، و از علم، ايمـان، اراده و   تهمت
  اعمال نيك بازدارند.

هـا و   شناسـد و از دام  كسي كه به اين امور آگاهي ندارد و دشمن خود را به درسـتي نمـي  
  تواند خود را از آن در امان بدارد؟! بر است، چگونه ميخ هاي او بي كاري فريب

گري دشمنان خود در امـان خواهنـد مانـد كـه از      اندازي و توطئه زيرا تنها كساني از دست
شان و چگونگي رويارويي و  ها و اعوان و انصار و سربازان هاي اقدام آن هاي نفوذ و روش راه

ها را براي ايـن   دارند، و اموري كه آن كه برميهايي  ي مقابله و چگونگي مداواي زخم وسيله
  بخشند، به خوبي آگاهي داشته باشند. رويارويي قدرت و توان مي

هاي جاهل از چنين  پذير نيست. اما انسان ي آن امور جز از طريق علم و آگاهي امكان همه
  برند. اطالعي به سر مي سازي در بي موضوع بسيار مهم، حساس و سرنوشت

ــ  ــه همــين خ ــه  ب ــا و  اطر اســت كــه از آن دشــمن و وضــع و حــال او و ســربازان و توطئ ه
هايش به صورتي بسيار مفصل سخن به ميان آمده است. زيرا مردم بـه آشـنايي بـا     كاري فريب

هاي رويارويي و مقابله با آن شديداً احتياج دارند. اگر علم (به قرآن) اين حقيقت  دشمن و راه
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كـرد بـر همـين اسـاس      هاي او نجات پيدا نمـي  ها و توطئه منمود، هيچكس از دا را كشف نمي
  است كه بايد گفت: نجات و سعادت ميوه درخت علم و آگاهي است.

  خطر شيطان و خطر نفس:

هاي اين كتاب است. اما متأخرين اهل سلوك آن  ترين و مفيدترين بحث اين بخش از مهم
نشان داده و مفصل سخن گفته اند، اندازه كه به بيان حقيقت نفس و عيوب و آفات آن توجه 

  به اين موضوع اهميت نداده اند.
شـود كـه پـس از     تأمل و تدبر بنمايد، متوجه مي �كسي كه در قرآن و سنت رسول خدا 

  اعتنا و اهتمام به ذكر نفس، به قضيه شيطان و مبارزه با او توجه نشان داده است.

&βÎ) }§ø¨﴿ نفس اماره را در آيه: ¨Ζ9 $# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/﴾  :53[يوسف[  

  .»به راستي نفس به بدي بسيار دستوردهنده است«

Iωuρ ãΝ﴿ در آيه:» نفس لوامه« Å¡ø% é& Ä§ø& ¨Ζ9 $$Î/ ÏπtΒ# §θ‾=9   ]2: ةالقيام[ ﴾∪⊅∩ #$

  .»خورم نمي دگر سوگن به نفس مالمت«

yγtΡ‘﴿ همچنين نفس مذمومه را در آيه: uρ }§ø& ¨Ζ9 $# Çtã 3“uθoλù;   ]40ازعات: [الن ﴾∪⊂⊇∩ #$

  .»و نفس خود را از هوي و هوس بازداشته است«
  ذكر و يادآوري فرموده اند:

به آن اختصاص  )1(اما در بسياري از آيات قرآن از شيطان سخن به ميان آمده و يك سوره
داده شده است. و خداوند متعال بيش از آنچه اهل ايمان را در مـورد خطـرات نفـس هشـدار     

ها و خطرهاي شيطان هشدار داده است. حق هم همـين اسـت،    ر مورد دامداده باشد، آنان را د
زيرا شر و فساد برانگيزي نفس هم ناشي از وسوسه شيطان است، و نفس همچون مركب او يا 

  پاشد. همانند زميني است كه بذر فساد را در آن مي

                                           
  است.» الفلق«گويد: سوره  ظاهراً منظور از آن همانگونه كه حامد الفقي مي -1
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قرآن و در ديگـر   بردن به خود از شيطان به هنگام قرائت خداوند متعال اهل ايمان را به پناه
  بردن به خداوند از شرارت شيطان است. امور فرا خوانده است. اين به خاطر نياز شديد به پناه

اما خداوند متعال به اهل ايمان حتي در يك مورد هم امر نفرموده كه از شر نفس خود بـه  
بـرده شـده    خداوند پناه ببرند، و تنها در خطبه يا دعايي است كه از شر نفس بـه خداونـد پنـاه   

  است، همانگونه كه نقل شده:

ُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  بِاللهِ  َونـَُعوذُ «   .»َأْعَمالَِنا َوَسيَئاتِ  أَنـْ
  .»بريم هاي نفس خود و كردارهاي بدمان به خداوند پناه مي از شرارت«

روايت نموده،  �دو را در حديثي كه از ابوهريره بردن به خداوند از هر پناه �رسول خدا 
  ر كنار هم قارر داده است:د

گفت: يا رسول اهللا! چيزي را به من بيـاموز كـه در آغـاز روز و ابتـداي      �ابوبكر صديق «
  شب آن را بگويم.

 َشْىءٍ  ُكل  َرب  َواَألْرضِ  السَمَواتِ  فَاِطرَ  َوالشَهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاِلمَ  اللُهم  ُقلِ « فرمود: �رسول خدا 
 َعَلى أَقْـَتِرفَ  َوَأنْ ، َوِشرِْكهِ  الشْيطَانِ  َشر  َوِمنْ  نـَْفِسى َشر  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  أَْنتَ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  دُ َأْشهَ  َوَمِليَكهُ 
  .)1(»َمْضَجَعكَ  َأَخْذتَ  َوِإَذا َأْمَسْيتَ  َوِإَذا َأْصَبْحتَ  ِإَذا قـُْلهُ . ُمْسِلمٍ  َعَلى َأُجرهُ  َأوْ  ُسوًءا نـَْفِسى
ي زمين و آسمان! اي پروردگار  دا! اي آگاه به جهان پيدا و پنهان! اي پديدآورندهخداون«

دهم كه هيچ معبود و مستعاني به غير از تو مشروعيت ندارد! از  و مالك همه چيز! شهادت مي
برم! از اين كه بدي و گنـاهي را مرتكـب    نمودن شيطان به تو پناه مي شر نفس و از شر شريك

  »لماني ستمي را روا دارم!شوم. يا عليه مس
  »هرگاه صبح شد و يا شب آغاز گرديد و هرگاه به بستر خواب رفتي آن را بگو!

در اين حديث شريف از شر و اسباب و پيامدهاي آن به خداوند پناه برده شده، زيرا همـه  
اسـت   دهنـده  شود يا از شيطان، و پيامدهايش يا به زيان انجام ها يا از نفس ناشي مي شر و زيان

يا به زيان ديگر مسلمانان كه اين حديث از هردو سرچشمه شر و پيامدهاي آن بر انجام دهنده 
  و ديگران سخن به ميان آورده است.

                                           
  .3392و ترمذي  5067ابوداود  -1
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  پناه بردن به خداوند به هنگام قرائت قرآن:

  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿# sŒÎ* sù |N ù&t� s% tβ# u ö� à)ø9 $# õ‹ ÏètG ó™$$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9 $# ∩∇∪ …çµ‾Ρ Î) }§øŠs9 … çµs9 í≈ sÜù= ß™ ’n?tã 

šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 4’ n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= ā2uθtG tƒ ∩∪ $yϑ ‾Ρ Î) … çµãΖ≈ sÜù= ß™ ’ n?tã šÏ% ©!$# … çµtΡ öθ©9 uθtG tƒ 

šÏ% ©!$# uρ Ν èδ ÏµÎ/ šχθä. Î�ô³ãΒ ∩⊇⊃⊃∪﴾  :100 – 98[النحل[  

هاي شـيطان مطـرود بـه خداونـد پنـاه ببـر!        ز وسوسههنگامي كه خواستي قرآن بخواني، ا«
گمان شيطان هيچگونه تسلطي بر كساني ندارد كه ايمان دارند، و بر پروردگارشـان توكـل    بي
گيرند و كساني كه او  نمايند، بلكه تنها شيطان بر كساني تسلط دارد كه او را به دوستي مي مي

  .»دهند را شريك (خداوند) قرار مي
فرموده كه به هنگام قرائت قرآن، اهل ايمان به او پناه ببرند. ايـن بـه خـاطر     خداوند دستور

  اسبابي است كه عبارتند از:
هـا   ها و كشش كننده القائات و وسوسه هاي دروني و برطرف قرآن شفا و درمان بيماري -1

  هاي نارواي شيطاني است. و خواست
انسـان پديـد آورده اسـت. بـه      هايي است كه شـيطان در نفـس   قرآن درمان دردها و تلخي

همين خاطر خداوند امر فرموده كه عامل بيماري يعني شيطان طرد و رانده شود و قلـب از آن  
پاك گردد تا دارو و بستر مناسبي را براي تأثيرگذاري خـود پيـدا كنـد. همانگونـه كـه گفتـه       

  شده:
  أتـــاني هواهـــا قبـــل أن أعـــرف الهـــوى

  

ــــــــــاً  ــــــــــاً خالي   فتمكنــــــــــا فصــــــــــادف قلب
  

  

يش از آن كه هوس را بشناسيم، هوسش به سراغم آمد، و با قلبي تهي مواجـه شـد و بـر    پ«
  ».آن تسلط پيدا كرد

گيرد كه از وجود مزاحم و مخالف با آن خـالي   اين داروي شفابخش هم در قلبي قرار مي
  گذارد. جاي مي شده باشد، آن زمان است كه تأثير خود را بر
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نفعت در قلب است. همانگونه كه زندگي گياهان به قرآن سرچشمه هدايت و علم و م -2
سوزاند،  وجود آب بستگي دارد، شيطان نيز همچون آتشي كه تمامي گياهان و درختان را مي

  هرگاه احساس كرد نهال خيري در قلب كاشته شده سعي در خشكاندن و سوزانيدن آن دارد.
شـدن نهـال    لوگيري از خشكبه همين خاطر به اهل ايمان دستور داده شده كه به خاطر ج

علم، هدايت، ايمان و عمل صالح توسط شـيطان، بـه خداونـد (يعنـي بـه رهنمودهـا و اسـباب        
  تقويت و حفظ علم و هدايت و ايمان و توفيق او) پناه ببرند و متوسل شوند.

بـردن بـه    فرق ميان اين موضوع و مطلب قبـل از آن، ايـن اسـت كـه در صـورت اول پنـاه      
يابي به فوايد قرآن است، اما در مورد دوم به خاطر حفظ،  يطان به خاطر دستخداوند از شر ش

  بقا و ثبات و تقويت آن فوايد و منافع است.
  بخشد. بردن و استعاذه پس از قرآن هم به اين موضوع تحقق مي چنانچه كسي بگويد: پناه

بيـانگر   �اي بسيار بجا و سنجيده اسـت، امـا سـنت و آثـار اصـحاب       اين سخن و مالحظه
باشـند. و رأي اكثريـت    بردن به خداوند از شر شيطان پـيش از قرائـت قـرآن مـي     استعاذه و پناه

  كننده هردو ديدگاه است. علماي سلف و خلف امت، حاصل
دهنـد. همانگونـه    شوند و به قرائت آنان گوش فرا مي فرشتگان به قاريان قرآن نزديك مي -3

اي دلربا را ديده كـه در   ده كه هنگام قرائت قرآن هالهآم �كه در حديثي از اُسيد بن حضير 
  فرمودند: آنان فرشتگانند. �هايي افروخته شده بودند. رسول خدا  آن چراغ

اما شيطان درست در نقطه مقابل فرشتگان است، و با آنان سر دشمني دارد. به همين خاطر 
تا از ايشان دور گردد و مقربـان   خداوند از اهل قرآن خواسته كه از شر شيطان به او پناه ببرند

و فرشتگان به او نزديك شوند. زيرا قرائت قرآن همچون مهماني خاصي است كه فرشتگان و 
  كنند. نيكان با شياطين در آن باهم حضور پيدا نمي

نمودن قاريان و مستمعان از  ي توانايي و اعوان و انصار خود را براي مشغول شيطان همه -4
يعنـي خداونـد متعـال بسـيج      –بر و فهم و معرفت مقصود صـاحب قـرآن   هدف از قرائت، تد

مندي ايشان از  كند كه آنان را از فهم و عمل به قرآن دور بگرداند و بهره نمايد. و سعي مي مي
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آن كامل نگردد. بـه همـين علـت خداونـد بـه قاريـان توصـيه فرمـوده بـراي مصـونيت از آن           
  ببرند.هاي شيطان به خداوند منان پناه  تالش
قاري قرآن به هنگام قرائت در واقع مشغول به منجات با خداونـد اسـت، و در روايتـي     -5

  آمده است كه:
خداوند از آهنگران به صداي آهنگري خود به شنيدن قرائت قاريان بـراي اسـتماع لحـن    «

  ».شيرين قرآن عالقمندتر است
ن خـاطر  بـرد، بـه همـي    ت ميهاي زشت لذ از طرفي شيطان از شنيدن اشعار انحرافي و ترانه

به هنگام قرائت قرآن از شر شيطان به خداونـد پنـاه   «ه فرموده كه خداوند به قاري قرآن توصي
  ».ببرند
اي نبـوده كـه شـيطان در اميـد و      خداوند متعال فرموده اند كـه هـيچ پيـامبر و فرسـتاده     -6

ر اين باورنـد كـه هرگـاه    آرزوهاي ايشان القائاتي را به عمل نياورده باشد. همه علماي سلف ب
خوانند شيطان براي ايجاد دلمشغولي و دورگردانيدن آنان از آن وارد عمل  قاريان قرآن را مي

  شود. مي
 خواهد چگونـه  كند، معلوم است كه با ديگران مي وقتي شيطان با پيامبران اينگونه عمل مي

  رفتار كند.
گرداند و زبان او  ار دلمشغولي ميدر همين ارتباط گاهي قاري را دچار اشتباه و گاهي دچ

  سازد. نمايد، گاهي هم او را از فهم و حضور قلب دور مي را دچار مشكل مي
هرگاه شيطان به هنگام قرائت قرآن حضور پيدا كند، باألخره يكي از آن كارهـا را انجـام   

د. به دهد، و گاهي ممكن است همه آن مشكالت را براي قاريان و مستعمان به وجود بياور مي
  همين علت استعاذه به خداوند از شر شيطان يكي از امور بسيار با اهميت است.

هنگامي كه انساني قصد و اراده و اقدام به عمل نيك و خيري بنمايد، شيطان به شدت  -6
  گيرد. شود و همه سعي خود را براي بستن راه بر او به كار مي نگران مي

  
  شده آمده است: روايت �در حديث صحيحي كه از رسول خدا 
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  .)1(»إن شيطاناً تفلت على البارحة فأراد أن يقطع على صالتي«
  ».خواست كه نمازم را قطع كند ديشب شيطاني از دست من نجات يافت او مي«

به هر مقدار كه آن اقدام براي انسان مفيدتر باشـد و خداونـد بيشـتر آن را دوسـت بـدارد،      
  گردد. مراتب بيشتر مي تالش شيطان براي ايجاد اشكال در آن به

شـنيده   �آمده كه از رسول خدا  �در مسند امام احمد در حديثي از سبره بن ابي الفاكه
نمايد، ابتداء بر سر  گيرند، كمين مي هايي كه بني آدم در پيش مي شيطان بر سر همه راه« است:

خود را رها كني و  خواهي دين آباء و اجداد گويد: مي نشيند و به او مي شدن او مي راه مسلمان
  مسلمان بشوي؟!

اگر بني آدم او را نافرماني نمايد و مسلمان شود، شيطان در مورد تصـميم بـه مهـاجرت او    
خواهي زمين و آسمان خود را رها كنـي و بـه جـايي     گويد: مي شود، و به او مي وارد عمل مي

  ديگر مهاجرت نمايي؟!...
ر پيش گرفت. بر سـر راه قصـد جهـاد او يعنـي     اگر او را نافرماني كرد و راه مهاجرت را د

خواهي به جهاد بروي تا كشـته   گويد: مي كند و به او مي كمين مي –جهاد جاني و جهاد مالي 
شوي و ديگران زنت را براي خود نكاح نمايند و اموالت را ميان خود تقسيم كنند؟! اما (انسان 

  گيرد. راه جهاد را در پيش مي كند و اهل ايمان و اراده و علم) او را نافرماني مي
  كند. شيطان بر راه همه كارهاي خير انسان كمين مي

هرگاه كارواني براي رفتن به مكه بار سفر ببندند، ابليس « منصور از مجاهد نقل نموده كه:
  .)2(»نمايد ها افراد و امكانات را براي آن سفر مهيا مي هم به اندازه آن

زدن به انسان به ويژه به هنگـام تـالوت قـرآن اسـت. بـه       هشيطان مدام به دنبال فرصت ضرب
راه را بـر   خواهد همين علت خداوند به بنده خود دستور فرموده كه ابتدا از شر دشمني كه مي

او سد كند به خداوند پناه ببرد! و پس از آن راه خود را در پيش بگيرد. همچون مسافري كـه  

                                           
  .541م  461متفق عليه خ  -1
  بي حاتم در تفسيرش.ابن أ -2
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كنـد آن را از سـر راه خـويش بـردارد و      سـعي مـي   اگر مانعي را بر سر راه خود مشاهده كند،
  سپس راهش را ادامه بدهد.

شود قرآن است.  استعاذه قبل از قرائت قرآن عنوان و اعالمي است كه آنچه خوانده مي -8
مقدمه و يـادآوري بـه مسـتعمين اسـت كـه قرائـت       » اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«يعني گفتن 

و هرگاه شنونده استعاذه را شنيد، خود را براي شنيدن كالم  شود، كالم خداوند دارد آغاز مي
نمايد. حتي اگر قاري تنها باشد، بازگفتن استعاذه، به خاطر مسايلي كه گفته  خداوند آماده مي

  شد، مطلوب است.
  آنچه بيان گرديد برخي از فوائد استعاذه است.

شـود، مگـر    تعاذه گفتـه نمـي  امام احمد در روايتي آورده كه قبل از نماز و ديگر امـور اسـ  

#﴿ اي كه خداوند متعال در مورد آن فرموده اند: استعاذه sŒÎ* sù |N ù&t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# õ‹ ÏètG ó™$$sù «! $$Î/ zÏΒ 

Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9 $# ∩∇∪﴾  :ــي، از (شــر و   « ]98[النحــل ــت كن ــرآن را قرائ هرگــاه خواســتي ق

  »او پناه ببر!خداوند به  شده از رحمت وسوسه) شيطان رانده
  ».نمود خواند استعاذه مي هرگاه قرآن مي«و در روايت مشيش آمده كه: 

  استعاذه از شياطين جن و انس:

≅﴿ خداوند متعال فرموده انـد:  è% uρ Éb> §‘ èŒθãã r& y7 Î/ ôÏΒ ÏN≡t“ yϑ yδ ÈÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩∠∪ èŒθãã r&uρ š�Î/ 

Éb> u‘ βr& Èβρç� ÛØ øts† ∩∇∪﴾  :98 – 97[المؤمنون[  

دهم و از اين كه با من  هاي شياطين، خود را در پناه تو قرار مي گو! پروردگارا از وسوسهب«
  .»برم همراه شوند نيز به تو پناه مي

  ها بر قلب است. همزات شياطين، ايجاد وسوسه و اغواء آن
  ».هاست نمودن و فريبكاري آن همزات شياطين وسوسه« گفته اند: � ابن عباس و حسن

èŒθãã﴿ فرمايد: كه خداوند ميدر مورد اين  r&uρ š�Î/ βr& Èβρç� ÛØ øts† ∩∇∪﴾ :98[المؤمنون[  

  ».يعني استعاذه از اين كه در امور زندگي من دخالت كنند« گويد: ابن زيد مي
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  ».يعني به خاطر اين كه هنگام تالوت قرآن حضور پيدا ننمايد« گويد: كلبي هم مي
  ».رفتن روح حضور نيابند و بيرونيعني به هنگام مرگ « گويد: عكرمه نيز مي

هــاي آنــان  خداونــد مســلمانان را بــه هــردو گونــه شــر شــيطان يعنــي تحــت تــأثير وسوســه
  شان دستور فرموده است. كردن شدن و حضور پيدا قرارگرفتن و يا نزديك

ôìsù÷Š$# ÉL©9﴿ خداوند متعال آن آيه را بعد از اين آيه بيان فرمـوده اسـت كـه:    $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 

sπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# 4 ßøtwΥ ãΝ n= ÷ær& $yϑ Î/ šχθà& ÅÁtƒ ∩∉∪﴾  :96[المؤمنون[  

  .»گويند، آگاهيم هاي ايشان به بهترين روش رفتار كن! ما كامالً از آنچه كه مي با بدي«
به او دستور فرموده كه از طريق بهتـرين و زيبـاترين برخـورد بـا بـدكرداري و بـدگفتاري       

يله استعاذه از خداوند، شر شياطين پيدا و پنهان يا جـن و انسـان را   ديگران مقابله كند، و به وس
  از سر خود دفع نمايد.

  فرموده است كه: األعرافمشابه همين را در سوره 

﴿É‹ è{ uθø& yèø9 $# ó÷ß∆ù&uρ Å∃ó�ãèø9 $$Î/ óÚÌ� ôã r&uρ Çtã šÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩⊇∪﴾     ]199: األعراف[  

  »نيك دستور بده و از جاهالن روي برگردان!عفو و بخشش را پيشه كن و به امور «
ها امر فرموده كه از طريق رويگرداني از جاهالن شر ايشان را از سر خود  خداوند به انسان

دور و دفع كنند. پس از آن به ايشان امر فرموده كه از طريق استعاذه به خداوند شر شـيطان را  
  از خود دفع نمايند.

﴿$̈Β Î) uρ š�̈Ζ xî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ÏètG ó™$$ sù «! $$Î/ 4 … çµ‾Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠÎ= tæ ∩⊄⊃⊃∪﴾ ]200: األعراف[  

اي بـه تـو رسـيد بـه خداونـد پنـاه ببـر بـه راسـتي او شـنوا و            اگر از جانب شيطان وسوسه«
  »داناست

  كالمي مشابه همين را در سوره فصلت فرموده است كه:

﴿Ÿωuρ “ÈθtG ó¡n@ èπoΨ |¡ptø: $# Ÿωuρ èπy∞ ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$# ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& # sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ÷� t/ … çµuΖ ÷� t/uρ 

×οuρ≡y‰ tã …çµ‾Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ ym ∩⊂⊆∪﴾  :34[فصلت[  
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نيكي و بدي يكسان نيستند، (هرگز بدي را با بدي پاسخ مده) با زيباترين و بهترين روش «
يان تو و كسي كه عداوتي وجود داشته، دوستي اش اين خواهد شد كه م پاسخ بده! زيرا نتيجه

  .»و صميميت به وجود بيايد

Β̈$﴿ فرمايـد:  اين براي دفع شر شياطين انس اسـت، امـا بعـد از آن هـم مـي      Î) uρ y7 ¨Ζ xî u”∴tƒ zÏΒ 

Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ ÏètG ó™$$sù «! $$Î/ ( … çµ‾Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 ــلت:  ﴾∪∌⊃∩ #$ ــاه از« ]36[فص ــب  هرگ جان

  .»شيطان مورد وسوسه قرار گرفتي به خداوند پناه ببرد، به راستي او شنوا و داناست

  رابطه صبر و إستعاذه:

يعنـي نفـس و    –هـاي رويـارويي بـا آن دو دشـمن      تـرين روش  قرآن اهل ايمان را به ساده
اهالن گرداني از جـ  هاي مانند: استعاذه از شيطان و روي راهنمايي نموده است. روش –شيطان 

  و دفع بدي ديگران با احسان.
و اين موضوع را يادآوري نموده كه هركس چنـان راهـي را در پـيش بگيـرد از حظـي و      

كند، بلكه او را  سهمي بزرگ برخوردار گرديده است و نه اينك از شر دشمن نجات پيدا مي
 آورد، و موجب كسب محبت و تعريـف و تمجيـد ديگـران و    به صورت دوستي دلسوز درمي

شـود، و ديگـران حتـي     ماندن قلب از حقد و كينه آنان مـي  هاي ايشان و سالم سركوبي كشش
  يابند. دشمنان از بودن با او آرامش مي

آنچه گفته شد، منافعي است اضافه بـر احتـرام و اجـر و پـاداش و رضـايت خداونـد، ايـن        
  اي است. هدف نهايي كوتاه و دراز مدت هر انسان اهل ايمان و انديشه

tΒ$﴿ آنجا كه چنين چيزي جز از راه صـبر ممكـن نيسـت، زيـرا خداونـد فرمـوده انـد:        از uρ 

!$yγ9 ¤) n= ãƒ āωÎ) tÏ% ©!$# (#ρç� y9   ]35[فصلت:  ﴾¹|

  .»تنها كساني به آن خواهند رسيد كه راه شكيبايي را در پيش گرفته اند«
ن جن و انس زيرا آدم سبك سر، عجول، احساسي و كم تحمل توانايي رويارويي با شياطي

  را ندارد.
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از آنجا كه خشم و غضب ابزار بسيار كارآمدي در اختيار شيطان است، نفس خشمناك و 
 –خواند  شيطان هردو عليه نفس مطمئنه كه انسان را به مقابله هرچه بهتر با بدي ديگران فرا مي

بـه اسـتعاذه    كنند. اما به انسان دستور داده شده كه براي تقويت نفس مطمئنه دست به يكي مي
متوسل شود. زيرا اسـتعاذه توانـايي انسـان را بـراي مقابلـه لشـكريان نفـس خشـمگين تقويـت          

آينـد و   مـي » نفس مطمئنـه «به ياري » صبر و ايمان و توكل«نمايند، و حاميان بزرگي مانند:  مي
  شوند، زيرا: دهند و بر آن پيروز مي قلب و اراده را از تسلط شيطان نجات مي

﴿… çµ‾Ρ Î) }§øŠs9 …çµs9 í≈ sÜù= ß™ ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 4’ n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= ā2uθ tG tƒ ∩∪﴾  :99[النحل[  

هايي كه (به راستي) ايمان آورده و بر پروردگار خويش توكل  به راستي شيطان را بر آن«
  .»نمايند، تسلطي نيست مي

  شيطان را بر اهل ايمان تسلطي نيست، يعني چي؟

يعني شيطان را بر اهل ايمان حجـت و دليلـي   «گويند:  كرمه و ديگر مفسران ميمجاهد و ع
  ».نيست

اما صحيح اين است گفته شود كه شيطان را راهي براي تسلط بـر آنـان نيسـت، نـه از نظـر      
شـود. از آن نظـر حجـت سـلطان      حجت و نه از نظر قدرت. زيرا سلطان شامل قدرت نيـز مـي  

صاحب سلطان همچون صـاحب قـدرت عمـالً برطـرف مقابـل      ناميده شده، زيرا از طريق آن 
  شود. چيره مي

خداوند متعال به اين موضوع اشاره دارد كه دشمني مانند شيطان را بـر بنـدگان مخلـص و    
  اهل توكل قدرت و تواني نيست.

<tΑ$s% Éb﴿ فرمايـد:  مي» الحجر«در سوره  u‘ !$oÿÏ3 ‘ÏΖ oK÷ƒuθøî r& £uΖ Îiƒy— _{ öΝ ßγs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ åκ ¨] tƒÈθøî _{uρ 

tÏèuΗ ød r& ∩⊂∪ āωÎ) š‚ yŠ$t6Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩⊆⊃∪ tΑ$s% # x‹≈ yδ îÞ≡u� ÅÀ ¥’ n?tã íΟŠÉ) tG ó¡ãΒ ∩⊆⊇∪ ¨βÎ) 

“ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝ Íκ ö� n= tã í≈ sÜ ù= ß™ āωÎ) ÇtΒ y7 yèt7 ¨? $# zÏΒ tÍρ$tóø9   ]42 – 39[الحجر:  ﴾∪⊅⊇∩ #$

ها زيبا  ب اين كه مرا گمراه ساختي (گناه و زشتي را) براي انسانگفت: پروردگارا! به سب«
گـردانم بـه غيـر از بنـدگان صـادق و خـالص تـو.         هـا را گمـراه مـي    دهـم و همـه آن   جلوه مي
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(خداوند) فرمود: اين (خلوص بندگان راستين) طريقه درستي است كه دقيقاً راه به سوي مـن  
ن (و پيروان خالص) من نداري، مگر آن گمراهاني دارد. بيگمان تو هيچگونه تسلطي بر بندگا

  .»كه از تو تبعيت كنند
  فرمايد: و در سوره النحل مي

﴿… çµ‾Ρ Î) }§øŠs9 …çµs9 í≈ sÜ ù=ß™ ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 4’ n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= ā2uθtG tƒ ∩∪ $yϑ ‾Ρ Î) … çµãΖ≈ sÜ ù= ß™ 

’ n?tã šÏ% ©!$# … çµtΡ öθ©9 uθtG tƒ šÏ% ©!$# uρ Νèδ ÏµÎ/ šχθä. Î� ô³ãΒ ∩⊇⊃⊃∪﴾      :100 – 99[النحل[  

 نماينـد  به راستي شيطان را بر آناني كه ايمان آورده و بـر پروردگـار خـويش توكـل مـي     «
هـايي اسـت    گيرند و بر آن تسلطي نيست، تسلط او تنها بر كساني است كه او را به دوستي مي

  .»دهند كه او را شريك خداوند قرار مي
  شود: ضوع را شامل مياين آيه دو مو

  نفي تسلط و نفوذ شيطان بر اهل توحيد، اخالص و ايمان. يكم:

اثبات تسلط و حاكميـت او بـر اهـل شـرك، كفـر و ريـا و كسـاني كـه واليـتش را           دوم:
  برگزيده اند.

از آنجا كه آن دشمن دين خداوند متوجه شد كه خداوند اجازه تسلط او را بر اهل توحيد 
  دهد. و اخالص نمي

﴿tΑ$s% y7 Ï? ¨“ ÏèÎ6sù öΝßγ̈Ζ tƒÈθøî _{ tÏèuΗ ød r& ∩∇⊄∪ āωÎ) x8yŠ$t7 Ïã ãΝ ßγ÷Ψ ÏΒ šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩∇⊂∪﴾  
  ]83 – 82[ص:  

نمايم، به جز بنـدگان   دهم و گمراه مي گفت: سوگند به عزت تو همه ايشان را فريب مي«
  .»صادق و مخلص تو

داونـد متوسـل شـود و بـه او     شيطان متوجه شد كه هركس آگاهانه و مخلصانه بـه ديـن خ  
توانـد   شان را ندارد. بلكه تنها بر كسـاني مـي   نمودن دادن و گمراه توكل كند، او توانايي فريب

تسلط يابد كه دوستي و واليـتش را بپذيرنـد و بـراي خداونـد كسـي و يـا چيـزي را شـريك         
  نمايند، آنان كارگزاران و پيروان او هستند و تنها بر آنان تسلط دارد.
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گفته شود چنانچه خداوند در اينجا تسلط او را بر اوليـايش معلـوم و ثابـت گردانيـده،      اگر
  نمايد: چگونه در آيه زير آن را نفي مي

﴿ô‰ s) s9uρ s−£‰|¹ öΝ Íκö� n= tã ß§ŠÎ= ö/Î) … çµ̈Ψ sß çνθãèt7 ¨? $$sù āωÎ) $Z)ƒÌ� sù zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊄⊃∪ $tΒ uρ tβ% Ÿ2 …çµs9 

Ν Íκö� n= tã ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ āωÎ) zΝ n= ÷èuΖ Ï9 tΒ ßÏΒ ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ ô£ϑ ÏΒ uθèδ $yγ÷Ψ ÏΒ ’ Îû 7e7 x©﴾           :21 – 20[سبأ[  

به راستي ابليس گمان خود را براي ايشان راست جلوه داد و به غير از جمعـي از مـؤمنين   «
بـدانيم   همه از او تبعيت كردند، شيطان هيچگونه تسلطي بر ايشان ندارد، مگر به آن خاطر كه

  .»آورد، و چه كسي در مورد آن در شك و ترديد قرار دارد چه كسي به آخرت ايمان مي

tΒ$﴿ در پاسخ بايد گفت كه اگـر ضـمير موجـود در:    uρ tβ% Ÿ2 … çµs9 Ν Íκ ö� n= tã ÏiΒ ?≈ sÜ ù= ß™﴾   بـه

» اسـتثناي منقطـع  «مؤمنين باز گردد، اساساً جايي براي اين پرسش وجـود نـدارد، زيـرا اسـتثنا     
ت، يعني: اما ايشان را به وسيله ابليس آزموديم تا بدانيم كه چه كسـي بـه آخـرت ايمـان و     اس

  يقين دارد و چه كسي در شك و ترديد است.

‰ô﴿ فرمايـد:  اما اگر به اين فرموده خداوند، برگردد كه مي s) s9 uρ s−£‰ |¹ öΝ Íκ ö� n= tã ß§ŠÎ= ö/ Î) … çµ̈Ψ sß 

çνθãèt7 ¨? $$sù﴾  :ن خود را بـراي ايشـان راسـت جلـوه داد و همـه از او      شيطان گمان و ظ« ]20[سبأ

  .»تبعيت كردند...
شدن پس از نفي صحيح باشد  كه ظاهراً اين درست است. تا استثناي منقطع به خاطر واقع -

شيطان را بر ايشان چيره ننموده ايم، مگر به خاطر آن كه بدانيم كه « و اين معني را برساند كه:
  ».و يقين دارد پس از مرگ ايمانچه كسي به راستي به جهان 

  گويد: ابن قتيبه مي
وقتي ابليس از خداوند مهلت خواست، خداوند به او مهلت داد، و شـيطان سـپس گفـت:    «

دهـم، و از ميـان بنـدگانت     نمايم و به فالن امور فرمـان مـي   دهم و گمراه مي آنان را فريب مي
گفت: يقين نداشـت   كه اين چنين مي قطعاً كساني را براي خود برخواهم گزيد، ابليس زماني

آنچه را كه در نظر دارد، حتماً تحقق پيدا خواهد نمود، بلكه براساس ظن و گمان خود چنـان  
  گفت. مي
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كنند، ظنش به يقين تبديل شد.  اي از او پيروي نموده و اطاعتش مي اما زماني كه ديد عده
آگـاهي از طبيعـت اهـل ايمـان و      نمودن شيطان بر ايشان به خاطر سپس خداوند فرمود: مسلط

ها را در حال و وضعي عملي و واقعي ببينيم تا قول ما بر ايشـان   اهل شك بوده است، يعني آن
  تحقق پيدا نمايد و مستحق پاداش يا مجازات شوند.

بر اين اساس ابليس بر آناني تسلط دارد كه به آخرت ايمان ندارند و در مورد آن در شك 
هايي هستند كه واليت و سرپرستي شيطان را برگزيـده و او   رند، آنان همانب و ترديد به سر مي

گـردد و نفـي    را شريك خداوند گردانيده اند! در ايـن صـورت سـلطه او بـر آنـان ثابـت مـي       
  نمايد. شود، و اين آيه با ديگر آيات سازگاري پيدا مي نمي

  فرمايد: كنيد كه مي اگر سؤال شود كه آيه موجود در سوره ابراهيم را چگونه معني مي

﴿$tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Νä3ø‹ n= tæ ÏiΒ ?≈ sÜ ù= ß™ HωÎ) βr& ÷Λäl è? öθtã yŠ óΟçG ö6yftG ó™$$sù ’ Í<﴾  :22[ابراهيم[  

مرا بر شما تسلطي نبود، مگر آن كه شما را فـرا خوانـدم و شـما نيـز دعـوت مـرا اجابـت        «
  .»كرديد

قـل نمـوده و بـراي او مقـرر     اين هرچند در اصل سخن ابلـيس اسـت، امـا خداونـد آن را ن    
فرموده، نه اين كه آن را از او انكار نمايد. اين بيانگر آن است كه موضوع به همين ضـرورت  

  است.
بايد گفت: اين پرسش پرسش خوبي است و جواب آن اين است كه منظور از تسلط نفـي  

رهـاني  ي حجت و برهان است. يعني من بـر شـما حجـت و ب    سلط به وسيلهتشده در اين مورد 
فرمايـد: يعنـي مـن     مـي  �ها استدالل كنم ندارم. همانگونه كه ابـن عبـاس   كه عليه شما به آن

داراي حجت و دليلي كه آن را عليه شما اقامه كنم نيسـتم. هـيچ دليلـي را مـن بـه شـما ارائـه        
ام، من تنها شما را به كفر، شـرك و گمراهـي فـرا خوانـدم شـما هـم آن را پذيرفتيـد. و         نداده

  .ليل و برهاني از من پيروي نموديدرا باور كرديد و بدون هيچگونه دسخنم 

ــي     ــه م ــه ك ــن آي ــيس در اي ــلط ابل ــات تس ــا اثب ــد: ام yϑ$﴿ فرماي ‾Ρ Î) … çµãΖ≈ sÜ ù= ß™ ’ n?tã šÏ% ©!$# 

… çµtΡ öθ©9 uθtG tƒ﴾ »گزينند تسلط او تنها بر كساني است كه او را به دوستي برمي«.  
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اي اسـت كـه    كردن ايشان به گونه گردانيدن و رام راهتسلط او بر آنان از طريق فريب و گم
كند و آنان را براي رهاكردن كفر و  خواند و به خود دلبسته مي آنان را به كفر و شرك فرا مي

  فرمايد: كند. همانگونه كه خداوند متعال مي شرك به حال خود رها نمي

﴿óΟ s9 r& t� s? !$‾Ρ r& $uΖ ù= y™ö‘ r& tÏÜ≈uŠ¤±9 $# ’ n?tã tÍ� Ï&≈ s3ø9 $# öΝèδ –— àσ s? #x— r& ∩∇⊂∪﴾      :83[مريم[  

را به سوي كافران فرستاده ايم، تا ايشان را به كارهاي بد تحريك  ، شياطينبيني مگر نمي«
  .»و وسوسه كنند

—–öΝèδ﴿گويد:  مي ب ابن عباس àσ s? #x— r& ∩∇⊂∪﴾ دهد. آنان به سختي فريب مي :يعني  
  كند. فلج و ناتواني ميدر روايتي آمده كه يعني: آنان را دچار 

  نمايد. در تفسير ديگري: يعني آنان را به معاصي وادار مي
كـردن و بـه هيجـان     بـه معنـاي تحريـك   » از«ي  اما حقيقت موضـوع ايـن اسـت كـه كلمـه     

زيرا آب در آن بـه تنـدي   » ازيز«گويند:  درآوردن است. به همين خاطر به جوشيدن ديگ مي
  حركت و جوشش دارد.

  داراي دو معناست:» از«ي  مهبه هر صورت كل
  تحريك و به جنب و جوش درآوردن. يكم:

  نمودن  افروختن و ملتهب دوم:
هردو معني باهم ارتباطي نزديك دارند، زيـرا تحريـك حالـت خاصـي اسـت كـه باعـث        

  گردد. جوشش و التهاب مي
و اين جزو همان سلطه و قدرت او بر اتباع خود و اهل شرك است، امـا بـراي آن سـلطان    

هـاي   قدرت خود داراي هيچگونه دليل و حجتي نيست، و آنـان تنهـا بـه فراخـواني و دعـوت     
هـايش بـا اهـواء و     فريبكارانه او بدون درخواست دليـل تسـليم گرديـده انـد، زيـرا فراخـواني      

هاي نفساني آنان سازگار بوده است. آنان خود زمينه تسلط دشـمن را بـر خـود فـراهم      كشش
هـاي نـارواي خـود همگـان      و خواسـته ي داده اند، زيرا آن را بـا اهـداف   گردانيده و او را يار

شمرده اند. زماني كه داوطلبانه رياست او را پذيرفته و خود را اسيرش گردانيده اند، به عنوان 
  شان ابليس را بر آنان مسلط گردانيده است. مجازات



    

    طب القلوب      123 
 

  فرمايد: ميشود كه  ي خداوند بيشتر معلوم مي اينجاست كه معناي اين فرموده

﴿tÏ% ©!$# tβθÝÁ−/ u� tItƒ öΝ ä3Î/ βÎ* sù tβ% x. öΝä3s9 Óx ÷Fsù zÏiΒ «!$# (#þθä9$s% óΟ s9r& ä3tΡ öΝä3yè̈Β βÎ) uρ tβ% x. 

tÌ� Ï&≈ s3ù= Ï9 Ò=ŠÅÁtΡ (#þθä9$s% óΟs9 r& øŒÈθóstG ó¡tΡ öΝä3ø‹ n= tæ Ν ä3÷èuΖ ôϑ tΡuρ zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 4 ª! $$sù ãΝ ä3øts† öΝà6oΨ ÷� t/ 

tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 s9 uρ Ÿ≅ yèøgs† ª! $# tÌ� Ï&≈ s3ù= Ï9 ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σçRùQ $# ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪﴾        :141[النساء[  

  .»خداوند هرگز كافران را (براي هميشه) بر مؤمنان چيره و پيروز نخواهد نمود«
اب معاصـي  آيه بر پايه همان ظاهر و عموميت آن قرار دارد، اين مؤمنين هستند كه با ارتك

و نافرماني خداوند كه با ايمان ايشان در تضاد هستند، زمينه را براي نفـوذ و سـلطه كـافران در    
نمايند، اين خود ايشـان بـوده انـد كـه اسـباب آن نفـوذ و        حد همان گناهان بر خود فراهم مي

 د بـراي تسلط را به وجود آورده اند. مانند همان اسبابي كه با نافرماني رسول خدا در غزوه اح
  پيروزي مشركان فراهم گرديد.

خداوند ابليس را بر اهل ايمان مسلط ننموده، مگر زماني كه خود آنان با اطاعت از ابلـيس  
نمودنش با خداوند، زمينه تسلطش را بر خود فراهم نمايند، در چنين شرايطي اسـت   و شريك

  گرداند. ها چيره مي كه خداوند ابليس را بر آنگونه آدم
سعادت هدايت دست يافت خداوند را حمد و ستايش نمايـد و هـركس در راه   هركس به 

  گمراهي گام نهاد جز خود هيچكس را مورد مالمت قرار ندهد.
هـا زمينـه    ورزي شوند، اما انواع شرك مانع از تسلط شيطان مي» توكل و اخالص و توحيد«

ي است كه زمام همه امور هاي كس ها براساس سنت نمايند، و همه آن سلطه ابليس را فراهم مي
هاي حجت از آن اوست. اگر او  گردند، و منت در دست اوست و همه امور به سوي او بازمي

توانست همه مردم را امتي يك پارچه بگرداند. اما حكمت و تدبيرش آنگونـه   خواست مي مي
  اقتضاء ننموده است.

