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 مترجم ي مقدمه

خوشبختى و سعادت، مطلوب و مقصود هر انسـانى اسـت و تـالش و كوشـش هـر       
فردى در زندگى رسيدن به اين مهم است؛ اما آيا هر تالش و كوششـى انسـان را بـه ايـن     

 رساند؟ مقصود مى
كه هر فـرد از  واقعيت اين است كه دست يابى به خوشبختى، به تعريفى وابسته است  

داند. يك دانشـجو سـعادت    آن دارد. جوان، سعادت خود را در ازدواج با معشوق خود مى
خود را در كسب مدارج عالى علمى و يك تـاجر سـعادت و خوشـبختى خـود را در بـه      

بيند. آن كه در چارچوب جاه و مقام قرار گرفتـه نيـز،    دست آوردن بيشتر و بيشتر پول مى
 ... داند و به مقام باال و باالتر مىسعادت را در رسيدن 

اما حقيقت چيست؟ آيا واقعاً سعادت و خوشبختى در رسيدن به مواردى است كه ذكـر   
 شد؟ آيا همين كه انسان به معشوق خود رسيد، به سعادت و خوشبختى دست يافته است؟

ها سؤال ديگر در اين زمينـه، همـان چيـزى اسـت كـه       جواب اين سؤال اساسى و ده 
ى شصـت، در چنـدين نـوار     رحمه اهللا، در اوايـل دهـه   رحوم مغفور استاد ناصر سبحانىم

 هاى عالمانه، استادانه به آن پاسخ داده است. كاست به آن پرداخته و پس از موشكافى
دانـم و آن   ها و روزهاى به يادماندنى در زندگى خود مـى  ى شصت را سال اواخر دهه 

رد؛ دورانى كه با شـنيدن نخسـتين نـوار ايـن مباحـث،      دوران را هرگز فراموش نخواهم ك
ى آن را بشناسم و حتى نامش را شنيده باشـم، بـا چـه شـوق و ولَـع       بدون اين كه گوينده

شود و خوشبختى  كردم تا ببينم سرانجام به كجا ختم مى وصف ناپذير، مباحث را دنبال مى
 واقعى چيست و راه رسيدن به آن كجاست.

ود. سال دوم دبيرستان بوديم. هر روز بايد حدود هفت كيلـومتر از  ب 68-67هاى  سال 
 گشتيم. آمديم و برمى روستا به شهر مى
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كه مشـغول خـوردن    ى هر هفته، مادرم نيم ساعتى قبل از آمدنم به شهر، در حالى شنبه 
ى خود، صـد و پنجـاه    زد و با تهديدهاى مهربانانه صبحانه و آماده شدن بودم، مرا صدا مى

گفـت: مواظـب بـاش     گذاشـت و مـى   در دستم مـى  -به عنوان توجيبى هفتگى  -مانى تو
ولخرجى نكنى. بگير، تا آخر هفته ديگر از پول خبـرى نيسـت. مـن هـم پـول را محكـمِ       

خواسـتم   ميگذاشتم و به راه افتاده و خدا خدا كنان،  گرفتم و آن را در جيب مى محكم مى
اش زده باشد تا با او پياده بـه مدرسـه بـروم. البتـه      هروى به كل يكى از دوستان هواى پياده

داد و  هـا نمـى   هايشان پول چندانى بـه آن  دوستان زيادى بودند كه پولى نداشتند يا خانواده
 هر روز مجبور بودند پياده به مدرسه رفته و برگردند.

ساب و كردم و ح رفتم، در راه، مرتّب با خود زمزمه مى هر روز كه پياده به مدرسه مى 
توانم با پول توجيبيم چند نوار بخرم و اين مباحث را ضبط كنم؟  كردم كه آيا مى كتاب مى

رفتم به اين اميـد كـه بتـوانم نـوار      ها نيز به اين جا و آن جا، نزد اقوام و نزديكان، مى شب
به دست  صوتيخره پس از چندين ماه تعدادى نوار كاستى، هر چند كهنه، گير بياورم. باآل

 دم و مباحث را ضبط كردم كه اين هم خود داستان مفصلى دارد.آور

 ... نوارها ضبط شد؛ اما داشتن ضبط صوت مشكل ديگرى بود 
يك دوچرخه داشتم. آن را فـروختم و بـا پـولش واكمـن بـرادرم را خريـدم. بـرادرم         

 واكمنش را آن قدر دوست داشت كه حتّى حاضر نبود نيم نگاهى هم به آن بيندازم.
شـد، بـدون    ارها را يكى پس از ديگـرى گـوش دادم و هـر نـوارى كـه تمـام مـى       نو 

 ترين احساس خستگى، به دنبال فرصتى بودم تا نوار بعدى را گوش دهم. كوچك
هـا   به حدى از مباحث لذت بردم كه پس از يك بار گوش دادن شروع بـه نوشـتن آن   

 كردم.
مركز استان كرمانشـاه، پذيرفتـه    چند سال بعد كه به عنوان دانشجوى تربيت معلم، در 

دانـد كـه    كردم. تنها خـدا مـى   ها استفاده مى ها را صحافى كرده و مرتب از آن شدم، نوشته
 ام. ها را باز گفته هاى متعدد آن چند بار مطالب را خوانده و در كالس
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كردم، روزى اين مباحث به صورت كتاب چاپ شوند، تـا عمـوم مـردم نيـز      آرزو مى 
ز آن استفاده كنند؛ اما متأسفانه چنين چيزى اتفاق نيفتاد تا اين كه سال گذشته اين بتوانند ا

مباحث به زبان كُردى در كردستان عراق چاپ شد. اين امر باعث تشويق من شـد كـه بـه    
ها بيفتم؛ اما نه با زبانى كه اسـتاد مباحـث را    هاى قديمى و چاپ آن فكر ويراستارى نوشته

ه با زبان فارسى؛ زيرا بسيارى يا با زبان كُردى آشنايى ندارند يا خوانـدن  اند، بلك ارائه داده
(مطالب با چنين زبانى برايشان مشكل است

0F

1(. 
رحمه اهللا، كارى است بسيار مشـكل؛ زيـرا    ى ديگر اين كه، ويراستارى آثار استاد نكته 

قلمى بسيار عالمانه  -با توجه به آثار مكتوبى كه از ايشان به جاى مانده است  -قلم استاد 
امـا چـاره     و اديبانه است و مكتوب كردن آثار گفتارى ايشان كـارى بسـيار سـخت اسـت    

چيست. بايد روزى اين آثار، مكتوب و به چاپ برسند. ما نيـز بـا انـدك بضـاعت علمـى      
خويش، شروع به ايـن كـار كـرده و اميـدواريم خواننـدگان عزيـز، مـا را از پيشـنهادها و         

هاى بعدى اين اثر يا آثـار   نصيب نكنند، تا به اميد خدا در چاپ ى خود بى دهانتقادات سازن
 ها را به كار گيريم. رحمه اهللا، آن ديگر استاد

 اسـتاد  »تفسـير نـور  « ى آياتى كه در پاورقى ذكر شده بـا اسـتفاده از   در ضمن ترجمه 
 رحمه اهللا نيست. نوشته شده و از فرمايشات استاد »خرم دل«

شود، از فضل و كرم توسـت كـه بـر     ر در اين تالش سود و نفعى محقّق مىخدايا! اگ 

تم بـرايم نـزدت كفايـت مـى       من ارزانى داشته كنـد:  اى، وگرنـه نيـ ﴿          

                      ﴾ :88[هود[. 
 جهانگير ولدبيگى

 1386/2/30 

                                           
اى از كتاب چاپ شده به زبان كُردى نشده و مطالب دقيقاً از نوارها  الزم به يادآورى است كه استفاده -1

ام بـه مـتن    گرفته و ترجمه شده است. فهرست مطالب نيز با توجه به فهمى كه از مطالب استاد داشته
 ام. اضافه كرده





 

 

 »به قلم منصور سبحانى«مقدمه، 

پايان، خداى رحمانِ رحيم را سزاست، و درود و صـلوات خـدا بـر     حمد و سپاس بى 
صلى اهللا عليه وسلم و ياران و پيروانش، و سالم خدا بر شما خوانندگان عزيز   پيامبر خاتم
 و محترم.  

ى كتـاب خـدا و سـنّت     ى مطالعـه و مدارسـه   يجـه چه پيشِ روى مباركتان است، نت آن 
صلى اهللا عليه وسلم است كه محقق بزرگ و انديشمند توانا و خداشناس كُرد،  پيامبر خدا

 اند. يك ساعته بيان كرده صوتينوار  13رحمه اهللا، آن را در   استاد ناصر سبحانى
انسانى پـيشِ روى   ها و حقايقى است كه هر اى از واقعيت شود، خالصه چه بيان مى آن 

 دارد و آگاهى و اطالع از آن، بر او الزم و ضرورى است.
رحمه اهللا، با فهمى عميـق كـه از قـرآن و سـيره و سـنت پـاك پيـامبر          استاد سبحانى 

و  -رضوان اهللا تعـالى علـيهم اجمعـين     -خداصلى اهللا عليه وسلم و اصحاب بزرگوارش 
اند، اين مباحث را با زبانى ساده بيان كرده  تهداش -رحمهم اهللا  -سلف صالح امت اسالمى 

 ببرند.  و بهرهنموده ها استفاده  تا عموم مردم از آن
اند و اين مطالب بارها و بارها توسط افراد متعـدد   استاد، مطالب را با زبان كُردى گفته 

به صورت شخصى پياده شده است و در سال گذشته با همان زبـان اصـلى، در كردسـتان    
آشنا نيستند يا توانـايى   )كُردى(دو بار به چاپ رسيد؛ اما چون بسيارى با اين زبان  عراق،

خواندن آن را ندارند، بر آن شديم كه اين مطالب به زبان فارسى ترجمه شود و در همـين  
هاى مكرر چنين پيشـنهاد و تقاضـايى را    هاى كوتاه و تلفن راستا بسيارى نيز با ارسال پيام

 مطرح كردند.
ى شصت پياده كرده و بارهـا و بارهـا آن    ى از برادرانى كه مطالب را در اواخر دههيك 

ها آن را به صـورت منسـجم و صـحافى شـده در اختيـار       را تدريس كرده و از همان سال
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ى  داشتند، برادر محبوب ديارمان جناب آقاى جهـانگير ولـدبيگى كارشـناس ارشـد رشـته     
هايى كه با هم داشتيم، شروع بـه ترجمـه و    تعلوم قرآن و حديث است كه پس از مشور

 ويراستارى آن كردند.
 ي ناپذير ايشان را بـه ديـده   ى سبحانى، زحمات خستگى بنده از طرف خود و خانواده 

منّت پذيرفته و از خداوند بزرگ خواهانيم كـه سـعادت و خوشـبختى دنيـا و آخـرت را      
 شان گرداند. ى گرامى نصيب ايشان و خانواده

ى اين مطالبِ پيـاده شـده، مـا را از     نندگان محترم نيز خواهانيم، پس از مطالعهاز خوا 
ها را در كارهاى بعدى استاد، به  پيشنهادها و انتقادات خويش آگاه كنند، تا به اميد خدا آن

 كار گرفته و آن گونه كه شايسته و بايسته است، مطالب استاد، پياده و چاپ شوند.

 رحمه اهللا دمختصرى از شرح حال استا

، از »دوريسـان «.ش. در روسـتاى  ـهـ  1330رحمه اهللا، در مهرماه  استاد ناصر سبحانى 
آاليش ديـده بـه    كرمانشاه، در يك خانواده متدين و بى /واليتتوابع شهرستان پاوه، استان

 جهان گشود.
/ مكتـب  شش بهارى كه از عمر مباركش سپرى شد، توسط پـدر وارد اولـين دبسـتان    
ى زادگاهش شد و در كالس اول دبستان ثبت نام گرديد؛ اما بعد  تازه تأسيس شده يابتدائ

از اندكى، به علت استعداد شگرف ايشان و به پيشـنهاد معلّـم دلسـوزش، در كـالس دوم     
 دبستان ثبت نام شد.

سالگى، با از دست دادن مادرش، از لطـف و مهـر مـادرى محـروم      10استاد، در سن  
 شد.
سـال وقفـه در تحصـيالتش، در سـال      2تيزهوش و با اسـتعداد، پـس از   اين نوجوان  

.ش. در تنها دبيرستان شهرستان پاوه، ثبت نام به عمل آورد و هـر سـال در ميـان    ـه 1344
 1347شود. سرانجام در سـال   هاى خود، با نمرات عالى، شاگرد اول شناخته مى كالسى هم
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(ز نايـل گرديـد  ى ممتـا  به اخذ گواهينامـه سـيكل اول و رتبـه   
1F

و در سراسـر منطقـه بـه     )1
رغم اصرار پـدر   تيزهوشى و نبوغ شهرت يافت. ايشان با وجود استعداى كه داشت و على

ى تحصيل در سطح دوم دبيرستان  و دايى محترم و مربيان و اولياء دبيرستان، مبنى بر ادامه
خابى را مسير رسـيدن  ، راهى مدارس علوم دينى شد و چنين انت)كرمانشاه(در مركز استان 

 ديد. به آرزوهايش مى
صبرانه  استادرحمه اهللا، پس از ختم قرآن در مدت چهل روز، در مسجد زادگاهش، بى 

هـاى سـاده و    و در حجـره پيوسـت  مـدارس علـوم   بـه   ).شـه1347در پاييز همان سال (
وقتـى  آاليش شهرها و روستاهاى استان كردستان، به طلب علم و تزكيه روح پرداخت.  بى

گويد: دست يـافتن بـه    پرسند، ايشان در جواب مى دوستان علت چنين انتخابى را از او مى
پاسخ اين سؤال است كه چرا و با چه هدفى خداونـد قـرآن را بـراى انسـان نـازل كـرده       

 است؟
.ش. پس از شش سال تلمذ در محضر اساتيد مـدارس علـوم   ـه 1353استاد، در سال  

را در سطح عالى به پايـان رسـانيد و پـس از كسـب اجـازه از      دينى كردستان، تحصيالت 
 محضر استادانش، به عنوان يكى از عالمان منطقه، مشغول راهنمايى و ارشاد مردم شد.

 رحمه اهللا هاى اخالقى و شخصيتى استاد ويژگى
كرد. صدايى آرام داشـت و در راه رفـتن    استادرحمه اهللا، با متانت و نرمى صحبت مى 

روز يا مشـغول مطالعـه و    كرد. شبانه اضع بود. هنگام نشستن پاهايش را جمع مىبسيار متو
اش ارزش قائـل   ى زنـدگى  تحقيق بود يا تالوت قرآن و يا تدريس. او براى لحظـه لحظـه  

خورد و به فردى كـه بسـيار سـوگند     شد. هرگز سوگند نمى بود. ايشان هرگز عصبانى نمى
ى در سخن، بسيار پرهيز داشت. خـود را بـه مسـايل    گوي خورد، باور نداشت. از مبالغه مى

ريـزى   كرد. اوقات شب و روز خود را تقسيم و براى آن برنامـه  پيش پا افتاده، سرگرم نمى

                                           
 باشد. شود مربوط به نظام آموزشى قديم مى چه بيان مى آن -1
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كرد.  ها برخورد مى كرد. براى همه كس حتّى مخالفانش احترام قائل بود و مؤمنانه با آن مى
اى از  ى مريوان، نمونـه  ستايان منطقهى وى با جمعى از مامو مناظره و گفتگوى يازده ساعته

اش، بسـيار   متانت ايشان در بيان نظراتش است. بـا بـرادران و خـواهرانش و بـا نامـادرى     
داشت. با همسر و فرزنـدانش، اخالقـى    ها را بسيار دوست مى مهربان و صميمى بود و آن

ش بـازى  كرد. بـا فرزنـدان   قرآنى داشت. گاه گاهى در كارهاى منزل به همسرش كمك مى
رفتند. بـه آرامـى و در نهايـت     كرد و هنگام مطالعه اغلب سر بر زانوى او به خواب مى مى

خـوار   كرد. ايشان حامى و غـم  دلسوزى و بسيار حكيمانه امر به معروف و نهى از منكر مى
 داشت و نه از كسى ظلمى پذيرا بود. فقرا و يتيمان بود. نه به كسى ظلم روا مى

 رحمه اهللا سياسى استاد هاى دينى و فعاليت
استادرحمه اهللا، پس از كسب اجازه از بزرگان و عالمان و استادانش، به عنوان عـالمى   

جا به عنوان امام جمعـه و جماعـات، مشـغول ارشـاد      توانا به زادگاهش بازگشت و در آن
 ها بود. گوى مشكالت و سؤاالت شرعى آن مردم و پاسخ

ينى دوريسان، طالب مشتاقِ علوم دينى را پذيرا شد ى علوم د ايشان با تأسيس مدرسه 
 و با اسلوبى نو، تحولى شگرف در نظام درسى آن زمان مدارس سنّتى به وجود آورد.

گيـر   هاى دينى، در مسايل اجتماعى مردم نيـز حضـورى چشـم    استاد، در كنار فعاليت 
 داشت.

نه، مبنى بر ظلم و ستم هاى جذّاب و روشنگرا .ش. نظر به ايراد خطبهـه1355در سال  
، به خدمت سربازى اعـزام و دو سـال   »ساواك«نظام شاهنشاهى بر ملت مظلوم، از سوى 

.ش. ـهـ 1357جا سپرى كرد. ايشان پس از ترخيص در بهـار سـال    عمر مباركش را در آن
مجدداً در سنگر مسجد زادگاهش به روشنگرى و ترويج اسـالم پرداخـت و خوشـبختانه    

نظير ايشان، معجب  ران زيادى، به مقام علمى و شجاعت و مجاهدت بىجوانان و روشنفك
 زدند. وار گرد او حلقه مى و پروانهشده و عالقمند 

ى علوم دينى شهر پاوه، با پيشنهاد و همكارى  محبوبيت ايشان با تأسيس اولين مدرسه 
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 شد. جمع كثيرى از عالمان دينى منطقه، روز به روز بيشتر و بيشتر مى
شاهى در مناطق مختلف ايران زمـين،   تاد، با شروع اعتراضات مردمى عليه نظام ستماس 

هاى مختلف، دانشجويان و فرهنگيان و بازاريان و روحانيون و طـالب را   با ايراد سخنرانى
 كرد. به اعتصابات و تظاهرات عليه نظام ديكتاتورى پهلوى، تشويق مى

نقالب، به شـهر پـاوه رفـت و تـا تابسـتان      ، چند ماهى بعد از پيروزى ا1358در سال  
شـوراى  «در اين شهر و اطراف آن به كار دعـوت اسـالمى مشـغول و در تشـكيل      1361

رحمـه اهللا و سـاير عالمـان بزرگـوار       با مرحوم كاك احمد مفتـى زاده  »مركزى اهل سنت
 همكارى تنگاتنگى داشت.

كشور پاكستان شـد. در سـفر   استاد، سه بار به خارج از كشور سفر كرد. دو بار راهى  
جا ماند و به تحقيق و تأليف و كـار دعـوت مشـغول شـد و بـا       دوم مدت يك سال در آن

ى جهـان اسـالم و بـه     حضور در كنفرانس اسالمى پاكستان كه با شركت عالمان برجسـته 
 منظور بررسى مشكالت دنياى اسالم تشكيل شد، به ايراد سخنرانى پرداخت.

گفــت و در  ان طلبگــى بــه زيبــايى بــه زبــان عربــى ســخن مــىاســتاد، در همــان دور 
اى كـه در كنفـرانس    هاى اسالمى عربى و نيـز در سـخنرانى   هاى خود با شخصيت مالقات

مذكور در پاكستان ايراد فرمود، با زبان فصيح عربى صحبت كرد كه اين امر باعث تعجـب  
 ديگران و به ويژه عالمان عرب زبان بود.

ى خـاص ملـت كُـرد كـه از      فر خود راهى تركيه شد و در گنگرهاستاد، در سومين س 
سوى چندين شخصيت اسالمى تشكيل شده بود، شركت كرد و در همـين كنگـره بنـا بـه     

 تأسيس گرديد. »ى اسالمى كُرد رابطه«پيشنهاد استاد، 
ى اسالمى زيادى را مالقـات   هاى برجسته استاد، در خالل سفرهاى خارجى شخصيت 

 كرده است.
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 رحمـه اهللا و شـهيد حسـن البنـاء      هايى چون امام ابواالعلى مـودودى  ستاد، شخصيتا 
دانسـت و هميشـه خـود را     رحمه اهللا را در زندگى فكرى و روحى خود بسيار مـؤثر مـى  

 ديد. ها مى مديون آن

 رحمه اهللا آثار غير مكتوب استاد
ها  كرد. شب پرى نمىاى از عمر مباركش را بدون تعليم و تعلّم س استاد سبحانى، لحظه 

هـا و ميـراث سـلف صـالحش      تا پاسى از شب، چـون خلفـى صـالح، بـه مطالعـه كتـاب      
رساند يـا در كنـار    به صبح مى »مستغفرين باألسحار«پرداخت و چه بسا شب را چون  مى

نهاد، تا لحظـاتى روح مبـاركش از قالـب تـن بياسـايد و روز بـه        ها سر بر زمين مى كتاب
گونه ميوه و ثمر  زكات علمش را به باقيات صالحات تبديل نمايد و اينتدريس بپردازد، تا 

بچيند. حاصل اين جهد و تالش، نوارهاى متعددى است كـه در   »يوم الحساب«آن را در 
هاى مختلف تفسير، علوم قرآن و حديث، عقيده، اخالق، تزكيه، اصول فقه، احكام و  زمينه

 مانده است. ها موضوع ديگر، از ايشان به يادگار ده

 رحمه اهللا آثار مكتوب استاد
هاى ديگرى نيـز مقـاالتى بـا زبـان عربـى و       چه گفته شد، در زمينه رغم آن استاد، على 

هـاى داخلـى ارسـال     ها را براى چاپ به مجـالت خـارجى و روزنامـه    فارسى نوشته و آن
پـيش نـويس قـانون    ى  اصالحيه«ى ايشان در مورد  توان به مقاله اند. در اين راستا مى كرده

 به چاپ رسيد. »كيهان«ى كثير االنتشار  بعد از انقالب، اشاره كرد كه در روزنامه »اساسى
اى نو، تنقـيح نمايـد كـه در     استاد، مصمم بود كه ميراث پيشينيان صالحش را، به شيوه 

رحمـه اهللا و   ابـن قـيم   »مـدارج السـالكين  «هـاى   تـوان بـه تلخـيص كتـاب     اين راستا مـى 
 رحمه اهللا اشاره كرد. امام شاطبى »صاماالعت«

هاى مختلف تفسير، علـوم حـديث، آثـار مكتـوبى از خـود بـه جـاى         استاد، در زمينه 

تـوان يكـى از    مـى را ايشان به دو زبان عربى و فارسـى   »مةماواإل يةالوال«اند و اثر  گذاشته
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توان يكـى از   ان را مىايش »اآلالم لةرسا«ى ايشان به حساب آورد. اثر مكتوب  آثار جاودانه

شاهكارهاى ادبى معاصر نامبرد كه آن را پس از بمباران شيميايى حلبچـه نوشـته و در آن   
 به مظلوميت ملت كُرد اشاره كرده است.

 سرانجام
با كمال تأسف، بسيارى از آثار ايشان ناتمام ماند، و تقدير خالقِ حكيم بر اين بود كـه   

پس از نه ماه و نـه   1368/12/28ورى از زادگاهش، در ايشان در تداوم هفت سال و نيم د
 اطالعى خانواده از ايشان، دارفانى را وداع گويد و به ملكوت أعلى پرواز كند. روز بى

ما از وضعيت نه ماه و نه روز ايشان هيچ اطالعى نداريم؛ اما مطمئن هستيم كه مكـان   
ـ    هايشان در اين مدت، از ركوع و سـجد  حـزين قـرآن ايشـان،     ت دلهـاى طـوالنى و قرائ

 ها دارد. خاطره
 ، از توابع استان كردستان، قرار دارد.»قروه«قبر مبارك اين استاد فرزانه در شهرستان  

 ودــهاى داغ ب مهربان لحظه  ودـباغبان سروهاى باغ ب   
 رفته اما تا سحر باقيست راه    باغبان باكوله بار درد و آه     

﴿                    ﴾ 

 ].151[األعراف:
 

 دوريسان  -منصور سبحانى   

 1386/2/5 
 
 





 

 

 :بخش اول
 بندگى خدا و حقيقت خوشبختى

 پيشگفتار

 ى مهربان به نام خداوند بخشاينده

وصحبه ه وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله الْحمد للَّه رب الْعالَمني وصلَوات اللَّ 
عنيمأَج. 

﴿                           ﴾. 

آفريده اسـت.   »و بندگى عبادت«دانيم كه خداوند متعال، ما را براى  مى] [مسلمانان ما 
اى  يابد كه انسان، تـابع و پيـرو برنامـه    گونه تحقق مى نيز اين] [خداوند »عبادت و بندگى«

 باشد كه آن ذات مقدس برايش مقرّر كرده است.  
بـر مطالـب   ] قرار گيرد، بر اوست كه [نخست بندگى خدااگر انسان بخواهد در مسير  

 د.كتاب خدا يعنى قرآن، آگاهى پيدا كن
، بـه زبـان عربـى اسـت و تمـام مـردم       )قـرآن (چه روشن است اين كه كتاب خدا  آن 

استعداد و توانايى يادگيرى اين زبان را ندارند تا از مطالب آن استفاده كرده و آن را فهم و 
درك كنند؛ بنابراين بر آنانى كه توانايى چنين كارى را دارند، واجب است آن را خوب ياد 

ى هـدايت   كه همان برنامـه  -ن كه توانستند مطالب ذكر شده در قرآن را گرفته و پس از آ
 درك كنند، آن را به زبان مردم برگردانده تا ديگران نيز از آن بهره جويند. -است 
مطالبى را در اين زمينه، بـراى   -در حد توان  -دانيم  بر اين اساس، بر خود واجب مى 

هستند، بيان كنيم و به اميد خدا چراغى  گى خدابندآنان كه خواهان در پيش گرفتن مسير 
 ها قرار دهيم. فرا راه آن
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كه در نهايـت دلسـوزى    -اين مطالب، براى آنانى سودمند خواهد بود كه به سخنان ما 
، ايمـان و بـاور   -شوند و هدف از آن نيز تنها روشن كردن راه خوشـبختى اسـت    بيان مى

 داشته باشند.
بنـدگى  وعه مطالبى است كه دانستن آن، براى پيمودن مسـير  شود، مجم چه بيان مى آن 
خواهد حركتش مـورد پـذيرش خداونـد     ، الزم و ضرورى است و هر رهروى كه مىخدا

 متعال قرار گيرد، به اين مطالب نياز مبرم دارد.
ى ما، به لطف و رحمت خداونـد متعـال، خوشـبخت دنيـا و آخـرت       اميد است همه 

 شويم.
اند؛ اما با اين وجود، بـراى   ى مردم بيان شده زبان ساده و براى عامه هر چند مطالب به 

اى نيز كه فرصت فراگيرى اين مطالب را نداشته يا ندارد و يا مستقيماً  كرده هر فرد تحصيل
 تواند مطالب كتاب خدا را دنبال كند، بسيار سودمند خواهد بود. نمى
داند كه قصد و هدف ما از بيـان   د و مىبر هر مسلمانى، كه به دلسوزى ما اطمينان دار 

، در رسانيدن -در حد توان  -اين مطالب رسيدن به خوشبختى واقعى است، واجب است 
و آگاه كردن ديگران از مطالب ارائه شده تالش كند. اگر هر فرد مسلمانى بتوانـد حـداقل   

ردم خدمتى كرده كـه  ده نفر را از اين مطالب آگاه كند، كار بسيار بزرگى انجام داده و به م
 ان شاء اللّه نزد خداوند متعال مأجور خواهد بود.

كنيم و سـپس، بـه اميـد خـدا، بـه       را بيان مى »بندگى«ى انخست به طور خالصه معن 
 تفصيل به آن خواهيم پرداخت.
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 به چه معناست؟ »بندگى خدا«

خواهـد؛   گونه باشـد كـه خداونـد مـى     يعنى اين كه انسان در زندگى آن »بندگى خدا«
، بپـذيرد و بـه آن   -هـا   ها و نيسـت  و هست اعم از بايدها و نبايدها -فرمايد  چه او مى آن

چه او را از انجـامش   دهد، انجام دهد و آن چه او را به انجامش دستور مى ايمان بياورد. آن
گونـه باشـد، در ايـن صـورت مشـغول       كند، دورى كند. اگر انسان در زندگى اين نهى مى

؛ امـا اگـر، مسـيرى    ]شـود  ى خدا محسوب مـى  ست [و او در اين صورت بندهابندگى خد
خواهد يـا مطيـع برخـى از اوامـر      گونه نباشد كه خداوند مى خالف اين را دنبال كرد يا آن

نيسـت و بايـد    بنـدگى خـدا  خدا بود و از برخى ديگر سرباز زد، در اين صورت مشغول 
باشد. اگر كسى، قبل از اين كه اجلش  نمى بداند كه اعمالش مورد پذيرش و قبول خداوند

فرا رسد، به اشتباه خود پى برد، بر اوست به سوى خـدا برگشـته و توبـه كنـد و بـا عـزم       
 اش مطيع اوامر خداوند متعال باشد. راسخ تصميم بگيرد كه در تمامى مراحل زندگى

چيـز [خـود را    يابد كه انسان قبل از هـر  گونه تحقق مى اين بندگى خدابه بيانى ديگر،  
كه در تمامى مراحل زندگى به خداى خود كه صاحب و مالك اوسـت،  ] گونه بشناسد اين

امكانـاتى بـرايش    -جلّ جالله  -دارد بايد از سوى او نيازمند است؛ در هر قدمى كه بر مى
هـا را   فراهم شود و موانعى از سر راهش برداشته شود؛ امكانات و مـوانعى كـه اگـر او آن   

هرگز قادر به حركت نخواهد بود. بنابراين انسان هم در جلب امكانات مورد نياز برندارد، 
و هم در بر داشتن موانع، به خداوند نيازمند است. پس از چنين شناختى از خود، خداوند 

شناسد كه آن ذات مقدس، قادر به فراهم كردن نيازهـا و توانـا در    گونه مى متعال را نيز اين
باشـند. بـا چنـين شـناختى از خـدا، تمـام        كه سد راه حركت او مىبرداشتن موانعى است 

اى كـه در جلـب    شود به گونه مى -جلّ جالله  -وجود انسان مملو از اميد و رغبت به او 
 امكانات و دفع موانع فقط به او اميدوار خواهد بود.
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كمت پس از چنين شناختى، اين را نيز بداند كه خداوند متعال هيچ چيزى را بدون ح 
دهـد   اى انجام نداده و نخواهد داد و در هر كارى كه انجـام مـى   نيافريده و هيچ كار بيهوده

يـا بـه خـاطر سـود و      )امر و نهـى (دهد  حكمتى نهفته است؛ هر فرمان و دستورى كه مى
شود يا به خاطر ضرر و مـانعى اسـت    اى است كه با انجام يا عدم آن، عايد انسان مى فايده

كند. پس، چون خداونـد هـيچ كـارى را بـدون حكمـت و       را تهديد مىكه حركت انسان 
دهد، جلب امكانات يا دفع موانع هرگز بدون حكمـت و هـدف خاصـى     هدف انجام نمى

اى نيـز   صورت نخواهد گرفت؛ بنابراين، در اين راستا و در برابر خداونـد متعـال، وظيفـه   
 شود. متوجه انسان مى

ست كه تمامى امكانات الزم و ضـرورى را بـراى   وقتى خداوند بر خود واجب كرده ا 
گيرند را بـردارد، مطمئنـاً از    انسان فراهم كند و تمامى موانعى كه در مسير رشد او قرار مى

خواهد كه از شرايط مساعد يعنى؛ جلب  خواهد. او از انسان مى او انجام كارهايى را نيز مى
در مسيرى گـام بـردارد كـه او از     درست كند و ي امكانات ضرورى و دفع موانع، استفاده

 ).خوشبختى واقعى( انسان خواسته تا به سرانجامى برسد كه خود برايش مقرر كرده است
د و از او داخواهـد  قـرار  انسان اين را بايـد بدانـد كـه خداونـد روزى او را بازخواسـت      

ده ها و شـرايط فـراهم شـده، چگونـه بـو      اش در برابر اين نعمت گيرى پرسد كه موضع مى
 است. آيا آنگونه بوده كه او خواسته يا خير؟

رسـد كـه    انسان با چنين شناختى از خود و زندگى و خداى خود، به ايـن نتيجـه مـى    
روزى است كه در آن او را مورد بازخواست قرار خواهـد داد.   »مالك و صاحب«خداوند 

اهد پرسـيد؟ از  اش خو كند و از چگونگى زندگى در آن روز، او را دادگاهى و محاكمه مى
هاى خداوند چگونه استفاده كرده است؟ و سـرانجام، بـه تناسـب     پرسد كه از نعمت او مى

 كارهايى كه انجام داده به جزا و پاداش يا سزا و عقاب خواهد رسيد.
انسان با علم به اين كه عاقبت و سرنوشتش در دست خدا و بـه سـوى اوسـت و راه     

دلسوز باشد و خود را به غفلت نزند، تمام وجـودش   فرارى هم ندارد، اگر نسبت به خود
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ى  شود و تمامى سعى و تالشش را بـه ايـن مسـئله    مملو از ترس و احساس مسئوليت مى
كنـد در   اساسى معطوف خواهد كرد كه خود را براى چنان روزى آماده كند. او سـعى مـى  

گيـرد،   كـه انجـام مـى    اى و در محاكمـه ) قيامت( اى زندگى كند كه در آن روز دنيا به گونه
 موفق و سربلند بيرون آيد و سعادت ابدى را نصيب خود كند.

بينـد كـه بـا مالـك و صـاحب خـود        انسان پس از چنين شناختى، راهى جز اين نمى 
چه نيـاز دارم   چنين بگويد: خدايا! آن پيمان بندگى ببندد و در مناجاتش با او اين )خداوند(

دانم كـه   دارى و اين را هم مى جود در مسير رشدم را برمىكنى و موانع مو برايم فراهم مى
مورد محاكمه قرار خواهم گرفت و در مورد اين امكانـات و دفـع   ) پس از مرگ( سرانجام

گونه  بندم آن موانع از من سؤال خواهد شد و هيچ راه فرارى نيز ندارم، پس، با تو عهد مى
. بديهى است اوامر خداونـد متعـال نيـز    دهى خواهى و مرا به آن فرمان مى باشم كه تو مى

ى آن به خـود انسـان    هاست و نفع و فايده براى درست استفاده كردن از امكانات و نعمت
 شود. برمى گردد و هيچ سود و زيانى متوجه خداوند متعال نمى

عالوه بر مطالب ذكر شده، انسان بر اين امر هم واقف است كه عبادت خداوند متعال  
گيـرد و   انجـام مـى   -جـلّ جاللـه    -هر كار ديگرى، فقط با كمك و يارى او چون  نيز هم

بدون كمك او برداشتن يك قدم نيز ممكن نيست. پس با چنين آگاهى و شناختى و با اين 
ى  كند و در ادامه قدم بردارد، از او درخواست كمك مى بندگى خداهدف كه بتواند در راه 

اين به بعد حاضرم هر چه امر كنى انجام دهـم؛ امـا    گويد: خدايا! من از همان مناجات مى
دانم كه بدون كمك تـو قـادر بـه برداشـتن يـك قـدم هـم نيسـتم، پـس از تـو            اين را مى

ات  چه را كه در مسير بندگى خواهم آن خواهم كه مرا در اين مسير يارى دهى. از تو مى مى
ى مـن   بـردارى. خـدايا! وظيفـه   نياز دارم برايم فراهم كنى و موانع موجود در اين مسير را 

ى  ى كـار در دسـت اراده   بستن پيمان بندگى و گام برداشتن در اين مسـير اسـت و ادامـه   
توانم در اين راه موفق شوم وگرنه قادر به انجام بندگى تـو   توست. اگر مرا يارى دهى، مى

 خواهم مرا كمك كنى. نخواهم بود. پس، از تو مى
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ى زنـدگى انسـانى كـه     تولد تا مـرگ اسـت؛ خالصـه   ى زندگى انسان از  اين خالصه 
 باشد. ى خدا خواهد بنده مى

كند، اين اميـد   شناسد، نسبت به او اميد و ترس پيدا مى خداى خود را مى] او [خود و 
بندد و  دهد، پس با او پيمان بندگى مى و ترس او را به بستن عهد و پيمان بندگى سوق مى

 داند. شناسد و مى ى خود مى ه و يارى دهندهدر اين مسير نيز او را تنها پنا

 »مسلمان«و  »اسالم«معناى واقعى 
گونه كه بيان شـد، خـود را از آفـت و بالهـايى      ، آنبندگى خداانسان با انتخاب مسير  

كنند. او بـا چنـين انتخـابى، خـود را از نـابودى       دهد كه زندگى او را تهديد مى نجات مى
در  بنـدگى خـدا  اى كه انسان در مسير  كند. به برنامه مىمحفوظ و سالمتى خود را تضمين 

هـا و   يعنى سالمتى و محفوظ بودن از آفـت  »اسالم«شود.  گفته مى »اسالم«گيرد  پيش مى
 شوند.   بالهايى كه سبب نابودى انسان مى

 عبارتند از: ي (سبب نابودي انسان)ها ترين آفت مهم

 اميد به غير خدا -1
ين تصور كرد غير از خدا كسى و قدرتى وجود دارد كه قـادر  اگر انسان در زندگى چن 

است نيازهايش را برآورده كند و نفعى به او برساند يا مانعى از سر راهش بـردارد، بـه او   
 شود و به سبب چنين اميدى دچار آفت و باليى شده كه نابودش خواهد كرد. اميدوار مى

 ترس از غير خدا -2 
تصور كرد كه غير از خدا كسى و قدرتى قادر است بـر او  اگر انسان در زندگى چنين  

ترسد و با چنين ترسى  تسلط پيدا كند و سرانجام و سرنوشتش را تغيير دهد، پس از او مى
 شود كه او را نابود خواهد كرد. دچار آفت و باليى مى

 



 27 بخش اول: بندگى خدا و حقيقت خوشبختى

 اطاعت از غير خدا -3 
ن صورت، آفـت ديگـرى   اگر كسى به غير خدا اميد داشت و از غير خدا ترسيد، در آ 

كند؛  كند و آن پذيرش فرمان و دستور غير خداست. از غير خدا اطاعت مى او را تهديد مى
شـود؛ زيـرا او را    شناسد. مطيع وى مـى  چون او را قادر به جلب امكانات و دفع موانع مى

داند. اطاعت از غير خـدا آفـت ديگـرى     اش مى قادر بر تغيير سرنوشتش و مؤثر در زندگى
 كند. ت كه انسان را نابود مىاس

 درخواست كمك از غير خدا -4 
اش مؤثر دانست، بـدون ترديـد او را بـه فريـاد      وقتى كه انسان غير خدا را در زندگى 
شناسـد؛ در نتيجـه    خواهد و او را به عنوان فريادرس خود مـى  خواند و از او كمك مى مى

ابود خواهد كرد و سبب بدبختى دنيا هاى ديگر او را ن چون آفت شود كه هم دچار آفتى مى
 شود. و آخرت او مى

هايى بودند كه مسـير صـحيح زنـدگى انسـان را تهديـد       چه بيان شد مجموعه آفت آن 
هاى ظاهرى و ملموسى نيز وجـود دارنـد كـه جسـم انسـان را تهديـد        كنند. البته آفت مى
ه مشـخص اسـت، ايـن    چنان ك هاى جسمى؛ اما هم هايى چون: انواع بيمارى كنند؛ آفت مى

هايى كه ذكـر شـد، چنـدان مهـم و خطرنـاك نيسـتند و از بـين         ها در مقايسه با آفت آفت
هاى قبل، سبب بدبختى دنيا و آخرت  چون آفت باشد و هم بردنشان بسيار ساده و آسان مى

 شوند. انسان نمى
نجـات   هاى مـذكور  ى آن، خود را از آفت اى است كه انسان به وسيله برنامه »اسالم« 
 دهد. مى

ى زندگى انتخاب كند و بر اساس آن، خـود را   را به عنوان برنامه »اسالم«به كسى كه  
 شود. گفته مى »مسلمان«تربيت نمايد، 



 بندگي خدا 28

اش جالب نفع و دفع  شود كه تنها خدا را در زندگى به كسى گفته مى »مسلمان«پس،  
شناسـد، در نتيجـه    اش مـى  ر زندگىداند، تنها او را قادر به تغيير د ى ضرر و زيان مى كننده

بندد و به منظور موفقيت  ترسد، تنها با او پيمان بندگى مى تنها به او اميدوار و تنها از او مى
 خواند. كند و تنها او را به فرياد مى در پيمانى كه بسته است، تنها از او طلب كمك مى

 ى زندگى ترين مسئله اساسى »بندگى خدا«
اى نيست كه انسان بتوانـد بـه آسـانى از كنـار آن      ى او بودن، مسأله و بنده بندگى خدا 

نظـر كـنم و بـا ناديـده      توانم از آن صـرف  بگذرد و با خود بگويد چيز مهمى نيست و مى
 كند. گرفتن آن اتفاقى نخواهد افتاد و خطرى مرا تهديد نمى

سـان بـه   نيست كـه ان  ... امرى دنيوى چون: تجارت، صنعت، كشاورزى و بندگى خدا 
بنـدگى  پوشى كند يا زيان و ضرر آن را تحمل نمايد.  راحتى بتواند از سود و نفع آن چشم

 اى است كه به خوشبختى و بدبختى دنيا و آخرت انسان مرتبط است. مسأله خدا
امور دنيوى چون سودشان هميشگى نيست و زيانشان نيز قابل جبـران اسـت، انسـان     
ها چنـدان   رگونه كه دوست داشته باشد برخورد كند و به آنها ه تواند در برخورد با آن مى

اهميت ندهد و با خود بگويد اگر دچار ضرر و زيانى هم شدم قابـل جبـران اسـت؛ پـس     
ى خوشـبختى دنيـا و    شايسته نيست تمامى ذكر و فكر را متوجه آن كنم؛ اما وقتـى مسـأله  

توجـه باشـد و بـه     آن بى دهد نسبت به آخرت مطرح است، هيچ عاقلى به خود اجازه نمى
اى جـز   چون امرى دنيوى تلقى كند. فرد عاقـل چـاره   آسانى از كنار آن بگذرد و آن را هم

 از آن بگيرد. اش را ى زندگى بيند كه به كتاب خدا مراجعه كند و برنامه اين نمى

 »بندگى خدا«شموليت  
دم شـايع اسـت.   واقعيت اين است كه بندگى به معنا و مفهومى نيست كه در ميان مـر  

...  كنند كه انسان با انجـام فرايضـى چـون: نمـاز و روزه و حـج و      بسيارى چنين فكر مى
تواند هر گونه كه خواست رفتار كند  ست و در ساير مسايل زندگى مىبندگى خدامشغول 
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اى ديگـر، غيـر از قـوانين خـدا باشـد. امـا        تواند فرمانبردار و تابع هر قانون و برنامه و مى
بندگى چيز ديگرى است. حقيقت بندگى اين اسـت كـه انسـان در تمـام مسـايل       حقيقت

بـدون قيـد    -...  زندگى؛ شخصى يا خانوادگى، اجتماعى يا سياسى، اقتصادى و تجارت و
خواهد و بـه آن دسـتور    اى عمل كند كه او مى مطيع فرمان خدا باشد و به گونه -و شرط 

ى خداست و مشغول بندگى است. در غير  بندهداده است. تنها در اين صورت است كه او 
اين صورت، اگر فردى در برخى از مسايل فرمانبردار و مطيع اوامر خدا باشد و در برخى 

تواند باشد؛  [اين غير خدا هم هر كسى مى -گونه نباشد و از غير خدا پيروى كند  ديگر آن
شود و او هرگز  ته نمى، چنين چيزى از وى پذيرف-] چون خود او هواى نفس يا فردى هم

 باشد. شود و مشغول بندگى او نمى ى خدا محسوب نمى بنده
انسان در برخورد با خود، خانواده، همنوعانش، نظام حكومتى كه با آن تعامـل دارد و   

هايى كه خداوند به او بخشـيده اسـت، از سـوى خداونـد متعـال دسـتور و        تمامى نعمت
د در تمامى موارد ذكر شده، تابع و فرمـانبردار خداونـد   اى برايش نازل شده و او باي برنامه

ى خداست و بـه خوشـبختى و سـعادت دنيـا و      باشد و تنها در اين صورت است كه بنده
يابد، در غير اين صورت، چيـزى جـز شـقاوت دنيـا و آخـرت نصـيبش        آخرت دست مى

 نخواهد شد.

