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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  
  )ها وموالهاينت ولر من زكاها، أيخ زكها أنتاللهم آت نفوسنا تقواها، و(
ن يچون تو بهتر! ه، عطا بفرمايما تزك يما تقوا، و به قلبها يبه نفسها ،پروردگارا«
  »؟ياور و سرپرست آنها هستيدهندة نفسها، و  هيتزك

  )۱۵- ۱۴/  ياعل(   .َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى﴾ *قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى ﴿
و نام پروردگار خود * زه دارد يشتن را پاكيكه خو يگردد كس يستگار مقطعاً ر«

  .»كند يرا ببرد و نماز بگزارد و فروتن
  )10-9/ شمس (  . ﴾َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها *قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّاَها ﴿
* د يرايزه دارد و بپيشتن را پاكيگردد كه نفس خو ياب ميرستگار و كام يكس«

شتن پنهان بدارد و بپوشاند و به يگردد كه نفس خو يوناكام م دينوم يكس
  .»ديااليب يمعاص

  
  
  
  



  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مترجم سخن

 أتباعهمحمد وآله وصحبه و يونسلم عل يونصل لىتعاهللا تبارك و الحمد
  !نيجمعمن دعا بدعوته أو

تفاق نظر دارند، آن كه تمام صاحبنظران مسلمان و دعوتگر بر آن ا ياز موارد يكي
است و آن عبارت است از داشتن  يكياء يشه رسالت تمام انبياست كه اساس و ر

ده در يكو و پسنديخداوند و كاشت بذر اخالق ن يد در عبادت براياخالص و توح
پس از مبعوث شدن در  يامبرير است كه هر پيات زيل اثبات دو اصل فوق آيدل. نفس

  .ده استان قومش آن را ابالغ نمويم
لَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه ﴿

  .)۵۹: ألعرافا(   .﴾غَْيُرُه
پس تنها ! قوم من يا :شان گفتيم او بديقوم خود فرستاد يما نوح را به سو«

  .»ديخدا را بپرست
   .﴾الَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُهَوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً قَ﴿

  .)۶۵: ألعرافا(
م، هود به قوم يقوم عاد كه خودش از آنان بود روانه كرد يهود را هم به سو«

  .»ستين يد جز او معبوديخدا را بپرست! قوم من يا :عاد گفت
  . ﴾قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيباً قَالَ َيا﴿
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  .)۸۵ :ألعرافا(
 :شان گفتيم بدين كه خود از آنان بود فرستادياهل مد يب را هم به سويشع«
  .»ستين يد كه جز او معبوديخدا را بپرست! قوم من يا
أََنا  ْيِه أَنَُّه ال إِلََه إِالَُّنوِحي إِلَ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِالَّ﴿

  .)۲۵:نبياءاأل(  .﴾فَاْعُبُدوِن
 :م كهيا كرده ينكه به او و حيم، مگر ايرا نفرستاد يغمبريچ پيش از تو هيما پ«

  .»ديست پس فقط مرا پرستش كنيجز من ن يمعبود
َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الِْكَتاَب  كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُْم َرُسوالً ِمْنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِتَنا﴿

  .)۱۵۱ :البقرة(   .﴾َوالِْحكَْمةَ َوُيَعلُِّمكُْم َما لَْم َتكُوُنوا َتْعلَُمونَ
ما را ) قرآن(ات يم كه آيختيانتان برانگيرا از خودتان در م يغمبرين پيو همچن«

حكمت را دارد و به شما كتاب و  يزه ميكند و شما را پاك يبر شما تالوت م
  ».دياموزيد آن را بيتوانست يدهد كه نم ياد مي يزيآموزد و به شما چ يم
  .﴾َوأَْهِدَيَك إِلَى َربَِّك فََتْخَشى *فَقُلْ َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى ﴿

  ).۱۹ -۱۸: النازعات( 
 يو تو را به سو*  يرها و پاك گرد يهست از آنچه در آن يل داريا ميآ :بگو«

  .»يمناك گرديشناك و بيكنم تا تو اند يهبرپروردگارت ر
ن باره نازل شده است، متوجه يكه در ا يگريدراوان ات يات مذكور و آيبا توجه به آ

م كه در برنامة دعوت ينيب يم و ميشو يم) والسالم ةهم الصاليعل(اء ير ساخت دعوت انبيز
شده  يت انسان تلقيه نفس، مدار نجات و هدايد، تزكيآنان بعد از دعوت به توح ياله

 يها چه در سوره ،بار در قرآن 52و مشتقات آن » هيتزك«خاطر كلمة ن يبه هم. است
انگر دو نكته مهم يهمه آنها هم ب. ده استيتكرار گرد يمدن يها و چه در سوره يمك
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 يوكمال چون بندگ ير تعاليرشد و نمو در مس يشدن برا و آماده ياز آلودگ يپاك :است
  .باشد يه ممكن و مقدور نميبدون تزك –لقت است كه فلسفه خ –

ازمند ين –كمال و سقوط  –ت ينها يان دو بيبودن انسان و قرارگرفتن در م يدوبعد
  :هيدر آ» هيتزك«كلمه . ه درون استيت نفس و تزكيترب

  .)۱۸: النازعـات(﴾ َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى﴿
. ر كمال استيدر مس يكمال و آمادگ يبرا يا است، مقدمه ير و پاكيتطه يكه معن

   :هيچنانچه در آ
    .)۱۰۳: التوبة( ﴾ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها﴿
 يشان را از رذائل اخالقيله اين وسير تا بدياز اموال آنان زكات بگ ،امبريپ يا«

  .»يپاك دار

  :ةيه در آين  است كلمة تزكيچن
    )۱۹: مرمي(  ﴾اً َزِكّياًغُالم﴿

  و 
    .)۷۴: الكهف(   ﴾َنفْساً َزِكيَّةً﴿

. باشد يم ينة رشد در مرحلة ثانينمودن زم در مرحلة اول و فراهم يانگر پاكيز بين
 مرد يم و اطاعت و بندگيباشد، ضمن تسل ياز اركان اسالم م يكياخذ زكات، كه  يحت

. ه استير و تزكيشگاه تطهيانسان در آزما قرارگرفتن :يمسلمان در مقابل خالق، به عبارت
و اتصال به پروردگار  يمانيا يايشدن از در رابي، تنها با سيقلب يافتن صفايچون 
 يت خدايهدا يكه مركز تجلّ يقلب :ن عمل قلب مؤمن استيدان ايم. ستير نيپذ امكان
ر يعه منشأ خخود و جام يافته، براي هيقلب تزك. و نقطه اتصال به پروردگار است يتعال
  .باشد يم
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ه ين كار تنها در سايساختن انسان است و ا يهم در راستا  فلسفه احكام و عبادت
ن رساله كوچك و يدر ا» استاد عمر اشقر«ن خاطر يبه هم. گردد يفراهم م» هيتزك«

ن ين چنيه نفس را ايه قرآن و سنّت راهكار و روش تزكيدر سا يپرمحتوا، با ارائه روش
   :ستان كرده ايب

  .مانيا ينيرياز ش يمند و بهره يمانياحالوت  - 1
 .سازد يفساد كه قلب و عقل را نابود م يها شهينمودن ر قطع - 2

 .ر استيپذ يمان همانند لباس كهنگيچون ا مان،يد ايتجد - 3

 .ات آفاق و انفسيات و تفكر در آينسبت به آ داشتن علم و معرفت - 4

 .دان عمليدر معلم  يريو به كارگ ياله يشناخت و معرفت نعمتها - 5

 .توبه و بازگشت از گناه و انجام عمل صالح - 6

  . ﴾َوإِنِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً ثُمَّ اْهَتَدى﴿
  .)۸۲ :طـه(

و  يكه دست از سركش يينفسها يذكر موت، قبر، حشر، جهنّم و بهشت برا  - 7
  .دارند يان برنميطغ
 يريكارگ و به يات قرآنياله كوچك و تدبر در آن رسينكه با مطالعة ايد ايبه ام
جاد شود، ما هم از خدا يا يداردالن انقالبيشده در درون ب هفتگانة ارائه يها روش

د و ما را هم از يت فرمايز عناينفس را به خوانندگان عز هيت و تزكيم كه تربيخواه يم
  ! نيآم. ديمند فرما ت بهرهينعمت هدا

  ني رب العالمهللا ن الحمدوآخر دعوانا أ
  يالمحمد رسول ابو

  1379مهرماه  12 



  مقدمه مؤلف
نمود و به  يياست كه ما را به اسالمِ مقدس راهنما ييحمد و سپاس سزاوار خدا

ه قلبها قرار داد ينش را عامل تزكيد و ديگر خود، به ما ارزش بخش تيهدا يسبب نورها
  .ديخود نفسها را منور گردان يو به نورها

ات پروردگار را ية رحمت است تا آيان مايجهان يكه برا يا دهيالم بر برگزدرود و س
پس رحمت و . اموزديدهد، و كتاب و حكمت را به ما ب» هيتزك«بر ما بخواند و ما را 

باد كه به  يكوكارش و كسانين ده و آلياران برگزين بر يبركات خدا بر او، و همچن
  .كنند يكرده و م يروياز آنان پ ييكوين

ب يگذارند، تهذ يآن م يرو به سو دهيپسند يو نفسها يعال يكه همتها يزين چيبهتر
ت نجات داده وبا يشرك، گناه و معص يهايه آنها است تا آنها را از آلودگيارواح و تزك

  .آنها بشتابد ياريشود به  يروح و روان م يموجب مبارككه  ييعلوم، گفتار و رفتارها
ن بوده ير دعوتگران و مصلحيبانگيت كه همواره گراس ينيت سنگين هم مسؤوليا
اند و  خدا بوده انامبرين را بر دوش گرفته، پيفه سنگين وظيهم كه ا ين كسانياول. است
اند و به  ه دادهيوه تزكين شيتر ن خدا به كامليلة ديخود را به وس يب نفسهاين ترتيبد

   :فرمودة قرآن
  ).١٥ -١٤: علىاأل( .   ىاْسَم َربِِّه فََصلَّ َوذَكََر * قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى

و نام پروردگار خود * زه دارد يشتن را پاكيكه خو يگردد كس يقطعاً رستگار م«
  .»كند يرا ببرد و نماز بگزارد و فروتن

  ).۹: الشمس(  . ﴾قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّاَها﴿
  .»اردزه ديشتن را پاكيگردد كه نفس خو ياب ميرستگار و كام يكس«

ت اهداف يتثب ياء برايامبران وانبيان بندگانش، پيخداوند شاهد و گواه است كه در م
انجام  يامبران بخاطر امر خداوند براين پيهمچن. اند ت بودهيو عبود ياو در اوج قلّة بندگ

  .اند گران اقدام كردهيه دياند به تزك كه جهت آن مبعوث شده يا فهيوظ
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: التوبة( ﴾...َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم﴿
۱۰۳(.  