﴿¬Tsù ß‰ ÷Κ ptø: $# Éb> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Éb> u‘ uρ ÇÚö‘ F{$# Å_Uu‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊂∉∪ ã&s!uρ â !$tƒÎ� ö9 Å3ø9 $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ ( uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:   ]37 – 36: ةالجاثي[ ﴾∪∠⊃∩ #$
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ها و زمين و پررودگار جهانيـان اسـت،    ستايش و ستودن از آن خداوند پررودگار آسمان«
  .»و او صاحب عزت و حكمت استها و زمين از آن اوست  كبريا و برتري در آسمان



  فصل دوم:
  اسباب مقابله با ابليس

  فرمايد: ابن القيم  مي
توانـد بـا    هـا انسـان مـي    پردازيم كه قطعاً با استفاده از آن اينك به بيان قواعد سودمندي مي

  ابليس مقابله نمايد و از شر او در امان بماند و از آن پرهيز كند.
  اي هستند كه عبارتند از: ي دهگانهها قواعد، اسباب و سنگرها آن

  )1(بردن به خداوند سنگر يكم: استعاذه و پناه

  »ناسال«و » فلقال«سنگر دوم: قرائت دو سوره 

مانـدن از مكايـد    زيرا قرائت، فهم و عمل به آن دو سوره براي رفع شر شـياطين و در امـان  
  ها بسيار مؤثرند. آن

  اند:فرموده  �به همين خاطر است كه رسول خدا 
  .)2(»ما تعوذ المتعوذون بمثلها«
  ».برندگان مؤثر نيست هيچ چيزي به اندازه آن دو سوره براي پناه«
و بـه   )3(خوانـد  هرشب به هنگام رفتن به بستر خـواب، آن دو سـوره را مـي    �رسول خدا «
  .)4(»ي نمازها بخواند ها را پس از همه فرمود كه آن �عقبه

  همچنين فرموده است:
 سه بار بـه هنگـام غـروب و سـه بـار در     » اخالص«دو سوره را همراه با سوره  هركس آن«

  »ي چيز كافي است اي همهربامداد بخواند. او را ب

  :الكرسي يهسنگر سوم: خواندن آ

  آمده كه گفته است: �هاي صحيح از محمد بن سيرين و او از ابوهريره زيرا در روايت
                                           

  شد. اين موضوع پيشتر به تفصيل توضيح داده -1
  نسائي و دارمي. -2
  بخاري از حديث عايشه رضي اهللا عنها. -3
  ابوداود و ترمذي و نسائي. -4
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ه رمضـان دسـتور فرمـود، يـك نفـر آمـد و       هداري زكات فطر مانگمرا به  �رسول خدا «
خواست بدون اجازه مقـداري از آن را بـردارد و او را گـرفتم و گفـتم: تـو را نـزد رسـول         مي

 يةهرگاه به بستر خواب رفتـي، آ  هك برم، او آن حديث را نقل نموده و سپس گفت مي �خدا
ي را بر تو بگمارد، و تا شود كه خداوند مدام نگهبان الكرسي را بخوان! زيرا اين كار باعث مي

  ».صبح شيطاني به تو نزديك نشود
  .)1(»او با تو راست گفته، اما شيطان بسيار دروغگوست«فرمود:  �رسول خدا 

  »بقره«سنگر چهارم: قرائت و فهم و عمل به سوره 

نقل نموده كه رسـول   �و او از ابوهريره ب زيرا در حديثي صحيح از سهل بن عبداهللا
  اند:فرموده  �خدا 

  .)2(»الشْيطَانُ  َيْدُخُلهُ  الَ  اْلبَـَقَرةُ  ِفيهِ  تـُْقَرأُ  الِذى اْلبَـْيتَ  َوِإن  قـُُبورًا بـُُيوَتُكمْ  َتْجَعُلوا الَ «
هـايي كـه سـوره     هاي خود را به صورت قبرستان درنياوريد، به راستي شيطان به خانه خانه«

  ».گردد شود، وارد نمي ها خوانده مي بقره در آن

  البقره:ر پنجم: آيات پاياني سوره سنگ

فرموده اند:  �روايت شده كه رسول خدا  �زيرا در حديثي صحيح از ابوموسي انصاري
  .)3(»كند بخواند، او را كفايت مي هركس شبي دو ايه آخر سوره بقره را«

  فرموده اند: �روايت شده كه رسول اهللا  �در صحيح ترمذي از نعمان بن بشير
ر سال پيش از آفرينش موجودات كتابي را نوشـت كـه بـا دو آيـه پايـاني      خداوند دو هزا«

اي خوانده شوند، شـيطان بـه    كرد، اگر آن دو آيه سه شب در خانه سوره البقره خاتمه پيدا مي
  .)4(»ن نزديك نخواهد شدآ

                                           
  ).2311بروايت بخاري معلق (  -1
  ).780مسلم ( بروايت -2
  بخاري و مسلم. بروايت -3
  ).3387) و دارمي (2882ترمذي ( بروايت -4
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  با آيه الكرسي همراه» اليه المصير«تا و » حم«سوره سنگر ششم: آيات اوايل 

فرموده  �روايت شده كه رسول خدا  ب عبدالرحمن بن ابي بكر در صحيح ترمذي از
 يُْمِسىَ  َحتى ِبِهَما ُحِفظَ  ُيْصِبحُ  ِحينَ  اْلُكْرِسى  َوآيَةَ ) اْلَمِصيرُ  ِإلَْيهِ (  ِإَلى ْلُمْؤِمنَ  حم قـََرأَ  َمنْ «اند

  .)1(»ُيْصِبحَ  َحتى ِبِهَما ُحِفظَ  يُْمِسىَ  ِحينَ  قـََرَأُهَما َوَمنْ 
به هنگام صبح بخوانـد   آية الكرسيبه  همراه» اليه مصير«را تا » المؤمن«سوره حم  هركس«

ها را بخواند، تـا صـبح    ماند و هركسي به هنگام غروب آن ها محفوظ مي تا غروب به وسله آن
  ».ماند ها مصون مي به وسيله آن

  :ال إله إال اهللا« سنگر هفتم: گفتن، فهميدن و عمل به معناي

  »َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال ِإَلهَ  ال«
  فرموده اند: �روايت شده كه رسول خدا �زيرا در صحيحين حديثي از ابوهريره

 َشْىءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمُد، َولَهُ  اْلُمْلُك، لَهُ  َلُه، َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإلَهَ  الَ  :قَالَ  َمنْ «
 ِماَئةُ  َعْنهُ  َوُمِحَيتْ  َحَسَنٍة، ِمائَةُ  َلهُ  وَُكِتَبتْ  رِقَاٍب، َعْشرِ  َعْدلَ  لَهُ  َكاَنتْ  َمرٍة، ِمائَةَ  يـَْومٍ  ِفى. َقِديرٌ 

 ِبِه، َجاءَ  ِمما بَِأْفَضلَ  َأَحدٌ  يَْأتِ  َوَلمْ  َى،يُْمسِ  َحتى َذِلكَ  يـَْوَمهُ  الشْيطَانِ  ِمنَ  اذر حِ  َلهُ  وََكاَنتْ  َسيَئٍة،
 2(»َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  َعِملَ  رجل ِإال(.  

هيچ معبود و مستعاني به غير از خداوند نيسـت. و هـيچ شـريكي    «هركس صد بار بگويد: «
ندارد، و مالك از آن اوست و حمد و ستايش او را سزاست، و او بر هر چيزي قدرت و تسلط 

به اندازه آزادكردن ده برده پاداش دارد، صد حسنه بـه حسـاب او نوشـته شـده و صـد       ».دارد
مانـد، و هـيچكس    گردنـد. و آن روز تـا شـب از شـر شـيطان در امـان مـي        گناهش پـاك مـي  

  ».آوردي بهتر از او را ندارد، مگر كسي كه بيشتر از او اين را گفته باشد دست

  سنگر هشتم: ذكر و ياد خداوند:

  بيش از ديگر موارد از اهميت برخوردار است، و آن ذكر بسيار خداوند است. كه

                                           
  .3386و دارمي  2879ترمذي  بروايت -1
  متفق عليه. -2
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  فرموده است: �در صحيح ترمذي حديثي از حارث اشعري روايت شده كه رسول خدا 
خداوند به يحيي پسر زكريا به عمل به پنج جمله امر فرموده و بـه او فرمـوده كـه بـه بنـي      «

د، اما يحيي در مورد ابالغ آن به بني اسـرائيل انـدكي   ها عمل كنن اسرائيل هم بگويد كه به آن
گفت: خداوند تو را به عمل به پنج موضوع سفارش نموده و فرموده  �درنگ نمود. عيسي 

ها را به ايشان ابالغ كن. يا من  ها عمل كنند، يا تو آن كه به بني اسرائيل هم دستور دهي به آن
  اين كار را خواهم كرد.

ها را ابالغ كني، زمين مرا در خود فرو برد يا  اگر تو پيش از من آن ترسم يحيي گفت: مي
  به عذابي دچار شوم!

مردم را به بيت المقدس فرا خواند و مـردم بسـياري در آن شـهر اجتمـاع كردنـد، و بـراي       
  شنيدن سخنان او سراپا گوش شدند.

ها را هـم بـه    آن يحيي گفت: خداوند مرا به عمل به پنج موضوع امر فرموده و دستور داده
  شما ابالغ نمايم.

اين كه تنها خداوند را عبادت كنيد و هيچكس را با او شريك نگردانيـد و خداونـد    يكم:
شما را به نيكي و احسان امر فرموده است. كـار آدم نيكوكـار همچـون آن اسـت كـه دشـمن       

نموده باشند، امـا  زدن آماده  كسي او را اسير كرده و دست و پايش را بسته و او را براي گردن
دهم به شرطي كه او  آن آدم نيكوكار برخيزد و بگويد: من هرچه مال و ثروت دارم به شما مي

  را نكشيد و او را از مرگ حتمي نجات دهد.
همچنين خداوند به شما دستور فرمـوده كـه خداونـد را ذكـر و يـاد كنيـد. ذكـر خداونـد         

، و او بـه سـرعت خـود را بـه قلعـه و      همچون آن است كه دشمن شخصي او را تعقيب نمايـد 
پناهگاهي حفاظت شده و محكم برساند، و خود را از ايشان محفوظ كند. انسان نيز بـه همـين   

توانـد نفـس خـويش را در برابـر شـيطان مـورد        صورت است و تنها با ذكر و ياد خداوند مـي 
  محافظت قرار بدهد.
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  فرموده اند: �رسول خدا 
هللا أمرني بهن: السمع، والطاعة، والجهاد والهجرة والجماعة ... وأنا آمركم بخمس، ا«

دعى دعوى سالم من عنقه إال أن يراجع ومن افإن من فارق قيد شبر فقد خلع ربقة اإل
 قال: وإن صلى ؟وصام ! وإن صلىفقال رجل: يا رسول اهللا الجاهلية فإنه من جثا جهنم.

  .»مؤمنين عباد اهللاهللا الذي سماكم المسلمين ال ىوصام، فادعوا بدعو 
دهـم: شـنيدن،    ها را به مـن امـر فرمـوده دسـتور مـي      من شما را به پنج چيز كه خداوند آن«

اطاعت، جهاد، هجرت و بودن با جماعت. زيرا هركسـي بـه انـدازه يـك وجـب از جماعـت       
فاصله بگيرد نشانه اسالم را از گردن خويش بيـرون آورده، مگـر آن كـه بـار ديگـر بـه ميـان        

ها خواهد  بازگردد، و هركس ادعاها و باورهاي جاهلي را زنده كند، از جمله جهنميجماعت 
  ».بود

فرمـود:   �رسـول خـدا    مردي گفت: يا رسـول اهللا! اگرچـه نمـاز بخوانـد و روزه بگيـرد؟     
اگرچه نماز بخواند و روزه بگيرد، شعارها و ادعاهاي خدايي را مطرح كنيد، خداونـدي كـه   «

  .)1(»ايمان و بندگان خود ناميده استشما را مسلمان و اهل 
در اين حديث اهل ايمان را باخبر فرمـوده كـه انسـان تنهـا بـه وسـيله ذكـر         �رسول خدا 

تواند خود را از فريب و شرارت شيطان مصـون نگـاه دارد. و ايـن همـان      خداوند است كه مي
  بيانگر آن است. »ُقْل َأُعْوُذ ِبَرب اْلَفَلقِ «چيزي است كه سوره 

توصيف فرموده. خناس كسي است كه هرگـاه  » خناس«خداوند در اين سوره شيطان را به 
  شود. نمايد، مخفي خشمگين مي انساني خداوند را ذكر، عبادت و اطاعت مي

هـايش را   نمايـد و وسوسـه   اما هرگاه او از خداوند غافل شود، شيطان قلب او را تسخير مي
نمايد، اما هيچ چيزي به اندازه ذكـر خداونـد    او القاء مي ها هستند به ساز تمامي تباهي كه زمينه

  هاي شيطان حفظ نمايد. ها و وسوسه تواند انسان را از فريب نمي
  

                                           
  ترمذي  اين حديث را غريب حسن صحيح گفته است. -1
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  سنگر نهم: وضو و نماز:

تـوان خـود را در    هـايي هسـتند كـه مـي     ترين پناهگاه وضو و نماز كه از مهمترين و اساسي
ه زماني كه خشم و شهوت همچون آتـش در  هاي شيطان مصون نمود. به ويژ ها از وسوسه آن

  ها را خاموش كنند. توانند آن ور شوند، هيچ راهي به اندازه وضو و نماز نمي وجود انسان شعله
  روايت شده كه فرموده است: �از رسول اهللا  �در صحيح ترمذي از ابوسعيد خدري

ُتمْ  َأَما آَدمَ  اْبنِ  قـَْلبِ  ِفى َجْمَرةٌ  اْلَغَضبَ  َوِإن  َأالَ « نَـْيهِ  ُحْمَرةِ  ِإَلى رَأَيـْ  َفَمنْ  َأْوَداِجهِ  َواْنِتَفاخِ  َعيـْ
 1(» اَألْرضِ  فـَْلَيَصقْ  َذِلكَ  ِمنْ  ِبَشْىءٍ  َأَحس(.  
آيـد، مگـر سـرخي چشـمان و      است كه در دل بني آدم پديد مي )2(بدانيد كه خشم آتشي«

گيـر   ست داد خود را زمينبينيد؟ هرگاه كسي چنين حالتي به او د هايش را نمي بادكردن رگ
  ».كند و كاري را انجام ندهد

شـيطان از آتـش آفريـده شـده و آتـش تنهـا بـا آب خـاموش         «در روايتي ديگر آمده كـه  
هـاي خشـم و شـهوت چيـره      توانند بر آتـش  . هيچ چيزي به اندازه وضو و نماز نمي)3(»شود مي

كنـد و اگـر نمـاز بـا      مـي  شوند. زيرا آب وضو جسم داغ و افروخته انسـان خشـمگين را سـرد   
بخشد. اين حقيقتي  خشوع و خضوع اقامه شود به روح و روان ملتهب و نا آرام او آرامش مي

  نمايد. نياز مي اش انسان را از آوردن دليل بي است كه تجربه

  سنگر دهم: خودداري از افراط و تفريط:

ميخـتن غيـر   گفـتن، خـورد و خـوراك و در آ    كـردن، سـخن   خودداري از افـراط در نگـاه  
نمايـد و بـر    هاست كه به قلب و روح انسان نفوذ مي ضروري با ديگران، زيرا شيطان از اين راه

  شود. او چيره مي
  

                                           
  ).4000) و ابن ماجه (2191ترمذي ( بروايت -1
  جمره به معناي سنگ ريزه هم آمده است. -2
  آلباني آن را حديث ضعيفي به شمار آورده است. -3
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  خالصه سخن:

  تواند بر او راه پيدا كند: داند كه شيطان تنها از سه جهت مي هر آدم خردمندي مي
د نياز اقدام نمايد، همين كاري، و اين كه در هرچيزي بيش از ح طلبي و اسراف اول: زياده

آيـد، و راه رويـارويي بـا آن     اي براي نفوذ شيطان بـر قلـب درمـي    طلبي به صورت زمينه زياده
يابي به عالقمندي بيش از حد به خواب و خوراك و لذت و  ندادن به نفس براي دست فرصت
ي دشمن طلبي است، هرگاه اين در را بر روي نفس خويش بست، در واقع در را بر رو راحت

  سرسخت خويش بسته است.
گيرنـد، امـا هرگـاه دچـار      دوم: غفلت، زيرا اهل ذكر در پناه قلعه مستحكم ذكر قـرار مـي  

كنـد، و در ايـن    شـوند و دشـمن بـه آن راه پيـدا مـي      غفلت شوند، درهاي آن قلعه گشوده مي
  راندن آن بر آنان بسيار مشكل خواهد بود. حالت بيرون

نمودن كردار و گفتارها و چيزهاي بيهوده كه او را براي  و عملي گرفتن سوم: توجه و بهره
  دهند. تقويت علم و ايمان و عمل نيك و خير و مصلحت خود و ديگران ياري نمي



  
  

  بخش ششم:
  ها و گناهان بر قلب تأثير فتنه



  فصل يكم:
  ها بر قلب آوردن فتنه روي

  فرموده اند: �گويد: رسول خدا  مي �حذيفه بن يمان 
 ُنْكَتةٌ  ِفيهِ  تُنِكتَ  ُأْشرِبـََها قـَْلبٍ  فََأى  ،ُعوًدا ُعوًدا اْلَحِصيرِ  رضعَ  اْلُقُلوبِ  َعَلى اْلِفَتنُ  تـُْعَرضُ «

 َأْسَودُ : قـَْلب قـَْلبَـْينِ  َعَلى تعود القلوب َحتى بـَْيَضاءُ  ُنْكَتةٌ  ِفيهِ  تُنِكتَ  أَْنَكَرَها قـَْلبٍ  َوَأى  َسْوَداءُ 
ًيا ُكوزِ َكالْ  ُمْربَادا ُمْنَكًرا يـُْنِكرُ  َوالَ  َمْعُروفًا يـَْعِرفُ  الَ  ُمَجخ  الَ  ،أَبـَْيضَ  َوقـَْلبٍ  .َهَواهُ  ِمنْ  ُأْشِربَ  ِإال 
َنةٌ  َتُضرهُ    .)1(»َواَألْرضُ  السَمَواتُ  َداَمتِ  َما ِفتـْ
ي رونـد. هـر دلـ    ها رژه مـي  ها و معاصي همچون (بافتن حصير) يكي يكي در برابر دل فتنه«

هـا   آيـد. امـا هـر دلـي كـه از آن      ي سـياهي در آن پديـد مـي    ها تأثيرپذير شود، نقطه كه از آن
آيد، تا اين كـه دل بـه صـورت يكـي از دو      ي سفيدي در آن پديد مي گردان شود، نقطه روي

  شود: هاي زير مي دسته دل
دي پشـت  شناسـد و بـه بـ    اي وارونه شـده كـه نيكـي را نمـي     قلبي سياه و تيره به سان كوزه

  نمايد. كند و تنها از هواهاي نفساني خويش پيروي مي نمي
ها و زمين برپاست، فتنه و گنـاه زيـاني را بـه آن     ديگري قلبي سفيد (و پاك) كه تا آسمان

  ».رساند نمي
ها بر قلوب را به چيدن و بافتن حصير از دانـه   آوردن اندك اندك فتنه روي �رسول خدا 

  است.ها تشبيه فرموده  دانه ني
كه نـوع   گيرند به دو نوع تقسيم نموده است ها قرار مي هايي را كه مورد تهاجم فتنه و قلب

  :اول اقسامي دارد
آورنـد. همانگونـه كـه اسـفنج آب را      هـا بـه آن روي مـي    قلبي كه وقتـي فتنـه   الف/ يكم:

ي سياه در آن ا اي نقطه كند، و بر اثر هر معصيتي و فتنه ها را در خود جمع مي آن فتنه مكد، مي
دهـد، تـا ايـن     آيد. آن قلب همچنان با آغوش باز با آن معاصي روي خوش نشان مي پديد مي

گردد. هرگاه اينگونه گرديد، دو  شود، و وارونه و سر و ته مي كه به تمامي سياه و بي فروغ مي

                                           
  .144مسلم شماره  بروايت -1
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كشـانند بـه آن روي    بيماري بسيار خطرناك كه آن را به سـوي مـرگ و نـابودي معنـوي مـي     
  آورند. مي

كنند  شدن معروف و منكر بر آن، يعني خوب و بد و خير و شر براي او فرق نمي مشتبه :ب
  دهند. و هريك معناي خود را از دست مي

دار شود كه او معروف را منكر و منكر را  حتي ممكن است اين بيماري آنچنان در او ريشه
  را حق به شمار بياورد. معروف و بدعت را سنت و سنت را بدعت و حق را باطل و باطل

  آورده است. �گردانيدن هواهاي نفساني خود بر آنچه كه رسول خدا  حاكم :ج

قلبي سفيد و پاك كه آفتاب ايمان در آن دميده و نـور افشـاني نمـوده اسـت، چنـين       :دوم
ا از هـا ر  خيزد و آن ها به مقابله برمي رد، با آنيها و گناهان قرار گ قلبي هرگاه مورد تهاجم فتنه

  شود كه روشنايي و نورافشاني و توانايي آن بيشتر شود. گرداند. همين باعث مي خود دور مي
  شوند، عبارتند از: آورند. و اسباب بيماري معنوي قلب مي ها روي مي هايي كه بر دل فتنه
 فتنه شهوات. -

 فتنه شبهات. -

 فتنه تباهي و گمراهي. -

 ها. معاصي و بدعت -

 ها. ستم -

  ها جهالت -
  شود. لي، باعث تباهي قصد و اراده ميفتنه او

  گردد. دومي باعث فساد علم و اعتقاد مي
  قلوب را به چهار نوع تقسيم كرده اند. رضي اهللا عنهم برخي از اصحاب

  فرموده است: �از جمله روايت شده كه حذيفه بن يمان 
آن قلبي پاك و خالص كه در آن چراغي فروزان روشـن اسـت و    ها چهارگونه اند: قلب«

  قلب قلب انسان اهل ايمان است.
  فروغ و پنهان مانده كه قلب انسان كافر است. دوم: قلبي بي
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سوم: قلبي وارونه و راه گم كـرده كـه قلـب آدم منـافق اسـت. قلبـي كـه نيكـي و خيـر را          
بينـد، امـا خـود را بـه نابينـايي       گرداند و حق و حقيقـت را مـي   برميشناسد، اما از آن روي  مي
  زند. مي

نيـروي ايمـان و نيـروي نفـاق هريـك آن را بـه سـوي خـود          –ارم: قلبي كـه دو نيـرو   چه
  نمايد. شود كه بر آن تسلط بيشتري پيدا مي كشند، و در نهايت تابع آن نيرويي مي مي

و حـق و   �قلب مجرد قلبي است كه از غير خداوند متعـال و پيـامبر گرامـي   «منظور او از 
  راستي از ديگر امور تهي باشد.

بودن آن به معنـاي   ظور از چراغي كه در آن قلب قرار دارد، چراغ ايمان است. و مجردمن
كننـده اسـت، و وجـود چـراغ فـروزان در آن بـه        سالمتش از شبهات و شهوات باطل و گمراه

  بودن آن به وسيلة عمل و ايمان است. معناي نوراني و درخشان
در درون غـالف و پوششـي پنهـان     مقصود او از قلب پنهان شده، قلب كافران است، زيـرا 

  فرمايد: رسد. همانگونه كه خداوند به نقل از يهود مي مانده و نور علم و ايمان به آن نمي

﴿ (#θä9$s% uρ $oΨ ç/θè= è% 7# ù= äî﴾ و گفتند: دلهاى ما در غالف است« ]88: ة[البقر«.  

پنهـان  شود كه در داخـل جلـد و پوششـي     غلف، جمع اغلف است، و به چيزي گرفته مي«
شـان بـه    اي است كـه خداونـد در جهـت مجـازات     شده باشد. آن پوشش و غالف همان پرده

مانـدن قلـوب بـه     هاي ايشان قـرار داده اسـت. آن پنهـان    ناپذيري و تكبر بر روي دل خاطر حق
معناي كر و ناشنواشدن و نابيناگرديدن و قرارگرفتن حجـاب بـر روي چشـمان ايشـان اسـت.      

  فرمايد: متعال ميهمانگونه كه خداوند 

﴿ # sŒÎ) uρ šVù&t� s% tβ# u ö� à)ø9 $# $oΨ ù= yèy_ y7 uΖ ÷� t/ t÷t/ uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ $\/$pgÉo # Y‘θçG ó¡̈Β ∩⊆∈∪ 

$uΖ ù= yèy_uρ 4’ n?tã öΝÍκ Í5θè= è% ºπ̈Ζ Ï. r& βr& çνθßγs) ø& tƒ þ’ Îûuρ öΝÍκ ÍΞ# sŒ#u #\� ø% uρ﴾ ]46 - 45: اإلسراء[  

خواني ميان تو و آنان كه به قيامت باور ندارند حجـاب ناپيـدايي    قرآن را ميهنگامي كه «
هايشـان   نهيم تا قرآن را نفهمنـد و در گـوش   هايي را مي هايشان پوشش دهيم. بر دل را قرار مي

  .»كنيم سنگيني و ناشنوايي ايجاد مي
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ان شـود،  ها ذكـر و بيـ   هرگاه توحيد خالص و عبادت و تبعيت صادق براي صاحبان آن دل
  گردانند. با نفرت و ناراحتي از آن روي برمي

همانگونه كه گفتيم: منظور او از قلب در غالف شده و وارونه گرديده قلـب انسـان منـافق    
  فرمايد: است، همانگونه كه خداوند متعال مي
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شما اي مؤمنان! چرا در باره منافقان دو دسته شده ايـد؟ حـال آن كـه خداونـد بـه سـبب       «
  .»اعمالشان (افكار) ايشان را وارونه كرده است

نمـوده و بـه همـان بـاطلي كـه پيشـتر در آن بـوده انـد بـاز           يعني آنان را از حق رويگردان
  هاي ايشان است. ها و نافرماني گرداند. اين هم بر اثر معصيت مي

هاست، زيرا چنين قلبي حق را باطل و باطل را حق به شـمار   ترين قلب اين بدترين و خبيث
يي و دشـمني  گـردد و بـا اهـل حـق بـه رويـارو       آورد و با اهل باطـل همـراه و همكـار مـي     مي
  پردازد. مي

هـا سـهمي دارد،    مقصود او از قلبي كه در ميان دو نيرو قرار گرفته انـد و از هريـك از آن  
در آن روشـن نگرديـده    ايمـان هاي ايمان در آن اسـتوار نشـده و چـراغش     قلبي است كه پايه

است، زيرا هنوز خود را براي پذيرش حقيقت رسـالت رسـول خـدا پـاك و منـزه نگردانيـده       
  است.

نوري ضعيف از ايمان در آن روش است و تاريكي كفر و جهل نيز در آن جايي را بـراي  
شـود و گـاهي بـه ايمـان بيشـتر روي       تـر مـي   خود فراهم نموده است. گاهي بـه كفـر نزديـك   

  كند. آورد، و فرمان از آن هماني است كه بر آن بيشتر تسلط پيدا مي مي



  فصل دوم:
  اثرات گناه بر قلب

امدهاي بسياري بدي را براي جسم و قلب انسان هـم در دنيـا و هـم در آخـرت بـه      گناه پي
  توان به موارد زير اشاره كرد: ها به درستي آگاه است كه مي دنبال دارند، و تنها خداوند از آن

  تضعيف عظمت خداوند: -

يكي از آثار معاصي آن است كه احساس عظمت خداوند را در قلـب گناهكـار تضـعيف    
تـر   د و بخواهد يا نخواهد، وقار و هيبت خداونـد در دل او هـر روز ضـعيف و ضـعيف    نماي مي
داشت، به هـيچ وجـه جـرأت     گردد. زيرا اگر در قلب او قدرت و عظمت خداوند قرار مي مي

  كرد مرتكب معاصي شود و او را نافرماني نمايد. نمي
ن اميد به رحمت خورده، به گمان خود بگويد: اي ممكن است گاهي آدمي جاهل و فريب

نمايد، نه اين كه شأن و منزلـت و   و مغفرت خداوند است كه مرا به ارتكاب معاصي وادار مي
  عظمت او در دل من اندك باشد.

اين گمان و ادعا نوعي خودفريبي است، زيـرا وجـود عظمـت و هيبـت خداونـد در قلـب       
و ميان او و ارتكاب گناه  انسان ضرورتاً بايد باعث شود كه حريم شريعت او را مراعات نمايد

  ايجاد مانع كند.
كننـد، بـه حـق قـدر و منزلـت خداونـد را        اما آناني كه به نافرماني خداوند جرأت پيدا مي

نمايـد،   نشناخته اند، چگونه از كسي كه بـه آسـاني اوامـر و نـواهي خداونـد را مراعـات نمـي       
و بـه عظمـت و كبريـاء او     كنـد  توان پذيرفت كه به راستي منزلت خداوند را مراعـات مـي   مي

  نمايد؟! اقرار مي
هاست و همين مجازات براي انسان گناهكـار   ترين باطل ترين محاالت و باطل اين از محال

كافي است كه عظمت خداوند از قلب او زدوده شود و عظمت و اهميت حريم شريعت حـق  
  خداوند را سبك شمارد.

خداونـد هيبـت و منزلـت او را از دل    هـا ايـن اسـت كـه      هاي آنگونه آدم يكي از مجازات
دارد، و همانگونه كه او نافرماني خداوند را سبك شمرده، مردم نيز او را خوار و  ديگران برمي
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دارنـد كـه او خداونـد را دوسـت      شمارند. مردم بـه همـان انـدازه او را دوسـت مـي      سبك مي
و هراس و هيبت خداوند را در دارد و به همان اندازه احترام و هيبت او را در دل دارند كه ا مي

  دل دارد.
شكند، چگونه انتظـار دارد مـردم حرمـت او را     هاي خداوند را مي آدمي كه حريم حرمت

ند، ديگران حق او دهد كه در عين زير پا نهادن حق خداو نگاه دارند؟! چگونه به خود حق مي
ظـار دارد مـردم او را   شـمارد و انت  و چگونه نافرماني خداونـد را سـبك مـي    را مراعات ننمايد
  سبك نشمارند؟!

خداوند در قرآن از مجازات اهل معصيت صحبت فرموده و اين موضوع را بيان نموده كه 
هايشـان پوششـي را قـرار گرفتـه و      به خاطر و بر اثر معاصي خودشان گمراه گرديده و بر قلب

ي سـپرده اسـت، و بـه    همانگونه كه خدا را فراموش نموده اند او نيز ايشان را به دست فراموش
همان صورت كه دينش را مورد توهين قرار داده او نيز آنان را تحقير و خوار گردانيده و آنان 

  را همانگونه كه او امرش را تباه نموده، تباه گردانيده است.

﴿tΒ uρ ÇÍκ ç‰ ª! $# $yϑ sù …çµs9 ÏΒ BΘÌ� õ3•Β﴾ خداوند هركس را كه خوار كند، « ]18: [الحج

  .»ا احترام نخواهد كردهيچكس او ر
آنان از آنجا كه سجده و فروتني در برابر خداوند را سبك شمرده و در آستانة بـا عظمـت   
او سر به سجده ننهاده اند، هيچگاه هيچكس ايشان را مورد احترام قـرار نخواهـد داد! چگونـه    

كسي را كه او توانند او را گرامي دارند، و  كسي كه خداوند او را خوار گردانيده ديگران مي
  اكرام و احترام نموده خوار و درمانده نمايند؟

  پديدآمدن خوف و خشت در قلب:

يكي ديگر از آثار معاصي رعـب و هراسـي اسـت كـه خداونـد در قلـب گناهكـار پديـد         
  توان ديد. آورد. به راستي او را مدام در حال خوف و نگراني مي مي

هــا و  آن وارد شــود از مجــازات زيــرا اطاعــت خداونــد پناهگــاهي اســت كــه هــركس بــه
مشكالت دنيا و عقبي در امان خواهد بود، و هركس از آن خارج شود، خوف و هراس از هر 
ــرد،     ــيش بگي ــد را در پ ــا هــركس راه اطاعــت خداون ــت. ام ــر خواهــد گرف طــرف او را در ب
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 و هركسي او را نافرماني كند، آسايش و امنيتش به خوف و ,هايش به آسايش و امنيت هراس
  هراس تبديل خواهد گرديد.

اي قـرار داشـته    هيچ آدمي گناهكاري نيست كه قلب او مثل آن كه در ميان دو بـال پرنـده  
لرزد و  باشد، مدام ترسان و لرزان نباشد، هرگاه باد پنجره و يا دري را تكان بدهد، بر خود مي

شنود قلبش  را كه ميكند كه كار او تمام است و به سراغ او آمده اند. و هر صدايي  گمان مي
خواهند او را مورد عقاب قرار بدهند، امـا هـركس كـه خـوف      كند مي ريزد و فكر مي فرو مي

دارد، امـا هـركس    خداوند را در دل داشته باشد، خداوند او را از هر بدي و شري مصـون مـي  
  .اندازد كه از خداوند هراس در دل نداشته باشد، خداوند او را از هر چيزي به هراس مي

هايش را آفريده، اين اصـل و قاعـده را در ميـان ايشـان      خداوند از همان زماني كه آفريده
  قرار داد كه جرم و هراس الزم و ملزوم يكديگرند.

هاي قلب عاصي، اين است كـه آن را دچـار تـرس و وحشـتي غيـر       يكي ديگر از مجازات
كنـد. زيـرا    احسـاس مـي   نمايد. او خود را مدام در حالـت هـراس و نگرانـي    قابل توصيف مي

همانگونه كه ميان او و خداوند وحشت و جدايي افتاده با خود و خلق نيـز احسـاس بيگـانگي    
گردد. به راستي اهـل وحشـت در    گذرد وحشتش بيشتر و بيشتر مي نمايد و هرچه زمان مي مي

ن و بدترين نوع زندگي قرار دارند، و در مقابل اهل انس و الفت با حضرت احديت در بهتـري 
  برند. لذيذترين زندگي به سر مي

 اگر آدم عاقل نگاه كند و ميان لذت زودگذر معصيت و عذاب و خوف وحشت ناشـي از 
بـرد.   اي را به عمل بياورد به وخامت و ضعيف و خسران و زيان خود بيشتر پـي مـي   آن مقايسه

وحشـت ناشـي از   زيرا او آرامش ناشي از اطاعت و شيريني امنيت و آسودگي را با ناآرامي و 
  معصيت معامله كرده است.

  إذا كنــــــــت قــــــــد اوحشــــــــتك الـــــــــذنو
  

  دعها إذا شـــــــــئت واســـــــــتأنسب فـــــــــ
  

  

ها را ترك كن تـا بـه    چنانكه گناه تو را در وحشت و هراس قرار داده، اگر ميل داري آن«
  ».آسودگي و امنيت برسي



    

  140  ها و گناهان بر قلب تأثير فتنه -بخش ششم
  

گرداند، و به  راز موضوع در اين است كه عبادت و اطاعت انسان را به خداوند نزديك مي
  گردد. هراندازه نزديكي بيشتر شود، انس و الفت نيز بيشتر مي

شود و هرچه آن دوري بيشتر بگـردد، بـر ميـزان وحشـت نيـز       اما معصيت باعث دوري مي
  شود... افزوده مي

اي كـه ميـان او و دشـمن ايجـاد شـده مـدام        به همين خاطر است كه انسان به خاطر فاصـله 
د، هرچنـد در كنـار او باشـد، امـا در مقابـل بـا محبـوب خـود هرچنـد          هراس او را در دل دار

  نمايد. ها دور باشد احساس انس و الفت مي فرسنگ
تـر   تر و بزرگ وحشت و هراس پيامد حجاب و مانع است و به هراندازه كه حجاب صخيم

  باشد، وحشت و هراس هم بيشتر خواهد بود.
حشـت ناشـي از معصـيت و بـدتر از آن     آورد، و بـدتر از آن و  غفلت وحشت را پديد مـي 

بيني كه با يكي از اين امور همراه شود،  وحشت ناشي از شرك و كفر است. هيچكس را نمي
شود، و وحشت و هراس چهـره و قلـب او را فـرا     مگر آن كه به سختي وحشت بر او چيره مي

  گردد. گيرند و خود او وحشتناك و غير قابل تحمل مي مي

  ت قلب:دادن سالم از دست -

يكي ديگر از آثار معصيت اين است كه صـحت و سـالمت قلـب را از بـين بـرده و آن را      
نمايد. و بيماري و درماندگي آن ادامه خواهد يافت و از غذاهايي  دچار بيماري و انحراف مي

  مند نخواهد شد. ها بستگي دارد بهره معنوي كه حيات و خير و مصلحت آن به آن
هاي قلب  ها بر بدن است، در واقع معاصي بيماري همانند تأثير بيماريزيرا اثر گناه بر قلب 

  كردن است. ها ترك گناه و توبه اند و تنها داوري آن
همه سالكان الي اهللا در اين مورد اتفاق نظر دارند كه قلب تنها زمـاني بـه آرزوي خـويش    

مـولي و معبـود و   و تنهـا زمـاني بـه    خواهد رسيد كه به مولي و معبود حقيقي خـويش برسـد،   
محبوب خويش پيوند پيدا خواهد كرد كه از سالمتي و صحت برخوردار باشد، و تنهـا وقتـي   
از سالمت و صـحت برخـوردار خواهـد بـود كـه درد آن درمـان شـود و چنـين چيـزي روي          
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ها و هواهاي آن رويارويي بنمايد. هواهايي كه عين دردهـا   نخواهد داد، مگر آن كه با كشش
  ها نهفته است. ي آن است و شفايش در مخالفت با آنها و بيماري

گـردد يـا بسـيار بـه آن      دار شود، بـه مـرگ معنـوي دچـار مـي      اما اگر بيماري در آن ريشه
شود. همانگونه كه اگر كسـي نفـس خـويش را از هواهـاي نفسـاني برحـذر دارد        نزديك مي

وقتي ديگـر برخـوردار   بهشت منزل اوست، قبل از بهشت آخرت او در همين دنيا از بهشتي مـ 
هاي آن با لذايذ زندگي هيچكس ديگري قابل مقايسـه نخواهـد    خواهد بود كه نعمت و لذت

هاي دنيـوي   هاي آن همچون تفاوت ميان نعمت بود، حتي تفاوت ميان آن دو زندگي و نعمت
نمايند كه قلب  هاي اخروي است. اين حقيقتي است كه تنها كساني آن را تصديق مي و نعمت

  ان اين يا آن نوع را لمس كرده باشد.آن

#‘βÎ) u¨﴿ نبايد گمان كـرد كـه ايـن فرمـوده خداونـد:      t� ö/ F{$# ’ Å∀ s9 5ΟŠÏètΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) uρ u‘$£∨ à& ø9 $# ’ Å∀ s9 

5ΟŠÏtrb ∩⊇⊆∪﴾  :بـه راسـتي نيكـان در نعمـت (بهشـت) و بـدان در (آتـش)        « ]14 – 13[االنفطار

  .»دوزخ قرار خواهند داشت
هاي دنيا، برزخ  شود، حتي به يكي از منزلگاه پس از مرگ محدود مي هاي دنياي به نعمت

و يا قيامت اختصاص ندارد. آنان در نعمت و اينان در نقمت قرار دارند، مگـر نعمـت و لـذت    
  همان نعمت و لذت قلب و عذاب همان عذاب قلبي نيست؟

 ي آن ازگردانـ  تر است از عذاب خوف و هم و غم، دلمردگـي و روي  چه عذابي دردناك
خداوند و دنياي پس از مرگ و دلبستگي آن به غير خداوند و گسسـتگي از او، بـه هرچيـزي    

ها را در غير راستاي رضايت خداونـد دوسـت    در هر زمان و مكاني تعلق خاطر پيدا كند و آن
  بدارد، چنين وضع و حالي انسان را به بدترين عذاب مبتال خواهد نمود.

ي و چيزي روي بياورد و دلبستگي و وابستگي پيدا كند، در هركس غير از خداوند به كس
  اين جهان به سه گونه عذاب و مشكل گرفتار خواهد شد:

 قبل از دستيابي به آن در رنج و عذاب خواهد بود. -

دادن آن در رنـج و عـذاب قـرار     هرگاه به آن دست پيدا كند، به خاطر هراس از دست -
 خواهد داشت.



    

  142  ها و گناهان بر قلب تأثير فتنه -بخش ششم
  

  ، به بدترين عذاب گرفتار خواهد گرديد.هرگاه آن را از دست بدهد -
  اين سه درد و عذاب تنها در اين جهان براي او پديد خواهد آمد.

اما در برزخ، به رنج و عذاب فراق و دوري كه هيچ اميدي به بازگشت نخواهد داشـت، و  
هايي كه به خاطر دلبسـتگي بـه آن محبـوب كـاذب از دسـت       دادن نعمت رنج و درد از دست

رد و عذاب وجود حجاب ميان او و خداوند و رنج و درد حسرتي كه جگر او را پاره داده و د
  پاره خواهد كرد. دچار خواهد گرديد.