 رد يك شبهه
، به معنى ترك دنيـا و دورى گـرفتن   -كنند  گونه كه برخى تصور مى آن - بندگى خدا 

ـ  بندگى خداو هم چنين عباداتى چون: نماز و روزه نيست.  اشتغال بهاز مردم و  ى ابه معن
 هاى دنيايى نيست. عدم استفاده از نعمت

، اين اسـت كـه انسـان از امكانـات و     -طور كه قبالً نيز اشاره شد همان - بندگى خدا 
قرار داده و به او بخشيده است، طبق دستور و فرمـان  هايى كه خداوند در اختيارش  نعمت

 استفاده كند. -جلّ جالله  -او 
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كنيم؛ مـثالً: فـرد تـاجرى در     چه گفته شد به ذكر مثالى بسنده مى براى روشن شدن آن 
ى غيـر خـدا، يعنـى     ى خدا باشد و هم بنده تواند هم بنده كند، مى عين حال كه تجارت مى

 فسانى خود و مطيع شيطان.ى هوا و آرزوهاى ن بنده
اگر فرد تاجرى هنگام تجارت در فكر رضايت خدا و اوامر و نواهى او باشد، در عين  

ست. چنـين  نيز ه بندگى خداحال كه مشغول كسب و كار دنيايى است، مشغول عبادت و 
بينـد، پـس    داند و چون استعداد خود را در امر تجارت مـى  ى خود مى فردى كار را وظيفه

ى خود را بـه دسـت آورد.    آن است، تا از اين طريق رزق و روزى خود و خانواده مشغول
چنين فردى با هدف انجام مسؤوليت مشغول تجارت است و هدفش تنها افزايش ثـروت  

اندوزى نيست، پس همواره در اين فكر است كه خدا چه فرمانى داده و او را از چه  و مال
 ست.  بندگى خداو با چنين ديدى مشغول  چيزى نهى كرده، تا مطابق آن عمل كند

تجـارت اسـت.    و چون تاجر قبلى مشغول كـار  تاجر ديگرى را در نظر بگيريد كه هم 
نگـرد.   اين تاجر بر خالف فرد قبلى، به عنوان وظيفه و اداى مسؤوليت به كار تجارت نمى

ادرسـت  هدف او از اين كار، كسب ثروت بيشتر و بيشتر است، در نتيجه بـه درسـت يـا ن   
بودن معامالتش و اين كه خدا چه چيزى را دوست دارد يا از چه چيزى بيزار است، فكـر  

گـردد كـه زودتـر بـه      كند. او تنها در فكر اندوختن ثروت است و به دنبال راهـى مـى   نمى
ثروت برسد و مـال بيشـترى كسـب كنـد. او از ايـن كـه در ايـن راه دسـت بـه دزدى و          

ى ديگر بزنـد، هـيچ ابـايى     گران و هزاران هزار مكر و حيلهرباخوارى و خيانت در مال دي
چون فرد قبلى مشغول تجارت است؛ اما چون هـدفش اداى مسـؤوليت    ندارد. اين فرد هم

دارد،  نيسـت بلكـه بـا هـر قـدمى كـه بـر مـى         بندگى خدانيست؛ بنابراين نه تنها مشغول 
پـيش از او فاصـله    كنـد و بـيش از   موجبات خشم و غضب بيشتر خداوند را فـراهم مـى  

 شود. گيرد و سرانجام بدبخت دنيا و آخرت مى مى
گيرى كـامالً مخـالف: يكـى     اين دو فرد مشغول انجام يك كار هستند؛ اما با دو جهت 

مشغول بندگى و عبادت خدا و ديگرى مشغول گناه و معصيت خدا. فرد اول در تجـارت  
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وظيفه و انجام مسؤوليت است هدفش كسب مال و ثروت است؛ اما فرد دوم هدفش اداى 
داند. فرد نخست هنگـام معـامالت    اى براى تحقق چنين مسؤوليتى مى و تجارت را وسيله

مشغول عبادت است اما فرد ديگـر هنگـام معـامالت مشـغول انجـام معصـيت خداسـت.        
 هاى ديگر نيز چنين وضعيتى دارند. شغل
اشـد و فكـرش را متمركـز ايـن     هر فردى با هر شغلى كه دارد اگر در آن به ياد خدا ب 

مهم كند كه انجام چه كارى درست و انجام چه كارى نادرست، چـه چيـزى خيـر و چـه     
چه كه او از آن بيـزار   چه را كه خدا دوست دارد، انجام دهد و از آن چيزى شر است، تا آن

ست. در غير اين صورت راهـى غيـر از   بندگى خدااست دورى كند، چنين فردى مشغول 
 را در پيش گرفته است. دابندگى خ

پزشكى كه مشغول طبابت است، اگر هدفش كسب ثروت و پـول بيشـتر باشـد و بـه      
اوامر و نواهى خدا توجه نكند، شغل و طبابتش، روز به روز او را بيشتر و بيشـتر از خـدا   
دور كرده و او هر روز مشغول معصيت خداست و كارش موجب خشـم و غضـب خـدا    

شود. اما همين پزشك، اگر هدف از  ز دچار بدبختى دنيا و آخرت مىشود و سرانجام ني مى
طبابتش اداى مسؤوليت و انجام وظيفه و خدمت به مردم باشد و در فكر انجام اوامر خـدا  
و دورى گرفتن از نواهى او باشد، او در عين حال كه مشغول امر طبابـت اسـت مشـغول    

 دهد. را انجام مى بندگى خداعنى او ... ي عبادت خداست؛ عبادتى چون نماز و روزه و
، محدود بـه امـورى خـاص    بندگى خداشود كه  چه گفته شد روشن مى با توجه به آن 
آن  بنـدگى خـدا  شود و تنها به جنبه يا جوانبى از حيات انسان اختصاص ندارد، بلكه  نمى

د، دهـ  اش و در هر كارى كه انجـام مـى   است كه انسان در تمامى جوانب و مراحل زندگى
 فرمانبردار و مطيع خداوند باشد.
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 زندگى دنيا، وسيله است نه هدف
جا الزم است كه انسان به خود بيايد و از خود بپرسد: وقتى سرانجام بنـدگى و   در اين 
اين گونه است كه بيان شد و بدبختى و خوشبختى دنيا و آخـرت انسـان    بندگى خداعدم 

توجهى و بـى   به اين مهمى اهميت نداد و با بىى  در گرو آن است، پس چرا بايد به قضيه
مباالتى به آن، خود را از خوشبختى دنيا و آخرت محروم و دچار بدبختى دنيـا و آخـرت   

 كرد؟!
گونـه كـه    شود كه انسان از اين امر مهم غافل باشـد و آن  راستى چه عواملى باعث مى 

 شايسته است به آن اهميت ندهد؟
كـه انسـان بـا وجـود علـم و آگـاهى بـه عاقبـت و          راستى جاى بسى تعجب است به 

را در پيش نگيرد و مطيع هوا و آرزوهاى نفسـانى و   بندگى خداسرانجامش، باز هم مسير 
 پيرو اوامر شيطانى باشد.

 طور خالصه اين است كه: جواب اين سوال به 
باعـث هـر نـوع     ]،دوست داشتن زندگى دنيا و انتخاب آن [به عنوان هدف نه وسـيله  

مراهى است. با دوست داشتن و انتخاب زندگى دنيا است كه انسان بـه سـوى بـدبختى    گ
كند و سرانجام گرفتـار عـذاب جهـنم و خشـم و غضـب خداونـد        دنيا و آخرت سير مى

شود. اگر انسان به زندگى دنيا به عنوان هدف نگـاه كـرد و سـعى و تالشـش تنهـا بـه        مى
كنـد.   ه سوى عذاب و بدبختى ابدى سير مـى دست آوردن آن بود، در اين صورت، قطعاً، ب

پس تنها راه چاره و نجات اين است كه انسان به عنوان هـدف بـه زنـدگى دنيـا ننگـرد و      
 تالش و هم و غمش تنها انجام اوامر خدا و جلب رضايت او باشد.

شود به  گوييم زندگى دنيا و دوست داشتن آن باعث انحراف از راه خدا مى اين كه مى 
ا نيست كه اگر انسان بخواهد سعادتمند و خوشبخت دنيا و آخرت شـود بايـد بـه    اين معن

هاى دنيـايى اسـتفاده    و آن را رها كند و هرگز از امكانات و نعمت هدرزندگى دنيا پشت ك
ى مقابل زندگى دنيا، ترك آن نيست. منظـور ايـن    ننمايد. هرگز چنين نيست و اساساً نقطه
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هاى آن به خودى خود به عنوان هـدف انتخـاب    و نعمت است كه زندگى دنيا و امكانات
... نباشد. اگـر   نشوند. هدف انسان در زندگى دنيا، كسب ثروت و مال و مقام و شهرت و

گوييم: چنين فردى زندگى دنيا را براى خود انتخاب كرده و  چنين شد در اين صورت مى
شود؛ اما اگر بـه ايـن    و مىآن را دوست دارد و چنين محبتى باعث بدبختى دنيا و آخرت ا

طـور كـه خداونـد خـود مقـرر       به عنوان هدف نگاه نشـد و همـان  ) زندگى دنيا( ها نعمت
هـا نگـاه شـد و در ايـن راه      به آن بندگى خدااى براى انجام  فرموده است، به عنوان وسيله

تـه  مورد استفاده قرار گرفتند، نه تنها مشكلى نخواهد داشت، بلكه عين بنـدگى انجـام گرف  
 است.
 كنيم: براى روشن شدن مطلب مثالى را ذكر مى 
كند كـه همـه در يـك روز     اى به مردم اعالم مى فرض كنيم حاكم و فرمانرواى منطقه 

هـا مالقـات كنـد و     معين خود را به پايتخت رسانده تا او در جمعشان حضور يابد و با آن
شود. درست همانند اهل دنيـا كـه    آنان نيز از اين ديدار استفاده ببرند و افتخارى نصيبشان

كنند كه بـه نعمـت    مالقات با حكام را افتخارى براى خود قلمداد كرده و چنين تصور مى
 اند. بسيار بزرگى دست يافته

افتند. هر كـس   مردم، با شنيدن اين خبر، گروه گروه به سوى مركز حكومت به راه مى 
هـايى بـراى    رسـيدن بـه مركـز مكـان     آورد. در مسـير  با خود مقدارى توشه به همراه مـى 

كننـد.   هـا توقـف مـى    استراحت وجود دارد. گروهى از اين مسافران در يكى از اين مكـان 
هـا وارد   شـوند. آن  هاى متنوع مـى  ها بعد از مدتى متوجه باغ زيبا و سرسبز و پر از ميوه آن

با لذت بردن از  كنند. تعدادى از اين گروه ها مى باغ شده و شروع به خوردن و چيدن ميوه
ها و مشغول  هاى باغ و تنوع آن كنند. ميوه ها، بيشتر و بيشتر، تمايل به خوردن پيدا مى ميوه

كنـد كـه    ها، اين تعداد را چنان به خود سرگرم مـى  شدن به خوردنشان و لذت بردن از آن
رده جا توقف ك كنند كه با چه هدفى در اين كم كم از توقفگاهشان دور شده و فراموش مى

انـد. در اثـر    كنند كه از همراهانشان عقب مانده و عازم كجا هستند. اين تعداد فراموش مى
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رونـد و از   ها خسته شده و از خستگى زياد بـه خـواب عميـق فـرو مـى      خوردن زياد ميوه
مانند؛ اما ديگران پس از اندك استراحت و خوردن مقدارى ميوه و لـذت   كاروان عقب مى

روند كه به مالقات پادشاه كه هدف اصـلى   به راه خود ادامه داده و مى بردن از زيبايى باغ،
 سفرشان است، برسند.

شـوند و بـه    شوند؛ گروهى وارد باغ شده و مشغول خوردن مى پس مسافران دو دسته مى
كنند كه هـدف   روند و فراموش مى خورند كه خسته شده و به خواب فرو مى حدى ميوه مى

اند. گروه ديگر افرادى هسـتند كـه پـس از     جا چرا توقف كرده ناز سفرشان چيست و در اي
ى حركت شده و به سوى مقصدشان بـه راه   آماده] و خوردن مقدارى ميوه] استراحتى اندك 

دانند كه به چه منظور در اين مكـان توقـف كـرده و هـدف از      افتند. اين گروه خوب مى مى
ها  مواد غذايى و ميوه نبوده است. آن توقفشان چيزى جز استراحتى اندك و خوردن مقدارى

دهنـد و بـه سـوى     دانند كه ماندنشان دائمى نيست، پس به راه خـود ادامـه مـى    به خوبى مى
 كنند. هدف خود كه همان پايتخت و مالقات با فرمانرواست حركت مى

اند؛  اين دو گروه هر دو در آن مكان استراحت كرده و از ثمرات باغ نيز استفاده نموده 
 ها، چنان كه پيدا است، يكى نيست. ما سرنوشت آنا

گروه دوم بر خالف گروه نخست، هرگز هدف خود را فراموش نكرده و از امكانـات   
جا نيز استفاده كـرده امـا نـه در حـدى كـه در آن غـرق شـوند و هـدف را          موجود در آن

راه را ادامه داده  ي يهاند كه بتوانند بق ها به حدى از امكانات استفاده كرده فراموش كنند. آن
اند، خـوردن و آشـاميدن    و به هدفشان برسند، اما گروه نخست كه هدف را فراموش كرده

ها به عنوان يك هدف در آمده است و كارشان به جايى رسـيده كـه بـر خـوردن      براى آن
 شناسند. هاى بيشتر حريص شده و چيزى غير از آن نمى ميوه

 گونه است نيز اين »ند متعالبندگى كردن و بندگى نكردن خداو«
هاى دنيايى استفاده كند كـه او را   اى از نعمت آن است كه انسان به گونه»بندگى خدا« 

نيـز   »بنـدگى خـدا  عـدم  «در اجراى اوامر خدا و اطاعت و عبادت او كمك و يارى كنند. 
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بنـدگى  عـدم  «يعنى اطاعت از هوا و هوس و آرزوهاى نفسانى و مطيـع اوامـر شـيطانى.    
ها در مسير پيروى از خداوند متعال استفاده نكند بلكـه   يعنى اين كه انسان از نعمت »اخد

 اى در جهت اطاعت از خدا باشند، هدف او شوند. ها كه بايد وسيله خود نعمت
ى خـدا بـودن هرگـز بـه      چه گفته شد بايد گفت: مسلمان بودن و بنـده  با توجه به آن 

ى خـدا و   ت خداوندى نيسـت و تفـاوت بـين بنـده    ها و امكانا معناى محروميت از نعمت
هوا و هوس و بين مسـلمان و غيـر مسـلمان در ايـن نيسـت كـه مسـلمان از ايـن          ي بنده

برد. هرگز چنين نيست. هـر دو   ها بهره مى كند ولى غيرمسلمان از آن ها استفاده نمى نعمت
ى خـدا   واهـد بنـده  خ كسى كـه مـى  ( كنند با اين تفاوت كه مسلمان ها استفاده مى از نعمت

ى صحيح اسـتفاده   ى خدا رجوع كرده تا نحوه قبل از استفاده از هر نعمتى به برنامه) باشد
كسـى  ( از آن را طبق فرمان خداوند متعال بداند و بر اساس آن عمل كند؛ ولى غيرمسلمان

در اين فكـر نيسـت كـه خداونـد چـه      ) ى هوا و آرزوهاى نفسانى و شيطان است كه بنده
چـه بـراى او مهـم     ها داده اسـت. آن  ى صحيح از اين نعمت در خصوص استفاده دستورى

 است، خواست و تبعيت از هواى نفس است.
ى غير خـدا از طـرف ديگـر     ى خدا و مسلمان بودن از يك طرف و بنده فرق بين بنده 

ا ى خدا به خوشبختى دني گونه خواهد بود كه بنده همين است كه بيان شد، و نتيجه نيز اين
 شود. ى غير خدا دچار بدبختى دنيا و آخرت مى يابد و بنده و آخرت دست مى

جـا توضـيحى در مـورد خوشـبختى و بـدبختى واقعـى، الزم و ضـرورى بـه          در اين 
 رسد. نظرمى

 واقعى »بدبختى«و  »خوشبختى«
اگر خبرنگارى از تك تك مردم اين سؤال را بپرسد كه: شما در زندگى به دنبـال چـه    

خواهيـد بـه چـه     كنيـد، و مـى   تيد، و براى به دست آوردن چه چيزى تالش مىچيزى هس
ترسـيد گرفتـار آن    چيزى برسيد؟ يا بپرسد: شما در زندگى از چـه چيـزى بيزاريـد و مـى    
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ها در يك چيز  ى آن ها، هر چند ممكن است ظاهراً گوناگون باشند؛ اما همه شويد؟ جواب
 ى و تنفر از بدبختى است.مشتركند و آن رسيدن به خوشبختى و بيزار

توان يافت كه هدفش رسيدن به خوشبختى و نجـات از   هيچ انسانى را در زندگى نمى 
چيسـت و انسـان چگونـه بـه     ] بدبختى نباشد؛ اما راستى خوشـبختى و بـدبختى [واقعـى   

 يابد؟ رسد و از بدبختى نجات مى خوشبختى مى
هـا راه و مسـير    سـيارى از آن جاست كه مردم گروه گروه و دسته دسـته شـده و ب   اين 

چيست و از چه راهى بايد به آن دست ] دانند خوشبختى [واقعى واقعى را گم كرده و نمى
 يافت.
توان در كسب ثروت و مـال يافـت.    بسيارى را عقيده براين است كه خوشبختى را مى 
راه  داننـد و آن را در ايـن   اى نيز خوشبختى را در به دست آوردن مقام و قـدرت مـى   عده

داننـد؛   كنند. گروهى نيز خوشبختى را در كسب شهرت يا انتخاب همسر و... مـى  دنبال مى
شـوند كـه در    چه خواستند و آرزو كردند، رسيدند، متوجه مى ها وقتى به آن ى اين اما همه

 اشتباه محض بوده و خوشبختى واقعى چيز ديگرى است.
با بـه دسـت آوردنـش متوجـه      داند، كسى كه خوشبختى را در كسب مال و ثروت مى 
هرگز در ثروت نيسـت بلكـه انسـان بـا بـه دسـت آوردن       ] شود كه خوشبختى [واقعى مى

 گيرد. ثروت، بيش از گذشته، از خوشبختى فاصله مى
كند، بـا رسـيدن    بيند و از اين طريق آن را دنبال مى كسى كه خوشبختى را در مقام مى 

مقـام، بـيش از گذشـته، از خوشـبختى فاصـله       شود كه انسان بـا داشـتن   به آن، متوجه مى
 گونه هستند. گيرد و ساير موارد نيز اين مى

بـراى رسـيدن بـه خوشـبختى تـالش       ]،اى كـه دارنـد   ى مردم [با هر فكر و ايده همه 
] كنند و همه از بدبختى بيزار و گريزاننـد؛ امـا راسـتى خوشـبختى و بـدبختى [واقعـى       مى

 يابد؟ يابد و از بدبختى نجات مى واقعى دست مى چيست و انسان چگونه به خوشبختى
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براى روشن شدن مطلب و اين كه نه ثروت و نه مقام و نه هيچ چيز ديگـرى از ايـن    
 پردازيم: رسانند، به ذكر چند مثال مى قبيل مسايل، انسان را به خوشبختى واقعى نمى

از هـيچ مقـام   كند. او در اين شهر  زندگى مى] فرض كنيم فردى در يك شهر [كوچك 
كنـد كـه    و موقعيت خاصى برخوردار نيسـت و يـك فـرد عـادى اسـت. روزى آرزو مـى      

كنـد كـه بـا رسـيدن بـه ايـن مقـام و موقعيـت          شود. او چنين تصور مـى ] بخشدار [شهر
رسد. [اين فرد، وقتى  خوشبخت خواهد شد. [فرض كنيم بعد از مدتى به آرزوى خود مى

شود كه چنين مقامى، مقامى بسـيار كوچـك اسـت،     بخشدار شد، پس از مدتى متوجه مى
كند. و اين آرزو بـيش از آرزوى قبـل، او را رنـج     تر از آن را مى پس آرزوى مقامى بزرگ

او قبالً آرزو داشت بخشـدار شـود. ايـن مقـام، مقـام       ].كند دهد [و به خود مشغول مى مى
كل و سخت نيسـت  هاى باالتر، به دست آوردنش زياد مش كوچكى است و نسبت به مقام

شـود   شود اما بعد از مدتى متوجه مـى  و اگر انسان به آن هم دست نيابد كمتر ناراحت مى
كه در شهر او مقامى باالتر از مقام او وجود دارد و آن جناب فرمانـدار اسـت، پـس آرزو    

[فرض كنيم بعد از  ].كند كند به آن مقام دست يابد [و براى رسيدن به آن نيز تالش مى مى
بيند كه باالتر از او جناب اسـتاندار   وقتى فرماندار شد، مى] رسد. تى به آرزوى خود مىمد

كنـد. مشـخص اسـت كـه رسـيدن بـه مقـام         است، پس آرزوى رسيدن به آن مقام را مـى 
] رسـد.  طلبد. [فرض كنيم بعد از مدتى بـه آرزوى خـود مـى    استاندارى تالش بيشترى مى

وجـود   »وزيـر «بيند باالتر از مقام او مقام ديگرى به نام  وقتى به مقام استاندارى رسيد، مى
كند كه رسيدن بـه ايـن    گونه تصور مى و اين] كند به اين مقام هم برسد دارد. پس آرزو مى

[فرض كنيم بعد از مـدتى بـه آرزوى خـود     ].آورد مقام خوشبختى واقعى را به ارمغان مى
مقام نخست وزيرى و رئيس جمهورى و... هاى باالترى از جمله  اما باز هم مقام] رسد؛ مى

وجود دارند. پس از احراز پست رياست جمهورى يك كشور، آرزوى رياست جمهـورى  
يابد تا جايى كـه بـه    آيد و به همين ترتيب سلسله مراتب ادامه مى تر پيش مى كشور بزرگ
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افتـد   ها مى انديشد و پس از آن نيز به فكر ديگر كرات و آسمان ى زمين مى فرمانروايى كره
 و....
هر چه به مقام باالترى دست يابد، آرزوى بـاالتر  ] اى است كه [طبيعت بشرى به گونه 

كند. پس هر چه مقام باال و باالتر رود، غم و اندوه و ترس نيز بيشتر و بيشـتر   از آن را مى
باشـد؛   شود و بالعكس هر چه مقام كوچك باشد، غم و انـدوه و تـرس نيـز كمتـر مـى      مى
راين كسى كه آرزويش كمتر است، غم و ترسش كمتر است و بالعكس... مثالً كسى كه بناب

بخشدار نيست چيزى ندارد كه از نبودش نگران و به خاطر از دست دادنـش بترسـد؛ امـا    
ترسد كه فردى ايـن   از يك طرف، از اين مى ]،وقتى به مقام بخشدارى رسيد [شب و روز

؛ زيرا ممكن است افـراد ديگـرى غيـر از او چنـين     پست را از او بگيرد و جانشينش شود
چون او براى به دست آوردنش تالش كنند. از طـرف ديگـر، در فكـر     آرزويى بكنند و هم

برد كـه مبـادا بـه آن نرسـد.      رسيدن به مقام باالتر است و هميشه در غم و اندوه به سر مى
ت به مقام بخشدار، مقامى رسد به تناسب آن كه نسب چنين فردى وقتى به مقام فرماندار مى
شود و به همين ترتيب... پس مقام با اندوه و تـرس   باالتر است، ترسش بيشتر و بيشتر مى

شـود.   نسبت مستقيم دارد؛ يعنى هر چه مقام باالتر رود اندوه و ترس نيز بيشتر و بيشتر مى
(اندوه در به دست آوردنش و ترس نيز به خاطر از دست دادنش

2F

1(. 

 چون مقام است يقاً همثروت نيز دق
تومـان سـود    صدكوچكى دارد كه روزى  ي فرض كنيم فردى در يك روستايى مغازه 

ى  تومـان اسـت. ايـن شـخص بـه انـدازه       هـزار 10ى مغـازه نيـز    شود. سرمايه عايدش مى
ى ايـن   اى كه دارد به همان اندازه نيز انتظار نفـع و سـود دارد. حـال اگـر سـرمايه      سرمايه

اى  جـا مغـازه   تومان برسد و او به شهر بيايد و در آن هزار100مثالً به  شخص بيشتر شود؛

                                           
رحمه اهللا افرادى است كه مقام و ثروت و خالصه زندگى دنيا برايشان هدف اسـت   البته منظور استاد -1

 نگرند. نه آنان كه به زندگى دنيا به عنوان وسيله در جهت انجام مسئوليت بندگى خدا مى
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شود. چنين فردى قبـل از بـه دسـت آوردن     باز كند، انتظارش نيز به همان اندازه بيشتر مى
خورد و با ازدياد آن نيز به همان نسبت، غـم   ثروت براى به دست آوردنش غم و غصه مى

تومان افزايش يابـد،   هزار 500تومان به  هزار100از شود؛ اگر ثروتش  اش زياد مى و غصه
يابد. اگـر ثـروتش    اش نيز افزايش مى آرزويش نيز بيشتر شده و به همان اندازه غم و غصه

به يك ميليون و چند ميليون و يك ميليارد و چند ميليارد افزايش يابد به همـان ترتيـب و   
اش نيـز   از طرف ديگر غم و غصهبه تناسب ازدياد ثروت، از يك طرف آرزويش بيشتر و 

 بيشتر خواهد شد.
تومان سرمايه دارد به همان اندازه ترس از دسـت دادنـش را دارد و   ده هزار فردى كه  

ى صد هزار تومان و فردى كه يك ميليـون   تومان داشته باشد به اندازه صد هزارفردى كه 
 ... ى يك ميليون تومان و تومان داشته باشد، به اندازه

يابـد، غـم و    كه به عنوان هدف به ثروت بنگرد، هـر چـه ثـروتش افـزايش مـى      كسى 
 ترسش نيز افزايش خواهد يافت.

سو و ترس از سوى  پس مقام و ثروت هر چه باالتر و بيشتر شوند، غم و اندوه از يك 
شود. و مشخص است لذت بردن از چيزى كه به همراهش غـم و   ديگر، بيشتر و بيشتر مى

اشد، ممكن نيست. فرد ثروتمند وقتى در كنار ثروتش و به خاطر آن، غم و اندوه و ترس ب
 گونه است. تواند از آن لذت ببرد. مقام نيز اين اندوه و ترس دارد، چگونه مى

 و راه رسيدن به آن »خوشبختى«حقيقت 
حقيقت اين است كه سعادت و خوشبختى واقعى، كه مردم خواهان آن هستند، اما در  

نش ناتوانند، اين است كه انسان در شرايطى قرار گيرد كـه در آن نـه غـم و    به دست آورد
اندوه و نه ترس داشته باشد. اگر انسان به چنين حالتى رسيد به خوشبختى دست يافتـه و  

 او فردى خوشبخت است.
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تواند اين خوشبختى  هاى ذكر شده، حقيقت اين است كه نه ثروت مى با توجه به مثال 
 كنند. ياورد و نه مقام و نه هيچ چيز ديگرى كه دنياپرستان دنبال مىرا به ارمغان ب

اى  تواننـد انسـان را بـه مرحلـه     ... هرگـز نمـى   واقعيت اين است كه ثروت و مقـام و  
 برسانند كه در آن نه احساس ترس كند و نه غم و اندوهى داشته باشد.

س نداشته باشـد،  حال كه مشخص شد خوشبختى آن است كه انسان غم و اندوه و تر 
شود، پس خوشبختى واقعى كجاست  و اين خوشبختى با كسب مقام يا ثروت حاصل نمى

 و راه رسيدن به آن چيست؟
گيـرد، هميشـه متوجـه ايـن      را در پيش مى بندگى خداطور خالصه، كسى كه مسير  به 

ه خواهـد تـا آن را انجـام دهـد و او را از چـ      است كه خداوند متعال چه چيزى از او مـى 
كند تا از آن دورى كند. اين فرد در اين فكر نيسـت كـه چـه بـوده و چـه       چيزى نهى مى

داند هر چيزى كه اتفـاق بيفتـد بـدون اراده و خواسـت خداونـد رخ       خواهد بود؛ زيرا مى
نخواهد داد و خداوند هر چه را اراده كند خير است و بدون حكمـت نيسـت و فقـط آن    

است. او اين مسايل را به صاحب و مالك اصلى يعنـى  درست و بجا است و غير آن نابجا 
سپارد. او تنها در اين فكر است كه چه كار كند و چه كار نكند و وظيفه  خداوند متعال مى

و مسئوليت او در زنـدگى چيسـت؟ او معتقـد اسـت هـر چـه رخ داده چـون بـه اراده و         
ادرسـت باشـد پـس    خواست خدا بوده بجا و حكيمانه است و چيزى اتفاق نيفتـاده كـه ن  

شـد.   شد و آن كار نمـى  گويد: اى كاش اين كار مى هرگز غم و اندوهى ندارد و هرگز نمى
گيرد و هر چـه   گونه است؛ يعنى هر چه حكيمانه باشد انجام مى در آينده نيز وضعيت اين

ترسـد. هـر چـه     به دور از حكمت باشد، خداوند آن را انجام نخواهد داد. پس هرگز نمى
را اده، اگر خوب بوده، جاى نگرانى و ناراحتى نيست. اگر گناه و نافرمـانى خـدا   اتفاق افت

توان كرد اين است كه از آن توبـه كنـد؛    انجام داده است، ديگر گذشته و تنها كارى كه مى
اى خط بطالن بر گناهانش كشيده شـده و ديگـر    اى صادقانه و خالصانه. با چنين توبه توبه

گويد: چـرا ايـن كـار را انجـام      ماند و ديگر نمى ه گذشته نمىجاى غم و اندوهى نسبت ب
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دهـد. او نسـبت    اش را انجام مى ى بندگى گونه وظيفه دادم و آن كار را انجام ندادم؟ او اين
ى خـدا باشـد و اگـر فـردى نيـز در انجـام مسـئوليت و         به آينده نيز مصمم است كه بنده

كارهاى خوب امر و از كارهـاى بـد نهـى     ى خود دچار كوتاهى شد، او را به انجام وظيفه
كند و غير از اين مسؤوليتى متوجه او نيست. بنابراين چنين شخصى نه نسبت بـه گذشـته   

ى خـدا باشـد    ترسد. او مصمم است در آينده بنده غم و اندوه دارد و نه نسبت به آينده مى
رد و دلش نيـز در  گي ى او نيز گرفتن چنين تصميمى است. او از ته دل تصميم مى و وظيفه

وار است، خداوند آن را تدست خداوند متعال است و تا زمانى كه بر اين عزم و تصميم اس
دهد، پـس ترسـى نـدارد. از     چه قصد كرده، يارى مى كند و وى را بر انجام آن ضمانت مى

خواهد بـه دسـت آورده اسـت، پـس غـم و انـدوهى نـدارد،         چه را كه مى طرف ديگر، آن
كننـد دسـت    چـه آرزو مـى   مقام و ثروت كه در بسـيارى از مـوارد بـه آن    برخالف طالبان

را خواسـته و آرزو كـرده    بنـدگى خـدا  شوند. او  يابند؛ در نتيجه دچار غم و اندوه مى نمى
ى خدا، نه غمى دارد و نه ترسـى و ايـن    است، پس آن را به دست آورده است. پس، بنده

كننـد؛ امـا    ى كه مـردم آن را دنبـال مـى   همان خوشبختى واقعى است؛ خوشبختى و سعادت
 دانند از چه راهى به آن دست يابند. بسيارى از آنان نمى

ى زنـدگى، و   و انتخاب دين خدا؛ يعنى اسالم، به عنوان برنامـه  بندگى خدابنابراين با  
رسد كه در آن نه غم و اندوهى دارد و نه  اى مى در نتيجه با مسلمان شدن، انسان به مرحله

و اين تنها جـزا و پاداشـى اسـت كـه در     ) يعنى همان سعادت و خوشبختى واقعى( ترسى
شود. اين پاداش به حدى بزرگ است كه اگر انسان جزا  اين دنيا نصيب انسان مسلمان مى

 -همانطور كه قبالً گفتيم  -و پاداش ديگرى غير از آن نداشته باشد او را بس است ؛ زيرا 
خـواهم   دهـد: مـى   ى هدف تو در زندگى چيست؟ جواب مىاگر در دنيا از هر فردى بپرس

ها در دنيا اين است كه خوشـبخت شـوند؛ امـا     خوشبخت شوم. تمام سعى و تالش انسان
شناسند و ايـن راه،   دانند چگونه به آن دست يابند؛ زيرا راه حقيقى و واقعى آن را نمى نمى

 تواند باشد. اه ديگرى نمىو ايمان به او و انجام اعمال صالح، ر بندگى خداجز مسير 
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ى مـردم بـراى بدسـت آوردنـش تـالش       وقتى چيزى تا اين حد مهم است كـه همـه   
آيد و راهى جز اين هم ندارد، پس به راستى اگر  به دست مى بندگى خداكنند و تنها با  مى

حالتى بدون غم و غصـه و  ( قيامتى هم نباشد و انسان در دنيا تنها به اين حالت دست يابد
كند؛ اما واقعيت اين است كه جزا و پاداش انسان مسـلمان تنهـا    ، برايش كفايت مى)ترس

 يابد. شود بلكه عالوه بر اين به چيزهاى ديگرى نيز دست مى در اين خالصه نمى
ى خدا بـود، در دنيـا در حـالتى سرشـار از خوشـى و       اش بنده وقتى انسان در زندگى 

كنـد و   يزى است كه خداوند به آن اشاره مـى خوشبختى به سر خواهد برد و اين همان چ

﴿ فرمايــد: مــى      ﴾  :يعنــى در دنيــا زنــدگى خــوبى بــه او  ].97[النحــل

اى كه در آن نه غم و نه اندوه و نه ترسى باشد. وقتـى انسـان در دنيـا در     دهيم؛ زندگى مى
ايت عزّت و سربلندى و سرافرازى به سـر  چنين حالت و وضعيتى قرار گرفت، يقيناً در نه

خواهد برد و اين در حالى است كه بسيارى از مردم براى ديگرانى چون خـود، سـر خـم    
كرده و اسير دست آنان هستند. فرد مسلمان در برابر تمـامى صـاحبان قـدرت، بـا كمـال      

بـه   -عزّت ايستاده و حاضر نيست كه در برابرشان سـر تعظـيم فـرود آورد و ايـن خـود      
بـرد. پـس از پايـان زنـدگى دنيـا نعمـت        بهشتى است كه انسان در آن به سر مى -تنهايى 
 كنيم. هايى از آن اشاره مى ترى فراروى اوست كه در ادامه به گوشه بزرگ

 و دنياى پس از مرگش »ى خدا بنده«
آينـد تـا    هاى جان دادن و كمى قبل از آن، فرشتگان خدا نزد انسان مى در همان حالت 

ى خـدا   هـا در نهايـت احتـرام و اكـرام بـه خـدمت بنـده        انش را به امر خدا بگيرند. آنج
 »بـرزخ «ى خدا، در آن لحظات جان دادن تا آغاز روز قيامت كه به آن عالم  رسند. بنده مى

 برد: شود، در يكى از اين دو حالت به سر مى گفته مى
، از هـر  باشد »مقرّبين«يا  »قينساب«و به تعبير قرآن  »مسلمانان درجه اول«. اگر از 1 

مصون و محفـوظ اسـت و متناسـب بـا درجـه و       »برزخ«تهديد و آفت و باليى در عالم 
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ى اعمـالى اسـت كـه در دنيـا انجـام داده اسـت، بـه خوشـى و          كه نتيجهقرار دارد مقامى 
 شود. خداوند هاى بهشت در اختيار او قرار داده مى يابد و باغى از باغ خوشبختى دست مى

 كند: گونه توصيف مى حالت و وضعيت او را اين

﴿                      ﴾ 3(]89 -88: قعة[الواF1(. 

اصـحاب  «يـا   »اصـحاب اليمـين  «و به تعبيـر قـرآن    »مسلمانان درجه دوم«. اگر از 2
رسد  اش به درجه و مقام گروه نخست نمى اگر چه درجهباشد،  »مقتصدين«و يا  »الميمنه

شود اين است كـه   و جزا و پاداش او كمتر از آنان است؛ اما حداقل پاداشى كه نصيبش مى
 كند: در عالم برزخ هيچ آفت و بال و رنج و مشكلى او را تهديد نمى

﴿                             ﴾  

 .)4F2(]91-90:قعة[الوا

بـود؛ امـا حـال و     »بـرزخ «چه بيان شد حال و وضعيت انسـان مسـلمان در عـالم     آن 
 چگونه است؟ »قيامت«وضعيت او در روز 

ى زنده شدن و بيرون آمدن از قبر، تنها چيزى كـه بـا    در روز قيامت و در همان لحظه 
 ت و احترام و اكرام است.شود، نعم آن مواجه مى

داند كه قرار اسـت چـه چيزهـايى     داند و اين را هم مى او هدف از زنده شدنش را مى 
رود و ايـن در   اتفاق بيفتد؛ پس با سرافرازى و روسفيدى پيش به سوى دادگاه خداوند مى

خـود را بـراى آن آمـاده نكـرده      -از اين روز غافـل بـوده و   -حالى است كه ديگرانى كه 
برند. او با خيالى آسوده و با دلـى مطمـئن بـه     دند، در نهايت ترس و وحشت به سر مىبو

                                           
ى او راحتى و آسـايش و گلهـاى خوشـبو و بهشـت پـر       و اما اگر از مقرّبين باشد همين كه مرد بهره -1

 .نعمت است
باشـد از سـوى اصـحاب يمـين (يـاران سـمت        )هـا  ياران سمت راسـتى ( و اما اگر از اصحاب يمين -2

 .درودت باد -شود: به او گفته مى -ها)  راستى
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شود و با خوشحالى  ى اعمالش به دست راستش داده مى رود و نامه سوى صاحب خود مى
ى اعمالم بنگريد. او در  گويد: بياييد و به نامه زند و به اطرافيانش مى ناپذير فرياد مى وصف

زند: بياييـد و   ندارد كه از آن شرمنده و ناراضى باشد؛ پس فرياد مى ى اعمالش چيزى نامه
ى اعمالم بنگريد. بياييد تا برايتان بخوانم. بياييد و به آن بنگريد كه مملو از ايمان و  به نامه

هايى بسيار آسان خواهد شد و  اعمال صالح است. بعد از اين مرحله، از او سؤال و جواب
افتـد؛ بهشـتى كـه     رسد و به طرف بهشت به راه مى دگى به اتمام مىدادگاهى او به اين سا

گـوييم: در   داند و بس. ولى اگر بخـواهيم آن را وصـف كنـيم مـى     وصفش را تنها خدا مى
جا نه غـم   بهشت، حداقل از دو عيبى كه در زندگى دنيا مطرح است، خبرى نيست. در آن

چـه انسـان آرزو كنـد     ت؛ زيرا آنو اندوهى هست و نه ترسى. در بهشت غم و اندوه نيس

﴿ شود: برايش آماده مى        ﴾    :5(]31[النحـلF1(.      پـس ديگـر جـاى غـم و

 شود. اندوه نيست و هر چه به او داده شود، هميشگى و جاودانه است و از او گرفته نمى
ـ    ها و نوشيدنى عالوه بر استفاده از انواع خوردنى وع در پوشـيدنى و  ها و عـالوه بـر تن

مالقـات  «دانـد، نعمـت معنـوى     مسكن و چيزهاى ديگرى از اين قبيل كه تنهـا خـدا مـى   
رضـايت و  «هـا   ى ايـن نعمـت   شـود و بعـد از همـه    بـه او بخشـيده مـى    »خداوند متعال

 گردد: نصيب حالش مى »خوشنودى خداوند

﴿        ﴾ 72: بة[التو.[ 

. كـم و  »بزرگتـر اسـت   -ها از تمامى آن نعمت -خداوند متعال  رضايت و خشنودى«
 داند. كيف اين رضايت و خوشنودى را تنها خدا خود مى

را در پيش گرفتـه   بندگى خدااين جزا و پاداش انسانى است كه در زندگى دنيا مسير  
 است.

                                           
 .در آنجا هرچه بخواهند دارند -1
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حيـات  «گونه است؛ در دنيا، به تعبير قـرآن، در   ى خدا اين آرى، زندگى و حيات بنده 
برد؛ حياتى كه در آن نه از غم و اندوه خبرى هست و نه از ترس؛ هنگـام   به سر مى »طيبه

حياتى با آن همه خوشى و سعادتى كه بيان شـد،  ) در دنياى برزخ( مرگ نيز تا روز قيامت
تـر از آن رضـايت و    تـر و مهـم   هـايش و بـزرگ   و در روز قيامت نيز بهشت با تمام نعمت

 عال.خشنودى خداوند مت
 و مسلمان زيستن! بندگى خداى  اين است نتيجه 

 و دنياى پس از مرگش »ى غير خدا بنده«
 ... ى مقابل اما نقطه 
هاى نفسانى و مطيعـان اوامـر شـيطانى، آنـانى كـه       از طرف ديگر پيروان هوا و هوس 

 -طور كه گفته شـد   همان -هدفى جز دنيا و زندگى آن ندارند، حال و وضعيتشان در دنيا 
شـود و   اى است كه هر چه بيشتر به آن بچسبند، غم و اندوه و ترسشان بيشتر مـى  به گونه

توان در اطراف خود مشـاهده كـرد. افـرادى را     هايى از آن را مى اين چيزى است كه نمونه
ترسـند كـه    اى برخوردارنـد؛ امـا بـه حـدى مـى      بينيم كه از قدرت و مال و ثروت ويژه مى

دم عادى آزادانه هرجـا خواسـتند برونـد. افـراد عـادى بـدون هـيچ        چون مر توانند هم نمى
اى است كه اگر بخواهند چند  شان به گونه روند؛ اما آنان زندگى مشكلى هرجا بخواهند مى

هـايى   هاى ويژه و ضد گلوله استفاده كنند و نگهبان كيلومتر راه بروند بايد از انواع اتومبيل
 خوابند. ، در منزل خود، با ترس و اضطراب مىها محافظت كنند. شب نيز نيز از آن

داننـد و   چه گفته شد بر كسى پوشيده نيست و چنان بديهى است كه همه آن را مى آن 
بر آن آگاه هستند. هر چه مقام و قدرت دنيايى بيشتر و باالتر رود، تـرس و غـم و انـدوه    

ى خـدا نيسـت.    انسان بيشتر خواهد شد. اين حال و وضعيت دنياى كسى است كـه بنـده  
ى هـوا و   انسان در چنين حال و وضعيتى ذليل و اسير دست نفس و شيطان است. او بنده

هوس خود و ديگران است. كسى كه بخشدار است و به آن مقام بـه عنـوان هـدف نگـاه     
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كند نه وسيله، مطمئناً ذليل و اسير مافوق خود يعنى فرماندار است. فرماندارى هـم كـه    مى
نگرد، يقيناً ذليل و اسير مافوق خود يعنـى اسـتاندار اسـت و     ه مقامش مىبه عنوان هدف ب

به همين ترتيب هر كس ذليل و اسير مافوق خود است و همه ذليل و اسير دست شـيطان  
 چرخاند. گرداند و مى هستند. شيطان هر گونه بخواهد مطيعان و پيروانش را مى

گونـه بـه سـر     تـا زمـان مـرگ، ايـن     ى نفس و شيطان، دنياى خود را بله، مطيع و بنده 
برد. بعد از اتمام زندگى دنيا و قبل از سفر به دنياى ديگر و در همان حالت جان دادن،  مى

 شود: اند، روبرو مى با استقبال پر از اهانت فرشتگان خدا، كه براى گرفتن جانش آمده

﴿        ﴾  :50[األنفال.[ 

 شود. و در نهايت ذلت و خوارى جانشان گرفته مى »زنند ها و پشتشان مى تبه صور
 اما بعد... 
 شود. اى ديگر آغاز مى بعد از جان دادن، عذاب و شكنجه به گونه 
و برپايى دادگاهى و محاكمه، بهره و نصـيبى جـز    »قيامت«تا آغاز  »برزخ«در دنياى  

 آتش نخواهند داشت:

﴿                             ﴾ 

 ].94 -92:قعة[الوا

كنندگان و گمراهان باشد. پس پذيرايي (او) با آب جوشان است.  ولي اگر از تكذيب«
 .»و (نيز) ورود به دوزخ

دن پس از مرگ و برپايى ميرد از كسانى باشد كه به زنده ش اگر آن كس كه مى
بندگى ها را دروغ دانسته باشد و مسير  دادگاهى و بهشت و جهنم باور نداشته باشد و آن

را گم كرده و راه و مسير بندگى نفس و شيطان را در پيش گرفته باشد، آب بسيار  خدا
ن گيرد و مهمان چني اى برايش آماده شده و با آن مورد استقبال قرار مى داغ و جوشيده

 شود و سپس به آتشى بسيار سوزان در خواهد آمد. جايى مى
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فرمايـد: آنـان از    كند، مى قرآن وقتى به جريان غرق شدن فرعون و پيروانش اشاره مى 
همان ابتداى غرق شدن تا زنده شدن دوباره در روز قيامت، صبح و شام در آتش انداختـه  

شود: آن همه عذاب چيـزى نبـوده    مىشوند و با آمدن روز قيامت، خطاب به آنان گفته  مى
 ها انداخته خواهيد شد. ترين عذاب است، امروز در سخت

 اما روز قيامت... 
ى زنده شدن دوباره، با خوارى و ذلـت و تـوهينِ همـراه بـا عـذاب و       از همان لحظه 

جـا، در نهايـت    شوند. در آن شكنجه و اذيت و آزار، به محكمه و دادگاه خداوند رانده مى
شوند و بعد از آن، فرمان زندان ابـدى بـا اعمـال شـاقه برايشـان صـادر        محاكمه مى ذلّت

 خواهد شد.
شـوند كـه مملـو از سـختى و هـر چيـز        پس از صدور حكم، در آتشـى انداختـه مـى    

 ناخوشايندى است و خالى از هر خوشى و آسايشى است.