، يشان را پاك داريله اين وسير تا بدياز اموال آنان زكات بگ!) غمبريپ يا(«
  .» ...يشان را باال ببريوا

لُِّمكُُم الِْكَتاَب كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُْم َرُسوالً ِمْنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيكُْم َوُيَع﴿
  .)۱۵۱ :البقرة(   .﴾َوالِْحكَْمةَ َوُيَعلُِّمكُْم َما لَْم َتكُوُنوا َتْعلَُمونَ

ات ما را بر شما يختم كه آيانتان برانگيرا از خودتان در م يغمبرين پيو همچن«
آموزد  يو حكمت را م) قرآن(دارد و به شما كتاب  يزه ميخواند و شما را پاك يم

  .»دياموزيد آن را بيتوانست يدهد كه نم ياد مي يزيو به شما چ

لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرُسوالً ِمْن أَْنفُِسهِْم َيْتلُو ﴿
َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ 

   .)۱۶۴ :آل عمران(   .﴾اللٍ ُمبِنيٍلَِفي َض
 يغمبريانشان پيمناً خداوند بر مؤمنان منّت نهاد و تفضّل كرد، بدانگاه كه در يقي«

زه يشان را پاكيخواند وا يات او را ميخت كه بر آنان آياز جنس خودشان برانگ
ش از آن در يآموخت، هر چند كه پ يم يشان كتاب و فرزانگيداشت وبد يم
  .»بودند يشكارآ ياهمرگ

 يتيه از چنان اهميتزك :توان گفت يامبران باشد، پس ميه نفس كار مهم پيحال كه تزك
د به آن يان، دعوتگران و مسلمانان بايژه مربيبرخوردار است كه هر مسلمان و به و

افته، حال و گفتار و رفتار خود را ي هيتزك يداشته باشند؛ چرا كه نفسها يت خاصيعنا
م يبر يش نمياز پ يم، كاريم نفس آلوده را اصالح كنيد و هر چند بكوشكنن ياصالح م
و  ياست كه تنها زرد يجسم يك نوع اصالح ظاهريشود  يب ميكه نص يتيوتنها موفق

ده شود و اگر يآن فهم يبرد بدون آنكه از درد و سرّ بال ين ميآن را از ب يپژمردگ
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ز يت معالجه شود، همة آن ظواهر نمار نهفته اسيكه در اعماق جان ب يو مرض يماريب
  .شوند يمحو و نابود م

شرور و  ير حالت انسانهاييرساند تغ ين مدعا را به اثبات ميكه ا يو بارز ينيمثال ع
ن گونه افراد، روح يمان در روح و روان ايگر در اثر جاافتادن ايبه عبارت د. فاسد است
ن است كه يا. شوند يل ميتبد ير و صالحكوكاين يافته و به انسانهايه يز تزكيو دل آنها ن

ن و يرا مصلحير است؛ زيتأث يب ياسالم يدر كشورها ياصالح يتهايشتر فعاليب
مان و نور قرآن يكه نفس، با ا يزمان. دانند يوه اصالح را نميگران، روش و ش اصالح

 افته و درستيده و عمل صالح خود را پاك كرد، اصالح يافت وبا گفتار پسنديه يتزك
  .شود يم

 ياسالم ي كنگره ها از يكيبود كه در  ييگردد، در اصل سخنران يم ميكه تقد يمطالب
م ين صورت تنظين كتاب به ايبحث را در ا. كه به آن دعوت شده بودم ارائه نمودم

  .نمودم
  .هيدان تزكياسالم در م يروش و برنامه اختصاص :كميبحث 

  .ه نفسيت تزكياهم :بحث دوم
دهد و آن  يه ميكه نفس را تزك يياز برنامة اسالم يياندازها ز به چشميدر بحث سوم ن

ما تقوا دهد و  يخواهم كه به نفسها يام و از خداوند م داشته يا د اشارهينما يرا اصالح م
ه داده است و صاحب و يكه نفسها را تزك ين كسيچون فقط او بهتر. ه بخشديآنها را تزك

  .مددكار نفسها است



  كميبحث 
  ه نفسهايت تزكيماه

را فراهم كرده تا مردم نفس  يا نهيش، زميكردن كتابها امبران و نازليبا ارسال پخداوند 
گردد كه  يق محقق مين طريه كرده و آن را اصالح كنند و آن هم تنها از ايخود را تزك

  .ت را در برابر خداوند به انجام برساننديفة عبوديوظ
آورند  يرا فراهم م يا نهيق زمين طريپردازند، از ا يه نفس خود ميكه به تزك يبندگان

ة يدر امر تزك يكار و كم يهمچنانكه كوتاه. بماند يتا نفس خود پاك و مطهر و نوران
  .گرداند ينفس، افتادن در ورطة فساد، نفس را آلوده، فاسد و تباه م

 يها گند و تعفن نفس يبون است كه يرحمت خداوند بر بندگانش ا يها از جلوه
گر را نداشتند و يكديشود وگرنه مردم توان معاشرت با  يد و متعفن پخش نميآلوده، پل

   :كو گفته است كهيشاعر چه ن. با هم ارتباط داشته باشند توانستند ينم
 حسن اهللا بناأقد 

  

 تفوح ا اليإن الخطا  
  

  .شود يگناهان برمال نم يكرده است، كه بو يكيخداوند به ما ن يبه راست
درود گفت و ا را پيدن يكه انسان زندگ يهنگام. گردد يده آشكار مين راز پوشيه االبت

پراكنند  يخوش خود را به اطراف م يافته بوي هيد، ارواح پاك و تزكيوارد عالم برزخ گرد
  .ندينما يو عطر خود را پخش م

روح عبد مؤمن (به ما خبر داده است كه  -صلى اهللا عليه وسلم-  حضرت رسول
ن مسكها و عطرها يشود كه همانند بهتر ياز آن بلند م يبدن خوش ياخراج از بوهنگام 
و مخصوص برده شود، در  يگاه معنويهرگاه روح مذكور توسط مالئكه به جا. است

ست؟ گفته ين روح پاك و مطهر كيكنند ا ياز مالئكه سؤال م ييها ن عبور دستهيح



 روش عملي تزكيه در پرتو قرآن و سنّت

 

12

كه نزد صاحبش محبوب بوده،  يين اسمهايبا بهتر. است يفالن رپس يروح فالن« :شود يم
  .1»زنند ياو را صدا م

د و آلوده به گناه و يا آنها را پليكه صاحبانشان در دن يا د و آلودهياما از ارواح پل
 يرا كه برا يشود و فرشتگان يگند و متعفن بلند م يبوها آنها اند، از ت نمودهيمعص

كشند و هنگام عبور،  يت مياذ يدگيندبو و گ يكنند، از بد يدا ميقبض آنها حضور پ
  .ندينما يت مير عبور را هم اذيگاه خودش، مالئكه مسيرفتن به جا يبرا

كند، آشكارشدن فساد و صالح ارواح  يكه خداوند بندگانش را حشر م يتازه هنگام
 يشود، نشانة پاك يكه از ارواح بندگان بلند م ييهر نوع بو. گردد يتر م ظاهرتر و واضح

ه خود را بر چهره صاحبش يكه صالح و فساد، سا يبه طور. ارواح است يلودگا آي
است و چهره  يافته درخشان و نوراني هيمان و تزكيباا يچهره صاحب نفسها. افكند يم

  .است ياه و ظلمانيآلوده، س يصاحب نفسها
    .﴾ْسَودَّةٌاللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمَوَيْوَم الِْقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى ﴿

  .)۶۰: الزمر(
 شانيد كه رويد يامت آنان را خواهيبندند، روز ق يكه بر خدا دروغ م يكسان«
  .»اه استيس

َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم ﴿
َوأَمَّا الَِّذيَن  *كُْنُتْم َتكْفُُرونَ أَكَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما 

  . ﴾اْبَيضَّْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ
  ).١٠٧ - ١٠٦: آل عمران(

                                                           
ف محمد يالرسول، تأل ايو كتاب وصا 18063 :ثيحد 365-364، ص 5مسند االمام احمد بن حنبل، ج . 1

  .224 :ق خالد عبدالرحمن العكيس با تحقيادر
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اه يشان سيو اما آنان كه روها. گردند ياه ميس ييد و روهايسف يي، روهايروز«
اند  دهيورز يكه م يكفراند؟ پس به سبب  مان خود كافر شدهيا بعد از اياست آ

د است، در رحمت خدا يشان سفيو اما آنان كه روها* عذاب را بچشند 
  .»ورند و جاودانه در آن ماندگارند غوطه