هايي كه بدنشان  هم و غم و حسرت و اندوه در روح و نفس ايشان همچون ميكرب و كرم
دار و  هـا در روح و روان انسـان دامنـه    كنند، عمل خواهند كـرد، حتـي كـار آن    را متالشي مي

نگـاه عـذاب   آهاي آنان بازگردانـد،   دار خواهد بود تا زماني كه خداوند روح را به جسم ادامه
  تري در انتظار ايشان خواهد بود. تر و دردناك سخت

هايي كه قلب انسان به خـاطر انـس و قربـت     هاي كاذب كجا و نعمت ها و لذت اين نعمت
همه جانبه و فرح و شادماني غيـر قابـل    خداوند و ذكر و عبادت و شوق و محبتش در آرامش

  گيرد، كجا! توصيف قرار مي
حتي بعضي از كساني كه در چنان وضع و حالي قرار داشته اند. در دم مرگ بـه خـاطر از   

  ها اظهار حسرت كرده و يكي گفته است. دادن آن لذت دست
ش و زنـدگي  اگر بهشتيان نيز در اين چنين لذت و نعمتي قـرار دارنـد، بـه راسـتي در عـي     «
  ».برند بخشي به سر مي لذت

  يكي ديگر از آن بهشتيان زميني گفته است:
ترين نعمـت دنيـا كـه نعمـت      بخش بردن از بهترين و لذت بيچاره دنياپرستان كه بدون بهره«

  ».كنند لذت ذكر و عبادت و اطاعت خداوند است. اين جهان را ترك مي
دانستند كه ما در چه نعمـت و   و حاكمان مي اگر پادشاهان« يكي ديگر از آنان گفته است:

  ».كشيدند بريم، براي گرفت آن از ما بر رويمان شمشير مي آرامشي به سر مي
همچنين يكي ديگر از آنان كه لذت بهشت دنيوي را در ذكر و عبادت و اطاعت خداونـد  

  گويد: جستجو كرده اند، مي
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ود، او را به بهشت دنيـاي ديگـر راه   ن وارد نشآدر اين دنيا بهشتي هست كه اگر كسي به «
  ».نخواهند داد

اي و در ايـن معاملـه بـه     اي كسي كه سهم گرانبهاي خـويش را بـا بهـاي انـدكي فروختـه     
اي، و خود نيز از آن خبر داري! اگـر خـود از    بدترين شكل ممكن فريب خورده و زيان ديده

  ال كن!بهاي كاالي ارزشمند خويش خبر نداري از خبرگان و آگاهان سؤ
شگفتا از كااليي كه خداوند خريدار آن است و بهاي آن بهشت است، و نمايندة خداوند 

براي مشـتري تضـمين    –كه بهشت است  –كه معامله به وسيله او منعقد گرديد و بهاي آن را 
  است. �نموده پيامبر بزرگوار اسالم

  دادن بصيرت قلب: از دست -

بـرد،   خداوند اين است كه بصيرت قلب را از بين مييكي ديگر از آثار معاصي و نافرماني 
بندد و ميان او و هدايت مانع بزرگي را ايجاد  نمايد، راه علم را بر آن مي نورش را خاموش مي

  كند. مي
هـاي علمـي و ايمـاني او،     امام مالك در مالقاتي با امام شافعي و پـس از مالحظـه توانـايي   

  گفت:
ي را در قلـب تـو تابانيـده اسـت، آن را بـا تـاريكي       كنم كه خداونـد نـور   من احساس مي«

  ».معصيت خاموش مگردان
گـردد، تـا جـايي     تر مي به هراندازه كه ظلمت معصيت بيشتر شود. نورانيت قلب كم و كم

 ,شدن از نور شود، و به خاطر محروم نور و فروغ و ظلماني مي كه قلب به سان شبي تاريك بي
  افتد. اي مي ريك و در جايي پر از پرتگاه در هر چاه و چالههمچون آدمي نابينا كه در شبي تا

در اين راه يا بايد با اطاعت و عبادت سالمت را طلب كرد، يا به خاطر نافرماني و معصيت 
  در گرداب سرگرداني و گمراهي افتاد.

نمايـد، و بـا    تاريكي پديد آمده در قلب بر اثر گناهان به اعضا و جـوارح نيـز سـرايت مـي    
  نمايد. ها را دچار اختالل مي به قوت و ضعف آن كار آنتوجه 
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هرگاه مرگ او فرا رسد و بـه دنيـاي بـرزخ گـام بگـذارد، تـاريكي قبـر او را فـرا خواهـد          
  فرموده است: �گرفت. همانگونه كه رسول خدا 

» ظُْلَمةً  َأْهِلَها َعَلى ُمْمَتِلَئةٌ  اْلُقُبورَ  َهِذهِ  ِإن  هَ  َوِإنالل  َوجَ  َعز رَُها ل1(»مْ َعَلْيهِ  ِبَصالَِتى يـُنَـو(.  
ها را بـه وسـيله صـلوات     اش تاريكي است. خداوند آن ها همه اين قبرها براي صاحبان آن«

  ».گرداند من برايشان نوراني مي
هنگامي هم روز موعود فرا خواهد رسيد و همه بندگان را گرد هم خواهند آورد، ظلمـت  

هاي ايشان نمايان است و همچون دود و  ك و معصيت بر چهرههاي اهل كفر و شر قلب انسان
  سياهي همه آن را خواهند ديد.

هاي دنيا از اول تـا آخـر بـا آن     ها و نعمت چه مجازاتي از اين بدتر، مجازاتي كه همه لذت
ها غرق شده در معاصي و رويگردان از حق  به وضع و حال سهم انسان قابل مقايسه نيست! بدا

  و روشنايي.

                                           
  ).956بروايت مسلم ( -1



 

  
  
  

  بخش هفتم:
  قلب زنده و پويا



 

  فصل يكم:
  حيات قلب اساس همه خير و منافع

  حيات و نور قلب سرچشمه سعادت:

ها رسيدن به كمال  ي خير و منافع و سعادت همه مؤمنان و حتي همه انساناصل و پايه همه
  سرچشمه تمامي خير و منافع است.» حيات و نور«حيات و تحقق نور زندگي است، زيرا 

tΒ﴿ داوند متعال فرموده اند:خ uρr& tβ% x. $\G øŠtΒ çµ≈ oΨ ÷� uŠômr' sù $oΨ ù= yèy_uρ …çµs9 #Y‘θçΡ Å ốϑ tƒ ÏµÎ/ †Îû 

Ä¨$̈Ψ9 $# yϑ x. …ã&é# sW ¨Β ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $pκ ÷] ÏiΒ﴾ ]122: األنعام[  

يله قـرآن) زنـده   اي بود و ما او را به (به وسـ  آيا كسي كه (به سبب كفر و گمراهي) مرده«
رود،  كرده ايم و نور (ايمان) را فرا راه او قرار داده ايم كه به وسيله آن در ميان مـردم راه مـي  

  .»آيد؟ ها بيرون نمي ها فرو رفته و از آن مانند كسي است كه در تاريكي
  را در كنار هم بيان فرموده است.» حيات و نور«خداوند متعال در اين آيه دو اصل 

هاي اخالقـي   نايي، شنيدن، ديدن، حياء و پاكي، شجاعت، شكيبايي و ديگر ارزشزيرا توا
  ها، به وسيله حيات و روح ممكن است. ها و نفرت از بدي داشتن خوبي و دوست

به هراندازه كه حيات و روح انساني تكامل يافته و قوي بگردد آن صفات نيز در او تقويت 
او ضعيف شـوند، آن صـفات نيـز در انسـان ضـعيف      شوند و به هراندازه كه حيات و روح  مي
  گردند. مي

  ها به ميزان حيات و پويايي روح انسان بستگي دارد. شرم و حياء از ارتكاب زشتي
 اي ها بر قلبي سالم و صـالح حيـات روي بياورنـد، طبيعـتش بـه گونـه       هرگاه قبايح و زشتي

  ورزد. كند و اجتناب مي ها نفرت پيدا مي است كه از آن
خوب و بد، حق و باطل و معروف و  –قلبي كه به مرگ معنوي دچار شده  :قلب ميت اما

  گويد: مي �كند. همانگونه كه عبداهللا بن مسعود منكر برايش فرق نمي
كسي كه از قلبي عالقمند به معروف و گريزان از منكر برخوردار نباشد، هـالك و نـابود   «
  ».گردد مي
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هـاي نـاروا مبـتال شـده نيـز بـه همـين         اله روي از كشـش قلبي كه به بيماري دنب :قلب بيمار
اي اسـت كـه بـا توجـه بـه بيمـاري و ضـعف خـود، تسـليم           صورت است، و طبيعتش به گونه

  گردد. ها مي ها و پلشتي زشتي
همچنين هرگـاه نـور و درخشـش قلـب بيشـتر بشـود، صـورت معلومـات و ماهيـت اشـياء           

شوند. و  ها بر او نمايان مي ها و نيكي و زيباييگردد، حسن  همانگونه كه هست بر او معلوم مي
گردند  ها نيز براي او معلوم مي گزيند و قبح و زشتي به وسيله حيات و پويايي خود آن را برمي

  نمايد. ها دوري مي و از آن
خداوند متعال ايـن دو اصـل را در مـورد مختلفـي از قـرآن ذكـر فرمـوده اسـت از جملـه          

y7﴿ فرمايد: مي Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r& 4 $tΒ |MΖ ä. “Í‘ ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tG Å3ø9 $# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM} $# 

Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰ öκ ¨Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$t±®Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã﴾  :52[الشوري[  

و حيـاتي  ايم، به تو نيز به فرمـان خـود روح    همانگونه كه (به پيامبران پيشين) وحي كرده«
دانستي كتاب چيست و ايمان كدام اسـت، امـا مـا     (يعني قرآن) را وحي كرده ايم، تو كه نمي

قرآن را نور عظيمي قرار داديم كه در پرتـو آن هـركس از بنـدگان را كـه بخـواهيم هـدايت       
  .»بخشيم مي

كـه روشـنايي و   » نـور «يابـد و   بـه وسـيله آن تحقـق مـي    » حيـات «در اين آيـه روح را كـه   
شود، در كنار هم آورده است. و اين موضوع را يادآوري فرمـوده   ش از آن حاصل ميدرخش

اسـت  » روحـي «كه كتابي را كه بر پيامبرش نازل نموده هردو اصل را در بر دارد، زيـرا قـرآن   
هـا درخشـش و    اسـت كـه بـه آن   » نوري«كنند و  ها به وسيله آن حيات واقعي پيدا مي كه قلب

  بخشد. روشنايي مي

tΒ﴿ فرمايد: ونه كه خداوند متعال ميهمانگ uρr& tβ% x. $\G øŠtΒ çµ≈ oΨ ÷� uŠômr' sù $oΨ ù= yèy_uρ … çµs9 # Y‘θçΡ Å ốϑ tƒ 

ÏµÎ/ †Îû Ä¨$̈Ψ9 اي بوده و مـا   آيا كسي كه (به سبب كفر و گمراهي) مرده« ]122: األنعام[ ﴾#$

  .»رود ميان مردم راه مي او را زنده نموده و نوري را براي او قرار داده ايم كه به وسيله آن در
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يعني كسي كه كافر بوده و قلب او دچار مرگ معنوي گرديده و در تاريكي جهالت غرق 
شده بود، اما ما او را به راه رشد و ايمان هدايت كرديم و قلبش را زنـده گردانيـديم و بـه آن    

  نور و درخشش بخشيديم.
بـه معرفـت و توحيـد و شـريعت و     كافر را به خاطر رويگرداني از فرمانبرداري، و جهالت 

توجهي به كسب سهم خـود از رضـايت خداونـد و تـالش و اقـدام بـراي نجـات و         دين، و بي
اي نگاه نموده كه هيچگاه سودي را براي خود فراهم نكرده  سعادت خويش، به صورت مرده

بـه وسـيلة   و زياني را از خويش برطرف ننموده، اما خداوند او را به اسالم راهنمايي فرموده و 
آن روح ديگري را در او دميده كه به وسيله آن به درسـتي مضـار و منـافع خـود را تشـخيص      

  نمايد. دهد و براي نجات آن از خشم خداوند و مجازات او تالش مي مي
شان را نداشت  آوردن حيات دوباره، حق و حقيقتي را كه بصيرت ديدن او پس از به دست

برد، و پس از آن كه از حق رويگردان بود،  ها پي مي به آن كند، و به جهالت خود مشاهده مي
گيري از آن در ميان  راه حق را در پيش گرفت و براي او نور و روشنايي پديد آمد كه با بهره

اللت قرار دارند. او در روشـنايي  كه در ظلمت و ض كند، و برخالف كافران مردم زندگي مي
  دارد. و هدايت گام برمي

  رقبوجهـــــــــــــــــــــك مشـــــــــــــــــــــ يليلـــــــــــــــــــــ
  النــــــــــــــاس فــــــــــــــي ســــــــــــــدف الظــــــــــــــال

  

ــــــــــــاس ســــــــــــاري ــــــــــــي الن ــــــــــــه ف   وظالم
  م ونحـــــــــــــن فـــــــــــــي ضـــــــــــــوء النهـــــــــــــار

  

  

شب من از نور روي تو روشن است، اما تاريكي شب همچنان مردم را فرا گرفتـه، مـردم   «
  ».داريم در تاريكي ظلمت قرار دارند، اما ما در روشنايي روزگارم برمي

  مثالي از آب و آتش:

  آورد: از آب و آتش مثال مي» بندگانشوحي و «خداوند در ارتباط با 

tΑ﴿ فرمايد: مي» الرعد«در ارتباط با مثال اول در سوره  t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ ôM s9$|¡sù 

8πtƒÏŠ÷ρr& $yδ Í‘ y‰ s) Î/ Ÿ≅ yϑ tG ôm$$sù ã≅ ø‹ ¡¡9 $# # Y‰t/ y— $\ŠÎ/#§‘ 4 $£ϑ ÏΒ uρ tβρß‰ Ï%θãƒ Ïµø‹ n= tã ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# u !$tóÏG ö/ $# >πu‹ ù= Ïm ÷ρr& 
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8ì≈ tFtΒ Ó‰t/ y— … ã&é# ÷WÏiΒ 4 y7Ï9≡x‹ x. Ü> Î�ôØ o„ ª!$# ¨,ysø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# uρ 4 $̈Β r' sù ß‰ t/̈“9 $# Ü= yδõ‹ uŠsù [!$x& ã_ ( $̈Β r&uρ $tΒ ßìx&Ζ tƒ 

}̈ $̈Ζ9 $# ß]ä3ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 y7 Ï9≡x‹x. Ü> Î� ôØ o„ ª! $# tΑ$sW øΒ F{$# ∩⊇∠∪﴾  :17[الرعد[  

ها هريك به اندازه  ها و رودخانه باراند و دره ن آبي را فرو ميخداوندا! از (ابرهاي) آسما«
سودي  هاي زياد و بي ها كف دهند. روي آن سيالب گنجايش خود آن را در خويش جاي مي

و نقره و غيره) جهـت تهيـه زينـت آالت روي     ءگيرد. همچنين است آنچه را (از طال قرار مي
آورد، خداونـد بـراي حـق و باطـل      بـار مـي  هايي مانند كف آب  نماييد و كف آتش ذوب مي
شوند، اما آنچـه بـراي مـردم نـافع      هاي (بيسود) دور انداخته مي آورد، ولي كف چنين مثال مي

  .»زند است در زمين ماندگار است، خداوند اين چنين مثال مي
آينـد،   خويش را به آب تشبيه فرموده كه از آن حيات و زندگي پديد مـي » وحي«خداوند 

  شوند. به آتش آن را تشبيه نموده كه از آن نور و روشنايي حاصل ميهمچنين 
اي به اندازه خـود آب و سـيالب    خداوند به اين موضوع اشاره فرموده كه هر دشت و دره

ها نيـز   تر، قلب تر آبي كم اي كوچك اي بزرگتر آبي بيشتر و دره دهد، دره را از خود عبور مي
اي بـزرگ گنجـايش علـم و معرفـت بيشـتري را دارنـد و       هـ  ها شباهت دارند، قلـب  به آن دره

  شوند. مند مي ها بهره هاي كوچك به اندازه خود از آن قلب
آورنـد، و بـه سـبب     هـا در خـود گـرد مـي     ها و شهواتي را كه بعضي از قلب همچنين شبهه

 هـا بـا   ها را از يكديگر متمايز نموده و به آنچـه كـه سـيالب    ها، آن وجود نور وحي در آن دل
  كنند. تشبيه فرموده است. خود حمل مي

رفتن آن شبهه و شهوات را بر اثر وجود علم مفيد و معرفت مطلـوب، بـه از    همچنين از بين
شـود، تشـبيه فرمـوده     ماندن آنچه كه براي مردم مفيد واقع مـي  رفتن كف روي آب و باقي بين

  است.
هـا را از مـواد معـدني     الصـي اما در رابطه با مثال دوم، يعني تشبيه وحـي بـه آتـش كـه ناخ    

  فرمايد: بخشد و مي ها پاكي و خلوص مي زدايد و به آن مي
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﴿öΝ ßγè= sVtΒ È≅ sVyϑ x. “Ï% ©!$# y‰ s% öθtG ó™$# #Y‘$tΡ !$£ϑ n= sù ôNu !$|Êr& $tΒ …ã&s!öθym |=yδ sŒ ª! $# öΝÏδ Í‘θãΖ Î/ öΝ ßγx. t� s? uρ 

’ Îû ;M≈ yϑ è= àß āω t∩⊇∠∪βρç� ÅÇ ö6ãƒ  BΛ à¼ íΝ õ3ç/ Ò‘ôϑ ãã öΝ ßγsù Ÿω tβθãèÅ_ö� tƒ ∩⊇∇∪ ﴾  :17[البقره[  

آنان همچون كسي است كه با كوشش فراوان آتشي را بيفروزد، اما آنگاه كه آتش  مثال«
دور و بر او را روشن نمود، پروردگـار آن را خـاموش و نـابود نمايـد و ايشـان را در تـاريكي       

و الل و كورند و به سـوي   شان چيزي را نبيند. آنان كر اي كه چشمان مطلق رها سازد به گونه
  .»گردند حقيقت باز نمي

=ρr& 5÷﴿ فرمايـد:  پس از آن خداوند مـي  ÍhŠ|Áx. zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÏµŠ Ïù ×M≈ uΚ è= àß Ó‰ ôã u‘ uρ ×−ö� t/ uρ tβθè= yèøgs† 

÷Λ àι yèÎ6≈ |¹r& þ’ Îû Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u zÏiΒ È,Ïã≡uθ¢Á9 $# u‘ x‹ tn ÏN öθyϑ ø9 $# 4 ª! $# uρ 8ÝŠÏtèΧ tÌ� Ï&≈ s3ø9 $$Î/ ∩⊇∪﴾ 19: ة[البقر[  

اي گرفتار آمـده باشـند    يا داستان ايشان همچون داستاني كساني است كه به باران توفنده«
كه از آسمان فرور بارد، و در آن تاريكي و رعد و برق بوده باشـد، و از بـيم مـرگ انگشـتان     

ه) خداونـد  دانند ك بمانند، (نمي نهايشان فرو برند تا از صداي صاعقه در اما خود را در گوش
  .»از هر سو كافران را در قبضه قدرت خود دارد

هاي موجود در اين دو  به تفصيل در مورد حكمت» الوابل الصيب«و » المعالم«ما در كتاب 
  ها سخن گفته ايم. مثال و اسرار آن

  اصالح قلب مشروط است به...؟

  است: منظور اين است كه صالح و سعادت قلب در گرو تحقق آن دو اصل و قاعده

β÷﴿ فرمايد: خداوند مي Î) uθèδ āωÎ) Ö� ø.ÏŒ ×β# u ö� è% uρ ×Î7 •Β ∩∉∪ u‘ É‹Ζ ãŠÏj9 tΒ tβ%x. $ wŠym﴾   :70 – 69[يـس[ 

(آنچه بر پيامبر فرود آمده) چيزي نيست مگر يادآورنده و قرآني روشنگر تا آنـان را كـه زنـده    «
  .»اند هشدار دهد

بردن از قرآن، تنها براي كساني حاصـل   سودبه اين حقيقت اشاره فرموده كه بيدارشدن و 
  خواهد شد كه از قلبي زنده برخوردار باشند.
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’ (βÎ¨﴿ فرمايد: همانگونه كه در جايي ديگر مي Îû y7 Ï9≡sŒ 3“t� ò2Ï% s! yϑ Ï9 tβ% x. … çµs9 ë= ù= s%﴾  :ق]

  .»به راستي در اين قرآن ذكر و يادآوري است براي كسي كه داراي قلب باشد« ]37
  فرموده است:همچنين 

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θç7ŠÉftG ó™$# ¬! ÉΑθß™§�= Ï9 uρ #sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ $yϑ Ï9 öΝ à6‹ÍŠøtä†﴾  :24[االنفال[  

تـان   اي كساني كه ايمان آورده ايد! هرگاه خداوند و پيامبر شـما را بـه چيـزي كـه زنـده     «
  .»گرداند. فرا خواندند، به آن پاسخ مثبت بدهيد مي

فرمايد كه حيات واقعي ما تنهـا بـه وسـيله تـالش بـراي       اين آيه خداوند متعال به ما ميدر 
شـود كـه محروميـت از معرفـت و      نمايد. پـس معلـوم مـي    تحقق پيدا مي» علم و ايمان«كسب 

  شود. ايمان، سبب مرگ و نابودي قلب مي
شـده   دفـن  گـان ددهنـد، بـه مر   خداوند كساني را كه به فراخواني رسولش پاسخ مثبت نمي

هـايي كـه    تشبيه فرموده است. اين تشـبيه تشـبيه بسـيار زيبـا و رسـايي اسـت، زيـرا جسـم آدم        
هايشان مـرده و در   شان تبديل شده، دل شان دچار مرگ معنوي گرديده به گورستان قلب قلب

  شان دفن شده است! گورستان بدن
  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿¨βÎ) ©! $# ßìÏϑ ó¡ç„ tΒ â !$t±o„ ( !$tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ̈Β ’Îû Í‘θç7 à)ø9   ]22[فاطر:  ﴾∪⊅⊅∩ #$

تـواني چيـزي را    شنواند و تو به هيچوجه نمي به راستي خداوند هركس را كه بخواهد مي«
  .»به گوش كسي كه در قبر است برساني

  گويد: اي را سروده و مي شاعري شعر سنجيده
وفــــي الجهــــل، قبــــل المــــوت، مــــوت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ألهل

  وحشــة مــن جســومهم وأرواحهــم فــي
  

  وأجســــــــامهم قبـــــــــل القبــــــــور، قبـــــــــور
ــــــى النشــــــور نشــــــور   ولــــــيس لهــــــم حَت

  

  

  هايشان قبل از قبر قبر آنان است. جهالت پيش از مرگ، مرگ جاهالن است، و جسم«
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ــدان  روح ــا اب ــان ب ــاي آن ــان      ه ــا زم ــان ت ــا آن ــد، ام ــرار دارن ــراس ق ــت و ه ــان در وحش ش
  ».شوند شان بيدار نمي شدن برانگيخته
اسـم  » روح«ن خاطر است كه خداوند از وحي كـه بـراي پيـامبران فرسـتاده بـه نـام       به همي

  فرمايد: برد. همانگونه كه مي مي

﴿’ Å+ ù= ãƒ yyρ”�9 $# ôÏΒ ÍνÌ� øΒ r& 4’ n?tã tΒ â!$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã﴾  :15[غافر[  

  .»نمايد او وحي را به فرمان خود به هركس از بندگانش كه بخواهد نازل مي«

y7﴿ وده است:و فرم Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r&﴾  :52[الشوري[  

  .»و بدين ترتيب ما روحي از امر خويش را بر تو نازل كرديم«
  زيرا حيات حقيقي ارواح و قلوب به معرفت و تبعيت از وحي بستگي دارد.

آگـاهي يابنـد و پيـروي     اي است كه خداوند كساني را كه از وحـي  اين همان حيات طيبه
  فرمايد. مند مي نمايند، از آن بهره

≅ôtΒ Ÿ﴿ فرمايــد: خداونــد مــي Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρ é& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ … çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù Zο4θu‹ ym 

Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ Ν èδ t� ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪﴾  :97[النحل[  

هر مرد و زني در حالي كه مؤمن باشند عمل نيكـي را انجـام بدهنـد، او را حيـات پـاكي      «
  .»دهيم بخشيم و آنان را براساس بهترين اعمالي كه انجام داده اند قطعاً پاداش مي مي

خداوند متعال تنها آنان را به برخورداري از حيات طيبه در دنيا و آخرت  اختصـاص داده  
  است.

ــود  ــين فرم ــت:همچن �Èβr&uρ (#ρã﴿ ه اس Ï& øótFó™$# ö/ ä3−/ u‘ §Ν èO (# þθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) Ν ä3÷èÏnG yϑ ãƒ $�è≈ tG ¨Β $�Ζ |¡ym #’ n< Î) 

9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ÏN ÷σ ãƒuρ ¨≅ ä. “ÏŒ 9≅ ôÒsù … ã&s# ôÒsù﴾  :3[هود[  

و از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد و در پيشگاه او توبه نماييـد، تـا شـما را از وسـايل     «
مند سازد (و در آخرت) به هر صاحب فضلي پاداش فضل  تا دم مرگ بهرهزندگي اين جهان 

  .»دهد و احسانش را مي
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﴿šÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ |¡ômr& ’Îû ÍνÉ‹≈yδ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ×πuΖ |¡ym 4 â‘# t$ s!uρ Íοt� ÅzFψ $# ×�ö� yz 4 zΝ ÷èÏΖ s9 uρ â‘#yŠ tÉ)−G ßϑ ø9 $# 

  ]30[النحل:  ﴾∪⊂⊃∩

جهان پاداش نيكي خواهد بـود، امـا دنيـاي ديگـر      براي آناني كه نيكي نموده اند در اين«
  .»و جايگاه پرهيزكاران برتر خواهد بود بهتر

خداوند متعال به اين موضوع اشاره فرموده كه پاكـان و پرهيزكـاران را بـه سـبب پـاكي و      
پرهيزكاريشان در دنيا و آخرت سربلند و سعادتمند خواهد نمود، و ناپاك و ناپرهيزكـاران را  

  اپاكايي و ناپرهيزكاريشان در دنيا و آخرت خوار و بدبخت خواهد گردانيد.به خاطر ن
  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿yϑ sù ÏŠÌ� ãƒ ª! $# βr& …çµtƒÏ‰ ôγtƒ ÷yu� ô³o„ …çνu‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 ( tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& …ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† … çνu‘ ô‰|¹ 

$̧) Íh‹ |Ê % [ t̀� ym $yϑ ‾Ρ r' Ÿ2 ß‰̈è¢Átƒ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# 4 š�Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ yèøgs† ª!$# }§ô_Íh�9 $# ’n?tã šÏ% ©!$# Ÿω 
šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊄∈∪﴾ ]125: األنعام[  

خداونــد بــه هــركس اراده كنــد كــه او را هــدايت دهــد، دل او را بــراي پــذيرش اســالم «
بخشد، و به هركسي اراده كند گمراهش گرداند. سينه او را همچون كسي كه بـه   گشايش مي

گرداند، اينگونه خداونـد ناپـاكي و آلـودگي را بـر كسـاني كـه        رود. تنگ مي آسمان باال مي
  .»دهد آورند، قرار مي ايمان نمي

اهل هدايت و ايمان از گشايش سينه و فراخي دل برخوردارند، اما اهل ضاللت و كفـر از  
  برند. تنگي سينه و قسوت قلب رنج مي

yϑ﴿ فرمايــد: خداونــد متعــال مــي sùr& yyu� Ÿ° ª! $# … çνu‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 uθßγsù 4’ n?tã 9‘θçΡ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘﴾ 
  ]22[الزمر: 

اش را براي اسالم گشـاده و فـراخ سـاخته داراي نـوري از جانـب       كسي كه خداوند سينه«
  »باشد... پروردگارش مي
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اهل ايمان در نور و شرح صدر قرار دارند، اما اهل كفر و گمراهي در ظلمت و قسـوت و  
  برند. يضعف قلب به سر م

در بخش مربوط به طهارت قلب در اين مورد بيشتر سخن خواهيم گفت: مقصود آن است 
هاسـت و مـرگ و تـاريكي     ها و سـعادتمندي  ي همه نيكي كه حيات و نورانيت قلب سرچشمه

  باشد. ها مي ها و بدبختي ي بدي آن عامل همه



 

  فصل دوم:
  حيات قلب در گرو ادراك حق

  دو نيروي علم وارده:

  آنجا كه قلب از دو گونه نيرو برخوردار است:از 
 نيروي علم و تشخيص. -

  .محبتنيروي اراده و  -
در جهـت تحقـق خيـر و منـافع و      وكمال، خير و صالح آن در گرو استفاده از اين دو نيـر 

  تحقق صالح و سعادت آن است.
بـر  دادن آن  كمال، رشد آن در به كارگيري نيروي علم در ادراك و معرفت حق و برتري

  باطل قرار دارد.
 و پريشان است.» ضال«دارد و  هركس حق را نشناسد، در گمراهي گام برمي -

هركس حق را شناخت و باطل را بر آن برتري داد، مورد خشم خداوند قرار خواهد  -
  است.» مغضوب عليهم«گرفت و جزو 

 « اما هركس كه حق را بشناسد و از آن پيروي نمايد اهل نعمت و سـعادت اسـت و جـزو   
  باشد. مي »منعم عليهم

هايي كه  خداوند متعال به ما امر فرموده كه در نمازهايمان از او بخواهيم كه ما را به راه آن
هايي كه مورد خشم و غضب واقع  شوند، راهنمايي فرمايد، نه راه آن از نعمت او برخوردار مي

  شده و يا در راه گمراهي گام برداشته اند.
 ن به علت چند خدايي در جهالت قرار دارند، به گمراهي و ضـالل مسيحيا ،به همين خاطر

و مـورد  » مغضـوب علـيهم  «ناپذيرنـد، بـه امـت     ترند، اما يهود كه ملتي اهل عناد و حق نزديك
  باشند. تر مي خشم واقع شده نزديك

» مـنعم علـيهم  «اما امت اهل هدايت، ايمان، توحيد و عدالت است كه امت اهـل نعمـت و   
  هستند.
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هريـك از مسـلمانان كـه دچـار     «گفته است:  /مين رابطه است كه سفيان بن عيينه در ه
گناه و معصيت شود، به مسيحيان مشابهت پيدا خواهد كرد و هريك از علما كه دچار فساد و 
معصيت بگردد، به يهوديان مشابهت پيـدا خواهـد نمـود، زيـرا مسـيحيان بـدون علـم عبـادت         

كننـد و راه كفـر و عنـاد را در     اخته، اما برخالف آن عمل مـي كنند، اما يهوديان حق را شن مي
  ».پيش گرفته اند

 �روايت شـده كـه رسـول خـدا      �در مسند امام احمد و سنن ترمذي از عدي بن حاتم 
  فرموده اند:

  .)1(»اُلونضَ  َوالنَصاَرى ،َعَلْيِهمْ  َمْغُضوبٌ  اْليَـُهودُ «
  ».گم كرده اند  نصاري مردمي راه يهوديان ملت مورد خشم خداوند قرار گرفته و«

  معرفت و تبعيت از حق:

در كنار  –معرفت حق و تبعيت از آن را  –خداوند در بسياري از آيات قرآن اين دو اصل 
  هم بيان فرموده است.

#﴿ فرمايد: از جمله مي sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ� s% (  Ü=‹ Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( 
(#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ‾= yès9 šχρß‰ ä©ö� tƒ ∩⊇∇∉∪﴾  :186[البقره[  

هرگاه بندگانم در مورد من از تـو سـؤال كننـد، بگـو: مـن بـه راسـتي نـزديكم و دعـاي          «
دهم، پس دعوت مرا استجابت كنيد و به من ايمان بياوريد، شايد كه  دعاكنندگان را پاسخ مي

  .»اه هدايت را در پيش بگيرندر
  در اين آيه خداوند استجابه حق و ايمان به آن را باهم آورده است.

%šÏ﴿ فرمايـد:  همچنين مـي  ©!$$sù (#θãΖ tΒ# u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãèt7 ¨? $# uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& 

ÿ… çµyètΒ � y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθßsÎ= ø& ßϑ ø9   ]157: ألعرافا[ ﴾∪∠∋⊆∩ #$

                                           
  .2954بروايت ترمذي  -1
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كساني كه به او ايمان بياورند، از او حمايت كننـد، وي را يـاري بدهنـد و از نـوري كـه      «
  .»براي او فرستاده شده تبعيت نمايند، آنانند كه رستگارند

Ο$﴿ فرمايـد:  و در سوره بقره مـي  !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ 

tÏ% ©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É) ãƒuρ nο4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï&Ζ ãƒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$# uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑ Ì“Ρ é& 

y7 ø‹ s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ y7 Î= ö7 s% Íοt� ÅzFψ $$Î/ uρ ö/ ãφ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& 4’ n?tã “W‰ èδ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ 

ãΝ èδ šχθßsÎ= ø& ßϑ ø9   ]5 -1[البقره:  ﴾∪∋∩ #$

ميم اين كتـاب (قـرآن) اسـت كـه در آن هـيچ شـك و ترديـدي نيسـت و          –الم  –الف «
دارنـد و از   هايي كه به امور غيب ايمان دارند و نماز را برپا مي راهنماي پرهيزكاران است. آن

آنـاني كـه بـه آنچـه بـر تـو و بـر         دهنـد) و  كنند (و زكات مي آنچه به ايشان داده ايم انفاق مي
آورند و به دنياي پس از مرگ يقين دارند، آنـان   (پيامبران) پيش از تو نازل گرديده ايمان مي

  .»به راستي بر راه هدايت پروردگارشان قرار دارند و آنانند كه رستگارند
  فرمايد: همچنين در اواسط سوره بقره مي

﴿£Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9 $# ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì�ÅzFψ $# Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3ø9 $#uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ ’ tA# u uρ tΑ$yϑ ø9 $# 4’ n?tã 

ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1 ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ tø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t,Î# Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ ÅU$s% Ìh�9 $# uΘ$s% r&uρ 

nο4θn= ¢Á9 $# ’tA# u uρ nο4θŸ2̈“9   ]177[البقره:  ﴾#$

وند و جهان آخرت و مالئكـه و كتـاب و پيـامبران    اما نيكي اين است كه كسي به خدا ..«
داشتن مال آن را به نزديكـان و يتيمـان و مسـتمندان و از     ايمان آورده باشد، و در عين دوست

  .»دازدماندگان و گدايان و بردگان بدهد، و نماز را برپا دارد و زكات اموالش را بپر راه

�Î﴿ فرمايـد:  مي» العصر«و در سوره  óÇ yèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A� ô£äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 

(#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪﴾ [العصر]  
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مگر آناني كه ايمان آورده و اعمال ها در زيانند،  سوگند به عصر و زمان! قطعاً همه انسان«
  .»صبر توصيه نمايند» گرفتن در پيش«و » نيك را انجام داده و يكديگر را به پيروي از حق

خداوند به عصر و زمان كه فرصت اقدام به اعمـال سـودمند و سـعادتبخش و يـا زيانبـار و      
ي كه توانـايي علمـي و   ها به غير از آنان شقاوت آفرين است، سوگند ياد فرموده كه همه انسان

ايماني و اعمال صالحه خويش را به وسيله اطاعت خداوند تقويـت نمـوده انـد، در خسـران و     
  زيان قرار دارند، و كمال نفس ايشان در اين معرفت و ايمان و عمل صالح نهفته است.

و تكامـل   فرا بخواند و آنان را در مسـير رشـد   پس از آن ديگران را به ايمان و عمل صالح
  قرار بدهد كه شرط آن صبر و شكيبايي در برابر مشكالت و موانع آن است.

اهل ايماني كه به وسيله علم و ايمان و عمل صالح نفس خويش را در راه رشـد و تكامـل   
قرار داده و به وسيله تعليم و تربيت و توجيه ديگران نيز بـه آن راه راهنمـايي نمـوده باشـند، و     

  خود قرار بدهند. صبر و شكيبايي را اساس كار
اگر مردم در سوره عصـر فكـر   « فرموده اند: رحمه اهللا به همين خاطر است كه امام شافعي

  ».كرد نمودند) آنان را كفايت مي كردند (و به محتواي آن عمل مي مي
در موارد بسياري قرآن به اين موضوع اشاره نمـوده و خـدا ونـد ايـن حقيقـت را بـه همـه        

اهل سعادت تنها كساني هسـتند كـه حقيقـت را شـناخته و از آن تبعيـت      ها خبر داده كه  انسان
نموده باشند و اهل شقاوت هـم آنـاني هسـتند كـه حـق و حقيقـت را در عـين آشـنايي بـا آن          

  گيرند. پذيرند و با آنان مخالفت نموده و راه باطل را در پيش مي نمي
امـا اگـر قـوت و اسـتعداد     شـوند.   بايد دانست كه آن دو نيرو هيچگاه در قلب تعطيل نمـي 

علمي آن در راه معرفت حق و ادراك آن به كار گرفته نشـود، حتمـاً در راه جهالـت و امـور     
  باطل متناسب با آن به كار گرفته خواهد شد.

همچنين اگر نيروي ارادي عمالً در جهت عمل به حق و حقيقت مورد استفاده قرار نگيرد، 
  كار خواهد گرفت. قطعاً آن را در راه باطل و جهالت به

  فرموده اند: �انسان طبيعتاً نگاهباني است صاحب اراده و همت، همانگونه كه رسول خدا 
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  .)1(»َحاِرٌث َوَهمامٌ : اءِ مَ سْ األَ  قُ دَ صْ أَ «
  ».اي است صاحب اراده كننده ترين نام براي انسان اين است كه او كسب مناسب«

كت ارادي جزئي از لوازم ذاتي آن است. كند و حر نفس انسان به وسيله اراده حركت مي
ي اراده هم اين است كه داراي مرادي قابل تصور و تشخيص و تمايز باشد. اگـر حـق و    الزمه

حقيقت را نتواند تصـور كنـد و در پـي كسـب آن نباشـد، باطـل را درخواهـد يافـت و آن را         
  ي ديگري نيست. رهخواهد طلبيد، غير از برگزيدن يكي از اين دو راه علم و اراده را چا

  در بخش بعدي اين موضوع بيشتر بررسي خواهد شد.

                                           
  د.بروايت ابوداو -1



 

  
  
  
  

  بخش هشتم:
  هاي باطني قلب داروي بيماري



 

  فصل يكم:
  امراض قلب

  امراض قلب دو نوع اند:

نوع يكم: نوعي از مرض و بيماري است كه انسان در حـين بيمـاري آن را فـوراً احسـاس     
هسـتند  » جهالت، شكوك و شـبهات و شـهوات  «مانند: هايي  هاي بيماري كند. اين بيماري نمي

  كه پيشتر در موردشان سخن گفته ايم.
تـر   ها و پيامدهايش از ديگر انواع آن به مراتـب بـدتر و خطرنـاك    اين نوع از بيماري زيان

كنـد، زيـرا مدهوشـي بـر اثـر       ها را احساس نمي است، اما بيمار به خاطر فساد قلب خويش آن
هـا را درك   شود كه درد و رنج و اثرات آن واهاي نفساني مانع از آن ميجهالت و تبعيت از ه

ها كامالً با او همراه است، اما به خـاطر دلمشـغولي بـه     نمايد، در حالي كه عواقب و اثرات آن
  ها در غفلت قرار دارد. امور باب طبع خويش از آن

  هاي دروني است. بيماريترين انواع  همانگونه كه گفته شد: اين يكي از بدترين و پيچيده
ها هسـتند، از عهـده    تنها پيامبران و پيروان ايشان از آنجا كه متخصصان معالجه آن بيماري

  آيند. مداوايشان برمي
نوع دوم: نوعي از بيماري قلبي و دروني است كه انسان را در همان حال دچار درد و رنج 

  نمايد، مانند: غم و اندوه و خشم و كينه و... مي
نمـودن   نمودن اسباب، يا فـراهم  ها غالباً با داروهاي مناسب مانند برطرف نوع از بيمارياين 

نمايند، دفع  ها را برطرف مي اموري كه در برابرشان قرار دارند و در صورت تحقق عوامل آن
  شوند. و برطرف مي

هـاي آن دچـار درد و    هـاي جسـم و ناهنجـاري    اين همانند قلـب اسـت كـه از درد و رنـج    
هـاي جسـمي قـرار     شود، و جسم نيز به همين صورت است و تحت تأثير بيماري نجاري ميناه
  گردد. تاب مي ها بي تابي آن گيرد و از بي مي

هـاي   شوند جـزو بيمـاري   هاي طبيعي برطرف مي امراض ظاهري قلبي كه به وسيله راه حل
  شوند. گ نميآيند، و اين به تنهايي موجب شقاوت و عذاب پس از مر جسمي به شمار مي
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كه تنها به وسيله داروهاي ايماني تجويز شده از جانب  –اما اين امراض باطني قلبي هستند 
كه باعث شقاوت و عذاب دردناك در دنيـا آخـرت    –باشند  صاحب رسالت قابل معالجه مي

  ها اقدام شود. شوند، مگر آن كه به وسيله داروهاي مناسب به معالجه آن مي
روها و راهكارها استفاده شود قطعاً بيماري برطرف شـده و شـفا حاصـل    زيرا اگر از آن دا

  خواهد شد.