 مسكن ...
 ش:افتد مسكنش اتاق كوچكى است از آت كسى كه در جهنم مى 

﴿              ﴾ 9 -8: ة[الهمز.[ 

هايي بلنـد و   اي و فراگير بر آنان گماشته شده است. در ستون گمان اين آتشِ حلقه بي«
 .»كشيده

 پوشاك ...
اى است سياه و بـدبو. رنگـش او را    ماده »قطران«. »قَطران«پوشاك او لباسى است از 

باشد تا سريع بسوزد. پـس پوشـاك و لباسـش     كند و عالوه بر اين، چرب نيز مى يت مىاذ
 ى عذاب اوست تا آسايش و راحتى: بيشتر مايه
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﴿     ﴾  :6(]50[ابراهيمF1(. 

 خوراك و غذا ...
چه در قرآن آمده است، چيزى است كه خوردنش نه باعث سير  غذايش، براساس آن

شود، اذيت  شود. تنها چيزى كه از خوردن آن عايد فرد مى نه سبب چاقى فرد مىشدن و 

 ﴿ و آزار بيشتر است:       ﴾ ]7(]7: شيةالغاF2(. 

شـود   خورد. وقتى تشنه مى مى »ضريع«و  »زقوم«تواند از  او از شدت گرسنگى تا مى 
شود. آبـى كـه وقتـى آن را نوشـيد      غ به او داده مىكند؛ آبى بسيار دا و درخواست آب مى

 سوزاند. درونش را مى
رود،  سـوزد و از بـين مـى    اى است كه هر بار پوستش مـى  وضعيتش در جهنم به گونه 

شود تا بيشتر عذاب ببيند. ايـن وضـعيت و حالـت     دوباره پوست ديگرى بر او پوشيده مى
خشـم و  «چـه بيـان شـد،     ى آن ر از همهت ى غير خدا در جهنم است. اما عذابى سخت بنده

كه خداونـد بسـيار مهربـان اسـت و      باشد ميخداوند متعال است و اين در حالى  »غضب
انـد   رحمتش همه چيز را در بر گرفته است. اهل دوزخ از شدت عذابى كه گرفتارش شده

جـا بيـرون    گويند: خدايا! به ما اجـازه بـده از ايـن    خوانند و مى زنند و خدا را مى فرياد مى
هـاى   دهيم از اين به بعد راه بندگى تو را در پيش بگيريم و از فرمان بياييم. به تو وعده مى

اى را بـه   تو اطاعت كنيم تا ديگر دچار چنين عذابى نشويم؛ اما خداوند در جوابشان كلمه
 :بريم براى دور كردن سگ به كار مى -ها ما انسان -برد كه  كار مى

﴿         ﴾  :8(]108[المؤمنونF3(. 

                                           
 .اى سياه رنگ و قابل اشتعال و بدبو) است هاى ايشان از قطران (ماده پيراهن -1
 .نه فربه خواهد كرد و نه از گرسنگى خواهد رهانيد -2
 گويد: در آن خوار و ساكت باشيد و با من سخن نگوييد. (پروردگار) مي -3
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كند  گونه نااميد مى ها را اين دهد و آن گونه مى ها را اين خداوند با اهانت تمام جواب آن
ها رحم  دهد كه هيچ تخفيفى برايشان قائل نيست و هرگز به آن ها اطمينان مى و به آن

 فرمايد: كند و مى نمى

﴿         ﴾  :30[النبأ.[ 

يعنى اگر قرار باشد  ».كنيم بچشيد چيزى جز عذاب و شكنجه برايتان اضافه نمىپس «
 چيزى به شما داده شود، عذاب و شكنجه است.

كننـد و از راه   سرانجامِ آنانى كه در مسير بندگى شيطان و هواهاى نفسانى حركت مـى  
 گونه است. اند، اين متعال منحرف شدهوند بندگى خداو مسير 

 اى جز اين نيست چاره
و آگـاهى از سـرانجام آن، و نيـز     بنـدگى خـدا  پس از شناخت كم و كيف عبـادت و   

شناخت عواقب و سرانجام بندگى شيطان و هواهـاى نفسـانى و انتخـاب زنـدگى دنيـا و      
آسـانى خواهـد بـود و     هدف قرار دادن آن، انتخاب يكى از اين دو راه، بسيار كار ساده و

نيست. تنها چيزى كه انسان در مسير انتخاب بـه آن   بندگى خدااى جز انتخاب مسير  چاره
 نياز مبرم دارد، عزم و اراده است.

هاى نفسـانى و اوامـر    مستلزم اين است كه انسان از خواسته بندگى خداانتخاب مسير  
 شيطانى دورى كند.

هى را انتخاب كند كه بـه خوشـبختى واقعـى منتهـى     اگر انسان بتواند با عزم راسخ را 
ى بندگى را پشت سر گذاشته است. تنها مشكل  ترين مرحله شود، با اين انتخاب سخت مى

تـرين مرحلـه    انتخاب آن است. اين انتخاب، گـام اول و سـخت  ) بندگى خدا( در اين راه
مملـو از   بنـدگى خـدا  هاى بعـدى بسـيار آسـان اسـت. هـر چنـد راه و مسـير         است. گام

آن قـدر بـرايش    بنـدگى خـدا  هاست؛ اما با برداشتن گام نخست، طى كردن مسـير   سختى
 هاى موجود را تحمل كند. لذتبخش است كه حاضر است با جان و دل، سختى
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 جا به طور خالصه به مطالب زير اشاره كرديم: تا اين
 وند متعال چيست؟بندگى خدا. 1 
 چه معناست؟  . اسالم چيست و مسلمان بودن به 2 
 ى خدا و مسلمان باشد؟ تواند بنده . انسان چگونه مى3 
 كنند، كدامند؟ را تهديد مى بندگى خدا. موانعى كه مسير 4 
 ها غالب آيد؟ تواند موانع مذكور را بردارد و بر آن . انسان چگونه مى5 
 و غير خدا چگونه است؟ بندگى خدا. سرانجام 6 
خـواهيم بـه تفصـيل، بـه سـرانجام انسـان در روز        دا، مىى مطلب، به اميد خ در ادامه 

 قيامت بپردازيم.
 



 

 

 :بخش دوم
 بندگى خدا و روز قيامت

ى خـدا باشـد كـه بـه      قرار گيرد و بنده بندگى خداتواند در مسير  انسان تنها زمانى مى
ايمان داشته باشد. اگر انسان به روز قيامت ايمان نداشته باشـد يـا ايمـانش     »روز قيامت«

گونه كه شايسته است بـراى   ى خدا باشد يا آن تواند بنده ناقص و واقعى نباشد، هرگز نمى
خدا بندگى كند. به همين دليل در قرآن از قيامت و رويدادهاى آن بسيار بحث شده و بـه  

مبحـث قيامـت و   توان گفت  آن اهميت زيادى داده شده است؛ به طورى كه به جرأت مى
 .مباحث اصلي قرآن كريم است زندگي بعد از مرگ يكي از

قبل از پرداختن به اصل موضوع و بيان اين كه ايمان به قيامت چگونه انسـان را وادار   
 رسد.   كند، بيان مطلبى ضرورى به نظر مى مى بندگى خدابه انتخاب مسير 

 انسان موجودى مستعد

ى و رشـد  انسان در همان آغاز آفرينش، مخلوقى است كه آمادگى و استعداد شـكوفاي  
چون دانه يا هسته و يا نهالى است كه در صـورت فـراهم شـدن شـرايط و      را دارد. او هم

 تواند رشد كند و كامل شود. ى مناسب براى رشد، مى زمينه
خداوند متعال شرايط رشد به سوى كمال را بـراى انسـان فـراهم كـرده اسـت و هـر        

تيارش قرار داده است. انسان اگر از اين چه را كه او در اين مسير به آن نياز دارد، در اخ آن
تواند در مسير رشـد قـرار گيـرد و بـه كمـال       امكانات و شرايط به خوبى استفاده كند، مى

خواهد. اما اگر از اين امكانـات درسـت اسـتفاده     مطلوب و به جايى برسد كه خداوند مى
م در مسـير  نكند، از بين خواهد رفت و امكانات سبب نابودى او خواهنـد شـد. پـس قـد    
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ى درسـت و صـحيح از    كمال گذاشتن و رسيدن به رشد مطلـوب، تنهـا در گـرو اسـتفاده    
 هايى است كه خداوند در اختيار انسان قرار داده است. امكانات و نعمت

ى درست و صحيح از نعمت هـايش   ى ديگر اين كه، خداوند خود، راه استفاده مسئله 
هـاى موجـود    بيان كرده است كه چگونه از نعمت را براى انسان تبيين كرده است. براى او

ها را به كار گيرد تا او را به سوى كمـال سـوق دهنـد و هـدايت      استفاده كند و چگونه آن
اندازند،  نمايند. عالوه بر اين، او را از موانعى كه حركت به سوى كمالش را به مخاطره مى

 آگاه كرده است.
ها را بيهوده نيافريـده و   ه اين امكانات و نعمتخداوند به اين مطلب نيز اشاره كرده ك 
ها درست استفاده كنـد   هدف در اختيار او قرار نداده است. هدف اين است كه او از آن بى

 ها به سوى كمال حركت كند. ى آن و به وسيله
خداونـد متعـال روزى را    )،رشد و حركت به سـوى كمـال  ( براى تحقق اين امر مهم 

ها و امكانـاتى   آن، از انسان، در مورد چگونگى استفاده از اين نعمتمقرر كرده است تا در 
گونه كـه   كه به او بخشيده، سؤال كند و او را مورد محاكمه قرار دهد و از او بپرسد: آيا آن

اش  گونه كه هوا و هوس و آرزوهاى نفسانى ها استفاده كرده است يا آن امر كرده، از نعمت
 خواسته است.

بسيار مهم اسـت؛ زيـرا انسـان بـا     ) روز قيامت و رويدادهاى آن( لبىتفصيل چنين مط 
برد كه ايمان به قيامت  شناسد و به اين مهم پى مى آگاهى از آن، مسئوليت خود را بهتر مى

 الزم و ضرورى است. بندگى خداو دنياى پس از مرگ، چگونه در پيمودن راه 
بينيم كه اين دانه گندم در واقـع   مى اگر يك دانه گندم را در نظر بگيريم، با كمى دقت 

به صورت بالقوه يك گياه كامل است؛ گياهى با برگ و ساقه و گل و دانه. اين گياه وقتـى  
كند. رشد يك دانه گندم به اين معنـى اسـت    هاى گندم توليد مى كند، از خود دانه رشد مى

ما به شرايط خاص نيـاز  كه اين دانه گندم از همان روز اول آمادگى چنين امرى را داشته؛ ا
كند و اگر برايش فـراهم نشـود بـه همـان      داشته است كه اگر برايش فراهم شود رشد مى
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گنـدم آمـاده    ي رود. ايـن دانـه   ماند و پس از مدتى از بين مى باقى مى) دانه( صورت اوليه
اى بـه جـاى مناسـب،     است تا يك گياه كامل گندم شود؛ اما براى رسيدن به چنين مرحله

و آب و هواى مناسب و دماى الزم و نور كافى و... نيازمند اسـت. از طـرف ديگـر     خاك
كننـد، غافـل بـود. مـوانعى از جملـه:       ها و موانعى كه رشد دانه را تهديد مـى  نبايد از آفت

سرماى شديد يا گرماى شديد، انواع موجودات مضـرّ و... پـس عـالوه بـر فـراهم شـدن       
 و موانع نيز الزم و ضرورى است. ها شرايط مناسب، از بين بردن آفت

داستان انسان نيز اين چنين است. او در همان آغاز خلقت و آفرينش، خـوب و بـد را    
ها نيست؛ امـا   شناسد. قادر به تشخيص مسير درست از نادرست و انتخاب يكى از آن نمى

با وجود اين، خداوند متعال قدرت تشخيص خوب از بد و درست از نادرست و انتخـاب  
گندم اسـتعداد سـير    ي چون آن دانه يكى و رها كردن ديگرى را به او داده است. او نيز هم

ى مخلوقـات خـدا و    به سوى كمال را دارد. او آمادگى اين را دارد كه روزى بـه مشـاهده  
جان و... بپردازد و از اين طريق  آسمان و زمين، درخت، سنگ، خاك و آب و جاندار و بى

ها را بشناسد. همانند كسى  ها پى ببرد و خدا و صاحب حقيقى آن به عظمت و عجايب آن
برد.  اش پى مى ، به ماهر بودن يا ناشى بودن سازنده»ضبط صوت«كه با نگاه كردن به يك 

هـا دقـت    نگـرد و در آن  ها و زمـين مـى   انسان وقتى به مخلوقات خداوند متعال در آسمان
مـال او و منـزه بـودن او از عيـب و نقـص      شناسد و به ك كند، بيش از پيش خدا را مى مى

برد. پس انسان اين آمادگى و استعداد را دارد كه روزى  موجود در مخلوقات بيشتر پى مى
 ها بيش از پيش خدا را بشناسد. ى دقيق در آن بتواند به مخلوقات خدا بنگرد و با مشاهده

ى  و مشـاهده  مطلب ديگر اين كـه: انسـان عـالوه بـر توانـايى و اسـتعداد نگريسـتن        
مخلوقات خدا و شناخت او، توانايى اين را هم دارد كه برنامه و قانونى را كه از سـوى او  

براى راهنمايى و هدايتش آمده است، دريافت كنـد. خداونـد خـود، ايـن      -جلّ جالله  -
ها،  استعداد را به او بخشيده است و به منظور تحقق چنين مهمى، فردى را از ميان خود آن

، انتخاب كرده، تا برنامه و قانون [درست زيستن و چگونگى سير به سـوى  »پيامبر«م به نا
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ها نيـز آن را دريافـت [و بـر اسـاس آن زنـدگى       را دريافت و به مردم برساند و آن] كمال
اى كه درست و نادرست، خير و شر، خوب و بد را از هم تمييز داده و بيـان   ؛ برنامه]كنند

انسان بايد از چه راه و مسيرى حركت كند و از چه ] ن به كمالكرده است كه [براى رسيد
 راه و مسيرى بپرهيزد.

ى مخلوقات خـدا و دريافـت    بديهى است كه انسان در دوران كودكى توانايى مشاهده 
ى خدا و به تَبع آن انتخاب يك راه و رها كردن راه ديگر را ندارد؛ اما همين كـودك   برنامه

برايش فراهم شود و موانعى از سر راهش برداشته شود و رشد كنـد،  اگر زمينه و امكاناتى 
 تواند چنين قدرت و توانايى را به دست آورد. در آن صورت مى

در اختيار انسان قرار داده شده، همين آسـمان   ]،بخشى از امكانات كه [به منظور رشد 
 -ه بيـان شـد  همانطور ك -هاست. اين مخلوقات  و زمين و مخلوقات و موجودات بين آن

هـا دقـت    ها را مشاهده كند و به خوبى در آن اى هستند كه اگر انسان به خوبى آن به گونه
اى است كه از طرف خداوند  شناسد. بخشى ديگر از امكانات، همان برنامه كند، خدا را مى

يى اى كه انسان را راهنمـا  شود؛ برنامه براى انسان فرستاده شده و در اختيار او قرار داده مى
كند كه چگونه به مخلوقات خداوند بنگـرد. چگونـه خـدا را از ايـن طريـق بشناسـد.        مى

چه در بين  ها و زمين و آن كند كه غير از آسمان اى كه انسان را متوجه اين مطلب مى برنامه
آنهاست [و غير از خود او [موجودات ديگـرى هـم وجـود دارنـد؛ موجـوداتى از جملـه:       

اى كـه در بـر    ر از اين دنيا، دنياى ديگرى هم وجود دارد. برنامـه فرشتگان و جن و... و غي
ى  به آن نيازمند است. وظيفـه  بندگى خداى مطالب ديگرى است كه انسان در مسير  دارنده

انسان در مقابل اين برنامـه، ايـن اسـت كـه قلبـاً آن را بپـذيرد و بـا جـان و دل آن را [از         
ين صورت اسـت كـه همـه چيـز بـرايش روشـن       فرستادگان خدا [دريافت كند. تنها در ا

ى او بعد از تمييـز خيـر از    شود؛ خير و شر، درست و نادرست، حق و باطل و... وظيفه مى
شر، حق از باطل، اين است كه راه حق و خير را انتخاب و غير آن را رها كند كه توانـايى  

 ه است.اين انتخاب نيز، نعمت ديگرى است كه خدا در اختيار انسان قرار داد
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ى آنانى است كـه راه   كننده و يارى دهنده انسان اين را نيز بايد بداند كه خداوند كمك 
ها را در اين مسير توفيق خواهد داد و هرگز مانع كسانى نيـز   كنند و آن حق را انتخاب مى

ى او نيستند. خداوند چنين افـرادى را بـه حـال خـود رهـا       نخواهد بود كه خواهان برنامه
 اند. ا در مسير بدبختى و انحراف قدم بردارند كه خود انتخاب كردهكند ت مى

 ترين موانع رشد و صعود به سوى كمال اساسى

قبالً به اين مطلب اشاره كرديم كه در مسير رشد و حركت به سوى كمال، عـالوه بـر    
هايى كه حركـت را بـه    ها و موانع نيز الزم است؛ آفت فراهم شدن امكانات، برداشتن آفت

ترين ايـن   ترين و اساسى جا به مهم كنند. [در اين اندازند يا آن را دچار مشكل مى تأخير مى
 :]كنيم ها اشاره مى آفت
طور كـه گرمـاى بسـيار شـديد يـا       است. همان »جهل«ها،  . جهل: يكى از اين آفت1 

نيـز يكـى از آن    »جهـل «شـود،   سرماى شديد باعث خشك شدن و از بين رفتن گندم مى
كند. جهل ايـن اسـت    يى است كه حركت انسان در مسير كمال را دچار مشكل مىها آفت

هـا و   ى مخلوقات خدا عاجز باشد و در نگريستن به آسمان كه انسان از چگونگى مشاهده
ها دقت نكند. درست عكس كسـى   ها اكتفا كند و در آفرينش آن زمين و... تنها به ظاهر آن

اى دانـا و   و با نگاه كردن به آن، به وجود سـازنده  نگرد كه به يك دستگاه ضبط صوت مى
 برد. توانا پى مى

هـا و زمـين [و سـاير مخلوقـات خـدا؛ از جملـه خـود         بسيارى از مـردم بـه آسـمان    
شوند. اگر هم مخلوقات را بشناسند، هرگز  ها نمى نگرند؛ اما متوجه سازنده و خالق آن [مى

 شود. شناختشان سبب شناخت خالق نمى
ى هدايتى كه از جانب خداوند متعال بـه سـويش    آن است كه انسان از برنامه »جهل« 

فرستاده شده، غافل باشد و از آن اعراض كند و در غفلت باقى بماند. جهل اين است كـه  
انسان نداند خداوند متعال چه مطالبى را بيان كرده و نداند كه حق چيست و باطـل كـدام   
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نخستين آفتى است كه ) جهل( كدامند. اين آفتاست، خير و خوبى چيست و شر و بدى 
ممكن است، انسان دچار آن شود. در صورت گرفتار شدن به اين آفت اگر انسان آن را از 
سر راهش برندارد و خود را از دستش نرهاند، مطمئناً او را نـابود خواهـد كـرد و از بـين     

ما در همان حال دچار آفت خواهد برد. اگر انسان از هزاران هزار نعمت برخوردار باشد، ا
جهل باشد و خداى خود را نشناسد و راه درست زندگى را نداند و از اين غافل باشد كـه  

ى او باشد، نابود و هالك شـده اسـت، [اگـر     را به انجام برساند و بنده بندگى خداچگونه 
 تـر  حتى در چنين حالتى از حيوانات نيـز پسـت   ].كشد چه در ظاهر زنده است و نفس مى

كنـد. انسـان جاهـل     است؛ زيرا هر مخلوقى غير از انسان، در حد توانش، اداى وظيفه مـى 
ى درست زنـدگى   ى صحيح مخلوقات خدا عاجز باشد و برنامه وقتى از چگونگى مشاهده

كردن را نداند و از اين غافل باشد كه چگونه آن را از خداوند بگيرد، چنان سقوط خواهد 
 شود. تر مى و از هر حيوانى پست كرد كه از هر مخلوق ديگرى

هـايى   هاى نفسانى(: يكى ديگر از آفـت  خواهش( . هوا و هوس و آرزوهاى نفسانى2 
هـوا و هـوس و آرزوهـاى    «كه در مسير حركت انسان به سوى كمال وجـود دارد، آفـت   

شـود   اى است كه انسان مطيع و پيرو هواهاى نفسانى مى است. اين آفت به گونه »نفسانى
 كند. امه و شريعت خداوند متعال را رها مىو برن
آن است كه انسان برخى از چيزها را دوسـت   »هاى نفسانى هوا و هوس يا خواهش« 

هـا فاصـله    ها ميل كند و از برخى از چيزها بيـزار باشـد و از آن   داشته باشد و به طرف آن
ى  تـى از برنامـه  دارد. انسـان وق ] بگيرد. اين هم ناشى از جهلى است كه [نسبت به مسايل

خدا غافل شد، و از آن فاصله گرفت، و از بكارگيرى آن در زنـدگى خـوددارى كـرد، بـه     
كنـد، در   چه شر بداند، دورى مـى  رود و از آن چه را خير بداند به سويش مى ميل خود، آن

 شود انسان تابع هوا و هوس و آرزوهاى نفسانى خود شده است. اين صورت گفته مى
 دهيم. مطلب، آن را كمى توضيح مى براى روشن شدن 
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ى خدا چنين آمده كه: هر كس خواهان خوشبختى و سعادت دنيا و آخـرت   در برنامه 
ى خدا باشد. حـال اگـر ايـن اطاعـت و فرمـانبردارى       است، بايد مطيع و فرمانبردار برنامه

و آزار شد يا در مسير آن انسان دچار اذيـت   باعث از دست دادن مال و ثروت و مقام و...
و سختى و مشكالت شد، بايد از اطاعت خدا دست نكشد [تا بـه خوشـبختى و سـعادت    

يعنى انسان براى رسيدن به خوشبختى دنيا و آخرت بايد از هر  ].دنيا و آخرت دست يابد
شود دورى كند و در اين راه هر نوع سـختى و مشـكلى    يابى او به آن مى چه مانع دست آن

 را تحمل نمايد.
اى رسيد كه رضايت خدا را بر همـه چيـز تـرجيح داد، و در ايـن      سان به مرحلهاگر ان 

شود بيزارى جست و از آن فاصـله گرفـت و    چه باعث دورى او از خدا مى مسير از هر آن
را بجـاى   بندگى خداتواند  حاضر شد در اين راه مشكالتى را تحمل كند، چنين فردى مى

تعال باشد، در غيـر ايـن صـورت اگـر خوشـى و      آورد و پيرو برنامه و شريعت خداوند م
استراحت و آسايش زندگى را دوست داشت، و از سعى و تالش در جهت جلب رضايت 

دسـت از مقـام و   ) جلـب رضـايت خـدا   ( خدا خوددارى كرد و حاضر نشـد در ايـن راه  
شود چنين فـردى پيـرو    موقعيت و ثروت و مالى كه دارد، بردارد، در اين صورت گفته مى

را بـه جـاى آورد و    بنـدگى خـدا  تواند  و هوس و آرزوهاى نفسانى خود است و نمىهوا 
ى او باشد. در اين صورت چنين فردى به آفتى دچار شده كه او را نابود خواهد كـرد   بنده

به خود بيايد و قبـل از نفـوذ چنـين آفتـى در تمـام       -به يارى و كمك خدا -مگر اين كه 
 اش، خود را از آن نجات دهد. وجودش و در تمامى جوانب زندگى

 گيرند. ها سرچشمه مى ها از آن چه بيان شد دو آفت بزرگى بودند كه ساير آفت آن 
شود يا ناشى از جهل و نادانى است يـا ناشـى    هر آفتى كه در زندگى متوجه انسان مى 

 از پيروى هواى نفس.
ق از باطل و درسـت  ى مطلب اين كه: انسان بالقوه استعداد و آمادگى تمييز ح خالصه 

از نادرست و انتخاب يكى و رها كردن ديگرى را دارد. اگر زمينه بـرايش فـراهم شـود و    
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ى جهان بپردازد و بالفعل راه خير و شر  ى خدا به او برسد و براساس آن به مشاهده برنامه
د، را از هم تمييز دهد و بشناسد و راه حق و خير را برگزيند و از شر و باطل فاصله بگيـر 

ى آن درمان كند، و بجاى پيروى و دنبال كـردن هـوس و    و جهل و نادانى خود را بوسيله
آرزو، پيرو و مطيع شريعت خداوند باشد، [در اين صورت و تنها در ايـن صـورت، رشـد    

اش درست همانند آن دانـه گنـدمى خواهـد     رسد و [زندگى كند و به كمال مطلوب مى مى
ز قـرار داده شـده، و از هـواى مناسـب و آب كـافى      بود كه در خاك مناسب و حاصـلخي 

هايى چون سرما و گرماى  رسد، و از آفت برخوردار است، و نور و دماى مناسب به آن مى
كند و به كمال مطلـوب   مصون است، و در نتيجه رشد مناسب مى نامناسب و حشرات و...

 رسد. خود مى
 خواهد. بله، اين همان انسانى است كه خدا مى 
هـا   اند از آسـمان  نان كه قبالً گفتيم، تمامى مخلوقات و موجوداتى كه آفريده شدهچ هم 

هـاى   هاى ظاهرى و ملموس گرفته تا نعمـت  و زمين گرفته تا موجودات ديگر و از نعمت
ى هـدايت الهـى و توفيقـات خداونـد متعـال و       غير ظاهرى و غير ملموسى چـون برنامـه  

ار و ياور و محافظ انسان مؤمن هستند، تمـامى  موجودات غير ظاهرى چون فرشتگان كه ي
چون خاك، آب، نور، دما و مواد غذايى هستند كه همگى دسـت در دسـت هـم     ها هم اين

ها نيز همگى در اختيار انسان قـرار داده   داده تا آن دانه گندم برويد و رشد كند. اين نعمت
 مطلوب برسد.شده تا انسان رشد كند و در مسير كمال قرار گيرد و به كمال 

 خداوند رحمان و رحيم 

برد كه پروردگارش بسيار  انسان با چنين شناختى از خداوند متعال، به اين نكته پى مى 
اسـت،   »رحـيم «اسـت، او   »رحمان«است. او  »رحمان و رحيم«مهربان و به تعبير قرآن 

باشد.  ىم] يعنى هميشه مشغول رحمت و مهربانى كردن [نسبت به بندگان و آفريده هايش
 از دو راه ممكن است: ]،رحمت و مهربانى [نسبت به بندگان
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 ؛] . فراهم كردن امكانات الزم [در مسير رشد1 
 ].. برداشتن موانع [در مسير رشد2 
در مثال دانه گندم، تهيه و آماده كردن آب، خـاك، نـور، دمـا و... بخشـى از رحمـت       

باشد. اين كه خداوند ذاتش  رحمت مىها و موانع، بخش ديگرى از  است، و برداشتن آفت
اسـت بـه همـين     »الـرحمن الـرحيم  «فرمايـد:او   كند و مى را با اين دو صفت توصيف مى

ى ذاتش رحمت است و هميشه نيز مشغول مهربانى كردن نسـبت بـه    معناست، يعنى همه
 هايش است. بندگان و آفريده

رحمـان و  «م كه او ذاتـى اسـت   گونه شناختيم و دانستي جا خداوند متعال را اين تا اين 
 .»رحيم

 خداوند و سرانجام انسان

گونه بشناسد و از طرف ديگر، چنين تصور كنـد   وقتى انسان از يك طرف، خدا را اين 
كه او نيز همانند دانه گندمى است كه استعداد و توانايى رشد و سـير بـه سـوى كمـال را     

كنـد و موانـع    اشد برايش فراهم مـى دارد و پروردگارش در اين مسير هر چه الزم داشته ب
   ممكن را از سر راهش بر خواهد داشت، پس دل و درونش نسبت به پروردگـارش مملـو

هـا و   شود و اميدوار است كه در اين مسير او را يارى و توفيق دهد تا از نعمت از اميد مى
 صحيح كند و به كمال مطلوب برسد. ي امكانات موجود استفاده

ين كـه، خداونـد متعـال هرگـز كـار و عملـى نابجـا و بيهـوده انجـام          ى ديگر ا مسأله 
دهد؛ زيرا او حكيم است و انجام كار بيهوده از حكيم بودنش به دور است، پس غيـر   نمى

ى امكانـات   ممكن است انسان را با هدف رسيدن به كمال بيافريند و در ايـن مسـير همـه   
ا بعداً او را مورد بازخواست قرار ندهد و الزم را به او ببخشد و در اختيارش قرار دهد، ام

ى اين همه رحمت از او چيزى نپرسد. بنـابراين بايـد روزى باشـد كـه در آن روز،      درباره
خداوند، انسان را مورد بازخواست قرار دهد و از او بپرسد كـه از ايـن همـه امكانـات و     
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هـا را بيهـوده در    مـت ها چگونه استفاده كرده است؟ در آن روز به او بگويد: من نع نعمت
ها و امكانات  ها استفاده كنى. نعمت اختيارت قرار ندادم تا هر طور كه دلت خواست از آن

ها استفاده كنى كه به سوى كمال حركت كنـى   اى از آن را در اختيارت قرار دادم تا به گونه
پـيش   اى برسى كه حق و باطل و خير و شر را از هم جدا كرده و راه حـق را  و به مرحله

بگيرى و در آن مسير حركت كنى. حال آيا اين كار را كردى يا خير؟ پس پروردگار انسان 
بر او نيز مسلط است و سرانجام و عاقبت او را نيز در دست دارد، به طـورى كـه گريـز و    
فرار از دست خدا بعيد است و انسان بدون شـك بـه پيشـگاه او بـاز خواهـد گشـت تـا        

 دهد، جزا يا سزا داده شود. به تناسب پاسخى كه مى محاكمه و بازخواست شده و
رسيم كه خداوند متعـال صـاحب قـدرت     چه گفته شد به اين نتيجه مى با توجه به آن 

ى انسان است و تمـامى   است و سرانجام و عاقبت انسان در اختيار اوست. او كنترل كننده
يده نيسـت. سرنوشـت   گيـرد و از او پوشـ   حركات و سكنات انسان زير نظر او انجام مـى 

، »الـرحمن الـرحيم  «پـس از   »فاتحـه «ى  جاست كه در سوره انسان در دست اوست. اين
يعنى خداوند صاحب روزى اسـت كـه در آن، بـه تناسـب      »مالك يومِ الدين«فرمايد:  مى

ها اسـتفاده   دهد. اگر انسان به درستى از نعمت زندگى دنيوى انسان به او جزا و پاداش مى
، جـزايش جزايـى نيـك    -مقرر كـرده اسـت   ) خداوند( چه خود براساس آن -باشد كرده 

 ... خواهد بود و گرنه
كه روزى او را بازخواسـت خواهـد   ] گونه شناخت  وقتى انسان خداوند متعال را اين 
كنـد در   شود. او سـعى مـى   خود [مى ي تمام وجودش مملو از ترس [نسبت به آينده ]،كرد

امكانات دقت كند و كارى نكند كـه   ها و در استفاده كردن از نعمت تمامى مراحل زندگى؛
 خداوند او را بر انجامش امر نكرده است.

ها بايد به فكر روزى باشد كـه نسـبت بـه آن     انسان در زندگى و در استفاده از نعمت 
بازخواست خواهد شد. پس بايد از همين امروز جوابى براى آن روز آماده كند. او بايد از 

هـا و   گونه از نعمت گونه آماده كند كه در جواب بگويد: خدايا! آن همين امروز خود را اين
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امكانات استفاده كردم كه خود فرمودى. از چشم، گوش، پا، دست، زبان و قلب و ظاهر و 
گونـه اسـتفاده كـردم كـه خـود فرمـوده بـودى. بـه          باطنم و از هر چه كه به من دادى، آن

ـ   ى چشم وسيله ى مخلوقـات تـو پـرداختم تـا تـو را بهتـر بشناسـم. از         ه مشـاهده هـايم، ب
ى هـدايت تـو    ها، برنامه ى آن هايم، براى شنيدن سخنان خير استفاده كردم. به وسيله گوش

دانسـتم   چه نمى ى زبانم، از هر آن را شنيدم تا راه خير و شر را از هم تمييز دهم. به وسيله
و دانستم، به ديگران ياد دادم. سعى كردم، ايمان به پرسيدم، و هر چه از خير و خوبى بود 

ها و پاهايم و هر عضوى از  تو را در دلم جاى دهم و غير تو را از آن بيرون كنم. از دست
ها و امكاناتى كـه در اختيـارم    گونه استفاده كردم كه تو فرمودى. از نعمت اعضاى بدنم، آن

رفتم و سوار ماشين  الً: وقتى به جايى مىقرار دادى در جهت رضايت تو استفاده كردم؛ مث
وقتـى لباسـى    ].اى بـود [كـه تـو نسـبت بـه آن راضـى بـودى        شدم، براى انجام وظيفه مى
ام  كردم، تنها و تنها براى سالمتى خوردم و يا از دارويى استفاده مى پوشيدم يا غذايى مى مى

 ن شكل اداى مسئوليت كنم.بود تا بتوانم در مسير بندگى تو بهتر قدم بردارم و به بهتري

 »بندگى خدا«ى  ترين پايه اساسى »ايمان به قيامت«

شـود و   آيد كه انسان در آن دادگاهى مى وقتى روزى مى] چه گفته شد، [با توجه به آن 
اى زنـدگى   گيرد، پس بايد از همين امروز به گونـه  از طرف خدا مورد بازخواست قرار مى

اى  روز و در آن محكمه بتواند جواب مثبت و قانع كننـده  خواهد، تا در آن كند كه خدا مى
داشته باشد. به عبارت ديگر بايد به قيامت ايمان داشته باشد. ايمان به قيامت به ايـن معنـا   
نيست كه بداند دنيايى پس از اين دنيا وجود دارد. ايـن گونـه شـناختى ايمـان محسـوب      

حوادث آن روز و بهشت و جهـنم آگـاه    ى قيامت و شود. اگر انسان به تفصيل درباره نمى
باشد و چگونگى آغاز و انجـام آن را دقيقـاً بدانـد، يقـين داشـته باشـد كـه ايـن آگـاهى          

شود مگـر ايـن    ترين سودى به او نخواهد رساند و اين آگاهى ايمان محسوب نمى كوچك
احسـاس  «اسـت.   »احسـاس مسـئوليت  «كه عالوه بر آن، چيز ديگرى داشته باشـد و آن  
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ها و امكانات، يقين داشته باشد كـه   يعنى اين كه انسان هنگام استفاده از نعمت »وليتمسئ
هـا   گونـه از نعمـت   كنـد؛ پـس بايـد آن    روزى خواهد آمد كه خداوند او را بازخواست مى

 خواهد و به آن دستور داده است. استفاده كند كه او مى

 درجات ايمان به قيامت

وضيحى الزم به ذكر است و آن اين كه: ايمـان بـه   چه گفته شد ت براى روشن شدن آن 
ى آن  تـرين درجـه   بايـد از پـايين   -حـداقل   -آخرت سه درجه دارد كه انسـان مسـلمان   

برخوردار باشد وگرنه به آخرت ايمان ندارد، اگر چه از تمامى كم و كيف آن آگـاه باشـد؛   
هـايى از كـم و    اهىو بسيارى ديگر از غيرمسـلمانان آگـ   »نصارى«و هم  »يهود«زيرا هم 

 ].ترين سودى به حالشان نداشت [و ندارد اما كوچك] كيف قيامت داشته [و دارند ؛

 ى نخست درجه 
ى ايمان به قيامت اين است كه، انسان، لحظاتى پس  ترين درجه نخستين درجه و پايين 

اى  از دچار شدن به گناه و معصيت و نافرمانى خدا، به ياد قيامـت و دادگـاهى و محكمـه   
گيرد و او در حضور خداوند متعال خواهد ايستاد و خداوند نيز  بيفتد كه در آنجا انجام مى

از او سؤال خواهد كرد كه چرا اين كار را انجام دادى و چرا دچار معصيت و نافرمانى من 
شدى؟ او بايد اين را بداند كه اگر از گناه و نافرمانى و معصيتى كه دچار شده توبه نكنـد،  

كارش را خواهد ديد. حال وقتى به ياد اين مراحل و آن دادگاهى بيفتد و براى ايـن  سزاى 
كه در آن محكمه و در برابر پروردگارش سرافكنده نشود و گرفتار سزا و عذاب خداونـد  

گيرد كه بـار ديگـر دچـار آن     شود و تصميم مى كند و پشيمان مى نشود، بالفاصله توبه مى
 معصيت و گناه نشود.

ى ايمان به قيامت است كه انسان با داشـتن آن، بايـد    ترين درجه بيان شد، پايين چه آن 
خود را در مقابل خداوند متعال مسئول بداند كه هرگاه دچـار گنـاه شـد قبـل از ايـن كـه       

ى الهى برود، خود، آن دادگاهى را براى  فرصت را از دست بدهد و بميرد و به آن محكمه
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را محاكمه كند و در نتيجه از معصيت و گناهى كه انجـام  خود تشكيل دهد و در آن خود 
 ى ايمان به آخرت است. داده توبه كند. اين حداقل درجه

 ى دوم درجه 
ى نخسـت بـاالتر اسـت، ايـن اسـت كـه        ى ايمان به قيامت، كه از درجه دومين درجه 

كه، وقتى گونه نسبت به آن احساس مسئوليت كند  گونه قيامت را تصور كند و آن انسان آن
خواست گناهى انجام دهد و مشغول انجام آن شد در همان حال بـه يـاد قيامـت بيفتـد و     

 گردد. فوراً، قبل از اتمام گناه، از آن دست بكشد و توبه كند و به سوى خدا باز

 ى سوم درجه 
عبارت است از اين كه:  باشد ميى ايمان به قيامت كه باالترين درجه  اما سومين درجه 

گونه قيامت را تصور كند و نسبت به آن احسـاس مسـئوليت كنـد و خـود را در      آنانسان 
برابر پروردگارش مسئول بداند كه، وقتى فكر انجام گناه به ذهنش خطور كرد، قبل از اين 
كه تصميم به انجام آن بگيرد و براى انجامش اقدامى كند، به فكر قيامت و دادگـاه آن روز  

اى تشكيل دهد و خود را در  وند بيفتد، و براى خود محكمهو حاضر شدنش در برابر خدا
شود كه از انجام گناه خوددارى خواهد كرد و  ى چنين امرى اين مى آن محاكمه كند. نتيجه

كنـد و از خداونـد    چه به ذهنش رسيده توبه مـى  اصالً دچار آن نخواهد شد [و فوراً از آن
 ].نمايد طلب بخشش مى

سه حالت را داشته باشد، تا گفته شود او به قيامت ايمـان دارد   انسان بايد يكى از اين 
وگرنه، تنها آگاهى بر اين كه قيامت خواهد آمد و بهشـت و جهنمـى وجـود دارد، كـافى     

 نيست.
گونه كه بيان شد، به قيامت ايمـان پيـدا    اگر انسان داراى يكى از اين درجات شد و آن 

ونـد متعـال را در پـيش    بنـدگى خدا ه و مسـير  تواند را كرد، در آن صورت، به سادگى مى
اى رسيد كه تمام وجودش مملو از احساس مسـئوليت شـد و    گيرد. انسان وقتى به مرحله
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خود را در برابر خداوند مسئول دانست، و به اين واقعيت پى برد كه روزى خواهد آمد و 
دادگــاه  در آن روز در محكمــه و دادگــاه خداونــد حضــور خواهــد يافــت و بايــد در آن

شود، پس، قبل از ايـن كـه فرصـت از دسـت بـرود،       جوابگوى سؤاالتى باشد كه از او مى
گيرد كه راهى را انتخاب كند كه خداوند متعال بـرايش مشـخص    باتمام وجود تصميم مى

هـاى آن روز نجـات دهـد. بـه      كرده است و با اين انتخاب خود را از مشكالت و سـختى 
، پس از اشاره به روز قيامت و ايـن كـه انسـان    »فاتحه« ى همين خاطر است كه در سوره

﴿ فرمايد: بايد به آن ايمان داشته باشد، مى  ﴾ ى خدا به اين مرحله از  وقتى بنده

گيـرد كـه    بعد از آن تصميم مـى  )،گونه به قيامت ايمان پيدا كرد اين( ايمان به قيامت رسيد
رســند، همگــى بــا هــم و يــك صــدا  مرحلــه مــىى خــدا باشــد. آنــان كــه بــه ايــن  بنــده

گيـريم. ايمـان    كنيم و راه بندگى تو را در پـيش مـى   براى تو بندگى مى] خدايا!:]گويند مى
پس راه بنـدگى تـو را در    ،ايم كه تو رحمان و رحيم هستى. تو صاحب روز جزايى آورده

مر كنى آن را انجام ايم كه در زندگى هرچه تو بفرمايى و ا گيريم. ما تصميم گرفته پيش مى
 دهيم.
در مسـير  ] ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه اگر خداوند انسان را توفيـق ندهـد و    

جاست و بـا   تواند حتى يك قدم هم بردارد. اين او را كمك نكند، انسان نمى] بندگى خود
كنند: [خدايا! [بـر   آگاهى بر اين مطلب است كه بندگان خدا، خطاب به خداوند عرض مى

توانيم تو را بندگى كنيم. اگر مـا را كمـك نكنـى، هرگـز      ا روشن است كه به تنهايى نمىم

﴿ توانيم، در اين راه قدمى بـرداريم؛ پـس:   نمى    ﴾   تنهـا از تـو   «يعنـى

چه در اين مسير الزم است برايمان فراهم كنـى   خواهيم آن . از تو مى»كنيم طلب كمك مى
 دارد بردارى. ا را از حركت باز مىو موانعى كه م

سـت و  بنـدگى خدا هـاى اساسـى    جا روشن شد كه ايمان به قيامت يكى از پايه تا اين 
ى خدا باشـد. بـه    را در پيش گيرد و بنده بندگى خداتواند راه و مسير  انسان بدون آن نمى

 اى داده است. همين دليل است كه قرآن به آن اهميت ويژه
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را در پـيش   بنـدگى خـدا  كه انسان، با ايمان به قيامت، راه و مسـير  واقعيت اين است  
ى  تواند چنين راهى را انتخاب كنـد و بنـده   خواهد گرفت و بدون چنين ايمانى هرگز نمى

خدا باشد، گرچه در اين مسير هزاران بار هم تالش كند و حتى در مراحلى از زنـدگى در  
 قرار گيرد. بندگى خدامسير 
شود،  ته هم ضرورى است كه هر فردى به اندازه گناهى كه مرتكب مىدانستن اين نك 

ى  به همان اندازه ايمان به قيامتش ضعيف است؛ زيرا ممكن نيست كسى دادگاه و محكمه
خدا را در نظر داشته باشد و بداند كـه روزى خواهـد آمـد كـه در آن و در حضـور خـدا       

ود. بـدون شـك در آن لحظـه كـه     محاكمه خواهد شد اما با اين وجود، مرتكـب گنـاه شـ   
شود، قيامت را فراموش كرده و از آن غافل اسـت. و كسـى كـه ايمـانش      مرتكب گناه مى

شود، و آن كه ايمان به قيامتش بسـيار بسـيار قـوى اسـت،      قوى باشد، كمتر دچار گناه مى
 شود. هرگز دچار گناه نمى

 »تكاثر«ى  تفسير سوره

 ]،در [دعوت انسان بـه سـوى بنـدگى خـود     ،]خداوند متعال [به لطف و رحمت خود 
كـه: اى  ] دهـد  چنين خطاب قرار مـى  كند [و او را اين ابتدا او را از خواب غفلت بيدار مى

انسان! چنين تصور مكن كه وضعيت موجـود و ايـن زنـدگى دنيـايى [كـه بـه آن عـادت        
سان! اين را بدان گونه خواهد بود و تغيير و تحولى نخواهد يافت. اى ان تا ابد اين] اى كرده

 زند. دهد كه تمام اين جهان را بر هم مى كه ناگهان تغييرى روى مى
كند كـه   الزم به ذكر است كه، انسان طبيعتاً وقتى با چيزى خو گرفت، چنان تصور مى 

رود. انسـانى كـه بـه دنيـا و مـال و       شود و آن چيز هرگز از بين نمى هرگز از آن جدا نمى
ها خو گرفته است، كم كم فراموش  كند و به آن ش دل خوش مىثروت و نعمت و امكانات

جاسـت   رود. ايـن  شود و از بين مى چه دارد تمام مى كند كه روزى خواهد آمد و هر آن مى
كه بايد از خواب غفلت بيدار شود و به خود بيايد كه چنين تصورى درست نيسـت. ايـن   
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تغييـر خواهـد كـرد. وضـعيت     رود. اين جهـان روزى   وضعيت و زندگى روزى از بين مى
ديگر و جهانى ديگر به وجود خواهد آمد كه هيچ شباهتى بـا ايـن دنيـا نـدارد. در همـين      

كنند و از بـه وجـود آمـدن     راستا بسيارى از آيات قرآن به اين تغيير و دگرگونى اشاره مى
ود شـ  وضعيتى كه در آن انسان بعد از مردن دوباره زنده مى، دهند وضعيت ديگرى خبر مى

ى  در سـوره ] تا محاكمه شود. [براى نمونـه ] شود ى خدا حاضر مى [و در دادگاه و محكمه
دهد كه از قيامت و انجام وظيفه و مسئوليت خود غافل  كسانى را خطاب قرار مى »تكاثر«

اند كـه   كنند و از ياد برده هاى دنيايى به عنوان هدف نگاه مى هستند، و به امكانات و نعمت
اى هستند براى شناخت خدا و راه او و انتخاب آن، و اين را فرامـوش   وسيله ها اين نعمت

گونه  ها اين شوند و از آن اند كه روزى خواهد آمد كه در آن به دادگاه خدا احضار مى كرده
هـا را   آن »هاى خداوند چگونه استفاده كرديد؟ از امكانات و نعمت«سؤال خواهد شد كه: 

 د كه:ده چنين خطاب قرار مى اين

﴿             ﴾  :2 -1[التكاثر.[ 

افزون طلبي (و فخرفروشي به اموال و فرزندان) شما را به خود مشغول كرد. تا آنكـه  «
 .»ها رفتيد ال مرديد و) به قبرستان(بر همين ح
ل بـه دسـت آوردن مقـام و    هاى غافل! اى آنان كـه چنـان سـرگرم و مشـغو     اى انسان

ى خـود   دهيد كه مسئوليت و وظيفه ايد و در اين راه با هم مسابقه مى موقعيت دنيايى شده
ايـد كـه هـر كـس امكانـات و نعمـت        دانيد و فراموش كـرده  ايد. آيا نمى را فراموش كرده

بيشترى داشته باشد مسئوليتش نيز بيشتر خواهد بـود؟! دنبـال كـردن مقـام و موقعيـت و      
روت، شما را چنان به خود سرگرم كرده است كه از مسئوليتى كه داريد و سرانجامى كـه  ث

چنان در اين حالت هستيد تا اين كه مـرگ شـما را در    ايد و هم منتظرتان است، غافل شده
شويد تا زمـانى كـه گورهايتـان را ديـدار      آييد و از غفلت بيدار نمى يابد. شما به خود نمى

 .)فرا رسد و آنگاه كه در جايگاه ابدى قرار بگيريد تان زمان مرگ( كنيد
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هاى غافل! اى آنان كه هم و غمتان كسب مال و ثروت بيشتر و دست يـافتن   اى انسان 
ايـد و   ى خـود را فرامـوش كـرده    به مقام و موقعيت باالتر است! چرا مسـئوليت و وظيفـه  

ابدى قـرار بگيريـد، بـه خـود     كنيد و تا زمانى كه در جايگاه  گونه سپرى مى زندگى را اين
 آيد؟! نمى
 هاى غافل! اى انسان 

﴿            ﴾  :4 -3[التكاثر.[ 

گونـه   طلبي نكنيد)؛ بـه زودي خواهيـد دانسـت. آري؛ آن    هرگز (فخرفروشي و افزون«
 .»پنداريد. به زودي خواهيد دانست ينيست كه م

فرمايد: نه، نه، اين كـار را   كند و مى د با اين خطاب آنان را سرزنش و توبيخ مىخداون 
نكنيد. بس است، اين كار را نكنيد. غفلت بس است. خود را به كسب مال مشغول نكنيـد  

بيشتر نباشد؛ زيـرا طـولى نخواهـد    ] و تالش و فعاليتتان مسابقه در كسب مال [و موقعيت
برد و خواهيـد فهميـد كـه چـه خبـر اسـت و چـه روى         كشيد كه به واقعيت پى خواهيد

 خواهد داد.