 *َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرةٌ  *إِلَى َربَِّها َناِظَرةٌ  *ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ ﴿
    ).٢٥ -٢٢: القيامة(  . ﴾َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ

و در * نگرند  يبه پروردگار خود م* شاداب و شادانند  يها در آن روز چهره«
دانند كه به بال و  يچرا كه آنان م* ده و عبوسند يدرهم كش ييها آن روز، چهره
  .»نديآ يگرفتار م يعذاب كمرشكن

نها آشكار بودن ارواح و فساد آ و معطر يات و قبل از آخرت، پاكيدر عالم ح يگاه
 رمعط ياند، بو دهيبه مرحله كمال رس يكه در عبادت و بندگ يياز آنها يبعض. گردد يم

 رت رسولحال حضهمچنان كه . كنند ياگرچه خودشان احساس نم. شود ياز آنها بلند م
  .ن بوديچن -صلى اهللا عليه وسلم-

دفن و از  بعد از يده است كه از اجساد شهدا هنگام شهادتشان و حتيبه تواتر رس
ست، بلكه از يتنها مختص به شهدا نه ين قضيا. بلند شده است يمعطر يشان بوهايقبرها

  .متصاعد شده است يين بوياز علماء مسلمان چن يقبر بعض
اند و  گران را گمراه كردهيث آنان كه گمراه بوده و ديبد از اجساد خب يهمچنانكه بو

كنند  يدا ميپ ين چنان وضعااز آن يكه بعض ييتا جا. شود ياند بلند م غرق در فساد شده
 يادياگرچه مدت ز. دادن و دفنشان را ندارند كانشان توان غسليدوستان و نزد يكه حت

  .نشده باشد ياز مرگشان سپر
ن نقش بسته يكنند، آثار گناه را كه بر چهره مرم يدا ميرت پينشان بصيكه در د يكسان

سخن و فساد اعمالشان داللت دارد، مشاهده  يديشان كه بر پلين سوگندهاياست، همچن
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شود، ظاهرتر از آن است كه ذكر شود؛  يم ميان ترسيكه بر چهره متق يآثار اكنند، ام يم
و نور را در چهره صاحبانشان رسم  ييباينان، آرامش، زيهستند كه اطم يرا آنها اثاريز
 ييما و نورهايبودن س يورانبودن نفس و ن يز در آخرت راضين آثار نيگاه ا جلوه. كنند يم

شدن در  ر حركت آنان و عبورشان از پل صراط و داخليمس يبخش ياست كه روشن
  .بهشت است

بندگان بارز و  يرا برا يساز و آلوده» هيتدس«و » هيتزك«عت مقدس اسالم، روش يشر
انگر يب - صلى اهللا عليه وسلم- امبريث پيات و احاديح آيبرجسته ساخته است و نص صر

ا عامل يكه  يبه طور. دارد يير بسزايمان تأثين است كه علم و اعمال ما در نفسهايا
كه امام مسلم در  يثيدر حد. باشند ينفس م يديو پل» هيتدس«ا عامل يه نفس و يتزك
ن آمده است كه يكند، چن يت ميروا -رضي اهللا عنه-  مانيفه بن يذحش از حيصح

   :ديفرما يم -صلى اهللا عليه وسلم- امبريپ
 ،فَأَيُّ قَلْبٍ أُْشرَِبَها ُنِكَت ِفيِه ُنكَْتةٌ َسْوَداُء ،ُتْعَرُض الِْفَتُن َعلَى الْقُلُوبِ كَالَْحِصريِ ُعوًدا ُعوًدا«

َتُضرُُّه  ى أَْبَيَض ِمثْلِ الصَّفَا فَالََوأَيُّ قَلْبٍ أَْنكََرَها ُنِكَت ِفيِه ُنكَْتةٌ َبْيَضاُء َحتَّى َتِصَري َعلَى قَلَْبْينِ َعلَ
 َيْعرُِف َمْعُروفًا َوالَ الَ ،َوالْآَخُر أَْسَوُد ُمْرَبادا كَالْكُوزِ ُمَجخًِّيا ،ِفْتَنةٌ َما َداَمْت السََّماَواُت َوالْأَْرُض

  .1»َما أُْشرَِب ِمْن َهَواُه ُيْنِكُر ُمْنكًَرا إِالَّ
. گردند يو تكرار م شوند يلحظه عارض م به ها به جوانب و اطراف قلبها لحظه فتنه«

در  يهر قلب. چسبد يشود و به هم م يرشته بافته م ر تارتار و رشتهيكه حص يهمان طور
در قلب نقش  ياهيلكه و خال س. شوند يها وارد قلب م رد، فتنهيها قرار گ معرض فتنه

ر تا كا. شود يان ميدرخشان در آن نما يا كه آن را رد كرد، لكه و نقطه يبندد و هر قلب يم
آن چنان درخشان و  يشوند، قلب يم ميرسد كه قلبها به دو قسم تقس يم ييبه جا

. ستيدر آن مؤثر ن يا چ فتنهين، هيدمانند سنگ سخت كه تا ادامه آسمان و زميسف

                                                           
  .231ث ي، حد150، ص 2، ج يح مسلم، امام نوويشرح صح. 1
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شناسد و نه  يم يشده كه نه معرف ر و سرنگونيمانند كوزه سراز ياه و خاكستريس يگريد
  .»هوا و آرزو وارد آن گردد يكه بر مبنا يزيمگر چ. كند يرا انكار م يمنكر

   :ديفرما يث، در كتاب خدا آمده است كه مين حديمصداق ا
  .)۱۴ :املطففني(﴾ كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ﴿
  .»شا را زنگ زده كرده استيشان دلهاياصالً كردار و تالش زشت ا! هرگز! هرگز«

م در نفس ما يده يكه آن را انجام م يم و اعماليه به آن اعتقاد دارك ييباورها يتمام
كه خداوند متعال آن را  ييرسد كه قلبها يم يير به جاين تأثيدارند و ا يير بسزايتأث
ا يرد يم يم! داده ي، رحمت و توبه قرار ميمان، مهربانيشه، آرامش، ايگاه عقل، انديجا
   :شود و به فرمودة قرآن يض ميمر

    .)۱۷۹: ألعرافا(   ﴾ُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بَِهالَ﴿
  ».فهمند يدارند كه بدانها نم ييآنها دلها«

    .)۲۴ :حممد(  ﴾ أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها﴿
  .»اند؟ زده يا ژهيو يقفلها يينكه بر دلهايا ايشند، ياند يا دربارة قرآن نميآ«

    .)۴: الفتح(  ﴾ الَِّذي أَْنَزلَ السَِّكيَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِنيُهَو ﴿
  .»... نان خاطر داده استيمؤمنان آرامش و اطم يخدا است كه به دلها«

    .)۱۴: احلجرات(   ﴾َولَمَّا َيْدُخلِ الِْأَميانُ ِفي قُلُوبِكُْم﴿
  .»... افتهين هتان رايمان به دلهايهنوز ا«

    .)۲۷: احلديد(   ﴾ي قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً َوَرْحَمةًَوَجَعلَْنا ِف﴿
را  يت سختيروان او رهبانيم، پيمهر و عطوفت را قرار داد يسيروان عيدر دل پ«
  .»د آورنديپد

    .)۳۳: ق(  ﴾ َوَجاَء بِقَلْبٍ ُمنِيبٍ﴿
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  .»ديايب) به محضر او(كار  توبه يبا دل«

رسد كه قادر به  يم ييرند و كار به جايم يا ميوند، ش يض ميقلبها مر ي، گاهيآر
 يم و خالين صورت قلب سليدر ا. ستنديآن خلق شده است، ن يكه برا يا فهيانجام وظ

  .نور و درخشش يا، دوميشرم وح ياول :گردد ياز امراض به و صفت متصف م
ْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن أََوَمْن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه ُنوراً َي﴿

  .)۱۲۲: األنعام( ﴾َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِجٍ ِمْنَها
فرا راه او  يم و نوريا بوده است و ما او را زنده كرده يا كه مرده يا كسيآ«

است كه به  يمانند كس. رود يان مردمان راه ميم كه در پرتو آن، ميا داشته
  .»ديايرون بيتواند ب يها نم يكيها فرو رفته است و از آن تار يكياردر ت ييگو مثَل

عليه - ميچنان كه حضرت ابراه. م استيهمان قلب سل ين قلب زنده و نورانيا
   :ديفرما يم - السالم

. ﴾بِقَلْبٍ َسِليمٍ َمْن أََتى اللََّه إِالَّ * َبُنونَ َيْنفَُع َمالٌ َوالَ َيْوَم الَ *ُتْخزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ  َوالَ﴿
    ).۸۹ - ۸۷: الشعراء(
كه اموال  يآن روز* شوند  يخته ميكه برانگ يو مرا خوار و رسوا مدار در روز«

  .»شگاه خدا آمده باشديكه با دل سالم به پيبلكه تنها كس* رساند  ينم يسود

   :ديفرما يقلبها م يضيو خداوند در مورد مر
    ..)۱۰: البقرة(  ﴾ ُم اللَُّه َمَرضاًٌض فََزاَدُهِفي قُلُوبِهِْم َمَر﴿
  ».بخشد يم يشان را فزونيا يمارياست و خداوند ب يماريشان بيدل دلها«

 يگر نور قرآنيكند و د ينا ميكند، و قلب را كور و ناب يدا ميمرض قلب شدت پ يگاه
   :ش قرآنيبه فرما. دهد يرا از دست م

  ﴾ْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِفَإِنََّها ال َتْعَمى الْأَْبَصاُر َولَِك﴿
  .)۴۶: احلج( 
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ها  نهيدرون س ين دلهايگردند، بلكه ا يستند كه كور مين چشمها نيچراكه ا«
  .»شوند ينا ميهستند كه ناب