öΝ﴿ فرمايـد:  خداوند متعال مـي  èδθè= ÏF≈ s% ÞΟ ßγö/ Éj‹ yèãƒ ª! $# öΝ à6ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ öΝ Ïδ Ì“ øƒä† uρ öΝ ä. ÷� ÝÇΖ tƒuρ óΟ ÎγøŠn= tæ 

É# ô±o„uρ u‘ρß‰ ß¹ 7Θöθs% šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊆∪ ó= Ïδ õ‹ ãƒuρ xá ø‹ xî óΟ ÎγÎ/θè= è% 3 Ü>θçFtƒuρ ª! $# 4’ n?tã tΒ â !$t±o„ 3 ª! $# uρ 

îΛÎ= tæ íΟŠÅ3ym ∩⊇∈∪﴾ 15 – 14: ةب[التو[  

گرداند و شـما   دهد و خوار مي با ايشان بجنگيد خداوند ايشان را به دست شما عذاب مي«
هايشـان   سـازد، خشـم را از دل   هاي مردم مسلمان را شادمان مـي  كند، دل را بر ايشان پيروز مي

  .»پذيرد ايد و خداوند توبه هركس را هم كه بخواهد مينم برطرف مي
شـود   خداوند اهل اسالم را به رويارويي با دشمنان خود فرا خوانده و ايشان را يادآور مـي 

  كه در آن شش فايده وجود دارد كه عبارتند از:
 .خداوند آن دشمنان را عذاب دهد  -1

 گرداند. آنان را خوار و درمانده مي  -2

 كند. ر ايشان پيروز مياهل ايمان را ب  -3

 گرداند. آنان را شادمان و مسرور مي  -4

 نمايد. خشم دل آنان را برطرف مي  -5

  پذيرد. توبه هركس را كه بخواهد مي  -6
كردن عوامل آن خشم قرار  آورد و داروي آن در برطرف خشم و غضب دل را به درد مي

ما اگر كسي بـه نـاروا و   دارد. اگر به راستي اسباب آن برطرف شود، شفا حاصل خواهد شد، ا
ستم و باطل بخواهد خشم خود را فرو بنشاند، در واقع بر آتـش خشـم خـويش بـه جـاي آب      
نفت ريخته است و همانند كسي است كه بخواهد رنج و بيماري عشق خود را از طريق فسـق  
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دهد، و او  زي بيماري او را افزايش مييو فجور با معشوق، كاهش بدهد، در حالي كه چنين چ
  سازد. تر از بيماري عشق مبتال مي هاي جسمي و دروني بسيار بدتر و خطرناك را به بيماري

نمودن امور مقابـل   آيند. و تنها با فراهم هاي قلبي به شمار مي غصه و اندوه نيز جزو بيماري
  ها را مداوا كرد. توان آن بخش و شادي آور مي ها مانند امور مسرت آن

جام پـذيرد، قلـب شـفا پيـدا خواهـد كـرد، و بيمـاريش برطـرف         اگر اين كار به درستي ان
شوند، اما  ها استفاده شود، پنهان مي خواهد شد. اما اگر از راه نادرست و باطل براي معالجه آن

  تري را در پي خواهند داشت. حال امراض بدتر و خطرناك و در عين گردند برطرف نمي
ه بـه سـختي قلـب انسـان را آزار     جهل نيز به همـين صـورت بيمـاري خطرنـاكي اسـت كـ      

خواهند آن را مـداوا كننـد، و گمـان     ها از طريق علوم غير مفيد مي دهد. اما برخي از انسان مي
شـوند، امـا در واقـع بـا آن      كنند كه به وسيله آن علوم بر بيماري جهـل خـويش چيـره مـي     مي

  دهند. كارشان بيماري خود را افزايش مي
خبـري از علـوم مفيـد،     به آن علوم غير مفيـد و غفلـت و بـي   شدن  اما قلب به خاطر مشغول

نمايند، در حـالي كـه تنهـا راه معالجـه      وجود بيماري خطرناك در درون خود را احساس نمي
  بيماري جهل كسب علم و معرفت مفيد است.

در مورد كساني كه از روي جهل و ناآگاهي فتوا داده و فتواي ايشان باعث  �رسول خدا 
  نده گرديده فرمودند:كن مرگ سؤال

  .)1(»السَؤالُ  اْلِعى  ِشَفاءُ  فَِإنَما يـَْعَلُموا، َلمْ  ِإذْ  َسأَُلوا َأالَ  ،اللهُ  قـَتَـَلُهمُ  قـَتَـُلوهُ «
پرسـند؟! تنهـا راه بهبـودي از     داننـد، چـرا نمـي    او را كشتند! خدا مرگشان دهد! وقتي نمي«

  ».پرسيدن است بيماري جهل
  يماري و شفاي آن را سؤال از اهل علم بيان فرموده اند.جهل را ب �رسول خدا 

همچنين كسي كه در مورد چيزي شك و ترديد دارد، تا زماني كه در مورد آن به علـم و  
يقين نرسيده، قلب و روحش در عذاب خواهند بود، و از آنجـا كـه درد و الـم را جوشـش و     

                                           
  بروايت ابوداود و ابن ماجه و دارمي. -1
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است كه آب سردي را بـر روي او  حرارتي است، هرگاه به آن علم و يقين رسيد، همانند آن 
  ريخته باشند.

قلب نيز به خاطر جهالت و ضاللت در مورد راه رشد و تكامل خود دچـار رنـج و سـختي    
  است، و تنها با علم و هدايت از آن رنج و سختي رهايي پيدا خواهد كرد.

yϑ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي sù ÏŠÌ� ãƒ ª! $# βr& … çµtƒÏ‰ ôγtƒ ÷yu� ô³o„ … çνu‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 ( tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& 

… ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† … çνu‘ ô‰ |¹ $̧) Íh‹ |Ê % [ t̀� ym $yϑ ‾Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è¢Átƒ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9   ]125نعام: أل[ا ﴾#$

خداوند به هركس اراده كند كه او را هدايت بدهد دل او را براي پذيرش اسالم گشـاده  «
ل او را همچون كسي كه بخواهد در سازد و به هركس اراده كند كه گمراهش گرداند، د مي

  .»دهد آسمان باال برود تنگ نموده و در تنگنا قرار مي
هاي معالجه آن بـه اميـد    تحملي و راه هاي آينده در مورد اسباب ضيق صدر و بي در بخش

  خداوند سخن خواهيم گفت.
  مقصود و هدف اين است كه:

 شوند. ب برطرف ميهاي قلب به وسيله داروها طبيعي مناس برخي از بيماري -

 گردند. ها به وسيله داروهاي شرعي و ايماني برطرف مي برخي ديگر از آن -

  هايي مرده و يا بيمار وجود دارند. هايي زنده و سالم و قلب قلب -
هاي جسمي و  شان از بيماري هاي باطني به مراتب اهميت آگاهي از امور مربوط به بيماري

  سازتر است. شتهاي ظاهري قلب بيشتر و سرنو بيماري



 

  فصل دوم:
  قرآن حاوي داروهاي دروني

  قرآن و معالجه بيماري شك و شبهات:

pκ$﴿ فرمايد: خداوند متعال مي š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä3ø? u !$y_ ×πsà Ïã öθ̈Β ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ Ö !$x& Ï©uρ $yϑ Ïj9 ’ Îû 

Í‘ρß‰ ÷Á9 $# “Y‰ èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪﴾  :57[يونس[  

ــده كــه شــفاي     « ــراي شــما آم ــان ب ــدرزي از ســوي پروردگارت ــه درســتي ان ــردم! ب اي م
  .»هاي) دروني و قلبي است و وسيله هدايت و رحمت براي مؤمنين است (بيماري

ãΑ﴿ همچنين فرموده اند: Íi” t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# u ö� à) ø9 $# $tΒ uθèδ Ö !$x& Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9﴾ ]82: اإلسراء[  

  .»كنيم كه براي مؤمنين وسيله شفا و مايه رحمت است رآن آياتي را نازل ميما از ق«
  هاي قلبي هستند. پيشتر به اين موضوع اشاره كرديم كه شبهات و شهوات منبع همه بيماري

  هاي و راهكاري حيكمانه براي معالجه آن دو نوع بيماري است. اما قرآن حاوي نسخه
ــ  ــل انك ــر قاب ــل آشــكار و غي ــد كــه حــق را از باطــل متمــايز   در آن دالي اري وجــود دارن

اي را كـه علـم و تصـور و ادراك را مـورد تهـاجم قـرار        گردانند، و امراض شك و شـبهه  مي
  برند و امور و اشياء را آنگونه كه هستند خواهد ديد. دهند از بين مي مي

ورد در زير سقف آسمان كتابي همچون قرآن وجود ندارد كه شامل داليل و براهين در م
 هاي وااليي مانند: توحيد، اثبات صفات، اثبات نبوت و معاد و ابطال عقايـد انحرافـي و   ارزش

  آراء باطل باشد.
قرآن به صورتي بسيار بديع و كامل و با روشي بسيار نزديك به عقل و خرد و با رسـاترين  

  ي آن داليل و براهين را در البالي خود دارد. بيان همه

  قرآن شفابخش حقيقي:

ه است، اما اين شـفادادن مشـروط بـه فهـم و     هرآن به راستي شفابخش امراض شك و شبق
  معرفت خود از آن است.
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مند فرمايد، حق و باطل را با بصيرت قلب  خداوند هركس را از اين معرفت و ادراك بهره
هـا و آراء   خويش همانند ديدن شب و روز مشاهده خواهد كرد، و در خواهد يافت كه كتاب

  هاي ديگران: شهو اندي
هـاي هسـتند    ها اعتماد كرد يا در واقع ديـدگاه  توان به آن هايي هستند كه نمي يا دانش -

 كه غالباً تقليد از ديگرانند.

تواننـد جـايگزين حـق     هاي باطل و بدان دليلي هسـتند كـه بـه هيچوجـه نمـي      يا گمان -
 بگردند.

سودي حاصل نخواهد  ها و يا امور و مسايل صحيحي هستند كه قلب را از معرفت آن -
 شد.

هاي بسياري را متحمل شده  ها رنج همچنين علوم و معارفي هستند كه براي كسب آن -
ها مفصل سخن گفته اند،  و در عين اندك بودن فوايدشان، در مورد اثبات درستي آن

  آنگونه علوم همچون:
سـاني  گوشت شتري الغر است كه آن را بر روي كوهي سخت قرار داده باشند كـه بـه آ  «

  .)1(»توان رسيد... به آن نمي

  نمودن مسايل توسط متكلمين: تكلفات و پيچيده

ترين آراء متكلمان و غير آنان، همان مسايلي هستند كه به صورتي بسـيار   بهترين و درست
دقيق و زيبا در قرآن بيان شده اند، تنها چيزي كه در چنته اهـل كـالم وجـود دارد، تكلـف و     

ــ  ــه عب ــد ب ــر ضــروري و  كــاري و طــول و تفصــيل ارت ديگــر بيهــودهتطويــل و تعقي هــاي غي
  كردن مسايل ساده است. پيچيده

  همانگونه كه گفته شده:
  لـــوال التنـــافس فـــي الـــدنيا لمـــا وضـــعت
  يحللـــــــــــــون بــــــــــــــزعم مــــــــــــــنهم عقــــــــــــــداً 

  

ـــــــــــي«كتـــــــــــب التنـــــــــــاظر ال  وال » المغن
  »العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد«

  وبالــــــــــــــذي وضــــــــــــــعوه زادت العقــــــــــــــد
                                           

  .2448و مسلم  5189متفق عليه بخاري  -1
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» ةالعمـد «و نـه  » مغني«هاي مناظره نه  نبود، نه كتاباگر به خاطر رقابت بر سر امور دنيوي «
هـا   انـد، گـره   اند، اما با كاري كه كـرده  هايي را گشوده به گمان خويش گره شدند، نوشته نمي

  ».اند تر شده ها محكم تر و پيچيدگي فراوان
ها را برطرف كرده اند،  به وسيله آنچه گفته اند، شبهه و شك هاهل كالم گمان برده اند ك

هـاي ايشـان بـر پيچيـدگي و      گـويي  اما اهل علم و تحقيق به درستي يافته اند كه با آن پيچيـده 
  ها افزوده شده است. گنگي شبهه

محال است كه شفاء و هدايت، و علم و يقين در كتاب خداوند و كالم پيـامبران او يافـت   
از بسـيار يافتـه   انـد  هاي حيران، سرگردان، شكاك و به شـك  هاي آن آدم نشوند، اما در كتاب

. در )1(تحقيق كه به نهايت و نتيجه اقدام و مرام ايشان پي بردهشوند كساني كه انساني اهل  مي
  مورد آنان گفته است:

  قــــــــــــدام العقــــــــــــول عقــــــــــــالإنهايــــــــــــة 
ــــا فــــي وحشــــة مــــن جســــومنا   وأرواحن
  ولـــم نســـتفد مـــن بحثنـــا طـــول عمرنـــا

  

ـــــــــر ســـــــــعي العـــــــــالمين ضـــــــــالل   وأكث
  وحاصــــــــــــــل دنيانــــــــــــــا أذى ووبـــــــــــــــال

  ن جمعنـــــا فيـــــه قيـــــل وقـــــالواأ ىســـــو 
  

  

 گرديـدن  ها به بن بست رسـيدن و بيشـتر تـالش تالشـگران گمـراه      سرانجام تالش انديشه«
آوردهاي ما در دنيا  هايمان دچار غربت و وحشت شده اند و دست هايمان در جسم است، روح

هاي خود در طول عمـر خـويش بـه     شوند. از درس و بحث اش در درد و رنج خالصه مي همه
  ».آوري قيل و قال سودي عايدمان نگرديد غير از جمع

ام. امـا چيـزي كـه دردي را     من در مكاتب كالمي و فلسفي تحقيق و بررسي بسـيار نمـوده  
ام كـه   ام، و بـه ايـن نتيجـه رسـيده     هـا نديـده   درمان كند و آبـي بـر روي آتـش بپاشـد، در آن    

  سعادت قرآن است.ترين راه براي رسيدن به حق و حقيقت و سربلندي و  كوتاه

≈ß﴿ بخوانيد!» اثبات«در مورد  oΗ ÷q§�9 $# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“uθtG ó™$# ∩∈∪﴾  :5[طه[  

  .»قرار گرفت عرش خداوند رحمن بر«

                                           
  هـ . ق 6060امام فخرالدين رازي متوفي سال  -1
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﴿Ïµø‹ s9 Î) ß‰ yèóÁtƒ ÞΟ Î= s3ø9 $# Ü=Íh‹ ©Ü9$#﴾  :سخن پاك و سنجيده به سوي او باال « ]10[فاطر

  .»رود مي
  بخوانيد!» نفي«و در رابطه با 

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x«﴾  :هيچ چيزي همانند او نيست« ]11[شوري«.  

﴿Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪﴾  :وجه همه چيز او را  علم ايشان به هيچ« ]110[طه

  .»شود شامل نمي
  اي همچون نتيجة من دست خواهد يافت. هركس تجربه كند، به نتيجه

نوشت شخصيتي كه در علم كالم  هاي خود مي تابآن اشعار را امام فخر رازي در پايان ك
  و فلسفه استاد مطلق عصر و زمان خود بوده است.

الصـواعق  «هـا را در كتـاب    امثال او از اينگونه سخنان بسـيار بـر زبـان آورده انـد. و مـا آن     
  آورده ايم.» سلةالمر

  نظرات برخي از آگاهان از آراء اهل كالم را آورديم، از جمله اين سخن كه:
  .»آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح«
خالصه و حاصل كار اهل كالم افزايش شك و ترديد و حاصل كار اهل تصوف يـاوه و  «

  ».خرافات است
اما قرآن در ارتباط با عقايد صحيحه، اخالق فاضله و اعمال صـالحه كـه واالتـرين هـدف     

د. و خداوند كـه آن را نـازل نمـوده آن را بـراي     رسان هاست، انسان را به حق و يقين مي انسان
همين هدف فرستاده و شفاي آنچه در دل وجود دارند قرار داده و وسـيله هـدايت و رحمـت    

  اهل ايمانش در زندگي گردانيده است.

  قرآن شفاي بيماري شهوات:

و  كننده و ترسـاننده  هاي خردمندانه و تشويق  هاي حكيمانه و موعظه قرآن از طريق هدايت
هـا و   هـايي كـه حـاوي عبـرت     ترغيب به زهد دنيوي و دلبسـتگي اخـروي و امثـال و حكايـت    

هـاي سـليم را كـه     پردازد، و صـاحبان قلـب   اندرزها هستند، به معالجه بيماري شهوت قلب مي
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آوردن همه آنچه براي معاش و  نمايد كه براي به دست بصيرت خود را باز يافته اند تشويق مي
د تالش نمايند و از هرآنچه براي دنيا و آخرت ايشان مضرند دوري كننـد، تـا   معاد آنان مفيدن

  ها دوستدار رشد و تكامل شوند و از گناه و گمراهي گريزان گردند. در نهايت قلوب آن
شوند، قرآن قلـب را   هايي است كه سبب فساد قصد و اراده مي كننده بيماري قرآن برطرف

نسان اصالح بگردد. و به فطرتي كه براساس آن بـه وجـود   كند تا خواست و اراده ا اصالح مي
آمده بازگردد و كردارها و گفتارهاي ارادي و اختياريش اصالح و رو به راه شوند، همانگونه 

يابـد و بـه وضـع     كه جسم پس از بهبودي از بيماري صحت و سالمت دوبـاره خـود را بـازمي   
  گردد. طبيعي برمي

پـذيرد. همانگونـه كـه     حـق هـيچ چيـزي را نمـي     قلب در حالت صحت و سالمت بـه جـز  
  خورد. نوزادي تازه به دنيا آمده به جز شير مادر چيز ديگري را نمي

  وعــــــاد الفتــــــي كالطفــــــل، لــــــيس بقابــــــل
  

  المحض شيئاً واستراحت عواذله سوى
  

  

آن جوانمرد دوباره همانند كودكي گرديد كه به جز شير خـالص پـذيراي چيـز ديگـري     «
  ».ن او آسوده شدندگرا و مالمت نيست

گـردد و حاكميـت    قلب آنچه را كه باعث تغذيه و تقويت، تزكيه، و سرور و شادماني مـي 
تواند بهره بگيرد. همانگونه كه بدن آنچه را كـه سـبب    نمايد، تنها از قرآن مي آن را تثبيت مي

  گيرد. شود. از غذاها مي رشد و تقويتش مي
الح و سالمت به رشد و تكامل احتياج دارنـد،  قلب و بدن هردو براي رسيدن به كمال، ص

همانگونه كه جسم براي رشد و كسب قوت به تغذيه مناسب و حمايـت در برابـر امـور مضـر     
كردن آنچه كه بـراي آن مفيـد اسـت و تنهـا بـدين وسـيله        نيازمند است، و جز از طريق فراهم

اي تحقق اين هدف به است كه تزكيه خواهد شد و تقويت خواهد گرديد، و هيچ راهي هم بر
غير از مراجعه به قرآن وجو ندارد. اگر از غير قرآن چيزي را در اين راه يافت، به غير از امري 

  رساند، نخواهد بود. اندك كه هيچگاه او را به تمامي هدف خود نمي
محصول كشاورزي هم به همين صورت است و با تحقق آن دو موضوع (جلب منفعـت و  

  شد نموده و كامل خواهد شد و به بار خواهد نشست.دفع مضرت) است كه ر
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از آنجا كه تنها از طريق تزكيه و طهـارت اسـت كـه قلـب بـه حيـات و نعمـت و سـعادت         
  قلب وجود ندارد.» تزكيه و طهارت«اي جز واردشدن به بحث  خواهد رسيد. چاره



 

  
  
  

  بخش نهم:
  ها كردن قلب از ناپاكي پاك



 

  فصل يكم:
  پاكي قلب و قالب

  وند متعال فرموده اند:خدا

﴿y7 t/$u‹ ÏOuρ ö� ÎdγsÜ sù ∩⊆∪﴾ :ات را پاكيزه گردان و جامه«]4[المدثر«.  
» طهارت«بدون » تزكيه«ارتباط نيست و پيشتر گفتيم كه  اين بخش هرچند با بخش قبلي بي

دهيم  پذير نيست، اما آن را به صورت مستقل مورد بررسي قرار مي بدون تخليه امكان  و تحليه
بيشتر به تبيين معناي طهارت بپردازيم، و ضرورت آن را دريابيم به همين خاطر توجيهات و تا 

  كنيم. رهنمودهاي قرآن و سنت را در مورد آن بررسي مي

ــد:   ــوده ان ــال فرم ــد متع pκ$﴿ خداون š‰r' ‾≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷� Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ ÏOuρ 

ö� ÎdγsÜ sù ∩⊆∪﴾  :اي جامــه بــر خــود پيچيــده! برخيــز و مــردم را هشــدار بــده و  « ]4 – 1[المــدثر

  .»پرورگارت را به بزرگي ياد كن و لباست را پاكيزه دار

×š�Í﴿ فرمايد: و در سوره مائده مي ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# óΟ s9 ÏŠÌ� ãƒ ª! $# βr& t� ÎdγsÜ ãƒ óΟ ßγt/θè= è% 4 öΝ çλm; ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Ó“÷“ Åz ( óΟ ßγs9 uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ëU# x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩⊆⊇∪﴾ 41: ة[المائد[  

هايشان را پاك گرداند، در اين جهـان خـوار    آنان كساني هستند كه خداوند نخواسته دل«
  .»و سرافكنده شده و در دنياي ديگر به عذابي بزرگ دچار خواهند شد

  »:ثياب«منظور از 

y7﴿در آيـه  » ثيـاب «ي  ر از كلمهاكثر مفسرين متقدم و معاصر بر اين باورند كه منظو t/$ u‹ ÏO uρ 

ö� ÎdγsÜsù ∩⊆∪﴾ .قلب است. و منظور از طهارت، اصالح اخالق و اعمال است  
در ايـن آيـه اخـتالف نظـر     » ثيـاب «گويد: مفسرين در مورد معنا و مقصـود از   واحدي مي

هليت آن روايت نموده كه يعني خود را از گناه و از آنچه كه جا �دارند. عطاء از ابن عباس
  داده پاك كن! را اجازه مي

  نيز همين گونه است، آنان گفته اند: درأي قتاده و مجاه
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  »يعني نفس خود را از آلودگي گناه پاك كن!«
  شعبي، ابراهيم، ضحاك و زهري نيز همچنين نظري دارند.

بشري است. و مردم عرب كلمه ثياب را بـه  » نفس«در اينجا » ثياب«بر اين اساس منظور از 
  گويد: گرفته اند، براي مثال شماخ در يكي از اشعار خود مي كنايه براي نفس به كار مي

  رموهــــــا بــــــأثواب خفــــــاف فــــــال تــــــرى
  

  لهـــــــــــا شـــــــــــبهاً إال النعـــــــــــام المنفـــــــــــرا
  

  

او را بــا لباســي نــازك طــرد كردنــد و او را تنهــا همچــون شــتر مرغــي بــدقواره مشــاهده «
  ».كردي مي

  گويد: عنتره نيز مي
  لطويـــــــل ثيابـــــــهفشـــــــككت بـــــــالرمح ا

  

  لـــــيس الكـــــريم علـــــى القنـــــى بمحـــــرم
  

  

بهره  هاي اهل فضل و بزرگ از شرم و حيا بي اي بلند لباس او را پاره كردم، اما آدم با نيزه«
  ».نيستند

y7﴿ گويد: حسن نيز مي t/$ u‹ ÏO uρ ö� ÎdγsÜsù ∩⊆∪﴾   :قرطبـي  » اخالق خويش را نيكو بگـردان! «يعني
  هم همين نظر را دارد.

اس ثياب به معناي اخالق است، زيرا اخالق انسان همانگونه كه لبـاس بـدن او را   بر اين اس
  شود. احوال و اوضاع او را شامل مي -پوشاند،  مي

  نمايد كه: در مورد اين آيه روايت مي بعوفي نيز از ابن عباس
پوشي از درآمد ناپاك و حرام تهيه نشده باشد و سعي كن از اموال  يعني لباسي را كه مي«

  غصبي و غير شرعي استفاده ننمايي!

y7﴿ نيز روايت شده كه: �از سعيد بن جبير t/$ u‹ ÏO uρ ö� ÎdγsÜsù ∩⊆∪﴾   قلب و نيـت خـويش   «يعني
  ».را پاك بگردان!
شـود، بـراي مثـال     يعني لباس، و براي قلب هم به كار برده مـي » ثياب« گويد: ابوالعاص مي

  »فسّلي ثيابي من ثيابك تنسلي« گفته شده:
  ».يابد رامش و تسلي پيدا كن چون قلب من از قلب تو آرامش ميآ«
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  معناي ظاهري آيه:

برخي از مفسرين آيه را با توجه به ظاهر آن معني كرده اند، و گفته اند: خداونـد او را بـه   
ها نمـاز جـايز نيسـت، دسـتور فرمـوده       هايي كه با وجود آن كردن لباس خود از آلودگي پاك

  ين و ابن زيد است.است اين سخن ابن سير

y7﴿ ابواسحاق گفته است: t/$ u‹ ÏO uρ ö� ÎdγsÜsù ∩⊆∪﴾ »    يعني لباست را كوتاه كن! تـا بـر روي زمـين
  ».كشيد نشود و آلوده نگردد!

  ديدگاهي ديگر:

  گويند: برخي از مفسران از جمله ابن عرضه مي

﴿y7 t/$ u‹ ÏO uρ ö� ÎdγsÜsù ∩⊆∪﴾ :»لمه ثياب و لباس به عنوان يعني همسران خود را پاكيزه بنما! زيرا ك
  شوند. كنايه براي زنان به كار گرفته مي

≅¨﴿ فرمايد: خداوند متعال مي Ïmé& öΝ à6s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß]sù§�9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3Í←!$|¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$t6Ï9 öΝ ä3©9 

öΝ çFΡ r&uρ Ó¨$t6Ï9 £ßγ©9﴾ 187: ة[البقر[  

ان براي شما روا گردانيده شده، آنان لباس ت بستري با همسران هاي ماه رمضان هم در شب«
  .»شما و شما لباس ايشان هستيد

  رأي ما:

من براي اين باورم كه آن آيه همه مواردي را كه گفته شده هرچند در ظاهر لفظ اينگونـه  
گردد. زيرا آنچه به طهـارتش دسـتور داده    شامل مي –نباشد، اما از طريق جلب توجه و الزمه 

كننـده طهـارت قلـب     ت، اما طهارت و حاللي لباس و درآمد نيـز تكميـل  شده هرچند قلب اس
  باشند. مي

  نقش لباس و خوراك در ماهيت قلب:

خوراك و لباسي كه از حرام تهيه شده و يا آلوده باشـند، وضـعيت و شـرايط ناپسـندي را     
  آورند. براي قلب به وجود مي
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در  �از زبان رسول خدا  به همين خاطر است كه پوشيدن پوست پلنگ و ديگر درندگان
حرام گرديده است،  –بدون آن كه احاديث ديگري مخالف آن باشند  –چند حديث صحيح 

نمايد كه قلب انسـان خـو و طبيعـت آن حيوانـات را پيـدا كنـد، چـون         زيرا زمينه را فراهم مي
  پوشش و لباس ظاهري به مرور زمان بر باطن انسان تأثير خواهد داشت.

ليل است كه پوشيدن لباس ابريشم و اسـتفاده از طـال بـراي مـردان حـرام      همچنين به اين د
شود كـه بـه مـرور زمـان طبيعـت زنـان و        ها باعث مي گرديده است، زيرا استفاده مردان از آن

  ها به وجود بيايد. هاي اهل فسق و فجور در آن گاهي آدم
رت قلـب انـد.   خالصه كالم اين است كه پاكي و حاللي لباس و خوراك جزو كمال طها

اي است و هدف  اگر آنچه به آن دستور داده شده، پاكي و حاللي لباس باشد، در واقع وسيله
  چيز ديگري است، و آنچه كه هدف است، دستور مراعات آن در اولويت قرار دارد.

اما اگر آنچه به آن دستور داده شـده طهـارت قلـب و تزكيـه نفـس باشـد، بـدون پـاكي و         
شود كه قرآن بـر هـردوي    اك تحقق پيدا نخواهد نمود، پس معلوم ميحاللي پوشاك و خور

  ورزد. ها تأكيد مي آن



 

  فصل دوم:
  تأثير گوش فرادادن ناروا بر روي قلب

  انجامد دادن به باطل به تضعيف حق مي گوش فرا

×š�Í﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# óΟ s9 ÏŠÌ� ãƒ ª! $# βr& t� ÎdγsÜ ãƒ óΟ ßγt/θè= è%﴾ 41: ة[المائد[  

  .»درا پاك گردانهايشان  آنان كساني هستند كه خداوند اراده نفرموده كه دل«
  خداوند متعال آن آيه را بعد از آيه زير بيان فرموده است:

﴿šχθãè≈ £ϑ y™ É> É‹ x6ù= Ï9 šχθãè≈ £ϑ y™ BΘöθs) Ï9 tÌ� yz#u óΟ s9 š‚θè? ù' tƒ ( tβθèùÌh� ptä† zΟ Î= s3ø9$# .ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ ÏµÏèÅÊ# uθtΒ﴾ 42 – 41: ة[المائد[  

دهند  دهند و سخنان ياوه گروه ديگري را گوش مي پيوسته به سخنان دروغ گوش فرا مي«
  .»سازند آيند و سخنان را از جايگاه اصلي آن منحرف مي كه نزد تو نمي

اين موضوع بيانگر اين حقيقت است كه به هراندازه انسان به سخنان باطل گوش فرا بدهد 
ها را بپذيرد، به همان ميزان حق را از جايگـاه خـويش تحريـف     ها عادت كند و يا آن و به آن

خواهد كرد. زيرا زماني كه باطل را بپذيرد و دوسـت بـدارد و بـه آن راضـي بگـردد، هرگـاه       
پذيرد و در حد باطلي كه پذيرفته خـود   حقي كه در مقابل آن قرار دارد و مطرح شود، را نمي

  يد.نما آن را تحريف مي
در مورد آيات و احاديث مربوط به صفات خداوند عمل » جهمية«درست همان روشي كه 

هـا تأويـل و    اي كـامالً ناسـازگار بـا حقـايق آن     كرده اند. آنان آن آيات و احاديث را به گونه
 تفسير كرده اند، زيرا كه احاديث مربوط به صفات خداوند احاديث آحادند و در باب معرفت

  آيند. ء و صفات او داليل استوار و قابل اعتمادي به شمار نميخداوند و اسما
آنان و هم مسيران ايشان از جمله آناني هستند كه خداوند اراده نفرموده قلب ايشان پـاك  

گرديد، باطل را جـايگزين كـالم خداونـد و پيـامبر      شان پاك مي و تزكيه شود، زيرا اگر قلب
  نمودند. نمي �او
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هدايت نايافتـه بعـد از آن كـه قلـب ايشـان تطهيـر و تزكيـه نشـده.         همانگونه كه گمراهان 
  بر استماع ايماني قرآن ترجيح داده اند. را شنيدن از شيطان

  گويد: مي �عثمان بن عفان 
  ».گرديد شد هيچگاه از معرفت كالم خداوند سير نمي هاي ما پاك مي اگر قلب«

از  –هـا   آلـودگي و ناپـاكي   به خـاطر كمـال حيـات و نـور آن و رهـاييش از      –قلب پاك 
شود، و با ادويه آياتش  شود و تنها به وسيله حقايق آن تغذيه مي شنيدن كالم خداوند سير نمي

  گردد. معالجه مي
به خاطر سلوك و رفتار صاحبش آن را پاك نگردانيده، از غذاهاي  –اما قلبي كه خداوند 

اننـد بـدن بيمـار اسـت و غـذاهاي      كند. زيرا قلب نجـس م  متناسب با ناپاكي خويش تغذيه مي
  هاي سالم، براي بيماران متناسب نيست. مناسب با بدن آدم

قلـب موكـول بـه اراده خداونـد (و     » تطهيـر و تزكيـه  «آن آيه بيانگر اين حقيقت است كه 
ها و قوانين او) است، و از آنجا كـه نخواسـته قلـب پيـروان باطـل را پـاك بگردانـد، آن         سنت

  اصل نشده است.طهارت براي ايشان ح
تفسير صحيحي نيست، زيرا خداونـد   –اجبار و تقدير  –در اينجا تفسير اراده به اراده ازلي 

براي ايشـان اراده فرمـوده، و آنـان را     –داشتنش  پاكي و تزكيه را از طريق امر به آن و دوست
آنان به خـاطر   باالجبار از آن رويگردان نكرده است. بلكه ايشان را به آن امر فرموده، اما خود

باورها و رفتارها و اهداف انحرافي خود، سدهايي را ميان خود و تزكيه قلب و نفـس خـويش   
ها و قوانين قرار داده شده و غير قابل تغيير خود  ايجاد كرده اند، و اراده خداوند از طريق سنت

  به تفصيل در مورد آن سخن گفته ايم.» شفاء العليل«بوده است و ما در كتاب 

  دهند! ان را به بهشت راه نميبد

اي كه پيشتر آورده شد، بيانگر اين حقيقت است كه هركس خداونـد قلـبش را پـاك     آيه
روشـدن بـا خـواري دنيـا و عـذاب آخـرت پـيش روي او         نگرداند،  هيچ راهي به غير از روبه

  نيست. و اين پيامد طبيعي آلودگي و خيانت قلب او است.
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هاي خبيث  متعال رفتن به بهشت را بر آناني كه داراي قلببه همين علت است كه خداوند 
اي هستند حرام نموده و تنها پس از پااليش و تزكيه آن است كه به بهشت راه  و قسوت گرفته

شوند. زيرا بهشت جايگاه پاكان و پرهيزكاران است، و به همـين سـبب اسـت كـه بـه       داده مي
  شود: بهشتيان گفته مي

﴿óΟ çFö7 ÏÛ $yδθè= äz÷Š$$ sù tÏ$ Î#≈ yz ∩∠⊂∪﴾  :73[الزمر[  

  .»پاك شديد پس براي هميشه به آن وارد شويد (و شما را مبارك باد)«
شود. همانگونـه كـه خداونـد متعـال      و تنها به ايشان است كه در دم مرگ بشارت داده مي

  فرمايد: مي

﴿tÏ% ©!$# ãΝ ßγ9 ©ùuθtG s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# tÎ6Íh‹ sÛ � šχθä9θà) tƒ íΟ≈ n= y™ ãΝ ä3ø‹n= tæ (#θè= äz÷Š$# sπ̈Ψ yfø9 $# $yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. 

tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊂⊄∪﴾  :32[النحل[  

كننـد و   ميراننـد، بـه آنـان سـالم مـي      كساني كـه فرشـتگان در حـال پـاكي ايشـان را مـي      «
  .»گويند: به خاطر اعمال (نيكي) كه انجام داده ايد وارد بهشت شويد مي

دهند، هركس خود را  در دل دارند به بهشت راه نمي بدان و ناپاكان و آناني را كه خباثتي
در اين دنيا پاك گرداند. و با پاكي قلب بـه حضـور خداونـد بـرود، هيچگونـه مـانعي بـر سـر         

  رفتن او به بهشت وجود ندارد. راه
اگر كسي در اين دنيا پاك نگردد و نجاست و خباثت او عميق و عيني باشد، مانند كافران 

  نخواهند يافت. هيچگاه به بهشت راه
شدن از آن ناپـاكي، بـه بهشـت راه     اما اگر آلودگي قلبي كسي عارضي باشد، پس از پاك

  شود. نمايد، و پس از آن هيچگاه از آن بيرون رانده نمي پيدا مي
اي ميـان بهشـت و دوزخ نگـاه داشـته      حتي اهـل ايمـان پـس از گـذر از صـراط، در نقطـه      

بـه بهشـت    ننـان باقيمانـده و مـانع از رفـتن مسـتقيم ايشـا      هايي كه بر آ شوند، و از آلودگي مي
گردنـد، و پـس از پـاكي و طهـارت بـه       شده پاك مي شان به دوزخ نمي گرديده و سبب رفتن

  شود. ايشان اجازه رفتن به بهشت داده مي
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  دوگونه پاكي:

يابي به حضـور خـود را مشـروط بـه طهـارت و      بازخداوند متعال براساس حكمت خويش 
اسـت كـه   » حدت اكبر و اصـغر «، نمازگزار تنها پس از طهارت و پاكي از ده استپاكي فرمو

ايستد. به همين صورت رفتن به بهشت و مالقـات بـا خداونـد مهربـان      در پيشگاه او به نماز مي
  دهد. مشروط به سالمت قلب و طهارت نفس است، او تنها پاكان را به بهشت راه مي

  پس دوگونه طهارت وجود دارند:
 ارت و پاكي بدن و لباسطه  -1

  طهارت و سالمت قلب و نفس  -2
 َوَأْشـَهدُ  اللهُ  إال  إَلهَ  الَ  َأنْ  َأْشَهدُ «گويد:  به همين خاطر است كه وضوگيرنده پس از وضو مي

 ًدا َأنَوَرُسوُلهُ  َعْبُدهُ  ُمَحم،  ُهمابِيَن، ِمنْ  اْجَعْلِني اللوِمنْ  َواْجَعْلِني التـ  1(»رِينَ اْلُمَتَطه(.  
روا و فريادرسي به غيـر از خداونـد حقانيـت و مشـروعيت      دهم كه هيچ فرمان گواهي مي«

دهم كه به درستي محمد بنده و فرستاده خداوند است. پروردگارا مـرا از   ندارد، و گواهي مي
  ».كنندگان و پاكان قرار بده توبه

 زيرا طهارت قلب به وسيله توبه -

  نمايد. تحقق پيدا مي و طهارت بدن به وسيله آب -
حضـور خداونـد و    يافتن بـه  صالحيت باز، هرگاه هردو طهارت براي كسي فراهم گرديد

  نمايند. ايستادن و مناجات در حضورش را پيدا مي

  ...»!اللهم طهرنی«معناي دعاي 
  كه فرموده اند: �در مورد اين دعاي رسول خدا 

  .)2(»اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد«
  »خداوندا! به وسيله آب و برف و تگرگ خطاهاي مرا پاك بفرما!«

                                           
  بروايت مسلم وغيره. -1
  متفق عليه. -2
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گردند؟!  از شيخ االسالم ابن تيميه پرسيدم كه خطاهاي انسان با اين چيزها چگونه پاك مي
رد؟ در حـالي كـه آب گـرم    ااي را در بر د دادن پاك گرديدن به آن امور چه فايده اختصاص

  نمايد؟! يها را پاك م بهتر از آب سرد آلودگي
شـوند، بـه    فرمود: خطاها و گناهان باعث پديدآمدن حرارت، ناپاكي و ضعف در قلب مي

گـردد و آن را سـياه و    ور مي شود، آتش شهوت در آن شعله همين خاطر سست و كرخت مي
ورتـر   گرداند، اما خطاها و گناهـان نيـز همچـون هيـزم آن آتـش انـد و آن را شـعله        آلوده مي

  سازند. مي
ن خاطر به هر ميزان كه خطايا و گناهان بيشتر شـوند، همچـون آن اسـت كـه هيـزم      به همي

تر  گردد و قلب را داغ ور مي بيشتري بر روي آتش شهوات انداخته شود، آن آتش بيشتر شعله
نمايـد.   ها را پاك مـي  گرداند، اما آب آتش را خاموش و آلودگي تر مي تر و ضعيف و سوزان

گردانـد و بـه    تـر مـي   زودتر آن را خـاموش نمـوده و جسـم را قـوي     چنانچه سرد باشد، بهتر و
ور را به حالت طبيعي  هراندازه كه سردتر باشد، مانند: برف و تگرگ بهتر قلب سوزان و شعله

  ».برد خود باز گردانيده و جسم را قوت بخشيده و اثرات خطايا را از بين مي
  ري نيازمند است.اين مفهوم سخنان او بود كه به توضيح و بيان بيشت

  بايد دانست كه در اينجا چهار موضوع موجود است:
 دو موضوع ظاهري و محسوس -

  و دو موضوع ديگر معنوي و غير محسوس -
ها كه  كننده آن است هردو محسوس اند، خطايا و گناهان و اثر آن نجاست و آب كه پاك

نـد و اصـالح و حفـظ    شوند، هردو معنوي و غيـر محسـوس ا   به وسيله توبه و استغفار پاك مي
  ها نيازمند است. و تأمين سعادت قلب به هردوي آن سالمت

ها بخشي را بيان فرموده كه بيانگر بخش ديگـري اسـت، و    از هردو نوع آن �رسول خدا 
  آن فرموده او هر چهار نوع را در نهايت اختصار و حسن بيان در بر دارد.

  فرمايد: همانگونه كه در دعاي پس از وضو مي
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كه هرچهـار نـوع را در ضـمن خـود      »اْلُمَتَطهـرِينَ  ِمنَ  َواْجَعْلِنى التـوابِينَ  ِمنَ  اْجَعْلِنى لُهم ال«
  دارد.

از  �اي از كمال شيوايي و رسايي و حقيقت آن امـوري اسـت كـه رسـول خـدا      اين نمونه
وعي هــا خبــر داده و امــر فرمــوده و موضــوعي معنــوي را بــه وســيله مثــال آوردن از موضــ آن

  محسوس و مادي تبيين فرموده است.
شوند. همانگونـه كـه خطـاب بـه حضـرت       اينگونه موارد در احاديث نبوي بسيار يافت مي

 الطرِيـِق، َتكِهـَدايَـ  بِاْلُهـَدى َوُأذُْكـرْ  َوالسـَداَد، اْلُهَدى اللهَ  َسلِ « فرمايد: مي �علي بن ابي طالب 
  .)1(»السْهمَ  سَدادِ  السَدادِ بوَ 

نهـادن در راه درسـت، هـدايت را و     هدايت و اصالح را از خداوند بخواه! و به وسيله گام«
  »به وسيله به هدف خوردن تير درستي و صحت را به خاطر بياور!

هاي تعليمي و تربيتـي رسـول خداسـت. زيـرا بـه       ترين فرموده اين يكي از رساترين و بديع
ت بـه راهـي را كـه بـه بهشـت و رضـايت او       فرموده است كه هرگاه از خداوند هـداي  �علي

داند به كدام  شود، درخواست نمود، خود را به عنوان مسافري راه گم كرده كه نمي منتهي مي
طرف حركت كنـد، و ناگهـان كسـي خبـره و آشـنا بـه راه پيـدا شـود و راه درسـت را بـه او           

تـوان   ورت است، و مـي بنماياند، به خاطر بياورد. راه هدايت، سعادت و بهشت نيز به همين ص
  راه محسوس را براي آن مثال آورد.

خواهـد در پـيش بگيـرد، بـه هـدايت و       نياز انساني كه راه مسافرت به سوي خداوند را مي
راهنماي او، به مراتب از نياز مسافري كه به شهر و دياري قصد سفر دارد و در ميانـه سـفر راه   

تـر و   شهر و ديار را به او بنماياند به مراتـب مهـم  رسيدن به آن  را گم كرده به راهنمايي كه راه
  بيشتر است.

نيز كه به معناي كردار و گفتار صحيح و صواب است، همچون آن است كه كسي » سداد«
بخواهد تيري را به سوي هدفي بيندازد، اگر تيـر او بـه همـان هـدفي كـه مـورد نظـر او بـوده         

                                           
  ).2725مسلم شماره ( -1
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پـيش گرفتـه و تيـر او بـه هـدف برخـورد       گيري در  اصابت كند، روش درستي راه براي نشانه
كرده است. و انساني هم كه در كردار و گفتار خود حق و صواب را مراعات نموده همچـون  

  كسي است كه تير او به هدف خورده باشد.
گيرند، براي مثال خداوند  در قرآن نيز در بسياري از موارد هردو در كنار يكديگر قرار مي

“ρßŠ̈ρt#)﴿ فرمايد: متعال مي s? uρ �χ Î* sù u� ö� yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“uθø) −G9   ]197: ة[البقر ﴾#$

  .»بهترين توشه به راستي توشه تقواست هماناو توشه را فراهم كنيد، «
در اين ايه خداوند متعال به حاجيان دستور فرموده كه توشة سفر خويش را فراهم كننـد و  

نمودن توشة سفر آخرت  رت فراهمبدون توشه بار سفر نبندند، و به دنبال آن ايشان را به ضرو
  و پرهيزكاري است يادآور شده است.» تقوا«كه 

رسـد، آنـاني كـه     همانگونه كـه بـدون توشـه مسـافري در ايـن دنيـا بـه مقصـد خـود نمـي          
خواهند به دنياي پس از مرگ و رسيدن به حضور خداوند و كسب سعادت ابدي برسـند،   مي

بينـيم كـه خداونـد هـردو را در كنـار       رسـيد. مـي  بدون توشه تقوا به اين هدف خود نخواهند 
  يكديگر قرار داده است.