﴿﴾ ،دست از اين مسابقه بكشيد:] از خواب غفلت بيدار شويد و] نه، نه 

﴿       ﴾  :5[التكاثر.[   

چنـين غافـل    دانستيد (ايـن  اگر به طور يقين و بدون هيچ ترديدي (حقيقت كار را) مي«
 .»شديد) مين

دانستيد و اگر بدانيد كـه چـه سـرانجامى در پـيش داريـد، هرگـز ايـن كـار را          اگر مى
كرديد. چرا غافليد؟ چرا در اين فكر نيستيد كه روزى خواهد آمد و از شـما در مـورد    نمى

آييـد و هميشـه در فكـر جمـع آورى مـال       اعمالتان سؤال خواهد شد؟! چرا به خود نمـى 
 را بدانيد كه:دنيايى هستيد؟! اين 
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﴿      ﴾  :ور را  ى شعله قسم به خدا آن آتش سوزنده ].6[التكاثر

 بيند و بعد: خواهيد ديد. ابتدا از دور آن را مى

﴿         ﴾  :اى آن را  شويد و به گونه به آن نزديك مى ].7[التكاثر

بينيد و به  ماند. با چشم يقين آن را مى جاى هيچ شك و ترديدى نمىكنيد كه  مشاهده مى
چون شما آماده شده  فهميد كه آن آتش، آتش جهنم است و براى افرادى هم وضوح مى

ى  ى همه اى نيست. اين را بدانيد كه در آن روز، درباره است و راه نجات و چاره
 خواهيد گرفت:هايى كه به شما بخشيده شده، مورد سؤال قرار  نعمت

﴿           ﴾  :8[التكاثر.[ 

 .»ايد، بازخواست خواهيد شد ه داشتههايي ك ي نعمت گاه در آن روز درباره و آن«
در چنين روزى از آن همه نعمت و امكانات كه در اختيارتان قرار داده شده، سؤال 

 ها استفاده كرديد؟ : چگونه از آن نعمتشود خواهد شد. از شما پرسيده مى
 افتد؟ اين بازخواست و دادگاهى و محاكمه چه زمانى و در چه روزى اتفاق مى

 »)زلزال( زلزله«ى  تفسير سوره

﴿                                  

               ﴾ 5 -1: لة[الزلز.[ 

آن، به لرزه درآورند. و زمين، (مردگـان و    ترين) لرزش هنگامي كه زمين را به (سخت«
ها و) بارهاي درونش را بيرون بيفكند. و انسان بگويد: زمين را چـه شـده اسـت؟     گنجينه

 .»كند. زيرا پروردگارت به آن حكم كرده است در آن روز بازگو مي زمين، خبرهايش را
گيرد كه زمين به لرزه در آيد، آن هـم چـه    زمانى اين دادگاهى و بازخواست انجام مى 
افتنـد و مـا بـا     هايى نيست كه امروزه اتفاق مى ى زمين در آن روز چون لرزه اى!! لرزه لرزه
دهد كه زمين باتمام وجودش به لـرزه در آيـد    روى مىها آشنايى داريم. آن اتفاق وقتى  آن
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و هر چه بار سنگين در درونش دارد، بيرون بريـزد. وضـعيت در آن روز وضـعيتى اسـت     
دارد كه در نهايـت تـرس و شـگفتى خواهـد      غير منتظره و انسان را چنان به تعجب وامى

ن و سرگردان باشد؛ كند؟ او حق دارد چنين حيرا پرسيد: زمين را چه شده و چرا چنين مى
توانسـتند آن را   اى بود كه با وسايل علمـى مـى   داد، چيز ساده اى رخ مى زيرا قبالً اگر زلزله

سال آينده، در فـالن منطقـه،    30يا 20يا 10كردند كه در  بينى مى بينى كنند؛ مثالً: پيش پيش
اسـت. انسـان بـا    ه اى رخ خواهد داد؛ اما اين زمين لرزه بر خالف آن زمين لرزه زمين لرزه

هاى زياد علمى كه در اين زمينه داشته و با وجود امكانـات زيـادى كـه در     وجود پيشرفت
هـا   بينى كند؛ زيـرا ايـن لـرزه از آن لـرزه     اختيار دارد نتوانسته است اين زمين لرزه را پيش

پرسد: چـه   آور و حيران و سرگردان مى نيست؛ به همين خاطر است كه به صورت سرسام
چه رخ داده و چه اتفاق ناگوارى افتاده است؟ در چنين روزى زمين با زبـان حـال   شده و 

گويد: پروردگارم مرا به چنـين تغييـرى    و مى[ پردازد شرح و توصيف وضعيت خود مىبه 
(امر كرده است و به من وحى كرده است كه اندرونم را بيرون بريزم و...

9F

1([ 

﴿                 ﴾ 6: لة[الزلز.[ 

آيند تا اعمالشان را مشاهده  در چنين روزى مردم دسته دسته از گورهايشان بيرون مى«
اش را، كه ضبط شده، ببيند و مشـاهده كنـد.    آيند تا هر كس فيلم زندگى . بيرون مى»كنند

اى بـوده و رفتـار و    ه فكر و عقيدهببيند كه در دنيا و در سراى آزمايش و امتحان، داراى چ
 شود كه: ى اين دادگاهى و محاكمه اين مى كردارش چگونه بوده است. نتيجه

                                           
ى آن در  ) قطـع و ادامـه  ى (سـه  متأسفانه تفسير اين قسمت از آيه از آخر قسـمت (ب) نـوار شـماره    -1

﴿ ى ابتداى قسمت (الف) نوار شماره (چهار) نيامده است و ابتداى اين قسـمت بـا آيـه           

   ﴾... ى بحـث بـوده و از    ايم بـراى تكملـه   چه در كروشه آورده شروع شده است؛ لذا آن
 فرمايشات استاد نيست.
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﴿                            ﴾ 7: لة[الزلز- 

8.[ 
(  انجـام بدهـد، آن را [در ايـن روز   ] ر دنيـا اى كـار خـوب [د   ى ذره هركس به اندازه«

 .»اى كار بد بكند، آن را خواهد ديد ى ذره بيند. و هر كس به اندازه مى] )قيامت
هر كس در دنيا آن كارهـا را  «فرمايد:  جا مى به اين نكته توجه كنيد كه خداوند در اين 

ر زمان جاهليت و در حالت ؛ زيرا اگر فردى د»انجام داده باشد«فرمايد:  . نمى»انجام بدهد
نادانى و ناآگاهى گناهى را انجـام داده باشـد و بعـداً از آن توبـه كـرده و بـه سـوى خـدا         

شـود و بـه خـاطر آن     بازگشته باشد، بر آن خط بطالن كشيده شده و به او نشان داده نمـى 
آيـه بـه   اش مورد پذيرش قرار گرفته است.  گردد؛ زيرا از آن توبه كرده و توبه مؤاخذه نمى

شـود.   اين معنى نيست كه هر كس هر كارى در دنيا انجام داده باشد، به او نشـان داده مـى  
افتد كه يك كافر يا غير مسلمان تصادفاً كار نيكى  هرگز چنين نيست؛ زيرا گاهى اتفاق مى

چـون خوانـدن    ى او چنين نيست. كار او هم انجام دهد و اين كارش اتفاقى است و برنامه
كنـد. برنامـه و    ها را تكرار مـى  براى فردى بيسواد است كه با خواندن كلمات، آناى  نوشته

منهج انسان كافر يا غير مسلمان در زندگى، انجام كارهاى ناشايست است. پس در قيامـت  
   ].شود ها محاكمه مى نيز اين نوع كارها را خواهد ديد [و بر اساس آن

رتكب كار بدى شده است، ايـن عمـل او   گونه است. اگر روزى م انسان مؤمن نيز اين 
بنـدگى  اتفاقى و تصادفى بوده است؛ زيرا دلش مؤمن است و مصمم اسـت كـه در مسـير    

كنـد و بـاز    گام بردارد و اگر كار بدى هم انجام دهد، اتفاقى است؛ پس فوراً توبه مى خدا
و  ى زنـدگى او نيسـت؛ چـون كـار     گردد. كار بدى كه مرتكب شده بر اسـاس برنامـه   مى

ى او انجام اعمال بد و ناشايست نيست، پس بر خطا و گناهش خط بطـالن كشـيده    برنامه
شود. بنابراين انسـان در روز قيامـت اعمـالى را خواهـد      شده و هرگز به او نشان داده نمى

بينـد   ديد كه بر اساس برنامه و منهجى كه داشته، انجام داده باشد و هرگز كارهايى را نمـى 
اقى و تصادفى انجام داده است. از طرف ديگر، بديهى است كه هر كـس  كه به صورت اتف
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بيند، بر اساس آن جزا و پاداش يـا سـزا و عقـاب داده     ى اعمالش مى هر كارى كه در نامه
 كند. شود و آن را به صورت كامل دريافت مى مى

رسـد   جا بيان يك مطلب و روشن كردن يك موضوع بسيار ضرورى به نظر مى در اين 
بايد مورد توجه و دقت زيادى قـرار گيـرد و آن ايـن كـه: ايمـان وقتـى ايمـان واقعـى         و 

شود و نزد خداوند متعال داراى ارزش و اعتبار است كه در دل جـاى گرفتـه    محسوب مى
باشد. اگر فردى زمانى به آخرت يا خداوند ايمان داشته باشد و كارهاى نيك انجام دهـد،  

دت ديگرى دوباره مـؤمن گـردد و بـه همـين ترتيـب... [در      اما بعداً كافر شود و پس از م
شـود و انجـام هـيچ كـار و عمـل       آن ايمان ديگر ايمان محسوب نمى] مورد او بايد گفت:

شـود كـه در دل فـرد جـاى      شود. ايمان، زمانى ايمان محسوب مى نيكى از او پذيرفته نمى
كودكى را در نظر بگيريد كه به  گرفته و ثابت شده باشد. به مثالى در اين زمينه توجه كنيد.

هـا آشـنا    دهد و او بـا آن  رود. معلم در ابتدا حروف الفبا را به اين كودك ياد مى مدرسه مى
سپارد. حال اگر اين حروف چندين بار برايش تكرار نشـود،   ها را به ذهن مى شود و آن مى

هـا را   روزهـاى بعـد آن   كند. اگر در منزل و ها را فراموش مى يقيناً بعد از مدت كوتاهى آن
ها را فراموش خواهد كرد. او بايد چنـدين روز و چنـدين مـاه     چندين بار تكرار نكند، آن

آموز اگر ايـن كـار را انجـام ندهـد، بعـد از       اين حروف را تكرار و تمرين كند. اين دانش
ـ   كند؛ اما اگر آن مدتى هر چه را ياد گرفته است فراموش مى س چه گفته شد انجام دهـد، پ

هـا را فرامـوش    از مدتى، آن حروف، چنان در ذهنش جاى خواهند گرفـت كـه هرگـز آن   
نخواهد كرد. خودمان را در نظر بگيريم، اگر تكه تكه هم بشويم، باز هم الفبا را فرامـوش  

وقتـى ايـن    ].هـا را فرامـوش كنـيم    توانيم آن نخواهيم كرد [و اگر هم بخواهيم، هرگز نمى
دانـد وگرنـه در همـان     شـود او الفبـا را مـى    رسيد، به او گفته مى آموز به اين مرحله دانش

روزهاى اول مدرسه كه حروف الفبا هنوز به درستى در ذهنش جاى نگرفته اسـت و هـر   
 داند. شود او حروف الفبا را مى ها را فراموش كند، به او گفته نمى لحظه ممكن است آن

 براى روشن شدن مطلب به مثالى ديگر توجه كنيد: 
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كند. پس از مدتى اين شاگرد  فردى را در نظر بگيريد كه نزد استاد خياط شاگردى مى 
تواند بعضى چيزها را بدوزد. اگـر روزى اسـتاد    رسد كه زير نظر استاد، مى اى مى به مرحله

چه ياد گرفتـه اسـت    نباشد يا سه چهار روز بگذرد و او كار خياطى انجام ندهد مسلماً آن
شـود. خيـاط بـه     اى خياط گفته نمى . به چنين فردى در چنين مرحلهفراموش خواهد كرد

شود كه آن چنان در كارش استاد باشد كه هرگـز كـار خيـاطى را فرامـوش      كسى گفته مى
سال هم خياطى نكند. همانطور كه گفتيم به فرد بيسـوادى كـه بـه كمـك      10نكند گرچه 

كنـد، فـرد باسـواد     ها را تكرار مى نخواند و با تكرار كلمات توسط شما آ شما كتابى را مى
شود. زمانى بـه آن دو، خيـاط و باسـواد     شود، به چنين فردى نيز خياط گفته نمى گفته نمى
شود كه خياطى و سواد آن چنان در ذهنشان جاى گرفته باشد كه هرگز فرامـوش   گفته مى

اى جـاى   نـه نشود. ايمان نيز چنين حالتى دارد. ايمان آن است كـه در قلـب انسـان بـه گو    
تكه تكه هم شود، هرگز از دلـش  ] گرفته و ثابت شده باشد كه اگر صاحبش [به خاطر آن

گونـه جـاى    اى از ايمان رسيد و ايمان در دلش اين بيرون نرود. اگر انسان به چنين مرحله
دهد يا اگر انجام داد به خاطر ايمانى كه در قلبش جاى گرفتـه   گرفت، يا كار بد انجام نمى

كشـد و حـال و وضـعيتش ايـن      دست مـى ) گناه( شود و از آن لحظاتى پشيمان مى بعد از

 ﴿ فرمايـد:  كنـد و مـى   گونه خواهد بود كه خداوند به آن اشـاره مـى    ﴾ 

 گردند. كنند و باز مى يعنى زود و بالفاصله توبه مى ].17[النساء: 

 »قارعه«ى  تفسير سوره

نيست [كه انسان بـه آن عـادت كـرده و بـدان خـو گرفتـه       اى  وضعيت هميشه به گونه
گونه نيز ادامه پيدا نخواهد كرد. روزى خواهد آمد و تمام اين جهان [و نظـم   و اين] است

 كند: تغيير مى ]،حاكم بر آن

﴿                   ﴾ 3 -1: عة[القار.[  
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انگيز و كوبنده چيسـت؟ و تـو چـه     ي هراس انگيز و كوبنده. حادثه ي هراس حادثه  نآ«
 »انگيز چيست؟ ي هراس داني كه آن حادثه مي

دانى ايـن رويـداد    تاكنون از جايى چيزى در مورد آن رويداد به تو گفته نشده. تو نمى 
دثـه، رويـدادى   كوبنده چيست. پس گوش كن تا آن را برايت بيان كنـيم. آن رويـداد و حا  

ى زمـين را بـر هـم     اى كه كـره  است كه در ابتداى قيامت رخ خواهد داد. رويداد و حادثه
 كند. در آن روز: زند و ويران مى مى

﴿                        

﴾ 5 -4: عة[القار.[ 

پرِ اطراف چراغ، سراسـيمه)   هاي پراكنده (و حشرات شب زي كه مردم مانند پروانهرو«
 .»گردد شده مي ها مانند پشمِ رنگين حالجي شوند. و كوه مي

هـا   اند، بيندازد، پروانـه  اى نشسته اگر كسى سنگى به سوى تعدادى پروانه كه روى بوته
آيند. حال و وضـع مـردم    ر مىبه پرواز د] هدف به سمت و سوى [نامشخصى هر كدام بى

گاه كه از طرف خداوند متعال فرمانى مبنى بر تغيير جهان هسـتى و   نيز در روز قيامت، آن
خـورد   اى مى شود، چنين است. در آن روز، زمين چنان ضربه بر هم خوردن عالم صادر مى

و حيـران و  ها، آشفته و سرگردان  ها همگى، چون آن پروانه كند كه انسان و چنان تغيير مى
بـه سـمت و سـوى نامشخصـى      ]،چـه اتفـاق افتـاده    بدون هدف، [تنها و تنها از ترس آن

چون پشـم   اند، هم هاى محكم و استوار كه زمين را نگه داشته روند. در آن روز اين كوه مى
هـاى   هـا داراى خـاك   شوند. از آنجـا كـه كـوه    در هم آميخته مى] رنگارنگ [حالجى شده

متنوع هستند؛ برخى سياه و برخى قرمـز و برخـى سـفيد و... در آن     هاى گوناگون با رنگ
گردنـد كـه    چون پشمى مى و در اثر آن ضربه، همه با هم مخلوط شده و هم) قيامت( روز

 در هم و بر هم شده باشد.
 كند. حال، پس از آن چه خواهد شد؟ افتد و چنين مى اين رويدادى است كه اتفاق مى 

﴿               ﴾ 7 -6: عة[القار.[ 
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اما كسي كه ترازوي اعمـال نـيكش سـنگين باشـد، پـس او در زنـدگي خوشـايند و        «
 .»اي خواهد بود پسنديده

با ارزش باشد، چنين كسى در ) پروردگارش( كسى كه اعمالش سنگين و نزد صاحبش
حدى پسـنديده و مـورد قبـول اسـت كـه خـودش هـم از        يك زندگى خواهد بود كه به 

خودش راضى است. مثل خدمتكارى كه اگر اربابش از او راضـى باشـد، خـودش هـم از     
اى برخـورد   گويد: خوب شد كه كارى كردم و به گونـه  خودش راضى است و با خود مى

بسيار  كردم كه اربابم از من راضى است. يا مثل زنى كه شوهرش از او راضى است او نيز
راضـى اسـت.   ] خوشحال است و [از اخالق و رفتار خود كه مورد پسند شوهرش اسـت 

اى قرار خواهد گرفت كه خودش هـم از خـودش راضـى     بله، چنين فردى در يك زندگى
زيرا چيزى كم ندارد. نه غم و اندوهى دارد و نـه ترسـى. در بهشـت هـر آرزويـى       ؛ است

يزى هـم كـه دسـت يابـد، هرگـز آن را از دسـت       شود و به هر چ داشته باشد برآورده مى
 نخواهد داد.

گونه افراد كه اعمالشان در ترازوى خداوند متعـال سـنگين اسـت، كياننـد؟ اينـان       اين 
كسانى هستند كه ايمانشان در دل و درونشان جاى گرفته است. اينان كسـانى هسـتند كـه    

 يده است.اطمينان يافته و به آرامش رس] دلشان [بر ايمانى كه دارند
بار هم عمل  طور كه قبالً گفتيم، كسى كه ايمان در دلش جاى نگيرد، اگر يك همان 

اى  ى ايمانى نداشته است، آن عمل هيچ سود و فايده خوبى انجام دهد چون پشتوانه
از بين ] برايش در بر نخواهد داشت و [در قيامت؛ هنگام وزن و بررسى اعمال

 ﴿ فرمايد: كند و مى آن اشاره مى طور كه خداوند به رود؛ همان مى         

             ﴾ »پردازيم،  و به (بررسى) اعمالشان مى
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بسيارى از افراد غير  .)10F1(]23[الفرقان:  .»گردانيم آن را غبارى پراكنده مى پس
ى چون اعمالشان همراه با ايمان نيست و مسلمان، اعمال خوب هم دارند؛ ول

فرمايد: به سوى اعمالشان  ى ايمانى ندارد؛ خداوند متعال نسبت به آن مى پشتوانه
گردانيم؛ زيرا ظاهر  كوبيم و چون گرد و خاك مى رويم و اعمالشان را در هم مى مى

] اى به حال صاحبش داشته است، در قيامت عمل [اگر چه در دنيا سود و فايده
 اى نخواهد داشت. فايده

اگر فردى هزار بار نماز بخواند ولى نمازش براى خدا و همراه با ايمان بـه او نباشـد،    
هيچ سودى به حالش نخواهد داشت. هر عملى بايد داراى روحى باشد تا مـورد پـذيرش   

همان ايمان به خداست؛ ايمانى كـه در   ]،خدا قرار گيرد. روح نماز [و هركار نيك ديگرى
شود هر عملى تنها و تنها به خاطر او و با اخالص كامل  جاى گرفته است و باعث مى دل

انجام گيرد. كسى كه داراى چنين ايمانى باشد اعمـالش نيـز در تـرازوى خداونـد متعـال      
اى خواهد داشت كه از آن بسيار خرسند است بـه طـورى    سنگين خواهد بود و او زندگى

 خدمت فردى چون اوست، راضى و خشنود است. كه خود زندگى نيز از اين كه در

﴿               ﴾ 9 -8: عة[القار[.  

كسى كه اعمالش در ترازوى خدا سبك باشد و عمل ارزشمندى نداشته باشد، مـادر  « 
 .»است »هاويه«او ] [و پناهگاه

همان مادرى است كـه او را   »هاويه«افتد.  ن مىهمان جايى است كه او در آ »هاويه« 
ى  تـرين نقطـه   چاهى است عميق و جايى است كه در پـايين  »هاويه«گيرد.  در آغوش مى

جهنم قرار دارد. چنين فردى كسى است كه اگر عمل خوبى هم داشته باشد با ايمان آن را 
 .)ى ايمانى نداشته است پشتوانه(انجام نداده است 

                                           
چـون   رويم و همه را هم اند مى الى كه [به ظاهر نيك بوده و در دنيا] انجام دادهما به سراغ تمامى اعم -1

كنيم چرا كه نداشـتن   سازيم [و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مى ذرات غبارِ پراكنده در هوا مى
 .گردد اعتبار شدن اعمال خوب انسان مى ايمان موجب محو و نابودى احسان و بى
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﴿          ﴾ 10: عة[القار.[ 

آگاه كرده اسـت؟ [كسـى ايـن     »هاويه«چه چيز و چه كسى تو را از ماهيت و كيفيت  
شناسى پس گوش كن تا تو را از آن آگاه كنيم. [ذات و  را نمى »هاويه«كار را نكرده و تو 

 عبارت است از: »هاويه«ماهيت 

﴿     ﴾ 11: عة[القار[. 

آتـش بسـيار داغ و    »هاويـه «آتشى است بسيار گرم و سـوزان. بلـه، ذات و ماهيـت     
سوزنده است. مادر كسى كه ترازوى اعمالش سبك است همين آتش بسيار داغ و سـوزان  

(گذارد از او دور شود گيرد و هرگز نمى است. اين مادر، فرزندش را در آغوش مى
11F

1(. 

 »انفطار«ى  تفسير سوره

﴿                             

             ﴾  :5 -1[اإلنفطار.[ 

گـامي كـه درياهـا    گاه كه آسمان بشكافد. و هنگامي كه ستارگان پراكنده گردند. هن آن«
داند  و هنگامي كه قبرها، شكافته و زيرورو گردند. هر كسي مي پيوسته شوند. هم روان و به

 .»كه چه اعمالي از پس و پيش فرستاده است
گاه كه آسمان شكافته شود. آسمانى به آن محكمى. معلوم اسـت كـه ايـن رويـداد،      آن
گاه كه آب  ارگان پراكنده شوند. و آنگاه كه ست اى بسيار سخت و سنگين است. و آن حادثه

دارد. و آنگـاه كـه    ها شكاف بر مـى  هاى خشك بين آن درياها با هم مخلوط شوند و زمين
هاست بيرون انداخته شود. در چنين زمان و  قبرها زير و رو شوند طورى كه هر چه در آن

                                           
ى جهنم كه در آنجا  ترين نقطه پرتگاهى است در پايين» هاويه« چه گفته شد بايد گفت: با توجه به آن -1

» هاويـه « آتش بسيار داغ و سوزانى در حال شعله كشيدن است و منتظر مستحقين خود اسـت. البتـه  
 هاى دوزخ نيز هست. نامى از نام
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انجـام داده   چه كارى) زندگى دنيا( داند كه در زندگى خود در چنين وضعيتى هر كس مى
داند تا زمانى كه زنده بود چه كارى  و چه چيزى بعد از خود به جاى گذاشته است. او مى

اى به جا گذاشته است تا مردم براساس  انجام داده و بعد از خودش هم چه روش و برنامه
، منظـور تنهـا   »داند كه چه كارى انجام داده است مى«شود  آن حركت كنند. وقتى گفته مى

و آگاه شدن نيست؛ بلكه دانستن و آگاه شدن به خاطر دريافت جزاسـت. اگـر در    دانستن
كار خوبى انجام داده باشد و اين كار خوب نيز همـراه بـا ايمـان    ) زندگى دنيا( اش زندگى

و بعد از خود، روش نيكـى بـه جـا    ) ى ايمانى داشته باشد پشتوانه( ثابت در دل بوده باشد
اش  طور اگر در زنـدگى  اى نيك دريافت خواهد كرد و همينگذاشته باشد، در ازاى آن جز

كارهاى بد انجام داده باشد، يا اعمال خوبى انجام داده؛ اما اين اعمال همراه با ايمان ثابـت  
، يـا روش بـدى را بعـد از خـود بـه جـا       )ى ايمانى بوده باشد بدون پشتوانه( در دل نبوده

 واهد كرد.گذاشته باشد، سزاى كارهاى بدش را دريافت خ

﴿                            

      ﴾  :اي انسان! چه چيزي تو را نسبت به «]. 8 -6[اإلنفطار

ا آفريد و اندامت را درست و پروردگار بزرگوارت فريفته است؟ همان ذاتي كه تو ر
 .»نقش و صورتي كه خواست، تركيب كردهماهنگ ساخت. و تو را در هر 

 اى انسان!...
خواهـد   در اين ندا و خطاب، سـرزنش و تـوبيخ زيـادى نهفتـه اسـت. [خداونـد مـى        

كـردى، و هرگـز    بايستى انسانيت خود را حفظ مى بگويد:اى انسان! [تو انسان هستى و مى
كردى كه آن را از دست بدهى. انسان به اين خاطر آفريـده شـده اسـت كـه در      كارى نمى

قرار گيرد، و در آن مسير گام بردارد، و هرگز خـود را فريـب ندهـد، و     بندگى خدامسير 
 فريب چيزى را نخورد و از راه و مسير خدا منحرف نشود.] [سعى كند

كنـد و   م خود عمل نمـى چون خطاب به عالمى دينى است كه به عل چنين خطابى، هم 
 ، كه منظور سرزنش اوست نه كسب خبر.»كنى؟! اى عالم دين! چه مى«به او گفته شود:
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اى عمل كنـى و كـارت بـه جـايى      اى انسان! چه چيزى تو را فريب داده كه به گونه« 
برسد كه فراموش كنى در برابر پروردگارت؛ آن صاحب گرانقدرى كه تـو را خلـق كـرده    

چه چيزى باعث شده كه اين مطلـب را   ].[و در برابر او مسؤول هستى؟! است، قرار دارى
ى صـفات   فراموش كنى كه در حال معامله با پروردگارت هستى؟! آن پروردگارى كه همه

چه تو بخواهى، اعـم از نعمـت و امكانـات برايـت      نيكو را داراست. آن پروردگارى كه آن
ر دارد را برداشته است، [تا رشد كنى و در آماده كرده است و هر مانعى كه در مسيرت قرا

آن پروردگارى كـه روزى را قـرار داده اسـت كـه اگـر در دنيـا        ].مسير كمال قدم بردارى
كارهاى خوب انجام دهى در آن روز جزا و پاداش خوبى به تو بدهد، و اگر كارهـاى بـد   

تن را برايـت  ى درست زيسـ  انجام دهى، سزايش را خواهى ديد. آن پروردگارى كه برنامه
فرستاده و بايدها و نبايدها را برايت روشن كرده است. آن خداوندى كه اگر مسير بنـدگى  

اى سروسامان خواهد داد  او را در پيش بگيرى، يار و ياورت خواهد بود و امور را به گونه
اش قدم بردارى. آن مالـك و صـاحبى كـه تـو را خلـق كـرد و        كه به آسانى در راه بندگى

گونه كه خود خواست و اراده كرده بود، آفرينشت را به انجام رساند. تـو را بـه    درست آن
اى خلق كرد كه هيچ عضوى از اعضاى بدنت مانع كار و فعاليت اعضاى ديگر نشود.  گونه

اى نيافريده كه روحت بـه جسـمت    خداوند در آفرينش تو توازن ايجاد كرد؛ تو را به گونه
ى  هايـت مشـغول نظـاره    گـاه كـه چشـم    برساند. آن يا جسمت به روحت آسيب و ضررى

شود  مخلوقات خدا هستند هيچ ضرر و مشكلى متوجه قلب يا گوش يا اعضاى ديگر نمى
ى خداست، هرگز مشكلى متوجه چشم يـا   هايت مشغول دريافت برنامه و زمانى كه گوش

و در ايست كه تمـام وجـودت همكـار يكديگرنـد      قلبت نخواهد شد. آفرينش تو به گونه
اى نيست كـه حركـت عضـوى مـانعى      كنند. به گونه انجام وظايفشان به يكديگر كمك مى

چـون اجـزاى يـك دسـتگاه ضـبط       براى حركت اعضاى ديگر باشد. اعضاى وجودت، هم
 هاى ديگر. صوت است كه هر جزء آن همكار اجزاى ديگر است نه مانعى براى قسمت
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چنين به وجودت تعادل بخشيد. هر قسـمت   گونه تو را آفريد و اين خداوند متعال اين 
هـاى ديگـر    ى خود است؛ مشغول همكارى با بخش عالوه بر اين كه مشغول انجام وظيفه

گونه كه خود خواسـت و اراده كـرد، بـه تـو صـورت بخشـيد و تـو را         است. خداوند آن
ينـد،  خواست تو را به صورت ديگرى بيافر اگر مى -جلّ جالله  -چنين منظم آفريد. او اين

آفريد؛ زيرا تمام وجودت در دست او و تحت اراده و مشـيت و خواسـت    گونه مى يقيناً آن
اوست. پس، اى انسان! تو كه مخلوق چنين صاحب و پروردگارى هستى پـس چـرا بايـد    
فريب بخورى و حلقه به گوش دشمن خدا يعنى شيطان و آرزوهاى نفسانى خود باشى و 

منحـرف   بندگى خـدا ها تو را از مسير  ارى كنى كه آنمسئوليت خود را فراموش كنى و ك
 كنند.
ى بسيار مهم، كافى است كـه انسـان از خـواب غفلـت      با توجه و دقت در اين مسئله 

گونـه قابـل    بيدار شود و راه خدا و مسير او را در پيش گيرد. پروردگار و مـالكى كـه ايـن   
گونه خلق كـرده اسـت، يقينـاً     اينگونه كريم است، و آن خدايى كه انسان را  احترام و اين

دوباره زنده كنـد و او را بـه محكمـه     ]،ى خود را [پس از مرگ تواند روزى اين آفريده مى
هايى كه به او بخشيده، از او  ى تمامى امكاناتى كه به او داده و همه نعمت بكشاند و درباره

نسان بـا درك چنـين   سؤال كند و حتماً اين كار را هم خواهد كرد. پس شايسته است كه ا
مطلبى تمام وجودش مملو از احساس مسئوليت و شناخت وظيفه خود گردد و در نتيجـه  

 چنين است؟ اند؟ آيا انسان اين گونه گام بردارد. اما آيا مردم اين بندگى خدادر مسير 

﴿         ﴾  :9[اإلنفطار.[ 

 .»كنيد داريد، نيست)؛ بلكه شما روز جزا را انكار ميپن گونه كه شما مي هرگز (آن«
تـر از آن اسـت كـه بيـان چنـين مطلبـى و        خـورده و گمـراه   هرگز، انسان بسيار فريب

 ].يادآورى آن، او را كفايت كند [و او را از خواب غفلت بيدار نمايد
ا رخداوند خطاب به آنان كه غفلت ورزيده و فريب شيطان و آرزوهاى نفسانى خـود   

فرمايد: شما متوجه واقعيـت نيسـتيد.    اند و در نتيجه به روز قيامت ايمان ندارند، مى خورده
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زنيد و  چه بيان شد، دست به تكذيب آن هم مى شما به جاى انديشيدن و فكر كردن در آن
گوييد: چنين روزى اصالً وجود ندارد. هرگز روزى نخواهد آمد كه در آن انسان سزاى  مى

مطمئن باشيد كه سزاى تكذيب و ايمان  ]،پنداريد ند؛ اما [چنين نيست كه مىاعمالش را ببي
 نياوردن به روز قيامت را خواهيد ديد و خواهيد چشيد.

چـه مـا    [اين را بدانيد و مطمئن باشيد كه [تكذيب و عدم اعتقادتان [بـه آن روز و آن  
بلكه تمامـاً ثبـت و ضـبط     ماند؛ شود و از ديد ما مخفى نمى هرگز گم نمى ]،ايم بيان داشته

 به تناسب آن سزا داده خواهيد شد:) قيامت( شود و در آن روز مى

﴿                      ﴾  :12 -10[اإلنفطار.[ 

ه(ي اعمالتـان). هـر   انـد. گرامـي و نويسـند    گماشته شـده  ي بر شمانشك نگهبانا  و بي«
 »دانند. دهيد، مي عملي كه انجام مي

مطمئن باشيد، مأمورانى از سوى ما مسئول اعمال و كردار شـما هسـتند. آنـان هميشـه     
مانـد و   هـا مخفـى نمـى    ى انجام مأموريت هستند و هيچ چيـزى از ديـد آن   حاضر و آماده

اعمالتان را زير نظر دارنـد.   دهند و به خوبى شما و مأموريتشان را به نحو احسن انجام مى
دهيد، كامالً نسبت به آن آگاهند، و هر چه را ببينند، به خـوبى و بـه    هر چه شما انجام مى
كنند، سپس در روز قيامت براساس آن، پاداش يـا   نويسند و ثبت مى بهترين شيوه آن را مى

 ى آن: سزا داده خواهيد شد و در نتيجه

﴿                                    

   ﴾ 16 -13نفطار: [اال.[ 

يقين نيكان در نعمت خواهند بود؛ و بدكاران در دوزخ. روز جزا وارد دوزخ  به«
 .»مواره در دوزخند)شوند (و ه گردند. و آنان از دوزخ غايب نمي مي

دهند. آنان كه ايمانشان تثبيت شـده و برنامـه    راستى آنان كه كارهاى خوب انجام مى به
ها در نعمت و خوشبختى ابدى هستند كـه توصـيف آن    آنان، انجام كارهاى نيك است. آن

پـذير اسـت. امـا آنـان كـه فـاجر و        مقدور نيست و تنها با رسيدن به آن و ديدنش امكـان 
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] حصار [و قلعه بندگى خداگوئى  -اند؛ خارج شده بندگى خداى  ، آنان كه از دايرهبدكارند
ايست كه فاجران ديوارش را تخريب كرده و راهى به بيرون ايجاد كرده و از آن راه بيرون 

اند يقيناً در آتشى خواهند افتـاد كـه بـه شـدت      آنان كه از راه خدا منحرف شده -اند. رفته
قابل توصيف نيست مگر اين كه انسان خود آن را از نزديك ببينـد و   ور شده و اصالً شعله

شوند و در آن خواهند افتاد و هرگز از آن  لمس كند. بدكاران در روز قيامت گرفتار آن مى
 جدا نخواهند شد.

جا مطرح است اين كه: چرا فـاجران بايـد هميشـه در آتـش جهـنم       سؤالى كه در اين 
 بمانند؟

جـلّ   -: چنين تصور نشود كه دادگاه و محكمه خـدا و زنـدان او   گوييم در جواب مى 
هايشان است كـه در آن   هاى دنيا و حاكمان ناشايست دنيايى و زندان مانند دادگاه -جالله 
گناهـان   افتد كه بـى  ها مطرح است [و بسيار هم اتفاق افتاده و مى ى روابط و واسطه مسئله

هرگز دادگـاه   ].شوند گناه به اعدام و...محكوم مى شوند و بسيارى هم بى در آن محاكمه مى
شـوند و   گونه نيست [و كسى جز فاجران در آن محكوم به آتش نمى ى خدا اين و محاكمه

ى اعمالشان اسـت و   شود. پس ماندنشان در آن، نتيجه ترين ظلمى نمى به كسى هم كوچك
كردنـد، يقينـاً بـر راه و     اى هستند؛ زيرا اگر صدها سال هم عمر مـى  ى چنين نتيجه شايسته

آنان هرگـز   ].مانند اند، پس براى هميشه در آن مى رفتند كه روز مرگ بر آن بوده روشى مى
توانند پس از وارد شدن بـه جهـنم از آن    چنين گمان نكنند و به اين دلخوش نكنند كه مى

 فرمايد: بيرون آيند. خداوند خطاب به فاجران مى

﴿                     ﴾  :18 -17[اإلنفطار.[ 

 »داني روز جزا چيست؟ داني روز جزا چيست؟ باز چه مي و تو چه مي«

﴿                ﴾  :19[اإلنفطار.[ 

اي برساند و حكم و فرمانروايي در آن  تواند به ديگري فايده ميكس ن روزي كه هيچ«
 »روز از آنِ اهللا است.
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[روز جزا و سزا روزى است كه هر كس در گرو اعمال خود است و كسـى بـه فكـر     
ديگرى نيست. هر كس در فكر دادگـاهى خـود اسـت و از دسـت كسـى كـارى سـاخته        

ى خداست. امر و فرمان خدا نيز بر ايـن   هدر آن روز امر و فرمان، خاص و ويژ .)12F1(]نيست
در  ]،ى ايمانى داشته باشـد  است كه هر كه كارهاى خوب انجام دهد [و كارهايش پشتوانه

خوشبختى و سعادتى وارد خواهد شد كه غير قابل توصيف است، و هر كه فاجر اسـت و  
غيـر قابـل   ى جهنم، كه آن هـم   خارج شده باشد، در آتش برافروخته بندگى خدااز مسير 

ايست كه هر كه گرفتارش شد رهايى نيابـد   شود. آن آتش به گونه توصيف است، وارد مى
ها  چون قوانين زمينى انسان و هرگز راه نجاتى نخواهد داشت. [اين قانون و سنّت خدا هم

 .]و حاكمان آن، تغيير نخواهد كرد و چيزى هم مانع اجرايش نيست

 مراحل مختلف قيامت

كند كه اين جهان هميشـه   كند و يادآورى مى ى مهم بسيار اشاره مى مسئلهقرآن به اين  
به اين صورت نخواهد بود و به اين صورت ادامه پيـدا نخواهـد كـرد. ايـن جهـان روزى      

خورد. بايد اين جهان روزى تغيير كند و به هـم بخـورد و جهـانى     و به هم مى هتغيير كرد
د اين جهان را با ايـن هـدف آفريـده اسـت كـه      ديگر با شرايط ديگر به وجود آيد. خداون

انسان در آن آزمايش و امتحان شود. پس بايد جهان ديگرى نيز بيافريند تـا در آن، انسـان   
جزا يا سزاى اعمالى را ببيند كه در اين جهان انجام داده است. بنابراين اين دو جهـان، دو  

ى مكان جزا يا سـزاى اعمـال   جهان كامالً متفاوت هستند؛ يكى محل انجام اعمال و ديگر
 است.