كه  يبرد، و نه از شرّ يكه به آن امر شده نفع م يريانسان نه از خ يطين شرايدر چن
   :گردد و به قول قرآن يق كور وكر مينسبت به حقاده، بلكه ياز آن برحذر گرد
  .)۳۹: األنعام(   ﴾َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا ُصمٌّ َوُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت﴿
  ».هايكيدارند كرانند و الالنند در تار يب ميات ما را تكذيآنان كه آ«

ْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم آذَانٌ لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن ال ُي﴿
  ﴾ال َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ

  .)۱۷۹: ألعراف( 
نند و يب يدارند كه بدانها نم ييفهمند و چشمها يدارند كه بدانها نم ييآنان دلها«

نند و بلكه ينان همسان چهارپايا. شنوند يدارند كه بدانها نم ييگوشها
  .»خبر هستند ينان واقعاً بيا. ترند سرگشته

انگر مرگ قلب است؛ چراكه خداوند قلب را خلق يب يم قرآنين حالت در مفاهيا
ر را دوست داشته باد يرد و تدبر كند و با آن خيد، عبرت بگيكرده است كه با آن تفقّه نما

پس هرگاه احوال قلب . زان باشديشته و از آن گرو به آن امر كند و شرّ را ناپسند دا
را كه در اصل، به خاطر آن خلق شده انجام نداد، آن قلب در  يا فهيدگرگون شد و وظ

  .مرده است يم قرآنيمفاه
 يير بسزايم، در نفس ما تأثيده يكه انجام م ينكه معتقدات و اعماليپس با توجه به ا

خود را اصالح  يا امر فرموده است كه نفسهابه م – يتبارك وتعال –دارند، خداوند 
و » هيتزك«، اصالح نفس يدر مفهوم قرآن. مييم و در راه آن مجاهدت و تالش نمايكن
  .شود يده مينام» هيتدس«كردن آن،  تباه
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ن خاطر خداوند سهم قابل اخراج يبه هم. شي، رشد و افزايپاك يعنيه در لغت يتزك
چون سبب . ده استينام» زكات«ده، يواجب گرد از ثروت را كه بر مال فرد مسلمان

در  –ة نفس يتزك. باشد يكننده م ر پرداختيه و تطهيش آن و تزكيرشد مال و  افزا
كنند و  يكه در نفوس نفوذ م يق پاك كردن نفس از فسادياز طر –اصطالح شرع 

ده يپسند ر وين كار هم با انجام امور خيا. رديگ يها انجام ميكيپرورش آن با حسنات و ن
  .كند يدا ميمان به خداوند تحقق پيها و منكرات و اياز زشت يو خوددار

 يا بهيكه خود را موافق با قانون خدا پاك نموده است، نفس ط يا افتهي هينفس تزك
در مقابلِ . باشد يستة اجر و ثواب آخرت ميده و شايصفات پسند يراااست كه د

ساد آن به و ف يدينفس، پل يمراد از آن آلودگشود و يبه كار برده م» هيتدس«، »هيتزك«
  .ت استيسبب گناه و معص
انسان، در گرو  يعت را اعالن كرده است كه فالح و رستگارين واقيقرآن بارها ا

گانة  هفت يسوگندها. باشد ية نفس ميو  اسارت او در اثر تدس ية نفس، و گرفتاريتزك
   :استقت ين حقيت ايل بر اهميخداوند در سورة شمس دل

 *َوالنََّهارِ إِذَا َجلَّاَها  *َوالْقََمرِ إِذَا َتلَاَها  *َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها ﴿
َوالْأَْرضِ َوَما طََحاَها  *َوالسََّماِء َوَما َبَناَها  *َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشاَها 

فْلََح َمْن قَْد أَ *فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها  *َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها  *
    ).۱۰ -۱: الشمس(  . ﴾َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها *َزكَّاَها 

و سوگند به ماه بدانگاه كه از پسِ *  د و سوگند به پرتو آنيسوگند به خورش«
گر  د را ظاهر و جلوهيو سوگند به روز بدانگاه كه خورش* د يآ يد برميخورش

و سوگند به * پوشاند  يم د رايو سوگند به شب بدانگاه كه خورش* سازد  يم
ن را پرت ين و به آن كه زميبه زم و سوگند* ه آنكه آنرا ساخته است آسمان و ب
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و سوگند به * ده است يكرده است و غلطانده است و پهن نموده است و گستران
سپس به او گناه و * و به آنكه او را ساخته و پرداخته كرده است  ينفس آدم

ش را يگردد كه نفس خو ياب ميرستگار و كام يكس* را الهام كرده است  يتقو
شتن را پنهان يگردد كه نفس خو يد و ناكام مينوم يو كس* د يرايزه دارد و بپيپاك

  .»ديااليبدارد و پبوشاند و ب

   :ديفرما يگر ميد يدر جا
    ).١٥ -١٤: األعلى(. ﴾َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى *قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى ﴿
و نام پروردگار خود * زه دارد يشتن را پاكيكه خو يگردد كس يقطعاً رستگار م«

  .»كند يرا ببرد و نماز بگزارد و فروتن

فرعون روانه نمود  يرا به سو -عليه السالم-  يكه خداوند حضرت موس يهنگام
   :ن فرموديچن

 *نْ َتَزكَّى فَقُلْ َهلْ لََك إِلَى أَ *اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ﴿
  ).١٨ -١٧: النازعات(   .﴾َوأَْهِدَيَك إِلَى َربَِّك فََتْخَشى

از  يل داريا ميبگو آ* ه است دان كريو طغ يفرعون كه سركش يبرو به سو«
كند  يپروردگارت رهبر يو تو را به سو*  يرها و پاك گرد يآنچه در آن هست

  .»يمناك گرديشناك و بيتا تو اند

وة اصالح و يكند، روش و ش ية نفس و اصالح آن امر ميبه تزككه اسالم  يهنگام
را » روح«است كه خداوند  يه تا حديت تزكياهم. ان نموده استية نفس را هم بيتزك
   :ده استياز صفات قرآن نام يكي

َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروحاً ِمْن أَْمرَِنا َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكَتاُب ﴿
 .﴾ِأَميانُ َولَِكْن َجَعلَْناُه ُنوراً َنْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَناَوال الْ

    .)۵۲: الشورى(
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را  جانز به فرمان خود يم به تو نيا كرده ين را وحيشيغمبران پيهمان گونه كه پ«
كن ما قرآن را يمان كدام، وليست و ايكتاب چ يدانست يم تو كه نميا كرده يوح

م يش را بخواهيم كه در پرتو آن هر كس از بندگان خويا هنمود يمينور عظ
  .»ميبخش يت ميهدا

كه » روح« يكي :ف كرده استيرا به دو صفت بارز توص يه وحين آيخداوند در ا
 يكيبرندة ظلمت و تار نيكه از ب» نور« يگرينگهداشتن قلب است و د ات و زندهية حيما

ت يلة كتاب خود هدايآنان را به وس كه ين خاطر خداوند دربارة كسانيبه هم. است
   :ديفرما ينموده م

أََوَمْن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه ُنوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن ﴿
    .)۱۲۲: األنعام( ﴾َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِجٍ ِمْنَها

م يا فراراه او داشته يم و نوريا نده كردهبوده است ما او را ز يا كه مرده يا كسيآ«
در  يياست كه به مثَل گو يرود مانند كس يان مردمان راه ميكه در پرتو آن م

  .»ابديرون بيتواند ب يها نميكيو از آن تارها فرورفته يكيتار

كه  يهنگام. ت شود حالت مرده داردياسالم هدا يهايينكه به راهنمايانسان قبل از ا
ارواح  يقرآن به منزلة روح است برا. رديگ يات مياو آمد، قلبش ح يه سوب) قرآن(حق 

لة آن حق را از باطل و يبه وس. بخش يبخش است و هم روشن اتيانسانها، چون هم ح
گر خداوند، قرآن را شفابخش امراض يد ييدر جا. ميده يص مير را از شرّ تشخيخ

   :ديفرما يكند و م يم يف و معرفيقلوب توص
: االسراء( ﴾زِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِنيَوُنَن﴿
۸۲(.    

قلبها و رحمت مؤمنان  ية بهبوديم كه مايفرست ياز قرآن را فرو م ياتيما آ«
  .»است
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قَْد َجاَءْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما ِفي الصُُّدورِ َوُهدًى ﴿
    .)۵۷: يونس(  ﴾ لُْمْؤِمنَِنيَوَرْحَمةٌ ِل

ها  نهيكه در س ييزهايچ يبرا يو درمان يشما اندرز يپروردگارتان برا ياز سو«
  ».مؤمنان است يت و رحمت براياست آمده است و هدا

  
  شود يكه قلب به آنها مبتال م يامراض

  :اند ن امراض به دو دستهيا
  ) يشك و بدگمان(مرض شبهه  -1

رو  ا فروع آن است روبهين ياز اصول د يكه متعلق به اصل يا بههاز مردم با ش ياريبس
و كتاب  يم قرآنيكه از مفاه يكس يالبته در قرآن راه كشف و حل شبهه برا. هستند

شفابخش امراض  يقرآن دارو يمحتوا. مند بوده باشد وجود دارد خداوند بهره
شه انسان را به يندن مرض در قلب مستقر گردد، تصور و ايا است و هرگاه »شبهات«

  .كشاند يفساد م
  مرض شهوت -2

   :ديفرما يچنانچه خداوند م
  .)۳۲: األحزاب(. ﴾فَال َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي ِفي قَلْبِِه َمَرٌض﴿
ماردالن چشم يد كه بيد، صدا را نرم و نازك نكنيزگار باشيد پرهيخواه ياگر م«