≈ûÍ_t6﴿ فرمايـد:  خداوند متعال همچنين مي tƒ tΠyŠ# u ô‰ s% $uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3ø‹ n= tæ $U™$t7 Ï9 “Í‘≡uθãƒ öΝ ä3Ï?≡u öθy™ 

$W±„Í‘ uρ ( â¨$t7 Ï9 uρ 3“uθø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz﴾ ]26: األعراف[  

 را هايتـان  رستي لباس را بر شما نازل كردم (و آفريـدم كـه عـورت   اي فرزندان آدم! به د«
  .»بپوشاند و وسيله زيبايي شما بشود، اما لباس تقوا بهتر است

خداوند متعال هردو زيبايي و آراستگي، يعني آراسـتگي بـدن بـه وسـيله لبـاس و زيبـايي       
  گر بيان فرموده است.يعني زيبايي ظاهر و باطن را با يكدي» تقوا«بخشيدن به قلب به وسيله 

  فرمايد: همچنين خداوند متعال مي

﴿Çyϑ sù yìt7 ©? $# y“#y‰ èδ Ÿξsù ‘≅ ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪﴾  :123[طه[  

  .»شود هركس راه هدايت مرا در پيش بگيرد به هيچوجه گمراه و اهل شقاوت نمي«
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و جسـم  خداوند گمراهي را كه مايه عذاب قلب و روح، شقاوت را كه سبب عذاب روح 
نماينـد، نفـي فرمـوده اسـت، در واقـع آنـان از        هايي كه از هدايت او تبعيت مي شود، از آن مي

  شوند. هاي قلبي، جسمي و روحي به خاطر هدايت و رستگاري برخوردار مي نعمت
، در جـواب  �فيكي ديگر از آن موارد سخن همسر عزيز مصر در مورد حضرت يوس

  است. �اطر عشق او به حضرت يوسفبه سرزنش و مالمت ديگر زنان به خ

﴿£ä3Ï9≡x‹ sù “Ï% ©!$# Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù﴾ 32:[يوسف[  

  .»كرديد اين همان كسي است كه به خاطر او مرا مالمت مي«)ها!  اي خانم(
  را به ايشان نشان داد و سپس گفت: �او جمال ظاهري حضرت يوسف

﴿ô‰ s) s9uρ … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø& ‾Ρ zΝ |Á÷ètFó™$$sù﴾ :32[يوسف[  

كـرد، امـا او راه پـاكي را     (زن عزيز مصر يوسف را) به ايجاد رابطه با خـود وسوسـه مـي   «
  .»برگزيد

را نيز بـه آنـان    –يعني پاكي و زيبايي باطنش  �به اين وسيله پاكدامني حضرت يوسف 
  يادآور شده است.

والـثلج  اللهـم طهرنـي مـن خطايـاي بالمـاء« با اين دعاي خويش كـه فرمـود:   �رسول خدا 
  .»والبرد
يه ايمان را به نياز شديد جسم و قلب به آنچه كه آن دو را پاك و توانا و نور و بصـيرت  آ

  بدهد، يادآوري فرموده است. و در اين دعاي او هم اين و هم آن آمده است.
آمدن از  هنگام بيرون �چيزي كه به اين موضوع نزديك است، اين است كه رسول خدا 

  .)1(»ُغْفَراَنكَ « فرمود: ميمحل قضاي حاجت، 
  .»خواهم خداوندا! سبكي بار و بخشش را از تو مي«

در اين كالم رسول خدا سري نهفته است و ظاهر آن سر اين اسـت كـه فضـوالت بـدن را     
  دهند. كنند و آن را آزار مي سنگين مي

                                           
  بروايت ابوداود. -1
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د. پـس  دهنـ  شـان آن را آزار مـي   شدن نمايند و با جمع گناهان نيز بر روي قلب سنگيني مي
  فضوالت بدن و معاصي يكي بر بدن و ديگري بر قلب تأثير منفي دارند و براي آن زيانبارند.

شدن از محل قضاي حاجت به خاطر نجات از آنچه بـدن را آزار   رسول خدا پس از خارج
  گرديدن بدن خداوند را حمد و ستايش فرموده اند. شدن و راحت دهد و سبك مي

كه او را از آن آزاردهندة ديگر نجات بدهد و قلبش را راحت همچنين از او خواسته است 
  و سبك و آسوده بگرداند.

  كند. ها و دعاهاي او باالتر از همه آن چيزهايي است كه به ذهن ما بروز مي اسرار فرموده



 

  فصل سوم:
  تأثير زشتي گناه بر روي قلب

  زشتي و پليدي شرك، زنا و لواط:

و  –بـه عنـوان اعمـال و تصـرفاتي زشـت و پلشـت       » واطشرك، زنا، و عمل ل«خداوند از 
  نام برده است. –شوند  برخالف معاصي ديگر هرچند اين امور را هم شامل مي

  فرمايد: خداوند متعال در مورد مشركين مي

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u $yϑ ‾Ρ Î) šχθä.Î� ô³ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ﴾ 28: بة[التو[  

  .»ايد! به راستي مشركين نجس و آلوده اند اي كساني كه ايمان آورده«
  فرمايد: و در ارتباط با عمل لواط در قرآن مي

﴿$»Ûθä9 uρ çµ≈ oΨ ÷� s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ çµ≈ oΨ ø‹‾gwΥuρ š∅ÏΒ Ïπtƒö� s) ø9 $# ÉL©9 $# M tΡ%x. ã≅ yϑ ÷è̈? y]Í× ‾≈ t6y‚ø9 $# 3 óΟßγ‾Ρ Î) 

(#θçΡ% x. uΘöθs% &öθy™ tÉ) Å¡≈ sù ∩∠⊆∪﴾ ]74 :األنبياء[  

دادند نجات  و لوط را حكمت و دانش داديم و او را از قومي كه عمل زشتي را انجام مي«
  .»داديم به راستي آنان مردمي بد و فاسق بودند

#)﴿ گفتنـد:  هاي اهل لواط قوم نوح نيز مـي  آدم þθã_Ì� ÷zr& tΑ# u 7Þθä9 ÏiΒ öΝ ä3ÏG tƒö� s% ( öΝ ßγ‾Ρ Î) Ó¨$tΡ é& 

tβρã� £γsÜ tG tƒ ∩∈∉∪﴾ پيروان لوط را از جامعه خود بيرون كنيد، آنان مردمـي هسـتند   « ]56: [النمل

  .»خواهند پاك باشند كه مي
آنان در عين قرارداشتن در شرك و كفر به فـرورفتن خـود در بـاتالق زشـتي و پلشـتي، و      

  كردند. پاكي و پرهيزكاري حضرت لوط و اتباع او از آن عمل پست و خبيث اعتراف مي

≈àM﴿فرمايــد: ورد زناكــاران نيــز مــيخداونــد متعــال در مــ sW� Î7 sƒø: $# tÏW� Î7 y‚ù= Ï9 šχθèW� Î7 y‚ø9 $# uρ 

ÏM≈ sW� Î7 y‚ù= Ï9﴾  :زنان ناپـاك از آن مـردان ناپـاك و مـردان ناپـاك متعلـق بـه زنـان         « ]26[النور

  .»ناپاكند
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  شرك دوگونه زشتي دارد:

 درجه شديد يا شرك اكبر  -1

  درجه خفيف يا شرك اصغر -2
 دبخشــد، زيــرا خداونــ ركي اســت كــه خداونــد اهــل آن را نمــيشــرك اكبــر و بــدتر شــ

گردانيــدن كســي و چيــزي را در صــفات و افعــالي كــه خــاص اوســت، بــر مشــرك   شــريك
  بخشد. نمي

تر، مانند: ريايي اندك، ظاهرسازي بـراي جلـب توجـه ديگـران و      غر و كوچكصشرك ا
  سوگند يادنمودن و اميد و هراسي زودگذر از غير خداوند.

بـا   –نجاست شرك، عيني است به همين سبب است كه خداوند شرك را نجـس  زشتي و 
با كسـر جـيم را بـراي آن بـه كـار نگرفتـه اسـت. زيـرا          –گردانيده و كلمه نجس  –فتح جيم 

عين و ماهيت نجاست و نَِجس براي چيزي كه به وسيله چيزي ديگـر نجـس شـده بـه     » نَجس«
  شوند. كار برده مي

نامند، اما خود ادرار يا  مي» نجس«ه ادرار يا شراب آلوده شود، آن را مثالً لباس كه به وسيل
  هستند.» نَجس«شراب 

  همانگونه كه بدترين معصيت ظالم است، بدترين نجاست نيز شرك است.
از نظر لغت و شرع نجاست، پليدي آن چناني است كه از آن بايد پرهيز نمـود، و از لمـس   

شدن بدن و لباس با آن به طريق اولي بايد  د، اما از آلودهو بوييدن و ديدن آن خودكاري ورزي
هـاي سـالم از آن احسـاس نفـرت      پرهيز كرد. در مجموع نجاسـت چيـزي اسـت كـه طبيعـت     

نمايند، و به هراندازه كه طبيعـت انسـاني سـالم باشـد و از حيـات پـاكيزه مـادي و معنـوي          مي
  تر خواهد بود.برخوردار بگردد. نفرت و پرهيزش از نجاست و پليدي بيش
كنند. گاهي به وسيله  ها را آلوده مي آنچه كه ذاتشان پليد است، قلب يا بدن يا هردوي آن

  شود. بو، و گاهي از طريق لمس آن اگر داراي رايحه بدي نباشد موجب اذيت و آلودگي مي
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  تأثير پليدي و نجاست بر قلب و روح:

گـاهي غيـر محسـوس و بـاطني     منظور اين است كه نجاست گاهي محسوس و ظـاهري و  
كند كـه صـاحبان    است. و پليدي و نجاست گاهي آن چنان بر قلب و روح انسان غلبه پيدا مي

هاي مبتال  اش را در قلب و روح انسان هاي حساس و پاك بوي بد و آزاردهنده ها و روح قلب
شـوند و   نمايند. و همانگونه كه از بوي عرق بدنشان ديگران آزرده مـي  و مشرك احساس مي

هاي اهل شرك و كفـر   رسد. اما بوي بد روح و قلب انسان بوي بدي از بدن ايشان به مشام مي
هـا در ارتبـاط اسـت. هرچنـد      و نفاق بيش از آنچه به ظاهرشان ارتباط داشته باشد، با باطن آن

  گيرد. عرق بدن نيز از باطن بدن آنان سرچشمه مي
پرهيزگار داراي بوي مطبوعي است و رسول  هاي پاك و به همين خاطر است كه بدن آدم

  شان خوشبو بوده است. بيش از همه عرق بدن �خدا 
در كنار ام سليم در بيسـتر خوابيـده بـود، در مـورد بـوي بـدن        �در حالي كه رسول خدا 

  ».نيست شمابوي هيچ چيزي خوشبوتر از عطر بدن «خويش از او سؤال فرمود. ام سليم گفت: 
نفس خبيثي هستند. خباثـت و نجاسـت ايشـان بـر بدنشـان نيـز نمايـان         هايي كه داراي آدم

شود. اما كساني كه داراي نفسي پاكند، حتي از بدن و لباس ا يشان بـوي خـوش بـه مشـام      مي
هـاي   شـود. امـا بـوي بـدن آدم     رسد كه بر روي زمين هيچ بوي خوشي مانند آن يافت نمي مي

  ترين بوهايي است كه بر روي زمين وجود دارند. پليد و خبيث، يكي از بدترين و آزاردهنده

  پيامدها و آثار شرك:

هـا و بـدترين    ترين پلشـتي  ها و زشت ترين ستم مقصود اين است از آنجا كه شرك بزرگ
ترين و ناپسـندترين امـور اسـت و بـيش از هـر چيـزي        هاست، از نظر خداوند نيز مبغوض بدي

ي را كه در دنيا و آخـرت بـراي اهـل شـرك     هاي شود، و مجازات خداوند از آن خشمگين مي
  داده براي هيچ گناه ديگري آن را قرار نداده است. قرار

  ها را يادآوري فرموده كه: خداوند متعال اين موضوع
 بخشد. اهل شرك را نمي -

 مشركين نجس اند. -



    

  188  ها كردن قلب از ناپاكي پاك -بخش نهم
  

 شدن به حريم مكه محروم نموده. آنان را از نزديك -

 كنند ممنوع فرموده. بح مياستفاده از گوشت حيواناتي را كه آنان ذ -

 ازدواج و زناشويي با ايشان را حرام گردانيده. -

 پيماني ميان ايشان و اهل ايمان را ممنوع فرموده. مواالت و محبت و هم -

 از آنان به عنوان دشمنان خداوند، ماليك، پيامبران و اهل ايمان نام برده است. -

ندان ايشان را براي اهـل ايمـان روا   گرفتن زنان و فرز تسلط بر اموال و به كار اقتصادي -
  .)1(شمرده است

و كسر شـأن و عظمـت   » الوهيت«اين همه به خاطر آن است كه شرك زيرپاگذاشتن حق 
  ربوبيت خداوند سوء ظن به آفريدگار جهانيان است.

›šUÉj﴿ فرمايـد:  همانگونه كه خداوند متعال مـي  yèãƒuρ tÉ) Ï&≈ uΖ ãΚ ø9 $# ÏM≈ s) Ï&≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ tÏ. Î� ô³ßϑ ø9 $# uρ 

ÏM≈ x. Î� ô³ßϑ ø9 $# uρ šÏoΡ !$©à9 $# «! $$Î/ �∅sß Ï öθ¡¡9 $# 4 öΝ Íκ ö� n= tã äοt� Í←!# yŠ Ï öθ¡¡9 $# ( |= ÅÒxî uρ ª! $# öΝ Íκ ö� n= tã óΟ ßγoΨ yès9 uρ 

£‰ tã r&uρ óΟ ßγs9 zΟ ¨Ψ yγy_ ( ôN u !$y™uρ # Z�� ÅÁtΒ ∩∉∪﴾  :6[الفتح[  

ه خداونـد گمـان بـد دارنـد     خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه بـ «
اي از بدي كشيده شد و خشم و لعنت خداوند ايشان را  دهد، بر گرداگردشان دايره عذاب مي

  .»فرا گرفته و جهنم را بر آنان مهيا گردانيده و بد سرانجامي در انتظار ايشان است
ير هايي كه از جانب خداوند عليه مشركين مطرح شده عليه غ تهديدها و عذاب و مجازات

مشركين نشده اند. زيرا آنان نسبت به خداوند سوء معرفت و سوء ظن داشته بـه همـين خـاطر    
كسي يا چيزي را با او شريك گردانيده، اما اگر به راستي بـه او حسـن معرفـت و حسـن ظـن      

پذيرفتنـد و خـود را بـه آن ملـزم      داشتند، حقيقت توحيـد و يگـانگي او را بـه درسـتي مـي      مي
  شمردند. مي

كـه  «فرمايـد:   مـي  )1(ين سبب است كه خداوند در مورد مشركين در جايي از قـرآن  به هم
  »آنان به صورتي شايسته قدر و منزلت خداوند را مراعات نكرده اند!

                                           
  ل جنگ باشند. (مترجم)شود كه با مسلمانان در حا طبعاً اين حكم شامل مشركيني مي -1
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داننـد و همچـون خداونـد بـه      كساني كه كسي يا چيزي را همسان و شريك خداونـد مـي  
ها اميد بسته اند، در  دل دارند، به آن شان را در كنند، هراس ها دلبستگي و وابستگي پيدا مي آن

كننـد و   شـان تـالش مـي    آورند، براي نجات از خشم برابرشان سر فروتني و تعظيم را فرود مي
دهند، چگونه ممكن اسـت قـدر و منزلـت     شان را بر هر چيز ديگري ترجيح مي جلب رضايت

  خداوند را مراعات نمايند؟!

š∅ÏΒ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ä‹ Ï‚−G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ™6Ïtä† Éb= ßsx. 

«! گيرند و همچون خداونـد   برخي از مردم از غير خداوند شركايي را برمي« ]165: ة[البقر ﴾#$

  .»دارند ها را دوست مي آن

‰ß﴿ فرمايد: همچنين مي ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ Ÿ≅ yèy_uρ ÏM≈ uΗ ä>—à9 $# u‘θ‘Ζ9 $# uρ ( 
¢Ο èO tÏ% ©!$# (#ρã� x& x. öΝ Íκ Íh5t� Î/ šχθä9 Ï‰ ÷ètƒ ∩⊇∪﴾ ]1: األنعام[  

ها و زمـين را آفريـده و تـاريكي و نـور را قـرار       سپاس و ستايش خداوندي را كه آسمان«
  .»داده، اما كساني كه راه كفر را در پيش گرفته اند، از راه هدايت او عدول كرده اند

دهنـد و   نان در عبادت، محبت و تعظيم كسي يا چيزي را در كنار خداوند قرار مـي يعني آ
گردانند، اين مشركين هستند كه كسي يا چيـزي را كـه معبـود و مسـتعان خـود       همسان او مي

 بـودن  رديف خداند نموده اند، و در ميان آتش جهنم است كه به باطل كرده اند، همسان و هم
هـاي خـود كـه بـه همـراه       برند، و به معبودها و مستعان هاي خود پي مي رفتن باورها و به بيراهه

  گويند: ايشان در دوزخند مي

﴿«! $$s? βÎ) $̈Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β ∩∠∪ øŒÎ) Νä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb> t�Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∪﴾  :98 – 97[الشعراء[  

كـه مـا شـما را بـا      سوگند به خداوند! ما در گمراهـي آشـكاري قـرار داشـتيم، آن زمـان     «
  .»شمرديم خداوند پروردگار جهانيان برابر مي

                                                                                                             
  .67الزمر:  74الحج:  19نعام: األ -1
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كردند يا  اين موضوع مشخص است كه مشركان آن چيزهايي را كه با خداوند شريك مي
كـرده انـد، و هيچگـاه     ها را در ذات و بعضي از صفات و افعال با او شريك نمـي  كنند، آن مي

ها و زمين را آفريده، و مرگ و زنـدگي در   مانهاي ايشان آس نگفته اند كه معبودها و مستعان
ها را در عشق، محبت، تعظيم، عبادت و استعانت با خداوند همسان  اختيار آنان است. بلكه آن

  كنيد. نموده اند، همانگونه كه در ميان اهل شرك منتسب به اسالم آن را مالحظه مي
توحيـد را بـه تنقـيص و    موضوعي كه به راستي جاي تعجب دارد، اين است كه آنان اهـل  

كنند!؟ در حالي كه تنها گناه موحدان ايـن   حان و مشايخ متهم ميلتضعيف شأن پيامبران و صا
گويند: همه آنان بندگان خداوند بوده نه براي خود و نـه بـراي ديگـران صـاحب      است كه مي

ان شـدن دوبـاره در اختيـار ايشـ     جلب منفعت و دفع مضرت نيستند، و مرگ و زندگي و زنـده 
نيست، و به هيچ وجه براي كسـاني كـه ايشـان را معبـود و مسـتعان خـود بنماينـد در پيشـگاه         

كنند و براي اهل توحيد هم پس از اجازه خداونـد   خداوند درخواست بخشش و شفاعت نمي
  توانند شفاعت كنند. است كه مي

ا از آن هـ  خلق و امر از آن خداوند خالق و آمر است نه ايشـان، و همـه شـفاعت و واليـت    
  باشند. اوست، و هيچ يك از مخلوقاتش به غير از خود او ولي و شفيع نمي

شرك و تعظيم غير خداوند بر پايه سوء معرفت و سوء ظن به خداوند قرار گرفته اند. امام 
  فرمود: مي زمان خودخطاب به دشمنان مشرك  �موحدين حضرت ابراهيم

﴿% ¸3ø& Í←r& ZπyγÏ9# u tβρßŠ «! $# tβρß‰ƒÌ� è? ∩∇∉∪ $yϑ sù / ä3‘Ζ sß Éb> t� Î/ tÏΗ s>≈ yèø9  – 86[الصافات:  ﴾∪∠∇∩ #$

طلبيد؟ در مورد خداوند پروردگار جهانيان  مگر خدايان ساختگي غير از خداوند را مي« ]87
  »انديشيد؟ چگونه مي

هايي كه به سـبب   هرچند معني آيه اين است كه در مورد تعامل خداوند با شما و مجازات
داديـد كـه در    كرديد و كسي يا چيـزي را در رديـف او قـرار مـي     را پرسش مي آن كه غير او

الي اين تهديد، اين معنـي هـم وجـود دارد      كنيد؟! اما در البه انتظارتان است، چگونه فكر مي
كه چه گمان بدي در مورد خداوند داشتيد كه كسي يا چيزي را همراه با او معبـود و مسـتعان   

  خويش قرار داده بوديد؟!
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كند كه خداوند براي اداره امور جهان به وزير و معـاوني محتـاج    آدم مشرك يا گمان مي
نيـازي اسـت كـه همـه چيـز و       است كه اين بدترين نوع كسر شأن و منزلت خداوند غني و بي

  باشند؟ همه كس نيازمند او مي
درت كند كه تنها بعد از استفاده از قدرت آن شريك شده است كه قـ  يا اين كه گمان مي

  گردد! خداوند كامل مي
شـنود، و از طريـق    دانـد يـا نمـي    كند كه خداوند چيزهايي را نمي يا ممكن است گمان مي

  ها بايد او را باخبر نمود؟! واسطه
ها است  يا ممكن است گمان ببرد كه خداوند تنها پس از دلسوزي و پا در مياني آن واسطه

  دهد؟! ها را مورد رحمت و مغفرت خود قرار مي كه آن
خواهند تنها پـس از   كند، و آنچه را كه بندگانش مي يا اين كه او بندگانش را كفايت نمي

ها در مـورد   ي انساندهد. و همچون شفاعت و پا در ميان هاست كه انجام مي پا در مياني واسطه
كننده دارد، و از دوسـتي   يكديگر كه گاهي طرف مورد مراجعه به خاطر نيازي كه به شفاعت

كنـد.   شـود، و كمبـودش را جبـران و ذلـتش را بـه عـزت تبـديل مـي         او سودي عايدش ميبا 
  پذيرد. شفاعت و پا در مياني او را مي

دهد، مگر آن كـه   ها پاسخ نمي خداوند به دعا و درخواست انسان كند يا اين كه گمان مي
درت و مقـام  شان در حضور صاحبان ق كردن همچون مطرح –ها آن نيازها را در نزد او  واسطه
  مطرح كنند؟! –دنيوي 

  هاي آدميان همين جاست. ورزي ريشه همه شرك
نبــودنش دعــا و  برنــد كــه خداونــد بــه خــاطر دوري و در دســترس يـا ايــن كــه گمــان مــي 

توانند دعا و درخواسـت ايشـان را    ها هستند كه مي شنود و اين واسطه درخواست ايشان را نمي
  به او برسانند؟!

كنند كه بعضي از مخلوقـات بـر خداونـد داراي حـق و حقـوق خاصـي        يا اين كه فكر مي
دهند، و از طريق آن مخلـوق بـه    هستند، و آنان خداوند را به حق آن بندگان بر او سوگند مي

شوند، درست به همان صورتي كه برخي از مردم از طريق اشخاصي نزديك بـه   او متوسل مي
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قبول شفاعت ايشـان بـر آنـان سـخت يـا غيـر       شوند كه عدم  صاحبان مقام و قدرت متوسل مي
  ممكن است.

خداونـد و  » الوهيت و ربوبيت«شدن منزلت  همه آن مواردي كه گفته شدند، باعث شكسته
  شوند. شدن حقوق او در نزد اهل شرك مي زير پا نهاده

ها هيچ عيبي به غير از نقص محبت و خوف و رجاء از خداوند و توكل و توجه  اگر در آن
داشـت، بـراي زشـتي و پلشـتي آن كـافي بـود، زيـرا بـه خـاطر           غير او وجـود نمـي   مشرك به

شدن قلـب مشـرك در ميـان خداونـد و آن چيـزي كـه شـريك خداونـدش نمـوده از           تقسيم
شـود، يـا بـه     احساس عظمت و محبت و خوف و رجاء خداوند در دل او به شدت كاسته مـي 

  رود. كلي از بين مي

  بدعت هم رديف شرك:

ورزي اسـت، آدم   خداوند در قلب و زندگي اهل شرك پيامد طبيعي شركنقص عظمت 
  مشرك بخواهد يا نخواهد، چنين چيزي براي او روي خواهد داد.

به همين خاطر الزمة حمد و كمال ربوبيت او اين است كه اهـل شـرك را مـورد مغفـرت     
لــه بــد خــويش قــرار ندهــد و آنــان را بــراي هميشــه در آتــش دوزخ معــذب نمايــد. و از جم

  ترين مخلوقات بگرداند. عاقبت
» ربوبيـت و الوهيـت  «هيچ انسان مشركي نيسـت كـه در كـردار و گفتـار و بـاور او نقـص       

خداوند وجود نداشته باشد. هرچند كه خود گمان كند كه با آن روش خود، قايل به عظمـت  
  خداوند است.

عقيـدتي و عبـادتي   به همين صورت هر انسان اهل بدعتي كه چيزي را به اصول و ثوابـت  
گرداند، در عمل رسالت و سنت رسول خدا را ناقص و ناتمام به  كند، يا كم مي دين اضافه مي

  آورد، شمار مي
آورد!؟ اما اگر جاهل يا مقلـد   تر به شمار مي زيرا او آن كار خود را از سنت بهتر و صحيح

ر واقـع بـا خداونـد و    داند، و چنانچه آگاهانـه دسـت بـه بـدعت بزنـد، د      باشد آن را سنت مي
  به مخالفت و مقابله پرداخته است. �پيامبر
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خداونـد را نـاقص و ناكـافي    » الوهيـت و ربوبيـت  «آنان كه با باورها و عملكردهـاي خـود   
دانند، اهل شرك و بدعتي هستند كه خود ايشان از نظر خداوند و پيـامبر و اهـل توحيـد و     مي

  هاي ناپخته و گمراه هستند. ايمان آدم
داليلي لفظي و غير يقيني هستند كـه   �گويند: كالم خداوند و پيامبر ويژه آناني كه ميبه 

  گردانند؟! نياز نمي به هيچوجه انسان را از علم و يقين بي
شما را به خدا چه چيزي گوياتر و رساتر از اين ادعاي ايشان در مورد نقص كالم خداوند 

  و سنت رسول اوست؟!
تشـبيه و  «را براي به خاطر هراس و توهم از دچارشدن بـه  همچنين كسي كه صفات كمال 

شمارد و در واقع از جهتي خالف آنچه خداوند خود را به آن  منتفي مي داز خداون -» تجسيم
  توصيف فرموده به نقص و كسر منزلت خداوند قايل شده است.

منزلت منظور اين است كه آن دو دسته هردو در حقيقت قايل به تنقيص و تضعيف شأن و 
باشند، در حـالي كـه    خداوند هستند، و حتي از جمله بدترين كساني هستند كه قايل به آن مي

شـدن   شيطان ايشان را دچار فريب نموده، و عين آن باور نقص كننده صفات خداوند را قايـل 
  برند. به كمال او گمان مي

اده شـده  قـرار د » شـرك «همسان و هم رديـف  » بدعت«بر همين اساس است كه در قرآن 
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هاي پيدا و پنهان و گناه و تجاوزگري ناحق را حرام نمـوده   زشتي همانابگو: پروردگارم «
و اين كه چيزي را كه براي آن دليلي نازل نشده بـا خداونـد شـريك كنيـد و در مـورد ديـن       

  .»خداوند ناآگاهانه چيزي را بگوييد
  قرار گرفته اند. بينيم كه مصعيت و طغيان همسان، و بدعت و شرك نيز در كنار هم مي

  تفاوت ميان نجاست معصيت و نجاست شرك:
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ها به گونة ديگري است و ارتكـاب معصـيت هميشـه بـه معنـاي       اما پليدي و پيامد معصيت
فهمي نسبت بـه خداونـد نيسـت، بـه همـين علـت اسـت كـه          شدن به نقص ربوبيت و كج قايل

  ه، قرار نداده است.هايي را كه براي شرك مقرر فرمود ها مجازات خداوند براي آن
يكي از موارد معتبر در شريعت اين است كه نجاست اندك مانند: نجاست باقيمانـده پـس   

كردن خود به وسيله سنگ يا كلوخ و... پس از قضاي حاجت، و نجاست انـدكي كـه    از پاك
گيرنـد.   ر داشته باشند و ادرار كودك شيرخوار مورد عفو قرار مـي او كفش قر» خف«در زير 
  هاي بيشتر مطرح نيست. كه در مورد نجاست عفويي

براي اهل توحيد خالصي كـه   –تر  نه گناهان بزرگ –تر  به همين صورت گناهان كوچك
گيرنـد. امـا بـراي     به هيچوجه آن را با شرك آلوده نكرده باشند، مورد عفو و بخشش قرار مي

  كساني كه اهل توحيد نيستند، اين عفو در كار نخواهد بود.
سان موحدي كه مطلقاً كسي و چيزي را با خداوند شريك نكرده باشد، اگر بـا بـار   اگر ان«

گناهي به اندازه كره زميني به حضور خداوند برود، خداوند با مغفرتي به اندازه كره زمـين بـا   
  .)1(»او معامله خواهد فرمود

 اما چنين چيزي براي كسي كه توحيدش داراي نقص است و بـا شـوائبي از شـرك آن را   
آلود نشـده باشـد، گنـاهي     درآميخته، در كار نخواهد بود. زيرا همراه با توحيدي كه با شرك

موجب محبت، اكـرام، تعظـيم، خـوف و رجـاء، فقـط از      » توحيد خالص«ماند. زيرا  باقي نمي
هرچنـد بـه    –هـاي گناهـان    شدن ناپـاكي  موجب پاك يخداوند خواهد گرديد، و چنين چيز

هـاي گناهـان عارضـي هسـتند و وسـيله       گردد، زيرا آلودگي باشد ميي زمين  اندازه وزن كره
بسيار قوي و خـالص اسـت كـه گناهـان در كنـار آن توانـايي        –توحيد  –ها  شدن از آن پاك

  ماندگاري ندارند.

  زنا و لواط پليدترين معصيت:

ث اما پليدي و پلشتي زنا و لواط از پليدي ديگر گناهان به مراتـب بيشـتر اسـت، زيـرا باعـ     

                                           
  ) آن را روايت نموده است.2687بخشي است از حديثي كه امام مسلم با شمارة ( -1
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  نمايند. فساد قلب شده و به شدت ايمان و توحيد را تضعيف مي
شـوند، بـيش از ديگـران دچـار      به همين علت آناني كه بيشتر مرتكب آن دو معصـيت مـي  

شود، هـوس بـه ارتكـاب     گردند، و به هراندازه كه شرك در ايشان بيشتر مي ميورزي  شرك
اي كـه اخـالص اهـل توحيـد و ايمـان       زهگيرد. اما به اندا آن اعمال زشت در ايشان فزوني مي

  نمايد. ها خود را مصون مي بيشتر باشد، بيشتر از آن پليدي
  فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي
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بدين صورت تا اين كه بدي و زشتي را از او دور گردانيم به راستي او از بندگان خالص «
  .»ماست

آيد،  ها به شمار مي هاي حرام نوعي پرستش آن ها و عكس عشق و عالقه شديد به صورت
رسد. به ويژه زماني كه آن عشق و عالقـه بـر قلـب     يو گاهي به باالترين درجه عبوديت هم م

اي ريشه بدواند كه عاشق را بنده و فرمانبردار معشوق بگرداند، و  چيره شود، و در آن به گونه
ذكر و ياد و بودن با او و تالش براي جلب رضايتش را بـر عشـق و محبـت خداونـد و تـالش      

  براي كسب رضايتش ترجيح بدهد.
 شـود، و بـه تمـام معنـي بـه      ه خداوند به تمامي از قلب او برچيده مـي گاهي ايمان و عشق ب

آيد، رضـايت   گردد، و معشوق به صورت خدا و معبود او درمي معشوق به دلبسته و وابسته مي
  دهد. و محبت و تقرب به او را به رضايت، محبت و تقرب به خداوند ترجيح مي

خــاطر خداونــد ببخشــد، و از  بخشــد كــه حاضــر نيســت بــه چيزهــايي را بــه خــاطر او مــي
نمايــد كــه بــدان صــورت از خشــم خداونــد دوري  اي پرهيــز مــي ناخشنودشــدن او بــه گونــه

كردن او را بـر   نمايد. و بدين صورت از نظر محبت و اطاعت و فروتني و شنيدن و اطاعت نمي
  شمارد. خداوند آفريدكار جهان برتر مي
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  ارتباط ميان عشق و شرك:

فته شد: عشق به غير خداوند و شرك به او الزم و ملـزوم يكديگرنـد. و   با توجه به آنچه گ
زمـاني كـه هنـوز ايمـان      –مصر  زيزخداوند در اين ارتباط از هوس قوم لوط و عشق همسر ع

  سخن فرموده است. –نياورده بود 
همانگونه كه گفته شد، به هراندازه كه شرك در قلب بيشتر باشد آن آدم بيشتر به عشق به 

آورد، اما به هراندازه كه ايمان و توحيد او بيشـتر باشـد، از آن    ها و تصويرها روي مي صورت
  گيرد. موضوع فاصله مي

هـا حتمـاً    د، و اهـل آن رگيـ  شان از عشق انحرافي سرچشمه مي زنا و عمل لواط كمال لذت
ها  نبودن عشق و دلبستگي آ هاي الوده اند، اما به خاطر هرزگي و هر جايي اهل هوي و هوس

شود، بلكه به موارد زيادي دلبستگي پيـدا نمـوده و هريكـي از     به يكي و دو مورد محدود نمي
  گردانند. ها سهمي از الوهيت را بر او نصيب خويش مي آن

و از  .)1(شـوند  در ميان گناهان هيچ گناهي به اندازه اين دو باعـث فسـاد قلـب و ديـن نمـي     
ها  خداوند برخوردارند، زيرا جزو بدترين پستي هاي خاصي براي دورگردانيدن دل از ويژگي

هـا آلـوده شـوند، از هرچيـز پـاكي       ن بـه آن آيند. و هرگاه قلـب و ذهـ   شمار مي ها به و پلشتي
ها در دلـي جمـع    يابند و به هر ميزان كه خباثت آن ها راه نمي شوند، و پاكي به آن گريزان مي

  گيرند. شود، بيشتر از خداوند فاصله مي
» الزهـد «در روايـت از امـام احمـد در كتـاب      �علت است كه حضرت عيسي به همين 

  فرموده است.
ها  نخواهند شد، و زناكاران را به ملكوت آسمان» و ثروت«ها هيچگاه اهل حكمت  بيكاره«

  ».راه نخواهند داد
كاران و اهل لواط است كه قـرآن كـار زشـت ايشـان را بـه      ابه سبب همين وضع و حال زن

  فرمايد: شمارد و مي زديك ميشرك بسيار ن

                                           
هـا و   ها و صـليبي  همچنين همكاري و همگامي و وابستگي و دلبستگي به دشمنان دين اعم از صهيونيسيت -1

  »مترجم«لمين هستند، با يكتاپرستي منافات دارد. ديگراني كه در پي تسلط بر سرنوشت مس
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’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 شود و زن  مرد زناكار تنها با زن زناكار يا مشرك همسر مي« ]3[النور:  ﴾∪⊃∩ #$

كند، اما خداوند اين را بر مؤمنين حرام  يز تنها با مرد زناكار يا مشرك ازدواج ميزناكار ن
  .»گردانيده است

  داشتن دل از خداوند: نقش زنا در دور نگاه

هاي خبيـث نـام    زناكار به عنوان انسان ه خداوند متعال از مردان و زنان منظور اين است ك
روع مرد و زن بايـد غسـل كننـد و خـود را     برده است، حتي پس از عمل زناشويي حالل و مش

نامنـد، زيـرا    مي» جنُب«دهد از نظر شرعي  پاك نمايند. و كسي را كه عمل زناشويي انجام مي
  و رفتن به مسجد پيش از غسل خودداري نمايد. خواندن قرآن، نمازبدست گرفتن  بايد از 

گردانـد،   پس از مرگ دور مي اما اگر از راه حرام انجام بگيرد. قلب را از خداوند و دنياي
نمايد و تنها پس از طهارت قلب بـه وسـيله توبـه و     و مانعي را ميان زناكار و ايمان او ايجاد مي

  گردد. طهارت بدن به وسيله غسل است كه آن مانع برطرف مي

Ν﴿ گفتنــد: آن كــالم قــوم لــوط كــه مــي  èδθã_Ì� ÷zr& ÏiΒ öΝ à6ÏG tƒö� s% ( öΝ ßγ‾Ρ Î) Ó¨$tΡ é& tβρã� £γsÜ tG tƒ 

خواهنـد پـاك    آنان را از ميان خود برانيد، آنان مردمي هستند كه مـي « ]82: األعراف[ ﴾∪⊅∇∩

  .»باشند

tΒ$﴿ :همچون اين كالم خداوند در مورد اصحاب األخدود است كـه  uρ (#θßϑ s) tΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ HωÎ) βr& 

(#θãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ Í“ƒÍ• yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑ ptø: گرفتند كه  خاطر از ايشان انتقام ميتنها به اين « ]8[البروج:  ﴾∪∇∩ #$

  .»آنان به خداوند صاحب عزت و ستوده ايمان آورده بودند

≅ö﴿ فرمايـد:  همچنين خداوند متعال در اين ارتباط مـي  è% Ÿ≅ ÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# ö≅ yδ tβθßϑ É)Ζ s? !$̈Ζ ÏΒ 

HωÎ) ÷βr& $̈Ζ tΒ# u «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $oΨ øŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ ã≅ ö7 s%﴾  :59[المائده[  
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بگو: اي اهل كتاب مگر تنها به خاطر آن كه به خداوند و آنچه بر ما و پـيش از مـا نـازل    «
  .»گيريد؟ شده ايمان آورده ايم از ما انتقام مي

مشرك نيز در پي آن است كه از اهل توحيـد بـه خـاطر خلـوص و پـاكي عقيـده آنـان از        
خواهد. از ملتزمين به سنت رسول  اهل بدعت مي هرگونه شائبه شرك انتقام بگيرد، و آن آدم

خدا به خاطر خلوص در تبعيت و در نياميختن آن با هرگونه ديدگاه ديگران و با اموري كه با 
  توزي دارد. آن در تضاد است، سر دشمني و كينه

هـا و   در برابـر دشـمني   �و اهل تبعيت از سنت رسول خدا » موحد«صبر و شكيبايي انسان 
هاي اهل شـرك و بـدعت بسـيار بـه سـود و مصـلحت اوسـت و بـه مراتـب قابـل            يانتقامجوي

بـه سـبب همگـامي و همراهـي او بـا       �تر از عذاب و خشم خداوند و ناخشنودي پيامبر تحمل
  اهل شرك و بدعت است.

  مــن الصــبر فاصــطبر ن لــم يكــن بــدإ
  

  علـى الحــق ذاك الصــبر تحمــد عقبــاه
  

  

اري در راه حق صـبر را پيشـه كـن، زيـرا آن صـبر      اگر هيچ راهي به جز صبر پيش رو ند«
  ».سرانجامي ستوده دارد



 

  
  
  

  بخش دهم:
  رشد و تزكية قلب



 

  فصل يكم:
  قلب ةرشد و تزكي

  معني تزكيه:

  شدن است. و به معناي رشد و نمو و حركت به سوي كامل» زكات«تزكيه از ريشه 

›õ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝ èδ ã� ÎdγsÜ è? Ν Íκ� Ïj. t“ è? uρ $pκ Í5﴾ 103: ةب[التو[  

از دارايي ايشان صدقه (و زكاتي) را بگير تا ايشان را پاك كنـد و در راه رشـد و تزكيـه    «
  .»قرار بدهد

باشـند   را به خاطر اين كه الزم و ملزوم يكديگر مي» طهارت و تزكيه«خداوند در اين آيه 
  با هم ذكر فرموده است.

  د از طهارت:تزكيه بع

هاي) موجـود   ها و (ميكرب ها بر روي قلب، همچون اثر انگل گناهان و زشتي  اثر آلودگي
هاي هرز در ميان زراعت و ناخالصي موجود در طال، نقـره، مـس و    ي علف در بدن و به منزله

  آهن است.
 هـاي موجـود در آن پـاك شـود، تـوان      ها و آلودگي همانگونه بدن به هراندازه از ميكرب

گيرد، بدون هيچ مـانعي و مشـكلي كـار     طبيعي آن بيشتر شده و در صحت و سالمتي قرار مي
  دهد. دهد و به رشد و نمو خود ادامه مي خود را انجام مي

 هاي گناهان پاك شود، توانـايي آن  قلب نيز همينگونه است. اگر به وسيله توبه از آلودگي
به راه خير و صالح بيشـتر خواهـد شـد. و از دام    به كار خواهد افتاد و اراده آن در گام نهادن 

كننده و عوامل ناروا رهايي خواهد يافت، رشد و نمـو كـرده و توانـا و اسـتوار      هاي تباه كشش
خواهــد گرديــد، زمــام مملكــت بــدن را بــه دســت خواهــد گرفــت، اوامــر خــود را در مــورد 

  زيردستانش به اجرا خواهد نهاد و همه آن را اطاعت خواهند نمود.
و تكامـل قلـب انسـان، بـه غيـر از طهـارت و پاكسـازي آن هـيچ چـاره          » تزكيه«پس براي 

  فرمايد: ديگري وجود ندارد. همانگونه كه خداوند متعال مي
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هاي خود را حفظ كنند، اين بيشتر  به مؤمنين بگو: چشمان خويش را فرو بندند، و ناموس«
دهنـد خبـردار    شود، به راستي خداونـد از آنچـه كـه انجـام مـي      باعث رشد و تزكيه ايشان مي

  .»است
ف اخالقـي قـرار داده   شود كه تزكيه را پيامد چشم فروهشتن و پرهيز از انحـرا  مالحظه مي

  است.