                                           
﴿ متأسفانه قسمت اول آيه يعنى -1         ﴾  (الف) و تفسير آن از آخر قسمت

ى آن در ابتداى قسمت (ب) همان نوار، نيامده است و ابتداى اين  ى (چهار) قطع و ادامه نوار شماره

﴿ى  قسمت با آيه     ﴾ ى  ايم براى تكمله چه در كروشه آورده شروع شده است لذا آن
 نيست. بحث بوده و از فرمايشات استاد
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اى از  اى به گوشه و مرحلـه  پردازد و هر آيه قرآن در بسيارى از آيات به اين مطلب مى 
كند. مراحلى چون ويرانى آسمان و قطعه قطعـه شـدن آن و    آن روز بسيار عظيم اشاره مى

و همـه بـر   شوند  نور و خاموش مى شوند و ستارگان بى ها دگرگون مى اين كه زمين و كوه
دهنـد و   افتند و ماه و خورشيد نور و روشنايى و گرماى خود را از دست مـى  روى هم مى

ها را، از آغاز تـا پايـان، در    توان تمامى آن شوند و بسيارى از حوادث ديگر كه مى نابود مى
 پنج مرحله به شرح زير خالصه كرد:

ن مرسوم است كه براى دادن طور كه در ميان نيروهاى نظامى و انتظامى دنيا چني همان 
شود؛ مثالً: وقتـى   فرمان به نظاميان، به منظور اجراى سريع آن فرمان، سه بار شيپور زده مى

آيـد:   به آنان دستور خواب يا حضور در ميدان رزم داده شود، سه بار شيپور به صدا در مى
نيدن آن صـدا  ى سربازان با ش شود و همه يك بار شب، هنگام خواب، در شيپور دميده مى

شود. يك بار هم صبح، هنگـام بيـدار    ناميده مى »شيپور بخواب«بايد بخوابند. اين شيپور 
گفتـه   »شـيپور بيـدار بـاش   «آيـد كـه بـه آن     شدن، به همان ترتيب شيپور به صدا در مـى 

شود. نظاميان با شنيدن آن موظفند كه بيدار شوند. پس از آن نيز شيپور سوم به صدا در  مى
ى نظاميان با شنيدن اين صدا موظفنـد در   شود. همه ناميده مى »شيپور به صف«كه آيد  مى

 اى مشخص حاضر شوند. روز قيامت نيز چنين است. ميدان و محوطه

 ى نخست مرحله
سـه بـار    ]،خداوند متعال چنين مقرر كرده است كه [در روز قيامت از ابتـدا تـا انتهـا    

ى زمين به پايان  ست كه عمر انسان بر روى كرهشيپور نواخته شود. شيپور نخست زمانى ا
رسد. دوران آزمايش و تكليف تمام شده و ديگر قرار نيست انسانى بر روى زمين باقى  مى

شود. با نواختـه شـدن    شود. يعنى فرمان اول صادر مى بماند. پس يك بار شيپور نواخته مى
هـا و زمـين بـه هـم      مانشود. با نواختن آن، نظم آسـ  نخستين شيپور، همه چيز عوض مى

شـوند. سـتارگان و مـاه و خورشـيد نيـز       ها بر يكديگر كوبيـده مـى   خورد. كوهها وتپه مى
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شود. البته در  ميرد و به طور كلى همه چيز دگرگون مى خورد. انسان مى شان به هم مى نظم
 ماند و برخى از رويدادهاى آن روز را با چشـم خـود   ابتداى قيامت، انسان مدتى زنده مى

 بيند. مى
لـرزد و   خـورد و مـى   شود و زمين به شدت تكـان مـى   وقتى شيپور نخست نواخته مى 
شـوند، در آن هنگـام    ها از جا كنده شده و به گرد و غبار تبديل شـده و پراكنـده مـى    كوه

ماند و شاهد اين حـوادث اسـت و در نهايـت تعجـب و سـرگردانى       انسان مدتى زنده مى
 ر است؟ زمين را چه شده است؟، چه خب»ما لَها«پرسد:  مى

هـا تكـه تكـه شـده و از      ميرند و آسـمان  ها مى ى انسان اين شيپور نخست بود كه همه 
چون روغـن گداختـه، گلگـون     آسمان هم ]،شدت ضربات آن روز [و حوادث هولناك آن

ها نيز چون پشمِ حالجى شده در آمده و زمين هموار شده و پستى و بلندى  گردد. كوه مى
پاشـند و نـور و روشـنايى خـود را از دسـت       رود. ستارگان همگى از هم مى بين مى آن از

 خورد. دهند و ماه و خورشيد نيز به همان صورت. و خالصه همه چيز به هم مى مى

 ى دوم مرحله
داند كه چه مدت طول خواهـد كشـيد تـا     تنها خدا مى )،مرحله ى نخست( پس از آن 

هـا و آمـاده    ى انسـان  وضعيت براى زنده شـدن دوبـاره  جهان ديگر آماده شود و شرايط و 
شـود و   شدنشان براى انجام دادگاهى و محاكمه فراهم شود. فرمان شيپور دوم صـادر مـى  

شوند و همگى از قبرهايشان  ها و بندگان خدا زنده مى چون شيپور نواخته شد، تمام انسان
ر اين مدت، آنـان كـه در دنيـا    كشد. د آيند. تا نواختن شيپور سوم مدتى طول مى بيرون مى

دانند كـه   اند پس از زنده شدن و برخواستن از قبرها خوب مى مؤمن بوده و مؤمنانه زيسته
چه خبر است و قرار است كجا بروند. اما آنان كـه مسـلمان نبـوده و بـه ايـن روز ايمـان       

گرانـى و  ترسـند و در نهايـت ن   ند، با ديدن اين حوادث مىذدا نداشته و به آن اهميت نمى
 گويند: حسرت مى



 85 بخش دوم: بندگى خدا و روز قيامت

ديـدى كـه   ] گوينـد:  نوعـان خـود مـى    ديگر چه خبر است؟ [و خطاب به خود و هم« 
چگونه بعد از مرگ زنده شديم و دوباره به زندگى باز گشتيم؟ ديدى كه چگونـه بـا ايـن    
حوادث و مراحل سخت و ناخوشايند رو به رو شده و به چه عاقبت و سرانجامى گرفتـار  

 »شديم؟

 ى سوم مرحله
داند، و بعد از اين كـه هـر گـروه سـخنانى      بعد از مدتى، كه تنها خدا مقدار آن را مى 
شـود. بـا نـواختن آن،     گويند كه بيان شد، فرمان سوم صادر و شيپور سوم نواختـه مـى   مى

جـا انجـام    ى بندگان، پس از زنده شدن، بايد به جايى كه دادگـاهى و محاكمـه در آن   همه
 جا حاضر شوند. ر آنگيرد بروند و د مى

 ى يس و مراحل مختلف قيامت سوره

از زبـان آنـان كـه بـه روز قيامـت ايمـان ندارنـد         »ياسين«ى  خداوند متعال در سوره 
 فرمايد: مى

﴿              ﴾  :48[يس.[ 

را  بنـدگى خـدا  كنند و راه  وليت نمىآنان كه به روز قيامت باور ندارند و احساس مسئ
دهيد، چـه   گوييد اين چيزى كه شما وعده مى گويند: اگر راست مى گيرند، مى در پيش نمى

آيـد؟   گوييد كه چنين روزى خواهد آمد پس بگوييـد كـى مـى    وقت است؟ اگر راست مى
 فرمايد: خداوند متعال در جوابشان مى

﴿             ﴾  :49[يس.[ 

باره و در حـالي كـه در غفلـت و     بارند كه آنان را به يك اينها تنها منتظر فريادي مرگ«
 »گيرد. برند، در برمي جر و بحث به سر مي
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آنان را به حال خود واگذار. بگذار ايمان نياورند تا وقتش برسد. آنان منتظر چه چيزى 
كشند؟ مگر چه چيزى فرا روى خـود دارنـد؟ جـز يـك      و انتظار چه چيزى را مىهستند 

صداى مهيب كه آنان را فرا خواهد گرفت و بر آنان فرود خواهد آمد و در حـالى آنـان را   
كند كه به خاطر مال و متـاع دنيـا، در حـال جنـگ و كشـمكش و دعـوى بـا         غافلگير مى

 يكديگرند. در چنين حال و وضعيتى:

﴿          ﴾   
[يس:  »گردند. ي خويش بازمي كردن دارند و نه نزد خانواده گاه نه توان وصيت پس آن«

توانند وصيتى نمايند. در آن وضعيت، فرد  توانند سفارشى كنند و نه مى نه مى ].50
روزهاى عادى نيست كه انسانِ گرفتار چون  به چه كسى سفارش كند؟ آن روز هم

اش را بكند.  بتواند به دوست يا آشنايى وصيت و سفارش زن و فرزند و خانواده
اش برگردد. هر كس  تواند نزد خانواده گونه نيست. او هرگز نمى هرگز آن روز اين

در جاى خود مات و مبهوت و سرگردان و حيرانِ آن تغيير و تحولى است كه اتفاق 
 ميرد. ه است و بعد از كمى مىافتاد

چه كه بايد اتفاق افتد، اتفاق افتاده است و  جا شيپور اول زده شده و هر آن تا اين 
 اكنون نوبت شيپور دوم است:

﴿                   ﴾  :و در « ].51[يس

براى بار دوم  »شتابند. اه از قبرها به سوي پرودرگارشان ميگ آن شود و دميده مي »صور«
آيند  شود كه به ناگاه مردم همگى از قبرهايشان [زنده شده و[بيرون مى در شيپور دميده مى

 ]گردند. [در اين گير و دار است كه: و شتابان به سوى پروردگارشان رهسپار مى

﴿                                 ﴾ 

گويند: اي واي بر ما! چه كسي مار را از آرامگاهمان برانگيخت؟ اين،  مي«] 52[يس: 
  .»داده بود وپيامبران، راست گفتنداي است كه پروردگار رحمان  همان وعده
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ما را از آرامگاهمان برانگيخت و ما را دوباره زنده گويند: اى واى بر ما. چه كسى  مى
ى بين مرگ و قيامت يعنى در عالم  كرد؟ هر چند انسان غيرمسلمان و كافر در فاصله

برزخ، معذب بوده، اما با اين وجود، حوادث و مشكالت روز قيامت و زمان زنده شدن 
پندارد و  شيرين مىچون خواب  دوباره به حدى شديد است كه عذاب دنياى برزخ را هم

گويد: چه كسى ما را از آن خواب خوش بيدار كرد؟ اما طولى  در نهايت تعجب مى
يابند و از خواب غفلت  روند و واقعيت را در مى كشد كه خودشان به فكر فرو مى نمى

 گويند: شوند و مى بيدار مى

﴿               ﴾  ] :52يس.[ 

مهر) داده بود وپيامبران،  اي است كه پروردگار رحمان (گسترده اين، همان وعده«
  »راست گفتند.

بر بندگانش اين همان چيزى است كه خداى رحمان وعده داده است؛ خدايى كه 
. چون همه چيز را براى انسان آماده كرده است، پس بايد روزى بيايد بسيار مهربان است

محاكمه كند. فرستادگان خدا و پيامبرانى كه خداوند آنان را براى بيان و  و در آن او را
 تبليغ اين مطلب فرستاد، همگى راست گفتند.

چون زمـان زدن شـيپور نخسـت، بـه      جا شيپور دوم نواخته شد و پس از آن، هم تا اين
تـه  شود تا چنين سخنانى بگويند و به دنبـال آن سـومين شـيپور نواخ    آنان فرصت داده مى

 شود: مى

﴿                  ﴾  :53[يس.[ 
) تنها يك فرياد است كه در آن هنگام همگي نزدمان جمع و احضار »صور«(دميدن در «

جز يك صدا، آن هم صدايى بسيار خوفناك، باقى نمانده است كه وقتى  »شوند.  مي
شوند و براى سؤال و جواب و محاكمه احضار  شود همه نزد ما جمع مى ه مىزد
 گردند. مى

 گيرد؟ محاكمه چگونه انجام مى 
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﴿                    ﴾  :54[يس.[ 
به آنان  .»رسيد اعمالتان مي سزاي شود و تنها به كس هيچ ستمي نمي آن روز به هيچ«

شود. يعنى هر كه  ترين ظلم و ستمى نمى شود: امروز به كسى كوچك گفته مى
ترين عمل نيكى داشته باشد؛ عمل نيكى كه با ايمان انجام داده باشد، به  كوچك

شود. و به كسى جز  اى از پاداشش كاسته نمى شود و ذره همان اندازه پاداش داده مى
هر كس در گرو اعمالى است كه ( شود جام داده است، پاداش داده نمىچه خود ان آن

ى خداست. پس بر اين  اين برنامه و روش دادگاه و محاكمه ).خود انجام داده است
 شوند: اساس، مردم به دو دسته [اصلى [تقسيم مى

﴿                ﴾  :55[يس.[ 

 »روز، سرگرم خوشي و شادماني هستند. هشتيان در آنب«
آنان كه اهل بهشتند، در اين روز، مشغول كار و بار خود هستند؛ كار و بارشان چيزى 

 جز سرگرم شدن به خوشى و شادى نيست.

﴿                 ﴾  :56[يس.[ 

  »اند. ها تكيه زده ها(ي درختان بهشتي) بر تخت ن، در سايهآنان و همسرانشا« 
اند و  هايى نشسته و تكيه زده ى باغهاى بهشت و بر تخت آنان با همسرانشان زير سايه

 شود. گونه كه براى عروس آماده مى مشغول استراحت هستند؛ دقيقاً آن

﴿             ﴾  :آنان در آنجا از (انواع) ميوه «]. 57[يس

  »برخوردارند و هر چه بخواهند، برايشان فراهم است.
گردد.  ها سرحال و شاداب مى هايى است كه انسان با خوردن آن جا برايشان ميوه در آن

جا،  توصيف چنين وضعيتى ممكن نيست مگر انسان خود در آن موقعيت قرار گيرد. در آن
 گردد. دارد و تقديمشان مىهر چه بخواهند وجود 

﴿        ﴾   :از سوي پروردگار مهرورز به آنـان درود  «]. 58[يس

برنـد، از   بخـش بهـره مـى    هـاى لـذت   گونه كه از نعمـت  آنان همان »شود. و سالم گفته مي
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ى كه محاكمه و سالمتى نيز برخوردارند. آنان از هر چيز ناخوشايندى محفوظ هستند. زمان
ى خـود بـرود،    رسد و قرار است هر گروه به مكان و جايگـاه شايسـته   دادگاه به اتمام مى

بـه دنبـال آنـان    ) اهل دوزخ( افتند. در اين هنگام كافران بهشتيان به سوى بهشت به راه مى
راه افتاده تا به زعم و گمان خود از آتش جهنم رهايى يابند؛ اما صـدايى آنـان را خطـاب    

 كند كه دوزخ است: دهد و متوجه جاى ديگرى مى ار مىقر
﴿            ﴾  :اي گنهكاران! امروز :رسد (و فرمان مي«]. 59[يس (

  »(از مؤمنان) جدا شويد.
اى مجرمان! اى آنان كه در زندگى دنيايى خود به درستى كشت نكرديد و چيزى جـز  

معصيت انجام نداديد! اى كسانى كه كـارى جـز نافرمـانى خـدا و بيـرون رفـتن از       گناه و 
چـه   است و شـما بـه آن  ) برداشت محصول( ى بندگى او نداشتيد! امروز كه روز درو دايره

خود كاشته بوديد رسيديد و آن را درو كرديد، از غير خود جدا شويد و مؤمنـان را دنبـال   
 نكنيد. امروز روز جدايى است:

﴿               ﴾  :60[يس.[ 

و از او (اى فرزندان آدم! مگر با شما عهد و پيمان نبستم كه شيطان را بندگى نكنيد «
 »)اطاعت و فرمانبردارى نكنيد و براساس فرمان او زندگى نكنيد؟

دهد: يا بنـى آدم!، در ايـن عبـارت تـوبيخ و      قرار مىگونه خطاب  خداوند انسان را اين
مگر شما فرزند همان آدمـى  ] كند،: گونه توبيخ مى سرزنش شديدى نهفته است. [او را اين

نيستيد كه شيطان با او چه كرد و او را دچار چه بال و مصيبتى كرد؟ پـس چـرا از آن پنـد    
ى خير نيست و نخواهد  گز مايهنگرفتيد؟ چرا فكر نكرديد كه دشمن پدرتان براى شما هر

 دانيد كه: ايد؟ مگر اين را نمى بود؟ چرا مطيع و پيرو او شده

﴿     ﴾  :به راستى او براى شما يك دشمن بسيار آشكار  ].60[يس

 است. مگر با شما پيمان و عهد نبستم كه:
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﴿    ﴾  :گى كنيد و در زندگى تنها از فرمـان و دسـتور   تنها مرا بند ].61[يس

 ام؟ چرا؟ زيرا: من اطاعت كنيد و در راهى قدم بگذاريد كه من برايتان تعيين كرده

﴿      ﴾  :61[يس.[ 

توانـد بـه راحتـى در آن     راه من، راهى است كه هم انسان مـى  .»اين، راه راست است«
 رساند. م است و انسان را به مقصود واقعى خود مىقدم بگذارد و هم مستقي

 گرفتيد اين بود كه: ى ديگرى كه بايد از آن پند و تجربه مى اى بنى آدم! مسئله 

﴿          ﴾  :هاى  افراد و گروه] شيطان [در طول تاريخ ].62[يس

خود نيامديد و در اين فكر نكرديد كه زيادى از شما را گمراه و منحرف كرد. پس چرا به 
تواند شما را نيز  ها را گمراه كرد به راحتى مى آن شيطانى كه آن همه جماعت و گروه
 گمراه كند. چرا از اين مسئله پند نگرفتيد؟

﴿      ﴾ »  چـرا بـه خـود     ].62[يـس:   »ورزيـد؟   پس آيا خـرد نمـي

را بكار نگرفتيد و در اين تعقل نكرديد كه شيطان، كه با پدرتان دشـمنى  نيامديد و فكرتان 
ى خيـر   گونه رفتار كرد، هرگز براى شما مايـه  هاى قبل از شما نيز آن كرد و با ملل و گروه

نيست و نخواهد بود و هرگز شما را به مسير خوشـبختى و سـعادت راهنمـايى نخواهـد     
 تنتان:كرد؟ پس، به پاس عدم تعقل و پند نگرف

﴿          ﴾  :اين همان جهنمى است كه به « ].63[يس

 ى چنين مسيرى شد [كه در صورت ادامه و به شما گفته مى »شد شما وعده داده مى
 شويد. پس: [دچارش مى) تبعيت از شيطان(

﴿          ﴾  :امروز، به خاطر نپذيرفتن حق و  ].64[يس

بعد از اين كه برايتان بيان شد و برايتان  )،بندگى خدا( به خاطر قرار نگرفتن در راه خدا
 روشن و آشكار گرديد، در آن وارد شويد.
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﴿ بله،                          ﴾ 

مورد  زنيم تا سخن نگويند و بى مهر مى )،دهان اهل دوزخ( امروز بر دهانشان ].65[يس: 
مورد و اضافى نيست. بر  هاى بى چيزى نگويند؛ زيرا امروز و اين دادگاهى جاى حرف

ها خبر  ند. آنگوي هايشان با ما سخن مى دست ]زنيم و [به جاى آن دهانشان مهر مى
گويند  دهند و مى ها شهادت مى اند. پاهايشان عليه آن دهند كه چه كارهايى انجام داده مى

 اند. كه چه كارهايى انجام داده
 ى چهارم مرحله

ى محاكمه و دادگاهى افراد است كه هر كس بـر اسـاس    ى چهارم همان مرحله مرحله 
ه و بر اساس آن جزا و پـاداش يـا سـزا و    اعمالى كه در دنيا انجام داده است، محاكمه شد

 شود. عقاب داده مى

 ى پنجم مرحله
در اين مرحله، كه بعد از اتمام محاكمه و مشخص شدن وضعيت هر فرد و سـرانجام   

افتد؛ گروهـى بـه    ى خود به راه مى شود، هر گروه به جايگاه شايسته و عاقبت او شروع مى
 بهشت و گروهى به جهنم.

 نقيامت و انجام آ

خواهيم بيش از اين بحث كنيم؛ زيرا در قرآن تمامى اين مسـايل بـه    در اين زمينه نمى 
اى نيسـت كـه در ايـن     تفصيل آمده و بيان شده است و شايد بتوان گفت در قرآن صـفحه 

ايـم   مورد سخنى نيامده باشد. قبل از اين مراحل مسايلى را نيز در اين خصوص بيان كرده
 بينيم. ى كالم نمى و ديگر نيازى به اطاله

رسد كه برخى از مردم از وجود قيامت و آمدن  ذكر اين مطلب نيز ضرورى به نظر مى 
آن متعجبند و چنين معتقدند كه آن روز هرگز نخواهد آمـد و چنـان روزى اصـالً وجـود     
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ندارد؛ زيرا وجود آن غير ممكن است و انسان بعد از مردن هرگـز زنـده نخواهـد شـد و     
يد است. بسيارى از مردم حتّى آنان كه به نام مسلمان هستند ايـن حقيقـت   چنين چيزى بع

شود و براى محاكمـه   در ذهنشان جاى نگرفته است كه انسان پس از مرگ دوباره زنده مى
) در زمـان نـزول قـرآن   ( شود. چنين افرادى در گذشته و محاسبه به دادگاه خدا احضار مى

د و در آينده نيز خواهند بود. به همـين خـاطر اسـت    اند و اكنون نيز هستن نيز وجود داشته
ى انسـان اسـت و ايـن كـه      هايى دال بر زنده شدن دوبـاره  كه قرآن مملو از داليل و نشانه

بـراى خـدا بسـيار آسـان     ) ى او ى انسان و محاكمـه  زنده شدن دوباره( انجام چنين مهمى
 است.  

 نسانى ا داليلى قرآنى بر وجود قيامت و زنده شدن دوباره
توان به طـور خالصـه در دو بخـش     هاى قرآنى در اين خصوص را مى داليل و نشانه 

 خالصه كرد:
 داليل امكان :الف 
 ى انسان ممكن اسـت  بخشى از داليل به اين مطلب اشاره دارند كه زنده شدن دوباره 

 و خداوند متعال قادر و توانا بر انجام آن است.) محال نيست(
 داليل وجوب :ب 
ها، به اين مطلب اشاره دارند كه آمدن قيامت و زنـده   ى ديگرى از داليل و نشانهبخش 

ى انسان، نه تنها ممكن و نه تنها خداوند متعال قادر و توانا بر انجام آن است؛  شدن دوباره
 بلكه بايد چنين روزى بيايد و خداوند بايد انسان را دوباره زنده كند.

طلبند و هـر   تفاق بيفتند اما شرايط خاصى را مىبرخى مسايل و حوادث ممكن است ا 
ها كافى نيست؛ مثالً: ممكن است هم اكنون و در اين لحظه زمـين   شرايطى براى تحقق آن

ى بسيار شديدى شود و اين، امر محالى نيست ولى زمين اكنون دچار آن نشده  دچار زلزله
ت و محـال نيسـت،   گونه هم نيست كه هر چيز ممكنى چون وقوعش ممكن اس است. اين

 هر لحظه بايد اتفاق بيفتد يا به وجود آيد.
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ى انسـان   كند كه آمدن قيامت و زنده شدن دوباره قرآن نخست به اين مطلب اشاره مى 
امرى است ممكن و چنين چيزى اتفاق هم خواهد افتاد و خداوند متعال قادر و توانـا بـر   

كند و  زمينه به ضرورت آن هم اشاره مىى داليلى در اين  انجام آن نيز هست. پس از ارائه
فرمايد: نه تنها چنين چيزى ممكن است بلكه وجودش نيز ضرورى است و انسان بايد  مى

 ى خود برسد. روزى زنده شود و به جزا وپاداش يا سزا و عقاب شايسته
 داليل امكان -
 اند: داليل امكان در قرآن چنين بيان شده 
مين را با آن همه عظمت و بزرگى خلق كرده است قادر ها و ز . خداوندى كه آسمان1 

ها و زمـين   و تواناست كه انسان را دوباره زنده كند. مگر آفرينش انسان از آفرينش آسمان
تواند انسان را  ها و زمين بوده اما نمى تر است؟! خداوند چگونه توانا بر خلق آسمان سخت

 دوباره بيافريند؟!
توانـد بـه    درختان و گياهان حيات ببخشد، بار ديگر نيز مـى تواند به  . خدايى كه مى2 

ى مشترك بخشيدن حيات نيست؟! حـال   انسان حيات ببخشد. مگر در انسان و گياه مسئله
هـا را   اى چـون گياهـان و درختـان و امثـال آن     وقتى توانسته است از خاك، موجود زنـده 

 كند و دوباره بيافريند.تواند انسان را نيز دوباره زنده  بيافريند، يقيناً مى
. مگر شما را يك بار خلق نكرديم؟ پس اين را بدانيـد همـان خـدايى كـه توانسـته      3 

تواند دوباره شما را خلق كند و بيافرينـد. مگـر    است شما را يك بار بيافريند به راحتى مى
 چه تفاوتى بين اين دو آفرينش است؟ آيا خدايى كه توانسته است يك بار انسان را خلـق 

تر  تواند بار ديگر او را بيافريند؟ [مطمئناً آفرينش نخست از آفرينش دوباره سخت كند نمى
 ].است هر چند سخت بودن براى خدا هرگز مطرح نيست

بينيد كه خداوند متعال بارهـا و بارهـا    . دليل ديگر اين كه: اگر به گذشته بنگريد، مى4 
او منحرف و در برابر پيـامبران و دعـوت    هاى متعددى را كه از مسير بندگى اقوام و گروه
هـا انتقـام گرفتـه اسـت.      اند، پس از اتمام حجت، نابود كرده و از آن ها ايستاده هدايتگر آن
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تواند يك قوم و گروه و ملت و نسلى را از بين ببرد، قادر و توانـا بـر زنـده     قدرتى كه مى
ت و قدرتى كـه قـادر بـه    كردن دوباره انسان نيز هست؛ زيرا حيات و مرگ در دست اوس

نابودى و مرگ كسى است، قادر به زنده كردن او نيز خواهد بود. از طرف ديگـر، قـدرتى   
تواند بار ديگر انسان را زنده كند و دوباره از او انتقام  كه بتواند در اين دنيا انتقام بگيرد مى

 بگيرد.
ل آنان را كـه در مسـير   خداوند متعا] ى ديگر اين كه: [در طول تاريخ . دليل و نشانه5 

انـد، نجـات داده اسـت؛ مـثالً: وقتـى       بندگى او قرار داشته و جزو بندگان مخلص او بوده
دهد كه پيـامبرش حضـرت    كند، خداوند متعال ترتيبى مى طوفان نوح شروع به وزيدن مى

نوح و مؤمنان همراهش يك كشتى بسازند و خـود را بـا آن نجـات دهنـد. يـا آنگـاه كـه        
و پيـروان مـؤمنش خبـر     ؛د نابودى قوم عـاد را دارد، بـه پيـامبرش هـود     خداوند قص

دهد كه از ميان قوم بيرون رفته تا دچار آن بال و مصيبتى نشـوند كـه قـرار اسـت قـوم       مى
ى خدا آنگاه كه قصـد نـابودى فـاجران را داشـته      سركش عاد با آن نابود شوند و... برنامه

آن بـال و مصـيبت آگـاه كـرده تـا از آن فاصـله       است چنين بوده كه نخست مؤمنان را از 
ى خود را در برابر آن عذاب هـالك كننـده،    تواند يك بار بنده بگيرند. حال، قدرتى كه مى

تواند بار ديگر او را زنده كند و بـه او پـاداش    مورد لطف و عنايت خود قرار دهد يقيناً مى
چـه در قيامـت بـه او     نسبت به آنچه در دنيا به او بخشيده  و جزاى ابدى ببخشد؛ زيرا آن

 بخشد بسيار اندك است. مى
بـه آن  ) قسـمت امكـان  ( هايى كه قرآن در ايـن بخـش   . يكى ديگر از داليل و نشانه6 

چه مابين آنهاست بنگريـد.   ها و زمين و آن فرمايد: به آسمان كند اين است كه مى اشاره مى
يكديگر قرار دارند؛ مثالً: آسـمان و   بينيد جفت آفريده شده و در مقابل هر مخلوقى كه مى

زمين، شب و روز، خورشيد و ماه. خورشيد نور دارد، ماه از خود نورى نـدارد. خورشـيد   
تابد، ماه شب. آسمان بلند است و زمين پست و هموار. شب تاريك اسـت و روز   روز مى

فرمايد: به نر  كند. نيز مى پوشاند و روز همه چيز را نمايان مى روشن. شب همه چيز را مى
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چه آگاه نيسـتيد   چه به آن آگاهيد و هر آن و ماده بنگريد كه در برابر هم قرار دارند. هر آن
شود تمام مخلوقات و موجودات و همه چيز جفت  اند. حال آيا مى همه جفت آفريده شده

ر گونه نباشد؟! وقتى آسمان و زمـين د  آفريده شوند و جفت باشند، اما سرانجامِ انسان اين
برابر هم، ماه و خورشيد در برابر هم، شب و روز نيز به همين ترتيـب، نـر و مـاده و هـر     

] مخلوقى به صورت جفت است، پس بايد سرانجام انسان نيز [از اين قاعده پيروى كند و
بايستى آنگاه كه مردم مردند ديگر زنده نشوند و سرانجامشان يكى باشـد   جفت باشد. نمى

بايستى همه خوشبخت يا همه بدبخت باشند؛ بلكه بايـد   ال نشود و نمىو نبايد از آنان سؤ
ها بايـد براسـاس    طور كه همه چيز دو گونه است. انسان سرانجام نيز دو گونه باشد؛ همان

 اند يا خوشبخت و يا بدبخت باشند. نوع زندگى دنيايى كه داشته
تواند و قادر  ست مىخداوندى كه قادر و توانا بر آفرينش همه چيز به صورت جفت ا 

سرانجام گروهـى  ؛ است كارى كند كه انسان نيز داراى دو نوع سرانجام و سرنوشت باشد
 خوشبختى و سرانجام گروه ديگر بدبختى.

 كند. مى  هاى ديگرى نيز وجود دارند كه ذكر اين چند مورد كفايت داليل و نشانه 
ى ببـرد كـه زنـده شـدن پـس از      تواند به اين نكته پ انسان در خالل اين چند مورد مى 

تواند وجود داشـته باشـد و امـرى محـال نيسـت و       مرگ و محاكمه و سؤال و جواب، مى
(خداوند متعال بر اين امر قادر و تواناست

13F

1(. 

 داليل وجوب -
 انسان: ى اما داليل قرآنى مبنى بر وجوب و ضرورت قيامت و زنده شدن دوباره 
كنـد كـه بـراى رسـيدن      به اين مطلب اشاره مى »هفاتح«ى  . خداوند متعال در سوره1 

هاى زيادى در اختيار او قرار داده و هـر   انسان به كمال مطلوب، خداوند امكانات و نعمت
چه او در اين زمينه نياز داشته به او بخشيده و موانع رشدش را نيز برداشته است. پـس   آن

                                           
 نيز مطرح شوند.» ب« توانند در قسمت البته داليل اخير مى -1
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ى  طور كـه زمينـه   دهد، همان مىخدايى كه حكيم است و هرگز كار بيهوده و نابجا انجام ن
انسان را فراهم كرده است همانگونه نيز، بعد از مدتى، او را مورد بازخواسـت قـرار    رشد

خواهد داد و از او خواهد پرسيد كه آيا از امكانات بخشيده شـده اسـتفاده صـحيح كـرده     
 -عـاذ اهللا  م -داشت  شد و روز قيامتى وجود نمى است يا خير. اگر انسان دوباره زنده نمى

 باشند. حكمت و نابجا مى ى كارهاى خدا بيهوده و بى شد كه همه معنايش اين مى
بعيد است خدايى كه اين همه نعمت و امكانات در اختيار انسان قرار داده و خود  

انسان را نيز با هدف رسيدن به كمال مطلوب آفريده؛ اما انسان از اين امكانات در جهت 
ند و خداوند نيز او را به حال خود رها كند و او را مورد بازخواست كمال خود استفاده نك

دهد؛ زيرا ذات او از  قرار ندهد. هرگز چنين نيست و هرگز خداوند كار بيهوده انجام نمى
زند؛ چه  اى از خداوند سر نمى ترين عمل بيهوده كارى مبرّا است. هرگز كوچك بيهوده

د روزى بيايد كه انسان دوباره زنده شود و مورد رسد به چنين كار مهم و سترگى. پس باي
بازخواست و محاكمه قرار گيرد و از او پرسيده شود كه چه كار كرده و چه كار نكرده 

﴿ پس از »فاتحه«ى  است. به همين خاطر است كه خداوند متعال در سوره    

  ﴾ فرمايد: مى ﴿     ﴾. 

. در بسيارى از آيات قرآن به آمدن و وقوع روز قيامت و ضرورت آن اشاره شـده و  2 
شود كه، بعيد است روزى نيايد كه در آن انسان مـورد بازخواسـت    بر اين مطلب تأكيد مى

قرار گيرد و در مورد كارهايى كه در دنيا انجام داده محاكمـه نشـود. بـراى اثبـات چنـين      
اى برايش مقرر كرده اسـت.   بنگريد و ببينيد كه خداوند چه برنامه فرمايد: به باد مطلبى مى

دهند. اين بخار دوباره به آب و باران تبديل  بادها از درياها بخار را به سمت باال انتقال مى
گردند و  ى زمين مى آيند و باعث جان گرفتن دوباره شود، آب و باران به زمين فرود مى مى

آورند تا رزق و روزى شـما آمـاده شـده و     از زمين بيرون مى درختان و گياهان دوباره سر
چنـين شـما را    در اختيارتان قرار گيرد و بتوانيد با استفاده از آن زندگى كنيد. ذاتى كه ايـن 

ريزى كرده است، بايد بعد از مرگ، دوباره شما را  شما برنامه دهد و براى روزىِ روزى مى
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هايش از شما سؤال كند. از چنين ذاتـى   ى از نعمت زنده كند و در مورد چگونگى استفاده
اى نداشـته   بعيد است كه براى باد برنامه داشته باشد اما براى شما و زنـدگى شـما برنامـه   

 باشد.
كند كه؛ چون هر چيـزى   طور كه قبالً اشاره شد، قرآن به اين مطلب اشاره مى . همان3 

ام و عاقبت انسـان نيـز بايـد دو گونـه     جفت آفريده شده و در برابر هم قرار دارند، سرانج
بايستى كسـى زنـده نشـود و     بايستى همه خوشبخت يا همه بدبخت باشند. نمى باشد. نمى

بلكـه بايـد همـه زنـده شـده و       )،در برابر دنيا قيامتى نباشد( مورد باز خواست قرار نگيرد
ا نيـز بايـد دو   ه مورد سؤال و بازخواست و محاكمه قرار گيرند و سرانجام و عاقبت انسان

 طور كه همه چيز دو گونه است. گونه باشد؛ همان
هاى بسيارى در اين خصوص در قرآن وجود دارنـد كـه اگـر بخـواهيم      داليل و نشانه 

كنـيم و همـين    كشد. بنابراين به اين مقدار كفايـت مـى   همه را بيان كنيم سخن به درازا مى
نند و در اين راه قـدم بردارنـد كـافى    مقدار نيز براى آنان كه بخواهند احساس مسؤليت ك

 است.

 ى  ق  تفسير سوره

هـاى قـرآن    چه بيان شد، به تفسير يكى ديگـر از سـوره   به منظور بهتر روشن شدن آن 
ى  پردازيم. اميدواريم خداوند متعال آن را براى هر آن كه خواهان هدايت اسـت، مايـه   مى

 خير و افزايش ايمان قرار دهد.

﴿        ﴾  :1[ق.[ 

 »ي ماست). قاف؛ سوگند به قرآنِ مجيد (كه محمد، فرستاده«
قسم به آن قرآنى كه از تركيب چند كلمه و حروف به وجود آمده و با تناسب خاصـى  

اند؛ كالمـى   به يكديگر متصل و مرتبط شده و كالمى مملو از خير و بركت به وجود آورده
تواند انسان را دوباره زنده كند و او را بـه   وند متعال قادر است و مىكند خدا كه اثبات مى
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دادگاه خود احضار كند و محاكمه نمايد و يقيناً اين كار را هـم خواهـد كـرد. ايـن آيـات      
كنند كه او در دنيا مورد آزمايش و امتحان خداست و خـدا   انسان را متوجه اين مطلب مى

ى چگونه زيستن را بـرايش فرسـتاده و او    بلكه برنامه هرگز او را به حال خود رها نكرده،
در برابر خدا، مكلّف است و بعد از مرگ و زنده شدن، به تناسب چگونه زندگى كـردنش  
 در دنيا، جزا و پاداش داده خواهد شد. آياتى كه هر اعتراض و ايرادى را بـر ايـن مطلـب   

 دانند. را باطل مىكنند و آن  رد مى) روز قيامت و دوباره زنده شدن انسان(
فرمايد: هر كه خواهان خير و دست يـابى   دهد و مى آياتى كه مردم را خطاب قرار مى 

به حق و واقعيت است، بايد به اين قرآن ايمان بياورد و اين كتـاب بـراى هـدايتش كـافى     
ايـن  دانند؟ و آيا با شنيدن  اند و اين قرآن را براى خود كافى مى گونه است. اما آيا مردم اين

 قرار خواهند گرفت؟: بندگى خداشوند و در مسير  آورند و تسليم مى قرآن ايمان مى

﴿           ﴾  :2[ق.[ 

  .»اي از خودشان براي آنان آمد، تعجب كردند دهنده بلكه كافران از اينكه هشدار«
ز خودشان بيايد و اعالن خطر كند و آنان از اين كه فردى ا ]،خير [هرگز چنين نيست

ايد بلكه [مسئوليتى هست و قيامتى  به آنان هشدار دهد و بگويد كه [بيهوده آفريده نشده
وجود دارد و روزى خواهد آمد كه مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت و به دادگاه خدا 

ممكن  شويد، مات و مبهوت شده و در تعجب هستند كه چگونه چنين چيزى احضار مى
ها با خدا تماس داشته باشد و چنين خبرى  است؟ چگونه ممكن است فردى از خود آن

ها توانايى چنين ارتباطى را نداشته و  را از سوى او برايشان بياورد. [چرا؟ [زيرا خود آن
تواند و شايستگى اين ارتباط را ندارد. آنان همه را  كنند كه كسى هم نمى چنين تصور مى

دهد و آنان  آيد و به آنان چنين خبرى مى مى) پيامبر( ينند. حال وقتى كسىب چون خود مى
كنند و  دهد، هرگز او را تصديق نمى چه پيش رو دارند هشدار مى را نسبت به آن

خبريم؛ بنابراين  چون ما هستى و ما از چنين مسايلى بى گويند: چون تو بشرى هم مى
 پذيريم. ىكنيم و سخنانت را نم هرگز به تو باور نمى
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﴿           ﴾  :پس كافران گفتند: اين، چيز عجيبي « ].2[ق

آنان كه حقّ برايشان روشن شد ولى از پذيرش آن خوددارى كردند و نپذيرفتند و   »است
ار دهى چيز بسي چه تو از آن خبر مى گر شود، گفتند: آن نخواستند در زندگى، حقّ جلوه

 عجيب و غيرممكنى است.

﴿         ﴾  :رديم و به خاك تبديل شديم« ].3[قدوباره زنده  »آيا وقتى م

شويم؟ مگر چنين چيزى ممكن است؟ مگر ممكن است زندگى بعد از مرگ دوباره  مى
شديم، هاى ديگر مخلوط  شروع شود؟ وقتى كه مرديم و به خاك تبديل شديم و با خاك

 شويم؟! شود و از نو آفريده مى چگونه ذرات اعضاى بدن ما از خاك جدا مى

﴿   ﴾  :چنين چيزى ممكن نيست و بعيد است. ممكن نيست  ].3[ق

 دوباره زنده شويم و به دادگاه احضار شويم و مورد بازخواست قرار گيريم.
برابر كالم خدا و دعوت پيامبرش، دست رد ها در  خداوند پس از بيان موضعگيرى آن 

ها گمـانى بـيش نيسـت و باطـل اسـت. در       كند كه گفتار آن زند و بيان مى بر تفكرشان مى
هـا چگونـه    مورد اين كه بعد از مردن و تبديل شدن به خاك و مخلوط شدن با ساير خاك

 شود، بايد گفت: اجزايمان از هم جدا مى

﴿         ﴾  :ميرند و زير زمين قرار  يقيناً وقتى كه مى« ].4[ق

هاى  . ما جزء جزء قسمت»كند ها را كم مى دانيم كه زمين چه مقدار از آن گيرند، ما مى مى
شناسيم و كامالً به آن آگاهيم و هرگز  شود به خوبى مى بدنشان را كه به خاك تبديل مى
 شويم. عالوه بر اين: در اين خصوص دچار خطا نمى

﴿     ﴾ »    و نزد ما كتابي است كه همه چيـز در آن محفـوظ و ثبـت

دانـيم در   چه ما مـى  چه از بين رفته و هر آن نزد ما كتابى است كه هر آن ].4[ق:  »باشد. مي
وش شود تا چنين گمان نكنيد كه ممكـن اسـت چيـزى فرامـ     آن ثبت شده و نگهدارى مى

دانيم كه چه مقـدار از اجـزاى بدنشـان بـه خـاك       شود و شايد اشتباهى روى دهد. نيز مى
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شود و هم در كتابى ثبت شـده اسـت و ايـن كتـاب تـا موعـد مقـرر نگهـدارى          تبديل مى
شود. پس با اين وجود چرا اعتقاد به زنـده شـدن دوبـاره برايشـان سـخت اسـت؟ در        مى

 فرمايد: جواب مى

﴿                  ﴾ » بلكه آنها، حق (قرآن) را هنگامي

[ق:  »برند. سر مي اي به كه به سراغشان آمد، تكذيب كردند؛ و بدين ترتيب در وضعيت آشفته
گويند؛ زيرا  ها در اين مطلب كه ايمان به زنده شدن دوباره سخت است، راست نمى آن ].5
ها  نين امرى كار سختى نيست و پذيرش آن از سوى انسان سنگين نيست. مشكل آنچ

چه بيان  ها اين است كه در ابتداى امر و بدون تفكر در آن چيز ديگرى است. مشكل آن
 شود، حقّ را رد و از آن اعراض كردند و نسبت به آن راه كفر در پيش گرفتند. مى

خواهند چنين مطلـب كـامالً    ت كه آنان نمىجاس مطلب كامالً روشن است. مشكل اين 
ها به خـاطر ايـن نيسـت كـه      روشنى را بپذيرند و به آن ايمان آورند. عناد و عدم ايمان آن

اى درست نيست و باطل است و نبايد به آن اعتقاد و ايمـان داشـت. مشـكل     چنين مسئله
ن، در صدد انكارش ى حق و حقيقت و غافل شدن از آ ها اين است كه با رد كوركورانه آن

برآمدند و آن را امرى دروغ و به دور از واقعيت دانستند و با چنين انكارى منحرف شدند 
 و از اين كه بتوانند در اين مورد درست قضاوت كنند، ناتوانند.

چرا بـه   -كنند كه زنده شدن بعد از مرگ امرى محال است؟  ها چنين تصور مى آيا آن 
اند كه زنده كردن مرده براى خداوند متعال كار  را فراموش كرده مگر اين -آيند؟  خود نمى

ترين شك و ترديدى در اين نيست. آنـان چـون    بسيار ساده و آسانى است و جاى كوچك
كوركورانه حقّ را تكذيب كردند و قصد داشتند كه آن را نپذيرند، قدرت تمييـز را نيـز از   

چـه در ايـن    نگرنـد و بـه آن   هـا نمـى   به پديدهبينانه و سالم  دست داده و ديگر با نگاه حق
 شوند. كنند؛ در نتيجه نسبت به آن كافر مى شود، توجه نمى خصوص بيان مى

﴿                               ﴾ :آيا « ].6[ق

ايم  ايم و چگونه آن را آراسته اند كه چگونه آن را بنا كرده ه نكردهبه آسمان باالي سرشان نگا
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شويم [و  گويند چگونه پس از مرگ زنده مى اين كه مى »و هيچ شكافي در آن نيست.
نگرند؛ آسمانى كه باالى سرشان است و همه  چرا به آسمان نمى ]،چنين كارى بعيد است

كنند كه ما آن را چگونه  د و در اين فكر نمىنگرن قادر به ديدن آن هستند؟ چرا به آن نمى
شود؟  نظمى مشاهده نمى ترين بى اى كه در آن كوچك بنا كرديم و زينت بخشيديم به گونه

به آن نگاه كنيد كه چگونه آن را بنا كرديم و چگونه آن را با ستارگان تزيين نموديم و 
قدرت و ذاتى كه ] نيد كهايم. حال در اين [مطلب خوب فكر ك چگونه آن را محكم ساخته

 تواند انسان را دوباره زنده كند؟! بتواند چنين كارى بكند آيا نمى

﴿                              ﴾  :و « ].7[ق

اع گياهان باطراوت در آن هاي استواري در آن نهاديم و انو زمين را گسترديم و كوه
  »رويانديم.

زمين را با آن همه بزرگى و ] كنند كه ما نگرند و به اين فكر نمى [چرا به زمين نمى
عظمتش گسترانيديم و آن را صاف و هموار كرديم تا جاى سكونت و استراحت باشد و 

ياه و درخت هاى ثابتى روى آن قرار داديم تا آن را محكم نگه دارند و از هر جفت گ كوه
قدرت و ] كه براى انسان مفيدند در آن رويانديم. حال در اين [مطلب خوب فكر كنيد كه

چنين در آن مستقر كند  هاى بزرگ را اين چنين قرار دهد و كوه ذاتى كه بتواند زمين را اين
ده تواند انسان را دوباره زن و از هر گياه و درخت زوجى بيافريند و در آن بروياند، آيا نمى

 كند؟!
﴿        ﴾  :ي  ي بينايي و يادآوري هر بنده تا مايه«]. 8[ق

  »نهد. كاري باشد كه رو به سوي حق مي توبه
ى  دهنده و بيداركننده ايم تا اين آيات، بينش اين كارها را انجام داده] ايم؟ [چرا چنين كرده

گردد. تا راهنماى آنانى  ه سوى پروردگار و خداى خود باز مىاى باشند كه ب هر بنده
كنند؛ يا در آن دچار شك و ترديد  باشند كه حقيقت زنده شدن و قيامت را فراموش مى

ى انسان به ذهن هر  بخش قدرت خداوند مبنى بر زنده كردن دوباره شوند. تا تداعى مى
 اى باشند. بيننده
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 جه كنيد:به دليل ديگرى در اين زمينه تو 

﴿                                   

              ﴾  :و آب پربركتي از آسمان نازل كرديم و « ].11 -9[ق

هاي  هاي دروكردني رويانديم. و نيز درختان بلند خرما كه خوشه ها و دانه ي آن، باغ وسيله به
  »متراكمي از ميوه دارند. تا روزي بندگان باشد.