  .»طمع به شما بدوزند

ن نوع از امراض به يا ياست و شفا ية باال، مرض شهوانياز مرض در آكه مراد 
  .باشد يم يدات قرآنياز پند و اندرز و بشارت و تهد يمند لة بهرهيوس
اساس فاسدبودن  –مرض شبهه و شهوات  يعني – يقلب يهايمارين دو نوع از بيا

ت و نجات در دهمچنان كه اساس سعا. ا و آخرت استياو در دن يانسان و شقاوتمند
اند و  شان از طرف پروردگار آوردهيق و باور به رسول خدا و آنچه ايا و آخرت، تصديدن



 روش عملي تزكيه در پرتو قرآن و سنّت

 

22

فرموده  يشان نهياز آنچه كه ا يا خوددارياطاعت از او در آنچه كه به آن امر فرموده و 
  .باشد ياست، م
  .رو در انسان استيها، وجود دو نيمارين بيسرّ ا

اند علم  سبت به آنچه خدا و رسولش به او آموختهفكر ن :قوة درك و تفكر -1
 .برد ين ميكنند از ب ين جنّ و انس به او القا مياطيرا كه ش يكند و شبهات درون يدا ميپ

درون از  يابند، اگر صاحب نفس جهت مداوايدر نفس انسان راه  ين شبهاتيهرگاه چن
ن ياو را از ب يو فكر يلمع يرويد، نيكند استفاده ننما يكه فساد را دفع م يعلم اله

  .برند يم
ت، يمانند ن .رديگ ياراده و محبت و آنچه از آن سرچشمه م يروين - 2

ر يجه مسيگردد در نت يمآلوده  ينفسان يو آرزوها يچون ارادة انسان با هو. عزم و عمل
ت او را متوجه يكند و تالش و جد ير داده و عزم و ارادة او را سست مييدرست را او تغ

 يد و براينما يم –كه الزم است در راه آن تالش كند  – ير از اهداف اصليغ يهدف
د محتاج يت خود را خالص نمايقدم باشد و قصد و ن ر حق ثابتيآنكه انسان در مس

ن انسان و يب  كه مانند پرده –را  يشهوان يروهايق نين طريمبارزه با نفس است تا از ا
  .رديش گير كمال را در پيدر پرتو عبادت، مسدفع كند و  –اند  خدا به وجود آمده

اراده و  يروين جنّ و انس؛ كه نياطينات شيا تلقياز نفس است،  يا ناشيشبهات 
هرگاه انسان، در جهت معالجه درد و امراض شبهات . كشاند يمحبت را به فساد م

  .دكشان يم يسرعت عمل نداشته باشد، شبهات نفس، قلب و عقل او را به فساد و تباه
رو ين نيا ير درست عمل است و امراض شهوانيكنندة مس نييتع» قوة اراده و محبت«

آنچه كه دوست دارد  ينفس به سو يطين شرايكشانند در چن يرا منحرف كرده و فساد م
  .گردد يل ميمتما) ،...از جمله مقام، منصب، اموال و (
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را از آنچه كه خداوند از كنترل نكند و آن » يتقو« يرويان نفس خود را با نيهرگاه م
ده ينشش به فساد كشيرود، ب ين مياش از ب اراده يست بازنگرداند، استوارين يآن راض

  .گردد يغرق م يش در گمراهافشود و اهد يم
» يكين«كند و از  يدا ميل پيآن تما يرا دوست دارد و به سو» شرّ« ين حالتيدر چن

م خداشدن و اطاعت از يه با آن امراض، تسلتنها راه چاره و مبارز. زان استيزار و گريب
  .1ن استيه هم هميگانه راه اصالح و تزكياو و رسولش است و 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتجِيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ﴿
َوأَنَُّه إِلَْيِه  ُيْحيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيُحولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه

    .)۲۴ :ألنفالا(  . ﴾ُتْحَشُرونَ
كه  يد هنگاميغمبر او را قبول كنيد و دستور پيريفرمان خدا را بپذ! مؤمنان يا«

ان يد كه خداوند ميبخشد و بدان يدعوت كند كه به شما زندگ يزيشما را به چ
سبحان  يشگاه خدايد كه همگان در پياندازد و بدان يم ييانسان و دل او جدا

  .»يدشو يگرد آورده م

                                                           
 يا به گونه يه عمليتزك. را بداند يه قوليو تزك يه فعلين تزكينجا دوست دارم كه خواننده، فرق بيدر ا. 1

كردن آن است كه توسط  ك كردن نفس و مبار گردد و آن هم به سبب پاك يدهنده آن مدح م است كه انجام
است كه از آن صحبت به عمل آمد و  ين روشه هماين نوع تزكيكند وا يدا ميمان و علم صالح تحقق پيا

  .ميان كردين مورد بيروش اسالم را در ا
خود  يت و تقواين است و فرد از صالحمحور آ يد شخصيف و تمجياست كه تعر يه قولينوع دوم تزك

َولَْوال فَْضلُ اللَِّه ﴿ :ديفرما ين ميه مذموم است و خداوند چنين نوع تزكيآورد ا يصحبت به عمل م
اگر فضل و «، )۲۱: النور( ﴾لَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَى ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبداً َولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُءَع

ه يرا بخواهد تزك يد اما خداوند هر كسيگرد يه نمياز شما هرگز تزك يرحمت خدا شامل شما نبود احد
  .»كند يم
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  بحث دوم
  ياز روش اسالم در اصالح نفس بشر يانداز چشم

ت نفس ياصالح و ترب يرا برا ييده روشهايانسان چه در گذشته و چه در حال كوش
ر ييرا تغ ير قانون الهيد، مسيكه قانون خداوند بر آنان نازل گرد يكسان. ديوضع نما

را به عذاب انداختند و به دنبال  نفس، جسم خود اصالح يبرا يگريافراد د! دادند
 يو روح يمعنو يدن به بعديبخش يبار تعال مشقت يض و ناتوان و تالشهايتجارب مر

سرگردان  ينفسان يگر در توفان شهوات و افتادن به دنبال آرزوهايد يا افتادند و عده
  .شدند

است كه نفس  يتنها راه ن روشيرا ايماند؛ ز يم ين راستا تنها روش اسالم باقيدر ا
و  يستند و گرسنگان روحيش نيب يگر سرابيد يروشها. كند يه ميرا اصالح و تزك

  .كند يد ميرا ناام يتشنگان قلب
را  يزيدان چين ميگران در ايها و دييدگاه تصوف، فالسفه و تالش بودايروش و د

چه كه در از آن ياريبس. ر و قابل ذكر باشديت ثابت نكرده كه چشمگيبشر يبرا
از افكار و  يا جز مجموعه يزيده است چين گرديد به عنوان برنامه تدويجد يروانشناس

كه  يكه هر گاه مسلمان يبه طور. ستيرند و در نزاع هستند، نيكه با هم درگ ياتينظر
ند يب يافته است، به افكار مذكور بنگرد ميت يقرآن و سنّت هدا يهاييبا توجه به راهنما

  .كند ياز مين يدهد و نه او را ب يفكار نه انسان را پرورش مكه آن گونه ا
ن باره تها روش اسالم است كه خداوند يموجود در ا يها ان روشها و برنامهيدر م

ر روشها و مكاتب يان سايآن در ماصالح نفوس انسانها وضع كرده و  يمتعال آن را برا
آن شوند،  يابيموفق به دست هرگاه بندگان خداوند. ر كرده استينظ يتنها و ب يبشر
از  يخواهم مختصر يحال م. باشد ير مينند كه ثمرة آن پاك، مبارك و پرخيب يم

ن عالئم از يا اثبات يبرا. ان كنمين روش و برنامه را بيا ياندازها و چشم يها نشانه
  :ام ام استفاده نموده افتهيل كتاب و سنّت كه از آنها اطالع يدال
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ش ية آن آرامش و آسايكه انسان در سا يقت سعادت بزرگيقرآن و سنّت، حق - 1
 يهاير خود با سختينكه در راه و مسيرغم ا يعل. ان كرده استيانسانها ب يابد براي يم

دن به آنچه كه خداوند از او يبخش تحقق يرو برايشود با تمام توان و ن يرو م روبه
نفوس تنها به سبب  هيه كه تزكپروردگارمان به ما آموخت. زند ين باال ميخواهد آست يم

نه را فراهم يبر آن زم يداريخدا و قرآن ممكن است و استقامت و پا يهاييراهنما
  .ل گردديآخرت نا ا ويآورند كه انسان به سعادت دن يم

گرفتن از خوردن،  ا با سبب لذتيكند كه سعادت در دن ين گمان ميچن يا عده
گاه، يسعادت را در ثروت، مال، مقام، جاابد و ي يدن تحقق ميپوش دن و لباسيآشام

چنانچه . كنند يح حسب و نسبت جستجو ملبا افراد صا يآنچنان يها قدرت، ازدواج
كه آنان  يزيشود كه چ يدر حال آنها بنگرد، متوجه م يرت و آگاهيده بصيبا د يكس

انواع وانات در يوانات وانسانها هستند و در واقع سهم حيان حياند مشترك م ثابت كرده
  .شتر از سهم بشر استيذ بيلذا

دا كند، يپ يا به آنها دسترسيكه ممكن است انسان در دن يبزرگ ياه نعمت يبه راست
ه يمان بر قلب سايهرگاه ا. خته باشديمان آميرد كه با نشاط ايگ يسرچشمه م ياز قلب

از آن  ييايو دن يذ موقتيخبران به سبب لذا يكه غافالن و ب ييها قت نعمتيافكند، حق
طال و «از » گل«هستند كه با انتخاب  يآنان همانند كسان. ابدي ياند درم جسته يدور