  فوائد چشم فروبستن از امور حرام:

هاي ناروا سه فايده بسيار بـزرگ و   شود كه چشم فروبستن از نگاه بدين صورت معلوم مي
  ارزشمند را به دنبال خواهد داشت.

يكم: احساس لذت ايمـاني، لـذت و نعمتـي كـه بـه هيچوجـه بـا لـذت آنچـه از نگـاه آن           
مقايسه نيست. زيرا هركس چيزي را در جهت رضايت خداونـد تـرك   خودداري نموده قابل 

  كند، خداوند بهتر از آن را به او ارزاني خواهد داشت.
هــاي زيبــا بســيار عالقمنــد اســت، و  هــا و صــورت كــردن بــه چهــره نفــس انســان بــه نگــاه

مأموريت  ها براي اطالع از آنچه در دور و بر او قرار دارد فرستادگان قلب اند، و به آن چشمان
بـردن از نگـاه آن    دهد. هرگاه قلب را از وجود چهره و اندام زيبايي خبر دادند، براي لذت مي

اش را دچار سـختي   دهد. و گاهي در اين مورد هم خود و هم فرستاده از خود رغبت نشان مي
  نمايد. و مشكل مي

  شعري دارد كه: شاعري در اين زمينه
ــــت متــــى أرســــلت طرفــــك ر    ائــــداً وكن

  الــــــذي ال كلـــــــه أنــــــت قـــــــادر رأيــــــت
  

ــــــــــاظر ــــــــــك المن ــــــــــك يومــــــــــأ تعبت   لقلب
  عليــــــه وال عــــــن بعضــــــه أنــــــت صــــــابر
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ها تـو را دچـار    خود را به عنوان پيشقراوالن قلب خويش رها كني، ديدني هرگاه چشمان«
هـا را   آوردن همه آن اي كه توانايي به دست خستگي و مشكل خواهند كرد، چيزهايي را ديده

  ».دهد ها هم از خود شكيبايي نشان نمي ي از آننداري، و در برابر بعض
خودداري ورزند، قلب از بار هم و غم  هاي ناروا و غير ضروري هرگاه چشمان از نگاهاما 

كردن بـه هـر چيـزي آزاد     شود، اما هركس چشمانش را براي گناه و تالش و طلب آسوده مي
  اي دچار خواهد شد. دهنده بگذارد، به حسرت و ندامت عذاب

داشتن را در پي خواهد داشت، و قلب به آنچـه كـه چشـمان بـه او      دوست كردن را نگاهزي
هـاي چشـمان و عالقمنـدي قلـب      گزارش داده اند دلبستگي پيدا خواهد نمود، و اگر آن نگاه

اي سـخت در آن   ادامه پيدا كند، قلب به تمام معني به آن مشغول خواهد شد و عشق و عالقـه 
هـاي   ممكن است در راه رسيدن بـه وصـال معشـوق همـه سـرمايه      پديد خواهد آمد، و گاهي

به صـورت   ايماني و انساني خود را از دست بدهد و گاهي دست به جرم و جنايت بزند، عمالً
معشوق درآيد و معشوق، خداوند و معبودش بگردد. به راستي همه آن مصـايب و   عبد و بردة

هـاي نـاروا و آلـوده سرچشـمه      نگـاه  مشكالت و پيامـدهاي مـادي و معنـوي ايـن انحـراف از     
  گيرد. مي

افتد، و از مقـام حكومـت عـزل شـده و بـه       در چنين شرايطي است كه پاي عقل به دام مي
گشايد! اما چشمان بـه   گردد و از دست چشم زبان به گاليه مي آيد و زنداني مي اسارت درمي

ريت خويش كار ديگـري از مـا   گويند كه ما مأمور و فرستاده تو بوديم و به غير از مأمو او مي
  سر نزده است!

آيد كه از عشق خداونـد و اخـالص در عقيـده و     اين حال و وضع البته براي قلبي پيش مي
 اي است كه حتماً بايد به معشـوقي دلبسـته و وابسـته    عمل تهي باشد، زيرا طبيعت قلب به گونه

ب را جـز عشـق و عبـادت    باشد و چنانچه خداوند محبوب و معبود و مستعان كسي نباشد، قلـ 
  اي نيست. كسي يا چيزي ديگر چاره

  فرمايد: مي �خداوند متعال در مورد حضرت يوسف
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م به راستي او از بندگان بدين ترتيب ما بدي و زشتي را از او دور گردانيدي« ]24[يوسف: 

  .»خالص ماست
زن عزيز مصر از آنجا كه مشرك بود و در عـين اينـك داراي همسـر بـود، پـايش در دام      

به وسيله ايمـان و توحيـد و اخـالص در     �هاي آلوده به دام افتاد! اما حضرت يوسف هوس
  بودن از آن دام خطرناك نجات پيدا نمود!  عين جوان، مجرد، غريب و برده

  بصيرت قلب و سالمت فراست: -مدو
  گويد: ابوشجاع كرماني مي

هركس به وسيله تبعيت از سنت ظاهر خود را آباد كند و به وسـيله مراقبـت مـداوم بـاطن     «
خويش را پاك نمايد، نفس خود را از شـهوات بـازدارد، چشـمان خـود را از نامحرمـان فـرو       

ست و ذكاوت او بـه خطـا نخواهـد    بنهد، و خود را به خوراك و لباس حالل عادت دهد، فرا
  ».رفت

خداوند متعال وضع و حالي را كه قوم حضـرت لـوط در آن قـرار داشـتند، بيـان نمـوده و       

’ (βÎ¨﴿ سپس فرموده است: Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ tÏÿ¿dœuθtG çΗ ø>Ïj9 ∩∠∈∪﴾  :75[الحجر[  

  .»هايي است به درستي در اين براي هوشمندان آيات و نشانه«
  هاي آلوده و اعمال زشت مصون داشته اند. ستي هستند كه خود را از نگاهآنان اهل فرا

هاي حـرام و اعمـال    خداوند متعال پس از دستور فرمودن به اهل ايمان براي دوري از نگاه

!ª *﴿ فرمايد: منافي عفت و اخالق مي $# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ﴾  :35[النور[  

  .»ها و زمين است انخداوند نور (روشنايي بخش) آسم«
راز اين موضوع در اين است كه پاداش از نوع عمـل اسـت، و هـركس چشـم خـود را از      

ها را حرام فرموده برهم نهد، خداوند از همان نوع پاداشي بسيار بهتر  خداوند نگاه به آن آنچه
ته، را به او عطا خواهد فرمود. و به همانگونه كه نور چشمان خود را از محرمـات مصـون داشـ   
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ــور بصــيرت ــد ن ــدان مــي قلــب خداون ــد كــه  نمايــد، و امــور و اشــيايي را مــي  او را دو چن بين
  كنندگان به نامحرم هيچگاه آن را نخواهند ديد. نگاه

نمايد، زيرا قلب انسان به سان آينه و هوس و  اين حقيقتي است كه انسان آن را احساس مي
گ و گرد و غبار پاك شود، صـورت  اي از زن زدگي در آن است، چنانچه آينه همچون زنگ

  حقايق به همان وضعيتي كه هستند در آن نمايان خواهند شد.
زده باشد، عكس و صورت حقيقي اشياء در آن به وضوح  اي گردآلود و زنگ اما اگر آينه

زدگـي و آلـودگي    هاي هوس آلود، دچـار زنـگ   ديده نخواهد شد، و قلبي هم كه بر اثر نگاه
  كردار سرچشمه گرفته از آن ظني و تخميني خواهند بود.شده باشند، كالم و 

  سوم: قوت و ثبات و شجاعت قلب:
فرمايـد، از   همانگونه كه خداوند قلب را به وسيله نـور خـويش از بصـيرت برخـوردار مـي     

طريق تقويت و توانمند نمودنش نيز او را در مقام صدارت و حاكميت مملكت وجـود آدمـي   
مند خواهد فرمود. و در چنين شـرايطي شـياطين بـه     ز هردو نيرو بهرهقرار خواهد داد و آن را ا

  شوند، همانگونه كه در روايتي آمده است: شدت از آن فراري مي
هاي خود مخالفـت كنـد، شـيطان از سـايه و هيبـت او بـر خـود         كسي كه با هوي و هوس«

  ».خواهد لرزيد

  ذلت معصيت و عزت اطاعت:

ذلـت و  «تغيير خداوندي اين است كـه اهـل معصـيت را    هاي بدون  يكي از قوانين و سنت
  خواهد داد.» عزت و سربلندي«و اهل اطاعت را » خواري

!¬﴿ فرمايد: خداوند متعال مي uρ äο̈“ Ïèø9 $# Ï&Î!θß™t� Ï9 uρ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ﴾  :8[المنافقون[  

  .»عزت و افتخار از آن خداوند و پيامبر او و مؤمنين است«

Ÿωuρ (#θãΖ﴿ همچنين فرموده انـد:  Îγs? Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB ãΝ çFΡ r&uρ tβöθn= ôã F{$# βÎ) Ο çGΨ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂∪﴾  آل]

خود را خوار مشماريد و اندوهگين نباشيد، اگر به راسـتي مـؤمن باشـيد، شـما     « ]139عمران: 
  .»برتريد
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%tΒ tβ﴿ فرمايد: و در سوره فاطر مي x. ß‰ƒÌ� ãƒ nο̈“ Ïèø9 $# ¬Tsù äο¢• Ïèø9 $# $�è‹ ÏΗ sd﴾  :10[فاطر[  

  .»طلبد، همه عزت در اختيار خداوند است هركسي عزت و سربلندي را مي«
يعني هركس در پي عـزت و سـربلندي اسـت آن را در اطاعـت خداونـد از طريـق كـالم        

  صحيح و سنجيده و عمل نيك و صالح جستجو نمايد.
  برخي از گذشتگان گفته اند:

، بـه اطاعـت   نآورد عزت و افتخار، بـه جـاي روي   آوردن ها براي به دست بعضي از انسان«
  ».برند داران روي مي خداوند، به اشتباه به دربار حاكمان و سرمايه

هاي راهوار هم سوار شوند و تاخت  گناهكاران اگر بر اسب« فرمايد: مي �حضرت حسن 
راده و تاز بنمايند، ذلت و خواري معصيت همچنان در قلب ايشان قرار خواهد داشـت، زيـرا ا  

كننـد،   خداوند بر اين است كه عاصيان را خوار گرداند، و كساني كه فرمان او را اطاعت مـي 
إنـه ال يـذل مـن واليـت وال يعـز مـن « سربلند فرمايد، همانگونه كه در دعاي قنوت آمده اسـت: 

  .»عاديت
بـا  گردد، و هركس كه تـو   به راستي كسي را كه تو سرپرستي نمايي خوار و درمانده نمي«

  ».او دشمني نمايي هيچگاه به عزت و سربلندي نخواهد رسيد

  پيش شرط تزكيه قلب:

منظور اين است كه تزكيه قلب مشروط به تطهير آن است. درست بـه همـان صـورت كـه     
  بودن آن از بيماري و معايب است. رشد جسم انسان مشروط به پاك

Ÿωöθs9﴿فرمايـد:  خداوند متعال مـي  uρ ã≅ ôÒsù «! $# ö/ ä3ø‹ n= tæ … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ $tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& # Y‰ t/ r& 

£Å3≈ s9 uρ ©! $# ’ Éj1 t“ ãƒ tΒ â !$t±o„ 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄⊇∪﴾  :اگر فضل و كرم خداوند نبود.« ]21[النور 

گرفتيد، اما اين خداوند است هركس را كـه   هيچيك از شما راه رشد و تزكيه را در پيش نمي
  .»كند، خداوند شنوا و آگاه است يه ميبخواهد تزك
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بودن زنا، و تهمت ناموسي، و ازدواج با زناكار، آن آيـه را   خداوند متعال پس از بيان حرام
بيان فرموده، و بيانگر اين حقيقت است كه تزكيه از طريق دوري از آنگونه امـور تحقـق پيـدا    

  خواهد كرد.
واستن از صاحبان خانه براي ورود به آن خ ه همچنين خداوند متعال در مورد ضرورت اجاز

ــد:  ــوده انــ (βÎ﴿فرمــ uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ä3s9 (#θãèÅ_ö‘ $# (#θãèÅ_ö‘ $$sù ( uθèδ 4’ s1 ø— r& öΝ ä3s9 4 ª! $# uρ $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? ÒΟŠÎ= tæ 

اگر به شما گفته شد بازگرديد، بـاز گرديـد، ايـن بـراي تزكيـه شـما بهتـر        « ]28[النور:  ﴾∪∇⊅∩

  .»است
خواهند وارد منازل ديگران شوند، اگر اجازه ورود به ايشـان داده نشـد    يزيرا كساني كه م

شان باعـث   ها ناروا است، بازگشت شان براي آن ماندن از ديدن آنچه كه ديدن به خاطر مصون
  گردد. تزكيه و تعالي آنان مي

‰ô﴿فرمايـد:  همچنين خداوند متعال مـي  s% yx n= øùr& tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# ÏµÎn/ u‘ 4’ ©?|Ásù ∩⊇∈∪﴾ 
به درستي كسي كه خود را پاك و مزكي گردانده و نام پروردگارش را « ]15 – 14[االعلي: 

  .»ياد كند و نماز را برپاي دارد، رستگار گرديده است

≅ö﴿ خداوند سخن موسي را خطاب به فرعون نقـل فرمـوده اسـت كـه:     à) sù ≅ yδ y7 ©9 #’ n< Î) βr& 

4’ ª1 t“ s? ∩⊇∇∪﴾ خواهي (از آنچه در آن هسـتي رهـا شـوي) و پـاك      بگو: آيا مي« ]18ت: [النازعا

  »گردي؟

≅×﴿و در ســـوره فصـــلت فرمـــوده اســـت: ÷ƒuρuρ tÏ. Î� ô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ tÏ% ©!$# Ÿω tβθè? ÷σ ãƒ nο4θŸ2̈“9 $#﴾ 
  .»دهند هايي كه زكات (دارايي خود را) نمي بدا به حال مشركين آن«]7 – 6[فصلت: 

در » زكات«ي كه بعد از ايشان بوده اند، بر اين باورند كه منظور از اكثريت مفسرين و آنان
  و ايماني است كه باعث تزكيه قلب شود.» ال اله اال اهللا«اين آيه توحيد و شهادت به 
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به معناي نفي قلبي و عملي الوهيت غير خداوند است. و تنهـا بـه ايـن وسـيله     » توحيد«زيرا 
الوهيت او را بر قلب و زندگي خويش اسـتوار خواهـد   طهارت آن تحقق پيدا خواهد كرد، و 

  گردانيد، چنين چيزي اصل و ريشه هرگونه رشد و تكاملي است.
هرچنــد در اصــل بــه معنــاي افــزايش و رشــد و بركــت اســت، امــا تنهــا پــس از  » تزكيــه«

  نمودن آفات و موانع حاصل خواهد شد. برطرف
آن چيزهـايي اسـت كـه موجـب      اصل و ريشه تمامي» توحيد«خالصه سخن اين است كه 

  شوند. تزكيه و تعالي قلب انسان مي

  كردن: تفاوت تزكيه نفس و خود را مزكي معرفي

گردانيـدن يـا در ذات    گردانيدن اسـت. ايـن پـاك    تزكيه به معناي چيزي را پاك و خالص
  يد.آ انسان تحقق يافته يا تنها در علم و خبردادن از آن است كه در مورد آن سخن به ميان مي

#) Ÿξsù﴿فرمايد: بر اين اساس است كه خداوند متعال مي þθ’. t“ è? öΝ ä3|¡à&Ρ r&﴾  :32[النجم[  

  .»عيب نشماريد) خود را نستاييد (و پاك و بي«

‰ô﴿ فرمايـد:  كه معناي آن جدا از معنـاي ايـن آيـه اسـت كـه مـي       s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪﴾ 
  .»گرداند، رستگار شده است به درستي كسي كه نفس خود را پاك«]9[الشمس: 

بودن آن بـراي ديگـران سـخن نگوييـد! و ادعـاي اهـل تقـوا و         آاليش يعني از تزكيه و بي

uθèδ ÞΟ﴿فرمايد: بودن ننماييد! زيرا بعد از آن مي تزكيه n= ÷ær& Çyϑ Î/ #’ s+ ¨?   ]32[النجم:  ﴾∪⊅⊃∩ #$

  .»تر است او به كسي كه پرهيزكارتر است آگاه«
يعني پاك و نيكوكار بود، رسـول  » برّه«(همسر رسول خدا) پيشتر  عنها رضي اهللا نام زينب

دهد، به همين خاطر رسول خدا او را  فرمود: اين نام از نيكي و پرهيزكاري او خبر مي �خدا 
  .)1(»ِمْنُكمْ  اْلِبر  بَِأْهلِ  َأْعَلمُ  اللهُ « زينب ناميد و فرمود:

  ».شناسد ميخداوند خود بهتر نيكان و پاكان شما را «

                                           
  .2142 – 2141به روايت مسلم  -1
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öΝ﴿فرمايد: همچنين اين آيه كه مي s9 r& t� s? ’ n< Î) tÏ% ©!$# tβθ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦à&Ρ r&﴾  :49[النساء[  

  .»ستايند شمارند و مي هاي خود را پاك مي بيني آناني را كه نفس مگر نمي«
نماينـد. و   يعني به تزكيه و تكامل نفس خود بـاور دارنـد و آن را بـراي ديگـران بيـان مـي      

كساني ديگر كه در مورد ايشان شهادت بدهند خود نيز از خويشتن تعريف و تمجيد  همچون
  كنند. مي

≅È﴿فرمايد: پس از آن خداوند متعال مي t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ tΒ â !$t±o„﴾  :49[النساء[  

  .»گرداند اين خداوند است هركس را كه بخواهد پاك و مزكي مي«
دهد و در مورد او سخن  شد و تكامل قرار مييعني اين خداوند است كه كسي را در راه ر

  گويد. مي

‰ô﴿فرمايـد:  آن موارد در مقابل اين فرموده خداوند قـرار دارنـد كـه مـي     s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— 

∩∪﴾  :به راستي كسي كه نفس خود را پاك كند و رشد بدهد، رستگار گرديده «]9[الشمس

  .»است

≅﴿فرمايد: و اين كه مي yδ y7 ©9 #’ n< Î) βr& 4’ ª1 t“ s? ∩⊇∇∪﴾  :18[النازعات[  

  .»به راستي كسي كه نفس خود را پاك گرداند رستگار گرديده است«
  نيز به همين صورت است.

‰ô ﴿معني  s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪ ﴾  :9[الشمس[  

گويند: به  اختالف نظر وجود دارد، بعضي مي» هازكا«ورد ضمير فاعلي مستتر در فعل در م
گردد. يعني نفسي كه خداونـد او را تزكيـه كنـد، بـه درسـتي رسـتگار گرديـده         يخداوند برم

است، و نفسي را كه او آن را به حال خود واگذارد، و پنهان دارد، شكسـت خـورده و نااميـد    
  گرديده است.
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كند  گردد، فرق نمي است برمي» من«كه كلمه » أفلح«گويند: به ضمير فعل  بعضي ديگر مي
قد أفلح من «فرمود:  گشت، مي صوف، زيرا اگر آن ضمير به خداوند باز ميموصول باشد يا مو

  »زكاه وقد خاب من دساه
هرچند لفظ آن مذكر است، اما اگر براي مؤمن به » من«گويند: كلمه  صاحبان رأي اول مي

توان براي مراعات معني ضمير تأنيث را براي آن به كار گرفت، و يا بـراي   كار برده شود، مي
شـان   هـا اسـتعمال   توان ضمير مذكر را بـرايش اسـتعمال نمـود، و هـردوي آن     ات لفظ ميمراع

ها يعني ارجاع ضمير به اعتبار لفظ و يـا ارجـاع    برخالف فصاحت نيست. در قرآن هردوي آن
  آن به اعتبار معني آمده است:

Ν﴿در مورد حالت اول اين آيه آمده است: åκ ÷] ÏΒ uρ ̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹ s9 Î)﴾ ]25: نعاماأل[  

  .»دهد و از ميان ايشان هست كسي كه به تو گوش فرا مي«

Ν﴿و در مورد حالت دوم آمده است كه: åκ ÷] ÏΒ uρ ̈Β tβθãèÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹ s9 Î)﴾  :42[يونس[  

  .»دهند و از ميان ايشان هستند كساني كه به تو گوش فرا مي«
حديثي كه اهل سنن از دهند. براي اثبات سخن خود به  آن عده كه رأي اول را ترجيح مي

  نمايند: ابن ابي مليكه و او از ام المؤمنين عايشه نقل نموده اند، استدالل مي
  فرموده اند: رضي اهللا عنها حضرت عايشه

  فرمايد: در حالت دعاست و مي �شبي به خانه آمدم، شنيدم كه رسول خدا «
» َهاوَ  ،تـَْقَواَها نـَْفِسى َأْعطِ  َربرُ  أَْنتَ  ،زَك   .)1(»َوَمْوَالَها َولِيـَها أَْنتَ  ،َهاازَك  َمنْ  َخيـْ
ــه نفســم عطــا فرمــا و آن را تزكيــه كــن! زيــرا تــو بهتــرين   « پروردگــارا! پرهيزكــاري را ب

  ».آن هستي صاحبكننده و ولي و  تزكيه
از نظر صاحبان رأي اول: اين حديث آن آيه را تفسير نموده است و اين خداوند است كه 

گيـرد. يعنـي خداونـد     نمايد و در نتيجـه در مسـير رشـد و تكامـل قـرار مـي       نفس را تزكيه مي

                                           
  .2722به روايت مسلم، شماره:  -1
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شده است. و تفاوت ميان اين دو همچون تفاوت ميـان فاعـل و اثـر     كننده و انسان تزكيه تزكيه
  فعل اوست.
گويند: آنچه كه در قرآن آمده و تزكيه را به انسان نسبت داده براساس معني دوم  آنان مي

≅ö﴿فرمايد: گونه كه مياست. نه اول. همان à) sù ≅ yδ y7 ©9 #’ n< Î) βr& 4’ ª1 t“ s? ∩⊇∇∪﴾  :18[النازعات[  

  »آيا ميل داري (كه از آنچه در آن هستي رهايي يابي و) پاكيزه شوي؟«
  پذيري تا تزكيه بشوي؟ يعني: آيا راه تزكيه از طرف خداوند را مي

تزكيـه ننمايـد، رسـتگار    را هركس كه خداوند او را يگويند: حق و صواب اين است، ز مي
ترجمان و مفسر قـرآن اسـت. و در روايتـي از ابوطلحـه و      �نخواهد شد. اين رأي ابن عباس

  گويد: عطاء و كلبي مي
  ».كسي رستگار شده كه خداوند نفس او را تزكيه فرمايد«

  گويند: ابن زيد و ابن جرير مي
  ».كسي رستگار است كه خداوند نفسش را تزكيه نمايد«

  دهد كه گويند: اين فرموده خداوند در اول سوره به صحت اين رأي شهادت مي آنان مي

﴿$yγyϑ oλù; r' sù $yδ u‘θègéz $yγ1uθø) s? uρ ∩∇∪﴾  :راه فسق و فجور و پرهيزكاري را به او « ]8[الشمس

  .»الهام نمود
همچنين خداوند اين حقيقت را كه آفريدگار نفس و صفات آن خود اوست، بيان فرموده 

  همين است.» تسويه«و معناي 
  گويند: صاحبان رأي ديگر مي

است. يعني كسي » من«به كلمه » زكاها«ظاهر آيه و نظم درست آن بيانگر بازگشت ضمير 
  شود كه نفس خويش را پاك و مزكي كند. رستگار مي

  رسد، و شايد غير آن از آيه برداشت نشود. همين است. معناي كه زودتر به ذهن مي
ــي ــان م ــد:  آن ــ» نفــس«گوين ــا«اســت، اگــر ضــمير موجــود در   ثمؤن ــد » زكاه ــه خداون ب

  :بود كه گشت، و ساختار كالم بدين صورت مي بازمي
  .»فلحت نفس من زکاهاأقد «
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  ».نفس كسي كه آن را تزكيه كرده رستگار است«
  »هافلحت من زکاأ« يا:
  ».كسي كه آن را تزكيه كند، رستگار است«

  گردد. برمي» نفس«بر » من«زيرا 
 جـايز اسـت؛   ثآوردن فعـل بـدون تاءمؤنـ   » مـن «مچنين گفته اند: هرچند به خاطر لفـظ  ه

  »قد افلح من قامت منكن«گويند:  همانگونه كه مي
اي جـز   اين زماني است كه اشكال و اشتباهي را سبب نشود. اما اگر چنين شود. هيچ چاره

  كردن آن وجود ندارد. برطرف
  شد. است، اگر گفته مي» الذي«ناي به مع» من«گويند:  آنان همچنين مي

  .»فلح الذی زکاها اهللاأقد «
  گشت. بازمي» الذي«جايز نبود، زيرا در اين صورت ضمير مؤنث به 

خواسته كه رستگاري را به كسي نسبت بدهد كه خـود نفـس    گويند: خداوند متعال مي مي
نيت ذكر ننموده و لفـظ  را با تاء تأ» زكاها«خويش را تزكيه كند. به همين خاطر است كه فعل 

نيـز   �است آورده، و اكثريت مفسران حتي اصحاب ابن عبـاس » الذي«را كه به معناي » من«
  همين رأي را پسنديده اند.

‰ô ﴿گويد: قتاده مي s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪﴾  :9[الشمس[  

تزكيـه   يعني هركه كار نيكي را انجام بدهد و خداوند را اطاعت كنـد، بـه راسـتي در راه   «
نفس خويش گام برداشته و آن را اصالح نموده و بـه اطاعـت خداونـد وادار كـرده اسـت، و      
هركس نفس خود را به سوي معصـيت خداونـد سـوق داده، دچـار خسـران و شكسـت شـده        

  ».است
  گويد: ابن قتيبه مي

 معني آيه اين است كه هركس نفس خـويش را تزكيـه كنـد، يعنـي بـه وسـيله عبـادت و       «
اوند و نيكي و احسان آن را در مسير رشد و نمو قرار بدهد، رسـتگار و سـعادتمند   اطاعت خد

  گرديده است.
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﴿ ô‰ s% uρ z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ ∩⊇⊃∪ ﴾ :10[الشمس[  

يعني كسي كه به سبب ارتكاب معصيت و ترك اطاعت خداوند نفس خويش را ناقص و 
  شده است. ضعيف گردانيد و آن را ناكارآمد نموده دچار زيان و نااميدي

مروت، داراي شخصيت مبهم و مرمـوزي   نام و نشان، بي انسان اهل فسق و فجور، انسان بي
گـردد. كسـي كـه گنـاه و معصـيت را مرتكـب        است و مدام دچار خواري و سرافكندگي مي

هـاي پـاك و    نمايـد. امـا انسـان    شود، شخصيت خويش را آلوده و سسـت و سـركوب مـي    مي
  دهند. دهند و استعدادهايشان را بروز مي سير رشد و تعالي قرار ميپرهيزگار نفس خود را در م

هـاي   ساختند، تا مستمندان خانـه  هاي خويش را مي ها خانه راد مردان عرب بر باالي بلندي
ها براي راهنماي  شان به ايشان مراجعه كنند، حتي در شب ايشان را ببينند و براي حل مشكالت

  افروختند!؟ ش ميمسافران در كنار خانه خويش آت
خزيدنـد، تـا    ها پسـت و دنـج مـي    هاي خوار و گناهكار به گوشه و كنارها و جاي امام آدم

  كسي كاشانه ايشان را پيدا نكند، و چيزي را از ايشان نخواهد.
هاي خويش را تزكيه نموده و بلنـدي بخشـيده، امـا اينـان نفـس خـود را آلـوده         آنان نفس

  د!نموده و آن را پنهان داشته ان

‰ô ﴿ آنچه بيان گرديدند، دو ديدگاه و تفسير مشهور در مورد آيه: s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪﴾ 
 ]9[الشمس: 

  گويد: بودند، اما رأي و تفسير سومي هم وجود دارد كه مي
مردان جلوه بدهد، و از ايشـان نباشـد،    معني آيه اينگونه است كه هركس خود را از نيك«

  ».گردد ي دچار ميبه زيانباري و نااميد
  گويد: واحدي اين را نقل نموده و مي

خواهـد مـردم او را هـم     مردان پنهان كرده و مـي  يعني او خود را در ميان صالحان و نيك«
جزو پاكان و پرهيزكاران به شمار بياورند. در حالي كه او در راهي كـه پاكـان و صـالحان در    

  دارند، قرار ندارد. آن گام برمي
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د در ذات خود حق و صحيح است، اما اين كه مراد از آيه آن باشد، محـل  اين رأي هرچن
  گردد. نظر است، تنها از طريق عموميت آيه است كه چنين معني هم وارد مي

هرگـاه بـا اهـل خيـر همنشـين شـود،       زيرا كسي كه نفس خود را فسق و فجور پنهان كند، 
  كند خود را در ميان ايشان جاي بدهد. ي ميسع



 

  
  
  زدهم:بخش يا

  اسباب سعادت قلب
  
  
  
قلب تنها زماني از سعادت، لذت، نعمت و خير و صالح برخوردار خواهـد شـد كـه تنهـا     «

خداوند را آفريدگار، خالق، معبود، و هدف مطلوب خويش به شـمار بيـاورد، و محبـت او را    
  »بيش از محبت هر چيز ديگري در خود داشته باشد



 

  فصل يكم:
  سعادت حقيقي كدام است؟

  رداشت كلي از نفع و ضرر:ب

اعـم از ماليـك و    –غير از خداونـد   –اين موضوع بسيار واضح است كه همه موجودات 
  باشند. انسان و جن و حيوان به جلب سود و منافع و دفع زيان و مضار محتاج مي

هـا تصـور درسـتي از منفعـت و مضـرت داشـته        اما چنين چيزي زماني ممكن است كه آن
ي اين نكته كه منفعت از جـنس نعـيم و لـذت و مضـرت از نـوع درد و رنـج       باشند. با يادآور

  است.
  براي داشتن تصوري درست در مورد نفع و ضرر، توجه به دو موضوع ضرورت دارد:

شـود و   يكم: شناخت آن چيزي كه محبوب و مطلوب اسـت و از آن منفعتـي حاصـل مـي    
  درك و معرفت آن لذتي را در پي دارد.

  دهند. املي كه انسان را براي رسيدن به آن شناخت و معرفت ياري ميدوم: اسباب و عو
  باشند: در برابر آن دو موضوع دو قضيه ديگر نيز مطرح مي

  يكم: امور ناپسند و مضر
  شوند. دوم: اسباب و عواملي كه مانع از معرفت مفيد و مضر مي
  در نتيجه ما در اين ارتباط با چهار موضوع مواجه هستيم:

  وعي محبوب، مطلوب و مفيد.يكم: موض
  اي ناپسند و غير مطلوب و مضر. دوم: قضيه

  سوم: وسايل رسيدن به امور محبوب و مطلوب.
  كنندة امور ناپسند و غير مطلوب. چهارم: وسايل برطرف

اين چهار موضوع نه تنها براي انسان بلكه براي ديگر جانـداران بسـيار ضـروري و حيـاتي     
  پذير نيست. شان بدون توجه به آن امور امكانهستند، و وجود و مصلحت اي
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  ارتباط اين امور با خداوند:

شود كه هدف مطلوب و مقصـود نهـايي    وقتي اهميت آن امور مشخص گرديده معلوم مي
براي اهل ايمان عبادت و قربت و كسب رضايت خداوند است. و هم اوست كه انسان را براي 

  دهد. رسيدن به اين هدف ياري مي
بوديــت و قربــت و تــالش بــراي كســب رضــايت بــه غيــر او، همــان قضــيه مضــر و   امــا ع

  اي است كه در نقطة مقابل آن قرار دارد. كننده تباه
خداونــد خــود نيــز (از طريــق هــدايت و اســتعانتش) انســان را بــراي اجتنــاب از آن يــاري 

  فرمايد. مي
ير او به هيچوجه اين به همين خاطر خداوند متعال جامع همه آن امور چهارگانه است، و غ

  چنين نيست.
 خداوند خود محبوب، معبود و مراد است. -

 فرمايد. او انسان را براي اداي وظايف بندگي و كسب رضايت خود ياري مي -

 نمايد. ناروا و ناپسند همان چيزي است كه مشيت و حكمت او اقتضاء مي -

يي با آن امور و هم اوست كه از طريق هدايت و حكمت خويش انسان را براي رويارو -
  دهد. ناپسند ياري مي
  فرمايد: ترين بشريت به حضرت احديت مي همانگونه كه عارف

  .)1(»ِمْنكَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُقوبَِتكَ  ِمنْ  ِبُمَعافَاِتكَ  ، َوَأُعوذُ َسَخِطكَ  ِمنْ  ِبِرَضاكَ  َأُعوذُ «
پنـاه   خداوندا! از خشمت به رضايتت و از مجازاتـت بـه عفـوت و از خـودت بـه خـودت      «
  ».آورم مي

 َوفـَوْضـتُ  ِإلَْيـكَ  َوْجِهـى َوَوجْهـتُ  ،ِإلَْيـكَ  نـَْفِسـى َأْسـَلْمتُ  ِإنـى اللُهـم « همچنين فرموده است:
  .)2(»ِإلَْيكَ  ِإال  ِمْنكَ  َمْنَجا َوالَ  َمْلَجأَ  الَ ، ِإلَْيكَ  َورَْهَبةً  رَْغَبةً  ،ِإلَْيكَ  يْ َظْهرِ  َوأَْلَجْأتُ  ،ِإلَْيكَ  يْ َأْمرِ 

                                           
  مسلم. -1
  متفق عليه. -2
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پروردگارا! خودم را به تو سپردم به سوي تو رو نمودم. امورم را به تـو واگـذار كـردم، و    «
همراه با رغبت و رهبت به تو پناه آوردم، (براي نجات از خشم و عذابت) هيچ پناهگـاه و راه  

  ».نجاتي جز در كنار خود تو موجود نيست
» توحيـد، توجـه، توكـل و عبوديـت    «ها تنها در  ها و گمراهي پناهگاه و نجات از همه بدي

شـوند، فعـل اوينـد، يـا      ها به او پنـاه بـرده مـي    بردن و همه آنچه از شر آن خداوند است، و پناه
  ها را آفريده است. هايي هستند كه خداوند با اراده و مشيت خويش آن آفريده

اختيـار   همه امر و فرمان و تمامي حمد و ستايش و همه ملك و دارايي و خير و منفعت در
اراده خداوند است، هيچيك از بندگانش از عهده حمد و ثناي او آنگونـه كـه شايسـته اسـت     

سـتايد، و بـاالتر و برتـر از ثنـا و      اي است كه خـود خويشـتن را مـي    آيند، و او همانگونه برنمي
  تعريف همه مخلوقات است.

﴿ xx xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪﴾ :سرچشمه سعادت  

  شود كه مصلحت و سعادت انسان مشروط است به تحقق معناي: ين صورت معلوم ميبد

﴿ x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾  :5[الفاتحه[  

  .»جوييم كنيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را عبادت و اطاعت مي«
 زيرا عبوديت خالصانه خداوند مقصود و مطلوب آفرينش جن و انس است. -

  شو. ستعان كسي است كه براي رسيدن به مطلوب از او ياري خواسته ميو م -
  : مرتبط با معناي الوهيتاول

  : با معني ربوبيت در ارتباط است.و دوم
ها از روي عشق، رغبت، رهبـت، عظمـت، اجـالل، اكـرام،      هماني است كه قلب» إله«زيرا 

  ورزند. عشق مي آورند و به او خشوع، خضوع، خوف، رجاء و توكل به او روي مي
دهد. و او را  كند و رشد مي آفريند، او را تربيت مي آن است كه مخلوقش را مي» رب«اما 

كند. پس هيچ الهي بـه غيـر از خداونـد و هـيچ      به خير، مصالح، منافع و مضارش راهنمايي مي
  ربي به جز او مشروعيت ندارد.



    

  218  اسباب سعادت قلب -بخش يازدهم
  

  .تهاس ترين باطل غير او باطل» ربوبيت«همانگونه كه 
  هاست. ها و گمراهي ترين باطل غير او نيز از بدترين و زشت» لوهيتا«

  آيات توحيد:

را در كنار يكديگر قرار داده » الوهيت و ربوبيت«خداوند متعال در بسياري از آيات خود، 
  است.

‰çνô﴿فرمايد: همانگونه كه مي ç6ôã $$sù ö≅ ā2uθs? uρ Ïµø‹ n= tã﴾  :123[هود[  

  .»و توكل بنماتنها او را عبادت كن و به ا«

tΒ$﴿فرمايـد:  مـي  �از زبان پيـامبرش شـعيب   uρ þ’ Å+Š Ïùöθs? āωÎ) «! $$Î/ 4 Ïµø‹ n= tã àM ù= ©. uθs? Ïµø‹ s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& 

توفيقم تنها از جانب خداوند است و بر او توكل نمودم و به سوي او روي « ]88[هود:  ﴾∪∇∇∩

  .»آورم مي

﴿ö≅ ā2uθs? uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ ø9 $# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ ôxÎm7 y™uρ ÍνÏ‰ôϑ pt¿2 4 4‘x& Ÿ2uρ ÏµÎ/ É>θçΡ ä‹Î/ ÍνÏŠ$t6Ïã 

# ���Î7 yz ∩∈∇∪﴾  :ميرد توكل كن، و او را به  اي كه هيچگاه نمي و بر خداوند زنده« ]58[الفرقان

  .»وسيله حمد و ستايشش پاك دار و همين كه او از گناه بندگانش خبر دارد كافي است

﴿ö≅ −G u;s? uρ Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ÏFö;s? ∩∇∪ �> §‘ É−Î� ô³yϑ ø9$# É> Ì� øópRùQ $#uρ Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ çνõ‹ÏƒªB $$sù Wξ‹ Ï. uρ ∩∪﴾ 
از همه چيز ببر و به او بپيوند. خداوند مشرق و مغرب هيچ فرمانروا و «]9و  8المزمل: [

  »فريادرسي به غير از او مشروعيت ندارد، و او را وكيل خويش بنما!

﴿ö≅ è% uθèδ ’ În1 u‘ Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ Ïµø‹ n= tã àM ù= ā2uθs? Ïµø‹ s9 Î) uρ É>$tG tΒ ∩⊂⊃∪﴾  :30[الرعد[  

بگو: او پروردگار من است هيچ معبود و مستعالي به غير از او مشـروعيت نـدارد و بـر او    «
  .»توكل كردم و بازگشت و توبه به سوي اوست
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uΖ$﴿ فرمايـد:  مـي  �گرايان اتباع حضـرت ابـراهيم   و از زبان حق −/ §‘ y7 ø‹ n= tã $uΖ ù= ©. uθs? y7 ø‹ s9 Î) uρ 

$oΨ ö;tΡ r& y7 ø‹ s9 Î) uρ ç�� ÅÁyϑ ø9 پروردگارا! بر تو توكل نموديم و بـه سـويت روي   « ]4[الممتحنه:  ﴾∪⊇∩ #$

  .»آورديم و سرنوشت و بازگشت به سوي توست

﴿ x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾  و اين هفت آيه، بيانگر آن دو اصل جامع براي

هـاهيچ انسـاني طعـم سـربلندي دنيـا و سـعادت عقبـي را         هستند كه بـدون تحقـق آن  » توحيد«
  نخواهد چشيد.



 

  فصل دوم:
  محبت دنيا و رؤيت آخرت

نمايد، ايمان به اين حقيقت است كـه خداونـد    دومين عاملي كه سعادت انسان را تأمين مي
  آفريده است.مخلوقات را به خاطر عبادت، معرفت، توجه، محبت و اخالص براي خويش 

  رسند. ها به آسودگي مي كنند، و نفس ها با ياد او آرامش پيدا مي خداوندي كه دل
رسـد و   هايشـان بـه اوج شـادماني و روشـنايي مـي      و با رؤيت او در آخـرت اسـت كـه دل   

گردد، و در قيامت خداوند هيچ نعمتي را برتر و  شان كامل مي برخورداري از نعمت و سعادت
  فرمايد. ديدار و شنيدن بدون واسطه كالم خود، به اهل سعادت عطا نميباالتر از نعمت 

تـر از ايمـان،    تـر و سـعادت آفـرين    در اين جهان نيز خداوند هيچ چيزي را بهتر و محبـوب 
  محبت و اشتياق ديدار و عشق به وصال و لذت ذكر و عبادتش به ايشان عطا ننموده است.