﴿         ﴾  :همان آب، زمين مرده را زنده  ي و به وسيله« ].11[ق

متنوع زيادى  بينيد زمين با درختان و گياهان مختلف و طور كه مى ، و همان»كرديم
 پوشيده شده است.

﴿    ﴾  :بيرون آمدن و زنده شدن شما از ] [اين را بدانيد كه ].11[ق

گيرد. كسى كه توانست از آسمان  قبرها نيز به همين شكل و به همين سادگى صورت مى
ها حيات ببخشد،  آب و باران فروفرستد و آن همه گياه و درخت را با آن بروياند و به آن

 تواند انسان را نيز زنده كند و او را به دادگاه خود احضار نمايد. مى
﴿                        

                    ﴾  :پيش از « ].14 -12[ق
و قوم ثمود، (پيامبرانشان را) تكذيب كردند. و نيز قوم عاد و  »رس« اينها، قوم نوح و اهالي

(ملوك يمن) همگي پيامبران را  »تبع«و قوم  »ايكه«طور اهالي  فرعون و قوم لوط. و همين
ها گفتند: زنده  ى آن همه »حقق يافت.ي آنان ت ي عذابم درباره تكذيب كردند؛ پس وعده

شدن پس از مرگ و محاكمه و حساب و كتاب، همه دروغ است و پيامبرانشان را 
هايى بودند كه امروز به اين مسئله ايمان ندارند و آن  چون گروه ها هم تكذيب كردند. آن

كرديم به  د مىها را به آن تهدي چه آن چه وعده داده بوديم و آن كنند؛ اما آن را تكذيب مى
 اجرا در آمد و صحت ادعاى ما برايشان به اثبات رسيد و به سزاى تكذيبشان رسيدند.

چه از نابودى اقوام گذشته گفته شد، دليلى ديگر بر اثبات روز قيامت و زنده شـدن   آن 
ى انسان است؛ زيرا خدايى كه قادر و توانا بر انتقـام از آنـانى اسـت كـه در مسـير       دوباره
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توانـد از آنـان انتقـام     ها را نابود كند، بار ديگر نيز مـى  تواند آن او قرار ندارند و مىبندگى 
 بگيرد و آنان را دچار عذاب كند.

﴿         ﴾  :آيا مگر ما از آفرينش نخستين عاجز و درمانده « ].15[ق

كنيد كه  ؟ چرا باور نمىراستى چرا به قدرت ما در اين خصوص ايمان نداريد »شديم؟
توانيم بار ديگر شما را زنده كنيم؟ آيا از خلق و آفرينش نخست عاجز مانديم؟ مگر  مى

توانيم بار  بار نخست شما را نيافريديم؟ چگونه بر آفرينش نخست توانا بوديم؛ اما نمى
وده دوم شما را بيافرينيم؟ مطمئن باشيد كه خداوند وقتى قادر بر آفرينش نخست شما ب

ى شما نيز هست و اين مطلب، بسيار بديهى و روشن است  است، قادر بر آفرينش دوباره
 و شايسته نيست كه انسان نسبت به آن شك كند و به آن ايمان نياورد.

 مشكل كجاست؟ 

﴿             ﴾  :بلكه آنان باز هم نسبت به آفرينش نو « ].15[ق

ها را دچار  اى كه در اين خصوص آن عامل اصلى و مسئله »اره) در شك و ترديدند.(و دوب
ى  ى انسـان و زنـده شـدن دوبـاره     مشكل كرده است، پذيرش و باور بـه آفـرينش دوبـاره   

چـون آفـرينش    ى انسان هم دانند كه آفرينش و زنده شدن دوباره ها به خوبى مى اوست. آن
ها را دوباره بيافريند؛ اما وجـود چنـين    تواند آن ند مىدانند كه خداو نخست اوست، نيز مى

اند پس  امرى و پذيرش وقوع آن برايشان سخت است؛ زيرا چنين چيزى را تا كنون نديده
 دانند. توانند آن را بپذيرند و در نتيجه آن را محال مى نمى
نجام دهـد؛  تواند آن را ا عدم ايمان به اين مسئله نه به اين خاطر است كه خداوند نمى 

اى اسـت و آنـان بـه چيزهـاى تـازه عـادت        بلكه به خاطر اين است كه چيز جديد و تازه
ندارند. اين حالت و وضعيت انسانى است كه فقط به چيزهاى اطراف خود عادت كرده و 

كند كه غير از ايـن مسـايل چيـز ديگـرى وجـود       به آن خو گرفته است و چنين تصور مى
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اى،  ى او در برخـورد بـا هـر چيـز تـازه      گيرى اوليـه  كه موضعندارد. به همين خاطر است 
 كنند. جاست كه چنين حقيقتى را تكذيب و انكار مى آن است. اين »انكار و تكذيب«

كسى كه حركت چيز بزرگى در آسمان را نديده باشد، ابتدا در مقابـل شـنيدن چنـين     
مطلـب، فـوراً آن را    خبرى، بدون درنگ در امكان يا عدم امكـان آن و بررسـى و وارسـى   

ها عادت دارد. اما  اى است و جزو چيزهايى نيست كه او به آن كند؛ زيرا چيز تازه انكار مى
دانـد. سـاير    در آسمان، وجود چنين امرى را ممكـن مـى   / طيارهپس از ديدن يك هواپيما

 گونه هستند. ها نيز اين پديده
توانـد   د متعال به آسانى مـى چه بيان شد به وضوح روشن شد كه خداون از مجموع آن 

انسان را دوباره زنده كند و به دادگاه احضار نمايد، و او را مورد بازخواست قـرار دهـد و   
ى خـود   چه در دنيا انجام داده است او را به جزا يـا سـزاى شايسـته    سرانجام به تناسب آن

 برساند.
نه است؟ انسـان  حال به اين مطلب اشاره كنيم كه وضعيت انسان در اين زندگى چگو 

 شود و در برابر خداوند چه مسئوليتى دارد؟ چگونه آزمايش و امتحان مى

﴿                                 

﴾  :دانيم كه نفسش چه چيزى به  مى] ىهمانا ما انسان را آفريديم و [به خوب« ].16[ق

؛ يعنى ما از تمامى احوال و »كند و ما از رگ گردنش به او نزديكتريم او وسوسه مى
اوضاع و حركات و سكنات انسان با خبريم و هيچ چيز او از ما پوشيده نيست. ما از هر 

است و گونه  تريم. وضعيت انسان در برابر خداوند متعال اين نزديكى به انسان نزديك
 شود: گونه امتحان و آزمايش مى اين

﴿                   ﴾  :هنگامى كه دو « ].17[ق

و هر  »اند كننده يكى در سمت راست و ديگرى در سمت چپ انسان، نشسته نفر دريافت
نويسند [در  كنند و مى دهد، ثبت و ضبط مى ام مىشود و هر چه انج چه از انسان صادر مى

 ].تريم آن هنگام ما از همه چيز و همه كس به او نزديك
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خداوند متعال عالوه بر اين كه خود بر تمام اعمـال و گفتـار انسـان آگـاه اسـت، بـه        
ى انسـان و جلـوگيرى از هـر گونـه اعتراضـى از سـوى او در روز        منظور تكميل پرونـده 

گاه، براى تك تك افراد، دو مأمور قرار داده است كه هميشه بـا او همنشـين   محاكمه و داد
هـا   زند، ثبت كنند، تا در قيامت بر اساس همـان نوشـته   باشند و هر چيزى كه از او سر مى

 گونه جلو هر گونه اعتراضى گرفته شود: محاكمه شود و اين

﴿             ﴾  :هيچ سخنى از دهان انسان  ].18[ق

ى ثبت اعمال  ى او كه پيوسته مواظبش است و آماده آيد مگر اين كه مأمور ويژه بيرون نمى
 نويسد. و گفتار اوست، آن را مى

فهم چنين مطلبى، به تنهايى، براى بيدارى انسان از خواب غفلت كـافى اسـت. كـافى     
ب گفتـار و كـردار خـود باشـد و ايـن را بدانـد كـه        است كه انسان به خود بيايد و مواظـ 

ترين عملـى كـه از    آيد [يا كوچك ترين حرفى، خير يا شر، كه از دهانش بيرون مى كوچك
 كنند. هاى مخصوص او، آن را ثبت مى نگهبان و مراقب ]،زند او سر مى

شـته  چه بيان شد در مورد زندگى دنيايى انسان است و ايـن كـه دو فر   جا هر آن تا اين 
گاه كـه   كننداما آن مراقب اعمال و كردار او هستند و هر چه از او سر بزند ثبت و ضبط مى

 رسد: زندگى به پايان مى

﴿                      ﴾  :و سختي مرگ، « ].19[ق

شود: اي انسان!) اين،  رسد (و گفته مي ا ميراستي (و با آشكار شدن حقايق اخروي) فر به
اى به سوى  مرگ به سويش خواهد آمد و دريچه »گريختي. همان چيزي است كه از آن مي

يعنى واقعيت قيامت و زنده شدن ( آن واقعيتى خواهد بود كه قبالً به آن تذكر داده شد
گونه  اهد گفت كه آنكند. مرگ به او خو سختى جان دادن، او را مدهوش مى ).ى او دوباره

كردى و  كردى. ببين اين همان چيزى است كه از آن فرار مى نيست كه فكر مى
خواستى با آن روبرو شوى. اين همان چيزى است كه خود را برايش آماده نكردى و  نمى
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 كردى كه براى آغاز آن در برابر آن هرگز احساس مسئوليت نكردى و هرگز گمان نمى
  هايى باشد: مقدمه) و دادگاه روز قيامت و محاكمه(

﴿        ﴾  :19[ق.[ 

﴿          ﴾  :20[ق .[ 

 .»هاي عذاب است وز)، روز تحقق وعدهشود؛ آن (ر دميده مي »صور«و در «
جا به نخستين دميدن  ده شوند. در اينشود تا همه زن براى بار دوم در شيپور دميده مى 

افتد، اشاره نشده  ى مرگ تا دومين دميدن چه اتفاقاتى مى در شيپور و اين كه در فاصله
شود تا همه  كند كه براى بار دوم در شيپور دميده مى است. آيه به اين مطلب اشاره مى

و تهديدهاست. روز ها  زنده شوند و از قبرها بيرون آيند. آن روز، روز تحقق بيم دادن
چه وعده داده بوديم. روز تحقق جزا و سزاى كارهايى است كه انسان در دنيا  تحقق آن

 انجام داده است.
 حال نگاهى به اتفاقاتى داشته باشيم كه انسان بعد از زنده شدن پيش روى دارد: 

﴿                              

       ﴾ »آيد كه يك  و هر شخصي در حالي (به ميدان حشر) مي

دهد)  راند) و يك شاهد (كه بر اعمالش گواهي مي دهنده (كه او را به ميدان محشر مي سوق
ز اين (روز وحشتناك) غافل بودي و ما، پرده از گمان تو ا بي)  گويند: با اوست. (به او مي

  ].22 -21[ق:   »چشم تو كنار زديم و چشم تو امروز تيزبين است.
كنند؛ يكى [دستش را  و هر كس [به سوى دادگاه خدا [آمد دو نفر او را همراهى مى

كند و ديگرى شاهد و گواهى است كه همراه او  گرفته و به سوى دادگاه [رهبريش مى
چه او انجام داده يا نداده شهادت بدهد. دقيقاً همانند آن چيزى كه در  تا بر آن آمده

دادگاههاى دنيا مرسوم است. در دنيا چنين مرسوم است كه دو نفر، مجرم را به دادگاه 
كند و ديگرى، در حالى كه دستبندى به  ى او را با خود حمل مى برند؛ يكى پرونده مى
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گونه است.  كند. در قيامت نيز وضعيت اين دگاه رهبرى مىدستش زده، او را به سوى دا
رسد [و در جايگاه  اين دو فرشته مأمور خداوند هستند. وقتى فرد مجرم به دادگاه مى

شود كه: هان! راستى هرگز  چنين مورد خطاب قرار داده مى شود [اين مخصوص مستقر مى
كردى كه  تى؟ هرگز گمان نمىاى نبودى و اصالً به آن اعتقاد نداش در فكر چنين لحظه

چه پيش آمده كامالً در غفلت به سر  چنين روزى خواهد آمد؟ تو نسبت به اين روز و آن
ديدى؛ اما امروز  ها را نمى ات زده شده بود و واقعيت اى از غفلت بر بينائى بردى و پرده مى

مانت چگونه ايم. ببين كه چش ى غفلت را از روى چشمانت برداشته ببين كه چگونه پرده
بينى  طور يقين مى هاى خود و به بينند. تو امروز با چشم ها را مى تيز شده و چگونه واقعيت

 كه چه در انتظارت است و چه چيزى اتفاق افتاده و قرار است اتفاق بيفتد.
 ]،ى همـراه  آيد كه فرد مجرم [عالوه بر آن دو فرشته از سياق آيات بعدى چنين بر مى 

با اوست. اين فرد كيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بگـوييم: خداونـد   فرد ديگرى نيز 
متعال چنين وعده داده كه وقتى انسان از راه راست منحرف شد، يكى از لشكريان ابلـيس  

كند تا او را بيشتر به گمراهى و ضاللت بكشاند. عكس اين مسئله در مـورد   را قرين او مى
اى را مأمور همراهى با فرد مـؤمن   . خداوند فرشتهى خدا و فرد مؤمن نيز صادق است بنده
كند تا در تمامى مراحل او را پشتيبانى كرده و در راه مستقيمى كه بر آن قرار دارد و در  مى

دارد تقويت كند. پس فرد همراه و قـرين مجـرم همـان شـيطانى اسـت كـه        آن گام بر مى
 خداوند در دنيا او را قرين و همدمش كرده بود.

شـرم و   كـه بسـيار بـى   ) شـيطان ( شروع شدن دادگاه، همراه و قرين فرد مجرمهنگام  
 گويد: كند و مى حياست، شروع به صحبت مى بى

﴿           ﴾ »گويد: اين، عمل اوست كه و  و همراهش مي

و را به جهنم بيندازيد. اين ام تا ا من اين فرد را آماده كرده ].23[ق:  »نزد من، آماده است
چاره از اين غافل است كه خودش نيز بايد به جهنم برود و  شيطان بدبخت و بى

طور كه در دنيا همراه و قرين او بوده است در جهنم نيز بايد قرينش باشد. او در  همان
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يندازيد. ام تا او را در جهنم ب گويد: من اين فرد را آماده كرده شرمى مى كمال پر رويى و بى
 اى ديگر فرمان رفتن به جهنم براى او نيز صادر خواهد شد. داند كه لحظه او نمى

﴿                             

     ﴾  :رسد:) هـر ناسـپاس سركشـي را در     (به آن دو فرشته فرمان مي« ].26 -24[ق

كرد و تجاوزكار و شـكاك بـود. همـان     شدت از خير دريغ مي دوزخ بيندازيد. هر كسي كه به
  »كسي كه معبود ديگري با اهللا قرار داد؛ پس او را در عذاب سخت بيندازيد.

دهد كه: هر كس [در دنيا [حق را بسـيار بـه دسـت     خداوند به آن دو فرشته دستور مى
ها و زمين وجـود داشـت و    ها و آياتى كه در آسمان سپرد و به آن همه نشانه وشى مىفرام

ى انسـان و محاسـبه و محاكمـه او بودنـد،      داليلى بر وجود قيامت و زنـده شـدن دوبـاره   
زد و تنها به چيزهـايى   نگريست و در نتيجه از پذيرش حقّ و قبول واقعيت سر باز مى نمى

كرده و خو گرفته بود، به جهنم بيندازيد. به جهـنم در آوريـد    ها عادت معتقد بود كه با آن
داشت تا به دست نيازمندان نرسد. به جهـنم   هر آن كه مازاد بر نيازش را نزد خود نگه مى

و مسئوليت خود پا فراتر گذاشته و هرگز حاضر  بندگى خداى  بيندازيد هر آن كه از دايره
به جهنم بيندازيد هر آن كـه نسـبت بـه خـدا و     نبود در برابر خدا احساس مسئوليت كند. 

ى انسان متردد بود و هرگز حاضر نبود در برابر اين مسايل  روز قيامت و زنده شدن دوباره
كـرد و بـه زنـده     گاهى و لحظاتى به قيامت هم فكـر مـى   احساس مسئوليت كند و اگر گاه

سـودى بـه حـال او    شد، ايـن اعتقـاد هـيچ     ى محاكمه و دادگاهى معتقد مى شدن و مسأله
 هايى زودگذر بودند. نداشت؛ زيرا حالت

را بـه فرمـانروايى گرفتـه و غيـر او را      »اهللا«به جهنم در آوريد هر آن كه خدايى جز  
 فريادرس خود قرار داده است.

پذيرش كسى غير از خدا به فرمانروايى و فريادرسى عاملى جز عدم ايمان بـه قيامـت    
توانـد باشـد. چنـين افـراد      نتيجه عدم احساس مسؤليت نمىو عدم ترس از آن روز و در 
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مجرمى چون به قيامت ايمان نداشتند، افـرادى را بـه عنـوان فرمـانروا و فريـادرس خـود       
 بردند. ها پناه مى گرفته و در مشكالت به آن

﴿            ﴾  :ا در ر] چنين مجرم [و مجرمانى چون او« ].26[ق

 .»شكنجه بسيار سخت بيندازيد
پس از صدور چنين فرمان و حكمى، آن شيطانِ همراه و قرين آن مجرم، به خود آمده  

شود كه حكم عليه او نيز هست و او نيز بايد  شود و متوجه مى و از خواب غفلت بيدار مى
 كند: گناهى و طلب مغفرت مى وارد جهنم شود، پس شروع به معذرت خواهى و اظهار بى

﴿                        ﴾  :و (شيطان) « ].27[ق

گويد: پروردگارا! من، او را به سركشي وانداشتم؛ او، خود در گمراهي دور و  همراهش مي
م را به انحراف گويد: پروردگارا! اى صاحب و مالك من! من اين مجر او مى »درازي بود.

از مسير بندگى تو وادار نكردم. او خود از مسير بندگى منحرف شد و راه گمراهى را در 
شد كارى از دست  پيش گرفت و از مسير هدايت فاصله گرفت. او اگر خود منحرف نمى

گرفت من كه قدرت منحرف  آمد. او اگر خود راه انحراف را در پيش نمى من بر نمى
چه مشخص  كنى؟ آن م؟ پس چرا فرمان جهنم رفتن من را نيز صادر مىكردن او را نداشت

گويد؛ زيرا در انحراف اين مجرم او نيز مقصر است.  است اين كه چنين شيطانى دروغ مى
 فرمايد: هاى اين شيطان، مى خداوند در جواب معذرت خواهى

﴿                ﴾  :(پروردگار) « ].28[ق

  »گمان پيش از اين به شما هشدار داده بودم. فرمايد: نزد من ستيز و كشمكش نكنيد؛ بي مي
نزد من كشمكش و جنگ و دعوا و داد و فرياد و اين كه مقصر كيست راه نيندازيد. 

ا از چنين هاست و نه زمان آن. من قبالً شما ر امروز و اين دادگاه نه جاى اين حرف
كند بر حذر داشتم و به شما  روزى ترساندم و از اين كه چنين خطرى شما را تهديد مى

گفتم كه اگر در دنيا اعمال خود را اصالح نكنيد، در آخرت كه امروز باشد گرفتار عذاب 
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اى  و سزاى اعمالتان خواهيد شد. امروز فرصت از دست رفته است و هيچ عذر و بهانه
 حكم صادر شده و بايد به اجرا در آيد؛ زيرا:پذيرفته نيست. 

﴿                   ﴾  :كنـد و   حكم من، تغيير نمي« ].29[ق

ام غير قابل تغييـر   سخن من و حكم و دستورى كه داده »من در حق بندگان ستمكار نيستم.
هايى شده اسـت، بايـد بـه     مجرمى كه مرتكب چنان جرماست. تصميم چنين است كه هر 

مـن هرگـز بـه    ] ماند. [اين را نيز بدانيد كـه  جهنم در آيد، پس جاى التماس و عذرى نمى
هر كه به جهنم در آيد خود بـه خـويش ظلـم كـرده     ] كنم. [اين را بدانيد بندگان ظلم نمى

كـرديم، در آن   چنين مقرر مىاست. ما اگر فردى را بدون هيچ گناهى به جهنم بيندازيم و 
بـر مـن اطـالق    ) ام)بسـيار سـتمگر  شـد و صـفت ظلّ   صورت واقعاً ظلم زيادى انجام مـى 

رونـد، مقصـر    گونه نيست. اگر بندگان مجرم و عاصى به جهنم مى گرديد؛ اما هرگز اين مى
 ها هستند نه من. اصلى خود آن

﴿                 ﴾  :روزي كه به « ].30[ق

روزى كه  ؟»آيا افزون بر اين هم هست«گويد):  ييم: آيا پر شدي؟ و (دوزخ مي گو دوزخ مي
او  -يعنى تصميم ما بر اين است كه آن را پر كنيم. -گوييم: آيا پر شدى؟  ما به جهنم مى

هم هست بفرستيد. جهنم هم عصبانى گويد: آيا باز هم هست؟ اگر باز  نيز در جواب مى
قدر در آن  ترين جاى ممكن را خالى نگذارد. آن شده و قرارش بر اين است كه كم

 افكنيم تا پر شود. مى
چه بيان شد سرنوشت و سرانجام آنانى بود كه بـه روز قيامـت ايمـان ندارنـد و از      آن 

نيز هستند كه به روز قيامت  اند. در مقابل اين گروه، افرادى منحرف شده بندگى خدامسير 
تواند انسان را دوباره زنده كنـد و ايـن    ايمان داشته و چنين معتقدند كه خداوند متعال مى

كار را نيز يقيناً انجام خواهد داد و او را به دادگاه احضـار و محاكمـه خواهـد كـرد و بـه      
 تناسب اعمالى كه در دنيا انجام داده پاداش يا سزا خواهد داد.

 ن ببينيم، در قيامت، وضعيت اين گروه مؤمن چگونه است:اكنو 
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﴿               ﴾  :و بهشت به پرهيزكاران نزديك « ].31[ق

و به بهشت افتخار داده شد كه به پرهيزكاران نزديك  »شود و (از آنان) دور نيست. مي
چه خداوند  كارشان در دنيا هميشه چنين بود كه از هر آنگردانده شود؛ آنان كه برنامه و 

ى  اى به آنان نزديك شده كه فاصله كردند. بهشت به گونه دوست نداشت، دورى مى
 چندانى با آنان ندارد. 

اين كه فرمود: به بهشت افتخار داده شد كـه بـه پرهيزكـاران نزديـك گردانـده شـود،        
 ى افتخار است!! به متقين براى بهشت، مايه مطلب بسيار مهمى است. نزديك شدن بهشت

﴿           ﴾  :گويند:) اين، همان  (به آنان مي« ].32[ق

  »شد. كار باتقوايي به شما داده مي اي است كه براي هر توبه وعده
شد. اين  ه داده مىشود: اين همان چيزى است كه به شما وعد گفته مى) متقين( به آنان

بهشت مأواى هر فردى است كه در دنيا مدام به سوى پروردگارش برگشته است. فردى 
كه اگر لحظاتى دچار غفلت يا گناه و اشتباه و خطايى شده فوراً به سوى پروردگارش 

 برگشته و خود را از آن غفلت و گناه نجات داده است.
ب خود بوده و از اين كه دچار انحراف شود كه هميشه مراق به كسى گفته مى »حفيظ« 

شود و همراه و همگام شيطان باشد، خوددارى كرده است. اين بهشت مأواى كسى اسـت  
 كه:  

﴿         ﴾  :رحمن، از آن  ].33[ق قبل از ديدن عذاب خداوند

 ترسيده و نسبت به خداوند احساس مسئوليت كرده است و:

﴿       ﴾  :به ) كار و هميشه رجعت كننده توبه( با دلى منيب ].33[ق

 سوى خداى مهربان آمده است. پس:
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﴿     ﴾  :شود: وارد بهشت شويد و به سالمت  به آنان گفته مى ].34[ق

احت باشد و داخل آن گرديد. خيالتان از هر گونه سختى و ناراحتى و وجود هر مشكلى ر
 از هيچ بال و آفت و مصيبتى هراس نداشته باشيد.

﴿      ﴾  :آن روز، روز جاودانى و هميشگى است. روزى  ].34[ق

 است كه با ورود به بهشت ديگر برگشت و بيرون آمدنى وجود ندارد.

﴿           ﴾ :هر چيزى كه در بهشت بخواهند « ].35 [ق

و  )شود جا درخواست هر چيزى بكنند برايشان حاضر مى و در آن(شود  برايشان آماده مى
 .»شود آماده مى )كنند برايشان چه درخواست مى از آن(از طرف ما (خداوند) نيز بيشتر 

هاى بس مهمى  اداششود. پ خواهند به آنان داده مى چه آنان مى يعنى چيزهايى عالوه بر آن
خبرند؛ چرا كه اگر با خبر بودند  هايى كه از وجودشان بى شود؛ پاداش برايشان فراهم مى

ى  كردند. پاداشى چون رضايت خداوند و خشنودى او كه از همه حتماً درخواست مى
 تر است. تر و مهم هاى بهشتى بزرگ نعمت

نيـا هميشـه مـورد امتحـان و     به اين ترتيب وضعيت انسان پس از مرگ و اين كه در د 
 آزمايش خداست، و سرانجامش نيز يا بهشت است يا جهنم، روشن شد.

منحرف شود يـا   بندگى خداجا به اين نكته هم اشاره كنيم كه هر كس از مسير  در اين 
قرار گيرد، عالوه بر سزا يا پاداش و جزاى قيامت، در همين دنيا نيـز   بندگى خدادر مسير 

 ش خواهد رسيد و عواقب آن را خواهد ديد:به نتايج اعمال

﴿                              

﴾  :هايي كه  هايي كه پيش از آنان، هالك كرديم؛ نسل و چه بسيار نسل« ].36[ق

و مناطق مختلف به سير و كاوش پرداختند؛ ولي آيا  تر بودند و در شهرها نيرومند
قبل از آنان اقوامى را همزمان نابود كرديم كه از نظر قدرت حمله به  »گريزگاهي يافتند؟
ها چنين تصور نكنند كه  بودند. اين) ى قرآن مخاطبان اوليه( ها تر از اين ديگران بسيار قوى
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امكاناتى نداشتند تا خود را از عذاب ما نابود شدگان پيشين، ضعيف و ناتوان بوده يا 
شان را كرديم  حفظ كنند. خير، آنان از اينان بسيار قدرتمندتر بودند. وقتى قصد نابودى

كردند و با خود  فوراً نابودشان كرديم. در هنگام نابودى به اين طرف و آن طرف فرار مى
از طريق آن فرار كنيم و  داشت كه بود و راه فرارى وجود مى گفتند: اى كاش جايى مى مى

ها براى نجات از عذاب تالش كردند، اما نتوانستند  از اين عذاب خود را نجات دهيم. آن
چه گفته شد، در دنيا،  و سرانجام گرفتار آن شده و نابود شدند. بنابراين با توجه به آن

 شود. ه مىشوند انتقام گرفت منحرف مى بندگى خداعالوه بر قيامت، از آنان كه از مسير 

﴿                       ﴾ »راستي  به

در سرگذشت پيشينيان، پند و عبرتي براي كسي است كه عقل دارد يا با حضور (جان و 
  ].37[ق:  »سپارد. دل، به حقايق و پندها) گوش مي

﴿ ى ارائه شده تا جايى كه فرمود:ها داليل و نشانه           ﴾ 
 »دل«به  ].15[ق:  »بلكه آنان باز هم نسبت به آفرينش نو (و دوباره) در شك و ترديدند.«

شود. در اين قسمت پذيرش داليل ارائه شده مبنى بر قدرت خداوند متعال در  مربوط مى
انسان و اين كه چنين كارى حتماً صورت خواهد گرفت، كار دل  ى زنده كردن دوباره

 باشد. مى »قلب«است و ايمان به آن كار 
پـردازد و ايـن كـه     ) به بعد كه به بيان آفـرينش انسـان مـى   15آيه ى ( ى مذكور از آيه 

باشـد   خداوند از درون و بيرون انسان آگاه است و انسان از سوى دو فرشته تحت نظر مى
كسى كه در كمال هوشيارى و دقت كامـل بـه    ).سمع( يلى است مربوط به گوشو... مسا

هـا توجـه كنـد، بـراى آگـاهى از سـرانجامش و ايـن كـه          آن سخنان گوش دهد و بـه آن 
 مسئوليتى دارد و قيامتى هست و او نيز بايد خود را براى آن روز آماده كند، كافى است.

مرگ حق است و سرانجامِ افرادى كـه  به اين ترتيب روشن شد كه زنده شدن پس از  
 ها سرنوشتى جز بدبختى ندارند. به آن ايمان دارند، خوشبختى است و غير آن
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ى انسـان و   بعد از بيان تمامى آيات و داليل مبنى بر وجود قيامت و زنده شدن دوباره 
رنـد و  دا كنند و در آن گام بر مـى  را انتخاب مى بندگى خداسرانجام او، برخى راه و مسير 

ى آيات، گروه اخير را  كنند. خداوند متعال در ادامه برخى نيز مسير گمراهى را انتخاب مى
 فرمايد: كند و مى متوجه نكات ديگر و آيات ديگر مى

﴿                                ﴾ » و

ها و زمين و آنچه را كه ميان آنهاست، در شش روز آفريديم و خستگي و رنجي به  مانآس
تواند  حال كسى كه داراى چنين قدرتى باشد يقيناً به سادگى مى ].38[ق: »ما نرسيد.

انسان را دوباره زنده كند. پس شك و ترديد و عدم ايمان به اين مطلب كارى است 
 مورد. بى

 [اى پيامبر![ 

﴿        ﴾  :چه [اين بى باوران با وجود آن همه  در برابر آن ].39[ق

گويند ناراحت مباش و صبر و  چه مى صبر و تحمل كن. تو از آن] گويند داليل روشن مى
ها مشغول مكن. تو مشغول كار ديگرى باش. مشغول  هاى آن تحمل كن و خود را به گفته

ى خود را نسبت به آنان  ها و بيان حقايق، وظيفه تو با دعوت آن خود باش. ي اداى وظيفه
 ى خود باش: ها مسئول نيستى؛ حال مشغول انجام وظيفه انجام دادى و ديگر در برابر آن

﴿                             

  ﴾ » و پروردگارت را پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروب، با حمد و

پاكي ياد  ها(ي نماز) او را به پاكي ياد كن. و در پاسي از شب و پس از سجده ستايش به
  ].40 -39[ق:  »نما.

در مواقعى كه ذكر خواهد شد تسبيح و حمد كن. تسبيح كن، يعنى از هر ]اى پيامبر![
ه نابجا و نادرست است، بپرهيز. از هر فكر و كار و گفتار ناشايست و ناپسندى چ آن

چه شايسته و پسنديده است باش. تو با  دورى كن. حمد كن، يعنى مشغول انجام هر آن
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كنى؛ زيرا تو آفريده  عيب و نقص بودن پروردگارت مى چنين رفتارى داللت بر پاكى و بى
ها  ها داشته و از بدى اى كه ميل به سوى خوبى شده گونه خلق و مخلوق او هستى و اين

كنى. تو پروردگارت  بپرهيزى. تو با چنين رفتارى در واقع از پروردگار خود قدردانى مى
) نماز ظهر و عصر( و قبل از غروب آن) در نماز صبح( را قبل از بيرون آمدن خورشيد

 از شب نيز او را تسبيح كنهاى ذكر شده، در قسمتى  تسبيح و حمد كن. عالوه بر زمان
در نماز مغرب يا عشاء يا نماز شب يعنى وتر يا تهجد كه شامل يك تا يازده ركعت (

 ).شود هاى شب و يا آخر شب خوانده مى باشد و قبل از خوابيدن يا در نيمه مى

﴿      ﴾  :و پس از سجود [خدا را تسبيح كن ].40[ق.[  

شـود تـا پايـان     از ظهر هر روز يعنى با آغـاز نمـاز ظهـر، شـروع مـى      »سجود«زمان  
نمازهاى عصر، مغرب، عشاء، وتر و نماز صبح. پس از طلوع خورشيد ديگر زمان سـجود  

 است. در زمان كسـب و كـار نيـز   ) امرار معاش( شود و وقت كار و تالش روزانه تمام مى
چه نادرسـت اسـت دورى    از هر آن با گفتار و كردارت خدا را تسبيح كن و) ادبار سجود(

چه درست است را انجام بده و اينچنين وضعيت و حال و احوال خـود را تغييـر    و هر آن
يـا... خـدا را يـاد كـن و... و منتظـر روز       »سبحانَ اللَّه« بده. مثالً با كلمات و اذكارى چون

 ى بندگى خود باش: قيامت باش و تا آمدن آن روز مشغول انجام وظيفه

﴿                          

                               

                                         

 ﴾ »دهد.  و گوش به نداي روزي باش كه ندادهنده از مكان نزديكي ندا مي

شنوند؛ آن روز، روز بيرون آمدن (از قبرها)  حق مي روزي كه (همه) بانگ رستاخيز را به
ميرانيم و بازگشت به سوي ماست. روزي كه  كنيم و مي شك ماييم كه زنده مي است. بي

آيند. اين، گردآوري و  ابان (از قبرها) بيرون ميشود و شت زمين از روي آنها شكافته مي
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گويند، كامالً آگاهيم و تو بر آنان  باشد. ما به آنچه مي برانگيختني است كه بر ما آسان مي
ترسد، بيم  ي قرآن هر كسي را كه از تهديد من مي وسيله نگهبان و چيره نيستي؛ پس به

 .)14F1(]45 -41[ »بده.

 ى حاقّه تفسير آياتى از سوره

بيـان شـد، مطالـب     »ق«ى  چـه در سـوره   در مورد قيامت و حوادث آن، عالوه بر آن 
 هاى ديگر به آن اشاره شده است. ديگرى نيز وجود دارد كه در سوره

دهند كه مـردم بـه دادگـاه خـدا احضـار       برخى از حوادث روز قيامت، وقتى روى مى 
 افتند. شوند. برخى ديگر در بهشت و جهنم اتفاق مى مى

و رو شدن و  پس از اشاره به نواختن شيپور و زير ]،17-1آيات [ »حاقّه«ى  ر سورهد 
ها و به لرزه در آمدن زمين و صاف و هموار شدن آن، و نيز اشاره بـه شـكاف    نابودى كوه

اى كه فرشتگان ديگر جايى براى  برداشتن آسمان و قطعه قطعه شدن و نابودى آن به گونه
ى دادگاه  مجبورند در گوشه و كنار آسمان مستقر شوند؛ به مسأله جا ندارند و ماندن در آن

ها  گيرد و خداوند متعال به انسان كند و اين كه در آن روز يك رژه انجام مى خدا اشاره مى
جا براى خداوند متعـال واضـح و آشـكار اسـت. در آن روز      نگرد و خوب و بد در آن مى

 هيچ چيز از خداوند پوشيده و پنهان نيست.
/ قومانـدان  پادگـان  ي دنيا چنين مرسوم است كه فرمانده ى نظامىِها / فرقهها در پادگان 
كننـد و او   دسته از جلو او عبور مى شود و سربازان دسته خود مستقر مى »جايگاه«در  فرقه
انـد تشـويق و    نگرد و پس از بازديد، آنانى كه به خوبى در برابرش عبور كـرده  ها مى به آن

 چنين است.] كند. در روز قيامت نيز مسئله [تقريباً بيخ مىبقيه را تو

                                           
سـوره را تفسـير    ى آخر اند، يعنى پنج آيه رحمه اهللا آيات را تا اين قسمت از سوره تفسير كرده استاد -1

 اند. نكرده
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در آن روز جايگاه بلندى براى خداوند متعال وجود دارد كه عرش فرمانروايى اوست.  
كند كه آن تخـت و   در آن روز جالل و عظمت و بزرگى خداوند متعال به حدى جلوه مى

اى چهـار حامـل، هشـت    عرش، ديگر تحمل آن همه عظمـت را نـدارد؛ بنـابراين بـه جـ     
دارنـد. بـراى روشـن شـدن      كننده، تخت و عرش پروردگار را بر سر خود نگـه مـى   حمل

كنـيم. در دنيـا يـك     ميهاى دنيايى اشاره  ها و صندلى مطلب و تنها به اين منظور، به تخت
تخت عادى داراى چهار پايه است و اين چهار پايه براى حاكم دنيايى كه روى آن نشسته 

است؛ اما اگر حاكم بسيار سنگين باشد، در اين صورت چهار پايه كافى نيست  است كافى
هاى بيشترى باشد تا او را تحمل كند. در مورد حامالن عرش خدا  و بايد تخت داراى پايه

دانـيم كـه    داند. ما تنها اين را مى و كيفيت آن بايد گفت: تنها خداوند حقيقت مطلب را مى
جـلّ   -شـود و عظمـت و قـدرت او    اى ديگر ظاهر مـى  ه گونهدر آن روز خداوند متعال ب

 اى ديگر است. به گونه -جالله 
هاى دنيايى، اين نيست كه خداوند متعال  بديهى است كه مقصود ما از مثال زدن تخت 

مانند حاكمان و فرمانروايان بشرى يا مثل هر مخلوق ديگرى داراى جسم و بدنى است و 
چه بيان شد اين بود كه  يزهاى مادى است. منظور ما از آنسنگينى او همانند سنگينى چ

كند كه گويى  شود و جلوه مى عظمت و جالل خداوند در آن روز چنان بر ما ظاهر مى
هاى  چيز بزرگى بر روى تختى قرار داده شده و به حدى سنگين است كه ديگر تخت

(ى بيشترى استفاده شودها هاى ديگر با پايه معمولى تحمل آن را ندارند و بايد از تخت
15F

1(: 

﴿               ﴾ » و آن روز عرش پروردگارت را هشت

 ].17: قة[الحا »كنند. فرشته بر فرازشان حمل مي

﴿            ﴾ » رسي)  بروز شما را (براي حسا در آن

در روز  ].18: قة[الحا »ماند. آورند و هيچ چيزي از اعمال و گفتار شما، پنهان نمي پيش مي

                                           
 ذكر چنين تشبيه و مثالى تنها به خاطر فهم مطلب است نه چيز ديگر. -1
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شويد و در برابر قدرت و عظمت او رژه  قيامت همه به پيشگاه خداوند متعال عرضه مى
ماند. اين عرضه شدن و رژه  رويد. در آن روز هيچ چيز از خداوند متعال پنهان نمى مى

گيرد و در آن  هاى دنيايى است كه در برابر فرماندهان بشرى انجام مى ف رژهرفتن بر خال
كند. در روز  خورد و فرمانده فقط از روى ظاهر قضاوت مى فقط ظواهر امور به چشم مى

بيند و  ها را مى قيامت صاحب و مالك همه چيز و صاحب تخت فرمانروايى، تمام نهانى
 د.مان هيچ چيز از او مخفى و نهان نمى

پس از پايان آن رژه، براساس نگاه و نظرى كه خداوند متعال به بندگان داشـته اسـت،    
 كند: مردم را به دو دسته تقسيم مى

﴿                            

  ﴾ »ي اعمالش را به دست راست خويش دريافت كند،  پس هر كس نامه

ي اعمالم را بگيريد و بخوانيد. من يقين داشتم كه حساب اعمالم را  گويد: نامه مي

اش به دست راستش داده  ى اعمال يا پرونده كسى كه نامه ].20 -19: قة[الحا »بينم. مي

نگرد و  و به همراهان و اطرافيانش مىزند  شود، با شادى تمام و با صداى بلند فرياد مى
ى عملم را بگيريد و بخوانيد! در آن چيزى نيست كه نخواهد ديگران آن را  گويد: نامه مى

است كه مرتكب گناه كبيره يا انجام ) سابقين( ببينند. چنين فردى يا از مسلمانان دسته اول
ست كه اگر گاه گاهى ا) اصحاب يمين( اى نشده است يا از مسلمانان دسته دوم فاحشه

مرتكب گناه هم شده است، بالفاصله توبه كرده و به سوى پروردگارش برگشته است؛ 
 زيرا او داراى چنان ايمان محكم و استوارى بوده كه او را از گناه محفوظ داشته است.

ى اعمالش با خوشـحالى تمـام و    بنابراين چنين فردى در آن روز، پس از دريافت نامه 
ى  ترين تـرس از ايـن كـه چيـز ناخوشـايندى در پرونـده       فتخار و بدون كوچكدر كمال ا

كنـد و بـه    اعمالش باشد كه با ديدنش باعـث آبروريـزى او شـود، صـدايش را بلنـد مـى      
ى اعمالم را بگيريد و بخوانيد. من در دنيا بـه   گويد: بياييد پرونده همراهان و دوستانش مى

دانستم كه روزى خواهـد آمـد و بـه حسـاب و      چنين احوال و اوضاعى معتقد بودم و مى
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كتابم رسيدگى خواهد شد و براساس اعمال و كردارم جزا و پاداش داده خواهم شد. پس 
 اى ندارم. خود را براى چنين روزى آماده كردم و امروز هيچ غم و غصه

﴿                 ﴾ » پس آن شخص در

 »هايش، در دسترس است. در بهشتي برين. كه ميوه اي خواهد بود. زندگي پسنديده

برد كه به حدى از آن راضى  چنين فردى در زندگى و حياتى به سر مى ].23 -21: قة[الحا

است كه حتى آن زندگى نيز از خودش راضى است؛ چرا كه صاحبش از او راضى است. 
هايش  طورى كه ميوه برد؛ به اغ پر شاخ و برگ و در مكانى مرتفع به سر مىاو در يك ب

ها هيچ گونه مشكلى  اى كه براى چيدن آن باشند؛ به گونه رسيده و قابل دسترسى مى
 چيند. ها را مى نخواهد داشت و به راحتى آن

﴿                    ﴾ » به پاداش اعمالي كه در ايام

به آنان گفته  ].24: قة[الحا »ايد، گوارا بخوريد و بياشاميد. گذشته (در دنيا) پيش فرستاده

ها در برابر اعمال و كردار  شود: بخوريد و بنوشيد! گواراى وجودتان باد. اين نعمت مى
 ايد. خوبى است كه قبالً و در دنيا انجام داده

﴿                               

                       ﴾ » و اما

ي  گويد: اي كاش نامه ي اعمالش را به دست چپ خويش دريافت كند، مي مهكسي كه نا
دانستم حسابم چيست؟ اي كاش مرگم در دنيا، پايانِ  شد. و نمي اعمالم به من داده نمي

 -25: قة[الحا »كارم بود. مال و ثروتم، به من سودي نبخشيد. جاه و قدرتم از دستم رفت.