ح يترج» قصرها«را بر سكونت در » قبرستان«ند و سكونت در يجو  يم يدور» جواهرات
  .دهند يم

ال، وطن و اموال آنها را از ياند اهل و ع افتهيرا در يمانيا ينعمتها ينيريكه ش ييآنها
 يرسد كه جا، مال و اوالد را در راه كس يم ييو كار به جا. دارد ينم باز يمانيا يانعمته

اش شعار  نهيزه در سين هنگام فرورفتن نياز مؤمن يكيچنان كه . كه دوست دارد فدا كند
   :ديگو يدهد و م يسر م يرستگار
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  .1)فزت ورب الكعبة(
  ».به پروردگار كعبه رستگار شدم«
شتابد با سرودن  يدشمن م يده، و جان بر كف به سويبخش اتش ارزشيبه ح يگريد
   :ديگو يدن به بهشت در شتاب است و ميرس يبرا يشعر

 ر زادياهللا بغ يلإركضا 
  

 وعمل معاديال التقإ  
  

 ياهللا فيوالصبر عل  
  الجهاد

  

  

به جز تقوا و عمل آخرت و صبر در . ستيخدا بدون توشه ممكن ن يحركت به سو
  .ر جهاديمسراه خدا در 

ان، ياگر فرمانروا« :ديگو يافته است ميمان را يوحالوت  ا ينيريكه ش ياز كسان يكي
ر به جانمان يشدند، با شمش يم آگاه ميا حاكمان و پسران آنان بر آنچه ما به دست آورده

در آن  يگذرد كه سرور و شادمان يبر قلب م يلحظات« :ديگو يگر ميد يكي. »افتادند يم
شود و در آن  يم يبر من سپر ياوقات يبه راست« :ديگو يم يگريو د .»ديآ يدرم به اهتزاز

 ين حالتيم چنانچه اهل بهشت چنيگو يشوم و م يلحظات چنان مسرور و شادمان م
  .»دارند يپاك و مبارك يداشته باشد، واقعاً زندگ

 - لمصلى اهللا عليه وس- را در مورد فرموده حضرت محمد يم كالم باارزشيابن الق
   :ديفرما يان فرموده كه ميب

  .2»ينيسقيو طعميني أظل عند ريب ئتکم، إينيلست که إين«

                                                           
  )مترجمان. (بوده است –وجهه  اهللا كرم – ين شخص، حضرت عليا. 1
  ).مترجمان( 1962ث يحد يح بخاري، صح1104ث يح مسلم حديصح. 2
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راب يدهد و س يمة پروردگار هستم كه مرا طعام ير سايستم، من زيمن مانند شما ن«
  .»كند يم

-  حضرت يروح يث به سرور و شادمانين حديرا در ا» اسقاء«و » اطعام«م يالق ابن
دارند،  يعيگاه رفيكه جا يير نموده است كه از لذائذ نعمتهايتفس - صلى اهللا عليه وسلم

  .باشد يمند م بهره
 يث فوق معنايدر حد» اسقاء«و » اطعام«بودند  يرا كه مدع يم گفتة كسانيالق ابن

ن ين باشد در اياگر چن :ديگو يباشد، مردود شمرده و م يدن ميخوردن و نوش يقيحق
. ماند ينم يفرق -صلى اهللا عليه وسلم- امبريو پ - همرضي اهللا عن-  بان اصحايصورت م

  .دن با آنان مشاركت داشتيچون در خوردن و آشام
آوردن خواستة  شتر مردم هرگاه بر اثر به دستيب :ديگو ين باره ميم در ايالق ابن

ا به خاطر از يشود  يره ميشان چ بر قلب يا حالت سرور و خوشحاليموردنظر 
. كنند يم يدن خودداريشوند از خوردن و آشام ين مين و غمگمحزو يدادن مطلوب دست
خورند و اصالً  يرا نم يزيكنند كه چ يم يرا سپر يياز عاشقان روزها يكه بعض ييتا جا
  .دن ندارنديخوردن و نوش ياشتها

   :كو گفته است شاعريچه ن
  است در نفس ياد تو داستاني

  دارد يدن و كسب توشه باز ميكه نفس را از نوش
  مند وجود دارد كه نفس از آن بهره يدر صورت تو نور
  .است در گردن نفس يسمانيو كالم و گفتة تو ر

  كند، روح رفته يت از رنج سفر و دوريهرگاه شكا
  .رسان باشد كند تا روز مالقات سالم يروشمار
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است كه قلبها و عقلها را فاسد و نابود  يفساد يها شهينمودن ر روش دوم قطع - 2
 يبكاريو فساد و فر يطانيش يها ن خاطر به ما امر شده در مقابل وسوسهيبه هم .كند يم

  .مياو به خدا پناه ببر
  .)۸۳ :مرمي(  .﴾أَلَْم َتَر أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن َتُؤزُُّهْم أَّزاً﴿

سخت  م تا آنان رايا كافران فرستاده ين را به سوياطيكه ما ش يدان ينم« 
  . »ت كننديزاند و اذيبرانگ

  .ك كنديآنها را تحر يعني
به قلب و روح ما، به ما امر  يطانيو منع از نفوذ و فساد ش يريجلوگ يپروردگار برا

  .ميكرده كه به او پناه ببر
  )۹۸:النحل(  ﴾فَإِذَا قََرأَْت الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ﴿
  .»د به خدا پناه ببرروطان مطياز ش يدگاه قرآن را تالوت كرپس هر«

َوأَُعوذُ بَِك َربِّ أَنْ  *َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطنيِ ﴿
    ).٩٨ - ٩٧: ؤمنونامل(  . ﴾َيْحُضُروِن

و * دارم  يان در پناه ممياهر يها شتن را از وسوسهيپروردگارا خو :بگو«
  .»ندينكه با من گرد آيدارم از ا يپناه تو مشتن را در يخو

ِمْن َشرِّ  *إِلَِه النَّاسِ  *َمِلِك النَّاسِ  * قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ﴿
ِمَن الْجِنَِّة  *الَِّذي ُيَوْسوُِس ِفي ُصُدورِ النَّاسِ  *الَْوْسَواسِ الَْخنَّاسِ 

    .﴾َوالنَّاسِ
به معبود  * به مالك و حاكم مردمان* ن برم به پروردگار مردما يپناه م :بگو«

است كه در  يريگ وسوسه* رود  يكه واپس م ييها از شرّ وسوسه* مردمان 
  .»پردازد يمردمان به وسوسه م يها نهيس
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سازد قرائت قرآن  يم يد و مكرش را خنثيكند، ك يطان را دور ميكه ش يزين چيبهتر
-  امبر خداين خاطر پيبه هم. است) ناسسوره فلق و (ن يو معوذت يالكرس هيآژه يو به و

را در شب، هنگام خواب  يالكرس هيآ يبه ما خبر داده كه هر كس - صلى اهللا عليه وسلم
آن را در صبح تالوت كند تا  يشود و هر كس يك نميطان به او نزديبخواند تا صبح ش

  .طانياست در مقابل ش يماد خدا سنگر محكيذكر و . گردد يك نميشب به او نزد
طان يو اطاعت خداوند مهربان انسان را از شرّ ش ير بندگيانسان در مس يداريپا

  .دارد يمحفوظ م
    .)۴۲: احلجر( ﴾إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ﴿
  .»يبر بندگان من ندار يچ گونه تسلط و قدرتيه )شيطان( گمان تو يب«

توجه و لطف خداوند مهربان الفاصله به بندگان خدا برساند، ب يبيطان آسيهرگاه ش
  .سازد يطان را باطل ميد و مكر شيشامل حالشان گشته و ك

إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَإِذَا ُهْم ﴿
    .)۲۰۱ :ألعرافا(. ﴾ُمْبِصُرونَ

افتند و  ياد ميشوند به  ين مطاياز ش يا  كه گرفتار وسوسه يزگاران هنگاميپره«
  .»گردند ينا ميب

 يكه صاحبش را به سو ينفس :نفس اماره است يشة فساد، نافرمانيالزمة قطع ر
د با اهل شرك و يانسان با. خواند يم و انحراف از راه راست فرا يت و سركشيمعص

 ياديز يكيزدع امر و فرمان آنان نباشد و از ارتباط و نيده و مطيگناهكاران مخالفت ورز
 ياسالم و فرمانبردار يآنان را به سو كه بخواهد يورزد؛ مگر زمان يبا آنان خوددار

اد با آنان قلب را به فساد يچون، معاشرت ز. خداوند بخشنده مهربان دعوت كند
د، يرس فرا ين اسالميار شرك به سرزمين خاطر دستور هجرت از ديكشاند و به هم يم
  .ديت صادر گرديناه و معصاز معاشرت با اهل گ ينه
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د ياسالم توح. خالق استوار است يو عمل يد علميدر اسالم بر توح» هيتزك«اساس 
د قلب، احساسات عمل خود را دور آن بچرخاند يقرار داده كه انسان با يخالق را محور

ك يگردد و علم و عمل در  يم يكيات يانسان و ن يها ب تمام غم و غصهين ترتيو بد
ن هم يماند و ا ينم يباق يو تناقض يچ گونه دوگانگيجه هيرد و در نتيگ ير مراستا قرا

ك منظومه واحد يده، علم، هدف و تالش او در ينشانه قرارگرفتن انسان فهم و عق
  .باشد يم

را كه در صورت  يتياوضاع و محدود ي، بديزان سختيم يان زندگيانسان در جر
ن است كه اعتقاد يا. ابدي يشود، درم ير او ميبانگيعلوم و اهداف و تصرفات گر يدوگانگ
ر حركت يگرداند و مس يم يكيجه را يانسان مسلم هدف و نت يدخالق، در زندگيبه توح

ن مطلب را يشتر ايح بيتوض. كند ير همگون مينظ يع و بيبد يهدف و مقصد را به طرز
  .ام ان كردهيب» اةيد محور الحيالتوح«بنام  يا در رساله