و ابن حبان آن را روايـت كـرده انـد، فرمـوده     در دعايي كه احمد و نسايي  �رسول خدا 
  است:
» ُهمًرا اْلَحَياةَ  َعِلْمتَ  َما َأْحِيِني ،اْلَخْلقِ  َعَلى َوُقْدرَِتكَ  اْلَغْيبَ  ِبِعْلِمكَ  الل  ِإَذا َوتـََوفِني ،ِلي َخيـْ
ًرا اْلَوفَاةَ  َكاَنتْ   الرَضا ِفي اْلَحق  َكِلَمةَ  َوَأْسأَُلكَ  ،َوالشَهاَدةِ  اْلَغْيبِ  ِفي َخْشَيَتكَ  َوَأْسأَُلكَ  ِلي َخيـْ

َفدُ  الَ  نَِعيًما َوَأْسأَُلكَ  ،َواْلِغَنى اْلَفْقرِ  ِفي اْلَقْصدَ  َوَأْسأَُلكَ  َواْلَغَضبِ   الَ  َعْينٍ  قـُرةَ  َوَأْسأَُلكَ  ،يـَنـْ
َقِطعُ   ِإَلى الشْوقَ  َوَأْسأَُلكَ  اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  شِ اْلَعيْ  بـَْردَ  َوَأْسأَُلكَ  اْلَقَضاءِ  بـَْعدَ  الرَضاءَ  َوَأْسأَُلكَ  ،تـَنـْ
َنةٍ  َوالَ  ُمِضرةٍ  َضراءَ  َغْيرِ  ِفي ،ِلَقاِئكَ    .)1(»ُمْهَتِدينَ  ُهَداةً  َواْجَعْلَنا اِإليَمانِ  ِبزِيَنةِ  زَيـنا اللُهم  ،ُمِضلةٍ  ِفتـْ

دانـي زنـدگي بـه     كه ميات بر خلق تا زماني  خداوندا! به سب آگاهيت از غيب و توانايي«
سود من است مرا زندگي ارزانـي بـدار! و اگـر خيـر مـن در مـردن اسـت مـرا بميـران! از تـو           

خواهم  تو ميخواهم كه در پيدا و پنهان مرا توانايي خشيت از خويش را عطا فرمايي. و از  مي
ي و شنودي تنها سـخن حـق را بـر زبـان بيـاورم! و بـه هنگـام ثروتمنـد        كه به هنگام خشم و خ

  رو باشم (و از اسراف و ناسپاسي دوري نمايم). مستمندي ميانه

                                           
  ).1305 – 1304به روايت نسايي: شماره ( -1
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خواهم و شادماني و چشم روشني پايان ناپـذيري را از   پايان را از تو مي خداوندا! نعمتي بي
خـواهم، و آرامـش    كنم: و رضايت و تسليم پس از قدر و قضا را از تـو مـي   تو درخواست مي

به ديدارت را بدون سـختي و مشـكالت زيانبـار و     شوق ,نمايم بعد از مرگ را از تو طلب مي
ــراه  ــدون گروهــي گم ــتارم  ب ــو خواس ــارا و از   , گــر از ت ــان بي ــايي ايم ــا زيب ــا را ب ــدا! م خداون

  »يافتگان هدايتگر قرار بده! هدايت
تـرين نعمـت دنيـا     برترين و گرامـي  –در اين دعاي بسيار ارزشمند  �رسول گرامي اسالم

يدار خداوند و بهترين لـذت و نعمـت آخـرت يعنـي رؤيـت او را از      و اشتياق به د شوقيعني 
  معبود خويش خواسته است.

هـاي دينـي    ماندن از مضرات دنيوي و فتنه از آنجا كه كمال چنين چيزي مشروط به مصون
  فرموده اند: �است، رسول خدا

  .»كننده در غير زيان و خسران و بدون فتنه و فسادي گمراه«
انسـان در معرفـت و تبعيـت از حـق و هـدايت ديگـران بـه آن اسـت،         و از آنجا كه كمال 

  فرموده اند:
  »خداوندا! ما را راهنماياني هدايتگر قرار بده!«

كننده مقصود رضايت بعـد از رويـداد و    و بدين جهت كه رضايت و تسليم مفيد و حاصل
. و پـس از  قضاء الهي است، نه قبل از آن، زيرا قبل از قضا عـزم و تصـميم بـه رضـايت اسـت     

شود به همـين   ماند، و آزمون از آنجا شروع مي وقوع است كه ديگر جايي براي عزم باقي نمي
رضايت و تسليم خود را پس از وقوع قضاء و قـدر از خداونـد خواسـتار     �سبب رسول خدا 

  شده است.
  زيرا در مورد مقدور دو قضيه مطرح است:

  استخاره پيش از وقوع. -اول
  يت پس از وقوع.تسليم و رضا -دوم

نمودن ميان اين دو نشانه سعادت انسان اسـت. همانگونـه كـه در مسـند و... از رسـول       جمع
  روايت شده است كه: �خدا
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ستخارة استخارة اهللا ورضاه بما قضى اهللا وإن شقاوة ابن آدم ترك إن من سعادة ابن آدم ا«
  .)1(»اهللا وسخطه بما قضى اهللا

د و رضايت پس از وقوع آن، عالمـت سـعادتمندي انسـان    استخاره (قبل از قضاء) خداون«
است، و ترك استخاره خداوند، و نارضايتي از قدر و قضا خداوند، نشانه شـقاوتمندي آدمـي   

  ».است
بدين سبب كه خشيت از خداوند اساس همه خير و منافع در دنيا و آخـرت اسـت، رسـول    

  آشكار در دل او قرار بدهد. گرامي از خداوند خواسته است، خشيت خود را در پنهان و
بخـش از حـق    و به اين علت كه بسياري از مردم در اوضـاع و احـوال مطلـوب و رضـايت    

گويند. اما هرگاه اوضاع دگرگون گرديد و باب طبع نبود و خشم و ناراحتي ايشـان   سخن مي
بـه   دارند. گاهي هم اوضاع و احوال مطلوب ايشـان را  را در برگرفت به سوي باطل گام برمي

دهد، رسول گرامي از خداوند خواسته است كـه او را بـراي بيـان     سوي باطل و ناروا سوق مي
  حق در هنگام خشم و به هنگام رضايت توفيق بدهد.

از آناني نباشيد كـه اگـر در وضـعيتي    « است كه بعضي از پيشينيان گفته اند:به همين خاطر 
آورنـد، و هرگـاه در وضـعيتي     ي مـي بخش قرار داشتند به باطل و بـدي رو  مطلوب و رضايت

نامطلوب و ناخوشايند قرار داشته باشند، خشـم و نگرانـي آنـان را بـه باطـل و نـاروايي سـوق        
  ».بدهد

از آنجا كه ثروتمندي و مستمندي هردو وسيله امتحان و آزمون انـد و خداونـد بـه وسـيله     
و در شرايط نيازمندي دست نيازي دستش را باز  آزمايد. در حالت بي ها بندگان خود را مي آن

از خداوند خواسته كه در هردو شـرايط او را از   �بندد، به همين خاطر رسول گرامي او را مي
  اسراف، انحراف و ناسپاسي و يأس مصون فرمايد. و به اعتدال و اقتصاد توفيق بدهد.

  ها دوگونه اند: و به اين خاطر كه نعمت
  هاي جسمي و مادي. نعمت -اول
  هاي قلبي و معنوي. نعمت -دوم

                                           
  ).2151به روايت ترمذي ( -1
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هاي قلبي مايه سعادت و سربلندي است و كمال آن بستگي به دوام و  برخورداري از نعمت
هـا را از او درخواسـت نمـوده و     هـردوي آن  �استمرار آن دارد، به همين خاطر رسول خـدا  

  فرموده است:
  ».پاياني را از تو خواستارم خداوندا! نعمتي بر دوام و شادماني بي«

  اين خاطر كه دوگونه زيبايي و آراستگي وجود دارند.و به 
  يكي زيبايي و آراستگي مادي و جسمي. -اول
  زيبايي و آراستگي قلبي و معنوي. -دوم

تر است و هرگاه آن زيبايي و آراستگي براي آن  تر و باارزش آراستگي و زيبايي قلب مهم
هـردو   �رسـول خـدا    شـود.  تـرين صـورت حاصـل مـي     حاصل شود، زيبايي ظاهري با كامل

  زيبايي ظاهري و باطني را از خداوند خواستار شده و فرموده است:
  »خداوندا! ما را به زينت ايمان بيارا!«

اش  از آنجا كه زندگي در اين جهان پر از زحمت و مشقت به كام هيچكس نيست و همـه 
مش و سعادت بعد هاي ظاهري و باطني است. از خداوند خواسته است: او را از آرا درد و رنج

  مند فرمايد: از مرگ بهره
هاي دنيا و آخرت را از  ها و پاكي در آن دعا همه نيكي �منظور اين است كه رسول خدا

  خداوند درخواست نموده است.

  كند؟ آيا توحيد ربوبيت كفايت مي

شـدن و   ها به معرفت الوهيت خداوند و عبـادت او همچـون نيازشـان بـه آفريـده      نياز انسان
هاي ايشان بـه   دادن به نگراني ها و امنيت بخشيدن و ستر و پوشيدن پنهاني دادن و سالمتي روزي

  وسيله خداوند است.
ها به الوهيت، محبت و عبوديت خداوند به راستي برتـر از آن امـور هـم هسـت.      نياز انسان

زيرا هدف از آفرينش ايشان و خيـر، مصـلحت، لـذت، سـعادت و رستگاريشـان در گـرو آن       
  ديت و محبت خداوند قرار دارد.عبو
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هـا و پايـه سـربلندي دنيـا و      اساس همه خيـر و نيكـي  » ال اله اال اهللا«به همين علت است كه 
  .آخرت استسعادتمندي 

هاي خود به  نمايند، و متكلمين در كتاب هم مسلمان و هم كافر به توحيد ربوبيت اقرار مي
كند، بلكه حجـت و   اين كه ايشان را كفايت نميآن اعتراف دارند، اما اين اقرار و اعتراف نه 

  آيد. حقيقتي كه خداوند آن را بارها در قرآن بيان فرموده است: دليلي عليه ايشان به شمار مي
بر همين اساس اين حق خداوند بر بندگان خويش است كـه تنهـا او را عبـادت و اطاعـت     

نكنند. همانگونه كه در حديث  نمايند و كسي و چيزي را با او در عبوديت و استعانت شريك
  به او فرموده اند: �روايت شده كه رسول خدا �صحيحي از معاذ بن جبل 

  »داني حق خداوند بر بندگانش چيست؟ مي«
  دانند! گفتم: خداوند و پيامبرش بهتر مي

ها اين است كه تنها او را عبـادت كننـد و كسـي و چيـزي را      حق خداوند بر انسان«فرمود: 
  »يك ننمايند!براي او شر

  »كنند بر خداوند چيست؟ هايي كه اين چنين مي داني حق انسان مي«سپس فرمود: 
  دانند. گفتم: خداوند و پيامبرش بهتر مي

  .)1(»ها اين است كه خداوند ايشان را عذاب ندهد حق آن«فرمود: 
بـة  دارد و از تو به همين خاطر خداوند متعال به راستي بندگان موحد خويش را دوست مي

شود. اين برترين لذت و سعادتي اسـت كـه انسـان موحـد از آن برخـوردار       ايشان شادمان مي
يابد كه قلبش با يـاد او   گردد. زيرا در تمامي كائنات به غير از خداوند كسي چيزي را نمي مي

آرامش پيدا كند و به وسيله انس و الفت با او احسـاس لـذت بنمايـد و خيـر و سـعادت را در      
  و بداند.توجه به ا

شـود،   هركس كه غير خداوند را عبادت نمايد، نوعي منفعت و لذت براي او حاصـل مـي  
مضرت و شقاوت او چندين برابر آن است و كار او همچون خوردن غذايي لذيذ امـا مسـموم   

  است.

                                           
  متفق عليه. -1
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بودنـد، نظـم و    ها و زمين غير از خداوند خدايان ديگـري مـي   همانگونه كه اگر در آسمان

%öθs9 tβ ﴿ خورد: هم مي ها به اداره آن x. !$yϑ Íκ� Ïù îπoλÎ;# u āωÎ) ª! $# $s? y‰ |¡x& s9﴾ ]22: األنبياء[  

هـا بـه هـم     بودنـد، نظـام آن   ها و زمين به جز خداوند خدايان ديگـري مـي   اگر در آسمان«
  .»شدند ريخت و تباه مي مي

ب هـا و زمـين اسـت، و چنانچـه غيـر از خداونـد معبـود و محبـو         قلب نيز همچون آسـمان 
شـود. و تنهـا زمـاني     ديگري در آن حضور پيدا كند، دچار تبـاهي و بيمـاري و نابسـاماني مـي    

معالجه و مداوا خواهد شد كه آن معبود و محبـوب از قلـب او بيـرون رانـده شـود و معبـود و       
  محبوب او تنها خداوند داناي توانا و همه اميد، رجا، توكل و توجهش به او باشد و بس!



 

  فصل سوم:
  انسان به عبادت خداوند نياز

عامل سوم براي تأمين سعادت انسان معرفت اين حقيقت است كه نيـاز انسـان بـه خداونـد     
اين است كه تنها او را عبادت نمايد و كسي و چيزي را در عبوديت و استعانت بـا او شـريك   

  نگرداند.
  زيرا كه هيچكس و هيچ چيزي همانند او نيست.

كشـيدن اسـت، و    ت مانند نياز او به خوردن، نوشـيدن و نفـس  اين نياز انسان از بعضي جها
  ها وجود دارد. شود، هرچند تفاوت زيادي ميان آن ها تشبيه مي تنها با آن

سعادت و مصلحت حقيقي انسان و اصالح قلب و روح او در گرو معرفت الوهيت اسـت،  
  يت ندارد.الهي كه غير از او هيچ معبود، مستعان و محبوبي راستين وجود و مشروع

يابند و معرفت و محبـت او دلبسـتگي و تعلـق     ها آرامش مي خداوندي كه تنها با ياد او دل
  كنند. خاطر پيدا مي

خداوندي كـه اهـل توحيـد و معرفـت از هـيچ تالشـي بـراي كسـب رضـايتش در دنيـا و           
  ورزند. مالقاتش در آخرت كوتاهي نمي

، عبـادت و اميـد و هـراس از او    خداوندي كه هيچ خير و مصلحتي جز در توحيد، محبـت 
  پذير نيست. امكان

هايي از جهت غير او حاصل شود، بسيار اندك، ظاهري و ناپايـدار   ها و لذت اگر مصلحت
شـود، و در شـرايطي از    است، از نوعي به نوعي ديگر و از شخصي به شخص ديگر منتقل مي

 تر مـوارد آن نعمـت و لـذت   گردند. و در بيش آن شادمان و در شرايطي ديگر از آن نگران مي
  شود. براي او به بدترين مضرت و زحمت تبديل مي

اما در هيچ زمان و مكاني و در هيچ احوال و اوضاعي انسان از عبوديت و محبت خداونـد  
نياز نيست و ذكر و ياد او لذيذترين و بهترين غـذا و مايـه قـوت قلـب و اسـتواري ايمـان و        بي

و سنت و قلب و فطرت اين تنها اهل ايمان هستند كه از چنين اراده اوست، و به شهادت قرآن 
  باشند. نعمت و سعادتي برخوردار مي
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  عبادت تكليف سنگيني نيست:

گوينـد:   گان از علم و عرفان و محرومـان از حـظ نيكـي و احسـان مـي      بهره آنگونه كه كم
ه صـحيح  عبادت و ذكر و شكر خداوند باري است سنگين و تكليفي است شاق، به هـيچ وجـ  

  نيست.
گويند: عبادت و ياد خداونـد سـبحان تنهـا بـه خـاطر آزمـون و امتحـان         اي هم مي عده -

 است. و بس.

 يا تنها در راستاي كسب اجر و پاداش در معاد و معاش است. -

يا عبادت تنها در راستاي رياضت و ورزش نفس بشري است، تـا از درجـه حيـوان بـه      -
  منزلت انسان ارتقاء پيدا كند.

بهرگان از معرفت خداي رحمن و محرومـان از چشـيدن لـذت     ا سخنان مفلسان و كمه اين
  هاي اذهان ديگران است. مانده حقايق ايمان و شادمانان از پس

اما در حقيقت توحيد و عبادت حضرت احـديت و سـتايش صـاحب نعمـت خلقـت عـين       
ترين نعمتـي   لذت، سعادت، هدايت و بصيرت است. برترين عامل لذت روح و قلب و گرامي

  مند گرديده اند. است كه آناني كه شايسته اند از آن بهره
  در اين راه ياري را از خداوند بايد جست و بر او بايد توكل نمود.

هدف از عبادت او در درجه اول ايجاد زحمت و مشقت نيست، و اگر انـدك مشـقتي در   
بب گرديده اسـت، زيـرا   عبادت موجود باشد، فرعي و تبعي است، و اسبابي ضروري آن را س

  تالش و تحمل مشقت جزو لوازم اين خيزش و جنبش است.

  عبادت عامل سالمت، سرور و سعادت:

اوامر خداوند متعال و تكاليفي كه بر بندگان خويش واجب فرموده و احكام شـريعتي كـه   
ايـن  اش مايه و پايه سـعادت و لـذت قلـب و روح انـد. و تنهـا از       برايشان مقرر گردانيده، همه

طريق است كه در معاش و معاد راه كمال و رشد خود را در پيش خواهند گرفت. بـه راسـتي   
نهادن در اين راه ممكـن و ميسـر    هيچگونه شادماني و لذت و برخورداري از نعمت جز با گام

  نيست.
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pκ$﴿فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3ø?u !$y_ ×πsà Ïã öθ̈Β ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 

Ö !$x& Ï©uρ $yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 $# “Y‰ èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ t∩∈∠∪ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9  ö≅ è% È≅ ôÒx& Î/ «!$# ÏµÏFuΗ ÷qt� Î/ uρ y7 Ï9≡x‹Î7 sù 

(#θãmt� ø& u‹ù= sù uθèδ ×�ö� yz $£ϑ ÏiΒ tβθãèyϑ øgs† ∩∈∇∪﴾  :57[يونس[  

كـه شـفاي (دردهـاي    اي مردم! به راستي از سوي پروردگارتان اندرزي براي شـما آمـد   «
ني و قلبي است) و براي مؤمنان ماية هدايت و رحمت است. بگو به سبب فضل و رحمت ودر

نماينـد بسـيار بهتـر     آوري مـي  خداوند و به خاطر اين شادماني كنند، ايـن از همـه آنچـه جمـع    
  .»است

فضل خداوند، يعني: قرآن، و رحمت او اين است كه شـما  « فرمايد: مي �ابوسعيد خدري
  ».ا از اهل و اتباع قرآن گردانيده استر

اسالمي كه شما را به آن هدايت فرموده، و قـرآن كـه آن را بـه    «گويد: هالل بن يساف مي
  ».هاي طال و نقره جهان ارزشش بيشتر است ي ثروت شما آموخته، از همه

فضـل خداونـد، اسـالم و رحمـت او، قـرآن      « فرماينـد:  و حسن و قتاده مي بابن عباس
  ».است

  ».فضل او قرآن و رحمت او اسالم است« اي از گذشتگان گفته اند: عده
رسيم كه هم در قرآن و هم در اسالم دو صفت  اما پس از تحقيق و بررسي به اين نتيجه مي

ها بر پيامبر خويش منت  فضل و رحمت وجود دارند، فضل و رحمتي كه خداوند به خاطر آن

ــوده اســت:  ــاده و فرم y7﴿نه Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r& 4 $tΒ |MΖ ä. “Í‘ ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tG Å3ø9 $# 

Ÿωuρ ß≈ yϑƒM}   ]52[الشوري:  ﴾#$

دانسـتي   بدين صورت روحي از امر خويش را به سوي تو وحي كـرديم، تـو پيشـتر نمـي    «
  .»كتاب چيست و ايمان كدام است

اي را  فعت و منزلت بخشـيده، و عـده  اي را ر خداوند به وسيله كتاب و ايمان است كه عده
  ها دچار خواري و ذلت گردانيده است. به خاطر رويگرداني از آن
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  پاسخ به يك پرسش:

اگر كسي سؤال كند، پس چرا قرآن از اوامر خداوند به عنوان تكليف نام بـرده و فرمـوده   
  است:

﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $²¡ø& tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ﴾  :هيچكس را بيش از توانايي او  خداوند« ]286[البقره

  .»كند مكلف نمي

﴿Ÿω ß#Ïk= s3çΡ $²¡ø& tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ﴾ ]هيچ انساني را بيش از توانايي او مكلف « ]152: األنعام

  .»كنيم نمي
شـود، نـه ايـن كـه      در پاسخ بايد گفت: همانگونه كه از ظاهر و باطن اين دو آيه معلوم مي

هـا را روح،   و اوامـر خـود را نفـي فرمـوده، بلكـه آن     بـودن شـريعت    خداوند تكليف و مشقت
  آميز و اندرز و توجيه و... ناميده است. روشنايي، شفا، هدايت، رحمت و زندگي سعادت



 

  فصل چهارم:
  لذت رؤيت خداوند در آخرت

  برترين لذت و نعمت:

جهت چهارم در ارتباط با سـعادت انسـان كـه بـاالترين و ارزشـمندين نعمـت در آخـرت        
  هاي اوست. رؤيت روي مبارك و منزه خداوند و گوش فرادادن به خطاب و فرمودهاست، 

  همانگونه كه در صحيح مسلم روايت شده است:
 اللهِ  َمعَ  َلُكمْ  ِإن  !اْلَجنةِ  َأْهلَ  يَا :ُمَنادٍ  نَاَدى النارَ  النارِ  َوَأْهلُ  اْلَجنةَ  اْلَجنةِ  َأْهلُ  َدَخلَ  ِإَذا«
 َويُْدِخْلنَا َمَوازِينَـَنا اللهُ  يـُثـَقلِ وَ  ُوُجوَهَنا يـُبَـيضْ  أََلمْ  ؟ُهوَ  َما :فـَيَـُقوُلونَ . يـُْنِجزَُكُموهُ  َأنْ  رِيدُ يُ  َمْوِعًدا
 َأَحب  َشْيًئا اللهُ  َأْعطَاُهمُ  َمافَ  ،ِإلَْيهِ  فـَيَـْنُظُرونَ  اْلِحَجابَ  فـََيْكِشفُ  :قَالَ  ؟النارِ  ِمنَ  َوُيجرنا اْلَجنةَ 
  .)1(»ِإلَْيهِ  النَظرِ  ِمنَ  ِإلَْيِهمْ 
آورد و  نـداگري بانـگ برمـي    و جهنميان به جهـنم,  هرگاه بهشتيان به بهشت وارد شدند،«
خواهـد آن را   ي را داده بـود كـه اكنـون مـي     گويد: اي اهل بهشت! خداوند به شما وعـده  مي

  عملي فرمايد.
مـان را   ا رو سفيد ننموده و ميزان اعمـال گويند: ان وعده كدام است؟ مگر ما ر بهشتيان مي

  سنگين نگردانيده و بهشتمان نياورده و از دوزخمان دور نفرموده؟!
  زند تا شما او را ببينيد! گويند: خداوند موانع را كنار مي دهنده مي آن ندا

كردن به روي مقـدس خـود را بـه ايشـان      تر از نگاه بخش خداوند هيچ نعمتي باالتر و لذت
  ».موده استعطا نفر

  »ِإلَْيهِ  يـَْنُظُرونَ  َداُموا َما النِعيمِ  ِمنَ  َشْىءٍ  ِإَلى يـَْلَتِفُتونَ  َفالَ «و در حديث ديگري آمده است:
  .»كنند ها توجه نمي نگرند، به هيچيك از نعمت تا وقتي كه به خداوند مي«

هـا   از نعمتاين موضوع را بيان فرموده اند كه بهشتيان در عين برخورداري  �رسول خدا 
ها برخـوردار نمـوده، هيچيـك از     هاي بهشت كه خداوند در حد كمال ايشان را از آن و لذت

برنـد. زيـرا    مانند خداونـد لـذت نمـي    كردن به روي مبارك و مقدس و بي ها به اندازه نگاه آن
                                           

  .181به روايت مسلم  -1
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دهد لذتي روحي و معنوي است، و بـه   لذت و سروري كه از رؤيت خداوند به آنان دست مي
  با لذت خوردن و آشاميدن و بودن با حوريان بهشت قابل مقايسه نيست. هيچوجه

Hξx. öΝ﴿فرمايد: به همين خاطر خداوند در مورد كافران مي åκ ¨ΞÎ) tã öΝ Íκ Íh5§‘ 7‹ Í× tΒ öθtƒ tβθç/θàfóspR°Q 

∩⊇∈∪ §Ν èO öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θä9$|Ás9 ËΛÅspgø:   ]16 – 15[المطففين:  ﴾∪∌⊆∩ #$

آنان در آن روز از ديدار پروردگار خويش محروم انـد و پـس   نه به هيچوجه! به درستي «
  .»گردند از آن به دوزخ وارد مي

خداوند ايشان را به هردو نوع از عذاب: عـذاب در آتـش دوزخ، و عـذاب محروميـت از     
دچار نموده است. همانگونه كه اهـل توحيـد، ايمـان، عمـل صـالح و پاكـان و        –رؤيت خود 

برخـوردار  » بهشـت و رؤيـت  «و دوستداران او هستند، از هردو نعمت پرهيزكاران را كه اولياء 
  فرموده است.

بيـان نمـوده و در مـورد ابـرار و صـالحان       مطففينخداوند متعال آن چهارنوع را در سوره 

#‘βÎ) ü ﴿ فرمايد: مي t� ö/ F{$# ’ Å∀ s9 AΟ‹ ÏètΡ ∩⊄⊄∪ ’ n?tã Å7 Í←!# u‘ F{$# tβρã� ÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪﴾  :23 – 22[المطففين[  

هـايش)   هـا (بـه خداونـد و نعمـت     راستي نيكان در نـاز و نعمـت انـد و بـر روي تخـت      به«
  .»نگرند مي

كنند، يعني بـه عـذاب ديـدن دشـمنان، يـا       گويند: منظور از اين كه نگاه مي كساني كه مي
كنند، به معني آيه جفا كرده اند، زيرا منظور آن  هاي خود، يا به يكديگر نگاه مي قصرها و باغ

  نگرند. يشان به وجه مبارك خداي سبحان مياست كه ا

Hξx. öΝ﴿شـوند.  برخالف كافراني كه از رؤيـت خداونـد خـويش محـروم مـي      åκ ¨ΞÎ) tã öΝ Íκ Íh5§‘ 

7‹ Í× tΒ öθtƒ tβθç/θàfóspR°Q ∩⊇∈∪ §Ν èO öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θä9$|Ás9 ËΛÅspgø:   ]16 – 15[المطففين:  ﴾∪∌⊆∩ #$

آن روز از نعمت ديدار خداوند محروم اند به هيچوجه اينگونه نيست، به درستي آنان در «
  .»شوند و پس از آن به دوزخ وارد مي

در اين مورد كه خداوند متعال چگونه سخنان كافران را در مورد دشمنان خويش در دنيـا  
يد، و افرم و به تمسخرگرفتن ايشان را با عكس آن در آخرت مقايسه مي –يعني اهل ايمان  –
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ديدنـد ايشـان را مـورد تمسـخر قـرار       ران در دنيا مؤمنـان را مـي  اين سبب است كه هرگاه كاف
  دادند. مي

﴿# sŒÎ) uρ öΝèδ ÷ρr&u‘ (# þθä9$s% ¨βÎ) Ï Iωàσ ‾≈ yδ tβθ—9 !$ŸÒs9 ∩⊂⊄∪﴾  :32[المطففين[  

  .»گويند: به درستي آنان مشتي آدم گمراهند بينند، مي وقتي آنان را مي«

ــي   ــد مـ ــين خداونـ ــد: همچنـ ›tΠöθu﴿ فرمايـ ø9 $$sù tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u zÏΒ Í‘$¤& ä3ø9 $# tβθä3ysôÒtƒ ∩⊂⊆∪﴾ 
اما در اين روز آناني كه ايمان آورده بودند، كفار را مورد تمسخر قرار داده « ]34[المطففين: 

  .»خندند و به ايشان مي
اين به خاطر آن است كه كافران مؤمنان را در دنيا با ايماء و اشاره مورد تمسخر و استهزاء 

  دند.دا قرار مي

’﴿فرمايد: سپس مي n?tã Å7 Í←!# u‘ F{$# tβρã� ÝàΖ tƒ ∩⊂∈∪﴾  :35[المطففين[  

  .»كنند ها نگاه مي بر روي تخت«
كردن ايشان صحبت فرمـوده و آن را بـه مـورد قابـل رؤيـت       خداوند به طور مطلق از نگاه

ترين لذت لذت نگريسـتن بـه وجـه     بخش خاصي محدود نفرموده است. زيرا واالترين و لذت
 س و مبارك خداوند است، اين باالترين درجه نعمت و سعادت است و خداوند با آن بـه مقد

βÎ) Ï¨﴿مقابله با آن ادعاي كافران پرداخته كه: Iωàσ ‾≈ yδ tβθ—9 !$ŸÒs9 ∩⊂⊄∪﴾  :32[المطففين[  

بدون ترديد، مراد از اين دو نگريستن، به وجه مبارك خداوند است، يا به طور خـاص يـا   
شود كه آن  طلق هركس كه در سياق و ساختار آيه تأمل كند، متوجه ميبه صورت عموم و م

  دو به طور خاص يا عام بيانگر معنايي غير از اين نيستند.

  لذت رؤيت پيامد معرفت:

همانگونه كه هيچ لذت و نعمتي در بهشت با لذت و نعمت رؤيـت خداونـد قابـل مقايسـه     
رفـت و ذكـر و عبـادت و شـوق ديـدار او      نيست، در دنيا نيز هيچ نعمت و لـذتي بـا نعمـت مع   

  تواند قابل مقايسه باشد. نمي
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حتي لذت رؤيت خداوند تابع معرفت و محبت اهل توحيد و ايمان است، زيرا لذت پيامد 
شعور و احساس محبت است، به هراندازه معرفت عاشق در مورد محبوب خويش بيشتر باشد، 

  برد. و ذكر و يادش بيشتر لذت ميدارد، و از بودن با او  بيشتر او را دوست مي



 

  فصل پنجم:
  روزي و پيروزي و اراده خداوند

يكي ديگر از موارد مربوط به سعادت انسان اين است كـه نفـع و ضـرر حقيقـي و دادن و     
گرفتن، راهيابي و گمراهي، شكست و پيرزي، پستي و بلندي، خواري و سربلندي، در اختيـار  

هـا   و خداوند خود به تنهـايي از قـدرت و اراده همـه آن   هيچيك از مخلوقات خداوند نيست، 
  برخوردار است و فرمانروا و مالك همه امور و اشياء تنها اوست.

Β Ëẍ$﴿ فرمايـد:  خداوند متعـال مـي   tG ø& tƒ ª! $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 ÏΒ 7πuΗ ÷q§‘ Ÿξsù y7 Å¡ôϑ ãΒ $yγs9 ( $tΒ uρ ô7 Å¡ôϑ ãƒ 

Ÿξsù Ÿ≅ Å™ö� ãΒ … çµs9 .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ãΛÅ3ptø:   ]2[فاطر:  ﴾∪⊅∩ #$

توانـد   هرگاه خداوند بخواهد رحمت خود را شامل حال مردم بگردانـد، هـيچكس نمـي   «
دادنش نيست،  مانع از آن بشود، و هرگاه بخواهد آن را مانع شود، هيچكس را به جز او ياراي

  .»و او صاحب عزت و حكمت است

(βÎ﴿ فرمايد: همچنين مي uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª! $# 9h� ÛØ Î/ Ÿξsù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã&s! āωÎ) uθèδ ( χ Î) uρ x8÷ŠÌ� ãƒ 9� ö� sƒ¿2 

Ÿξsù ¨Š!# u‘ Ï&Î# ôÒx& Ï9 4 Ü=ŠÅÁãƒ ÏµÎ/ tΒ â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 4 uθèδ uρ â‘θà& tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 [يــــــونس:  ﴾∪∠⊂⊆∩ #$

107[  
نمـودنش   اگر خداوند ضرري را متوجه تو بنمايد، هيچكس را به جـز او يـاراي برطـرف   «

تواند فضل و رحمت او را مانع شـود، و بـه    نيست و اگر به تو اراده خير بنمايد، هيچكس نمي
  .»دهد و او بخشنده و مهربان است هر كس از بندگانش هرچه را كه بخواهد مي

βÎ) ãΝ﴿ فرمايـد:  در سوره آل عمران نيز مي ä. ÷� ÝÇΖ tƒ ª! $# Ÿξsù |= Ï9$xî öΝ ä3s9 ( βÎ) uρ öΝ ä3ø9 ä‹ øƒs† yϑ sù 

# sŒ “Ï% ©!$# Ν ä. ç� ÝÇΖ tƒ .ÏiΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 3 ’ n?tã uρ «! $# È≅ ©. uθtG uŠù= sù tβθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ]160[آل عمران:  ﴾∪⊂∌⊆∩ #$

تواند بر شما چيره شود، اما اگر خوارتان  اگر خداوند شما را پيروز گرداند هيچكس نمي«
  »تواند شما را ياري بدهد؟ گرداند، چه كسي غير از او مي
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›ä﴿فرمايـد:  يـس نيـز مـي   و در سوره  ÏƒªB r&u ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ºπyγÏ9# u βÎ) Èβ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ ÷q§�9 $# 9h� ÛØ Î/ āω Çøóè? 

Íh_tã öΝ ßγçFyè≈ x& x© $\↔ø‹ x© Ÿωuρ Èβρä‹ É)Ζ ãƒ ∩⊄⊂∪﴾  :23[يس[  

مگر رواست غير از خداوند خدايان ديگري را برگيرم، خداياني كه اگر خداوند بـه مـن   «
تواننـد مـرا نجـات     رسـاند و نمـي   ، پا در مياني ايشان مـرا سـودي نمـي   اراده كند زياني برساند

  .»بدهند

pκ$﴿فرمايـد:  و در سـوره فـاطر مـي    š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#ρã� ä. øŒ$# |M yϑ ÷èÏΡ «! $# ö/ ä3ø‹ n= tæ 4 ö≅ yδ ôÏΒ @,Î=≈ yz ç� ö� xî 

«! $# Ν ä3è% ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( 4†‾Τ r' sù šχθä3sù÷σ è? ∩⊂∪﴾  :3[فاطر[  

هاي خداوند را به خود يادآور شويد! آيا بـه غيـر از خداونـد آفريـدگار      اي مردم! نعمت«
ديگري داريد كه از آسمان و زمين شما را روزي بدهد. فرمان هيچ فرمانروا و فريادرسـي بـه   

  »بنديد! غير از او روا نيست، چه چيزي را به دروغ به هم مي

ــين مـــ  ــد: يهمچنـ ô̈Β﴿فرمايـ r& # x‹≈ yδ “Ï% ©!$# uθèδ Ó‰Ζ ã_ ö/ ä3©9 Ο ä. ç� ÝÇΖ tƒ ÏiΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# 4 ÈβÎ) 

tβρã� Ï&≈ s3ø9 $# āωÎ) ’ Îû A‘ρã� äî ∩⊄⊃∪ ô̈Β r& # x‹≈ yδ “Ï% ©!$# ö/ ä3è% ã— ö� tƒ ÷βÎ) y7 |¡øΒ r& … çµs% ø— Í‘ 4 ≅ t/ (#θ‘∨ ©9 †Îû 5hθçG ãã 

A‘θà& çΡ uρ ∩⊄⊇∪﴾  :21 – 20[الملك[  

كنند  افرادند كه لشكر شما هستند و جداي از خداي مهربان به شما كمك مي آخر كدام«
نمايند، كافران تنها گرفتار غرور خـويش انـد يـا ايـن كـه اگـر خداونـد         و از شما مواظبت مي

توانند روزي شـما را برسـانند، كـافران اساسـاً در      روزي خود را از شما بگيرد، چه كساني مي
  .»نمايند شاري ميسركشي و گريز (از حق) پاف

خداوند متعال روزي و پيروزي را باهم ذكر فرموده است، زيرا انسان براي دفع شر دشمن 
آوردن روزي بـه حمايـت و نصـرت كسـي نيازمنـد اسـت،        خويش و جلب منفعت و به دست

ند يعني به ناصر و رازقي دانا و توانا و مالك كه بر همه امور دانا و توانا باشد، و اين تنها خداو
است كه از قـدرت، علـم، حكمـت و ثـروت مطلـق بـر خـوردار اسـت و توانـايي پيـروزي و           

  رساني به او را دارا است. روزي
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اين عالمت كمال معرفت و ذكاوت انسان است كه هرگاه خداوند او را به مشـكلي مبـتال   
 –هـا و قـوانين الهـي     جـز از طريـق سـنت    –نمودن آن را  نمايد، كسي و چيزي ياراي برطرف

  گرفتن آن از او نيست. ندارد و هرگاه نعمتي را نصيب او بفرمايد: هيچكس را ياراي
  خداوند متعال در مورد ساحران فرموده است:

﴿$tΒ uρ Ν èδ tÍh‘ !$ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ ymr& āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!  آنان جز با اجـازه خداونـد  «]102[البقره:  ﴾#$

  .»توانند به كسي زياني را وارد نمايند نمي
اين خداوند است كه خود بـه تنهـايي متكفـل روزي و پيـروزي بنـدگان خـود (از طريـق        

  ها و گاهي به صورت مستقيم) است. ها و سنت هدايت
گويد: عبدالرزاق از عمران روايت نموده كـه او از وهـب شـنيده اسـت كـه       امام احمد مي

  هاي آسماني فرموده است: خداوند متعال در يكي از كتاب
هـا   و عظمتم سوگند! چنانچه كسي به من روي آورد و متوسل شود، اگر آسـمان به عزت «

هـا راه   ها قرار دارند عليه او دست به يكي كننـد، مـن از ميـان آن    و زمين و هرآنچه كه در آن
  نمايانم. نجاتي را به او مي

اما هركس به من روي نياورد و متوسـل (بـه هـدايت مـن نشـود) مـن دسـت او را از همـه         
شكافم، و او را در هوا معلق  نمايم و زمين را زير پاي او مي ها و زمين كوتاه مي ب آسماناسبا
  گذارم. گردانم، و سپس او را به خودش وامي مي

كنم به ويژه آنگاه كـه او مـرا اطاعـت نمايـد، قبـل از آن كـه        من خود عبدم را كفايت مي
كـنم،   عا درخواسـتش را اجابـت مـي   دهم، و پيش از د چيزي را از من بخواهد آن را به او مي

  ».ترم بخشند از خود او آگاه هايي كه او را آرامش مي زيرا من به نيازها و خواسته
را تنها از خداوند دانستن از  –يعني روزي و پيروزي و خواري و سربلندي  –اين موضوع 

ه مردم در زندگي عام –يعني ربوبيت و الوهيت خداوند  –در فصل قبلي موضوع مورد بحث 
تر است، به همين خاطر در اين مورد بيش از موضوع قبلي ايشان مورد خطاب  تأثيرشان واضح

قرآن قرار گرفته، و پيامبران بيش از اين موضوع براي فراخواني ايشان به موضوع قبلي تـالش  
  كرده اند.
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م را به يابد كه خداوند از اين قضيه مرد هرگاه كسي به درستي در قرآن انديشه كند، درمي
خواند، و الزمه اين قضيه توكل، استعانت، دعا، درخواست، محبت  سوي موضوع قبلي فرا مي

ها از آن اوسـت. هرگـاه از ايـن     ها و نيكي و عبادت تنها خداوند است و بس. زيرا همه نعمت
طريق او را دوست بدارند و عبادت كننـد و بـه او توكـل بنماينـد بـه وجـه اول يعنـي توحيـد         

  راه خواهند يافت.» و ربوبيت الوهيت«
براي مثال چنانچه براي كسي گرفتاري بزرگي پيش بيايد، يا به سختي دچار فقر شـود، يـا   
خوف و هراسي بر او سايه افكند، اما او در پيشگاه خداونـد دسـت بـه دعـا بـردارد و گريـه و       

ه كند) خداونـد  هاي الهي براي رفع مشكالت خود استفاد ها و سنت زاري كند (و از راهنمايي
لذت دعا و مناجات با خود را به او خواهد چشانيد، و مشكل و نگراني او را برطـرف خواهـد   

  فرمود.



 

  فصل ششم:
  هاي دلبستگي به غير خداوند زيان

يكي ديگر از عوامل مربوط به سعادت انسان معرفت اين حقيقت اسـت كـه دلبسـتگي بـه     
هـاي بسـياري را    زيان –ج از حدود شرعي باشد چنانچه بيش از حد نياز و خار –غير خداوند 

  براي انسان به دنبال خواهد داشت، و او را در راه بندگي خداوند دچار مشكل خواهد كرد.
بسـتري بـا همسـر     هرگاه انساني بيش از حد نياز و ضرورت بـه خـوردني، پوشـيدني و هـم    

تزكيـه، و اصـالحش   دلبستگي و وابستگي پيـدا نمايـد، آن امـور در مسـير اطاعـت، عبـادت،       
  مشكالتي را پديد خواهند آورد.