گويد: واى بر من. اى كاش  شود مى ست چپش داده مىاش به د و اما آن كه پرونده ].29
شد. با صداى پر از اندوه و پشيمانى و صدايى كه  ى اعمالم به من داده نمى پرونده و نامه

دانستم كه حسابم  گويد: آه، اى كاش اصالً نمى كشد و مى نشان از خستگى او دارد آه مى
شود و اصالً مرا از  بررسى مى شوم و كردارم چگونه چگونه است و چگونه محاكمه مى
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كردند. اى كاش همان مرگى كه مرا از دنيا جدا كرد  ام آگاه نمى اعمالى كه انجام داده
شدم و اين روز و  شدم و ديگر زنده نمى بود و همان روز نابود مى بخش عمرم مى پايان

مرا از ثروت و مالم هيچ سودى به حال من نداشت و ] ديدم. [راستى اين لحظه را نمى
كمترين عذاب و دردسر اين روز نجات نداد. [راستى [قدرتم چه شد؟ از دستم برفت و 

 نابود شد و هيچ كدام به فريادم نرسيدند.
ر از      پس از اين داد و فرياد و آه و ناله كردن، از سوى خداوند متعال نـدا و فرمـانى پـ

 رسد كه: هيبت و خشم و غضب و عصبانيت مى

﴿                           

﴾ »سپس او را به دوزخ    رسد:) او را بگيريد و در بند و زنجيرش كنيد. (فرمان مي

 -30: ةق[الحا »گاه او را در زنجيري كه طولش هفتاد گز است، به بند بكشيد. بيفكنيد. آن

هايش را به گردنش ببنديد  او را بگيريد و در گردنش بند و زنجير بيندازيد و دست ].32
و سپس او را در آتش سوزان بيندازيد و بسوزانيد. او را در زنجيرى كه هفتاد ذراع است 

 قرار دهيد تا هنگام شكنجه و عذاب تكان نخورد.
 ر كرده است؟:كا راستى اين عذاب براى چيست؟ مگر چنين فردى چه

﴿           ﴾ او به خداى بزرگ و بـا عظمـت   « ].33: قة[الحا

. او به چنين مطلبى كه خداوند متعال تنها فرمانروا و تنها فريادرس اوسـت  »ايمان نداشت
نهـا او را پشـت و   و بايد در زندگى تنها مطيع فرمان او بود، و تنها به او اميدوار بـود، و ت 

پناه خود قرار داد، معتقد نبود. چنين فردى در دنيا ايـن را فرامـوش كـرده بـود كـه فقـط       
دهد، و فقـط اوسـت كـه     ها را در اختيار انسان قرار مى خداوند است كه امكانات و نعمت

. او ها در مسير كمال گام بـردارد  موانع را از سر راه انسان برمى دارد تا با استفاده از نعمت
در دنيا اين را نيز فراموش كرده بود كه روزى خواهد آمد و او به خاطر اين همـه نعمـت   
محاكمه و دادگاهى خواهد شد. او به جاى اطاعت از خدا و اين كـه در مسـير بنـدگى او    
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قرار گيرد، مطيع اوامر ديگران بود و به جاى اين كه تنها خداوند را پشـتيبان و فريـادرس   
او را به عنوان فريادرس خود برگزيده بود، اين يك گناه [كه به ارتبـاط او  خود بداند غير 

گردد؛ يعنى در برقرارى ارتباط صحيح با خداوند متعـال و صـاحب و مالـك     با خدا برمى
امـا گنـاه و مشـكل     ].بيند ى آن را مى خود در دنيا دچار مشكل اساسى بود و امروز نتيجه

ى  گردد و امروز نتيجـه  ارتباط ناصحيح او با مردم بر مىديگرى كه او در دنيا داشت [و به 
 عبارت است از:   ]،بيند آن را مى

﴿          ﴾ و (مردم را) به اطعام بينوايان « ].34: قة[الحا

 ها غذايى كرد و به آن او نه تنها خود به فقرا و نيازمندان توجه نمى »كرد. تشويق نمي
كرد و حتّى دوست نداشت كه مردم  داد؛ بلكه ديگران را نيز بر اين كار تشويق نمى نمى

 چنين عملى را انجام دهند.
گونه بود؛ عدم ارتباط صحيح با خدا و مخلوقات خدا. بنابراين  ى زندگى او اين برنامه 

را  امروز كه روز جزا و سزاى اعمال است چنين فردى بايد سـزاى رفتـار و كـردار خـود    
 بچشد.

عذاب او در برابر عدم ايمان به خداوند متعال [يعنى عدم ارتباط صـحيح بـا مالـك و     
 اين است كه:] صاحب و پروردگار خود

﴿          ﴾ پس امروز اينجا يار و خويشاوندي « ].35: قة[الحا

لسوز او باشد و بخواهد از او دفاع كند جا دوست و مدافعى كه د امروز در اين »ندارد.
جا  دانست در اين زيرا آنانى را كه در دنيا پناهگاه و جاى اميد خود مى ]؛وجود ندارد 

 ].توانند كارى كنند و قدرتى ندارند نمى
تـوجهى بـه فقـرا و     بـى ] اما عذابش در برابر [عدم ارتباط صحيح با مخلوقات خـدا و  

 ان به چنين كارى، اين است كه:نيازمندان و عدم تشويق ديگر
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﴿               ﴾ و از « ].37 -36: قة[الحا

هيچ غذايي برخوردار نيست مگر از چرك و زردابه(ي دوزخيان). كه تنها گنهكاران از آن 
  »خورند. مي

 چيست؟ »غسلين«
؛ زيـرا در جـاى ديگـر    »زقّـوم «يا  »ضريع«ت از درختى به نام خوراكى اس »غسلين«

(نيست »زقوم«و  »ضريع«فرمايد: خوراك فرد مجرم، غير از  مى
16F

فرمايد:  جا مى و در اين .)1
هر سه يك چيـز   »زقوم«و  »ضريع«و  »غسلين«ندارد. پس  »غسلين«هيچ خوراكى جز 

چنـان   هـاى آن  خـت داراى تيـغ  است؛ زيرا اين در »ضريع«و  »زقوم«هستند. نام درخت، 
كنـد.   تيزى است كه هرگاه به پستان شتر و حيوانات ديگر برخورد كند آن را زخمـى مـى  

ى ثمـر ايـن درخـت بـه      است. شـايد وجـه تسـميه    »غسلين«خوراك و ثمر اين درخت، 
اين باشد كه هنگـام خـوردنش آنقـدر نـاگوار اسـت كـه از دهـان تـا معـده را           »غسلين«

(سوزاند مى
17F

2(. 
بنـدگى  خورند كه عمداً و با هـدف مشـخص از مسـير     نها افرادى از اين خوراك مىت
اند و به خداوند عظيم و بزرگ ايمان نداشته و در فكر فقيـر و   وند متعال منحرف شدهخدا

 اند. نيازمندان نبوده
طور كه قبالً گفته شد، اهل بهشت به طور كلى از دو عيبى كـه در زنـدگى دنيـا     همان 

 ، به دور هستند:وجود دارد
 غم و اندوه؛ -1 
 ترس. -2 

                                           
 ... و 52و واقعه؛ 6غاشيه؛ -1
 چنين آمده است: چرك و خون. خونابه. زردابه. ريم. »غسلين« ى ى كلمه در تفسير نور در ترجمه -2



 123 بخش دوم: بندگى خدا و روز قيامت

﴿ شود: اى ندارند؛ زيرا هر چه آرزو كنند به آنان داده مى ها هيچ غم و غصه آن      

   ﴾  :و هيچ ترسى ندارند؛ زيرا هر چه به آنان داده شود براى  ].31[النحل

شود و آن را از دست  گرفته نمىها  هميشه در اختيارشان خواهد بود و هرگز از آن
 . پس در بهشت نه ترسى وجود دارد و نه غم و اندوهى.»خالدينَ«دهند:  نمى

 اما جهنم
جا براى هـر فـردى كـه مسـتحق آن      جهنم مأوى و مسكنى است مملو از آتش. در آن 

 هاى امروزى ساخته شده است: چون كابين تلفن است، اطاقى كوچك از آتش هم
﴿        ﴾ »اي و فراگير بر آنان گماشته شده  گمان اين آتشِ حلقه بي

(].8: ة[الهمز »است.
18F

ى اين اطاق با  اطاقى كه نه در دارد و نه راه فرار. چهار گوشه )1
 هاى بسيار قوى محكم شده است. ستون

 پوشاك اهل دوزخ
 است: »قطران«پوشاك اهل دوزخ از  

﴿     ﴾  :است »قطران«پوشند از  پيراهنى كه مى«. ]50[ابراهيم«. 

و پوشيدن چنين  هشد اى است سياه كه باعث از بين بردن پوست بدن انسان  ماده »قطران«
شود؛ زيرا رنگ سياه آن، اعصاب  لباسى از چنين جنسى باعث اذيت و آزار انسان مى

يار بدى نيز دارد و چرب هم هست و همين امر كند و بوى بس انسان را بسيار خسته مى
شود و به بدن  به سرعت ذوب مى »قير«چون  شود و در نتيجه هم باعث جذب آتش مى

 چسبد. انسان مى

 غذا و نوشيدنى اهل دوزخ

                                           
 گيرد كه سرپوشيده و دربسته است. آن آتشى ايشان را در بر مى -1
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جاى آب و هـر نوشـيدنى    است و به »زقوم«و  »ضريع«و  »غسلين«غذاى جهنميان  
شـود. چنـان داغ و    سـيار داغ و جوشـان داده مـى   به آنان آبـى ب  شود دستور داده ميديگر 

 برد: سوزاند و از بين مى نوشند تمام درونشان را مى سوزان كه وقتى از آن مى

﴿         ﴾  :19(]15[محمدF1(. 
ان فرمايد: دوزخيان هرگز چنين گم افزون بر اين نوع زندگى و اين همه عذاب، مى 

شود. دوزخيان اين را بدانند كه  نكنند كه روزى اين عذاب برداشته يا تخفيف داده مى
 ﴿ اگر قرار باشد چيزى برايشان زياد شود عذاب است و عذاب:      

  ﴾  :ي اعمالتان را) بچشيد كه چيزي جز عذاب بر شما  پس (نتيجه« ]. 30[النبأ
  »افزاييم. نمي

 ى واقعه تفسير آياتى از سوره

در اين سوره كسانى كه دعوت حق را دريافت كـرده و حقيقـت و واقعيـت برايشـان      
شوند و به جزا و پاداش و سزاى هر سـه گـروه    روشن شده است، به سه دسته تقسيم مى

 شود. اشاره مى
نـد؛ حـوادثى كـه بـه     ك ى قيامت و حوادث آن روز اشاره مى در ابتداى سوره به مسئله 

اى  برد. در سـوره  تكه كرده و از بين مى ها و زمين را تكه حدى سنگين هستند كه همه كوه
 فرمايد: كند و مى ديگر، به شدت اين سنگينى اشاره مى

﴿         ﴾  :ها و زمين سنگين و دشوار بر آسمان« ]187[األعراف

ها و زمين را به هم  قيامت به حدى سنگين است كه تمامى آسمانحوادث روز  .)20F2(»است
 كند. زند و نابود مى مى

                                           
هاى ايشـان را پـاره    شوند. آبى كه [به محض نوشيدن [اندرونه و روده آب داغ و جوشان نوشانده مى -1

 .گسلد كند و از هم مى پاره مى
 .ها و زمين سنگين و دشوار است [قيامت] براى آسمان -2
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﴿                             

                ﴾ ي  گاه كه واقعه آن«]. 6 -1: قعة[الوا)

بخش  (ي گروهي) و رفعت رستاخيز) روي دهد. در وقوع آن، دروغي نيست. فرودآورنده
ها به شدت متالشي شود. و  گاه كه زمين، سخت بلرزد. و كوه (گروهي ديگر) است. آن
  »مانند غباري پراكنده گردد.

اى كه هيچ رويدادى با آن همتا نيسـت و   ى داد، حادثهوقتى كه آن رويداد و حادثه رو
اى سنگين و سـخت اسـت    تواند در برابرش قد علم كند. آن رويداد به گونه هيچ چيز نمى

تـر كـه    افتد. چه رويدادى از آن بـزرگ  كه وقتى اسم آن آورده شد انسان تنها به ياد آن مى
ويداد اتفاق افتاد و قيامت آمـد ديگـر   گردد. وقتى آن ر پاشد و نابود مى تمام جهان فرو مى

روى نـداده  ) قيامـت ( تواند بگويد آن اتفاق بزرگ در وقوعش دروغى نيست و كسى نمى
چون امروز نيست كه مردم در مورد آن هـر   دهد؛ زيرا آن روز، ديگر هم است و روى نمى

رى را چه دوست داشته باشند، بگويند و به راحتى آن را تكذيب كنند و جرأت چنـين كـا  
 داشته باشند.

افتد كه جاى هيچ شك و ترديد و انكارى براى انسان  اى اتفاق مى اين رويداد به گونه 
ى  گذارد. اين رويداد، رويدادى است كه پايين آورنده و باال برنده است. باالبرنده باقى نمى

ـ  هايى است كه در مقابل پروردگارشان خاشع و خاضع بوده آن راى او اند و سر بندگى را ب
و پـايين   ).دارد كند و گرامى و بـزرگ مـى   ها را بلند مرتبه مى اين رويداد آن( اند. خم كرده

كردند و در برابر  ى كسانى است كه نسبت به پروردگارشان سركشى و نافرمانى مى آورنده
كردند و مطيع اوامـر او نبودنـد. ايـن رويـداد چنـين       آن قدرت عظيم متكبرانه برخورد مى

 ).كند ذليل و پست مى( آورد را پايين مىافرادى 
زمانى كه اين رويداد آغاز شد و آنگاه كه زمين به شدت تكان داده شد و زمانى كه  
چون آرد شدند و بصورت گَرد و خاك در آمدند؛ چنان  ها درهم كوبيده شدند و هم كوه

حقّ و مسير كه گويى اصالً كوهى وجود نداشته است؛ در اين هنگام، شما اى آنانى كه 
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 ﴿ شويد: برايتان روشن شده است! به سه دسته تقسيم مى بندگى خداصحيح    

   ﴾  و شما سه گروه خواهيد بود«] 7: قعة[الوا«. 

 گروهى:

﴿              ﴾  ختي؛ ب اهل سعادت و نيك« ].8: قعة[الوا

كسانى هستند كه اهل يمن و خوشبختى و سعادت  . »بختان چه وضعيتي دارند؟ و نيك
ناپذير است. تنها خدا  ها وصف وضعيتشان چگونه است؟ وضعيت آن] هستند. [راستى

 ها را توصيف كند. تواند وضعيت آن مى
 گروه ديگر: 

﴿                 ﴾ بخت؛  و افراد نگون« ].9: قعة[الوا

كسانى هستند كه اهل بدبختى و به دور از يمن و  »ها چه وضعي دارند؟ بخت ونگون
سعادت هستند. آنان كه [به خاطر اعمالى كه در دنيا انجام داده بودند در روز قيامت 

ين گروه وضعيت و حال و احوال ا] اند. [راستى [دچار شومى و بدبختى و شقاوت شده
چگونه است؟ [آنان در چنان بدبختى و عذابى هستند كه [مگر حال و احوال ] [در قيامت

 ها را تنها در آن روز درك كرد و ديد. و وضعيت آن
 و گروه سوم: 

﴿       ﴾ و كسانى كه در  »و پيشاهنگان پيشتاز«  ].10: قعة[الوا

 اند. نظر جزا و پاداش از ديگران پيشى گرفتهترند و از  جا پيشگام آن
هر كه در دنيا در اطاعت از پروردگار و گام نهـادن و حركـت در مسـير بنـدگى او از      

نيز اين گونـه اسـت و بـه درجـات     ) قيامت( جا تر بوده است در اين همه جلوتر و پيشقدم
 يابد. ترى دست مى باالتر و اجر و پاداش بزرگ

﴿      ﴾ اين گروه نزديك شدگان و مقرّبان بارگاه  ].11: قعة[الوا

 پروردگارشان هستند. آنان:
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﴿       ﴾ ر از نعمت و خوشى و خوشبختى به  ].12: قعة[الوادر باغى پ

 برند. سر مى

﴿             ﴾  گروهي از پيشينيان. « ].14 -13: قعة[الوا

هاى قبل از نزول  بسيارى از اين گروه متعلق به امت »و اندكشماري از پسينيان هستند.
 هايى هستند كه بعد از نزول قرآن خواهند آمد. ها متعلق به ملت قرآن هستند و كمى از آن

جاى گرفته باشد كه حتى اى  شود كه ايمان در دلش به گونه به كسى گفته مى »سابق« 
گاه گاهى هم دچار سستى و ضعف نشود و ميل به انجام گناهان بزرگ و كردار زشـت و  

انـد و   به مقامى واال رسـيده  بندگى خداكسانى هستند كه در مسير  »سابقون«ناپسند نكند. 
اى جاى گرفته است كه مغلوب هوا و آرزوهاى نفسـانى نشـده و    ايمان در دلشان به گونه

ها مسلط شود و آنان را وادار به انجام گناهـان بـزرگ كنـد. وقتـى      تواند بر آن طان نمىشي
شود اينان نخستين كسـانى هسـتند كـه بـه آن جـواب مثبـت        دعوت به دين خدا آغاز مى

 كنند. پيوندند و شروع به تبليغ و دعوت مردم به سوى خدا مى دهند و به آن مى مى
ـ   »اصحاب اليمين«اما   دين «ر ديگـر قـرآن در آيـات ديگـر     يا بـه تعبي قْتَصـيعنـى   »م

ى ايمانشـان   اى ديگر از مؤمنين هستند. اينان كسانى هستند كـه درجـه   ، دسته»روان ميانه«
شوند  گاهى مغلوب هوا و آرزوهاى نفسانى مى ها گاه تر است. آن پايين »سابقين«نسبت به 

كنند و به  شوند؛ اما زود توبه مى و در نتيجه دچار يكى از گناهان بزرگ يا كردار زشت مى
 گردند. سوى خدا برمى

شده و آرام گرفته و در ميـدان   »مطمئن«كسانى هستند كه نفس و روانشان  »سابقين« 
ى دوم مؤمنين، كسانى هسـتند   يعنى دسته »اصحاب اليمين«اند.  محكم ايستاده بندگى خدا

صاحبش خود را بسيار سرزنش  نفسى است كه »لوامه«اند. نفس  »لوامه«كه داراى نفس 
گاهى دچار گناه شده؛ اما زود از گناه برگشـته و خـود را    كند. صاحب چنين نفسى گاه مى

 پردازد. كند و در نتيجه توبه كرده و به اداى وظيفه و مسئوليت بندگى خود مى سرزنش مى
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تعـداد   هـاى گذشـته هسـتند و    اما در مورد اين كه فرمود: بيشتر سابقين متعلق به امت 
هـا و   باشند، بايد گفت: اين مسئله به جمعيـت امـت   هاى بعد مى ها جزو ملت اندكى از آن

انـد؛ مـثال:    داراى جمعيت كمى بـوده ) پيش از اسالم( هاى گذشته گردد. امت ها برمى ملت
قوم نوح عليه السالم اگر دو هزار نفر بوده باشند، در ميان اين تعداد ده نفر ايمان آورده و 

21Fباشند؛ اما در دنياى امروز ما كه چهار ميليارد نفـر  سابقين مىجزو 

جمعيـت دارد از ايـن    1
تعداد اگر ده هزار نفر هم جزو سابقين باشند به نسبت جمعيت، تعداد بسيار كمى اسـت.  

اى داشته باشيم خواهيم فهميد كه سابقينِ مثالً قوم نوح عليه السالم نسبت  پس اگر مقايسه
 اند. امروز بسيار زياد بوده به سابقينِ دنياى

گرديم تا ببينيم كه جزا و پـاداش   ى آيات برمى بعد از توضيحاتى كه داده شد، به ادامه 
هـا را چگونـه توصـيف     چگونه است و قرآن وضـعيت آن ) گروه نخست مؤمنين( سابقين

 كند: مى

﴿      ﴾ گوهرنشانهاي زربافت و  بر تخت« ].15: قعة[الوا«. 

در بهشت، هر كدام منزل و باغ مخصوصى دارد، ) ايمان داران( طور كه مؤمنان همان 
جا آن مكان  جا دور هم جمع شوند. در اين باشند تا در آن هاى عمومى نيز مى داراى پارك

ها با  اند. اين تخت هايى نشسته كند. روى تخت ها را توصيف مى عمومى و وضعيت آن
هم چيده شده و آن مكان و مجلس با در و مرواريد مزين شده است.  فواصلى در كنار

 اند: ها تكيه زده ها نشسته و بر آن مؤمنين روى آن تخت

﴿         ﴾ ها تكيه  كه بر تخت ها در حالى آن« ].16: قعة[الوا

چون مجلس اهل دنيا نيست. اهل ها  . مجلس آن»اند رو به روى هم نيز قرار دارند زده
هايشان با هم نيست و در بسيارى از  شان ظاهراً با هم هستند؛ اما دل دنيا گرچه در مجالس

نشينند  دارند. اهل دنيا وقتى در مجلسى مى] موارد نسبت به هم كينه [و حسد و بخل

                                           
 ي مرحوم بوده است؛ اما فعال دنيا بيش از هفت مليارد جمعيت دارد. [مصحح] اين آمار نسبت به زمان نويسنده -1
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هشت نه آيد. در ب دوست ندارند رو به روى هم باشند و اصالً از يكديگر خوششان نمى
اى هست و نه عداوت و نه دشمنى. اهل بهشت همه دوستدار هم هستند و به خاطر  كينه

 گيرند. نشينند؛ روبروى هم قرار مى همين محبت است كه وقتى در آن مجلس عمومى مى
زيـرا  ؛ كشـند  را نمى اهل چنين مجلسى هرگز زحمت آماده كردن غذا و نوشيدنى و... 

 تشان هستند، آن هم چه خدمتكارانى!:خدمتكارانى دارند و در خدم

﴿                       ﴾ »گزاران  خدمت

هاي (سرشار) از شراب  ها و پياله ها و پارچ گردند. با جام هميشه نوجوان، پيرامونشان مي
كودكانى كه هميشه در حالت كودكى خود باقى  ].18 -17: قعة[الوا »ناب و گوارا.

ى خداوند متعال بر اين است كه اينان هميشه كودك باقى  كنند. اراده مانند و تغيير نمى مى
بمانند. به خاطر اين كه اهل مجلس از ديدن و بودنشان لذت ببرند، مرتب اطرافشان 

ه هميشه جارى و روان است و هاى پر از شراب ك گردند و با پارچ و ظروف و كاسه مى
 كنند. ها نوشيدنى تعارف مى شود، به آن هرگز هم تمام نمى

﴿       ﴾ گيرند  كه از نوشيدنش سردرد نمي« ].19: قعة[الوا

و توانند مؤمنان را پراكنده كنند  نه مى) اين خدمتكاران( آنان »شوند. خود نمي و از خود بي
كنند.  ها بگويند برخيزيد و برويد و زمان نشستن تمام شده است، و نه اين كار را مى به آن

اى نيست كه نوشيدنى و  به گونه( شود نيز هرگز تمام نمى و شراب و نوشيدنى و...
تا هر زمان كه خود  ).ها مجبور به ترك آن مجلس شوند خوراك و... تمام شود و آن

جا كه بخواهند از  مانند و تا آن هاى عمومى مى مجلس و پارك دوست داشته باشند در آن
 شود. برايشان آورده مى ها و... آن نوشيدنى

﴿        ﴾ »گزيننـد.  و (نيز با انواع) ميوه كه هر چه بخواهند، برمي« 
ود و هـر  شـ  چه هنگام خوشى و خوشگذرانى خورده مـى  و ميوه و آن ].20: قعة[الوا

شـود و   چه را كه خود انتخاب كنند و دوسـت داشـته باشـند، برايشـان فـراهم مـى      
 گردد. تقديمشان مى
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﴿           ﴾ ».قعة[الوا »و گوشت پرندگان از هر نوعي كه بخواهند :

خواهند، اى كه خود دوست داشته باشند و اشتهايش را بكنند و ب و گوشت هر پرنده ].21
 شود. برايشان حاضر و آماده مى

﴿              ﴾ » و زنان زيباچشمي (دارند). همانند

چون  هاى گرد و زيبا هم و زنانى با چشم ].23 -22: قعة[الوا »مرواريد نهفته در صدف.

د و خاك بر روى آن بنشيند محفوظ درى كه در جايى نگهدارى شده و از اين كه گر
 شود. زنانى بسيار با صفا و صميمى و زيبا. مانده، تقديمشان مى

﴿          ﴾ ها، پاداش و جزاى اعمالى  اين پاداش« ].24: قعة[الوا

 .»اند است كه در دنيا انجام داده
كننـده [و مـواد    هاى مست نواع خوردنىچنين، شراب و ا چون در دنيا در مجالسى اين 

شـدن شـروع بـه ناسـزاگويى بـه      ] شود و افراد در اثر مست [و خمـار  استفاده مى] مخدر
رود كـه   هاى بيهوده و اعمال ناشايست هستند، چنين گمان مـى  يكديگر و مشغول صحبت

هـا نيـز چـون     اهل بهشت در چنين مجالسى با خوردن شراب مسـت شـده و مجـالس آن   
 فرمايد: اى مى اهل دنيا گردد. قرآن براى دفع چنين شبههمجالس 

﴿                      ﴾ » آنجا نه سخن

شنوند كه سراسر سالم و درود (و  آلود. و تنها سخني مي شنوند و نه سخن گناه بيهوده مي

نه ) سابقين( در مجلس اهل بهشت ].26 -25: قعة[الوا »ست.پاك از هر عيب و نقص) ا

شود. هيچ كس  شود و نه به يكديگر ناسزايى گفته مى ثمر شنيده مى سخن بيهوده و بى
شنود. اگر از چنين مجلس و چنين توصيفى تعجب  سخن بد و ناروايى از كسى نمى

مجالس اهل دنيا  چون سخن كنى و هرگز باور ندارى كه در چنين مجلسى سخنى هم مى
جا چيزى رخ خواهد داد و سخنى گفته  به ميان نيايد و اصرار دارى كه بگوييم در آن

خواهى بگذار و آن  شود. نامش را هر چه مى شود، بايد بگوييم: تنها يك چيز گفته مى مى
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. تنها »به يكديگر سالم كردن و دعاى سالمتى براى يكديگر كردن«چيزى نيست جز 
كنند اين  شنوند و آراسته و تقديم يكديگر مى اين مجلس از يكديگر مىچيزى كه اهل 

 است و بس.
ى نخسـت در دنيـا و    جا صفات و حال و اوضاع سـابقين يعنـى مـؤمنين دسـته     تا اين 

 قيامت بيان شد.

﴿               ﴾ كه آنان  ]،ها [و دست راستى ].27: قعة[الوا

اهل يمن و سعادت و خوشبختى هستند. [راستى، اصحاب يمين وضعيتشان چگونه 
 دانى كه آنان براى خود چه جزا و پاداشى دارند؟! تو چه مى] است؟

رسـد كـه    كند چنـين بـه نظـر مـى     اكنون كه سرانجام و وضعيت اين گروه را بيان مى 
ك نوع زندگى شهرى بود، كه ي) سابقين( زندگى اين گروه نسبت به زندگى گروه نخست

 يك نوع زندگى باديه و صحرانشينى است.
 حال و وضع اين گروه در قيامت چنين است: 

﴿                          

                ﴾ »ي) درختانِ سدرِ  در (سايه

ي گسترده. و (در كنار) آبي  خارند. و (در كنار) درختان انبوه و پربار موز. و (زير) سايه بي
شود و نه ممنوع. و  هاي فراوان. كه نه تمام مي جوشان و روان. و (برخوردار از) ميوه

درختى است خاردار كه زمين و باغ را  »سدر«].34 -28: قعة[الوا »افراشته. هاي بر فرش

كنند. اگر جلو رشد اين درخت گرفته نشود و بزرگ شود  ى آن حصاركشى مى به وسيله
تواند باالى اين درخت برود و  دهد مانند سنجد. در حالت عادى، انسان نمى اى مى ميوه
بايد از چوب يا هر چيز  اش ى آن را بچيند؛ زيرا پر از خار است. براى چيدن ميوه ميوه

ديگرى استفاده كرد؛ اما سدرى كه در بهشت وجود دارد غير از اين سدر دنيايى است كه 



 بندگي خدا 132

هاى آن را  خار تا اهل بهشت به راحتى ميوه تعريف كرديم. سدر بهشت سدرى است بى
 بچينند.

در حـال   »طلـح «اصحاب يمين عالوه بر درخت سدر، زير درخت ديگـرى بـه نـام     
اى.  هـاى خوشـه   درختى است با ميـوه  »طلح«برند. درخت  و خوشى به سر مى استراحت

كنند. اين درخـت در منـاطق    ى آن نيز استفاده مى ى اين درخت و ميوه اهل بهشت از سايه
ى آن  اى بسيار گسترده و وسيع مستقرند. سـايه  رويد. اصحاب يمين زير سايه عربستان مى
ى  آب و علف سـبز شـده و سـايه    ه در بيابانى بىى درختى نيست ك چون سايه درختان هم

ها  ها در بهشت هر جا بخواهند بروند زير سايه خواهند بود. آن بسيار كمى داشته باشد. آن
ريـزد.   برند كه آب از مكان مرتفعى به صورت آبشار به سمت پايين مى در جايى به سر مى

چون آبشارهاى دنيايى هستند يا  مالبته در مورد كميت و كيفيت آن آبشارها و اين كه آيا ه
 دانيم و تنها خداوند بر كم و كيف آن آگاه است. خير، چيزى نمى

هـايى كـه نـه     برند؛ ميوه هاى بسيار زياد و متنوع به سر مى اصحاب يمين در ميان ميوه 
ها هميشگى هستند و بهشـتيان نيـز هميشـه     شوند. ميوه ها منع مى شوند و نه از آن تمام مى

 ها را دارند. ى از آن ى استفاده اجازه
هايى كه در جاهاى بلند قرار دارند به اسـتراحت   اصحاب يمين در بهشت روى تشك 

شـود. پـس بـا     آيد، همسر نيز با آن تـداعى مـى   مشغولند. وقتى سخن از تُشك به ميان مى
 گذرانند. قدر خوش مى همسران ارجمند و گران

انـد؛ بلكـه تغييـر و تحـولى [از هـر       در دنيا بـوده  گونه نيستند كه البته اين همسران آن 
 ها به وجود آمده است: در آن] لحاظ

﴿                      ﴾ و «]. 37 -35: قعة[الوا

ي  ايم. شيفته قرار دادهايم. و آنان را دوشيزه  كه بايد، پديد آورده زنان بهشتي را چنان
  »سن و سالند. همسرانشان و هم
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ها تغيير و تحـولى [از هـر    ى آن راستى آنان را از نو آفريديم. يعنى در آفرينش دوباره به
هـا   گونه كه در دنيـا بودنـد نيسـتند. آن    ها در روز قيامت ديگر آن ايم. آن ايجاد كرده] لحاظ

ها را بـه دختـر    اند. امروز ما آن تغييراتى كرده] [هم از لحاظ سيرت و هم از لحاظ صورت
هاى دنيايى كمتـر آن   ايم كه زن ها داده هايى به آن حالت] ايم و [از لحاظ روحى تبديل كرده

اند؛ مگر تعداد  ها را نداشته ها در دنيا اين حالت ها و امثال آن اند؛ يعنى آن ها را داشته حالت
زن دنيايى اگر شوهرش را زياد دوست داشته باشـد،   يك] ها. [به عنوان نمونه: كمى از آن

كند كه اگر چنين كارى كند نزد  كند آن محبت را آشكار نكند؛ زيرا چنين فكر مى سعى مى
شود كه  به زنانى گفته مى »عرب«هستند.  »عرب«شود؛ اما زنان بهشتى  او ارزشش كم مى

 كنند. نيز اظهار مىشوهرانشان را بسيار دوست دارند و اين محبت و عشق را 
ى خود را نسـبت بـه شـوهر خـود ابـراز       هر كدام از آن زنان، عشق و محبت و عالقه 
باشند تا كسى ناراحت نشود كه چرا همسر مـن از ديگـرى    سن و سال مى كند. آنان هم مى

 تراست. مسن

﴿    ﴾ ق به چه از نعمت و خوشى بيان شد متعل آن ].38: قعة[الوا

 يعنى مسلمانان درجه دوم بود.) ها سمت راستى( اصحاب يمين

﴿            ﴾ » گروه فراواني از پيشينيان. و گروه

هاى پيشين و  تعداد زيادى از امت] [اين گروه ].40 -39: قعة[الوا »فراواني از آيندگان.

دهند. واقعيت اين است كه جزو اصحاب  هاى بعدى را تشكيل مى تتعداد زيادى از مل
تر است. به  آسان )،مسلمان درجه اول( نسبت به سابقين) مسلمان درجه دوم( يمين بودن

همين خاطر است كه تعدادشان نيز هم در ميان گذشتگان و هم در ميان آيندگان بيشتر 
 است.

﴿                   ﴾ »ها چه  بخت بخت؛ و نگون و افراد نگون

  ].41: قعة[الوا »وضعي دارند؟
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ى بركت و خير و خوشـبختى   در ميان مردم چنين مرسوم است كه دست راست نشانه 
ى نحس بودن و به دور بـودن از هـر خيـر و بركتـى اسـت. در       است و دست چپ نشانه

د؛ يعنى اهل بدبختى و به دور از هر خير و سعادتى باشن قيامت نيز آنان كه دست چپى مى
هسـتند اهـل سـعادت و خوشـبختى     ) اصـحاب يمـين  ( هستند و آنان كـه دسـت راسـتى   

 باشند. مى
چگونه انسان هايى هستند و حال و وضـعيت  ) اصحاب الشمال( ها راستى دست چپى 

 و سرانجامشان در قيامت چگونه است؟

﴿                    ﴾ » در بادي سوزان و

ي دودي بسيار غليظ و سياه. كه نه سرد است و نه  آبي جوشان هستند. و در سايه
در معرض بادى قرار دارند كه ] ها در قيامت [دست چپى ].44 -42: قعة[الوا »خوشايند.

د، به حدى داغ و سوزان است كه از منفذهاى روى كن وزد و به آنان برخورد مى وقتى مى
سوزاند. آنان در ميان آب بسيار داغ و سوزانى  ها را مى پوستشان وارد بدنشان شده و آن

اى مستقرند كه در واقع سايه نيست؛ بلكه دود بسيار داغ و سياهى  قرار دارند و زير سايه
شود و نه  باعث خنكى انسان مىاست؛ سايه و دودى كه نه خنك است؛ و نه بودن زير آن 
 زيباست كه بتوان زير آن استراحت كرد و آرامش داشت.

 چرا چنين سزا و عذابى؟

﴿          ﴾ ترف « ].45: قعة[الواچنين افرادى در دنيا م

 .»بودند
 يعنى چه؟ »مترَف« 
ها و امكاناتى كه خداوند متعال به او داده  نعمت يعنى اين كه انسان در دنيا از »مترف«

است، در جهت اصالح و در مسير حركت به سوى كمال استفاده نكند و در جهت انجـام  
هـا و   اى عمل كند كه آن نعمـت  ها را بكار نگيرد؛ بلكه به گونه آن بندگى خدامسئوليت و 

 امكانات، خود به صورت هدف در بيايند.
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شد دچار هر  »مترف«دنيا مترف و خوشگذران بودند. كسى كه  ها در بله، دست چپى 
 گونه گمراهى و انحرافى خواهد شد.

﴿             ﴾ »كردند. و بر گناه بزرگ (شرك) پافشاري مي« 

گناهى كه  آنان هميشه مشغول انجام آن گناه بزرگ بودند. كدام گناه بزرگ؟ ].46: قعة[الوا

 دادند. تر از آن وجود ندارد. آنان براى خداوند متعال شريك قرار مى بزرگ
اش فرمانروايى غير از خدا براى خود برگزينـد و فريادرسـى    اين كه انسان در زندگى 

تواند به  غير از خدا براى خود قرار دهد و چنين معتقد باشد كه غير از خدا كسى ديگر مى
انعى از سر راهش بردارد و در سرنوشـتش دخالـت داشـته و در آن    او سودى برساند يا م

مؤثر باشد و در نتيجه فرمان او را اطاعت كند و او را به فريـاد بخوانـد، ايـن همـان گنـاه      
به اين گناه بزرگ دچار شده بودند و بر آن نيز مصرّ بودند و از آن  »مترفين«بزرگ است. 
 كردند. داشتند و توبه نمى دست بر نمى

﴿                           

﴾ »راستي برانگيخته  گفتند: آيا هنگامي كه بميريم و خاك و استخوان شويم، به و مي

 ].48 -47: قعة[الوا «  وند)؟ش ي ما (نيز برانگيخته مي خواهيم شد؟ آيا پدران گذشته

گفتند: آيا وقتى مرديم و  به قيامت نيز باور نداشتند و مى] عالوه بر گناه شرك »مترفين«[
شويم و از قبرهايمان بيرون آورده  به خاك و استخوان تبديل شديم پس از آن زنده مى

د و به طور ممكن است كه انسان بمير طور چنين چيزى ممكن است؟! چه شويم؟ چه مى
تر اين كه آيا  خاك و استخوان تبديل شود و بعد از آن زنده شود. از اين بعيدتر و عجيب

شوند؟  زنده مى] اى از آنان باقى نمانده است پدران و اجداد پيشين ما نيز [كه آثار و نشانه
 ]باشد. راستى اين چيز بعيد و غير ممكن مى [به

﴿                          
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                             ﴾ »گمان  بگو: بي

و سپس شما اي شوند.  گاه روزي مشخص، جمع مي پيشينيان و آيندگان. همگي در وعده
ها را از آن پر خواهيد كرد.  خواهيد خورد. و شكم »زقوم«گمان از درخت  گمراهان منكر! بي

و روي آن از آب جوشان خواهيد نوشيد. مانند شتران تشنه، خواهيد نوشيد. اين، پذيرايي 

 ].56 -49: قعة[الوا »نان در روز جزاست.آ

گمان پيشينيان و آنان كه در آينده خواهند  بگو: بله، بى] [اى محمد! به اين بى باوران
] در روز معين و مشخصى جمع خواهند شد. پس از آن [شما] آمد همگى [زنده شده و

ايد! اى  منحرف و دچار شرك شده بندگى خدااى كسانى كه گمراه و از راه و مسير 
گوييد زنده شدن پس از مرگ و محاكمه  كنيد و مى تكذيب مى] كسانى كه [روز قيامت را

افتد. در آن روز، شما [از شدت  و محاسبه دروغ است و هرگز چنين چيزى اتفاق نمى
به حدى خواهيد خورد كه شكمتان پر شده و پس از  »زقوم«از درختى به نام ] گرسنگى

كنيد.  ماى بيش از حد، تشنه شده و شروع به نوشيدن آب مىآن به خاطر حرارت و گر
پس، آبى بسيار داغ و جوشان و سوزان به شما داده خواهد شد و [چون تشنگى شما 

نوشيد. حالت شما در نوشيدن آب و سير نشدن همانند  شود [مرتب از آن مى برطرف نمى
اهى و عدم ايمانتان شده است. اين سرانجام گمر »استسقاء«شترى است كه دچار مرض 

آماده شده  »ها دست چپى«به زنده شدن پس از مرگ است. اين چيزى است كه براى 
 شود. چنين از آنان پذيرايى مى است و در اين روز اين

شـود تـا    هايى اشاره مـى  پس از بيان حال و اوضاع سه گروه مذكور، به داليل و نشانه 
و ايـن كـه هـر كـس بـه جـزا و سـزاى        ) روز قيامـت ( چه بيان شد حتمى بودن وقوع آن

ى خود خواهد رسيد، بهتر روشن شود. چون قبالً به داليل متعددى در اين زمينـه   شايسته
 بينيم. ايم نيازى به توضيح اين قسمت از آيات در اين سوره نمى اشاره كرده

] ركند كه [به اختصـا  اشاره مى ]،در پايان سوره به مطلب ديگرى نيز، [در همين راستا 
 پردازيم. به آن مى
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هايى مبنى بر حتمى بـودن روز قيامـت و    ى داليل و نشانه در آخر سوره، پس از ارائه 
 فرمايد: زنده شدن انسان و...، مى

﴿                   ﴾ » آيا شما به اين

كنيد؟ و (سپاسِ) روزي خويش را تكذيب و انكار (نعمت و  اعتنايي مي سخن، بي

  ].82-81:قعة[الوا »دهيد؟ حقيقت) قرار مي

چنين روزى خواهد ] آيا آن مطالبى كه برايتان بيان شد [و گفته شد و ثابت گرديد كه
روى خواهد داد و هر كس به جزا و سزاى ] گونه [كه بيان شد آمد و چنان رويدادى آن

مباالتى روبرو  گيريد و نسبت به آن با بى ى خود خواهد رسيد، دست كم مى شايسته
شويد؟ آيا موضعگيرى شما [در برابر اين حقيقت و واقعيت و در برابر دين خدا و  مى

تنها تكذيب آن است و اين كه بگوييد: چنين روزى  ]،تبليغ و دعوت پيامبران خدا
 ت ندارد؟نخواهد آمد و همه دروغ است و واقعي

كنيـد و بـر آن اصـرار     حال كه موضعگيرى شما اين است و در آن تغييرى ايجاد نمـى  
گونه مسئوليتى متوجه انسان نيست [و  داريد و معتقديد كه روز قيامت وجود ندارد و هيچ

كند، به مطلب ديگرى توجه كنيد تـا پـوچى اعتقادتـان     قدرتى مافوق، انسان را كنترل نمى
 ].دبرايتان روشن شو

ى ما قرار داده شده است. اگر قيامتى  شما بياييد و مانع مرگى شويد كه براساس برنامه 
داد و در اين زمينه نظمـى   اى قرار نمى بود، خداوند متعال هرگز براى مردن شما برنامه نمى

توانستند و قادر بودند مانع آن شوند و جلو آن را بگيرند. اما چـون   در كار نبود و مردم مى
ى ما، انسان مسئول خود و اعمال خود است و بايد روزى به دادگـاه خـدا    ر اساس برنامهب

چه انجام داده و نداده پاسخگو باشد، زندگى دنيا فرصتى بـراى   احضار شود و در مورد آن
چه مشخص است اين كه آزمايش و امتحان ابتـدا و   آزمايش و امتحان او خواهد بود و آن

شود تا در ايـن   شود و فرصتى به او بخشيده مى به انسان داده مى انتهايى دارد. پس عمرى
مدت مورد امتحان و آزمايش قرار گيرد و مشخص شود كه كدام يك از دو راه موجود را 
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كنـد يـا در    را انتخـاب مـى   بندگى خـدا دارد؛ آيا راه و مسير  گزيند و در آن گام برمى برمى
مـام فرصـت و پايـان زمـان امتحـان و آزمـايش،       دارد؟ پس از ات راهى غير از آن گام برمى

جا به جزا و  انسان در زمانى مشخص و معين بايد از اين دنيا به دنيايى ديگر برود تا در آن
 سزاى اعمالش برسد.

ى خـدا هسـتيد؟ مسـلماً     حال كه به قيامت ايمان نداريد، آيا قادر به كنترل اين برنامـه  
اى مشخص انجـام   چون ساير امور طبق برنامه يز همچه گفته شد مرگ ن خير. پس بنا به آن

رغم ميل و تالش و كوشش شما، مـرگ از موعـد    گيرد و به همين خاطر است كه على مى
كنـد و هرگـز بـه تـأخير هـم       اى كه برايش مشخص شده تخلف نمـى  مقرر خود و برنامه

 افتد: نمى

﴿                                

                     ﴾ »گاه كه  پس آن

ستيد. و ما، از گر ه هنگام نظاره رسد. و شما در آن جانِ (شخصي) به حلقوم (گلوگاه) مي
يابيد،  اگر راست  بينيد. پس اگر شما جزا نمي تريم؛ ولي شما نمي شما به او نزديك

  ].87 -83: قعة[الوا »گردانيد؟ گوييد، چرا جانش را باز نمي مي

ى شما [مسئوليت و قيامت و سؤال و جوابى وجود ندارد و مردن طبق  اگر [به عقيده
گيرد تا هر فردى در زمان معينى بميرد و زمان  انجام نمىى خداوند متعال  نقشه و برنامه

امتحان و آزمايشش تمام شود و به سزا و جزاى كردارش برسد، پس هنگامى كه جان به 
تريم در حالى  بينيد ولى ما به او نزديك در حال احتضار را مى رسد و شما فرد حلقوم مى

توانيد مانع مرگ يكى  ين هنگام چرا نمىدر ا ]،كنيد بينيد [و اين را درك نمى كه شما نمى
ايم اثبات  چه را ما بيان داشته اساس بودن آن از عزيزانتان شويد [و با قدرت خود بى

ى ما، مرگ  توانيد مانع مردن كسى شويد؟ زيرا بر اساس برنامه دانيد چرا نمى كنيد[؟ آيا مى
كس در زمان معينى كه زمان مشخص و معينى دارد و بايد طبق آن انجام بگيرد و هر 
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جا به جزا و سزاى  برايش مشخص شده از اين دنيا به دنياى ديگر انتقال يابد و در آن
 ى خود برسد. شايسته

 :]ى ما اين است كه [اين را بدانيد كه برنامه 

﴿                     ﴾ » اگر از مقربان ولي

 -88: قعة[الوا »هاي پرنعمت (درانتظار اوست). بو و باغ پس آسايش و گياهان خوش باشد

ميرد از گروه مقرّبين باشد؛ يعنى آنان كه مقرّب بارگاه خدا هستند و  اگر كسى كه مى ].89
باشند، جزايش اين است كه در همان ابتداى جان  ى اول مى از سابقين و مسلمانان درجه

گونه  برد كه هيچ استراحتى به سر مى] است، يعنى در [آرامش و »روح«اش  ادن بهرهد
است، يعنى در يك حالت  »ريحان«اش  خستگى و ناراحتى متوجه او نيست. بهره

بخش و وضعيتى مطلوب و خوشايند، به خوشايندى بوى خوش ريحان، به سر  روح
بخش قرار  هاى لذت پر از نعمت است، يعنى در باغى »جنات نعيم«اش  برد. بهره مى
گيرد. اين همه نعمت، جزا و پاداش مؤمن مقرب از زمان مرگ تا روز قيامت است.  مى

هاى برزخى  هاى ديگرى غير از اين باغ و نعمت وقتى روز قيامت بيايد او در باغ و نعمت
ا احترام قرار خواهد گرفت. عالوه بر اين خوشى و سعادتى كه گفته شد، قبل از مردن، ب

طور كه اذيت و آزار كافر هم با مردنش آغاز  شود؛ همان پذيرايى ويژه از او آغاز مى
 گردد. مى

﴿                             ﴾ » و اگر از

: قعة[الوا »بختان بر تو درود و سالم. شود:) از سوي نيك سعادتمندان باشد. (به او گفته مي

باشد، ) مسلمانان درجه دوم( ميرد جزو اصحاب يمين اما اگر آن كه مى ].91 -90
اى  آنان كه درجه( گيرند، در همان آغاز از طرف برادرانش مأمورانى كه جان او را مى

دانند كه پس از  اند و اكنون مى چون او داشته و قبل از او رفته و اين مسير را طى كرده هم
دهند كه: به آن برادرمان كه قرار است پيش ما بيايد  به او خبر مى )،مرگ چه خبر است

چه مشخص است، اين كه چنين سالم و دعايى  دعاى خير و سالم ما را برسان. آن
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ى نبودن هيچ مشكلى بر سر راه اوست و اين كه او در خوشبختى كامل به سر  نشانه
 خواهد شد. خواهد برد و رستگار

﴿                           ﴾ » ولي

و (نيز)  كنندگان و گمراهان باشد پس پذيرايي (او) با آب جوشان است. اگر از تكذيب

ميرد از كسانى باشد كه به زندگى  كه مىاما اگر فردى  ].94 -92: قعة[الوا »ورود به دوزخ.