مان همانند يچون ا. د كننديمانشان را تجديخواهد كه دائماً ا يروانش ميز پاسالم ا - 3
اند و دست  ن بودهيچن -صلى اهللا عليه وسلم-  امبريپ يصحاب. رديپذ يم يلباس كهنگ

   :گفتند يگر ميگرفتند و به همد يگر را ميهمد
  .ذكران اهللايجلسان فيف .»تعال نؤمن ساعة«
  .»كردند ينشستند و ذكر خدا م ي، م»ت بخشيمبه ايمان خود زياد يا ساعتيب«

 يد، معلوم ميآ يبرم -صلى اهللا عليه وسلم- يث نبويو احاد يات قرآنيچنانكه از آ
مان يادكردن اين امر ما را به تالش در راه زيو نقصان است و ا اديمان قابل ازديشود كه ا
  .دارد يمان واميشمردن ا از نقص و كوچك يريو جلوگ

صالحان هرگاه قلبشان دچار . مان، قساوت قلب استينمودن ا فيضع ياه از نشانه
ح و مطالعه يافت پند و نصايشتافتند تا با در يماهل علم  يد، به سويگرد يقساوت م

ان، نسمان اين حافظان اياز بزرگتر يكي. نديه نمايابند و قلبشان را تزكي يترق يات قرآنيآ
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مان بر انسان دوام داشته باشد و انسان يا خداست تا نعمت يآوردن به سو يدرست رو
  .مند باشد مان بهرهياز ا

د كه چگونه انسان پروردگارش را دعا يدقت كن) سوره فاتحه(الكتاب  در فاتحه
   :خواهد يت ميكند از او هدا يكند و هر بار كه آن را تكرار م يم

    .)۶ :الفاحتة(  ﴾اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيَم﴿
ه آنها را يارواح، اصالح و تزك يسبب مبارك – يتبارك و تعال –به خداوند  بردن پناه
  .كند يفراهم م

   :ديفرما يم -صلى اهللا عليه وسلم- همچنانكه حضرت رسول
  . »أَْنَت َوِليَُّها َوَمْولَاَها ،َوَزكَِّها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها ،َتقَْواَها وَسناَفُاللَُّهمَّ آِت ُن(

، يدهنده هست هين تزكيه ده كه تو بهتريارواح ما را تقوا بخش، آن را تزك! راپروردگا
  .»يبان آن هستيتو صاحب و پشت

شه در حال ياستقرار ندارد و هم يچ حالين است كه قلب بر هيانگر اين مطلب بيا
   :فرمود يكرد و م يدعا م -صلى اهللا عليه وسلم-  امبرين كه پيا. ر و تحول استييتغ

  . »قَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِكَيا ُم«
  .»ن خودت ثابت گردانيد قلبم را بر! دهندة قلبها رييتغ يا«

   :فرمود يو باز م
  .»اللَُّهمَّ اْجَعلْ ِفي قَلْبِي ُنوًرا«
  .»قلبم را منور گردان ،خداوندا«

   :فرمود يكرد و م ياد مياكثر اوقات سوگند  يحت
  »َب الْقُلُوبُِمقَلِّال و«
  .»ردهندة قلبهاييقسم به تغ! نه«

   :فرمود يدهد و م ير مييعت قلبها را تغيداد كه خداوند حالت و طب يح ميو توض
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   .»ُيقَلُِّبَها كَْيَف َيَشاُء، الرَّْحَمنِ إِنَّ الْقُلُوَب َبْيَن أُْصُبَعْينِ ِمْن أََصابِعِ(
ر ييهر طور كه بخواهد آن را تغ. رار دارندن دو انگشت، از انگشتان خداوند قيقلبها ب«

  .»دهد يم
  .نِ پاك استيدر زم يمان در قلب، همانند درخت پاكيدرخت ا

. ﴾أَلَْم َتَر كَْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَالً كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبٍة﴿
    .)۲۴: براهيمإ(
تشبيه كرده به  را) سخن خوب( »كلمة طيبه« خداوند چگونه كه آيا نديدي«

  .»درخت خوب

. دارد يبستگ ييدرخت به آب و مواد غذا يآنچه مسلّم است وجود، دوام و شاداب
  .كند يت ميدر آن سرا يآن قطع گردد، نابود ييهرگاه آب و مواد غذا

كه اگر صاحبش آن را به  يبه طور. ن حالت را دارديز هميمان موجود در قلبها نيا
ش رشد ندهد و آن را يش، عبادت و فكركردن در نعمتهايايات خدا، ذكر، نيتالوت آ

  .ادرس استيرسان و فر ياريفقط خداوند . گردد يد، پژمرده و نابود ميت ننمايتقو
اوج علم و . است» علم و معرفت«مان، ين عامل رشد ايبدون شك بزرگتر - 4

ن يحقق ات ين راه برايبزرگتر. نسبت به خداوند و شناخت اوست يز در آگاهيمعرفت ن
كه  يثيا احاديكند و  يم ياست كه خداوند در آنها خود را معرف ياتيز شناخت آيامر ن

است  يكاف. ان فرموده استيرا ب يدر آنها دربارة خدا مطلب -صلى اهللا عليه وسلم- امبريپ
مثالً . ات قرآن هستندين آيدهد، بزرگتر يح ميكه خداوند و صفاتش را توض ياتيد آيبدان

ه در كتاب ين آيكه بزرگتر 2يالكرس هيو آ. ك سوم قرآن استيمعادل  1صسورة اخال
  .باشد يخدا م

                                                           
  )مترجم. (ه استيچهار آ ين سوره قرآن و دارايكصد و دوازدهمي. 1
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گردد،  يمان ميد ايده و سبب تجديبخش يمان را ترقيكه ا يگريخداوند ما را به راه د
است  ييو نعمتها يات هستينموده است و آن هم تفكر در مخلوقات خدا، آ ييراهنما

ك از يده است و در هر يرا خالق اكبر آفر يقت هستيقپس در ح. ده استيكه به ما بخش
آنچه سبب . كند يت او داللت ميوجود دارد كه بر وحدان يا ه و نشانهيمخلوقاتش آ

د ياد كرده و صاحب نعمت را تمجيخدا را  ين است كه انسان نعمتهايگردد ا يه ميتزك
را به او و ذات او مرتبط سازد و آن  ياد نعمتها ارواح را متوجه خالق آنها ميچون . كند
 ينيب نعمتها غافل شود، دچار خود بزرگ ياد و شكرگزاريكه از  يرا كسيكند؛ ز يم
و فراست خاص با انسان و  يركياز جمله مال، مقام، ز يليبا وسا يو گاه. گردد يم

ن كار يبه آن، ا يبنديق عبادت و پايطراز  يهم حت يشود، و گاه يك ميپروردگارش نزد
  .دهد يم مرا انجا

نكه هرگونه صحت، ين مخمصه معرفت اوست به ايبه هر حال تنها راه نجات او از ا
در . گانه استي، كه دارد از آنِ خداوند ...كو، دانش و درك و يت، اخالق ني، عافيسالمت

 يگانه است و به سويات و هر آنچه كه دارد از آنِ خداوند يواقع همة وجود و ح
تواند وجود وهمة آنچه را كه به بندة خود داده  يردد و خداوند مگ يكتا هم برميخداوند 

  .ردياست، از او پس بگ
 يكيكند كه پروردگار پاك و منزّه و كمال و ن يرا درك م ين معانيا يانسان تنها زمان

ها در دست اوست، يو بخشش او را بشناسد و بداند كه همة خوب يازين يو احسان و ب
كه  يبخشد و از هر كس يز ملكش به هر كس كه بخواهد ماوست مالك همة ملكها، ا

، چه در ي، چه در سختيپاك و منزّه و محمود است؛ چه در فراخ. كند يبخواهد منع م
  .فقر و چه در غنا
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آن  ير و كوتاهي، تقصينكه نفس خود و ناتوانيكند به ا ين گونه امور او را دعوت ميا
. دين مرحله رسيهرگاه به ا. ببرد يار معبودش پخود به پروردگ يازمنديرا بشناسد و به ن

  .شود ياد ميفراوان او ز يعلم او نسبت به خداوند و نعمتها
ست، ين يت آنها كافيه و تقوينعمتها در اصالح نفوس و تزك يادآوريشناخت و  - 5

چون علم . كند يهمراهن علم و شناخت را يز ايبلكه عالوه بر آن الزم است عمل ن
  .باشد ينند درخت بدون ثمر مبدون عمل هما

. دارد يرينمودن آنها چه تأث ه نفسها و آلودهيم كه عمل در اصالح و تزكيان كرديقبالً ب
ست كه واجب را به يسته نيشا. ه اعمال خود قرار دهديد واجبات را پايفرد مسلمان با

شدن در امر  ست از ترس مرتكبيز نيهمان طور كه جا. خاطر سنت از دست دهد
امبر ياز زبان پ يث قدسين قاعده را در حديوه، مرتكب حرام گردد پروردگار امكر
   :ان فرموده است كهيمان بيبرا

َوَما َتقَرََّب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّا  ،َمْن َعاَدى ِلي َوِليا فَقَْد آذَْنُتُه بِالَْحْربِ«
   .»ْبِدي َيَتقَرَُّب إِلَيَّ بِالنََّواِفلِ َحتَّى أُِحبَُّهَوَما َيَزالُ َع ،افَْتَرْضُت َعلَْيِه

نمود با دوست من، پس من به او اعالن جنگ دادم و  يكه دشمن يكس«
 يزيشود، انجام چ يك ميلة آن به من نزديز كه بندة من به وسين چيتر يداشتن دوست