انسان هرچيزي و هركسي غير از خداوند را دوست داشته باشـد، روزي بايـد آن را تـرك    
كند يا از دست بدهد. هيچ چارة ديگري هم وجود ندارد، اگر آن را در جهت غيـر رضـايت   

ت و همان محبوب در دنيا داشته قطعاً آن عشق و محبت به زيان او بوده اس خداوند دوست مي
گـردد، و غالبـاً در هـردو دنيـا آن عـذاب گريبـانگيرش        يا آخرت مايـه رنـج و عـذاب او مـي    

  شود. مي

%šÏ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπāÒÏ& ø9 $#uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) Ï&Ζãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ 

«! $# Ν èδ ÷�Åe³t7 sù A># x‹yèÎ/ 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪ tΠöθtƒ 4‘yϑ øtä† $yγøŠn= tæ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγy_ 2”uθõ3çG sù $pκ Í5 öΝ ßγèδ$t6Å_ 

öΝ åκæ5θãΖ ã_uρ öΝèδ â‘θßγàß uρ ( # x‹≈yδ $tΒ öΝ è? ÷”t∴Ÿ2 ö/ ä3Å¡à&ΡL{ (#θè%ρä‹ sù $tΒ ÷Λ äΖ ä. šχρâ“ ÏΨ õ3s? ∩⊂∈∪﴾ بة[التو :

34 – 35[  
ا را در راه خـدا (و  هـ  اندوزنـد، و آن  هايي ديگر) را مـي  هايي كه طال و نقره (و ثروت آن«

گيرند، به عذابي دردناك بشارت بده! روزي كه آن (طال و  خير و مصلحت مردم) به كار نمي
هـاي ايشـان    هـا پيشـاني و پهلـو و پشـت     شوند و به وسيله آن نقره) در آتش دوزخ گداخته مي

د انبـار  شود اين همان (مال و ثروتي) است كه بـراي خـو   آنان گفته مي شود. و به سوزانيده مي
  .»كرده بوديد، پس اكنون عذاب آنچه را كه اندوخته بوديد بچشيد
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Ÿξsù y7﴿ فرمايـد:  همچنين خداوند متعـال مـي   ö7 Éf÷èè? óΟ ßγä9≡uθøΒ r& Iωuρ öΝ èδ ß‰≈ s9 ÷ρr& 4 $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# 

Ν åκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $pκ Í5 ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# t,yδ ÷“ s? uρ öΝ åκ ß¦à&Ρ r& öΝ èδ uρ tβρã� Ï&≈ x. ∩∈∈∪﴾  :55[التوبه[  

خواهد ايشان را به وسيله آن  زده نكند، خداوند فقط مي اموال و اوالد ايشان تو را شگفت«
  .»اموال و اوالد در دنيا عذاب بدهد و در حال كفر جان بدهند و بميرند

  هاي دلبستگي دنيوي: زيان

  دلبستگان به دنيا مدام به سه چيز مبتاليند:
 دلمشغولي بر دوام -

 رنج و مشقت هميشگي -

  پايان حسرت و ندامت بي -
اين از آن جهت است كه دوستدار آن به هراندازه كه مال و ثروت بينـدوزد، چشـم او در   

  نگرد. آوردن ثروت بيشتر است و به ثروتمندان باالتر از خود مي پي به دست
  روايت شده است: �همانگونه كه در حديثي صحيح از رسول خدا 

تَـَغى َمالٍ  ِمنْ  َواِديَانِ  آَدمَ  ْبنِ الِ  َكانَ  َلوْ «   .)1(»ثَالِثًا َلُهَما الَبـْ
م بـر آنـان   كنـد كـه درة سـومي را هـ     د، آرزو مياگر بني آدم را دو دره ماه و ثروت باش«

  ».بيفزايد
اي را بدين مضـمون بـراي عمـر     نامه رحمه اهللانمايد كه حسن بصري  ابن ابي الدنيا نقل مي

  بن عبدالعزيز نوشت:
اي  دنيا راه مسافرت است، نه خانة اقامـت، آدم بـراي مجـازات بـر آن فـرود آمـده بـود!       «

نيازي در آن عين  اميرالمؤمنين! بهترين توشه دنيا ترك (دلبستگي و وابستگي به) آن است، بي
شـمارد،   كند، آنكس كه آن را مهم مـي  نيازمندي است، دنيا هرچند گاهي كسي را قرباني مي

آوري مـال و ثـروت (بـدون مراعـات مـوازين       ، و آنكس را كه در پي جمـع گرداند خوار مي
  نمايد. آيد، در آخرت محروم و مستمند مي شرعي در نيت و دخل و خرج) برمي
                                           

  متفق عليه. -1
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دنيايي (كه همه هم و غم و مايه دلبستگي آدمي شود و بيش از حد بـه آن وابسـتگي پيـدا    
را سر بكشد، و جان خويش را از  نمايد) همچون آن است كه كسي از ما آگاهانه جام زهري

  دست بدهد.
كنـد، و بـراي    اي اميرالمؤمنين! تو در آن همچون كسي باش كه زخم خويش را مداوا مي

  نمايد. تر داروهاي تلخ و دردآور را تحمل مي گريز از مشقت و دردي طوالني
بـاش! دنيـايي   آور برحذر  اي اميرالمؤمنين! از اين سراي فريبنده، پر نيرنگ و خيال و مالل

ها را دچار فريب نموده است و بـه   ها خود را آراسته و انسان ها و نيرنگ كه با انواع فريبندگي
هـا را   اي اسـت كـه چشـم    ق ديدار خواستگارانش را دارد و همچون دختـر آراسـته  وسختي ش

ها را واله و شيداي خويش گردانيـده اسـت، و همـه خواسـتگاران خـويش را بـه        حيران و دل
دهد و دچار  كشد، اگر عاشقي را اندكي فرصت وصال دهد، او را فريب مي و خون ميخاك 

  برد. نمايد و دنياي ديگر را از ياد او مي غرور و سركشي مي
بـرد، و در نهايـت    دارد، و او را در راه گمراهـي بـه پـيش مـي     دل او را به خود مشغول مي

هـاي دم مـرگ و    ا در زيـر سـختي  نهـد، و او ر  كوهي از حسرت و ندامت را بـر دوش او مـي  
  گرداند. دادن همه چيز نيست و نابود مي هاي از دست حسرت

گرداند،  اما دوستداري كه به وصال او دست نيابد، زندگي خود را غرق در غم و غصه مي
نمايـد و در   شود، اما هيچگاه به مقصـد خـويش دسـت پيـدا نمـي      ها دچار مي و به همه سختي

گردد و در آخرت هـم از جايگـاه مطلـوب محـروم      ه از آن خارج مينهايت بدون زاد و توش
  شود. مي

آوردن دنيا، به سـختي از آن برحـذر    اي اميرالمؤمنين! به جاي حرص و ولع براي به دست
 پايد كه در مشقت و زحمتي گيرند، ديري نمي باش! زيرا هرگاه دنيا دوستان در لذتي قرار مي

و ثروتمندي و نيازمندي در آن باهم گـره خـورده انـد، و    شوند. آلودگي و آزردگي  واقع مي
  بقاي آن با فناي در آن فاصله اندكي دارند، و شادماني و غم آن باهم درآميخته اند.

ــز       ــزي ج ــي آن چي ــت، زالل ــدي اس ــه ناامي ــد ب ــل، و امي ــه دروغ و دغ ــاي آن هم آرزوه
  آلودگي و زيستن در آن چيزي به جز رنج و آزردگي نيست. گل
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هـا را   زد، زوال آن خـود خوابيـده   داد، و مثـالي نمـي   وندش هم از آن خبري نمـي اگر خدا
كرد، در حالي كه خداوند در مورد دلبستگي و وابسـتگي (بـيش    بيدار و غافالن را هوشيار مي

  از ضرورت و مصلحت و به عنوان اسباب در مسير عبوديت) هشدار فرموده است.
از ارزش و منزلتـي برخـوردار نيسـت، و از همـان     از نظر خداوند دنياي (منهاي دينداري) 

زماني كه آن را آفريده، به دنياپرستان خداناپرست نگاه رحمت نفرموده اسـت، و كليـد همـه    
عرضه داشتند، اما حاضر به قبول آن نگرديد، زيـرا   �هاي دنيا را به رسول خدا  ثروت و گنج

دل او كـم كنـد، و آن را در    خواست چيزي را دوست بدارد كـه دوسـتي خداونـد را در    نمي
  جايي باالتر از آنچه خداوند قرار داده، بگذارد.

به همين خاطر آن را از پاكان و پرهيزكاران دور گردانيده، اما براي فريـب دشـمنان خـود    
برنـد كـه خداونـد بـه      خوردگان ثروت به دست آورده، گمان مـي  آن را فراخ نموده، و فريب

امي داشته است، و فراموش كرده اند كه رسـول خـدا گـاهي از    وسيله ثروتمندي ايشان را گر
  ».بست فرط گرسنگي سنگي را بر روي شكم خود مي

  در جايي ديگر گفته است: رحمه اهللا حسن
كشد! دنيا را خوار و  م كه دنيا را بيش از حد دوست بدارند، دنيا آنان را به صليب ميمرد«

  ».نمايد را برايتان فراهم مي ترين وضع و حال خُرد بشماريد، زيرا آسوده
سخن در مورد دنيا و عذاب و عقاب عاشقان دنيا و دنياپرستان (كه همه هـم و غـم ايشـان    

  آوري دنياست و بس) بسيار گسترده است. جمع
هايي كه به دنياي پس از مرگ و مالقـات خداونـد    ترين غم و اندوه آن از آنجا كه بزرگ

انـدوزي دچـار    شـان بـراي ثـروت    ن حرص و طمـع و تـالش  باور ندارند، اين است كه به ميزا
  گردند. حسرت و ندامت مي

خواهي از رنج و عذابي كه دنياپرستان به آن دچارنـد بـاخبر شـوي، حـال و وضـع       اگر مي
اي تصـور كـن كـه هرگـاه بـه معشـوق خـود         ايشان را همچون وضع و حال آدم عاشق و واله

كنـد، او را تـرك    بد، به وعدة خـويش وفـا نمـي   تا گردد، معشوق از او روي برمي نزديك مي
شـود، او در آن حـال در بـدترين و     نمايد، و جلو چشمان آن عاشق با دشمن او دوست مي مي
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گيرد! زيرا معشوقي كه او حاضـر اسـت جـان     آورترين شرايط زندگي خويش قرار مي عذاب
سـرعت او را  شـود، بـه    وفا و پرجفاسـت. بـا هركسـي دوسـت مـي      خويش را فدايش كند، بي

پيشه، و بدون رگ و ريشـه اسـت و هـر بـار بـه نـوعي        كند، بسيار خيانت مجذوب خويش مي
  كند. رنگ عوض مي

كنـد،   خيانـت مـي   –قـرار اسـت    كه واله و بـي  –معشوقي كه به جان و مال عاشق خويش 
با شناسد، و جز وصال و بودن  بيند و نمي عاشقي كه هيچ چيزي و هيچكس را به غير از او نمي

او هم و غمي ندارد. اگر آن عاشـق بـه غيـر از همـين شـيدايي و دلبسـتگي بـه آن معشـوق از         
نمايد، در حالي كـه   دادني غم و اندوه ديگري نداشت، همين براي عذاب او كفايت مي دست

ها و شادي ديگر محروم نموده و صدها بار بيش از لـذت عشـق    آن معشوق او را از همه لذت
قرار دارد و بدتر از همـه او را از انـدوختن توشـه آخـرت و تـالش بـراي       او در رنج و عذاب 

  مصلحت دنيا و سعادت عقبي غافل گردانيده است.

  درد و رنج دوستي با غير خداوند:

هدف اين است كه اگر كسي و چيزي را در غير راستاي محبـت خداونـد دوسـت دارد و    
از مـرگ، او را در همـين دنيـا دچـار      آن را در مسير عبوديت، و قبل از فرارسيدن دنياي پـس 

  نمايد. هاي بسياري مي دردسرها و عذاب
سـپارد   شان مي هرگاه كه روز موعود فرا برسد، خداوند همه محبان غير خود را به محبوبان

  گرداند. و آنان را با ايشان در عيش يا عذاب و بهشت يا دوزخ همراه مي
را بـه صـورت    –ايمان و ناپرهيزكار  بي –در همين ارتباط است كه دارايي صاحب ثروت 

اي  گويد: من همان ثروت و دارايي تو هستم شـراره  آورند. و به او مي ماري و حشتناك درمي
  .)1(»نمايد كند كه پيشاني و پهلو و پشت او را برشته مي از آتش را بر او وارد مي
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اسـت و بـراي آن از   آناني كه همه هم و غمشان عشق و عالقه بـه زيبارويـان از راه حـرام    
گيرند، آنان را با معشوقان خويش در جهنم در كنار هـم   هاي نامشروع و ناصواب بهره مي راه

  دهند. قرار مي

â﴿ فرمايد: خداوند متعال مي HξÅzF{$# ¥‹ Í× tΒ öθtƒ óΟ ßγàÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã āωÎ) šÉ) −Fßϑ ø9 $# ∩∉∠∪﴾ 
دشمن همديگرند، به غير از پرهيزكاران (كه نشينان در آن روز  دوستان و هم« ]67[الزخرف: 

  .»يابد) دوستي و محبت ايشان ادامه مي
خداوند متعال به اين حقيقت اشاره فرموده كساني كه در اين دنيـا بـر پايـه شـرك و كفـر      

كنند، و بدون آن كـه   شوند، در روز قيامت همديگر را لعن و نفرين مي پيمان مي دوست و هم
  مايت كند، در آتش دوزخ جاي داده خواهند شد.كسي و چيزي از آنان ح

عاشق در دنيا و آخرت با معشوق خود همراه خواهد بود. به همين علت است كه خداونـد  
مگر غير عادالنه است كه هركس را با كسـي  « فرمايد: متعال در آخرت به بندگان خويش مي

  .»ايمكه او را در دنيا ولي و دوست خود گردانيده همراه و همنشين بنم
  .)1(»المرء مع من أحبه« نيز فرموده اند: �رسول خدا

  ».نشين خواهد بود انسان با محبوب خويش هم«
  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿tΠöθtƒuρ ÷Ùyètƒ ãΝÏ9$©à9 $# 4’ n?tã Ïµ÷ƒy‰ tƒ ãΑθà) tƒ Í_tFø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹ sƒªB$# yìtΒ ÉΑθß™§�9 $# Wξ‹ Î6y™ ∩⊄∠∪ 4tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ 

Í_tFø‹ s9 óΟ s9 õ‹ ÏƒªBr& $ºΡ Ÿξèù WξŠ Î= yz ∩⊄∇∪ ô‰ s)©9 Í_‾= |Êr& Çtã Ì� ò2Ïe%!$# y‰÷èt/ øŒÎ) ’ÎΤ u !$y_ 3 šχ%Ÿ2uρ 

ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 Zωρä‹ s{ ∩⊄∪﴾  :29 – 27[الفرقان[  

در آن روز ستمكار (كفرپيشه) هردو دست خود را (از روي حسرت و ندامت) با دنـدان  «
ل خـدا راه (دينـداري و سـعادت ابـديت) را در پـيش      گويد: اي كـاش بـا رسـو    گزد و مي مي
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گزيدم. او بعد از آن كه قرآن براي  گرفتم! اي كاش فالني را به عنوان دوست خود برنمي مي
  .»گرداند من آمده بود، مرا از ياد خداوند غافل گردانيد، اين چنين شيطان انسان را خوار مي

�ρç#)﴿ همچنـــين خداونـــد متعـــال فرمـــوده اســـت: à³ôm$# tÏ% ©!$# (#θçΗ s>sß öΝ ßγy_≡uρø— r&uρ $tΒ uρ (#θçΡ% x. 

tβρß‰ ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# öΝ èδρß‰ ÷δ $$sù 4’ n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ ËΛÅspgø: $# ∩⊄⊂∪ óΟ èδθà& Ï% uρ ( Ν åκ ¨ΞÎ) tβθä9θä↔ó¡̈Β ∩⊄⊆∪ $tΒ 

ö/ ä3s9 Ÿω tβρç� |À$uΖ s? ∩⊄∈∪﴾  :25 – 22[الصافات[  

و گمراهـي) بـر خـود سـتم كـرده انـد، همـراه بـا          (اي فرشتگان) كساني را كه (بـا كفـر  «
كردند، گرد آوريـد و بـه راه دوزخ    هايي را كه غير از خداوند پرستش مي شان و آن همراهان

شـود) چـرا    راهنمايي كنيد! و آنان را نگاه داريد، بايد كه بازپرسي شوند، (و به آنان گفته مـي 
  »دهيد؟ اكنون همديگر را ياري نمي

  فرموده اند: رضي اهللا عنهما ابحضرت عمر بن خط

»Ν ßγy_≡uρø— r&uρيعني همانند و هم مسيران ايشان !.«  

#﴿ همچنين خداوند متعال فرموده اند: sŒÎ) uρ â¨θà& ‘Ζ9 $# ôM y_Íiρã— ∩∠∪﴾  :7[التكوير[  

  .»شوند م و روح) باهم پيوند داده ميها (جس آنگاه كه نفس«
گردانند،  نشين يكديگر مي دهند و قرين و هم مسيران را در كنار هم قرار مي همسانان و هم

  نيكان را با نيكان و بدان را بدان.
مقصود اين است كه هركس كسي و چيـزي غيـر از خداونـد را (بـيش از حـد مشـروع و       
الزم) دوست بدارد، اگر آن را به دست بياورد، يا نتواند به آن برسد، به ميزان تعلـق خـاطرش   

  د گرديد.به آن دچار رنج و اندوه خواه
شود، و چنانچه آن را از دسـت   آوردن رنج و دردهاي بسياري را متحمل مي براي به دست

ها برابر بيش از لذتي كه از آن برده دچار خواهد  دادن آن ده بدهد، به عذاب حسرت از دست
  شد.

  فمــــا فــــي األرض أشــــقى مــــن محــــب
  تــــــــــــراه باكيــــــــــــاً فــــــــــــي كــــــــــــل حــــــــــــال

ـــــــو المـــــــذاق   وان وجـــــــد الهـــــــوي حل
  مخافـــــــــــــــــة فرقـــــــــــــــــة أو الشـــــــــــــــــتياق
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  فيبكـــــــــــي أن نـــــــــــأوا شـــــــــــوقا إلـــــــــــيهم
  عنـــــــــــد التالقـــــــــــيفتســـــــــــخن عينـــــــــــه 

  

ـــــــــوا حـــــــــذر الفـــــــــراقإويبكـــــــــي    ن دن
  وتســـــــــــخن عينــــــــــــه عنــــــــــــد الفــــــــــــراق

  
  

تر از عاشق بر روي زمين كسي وجـود نـدارد، هرچنـد پيـروي از هـواي نفـس را        بدبخت«
به ديدار يار يـا  يابي! زيرا به سبب اشتياق  كند. اما در هرحالي او را گريان مي شيرين گمان مي

تابـد از شـدت اشـتياق گريـان      فراق او مدام در هراس است. هرگاه معشـوق از او روي برمـي  
گـردد.   شود. و هرگاه يار در كنارش قرار گرفت به خاطر هراس از فراق ناالن و نگران مي مي

گـردد و بـه هنگـام فـراق بـاز چشـمانش گريـان         به هنگام ديدار چشمانش از اشك گـرم مـي  
  ».دشو مي

نهنـد. بـه همـين     تحقيق، بررسي، تجربه و عبرت پذيري بر روي اين حقيقت مهر تأييد مـي 
  :فرموده اند �سبب است كه رسول خدا 

به غير از ذكـر (و بنـدگي و تبعيـت از هـدايت الهـي) و هرآنچـه كـه سـبب سـربلندي و          «
  .»شود، همه دنيا و آنچه در آن قرار دارند، نفرين شده اند سعادت انسان مي

  هاست. ها و اطاعت ذكر خداوند به معناي همه انواع بندگي
اي اوامر خداوند را اطاعت نمايد و از نواهي او پرهيز كند، كار او ذكر و  هركس در زمينه

  ياد خداوند است، اگرچه زبان او به ذكر مشغول نباشد.
شـت  اما هـركس كـه در زنـدگي راه بنـدگي خداونـد را در پـيش بگيـرد، (و در كـار معي        
  خويش موازين ديني را مراعات كند) به هيچوجه مشمول آن لعن و نفرين نخواهد بود.

  خواري دلبستگي به مخلوقات:

 –عامل هفتم در ارتباط با سعادت انسان، اين است كه از توكل و توجـه بـه غيـر خداونـد     
  بايد دوري كند. –كه قطعاً مفاسد و مضرات بسياري را در پي خواهد داشت 

ه براي جلب مصالح و دفـع مفاسـدي در معـاش و معـاد بـه غيـر ديـن و هـدايت         كساني ك
شوند، برخالف اميد و انتظارشان بـه مشـكالت، موانـع و     ميخداوند در اعتقاد و عمل متوسل 

عواقب بسياري بدي رو به رو خواهند شد. و از همان جهتي كه انتظـار پيـروزي را داشـته انـد     
  جاي مدح و تعري، مذمت و تمسخر خواهند شنيد.دچار شكست خواهند گرديد، و به 
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هـا را   همه آنچه كه گفته شدند، داراي داليلي از قرآن و سنت انـد و تحقيـق و تجربـه آن   
  اثبات نموده است.

ــي  ــال م ــد متع ــد: خداون ›ρä#)﴿ فرماي sƒªB $# uρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# ZπyγÏ9# u (#θçΡθä3u‹ Ïj9 öΝ çλm; # x“ Ïã ∩∇⊇∪ āξx. 4 
tβρã� à& õ3u‹ y™ öΝ Íκ ÌEyŠ$t7 ÏèÎ/ tβθçΡθä3tƒuρ öΝ Íκ ö� n= tã # ƒ‰ ÅÊ ∩∇⊄∪﴾  :82 – 81[مريم[  

غير از خدا خداياني را برگزيده اند. تا ماية عزت و سربلندي ايشان بگردند. به هيچوجـه  «
  .»گويند شمارند و عليه ايشان سخن مي اينگونه نيست و آنان عبادت ايشان را نادرست مي

  فرمايد: همچنين مي

﴿(#ρä‹ sƒªB$# uρ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ZπyγÏ9# u öΝ ßγ‾= yè©9 šχρç� |ÇΖãƒ ∩∠⊆∪ Ÿω tβθãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ öΝèδ u� óÇ nΣ öΝ èδ uρ öΝ çλm; Ó‰Ψã_ 

tβρç� |Ø øt’Χ ∩∠∈∪﴾  :75 – 74[يس[  

غير از خداوند خداياني را برگزيـده انـد، بـه ايـن اميـد كـه ايشـان را يـاري بدهنـد. امـا           «
  .»كنندگانند كه سربازان آماده ايشانند عبادتتوانند ايشان را ياري بدهند، و اين  نمي

شـوند، و درسـت همانگونـه كـه      يعني آنان به خاطر خدايان دروغين خـود خشـمگين مـي   
جنگنـد، در حـالي كـه آن     كند، با مخالفان خود مـي  سربازي از ميهن و مردم خويش دفاع مي

را ندارند و جز بـاري   خدايان كاذب به هيچوجه توانايي دفاع از خود و پيروزگردانيدن ايشان
  بر دوش ايشان چيزي ديگري نيستند.

tΒ$﴿فرمايد: خداوند متعال مي uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n= sß Å3≈ s9 uρ (# þθßϑ n= sß öΝ åκ |¦à&Ρ r& ( !$yϑ sù ôM uΖ øî r& öΝ åκ ÷] tã ãΝ åκ çJyγÏ9# u 

ÉL©9 $# tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ÏΒ & óx« $£ϑ ©9 u !% ỳ â÷ ö∆r& y7 În/ u‘ ( $tΒ uρ öΝ èδρßŠ# y— u� ö� xî 5=ŠÎ7 ÷G s? ∩⊇⊃⊇∪﴾  :هـــود]

101[  
ما به آنان ستم نورزيده ايم، اين خود ايشان بوده اند كه به خود ستم كرده و خـداياني را  «

خواندند و ايشان را از هيچ چيزي وقتي فرمان خـدا فـرا رسـيد     ها را فرا مي غير خداوند كه آن
  .»ان نيفزودندنياز نكردند، و جز ضرر و نابودي چيزي را برايش بي
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  فرمايد: و در سوره الشعراء مي

﴿Ÿξsù äíô‰ s? yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u šχθä3tG sù zÏΒ tÎ/ ¤‹ yèßϑ ø9   ]213 [الشعراء:  ﴾∪⊃⊆⊅∩ #$

پس با خداوند هيچ خداي ديگري را فرا مخوان (و بـه يـاري طلـب مكـن) در غيـر ايـن       «
  .»گردي صورت مالمت شده و خوار مي

  ايد:فرم همچنين مي

﴿āω ö≅ yèøgrB yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz#u y‰ ãèø)tG sù $YΒθãΒ õ‹ tΒ Zωρä‹ øƒ¤Χ ∩⊄⊄∪﴾ ]22: اإلسراء[  

با خداوند خداي ديگري را قرار مده! در غير اين صورت مالمت شده و خوار و درمانده «
  .»شوي مي

 آدم مشرك از خدايي كه براي خود برگزيده گاهي انتظار نصرت و حمايت و گاهي هم
توقع ستايش و تشويق را دارد. خداوند متعال ما و ايشان را مطلع فرموده كـه درسـت خـالف    

  توقع و انتظارش را خواهد ديد و به خواري و مذمت دچار خواهد شد.
مقصود اين است كه توجه و توكل به دين و هـدايت خداونـد در اعتقـاد و عمـل (اعتقـاد      

وزي و سربلندي انسان در هردو جهـان اسـت،   توحيدي و عمل شرعي) عامل و پايه اصلي پير
نمودن به سوي غير او و بوييدن سعادت در غير طريق هدايتش مايه و پايـه خـواري و    اما روي

  درماندگي و عذاب دنيوي و اخروي است.
خداونـد  » عبوديـت و اسـتعانت  «به حقيقت خير و صالح قلب و سعادت و رستگاريش در 

  است و بس!
هـايي كـه در حـال و آينـده گريبـانگير او خواهنـد شـد، از         زيـان و هالكت و شقاوتش و 

  گيرند. از مخلوق سرچشمه مي» عبوديت و استعانت«



 

  فصل هفتم:
  منفعت خالق و منفعت مخلوق

هـا   عامل هشتم در رابطه با سعادت انسان معرفت اين حقيقت است كه خداوند همه نعمـت 
  باشد. نياز مي ها بي خود او كامالً از آنها قرار داده و  و امكانات را در اختيار انسان

نيـازي همـه آنچـه را كـه الزم      نيا، بخشنده، گرامي و مهربان است و در عين بي خداوند بي
هاي خويش قرار داده است، نسبت به ايشان اراده خير دارد و شر را از  است در اختيار آفريده

منعفتي را براي او فـراهم نماينـد يـا    دارد، آن هم نه به خاطر آن كه مخلوقاتش  ايشان دور مي
زياني را از او برطرف كنند. زيرا خداوند متعال مخلوقاتش را نيافريده، تا كمبـود خـود را بـه    
اكثريت ايشان، و ضعف خويش را با قوت آنان برطرف فرمايد، و بـه هيچوجـه نيـازي نـدارد     

  ند.كه آنان او را روزي دهند و منفعتي رسانند و يا از او دفاع كن

tΒ$﴿فرمايـد:  خداوند متعال مي uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ ÷] ÏΒ ÏiΒ 

5−ø— Íh‘ !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& βr& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©! $# uθèδ ä−# ¨— §�9 $# ρèŒ Íο§θà) ø9 $# ßÏG yϑ ø9  – 56[الـــذاريات:  ﴾∪∇∋∩ #$

58[  
زق و روزي را از ايشـان  ام و ر ي عبادت و اطاعت از خود نيافريدهجن و انسان را جز برا«
  .»رسان و داراي توان استوار است ، به راستي اين خداوند است كه بسياري روزيخواهم نمي

  فرمايد: همچنين مي

﴿È≅ è% uρ ß‰ ôϑ ptø:$# ¬! “Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚−G tƒ # V$ s!uρ óΟ s9 uρ ä3tƒ …ã&©! Ô7ƒÎ� Ÿ° ’ Îû Å7ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9uρ ä3tƒ …ã&©! @’ Í< uρ 

zÏiΒ ÉeΑ—%!$# ( çν÷� Éi9 x.uρ # M��Î7 õ3s? ∩⊇⊇⊇∪﴾ ]111: اإلسراء[  

: حمد و سپاس خداوندي را سـزا اسـت كـه بـراي خـود فرزنـدي را برنگيـزده و در        بگو«
فرمانروايي و مالكيت جهان شريكي را انتخاب نكرده و از روي ناتوان نيست كـه بـراي خـود    

  .»قرار نداده. بنابراين، او را به عظمت و بزرگي ستايش كننشيني را  شريك و هم
خداوند به هيچوجه به خاطر ضعف و كبود خويش نيسـت كـه از مخلوقـات سرپرسـتي و     

او تنها بر پايه  –ها از يكديگر  برخالف دوستي و سرپرستي و حمايت انسان –كند  حمايت مي
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دارد و بـا آنـان مهربـاني     مـي رحمت، محبت و احسان است كه دوسـتداران خـود را دوسـت    
  نمايد. مي

!ª﴿ فرمايـد:  ها همانگونه كه خداوند در موردشـان مـي   اما انسان $# uρ ÷Í_tóø9 $# ÞΟ çFΡ r&uρ â !# t� s) à& ø9 $#﴾ 
  .»نياز است و شما به او نيازمند هستيد خداوند غني و بي« ]38[محمد: 
كننـد، اگـر بـا     ديگر نيكـي مـي  ها به خاطر فقر و نياز در حال يا آينده است كه به يك انسان

بود، هيچگاه به يكديگر نيكي ننمـوده و از هـم    هدف كسب چنان منفعي مادي يا معنوي نمي
كننده، از خود حمايت كرده و احسان و نيكي بـا   كردند. در واقع شخص حمايت حمايت نمي

  اي براي جلب منافع و دفع مضار از خويش نموده است. ديگران را وسيله
دهـد از دو حـال بيـرون     كنـد و ايشـان را يـاري مـي     كه از ديگران حمايت ميقصد آدمي 

نيست، يا اين كه انتظار دارد كه در اسـرع وقـت در مقابـل نصـرت و حمايـت از ديگـران، از       
جانب آنان مورد حمايت قرار بگيرد، يا با او نيكوكاري بشـود و مـورد تعريـف و تمجيدشـان     

كند كه خود او  كند و نيازشان را برطرف مي نان حمايت ميقرار بگيرد، يعني به اين علت از آ
باشد. در واقع با حمايت از ديگـران و رفـع    شدن نياز محتاج مي نيز به همان حمايت و برطرف

  نياز ايشان از خود حمايت كرده است.
يا اين كه هدف او آن است كه به اجرا اخروي از جانب خداوند دست پيدا كند، در ايـن  

زن  م او به خود نيكي نموده، و انتظار دارد در روزي كه هيچ ثروت و سـاماني و صورت بازه
نيـازي و   و فرزند و قوم خويشـي نـدارد، آن كـار نيـك و رفـع نيازمنـدي ديگـران سـبب بـي         

رستگاريش بشـود، امـا بـه هيچوجـه او بـه خـاطر ايـن مقصـد مـورد مالمـت هـيچكس قـرار             
تمند و نيازمند و فقر و نياز جزو لوازم ذات اوسـت،  گيرد، زيرا او در آن روز به سختي مس نمي

  و كمال بشري آن است كه در مورد جلب منافع و دفع مضار از خويش، فعال و جدي باشد.

βÎ) óΟ÷﴿فرمايد: خداوند متعال مي çFΨ |¡ômr& óΟ çFΨ |¡ômr& ö/ ä3Å¡à&Ρ L{﴾ ]7: اإلسراء[  

  .»اگر نيكي كرديد به خاطر خويش نيكي نموده ايد«
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tΒ$﴿ فرمايـــد: مـــي همچنـــين uρ (#θà) Ï&Ζ è? ôÏΒ 9� ö� yz ¤∃uθãƒ öΝ à6ö‹ s9 Î) ÷Λ äΡ r&uρ Ÿω šχθãΚ n= ôà è? ∩⊄∠⊄∪﴾ 

  ]272: ة[البقر

كنيـد و بـه شـما     هر كار خيري را كه بيندوزيد، پاداش آن را به تمام و كمال دريافت مي«
  .»گيرد ستمي صورت نمي

  فرمايد: را بيان نموده مياش آن  و خداوند متعال در حديثي قدسي كه رسول گرامي

ُلُغوا َلنْ  ِإنُكمْ  ْي!ِعَبادِ  يَا« َفُعوِنى نـَْفِعى تـَبـْ ُلُغوا فـَتَـنـْ  ِإنَما ي!ِعَبادِ  يَا ,نيفـََتُضرو  يْ َضر  َوَلْن تـَبـْ
ًرا َوَجدَ  َفَمنْ  ،ِإياَها ُأَوفيُكمْ  ثُم  ،َلُكمْ  ُأْحِصيَها َأْعَماُلُكمْ  ِهىَ  رَ  َوَجدَ  َوَمنْ  اللهَ  فـَْلَيْحَمدِ  َخيـْ  َغيـْ

  .)1(»نـَْفَسهُ  ِإال  يـَُلوَمن  َفالَ  َذِلكَ 
اي بندگان من! به حقيقت شما به جايي نخواهيد رسيد تا مرا نفعـي برسـانيد، و بـه حـدي     «

  نخواهيد رسيد كه مرا زياني برسانيد!
برايتـان  دهيـد كـردار خودتـان اسـت كـه آن هـا را        اي بندگان من! آنچه را كه انجام مـي 

دهـم، هـركس خيـري را     ها را مالك معامله با شما قـرار مـي   دارم و آن شمارم و نگاه مي برمي
انجام داد، خداوند را حمد و ستايش كند و هركس غير آن را عملي نمـود، جـز خـود كسـي     

  ».ديگر را مورد مالمت قرار ندهد

  هدف ديگران منفعت تو نيست:

تو در درجة اول خير و منفعت تو نيست، بلكـه  قصد و هدف ديگران از نصرت و حمايت 
 نيـاز و بخشـنده   باشند. اما خداوند بـي  پيش از آن در پي سود و منافع حال و آينده خويش مي

اي از جلب منفعت و  هدفي به غير از سود و منفعت تو را ندارد، منفعت خالصي كه هيچ شائبه
خواهند به شما برسانند، گـاهي   ان ميدفع مضرت براي او را در پي ندارد. اما سودي كه ديگر

  نهادن بر شما باشد. به زيان تو تمام خواهد گرديد. هرچند تنها منت
در اين مورد بينديش! زيرا توجه و تدبر در اين مورد تو را به پرهيز از توجه بـه مخلـوق و   

ي دارد كـه بـرخالف هـدايت شـريعت الهـ      دارد! و تو را بـر آن مـي   توكل بر ايشان برحذر مي

                                           
  ).2577به روايت مسلم شماره ( -1
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انتظار جلب منفعت و دفع مضرتي را از ايشان نداشته باشي و به آنان دلبستگي و وابستگي پيدا 
ننمايي، زيرا ديگران بيش و پيش از آن كه در پي خير و مصلحت تو باشـند بـه دنبـال سـود و     

  منفعت خويش اند.
نـان  اين چيزي است كه در ميان اكثريت قـاطع مـردم رايـج و در روابـط و تعامـل ميـان آ      

معمول است. فرزند با پدر و مادر و زن با همسر و كارگر بـا كارفرمـا و شـريك بـا همكـار و      
  كنند. شريك خود، همين هدف را دنبال مي

كسي سعادتمند است كه تنها در راستاي رسيدن به رضايت خداوند از ايشان حمايت كند 
ر هراس از خداوند ايشـان را  و احسان نمايد، و در مورد آنان از خداوند هراس داشته باشد، د

با او شريك ننمايد و اميدش به خداوند باشد، آنان در اين اميد با او همسان ننمايد، آنان را بـه  
  خاطر خداوند دوست بدارد. و از محبت ايشان همراه با خداوند دوري نمايد.

/oÿ©ςÎ) ö$﴿ گويند: همانگونه كه دوستان و محبان خداوند مي ä3ãΚ ÏèôÜ çΡ Ïµô_uθÏ9 «! $# Ÿω ß‰ƒÌ� çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ 

[ !# t“ y_ Ÿωuρ # �‘θä3ä© ∩∪﴾  :دهـيم و   ما به خاطر رضايت خداونـد شـما را طعـام مـي    « ]9[االنسان

  .»خواهيم پاداش و تشكري را از شما نمي

  دهند: ديگران مصلحت تو را تشخيص نمي

ص عامل و جهت نهم اين است كه ديگران تنها زماني مصـلحت و منفعـت شـما را تشـخي    
د. و تنها زماني توانايي آن را دارند كه خداوند يها آشنا فرما دهند كه خداوند آنان را با آن مي

به ايشان توانايي بدهد، و تنها زماني در پي آن برخواهند آمد كه خداوند اراده و مشيت را در 
  ايشان ايجاد فرمايد.

او آغـاز شـده و تمـامي    گردد كه همه چيـز از   پس همة امور در نهايت به خداوندي برمي
  گردد. خير و منافع در اختيار اوست و به او ارجاع مي

، توجه، توكل و عبوديت ايشـان  وابستگي، خوف و رجا و بيم و اميد در نتيجه دلبستگي و
اش ضرر و زيان است، و سودي و منفعتي را در بر ندارد، و هـر منفعتـي هـم كـه حاصـل       همه

  فرموده و آن را در اختيارت نهاده است. شود، درست هماني است كه او مقدر
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  طلبي ديگران: منفعت

كردن نيازهاي خود از شما هسـتند،   عامل و وجه دهم اين است كه ديگران در پي برطرف
هرچند به زيان دين و دنيايتان تمام شود، و در پي منافع خويش اند، هرچند مضـاري را بـراي   

  شما در پي داشته باشد.
خواهد و در پي آن است كـه شـر و    ير و منفعت و مصلحت شما را مياما خداوند متعال خ

دهي كه به غيـر او   مضرت و مفسدت را از شما برطرف فرمايد، پس چگونه به خود اجازه مي
  اميد و انتظار داشته باشي و از غير او خوف و هراسي را به دل راه بدهي؟!

  خالصه همه آنچه بيان گرديد. معرفت اين حقيقت است كه:
اگر همه مردم براي واردكردن زياني به شما دست به يكي كنند، جز آنچه خداوند مقدر «

  .)1(»توانند زياني را بر شما وارد نمايند كرده، نمي

≅﴿فرمايــد: خداونــد متعــال مــي è% ©9 !$uΖ u;‹ ÅÁãƒ āωÎ) $tΒ |= tFŸ2 ª! $# $uΖ s9 uθèδ $uΖ9 s9 öθtΒ 4 ’ n?tã uρ «! $# 

È≅ ā2uθtG uŠù= sù šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ]51[التوبه:  ﴾∪⊆∋∩ #$

شـود. او مـولي    بگو: جز آنچه كه خداوند بر ما نوشته و مقرر نموده چيزي بر ما واقع نمي«
  .»و بزرگ ماست و اهل ايمان بر خداوند توكل كنند

                                           
  ) آن را روايت نموده است.2516بخشي از حديثي كه ترمذي با شماره ( -1



 

  فصل هشتم:
  قسمت پاياني اين بخش

نماينـد، و   ياز آنجا كه نه تنها انسان بلكه همه جانداران به وسيله اراده زندگي و حركت م
بهره نيسـتند،   گيرد، بي و عملي كه از آن اراده سرچشمه مي» علم و اراده«ها از  هيچيك از آن

  گيرند. باشند و راهي را براي رسيدن به آن در پيش مي و هريك داراي مطلوب و مرادي مي
اي متعلق به خود و گاهي از وسايلي خارج از وجود خويش و در مواردي  گاهي از وسيله

  كنند. ز اسبابي دروني و بيروني باهم براي وصول به مقصد و هدف خود استفاده ميا
اي اسـت كـه چيـزي را طلـب      در مجموع طبيعت همه جانداران از جملـه انسـان بـه گونـه    

آيند. و بـراي رسـيدن بـه مـراد و مقصـود خـويش بـه         يابي به آن برمي كنند و در پي دست مي
  گردند. چيزي متوسل مي

  ود نيز بر دو گونه اند:مراد و مقص
  يكم: آنچه در ذات خود مقصود و هدفند.

آيند. وسايلي كه براي  دوم: آنچه كه به خاطر چيزي ديگر به صورت مراد و مقصود درمي
ها استعانت و  شود و به عبارت ديگر از آن ياري در راه رسيدن به آن هدف و مراد استفاده مي

  وع اند:شود، نيز دو ن ياري طلبيده ميكمك و 
  يكم: آنچه در ذات خود مستعان اند.

  آيند. دوم: آنچه كه تابع و ابزار آن به شمار مي
  پس در اين ارتباط چهار موضوع مطرح است:

 چيزي كه در ذات خود هدف و مراد است.  -1

 گيرند. اموري كه در ارتباط با مسايلي ديگر مورد مالحظه قرار مي  -2

 باشند. چيزهايي كه در ذات خود مستعان مي  -3

  شوند. بودن و به تبع ديگري مورد توجه واقع مي در ارتباط با ابزار و اسباب  -4
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منظور اين است كه قلب را مطلوبي باشـد كـه از آن آرامـش بگيـرد، و آن را بـه درسـتي       
دوست بدارد، و به چيزي نيازمند اسـت كـه بـراي رسـيدن بـه آن از آن بهـره بگيـرد و يـاري         

  بخواهد.
ر ارتبـاط بـا معيشـت و نصـرت و نفـخ خـود بـه آن دلبسـته شـود، در          هر چيزي كه قلب د

گردد، هرچند به خاطر ذات آن دوستش نداشته باشـد، از   برابرش خاضع و فروتن و تسليم مي
شود، و آن را به خاطر  دارد، اما گاهي اوضاع و احوال بر او چيره مي اين نظر آن را دوست مي

  كند. و هدف خود را از آن فراموش مي دارد، و مقصود ذات و ماهيتش دوست مي
شمارد، اما از خود  دارد و آن را مراد و مقصود خويش مي گاهي قلب چيزي را دوست مي

شـود. مثـل    جويد، و براي وصول به آن به چيـز ديگـري متوسـل مـي     آن استعانت و ياري نمي
نـد كـه محبـوبش    كسي كه مال، مقام يا زني را دوست بدارد و دلبسته به آن بگـردد، اگـر بدا  

شـود، و در ايـن صـورت     ل مـي سـ نمودن مقصود و هدف او را دارد، بـه آن متو  توانايي فراهم
  گردد. او بر يك مراد و مقصود متمركز مي» محبت و استعانت«

  نمايد. در نتيجه قضيه چهار قسم پيدا مي
باشـد. ايـن    يكم: محبوبي كه به خاطر ذات و نفس خـود هـم محبـوب و هـم مسـتعان مـي      

االترين نوع است و هيچكس و هيچ چيزي به غير از خداوند اين چنين نيست، و غير او بايـد  ب
به تبع و در ارتباط با محبت او محبوب شوند، و به عنوان ابزار و اسـباب مـورد اسـتعانت قـرار     

  بگيرند.
شوند،  دوم: چيزي كه به خاطر ذات چيزي ديگر محبوب اند و مورد استعانت هم واقع مي

  خويش را داشته باشد. دوستدارنمودن مقصود  محبوبي كه توانايي عملي مانند
  محبوب و مرادي كه براي وصول به آن از كسي و چيزي ديگر طلب استعانت شود. :سوم

اي كه به خاطر خود نيست كـه محبـوب واقـع     از آن خواسته شده ,چهارم: مستعان و ياري
  شود. مي

شود كـه كـداميك از ايـن چهـار نـوع شـأن و        م ميوقتي كه اين امور شناخته شوند، معلو
اي بـراي   را دارد، و محبت و اسـتعانت از غيـر او اگـر وسـيله    » عبوديت و استعانت«شايستگي 
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گـردد و مفسـدت آن بـه مراتـب از      محبت و استعانت از او نباشد، مايه شر و زيـان انسـان مـي   
  مصلحت آن بيشتر است.

  تاستعانت و توكل خاص خداوند متعال اس

  
 پايان
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براي رهايي از گمراهي هيچ راهي بـه غيـر از اسـتعانت از    
توسل بـه اسـباب رضـايت او و    هدايت حضرت احديت و 

ــز     ــه ج ــواهيش و ب ــر و ن ــب از اوام ــه قل ــه جانب ــت هم تبعي
پوشانيدن خلعت عبوديت و تبعيت از شريعت هيچ طريقي 
  براي تضـمين مصـونيت از شـيطنت ابلـيس وجـود نـدارد.      

  