ك ينوافل به من نزدق يخودش را از طرام  شه بندهيام، و هم است كه بر او فرض نموده
  .1»كند تا او را دوست باشم يم

ك يندگان خدا را به خدا نزديكه جو يزين چيكند كه بهتر يث ثابت مين حديا
ع خداوند يو رف يخواهد به مراتب عال يكه م يكس يض است و برايكند، انجام فرا يم

واجب بر  هرگاه واجب و سنّت با هم در تعارض بودند. ع استيدان نوافل وسيبرسد، م
  .باشد ير خود مقدم ميغ
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چون قلب محل تدبر و . است ي، مقدم بر اعمال ظاهريو درون يه بر اعمال قلبيتك
قلب، مالك و . ت استيرابطه قلب با جسد، همانند مالك و رع. است يمعرفت و آگاه

هرگاه حاكم و مالك سالم و پاك باشد لشكر هم سالم . ت او هستندير و رعكاعضاء، لش
د و آلوده باشد، لشكر هم يهرگاه حاكم، پل يعني. ز صادق استيباشد و عكس آن ن يم

   :اشاره فرموده -صلى اهللا عليه وسلم- امبريكه پ چنان. گردد يآلوده و منحرف م
ْت فََسَد َوإِذَا فََسَد ،إِذَا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد كُلُُّه ،أَلَا َوإِنَّ ِفي الَْجَسِد ُمْضَغةً(
  .»َوِهَي الْقَلُْب أَالَ ،ُد كُلُُّهالَْجَس
است كه هرگاه به صالح آمد و  يگوشت پاره يد كه محققاً در بدن آدميآگاه باش«
 يسته شد، همة بدن اصالح و هرگاه آن پاره گوشت فاسد شد، همة بدن به تباهيشا
  .1»است يگوشت قلب و دل آدم د كه آن پارهيآگاه باش. رود يم

مانند  ياعمال. ديعمال قلبها ممكن است عبادت به حساب آو ا يدرون يانهايجر
خدا،  يمحبت خدا و رسولش، توكل بر خدا، اعتماد بر او، اخالص در عبادت برا

شدن به رسالت  ين، راضياو و قبول اسالم به عنوان د يشدن به پروردگار يراض
، و ممكن ...نها و يت در انجام ايو صبر بر اذ - صلى اهللا عليه وسلم-  حضرت محمد

ت يرخدا، نيغ ياعتقاد انسان به خداوند :ره باشد ماننديا صغير ياست كف روگناه كب
  .ان خدا و ترس از آنهاير خدا و بتها، و محبت همتايرخدا در عبادات و توكّل بر غيغ

ه و ياست، چون اعمال قلب پا يكردن به اعمال قلب الزم و ضرور ت و توجهياهم
. دارد يقدم نگه م ن خدا راست و ثابتيدر ين را در مساست كه انسا ياساس محكم

ن، به اندازة اخالص او نسبت به پروردگار و محبتش نسبت يانسان در د يداريثبات و پا
كه هرگاه هر  يبه طور. دارد ين خدا بستگيت به خدا و رسول و دبتش نسيبه او و رضا

                                                           
  .1599/107 :و مسلم 52ث يحد:ياز بخار به نقل 6 :ثيحد :ين نووياربع. 1
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كه به آن گرفتار  يين محنتهاف گردد، در واقع انسان در مقابل توفاينها ضعيكدام از ا
  .شود توان مقابله ندارد يم

ت انسان يت و توجه به آن واجب است، قصد و نيقلب كه عنا ين كارهاياز مهمتر
   :ث آمده است كهيدر حد. باشد يم

إِلَى اللَِّه فََمْن كَاَنْت ِهْجَرُتُه ، َوإِنََّما ِلكُلِّ اْمرِئٍ َما َنَوى ،إِنََّما الْأَْعَمالُ بِالنِّيَّاِت(
َوَمْن كَاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصيُبَها أَْو اْمَرأٍَة َيْنِكُحَها ، َوَرُسوِلِه فَهِْجَرُتُه إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه

  .1»فَهِْجَرُتُه إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيِه
 يهر كس) رديگ يتش پاداش ميدر قبال ن يهر كس. (دارد يت آن بستگيبه ن يهر عمل«

 يو كس. خدا و رسولش است يخدا و رسولش بود پس هجرتش برا يهجرتش به سو
د، پس يكه بخواهد با او ازدواج نما يا به خاطر زنيا بوده يهجرتش به خاطر مال دن

  .»باشد ياست كه مد نظرش م يزيچ يهجرتش به سو
او  د و مرتكب گناه شد، خداوند به يكه انسان از راه راست منحرف گرد يهنگام - 6

توبه و عمل «لة ين كار هم به وسيد و ايامر كرده كه اعمال فاسد خود را اصالح نما
د در يت آلوده نمود، باياگر انسان نفس خود را به گناه و معص. كند يدا ميتحقق پ» صالح

برسد كه در  يينكه كار به جايقبل از ا. معالجه و اصالح آن از انحراف، اقدام كند
دن يا به علت فرارسيآن هم . نبخشد يا جهياز آن، اصالح نت ت غرق شود و بعديمعص
گناه، بر قلب و احاطه خطا و گناه؛ در   اهيافكندنِ پردة س هيا به علت ساياجل و  يناگهان

شود و به  يمان در قلب مؤثر واقع نميگردد و شعاع نور ا ين صورت موفق به توبه نميا
   :فرمودة قرآن

    .)۱۴ :املطففني(﴾ قُلُوبِهِْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَكَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى ﴿
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  .»شان را زنگ زده كرده استين دلهااشياصالً كردار و تالش ا! هرگز! هرگز«

 مي را اصالح يكجكند و انحراف و  يتوبه گناهان را محو و نابود، آثار آنها را پاك م
چنانكه قرآن . است كردن گناهان ك، عامل پاكيرا اعمال صالح و كار نيد؛ زينما
   :ديفرما يم

َوأَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناِت ُيذِْهْبَن ﴿
    .)۱۱۴: هود( ﴾السَّيِّئَاِت

د نماز را يو در اوائل شب چنانكه با) نماز صبح و نماز عصر(در دو طرف روز «
  .»برد يان ميا را از مهيها بديكيگمان ن يد بيآور يبه جا

   :ن امر اشاره كرده و فرموده استيبه ا -صلى اهللا عليه وسلم- يامبر گرامين پيهمچن
  .»ب ما قبله وإن اهلجرة جتب ما قبلهاجيسالم إن اإل«
ست گذشته يح اعمال ناشايتصح يشدن و هجرت در راه خدا، دو عامل برا مسلمان«

  .»انسان است
. كند يم يم و توبه و بازگشت خودداريد، از تسليگردهرگاه نفس مرتكب گناه  - 7
امت، حساب و كتاب و جهنّم ي، قبر، قاد مرگين صورت بر انسان واجب است، با يدر ا

كه قلب ترس مرگ و مابعد آن را  يد؛ چون هنگاميو بهشت نفس را مجبور به توبه نما
و  يد و زاهديرا بنما كند جبران گذشته يم يرد و سعيگ ياد آورد تحت فشار قرار ميبه 

  .شه كند و به اعمال آخرت مشغول گردديا پيرا در دن ييپارسا
لحظات مرگ، قبر و  عذاب  يهايچنانكه كتاب خدا و رسوالن دربارة مرگ و سخت

 ياز چاهها يا چاهي! بهشت است ياز باغها يا باغياند كه قبر  اند و فرموده قبر خبر داده
د يپد) امتيمقدمه ق( يگرفتگ و ماه يدگرفتگيكه خورش يماند هنگا ان كردهيو ب! جهنّم

به  يميانات عظين و كوهها خراب شدند و جرين رفت، زمياز ب آمد و نظم ستارگان
و  شود يده ميكه نفخة دوم در سور دم يگردد و هنگام ينابود م يوجود آمد، جهان هست
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زنده  انيركه مرم لخت و ع يمكنند و هنگا يام ميشوند و ق يمردم به امر پروردگار زنده م
كه مقدار آن پنجاه هزار  ين انسانها را در روزين و آخريخداوند اول. شوند يو محشور م

رد كه آنان را مست و يگ يم مردم را فرا يچنان وحشت. كند يباشد جمع م يسال م
د آنان را يستند، بلكه هول عذاب شديسازد؛ اگرچه در واقع مست ن يسرگردان م
شود و مردم بعد  يحساب نهاده م ياعمال، ترازو يدگيرس يپس برا. كند يم هراسناك

اهلش ! ستين يشدن شوند كه آتش آن خاموش يرانده م يجهنم يا به سوياز حساب 
ان وعده داده يبه متق –كه  يبهشت ابد يا به سوياز آن را ندارند و ييد خروج و رهايام

 يو دائم يآن ابد  يها و جوان هيها، سايردنكه خو يبهشت :شوند يم ييراهنما –شده است 
ف يش پشت سرهم و جاودانه است و به توصيهايو خوش يآن عموم يهايكياست و ن

   :قرآن
. ﴾ِقيالً َسالماً َسالماً إِالَّ * ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوال َتأِْثيماً﴿
    .)۲۶ -۲۵ :الواقعة(
مگر * آلود  اهوند و نه سخن گنشن ياوه ميبهشت، نه سخن  يان باغهايدر م«

  .»سالم را! سخن سالم

را كه خداوند  ييها هيتر آن است كه آ دهيمسلمانان بهتر و پسند يبرا ،ن خاطريبه هم
افتن از آنها قلبها ي چون اطالع. اد تالوت كننديان آورده زيامت صحبت به ميدر آنها از ق

ت ارتباط با يك و گناه و حرام و تقور و تريعمل خ يكند، و آنها را به سو يه ميرا تزك
  .كند يق ميخدا تشو

  نيهللا رب العامل وآخر دعوانا أن احلمد
  
  