پس از مرگ و محاسبه و محاكمه اعتقاد نداشته و در نتيجه در زندگى دنيا گمراه شده و 
منحرف گشته است و دچار شرك به خدا شده، در همان آغاز با آب  بندگى خدااز مسير 

مربوط به قيامت شود. اين عذاب  جوشان بسيار داغ و آتش بسيار سوزان از او پذيرايى مى
شود و  ميرد تا روز قيامت عذاب و شكنجه داده مى اى كه مى نيست؛ بلكه از همان لحظه
فرمايد: هنوز عذاب اصلى شروع نشده است. امروز او را در  در روز قيامت خداوند مى

 ترين عذاب و شكنجه بيندازيد. سخت
ى  تواند بنده ه باشد، هرگز نمىقبالً بيان شد كه اگر انسان به قيامت ايمان و باور نداشت 

خدا و مطيع اوامر او باشد، و بالعكس اگر انسان به قيامـت ايمـان داشـته باشـد و چنـين      
را در پيش خواهد  بندگى خداايمانى در دلش جاى گرفته باشد، در آن صورت مطمئناً راه 

آن است كه ] عىچنين گفته شد كه ايمان [واق ى خدا باشد. هم تواند بنده گرفت و يقيناً مى
گونه  اى در دل انسان جاى گيرد كه هرگز از آن جدا نشود. ايمان به قيامت نيز اين به گونه

است كه انسان چنان احساس مسئوليت كند كه اگر يك وقت دچار گناه و معصـيت شـد،   
چـون دادگـاه    اى براى خود تشكيل دهد و هـم  در كمترين زمان ممكن دادگاهى و محكمه

محاسبه و محاكمه كند و فـوراً توبـه كنـد و قبـل از محاكمـه روز قيامـت        قيامت خود را
پشيمان شود و به سوى خدا برگردد؛ زيرا پشيمانى در روز قيامت هيچ سودى بـه حـالش   

 نخواهد داشت.
ى باالتر از اين هم دارد و آن اين كـه   طور كه گفتيم، ايمان به آخرت درجه البته، همان 

افتد و قبل از اين كه آن را به صورت كامـل   گناه به ياد قيامت مىانسان در هنگام ارتكاب 
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ى باالتر از اين هم وجود دارد و آن اين كه ايمـان   كشد. مرحله انجام دهد، از آن دست مى
 دهد كه دچار گناه شود. هرگز به صاحبش اجازه نمى

 ى بسيار مهمى است و بايد به آن توجه كافى شود. چه بيان شد مسئله آن 
اگر كسى به انجام اعمال زشت و ناپسند و گناه و معصيت عادت كرده باشد و انجـام   

چنين امورى برايش ملكه شده باشند، اگر چه نماز هم بخواند، خداوند متعال [در مورد او 
 فرمايد: چنين فردى به آخرت ايمان ندارد و كافر است. مى] چنين

 ى ماعون تفسير سوره

﴿       ﴾  :آيا آن فرد را نديدى كه به روز « ].1[الماعون

  »كند؟ جزا باور ندارد و آن را تكذيب مى
كنى؟ اگر  ى او چيست و او را چگونه توصيف مى اى بگو نظرت درباره اگر او را ديده

شناسى پس خوب گوش كن كه شخصيت او را برايت توصيف  اى و نمى هم او را نديده
 نيم.ك

چنين افرادى تنهـا شـامل آنـانى نيسـت كـه بگوينـد       ] [قبل از هر چيز اين را بدان كه 
قيامت و زنده شدن پس از مرگ وجود ندارد. اگر ايمان نداشتن بـه قيامـت تنهـا در ايـن     

بودند. كافر شدن به قيامت و باور نداشـتن   شد، منكرين قيامت بسيار اندك مى خالصه مى
ط به اين نيست كه كسى لفظاً مدعى انكار قيامت و منكر زنده شدن به آن روز، تنها مشرو

گويند: قيامت وجـود   ى انسان باشد. هرگز چنين نيست. افراد بسيارى هستند كه مى دوباره
شود و محاكمه و محاسبه و بهشت و جهنم حق  دارد و انسان بعد از مرگ دوباره زنده مى

نـد؛ امـا در واقـع بـه قيامـت ايمـان ندارنـد و        خوان هستند و واقعيت دارند و نماز هم مى
 كند. ها را جزو كافرين محسوب مى خداوند آن

﴿                    ﴾ » اوست كه يتيم

  ].3-2لماعون:[ا »كند راند. و به طعام دادن به بينوايان تشويق نمي را با تحقير و خشونت مي
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خواهى كسى را كه به روز قيامت ايمان ندارد بشناسى، اين را بدان كه چنين  اگر مى
كند؛ يتيمى كه ضعيف است و بايد از حق و  فردى با تندى و عصبانيت با يتيم برخورد مى

حقوقش دفاع شود و در اين زمينه نياز به كمك دارد. چنين فردى با قشر ضعيف جامعه 
ترين آن هاست بسيار بدرفتار است. او به جاى دفاع از حق و حقوق يتيم  يفكه يتيم ضع

كند و به  كند. او نه تنها خود به فقير و يتيم كمك نمى او را از حق خود نيز محروم مى
كند. هر فردى كه اين دو  دهد، ديگران را نيز به اين كار تشويق نمى نيازمند غذايى نمى

نه فرد مهربانى باشد كه به يتيم و مسكين و فقير توجه كند و ويژگى را داشته باشد، يعنى 
ها باشد و نه چنان احساس مسئوليتى داشته باشد كه از حق و حقوق يتيم دفاع  دلسوز آن

كند و ديگران را به غذا دادن فقير و مسكين تشويق كند، چنين شخصى اگر خود را 
 بخواند.گويد گر چه نماز هم  كند دروغ مى مسلمان معرفى مى

﴿    ﴾  :آنـان كـه داراى چنـان    »واى بر نماز گذاران« ].4[الماعون .

 هايى هستند كه بيان شد. صفات و ويژگى

﴿        ﴾ »!كسـانى   ].5[المـاعون:   »كه از نمازشان غافلند

ت و روح آن غافلند و به اين مطلب توجـه ندارنـد   خوانند؛ اما از نماز و حقيق كه نماز مى
خواهند آنان را كمك كند و توفيق دهد تـا بـه خـوبى     خوانند از خدا مى كه وقتى نماز مى

اين است كه انسان از  بندگى خدادانند كه بخشى از  ها نمى جاى آورند. آن اش را به بندگى
ها  مسكين توجه داشته باشد. آن حق و حقوق يتيم و ضعيفان جامعه دفاع كند و به فقير و

گونـه   طـور باشـد و آن   اين است كـه انسـان آن   بندگى خدااند كه بخشى از  فراموش كرده
خواهد و مورد رضايت اوست و بخش ديگرش آن است كـه انسـان    رفتار كند كه خدا مى

بـا  طور شايسـته و بايسـته    مهربان باشد و به -جز آنان كه كافر هستند، -با مخلوقات خدا 
 آنان برخورد كند.

كنـد چنـين    ى شايسته برخورد نمى خواند ولى با يتيم و فقير به گونه كسى كه نماز مى 
خواند غافل است و آن نماز هيچ سودى بـه حـالش    كسى از حقيقت و روح نمازى كه مى
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مانـد   نخواهد داشت. نمازش فاقد حقيقت و روح است و تنها اعمال ظاهرى آن باقى مـى 
 ].وح هيچ ارزشى نخواهند داشت[كه بدون ر

﴿     ﴾  :و  »كنند كسانى كه ريا و خودنمايى مى« ].6[الماعون

ها در  هدفشان از خواندن نماز اين است كه خود را به ديگران نمازخوان معرفى كنند. اين
ز خدا طلب نماز خواندنشان تنها در طلب چنين امرى هستند. هدفشان اين نيست كه ا

ها را در انجام امر بندگى خود يارى و توفيق دهد؛ زيرا اگر  يارى و كمك كنند تا آن
ها تنها  كردند. آن گونه برخورد نمى بود يقيناً با يتيم و فقير و مسكين آن هدفشان اين مى

 هدفشان از خواندن نماز رياكارى است به همين خاطر است كه:

﴿      ﴾ »ترين  و از دادن ابزار ضروري و عادي (و از كوچك

ها و  نمازگزاران رياكار آن نعمت ].7[الماعون:  »ورزند. احساني) به ديگران دريغ مي
ها استفاده  امكاناتى را كه خداوند در دنيا و در خدمت بندگانش قرار داده تا همه از آن

شوند. انسان كافر از  ها مى ان از آنى ديگر كنند، در جايى حبس كرده و مانع استفاده
كند و  ها را حبس و انبار مى كند. او آن ها به دست مردم ممانعت مى رسيدن اين نعمت

ها استفاده كند. چنين كسى به روز جزا ايمان ندارد و اگر به  دهد تا كسى از آن اجازه نمى
گونه رفتارى  اين داد كه داشت احساس مسئوليت به او اجازه نمى روز آخرت ايمان مى

 داشته باشد.
 از خداوند متعال خواهانيم كه ما را جزو نمازگزاران واقعى قرار بدهد. 

 ى تمام انحرافات سرچشمه

طور خالصه بيان شد، هر گونه گمراهى و انحرافى كـه در مسـير    طور كه قبالً به همان 
گردد. اگر انسـان بـه    ىآيد، به عدم ايمان انسان به روز آخرت برم به وجود مى بندگى خدا

دادگـاه و   ]،روز آخرت ايمان داشته باشد و هميشه در اين فكر باشد كه [بعد از ايـن دنيـا  
محاكمه و محاسبه و بهشت و جهنمى وجود دارد و دلش بر اين عقيده مطمـئن و تسـليم   
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ى  شود و غافل و به دور از احساس مسئوليت و انجام وظيفه شود، ديگر مرتكب گناه نمى
بندگى برد. هر فردى را مشاهده كرديد كه دچار انحراف شده و از مسير  دگى به سر نمىبن

منحرف و مرتكب گناه و نافرمانى خدا شده و به اين هم عادت كرده و برايش ملكـه   خدا
شده است، مطمئن باشيد كه چنين فردى به آخرت ايمان ندارد. اگر فـردى را ديديـد كـه    

خدا شد و پس از مدتى از آن دست كشيد، در آن هنگـام كـه    مدتى دچار گناه و نافرمانى
مشغول گناه و نافرمانى است از قيامت غافل است و ايمانش آن ايمانى نيست كـه بـرايش   
چندان سودى داشته باشد. او بايد اين را بداند كـه تنهـا زمـانى ايمـانش واقعـى اسـت و       

انجام گناه دست بكشد [و قبل  سودى به حالش خواهد داشت كه به ياد قيامت بيفتد و از
 پشيمان شود و توبه كند.] از آن كه به آن عادت كند

بسيار روشن است، وقتى چنين سرانجامى در انتظار انسان باشـد؛ يعنـى آن دادگـاه و     
ها و خصوصياتى كه بيان شـد فـرا    محاكمه و محاسبه و بهشت و جهنم با آن همه ويژگى

ها ايمان داشته باشد، بعيد است نسبت  مطالب و واقعيت روى انسان باشند و انسان به اين
مباالت و بدون تـرس از آن   به سرنوشت و سرانجام خويش احساس مسئوليت نكند و بى

آنـانى كـه    روزمره خود باشد. از طرف ديگـر  و محاكمه و محاسبه مشغول زندگى دادگاه
ى بندگى خود را بـه   ه وظيفهشود و در نتيج ها ديده مى مباالتى و سستى در آن آثارى از بى

و بكوشند كـه ايمـان بـه آخـرت را در خـود      ] دهند، بايد [به خود بيايند خوبى انجام نمى
دچـار ضـعف هسـتند؛    ) ايمان به آخـرت ( تقويت كنند و نيك بدانند كه در اين خصوص

 گردد. يعنى ضعف و سستى و عدم احساس مسئوليتشان به ضعف ايمان به آخرت بر مى
ن به چنان حالتى از ايمان به قيامت رسيد و آن ايمان در دل و درونش چنان اگر انسا 

جاى گرفت كه احساس مسئوليت تمام وجودش را در برگرفت، در آن صورت بسيار 
تواند با خداى خود پيمان بندگى ببندد و به او عهد دهد كه در تمام  سهل و ساده مى

پس  »فاتحه«ى  ن خاطر است كه در سورهاش فرمانبردار و مطيع او باشد. به همي زندگى

﴿ از     ﴾ فرمايد: مى ﴿   ﴾  يعنى خدايا! ما را چنان راهنمايى
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ى راستين تو باشيم و بر  و توفيق ده كه به آن مرحله از ايمان به قيامت برسيم كه بنده
 اساس آن با تو پيمان و عهد بندگى ببنديم.

 





 

 

 :ش سومبخ
 و برخى مسايل مربوط به آن مختصرى در توحيد

﴿ معنى واقعى عبادت و تفسير       ﴾ 

يعنى اين كه انسان در زندگى و در مسير اصالح خود و سير به سوى كمال،  »عبادت«
ه كنـد كـه خداونـد    ها و امكاناتى كه خداوند در اختيارش قرار داده چنان اسـتفاد  از نعمت

 متعال خود بدان دستور داده است.  
قبالً بيان شد كه: انسان مانند دانه گندمى است كه با فراهم شدن شرايط و امكانـات و   

برداشتن موانع، استعداد و آمادگى رشد و حركت به سوى كمال را دارد. بديهى است كـه  
سـان را بـه مقصـود مطلـوب     هـا و امكانـات موجـود، ان    هر نوع استفاده كردنى از نعمـت 

رساند، بلكه بايد استفاده كردن براساس فرمان خدا انجـام بگيـرد. ايـن نـوع اسـتفاده       نمى
 .»عبادت«ها و امكانات موجود يعنى  كردن از نعمت

جن و «ى خداوند متعال كه فرمود:  چه گفته شد، معناى اين فرموده پس با توجه به آن 
شود. روشن است كه عبـادت چيـزى    روشن مى)22F1(»يدمانس را جز براى عبادت خود نيافر

نيست كه نفع و سودى به خداوند متعال برساند. چيزى نيست كه اگر انجام نشود ضرر و 
فرمايد: انسان براى رشد و رسيدن بـه كمـال بايـد     زيانى متوجه خداوند شود. خداوند مى

در اختيـارش قـرار    هـاى كـه مـا    اى منظم حركت كند و بر اساس آن از نعمت طبق برنامه
توانـد   ى منظمى تنها نزد ماست. كسـى غيـر از مـا نمـى     ايم، استفاده كند. چنين برنامه داده

اى را براى انسان قرار دهد. هدف از آفرينش انسان اين است كه طبـق فرمـان    چنين برنامه
ابراين ها استفاده نمايد تا به كمال مطلـوب برسـد؛ بنـ    ى ما از آن امكانات و نعمت و برنامه

                                           
1- ﴿          ﴾ 56: ذاريات[ال.[ 
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امرى است كه انجام دادن و انجام ندادنش تنها به سود يا ضـرر انسـان خواهـد     »عبادت«
كنـد و بـه كمـال مطلـوب      كند و اگر انجام ندهد، رشد نمـى  بود. اگر انجام دهد، رشد مى

 رسد. نمى
وقتى انسان، در زندگى، به اين واقعيت رسيد كه براى رسيدن به كمال مطلـوب تنهـا    

 -جلّ جاللـه   -ردار و مطيع خدا باشد و چنين هم تصميم گرفت كه از غير او بايد فرمانب
جـلّ   -ى او  اى جز برنامه ها و امكانات، قانون و برنامه اطاعت نكند و در استفاده از نعمت

شود و از او  را نپذيرد و بكار نگيرد، متوجه صاحب و مالك و پروردگار خود مى -جالله 
ر اين امر واقف است كه به تنهـايى و بـدون يـارى و كمـك او     كند؛ زيرا ب طلب كمك مى

 قادر نيست حتى يك قدم هم بردارد.

﴿ جا و به منظور روشن شدن مطلب، بهتـر اسـت توضـيحاتى در مـورد     در اين   

 ﴾ »و« ﴿    ﴾ .بدهيم 

﴿   ﴾ داوند متعال در تمام زندگى بحث از فرمانبردارى و اطاعت انسان از خ

﴿ كند و مى    ﴾  از توكّل به خدا و پشتيبان قرار دادن او در زندگى و

 كند. درخواست كمك از او بحث مى
 براى روشن شدن مطلب بايد چند نكته مورد توجه و دقت قرار گيرد: 

 باشد.   ها و زمين است، مى انچه در آسم ى هر آن . خداوند متعال خالق و آفريننده1 
 اين نخستين مطلبى است كه انسان مسلمان بايد به آن اعتقاد و ايمان داشته باشد. 
اگر انسان چنين معتقد باشد كه در جهـان غيـر از خـدا قـدرتى هسـت كـه خـالق و         

ى او دچار تزلزل شده و نزد خدا چيـزى از   ى چيزى است، در اين صورت عقيده آفريننده
 شود. رفته نمىاو پذي
ى خداوند متعال و شناخت او، نخست بايد اين مطلب روشن شود كه خـالق و   درباره 

ى مردم در مورد خدا در اين مرحلـه   ى تمامى مخلوقات تنها اوست. شناخت همه آفريننده
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ى هـيچ چيـز    يكى است و همه چنين معتقد بوده و هستند كه كسى غير از خـدا آفريننـده  
اند و نسـبت بـه    كه پس از روشن شدن حقّ دچار انحراف و شرك شدهنيست. حتّى آنان 

 اند چنين اعتقادى داشته و دارند. خدا شريك قرار داده
آيات متعددى به اين مطلب اشاره دارند كه گذشـتگان يعنـى آنـان كـه     كريم در قرآن  

از تبليـغ و  اند و پـس   زيسته مى عليهم السالمقبل از نزول قرآن و در زمان پيامبران گذشته 
انـد و در نتيجـه    هـا مبـارزه كـرده    ها ايستاده و با آن ها به سوى خدا، در برابر آن دعوت آن

انـد كـه تنهـا خداونـد خـالق و       ها را از بين برده است، چنين معتقد بوده خداوند متعال آن
ادعـاى خـدايى   آفريننده است و غير از او كسى آفريننده و خالق نيست؛ حتّى فرعون كـه  

اى داشته و چنين معتقد بـوده كـه تنهـا     با توجه به آيات قرآن، او هم چنين عقيده )23F1(هكرد
 خداوند آفريننده است:

﴿            ﴾ » و اگر از آنان بپرسي: چه كسي آنها را آفريده

 ].87[الزخرف:  »گويند: اهللا قطع مي است، به طور

﴿                           ﴾ 

ها و زمين را خلق كرده و  و اگر از آنان بپرسى كه چه كسى آسمان« ].61[العنكبوت: 
 .»گويند: اهللا چرخاند مى ها را مى خورشيد و ماه را تحت تسلط دارد و آن

 يات ديگر.و بسيارى از آ 
انـد، تعدادشـان    اگر در گذشته فردى يا افرادى بوده باشند كه چنين اعتقـادى نداشـته   

 آورد. گويد و نامى از آنان به ميان نمى قدر اندك بوده كه قرآن از آنان سخنى نمى آن
توانـد   ى كارها است و جز به اذن او كسـى نمـى   ى همه . خداوند متعال انجام دهنده2 

 ى انجام دهد.  ترين كار كوچك
 اين دومين مطلبى است كه انسان مسلمان بايد به آن اعتقاد و ايمان داشته باشد. 

                                           
﴿ ى: اشاره به آيه -1          ﴾  .24: نازعات[الدارد.[ 
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اى هستند كه خداونـد متعـال    ها هر كدام سبب و وسيله ى آفريده توضيح اين كه: همه 
شود، انجـام دهنـد؛ مـثالً:     ها محول مى اى كه به آن ها را به وجود آورده تا كار و وظيفه آن

تش قدرت سوزاندن دارد حقيقت مطلب اين است كه خداوند متعـال بـه آن قـدرت    اگر آ
سوزاندن داده است و آن را براى چنين امرى بـه وجـود آورده اسـت وگرنـه آتـش ذاتـاً       
قدرت سوزاندن ندارد. پس در امر سوزاندن، در حقيقت آتش نقش يـك سـبب را بـازى    

خداوند نيز بر سوزاندن چيـزى يـا كسـى     ي كند؛ يعنى اگر در جايى آتش باشد و اراده مى
ى خداوند بر نسوزاندن كسى يـا   سوزاند؛ اما اگر اراده تعلق گيرد، در اين صورت آتش مى

تواند چيزى را بسوزاند. مثال چنين امرى همـان داسـتان    چيزى تعلق گيرد، يقيناً آتش نمى
در آتش بيندازنـد و بـا    ابراهيم عليه السالم در قرآن است. وقتى كه كافران خواستند او را

ى خداونـد بـر سـوزاندن تعلـق نداشـت،       وجود فراهم شدن شرايط سوختن، چـون اراده 
ابراهيم عليه السالم نه تنها نسوخت و نه تنها احساس گرمى نكرد، بلكـه در آن احسـاس   

ترين تأثيرى در او نكرد. واقعيت اين است  خنكى نيز كرد و آتش بر او سرد شد و كوچك
ى خداوند بـر سـوزاندن تعلـق نداشـته باشـد، در چنـين        بب است و اگر ارادهكه آتش س

 موردى، آتش هيچ تفاوتى با آب نخواهد داشت.
اى تنظيم كرده است كه براى انجام هر كـار و   ى جهان را به گونه خداوند متعال برنامه 

اسـت.  الزم و ضـرورى   -جلّ جاللـه   -ى او  اى وجود سبب و اراده روى دادن هر حادثه
اگر سبب وجود داشت و خداوند اراده كرد كه كارى انجام بپذيرد و امرى روى دهـد، آن  

 پذيرد. اى تحقق نمى كار و حادثه افتد در غير اين صورت هيچ كار اتفاق مى
در آينده، در بحث درخواست و طلب كمك از خداوند، دوباره به اين مطلـب اشـاره    

 خواهيم كرد.
 ها و زمين و انسان و غير انسان تنها خداوند متعال است.   . صاحب و مالك آسمان3 
اين سومين مطلبى است كه انسان مسلمان بايد بـه آن اعتقـاد و ايمـان داشـته باشـد.       

انسان مسلمان بايد چنين معتقد باشد كه تنها خداوند متعال است كه امكانات و شرايط را 
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كنـد و تنهـا اوسـت كـه      ، فراهم مـى خواهد به سوى كمال حركت كند اى كه مى براى بنده
تواند و قادر است موانع را از سر راهش بردارد. مثـال چنـين مطلبـى مثـال كشـاورزى       مى

است كه تمام امكانات الزم؛ از قبيل: زمين مناسب، آب كـافى، و... بـراى كشـتش فـراهم     
 برد. ها را از بين مى كند و موانعى از جمله انواع آفت مى

تنها خداست يعنـى تنهـا خـدا بـر      »صاحب«يا  »مالك«قد باشد كه او بايد چنين معت 
طور كه حال و امروزِ  انسان سيطره و قدرت دارد و سرانجام انسان در دست اوست. همان

تواند  باشد. تنها اوست كه مى انسان در دست اوست، آينده و سرانجام او نيز در دستش مى
باشد. سرانجام انسان و خوشـبخت يـا   كند كه چگونه باشد و چگونه ن برايش مشخص مى

است و پس از مـرگ و در روز قيامـت    -جلّ جالله  -بدبخت بودن او تنها در قدرت او 
 باشد. تنها خداوند قادر به جزا يا سزا دادن انسان مى

چنين معتقد بود،  -جلّ جالله  -گونه شناخت و نسبت به او  وقتى انسان خدا را اين 
لب ايمان آورده است كه خداوند پروردگار اوست و در در اين صورت به اين مط

اوست. در بسيارى از آيات قرآن به اين مطلب  »رب«اصطالح زبان عربى خداوند متعال 
است  »رب«چه بيان شد در دست خداوند متعال است و تنها او  ى آن اشاره شده كه همه

 فرمايد: مى »فاتحه«ى  : در سورهاى ندارد؛ مثالً»آفريننده«و  »رب«و انسان، غير از او 

﴿       ﴾  يعنى خداوند متعال صاحب و مالك مردم است. در

انسان است و  »صاحب و مالك«و  »رب«فرمايد: خداوند هم  بسيارى از آيات ديگر مى
 هاست. چه در آن ها و زمين و آن آسمان »صاحب و مالك«و  »رب«هم 
اين كه انسان به چنين اعتقاد و ايمانى رسيد، زمان آن است كه تصـميم بگيـرد    پس از 

در زندگى تنها خدا را فرمانرواى خود بداند، و تنها از او اطاعت و فرمانبردارى كنـد و از  
او طلب كمك نمايد؛ يعنى تنها او فرمانروا و فريادرسش باشد كه در اين صـورت معنـاى   

 را در وجود خود تحقق بخشيده است. »اللَّه اال إِله إِلّ«
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فرمـانروا و فريادرسـى نيسـت و وجـود     معبود، جز خدا «يعنى اين كه  »اللَّه اال إِله إِلّ«
 .  »ندارد
) 2و  1مـوارد  ( كند، در دو مورد قبل مشركين يعنى كسانى كه قرآن مشرك معرفى مى 

اند، چنين افرادى معتقد بودند كه تنها خداونـد اسـت    عقيده بوده فكر و هم با مسلمانان هم
تواند هر كارى را انجام بدهد و تنها او پروردگار انسان است. يعنى تنها اوست كـه   كه مى

ها را براى بندگانش آماده كرده و تنها اوست كه هر مانع و مشكلى را از  امكانات و نعمت
ا اوست كه بـر مخلوقـاتش سـيطره و قـدرت دارد و     دارد، و تنه مى سر راه مخلوقاتش بر

سرانجامشان را در دست دارد. هيچ كدام از آن كـافرانى كـه قـرآن سرگذشتشـان را بيـان      
اند كـه غيـر از خـدا كسـى      ها، چنين معتقد نبوده كند، حتّى فرعون و نمرود و امثال آن مى
يى كرده است، منظور او اين و اين كه فرعون ادعاى خداتواند اين كارها را انجام دهد.  مى

بوده كه فرمانروا و حاكم سرزمين مصر تنها اوست و در اين سرزمين تنها بايـد قـوانين و   
هـا و   توانـد نعمـت   ى او اجرا شود. منظور او اين نبوده كه او خالق مردم است يا مى برنامه

موانـع را از سـر    ها قرار دهـد و يـا   امكانات الزم را براى مردم فراهم كند و در اختيار آن
 ها در دست اوست. راهشان بردارد و يا سرانجام آن

 جا طرح يك سؤال و پاسخ به آن الزم و ضرورى است: در اين 
اگر كافران چنين معتقد بودند كه تنها خداوند خالق اسـت و تنهـا اوسـت كـه انجـام       

دسـت  ى هر كارى است و فقط او مالك و صاحب همه چيز است و هر چيـزى در   دهنده
خواندند  هم مى »نماز«قدرت اوست و حتّى در قرآن آمده است كه، در زمان نزول قرآن، 

نيـز   »روزه«آورنـد، و در حـديث صـحيح نيـز وارد شـده كـه        را نيز بجاى مـى  »حج«و 
هـا نيـز چنـين اعمـالى انجـام داده و خداونـد را عبـادت         هاى قبل از آن گرفتند و امت مى
ها گمراه بوده و مـا پيـامبران را    فرمايد: آن ها مى وند در مورد آناند، حال چرا خدا كرده مى

ها فرستاديم تا آنان را به سوى بندگى و عبادت خداوند دعوت كننـد. راسـتى    به سوى آن
اند؟ چـرا خداونـد متعـال     اى بوده است و اصالً چرا گمراه شده گمراهى آنان در چه زمينه
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را به دين خود دعوت كند؟ مگـر راه و ديـن خـدا [و    برايشان پيامبر فرستاده است تا آنان 
 چيست؟] محتواى آن

راستى كسى كه خدا را آفريننده و قادر و صاحب و مالك بداند و عالوه بر اين، نمـاز   
بخواند و روزه بگيرد و حج انجام دهد و نذر كند و... ديگر چرا گمراه است؟ چـرا از راه  

د؟ چرا بايد پيامبرى براى هدايتش بيايـد و  شو منحرف شده است و مسلمان محسوب نمى
انـد و مـردم را بـه     او را به سوى خدا دعوت كند؟ مگر پيامبران خدا چه چيزهـايى گفتـه  

ها برخواسته و با آنان وارد  اند كه بيشتر مردم به دشمنى با آن سوى چه چيزى دعوت كرده
گوينـد   گونه كه آنـان مـى   آناند  ها نبوده و نخواسته اند و حاضر به پيروى از آن جنگ شده

 چنين است؟ ى خدا باشند. مگر عبادت غير از انجام كارهايى اين بنده
سؤال مطرح شده سؤالى است مهـم و اساسـى كـه هـر كـس جـواب آن را ندانـد و         

توانـد   حقيقت مطلب به خوبى برايش روشن نشود و بر اساس آن عمل نكنـد، يقينـاً نمـى   
 خواهد. شد كه خداوند متعال از او مىگونه با ى خدا باشد و آن بنده
 گوييم: در جواب سؤال مى 
ها به اين مطلب اشاره كـرده   طور كه گفته شد، قرآن در بسيارى از آيات و سوره همان 

اند كه بيان شد. آنان به خدا اعتقـاد داشـته و او را عبـادت     گونه بوده كه مردمان گذشته آن
يـك  ] ين ترديدى نيست و هر فردى كه [حـداقل تر كردند و... و در اين مطلب كوچك مى

بار قرآن را بخواند و در آن تدبر و تأمل كند به اين واقعيت پى خواهد برد. اما گمراهى و 
 ى اساسى بود. اين دو زمينه عبارتند از: انحراف مشركين و كافرين در دو زمينه

 . پذيرش فرمانروا يا فرمانرواهاى ديگر غير از خدا1
ته در زندگى خود و با وجود چنان اعتقادى و انجام برخى از عباداتى كـه  مردمان گذش

بيان شد، به فرمانروا بودن فرد يـا افـراد ديگـرى غيـر از خـدا معتقـد بودنـد. در زنـدگى         
خانوادگى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و در بسيارى از امور ديگر از قوانين افراد ديگـرى  

كردند و حـاكم و فرمـانرواى ديگـرى غيـر از خـدا       مىغير از خدا اطاعت و فرمانبردارى 
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كـرد.   ى او بر مـردم حكومـت نمـى    اند؛ فرمانروايى كه بر اساس فرمان خدا و برنامه داشته
انـد و   ى حاكمانى كه بر اساس قوانين خدا بر مردم حكومـت نكـرده   خداوند متعال درباره

اكمانى ادعاى خدايى كرده و آنـان  فرمايد: چنين ح اند، مى ها پيروى كرده مردمانى كه از آن
اند و هدف از آمـدن   اند، مشرك و نسبت به خدا شريك قرار داده كه پيرو و مطيعشان بوده

شان از شرك [كـه همـان اطاعـت و فرمـانبردارى از آن      ها و نجات پيامبران نيز هدايت آن
 .باشد ميهاى گمراهى آنان  حاكمان است [بوده است. اين يكى از زمينه

 هاى ديگر غير از خدا پذيرش فريادرس يا فريادرس. 2
ى ديگر انحراف اين بود كه آنان در زندگى خود از كسى غير از خدا درخواسـت   زمينه

كردند، افراد ديگرى را  كردند. يعنى عالوه بر اين كه از خدا درخواست كمك مى كمك مى
صـاحب و مالـك خـود     هـا تنهـا خـدا را    نيز فريادرس خود قرار داده بودند. اگـر چـه آن  

طور مستقيم بـا خداونـد    توانيم به گفتند: ما نمى اند؛ اما [در توجيه كارشان چنين [مى دانسته
هاى گناهكـار و بـدبخت هسـتيم، پـس بهتـر اسـت        متعال ارتباط برقرار كنيم؛ زيرا انسان

رايمـان  ها بخواهيم نزد خدا ب شفيعانى به عنوان واسطه بين خود و خدا قرار دهيم تا از آن
 طلب كمك كنند و نيازمان را برآورده نمايند.

ى اساسى دچار انحراف شـده بودنـد و پيـامبران نيـز بـا هـدف        مردم در اين دو زمينه 
 ها مبعوث شده و به سويشان آمده بودند. نجات آن

ى مؤمنين و مسلمانان از يك طـرف و   ى پيامبران خدا و همه اگر بخواهيم داستان همه 
طور خالصه بررسى كنيم، به اين نتيجه خـواهيم   مسلمانان از طرف ديگر را بهكفار و غير 

گونه كـه   هاى ذكر شده، آن رسيد كه: مردم با وجود چنان اعتقادى نسبت به خدا، در زمينه
بيان شد، دچار انحراف و گمراهى شدند. خداوند متعـال بـه ايـن امـر راضـى نبـود پـس        

د تا براى مردم روشن كنند كه در زندگى بايد تنها از پيامبران را يكى پس از ديگرى فرستا
خدا فرمانبردارى و اطاعت كـرد و آنـان بايـد تنهـا از او طلـب كمـك كننـد و تنهـا او را         
فريادرس خود بدانند. اما پذيرش چنين امرى هم براى عوام مردم سـخت و سـنگين بـود    
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ه خـود را واسـطه و   و هـم بـراى حاكمـان و آنـان كـ      ]،[چون به آن عادت نكرده بودنـد 
تواننـد نـزد خداونـد     كردند كه گويا مى فريادرس مردم قرار داده بودند و چنان وانمود مى

هرگز بـه از دسـت   ) ها حاكمان و واسطه( متعال براى مردم كارى كنند. اين دو گروه اخير
دادن آن همه ثروت و مال و مقامى كه از اين طريق به دست آورده بودند حاضـر نبودنـد،   

بنـدگى  ها مخالفت كردند و بر كفر خود و عدم اطاعت و  س با پيامبران خدا و دعوت آنپ
و ] ى خود با پيـامبران عـوام مـردم را نيـز تحريـك كردنـد       باقى ماندند [و در مبارزه خدا

 ها را از بين برد و نابود كرد. كارشان تا جايى ادامه داشت كه خداوند متعال آن
كنند كه خداوند متعال هرگـز اعمـال كسـى كـه      اشاره مىآيات بسيارى به اين مطلب  

جا بـه برخـى    پذيرد. در اين شود، نمى چنين دچار شرك مى پذيرد و اين فرمان غير او را مى
 كنيم: از اين آيات اشاره مى

 1( ﴿                    ﴾ »ركان) آيا (مش

 »اند كه اهللا به آن فرمان نداده است؟ معبوداني دارند كه براي آنان دين و آييني ساخته
راستى كسانى كه كافر شدند و از راه خدا منحرف گرديدند و افرادى را  ].21[الشوري: 

ها خالق هستند و صاحب و  شريك خدا قرار دادند، آيا چنين معتقد بودند كه اين شريك
ها در اختيارشان است؟ هرگز چنين نيست. حقيقت امر اين  و سرانجام آن باشند رازق مى

است كه افرادى آمدند و برنامه و قوانينى را براى مردم تدوين كردند كه خداوند به آن 
فرمان نداده بود و آنان هرگز مجوز چنين كارى را نداشتند و مردم نيز تابع و پيرو آن 

را شريك خدا قرار دادند. يعنى پذيرش فرمان و قوانين  گونه آن افراد قوانين شدند و اين
محسوب  »شريك قرار دادن براى خدا«ى غير خدا و عمل كردن بر اساس آن،  و برنامه

ها  ى آن هستند و خداوند درباره »مشرك«شود و كسانى كه دچار چنين امرى شوند  مى
ين كه چرا قبل از آمدن فرمايد: چنين افرادى مستحق نابودى هستند. اما در مورد ا مى

ها را از بين نبرده است، بايد گفت: دليل چنين امرى  پيامبرى از سوى خدا به سويشان، آن
ها باقى نگذارد و  اى براى آن ترين بهانه اين است كه خداوند متعال خواسته است كوچك
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 ها اتمام حجت كند و حقيقت را برايشان روشن كند. پس فردى را براى هدايت بر آن
ها به سويشان فرستاد تا بعد از روشن شدن حقيقت، اگر از انحراف برنگشتند و در  آن

 ها را نابود كند. قرار نگرفتند، آن بندگى خدامسير 

2( ﴿             ﴾ » .فرمانروايي تنها از آن اهللا است
فرمانروايى و  ].40[يوسف:  »ت و پرستش نكنيد.دستور داده كه جز او را عباد

ى خداوند متعال است و حاكم و فرمانروا تنها اوست. او فرمان و  قانونگذارى تنها شايسته
دستور داده است كه تنها از او فرمانبردارى شود و تنها او بندگى شود و از قانون و فرمان 

 ﴿ غير او اطاعت نشود؛ زيرا:                ﴾ 

  ].40[يوسف:  »دانند. اين، دين استوار است؛ ولي بيشتر مردم نمي«
اين تنها راه و  ].راه و روش دقيق و منظم [زندگى است] [تنها) ى خدا برنامه( اين

ت كه در آن ايس روش دقيق اطاعت و فرمانبردارى است. اين برنامه تنها برنامه
بيشتر مردم اين را ] ترين اشكال و خللى نيست؛ اما [واقعيت اين است كه كوچك

كنند همين كه خدا را به عنوان  بيشتر مردم چنين گمان مى ].كنند دانند [و درك نمى نمى
 بندگى خدا... را انجام دادند كار  خالق و صاحب و مالك خود پذيرفتند و نماز و روزه و

ه و بعد از آن مشكلى نخواهد بود كه از غير خدا اطاعت و فرمانبردارى كنند را انجام داد
 و قوانينى غير از قوانين او را بپذيرند.

پـذيرد كـه در زنـدگى     خداوند متعال تنها در صورتى اطاعت و بندگى را از انسان مى 
ا وقتـى  فرمانروا و حاكم ديگرى را قبـول نكنـد و ايـن نيـز تنهـ      -جلّ جالله  -غير از او 

صلى اهللا عليـه وسـلم باشـد.     ممكن است كه انسان پيرو و مطيع قرآن و سنّت پيامبر خدا
صـلى اهللا عليـه وسـلم زنـدگى كـرده و قـرآن را        گونه زندگى كند كه پيامبر خدا يعنى آن

صـلى اهللا عليـه وسـلم و پـس از او يـاران       كار گيرد كه آن بزرگـوار  گونه در زندگى به آن
كـار   در زنـدگى بـه   -رضوان اهللا تعالى علـيهم أجمعـين    - يشانى ا درسهى م تربيت يافته

اند. او بايد در زندگى خود و نسبت به چيزهـاى جديـدى كـه در حيـات او اتفـاق       گرفته
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افتد از رأى و نظر عالمان و مجتهدين و متخصصان دين كه با اتفاق نظر و مشورت بـه   مى
چه عالمان دين بـر   قرآن، سنّت و آن( ن سه منبعاند، اطاعت كند. اگر فردى از اي آن رسيده

(آن اتفاق نظر دارند(
24F

اطاعت و پيـروى كنـد، در حقيقـت از خداونـد متعـال اطاعـت و        )1
منحـرف   بندگى خـدا فرمانبردارى كرده است؛ در غير اين صورت چنين شخصى از مسير 

عالمان نتوانستند كه  -چون امروز هم -اى بود  شده است. اما اگر اوضاع و شرايط به گونه
گرد هم جمع شوند و در مورد مسايل روز با هم مشـورت كننـد و بـه يـك رأى و نظـر      
واحدى برسند و آن را براى مردم بيان كنند تا مردم در زندگى بر اساس آن حركت كننـد،  
در اين صورت و از روى ناچارى، مشكلى نيست كه هـر فـردى از يكـى از آن امامـان و     

پيروى كند تا زمانى كه شرايط فراهم شود و عالمـان  ) و مجتهدان مشهورامامان ( مجتهدان
ى امور جامعـه را بـه دسـت بگيرنـد و حكومـت       دين بتوانند گرد هم جمع شوند و اداره

ى خداوند متعال را به زندگى مردم باز گردانند  اسالمى را به وجود آورند و قانون و برنامه
اى انتخاب كنند. خليفـه هماننـد رئـيس     خود خليفه و شروع به اجراى آن كنند و در ميان

 جمهورى است كه پس از آن كه عالمان و متخصصين قانون خدا را از قرآن و سنّت پيامبر
ى اجرا در آورد. در واقع  صلى اهللا عليه وسلم استخراج كردند به او داده تا آن را به مرحله

 خليفه همان مسئول اجرايى در حكومت اسالمى است.  
صلى اهللا عليه وسلم و خلفاى راشـدين   اين همان چيزى است كه در زمان پيامبر خدا 

 انجام گرفته است. -رضوان اهللا تعالى عليهم أجمعين  -
ى جامعـه   صلى اهللا عليه وسلم و خلفاى راشدين، قانون و برنامـه  در زمان پيامبر خدا 

روشـى بـود كـه يـاران آن      صـلى اهللا عليـه وسـلم و    همان قرآن و راه و روش پيامبر خدا
هـر اتفـاق   ) بعـد از خلفـاى راشـدين   ( هـا  كردند. بعد از آن بزرگوار بر اساس آن عمل مى
شدند و بر امرى اتفاق  داد، افراد متخصص و عالم جمع مى جديدى كه در جامعه روى مى

                                           
 شود. به چنين امرى كه تمام عالمان دين بر آن اتفاق نظر دارند، اجماع گفته مى -1
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آن كردند. بعد از اعالم فتوا بر مردم نيـز واجـب بـود كـه از      كردند و به مردم اعالم مى مى
 اطاعت كنند و بر اساس آن عمل نمايند.

جا اشاره به اين نكته نيز الزم و ضرورى است كه خداوند متعال در قرآن بيـان   در اين 
طور كه موظف به پيروى از قرآن اسـت، بـه همـان صـورت      فرموده است كه انسان همان

باشد و تنها در  مى ى او نيز موظف به پيروى از راه و روش پيامبر خدا و ياران تربيت يافته
 طور كه از آنان راضى شد. اين صورت خداوند از او راضى خواهد شد، همان

شود  صلى اهللا عليه وسلم ياد مى ى پيامبر ى مدرسه يافته البته وقتى از ياران تربيت 
نامد.  ، مى»پيروان واقعى آنان«و  »سابقين اولين«منظور كسانى است كه قرآن آنان را 

از همه پيشى گرفته و در  بندگى خدانى هستند كه در گام نهادن در مسير كسا »سابقين«
اند و در مسير  اين مسير دچار انحراف و انجام دادن اعمال زشت و گناهان بزرگ نشده

اين است كه چنين افراد  »اولين«اند. منظور از  كمال، هميشه در حال پيشرفت بوده
 آنانى كه قبل از هجرت به مدينه ايمان آورده اند. پيشتازى، قبل از ديگران مسلمان شده

جا، مسلمان  و آنانى كه در مدينه و قبل از هجرت پيامبر و يارانش به آن) مهاجرين(
باشند و  مى »سابقين اولين«. چنين افرادى )انصار(اند و به مهاجرين كمك كردند  شده

ها شده [يا  روش آنو پيرو و تابع راه و ] شوند آنان كه بعداً مسلمان شده [يا مى

﴿ قرآن آنان را ]،شوند مى       ﴾ 25(]100: بة[التوF1( .نامد. مى 

) خداوند متعال از ايـن سـه گـروه راضـى اسـت و      100توبه/( ى مذكور بر اساس آيه 
 ها آماده و مهيا كرده است. هاى بهشتى را براى آن بهشت و نعمت

باشـد و در  ) مهـاجر و انصـار  ( ر كسى تابع و پيرو ايـن دو گـروه  براساس اين آيه، اگ 
ى خود قرار دهد، خداوند از او راضى اسـت و گرنـه او    زندگى راه و روش آنان را برنامه

 پذيرد. فردى گمراه و منحرف است و خداوند متعال چيزى را از او نمى

                                           
 .ها را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبى پيمودند و كسانى كه به نيكى روش آن -1



 159 بخش سوم: مختصرى در توحيد و برخى مسايل مربوط به آن

ن توجه كنند. مسلمانان اى بسيار مهم است و مسلمانان بايد به آ چه گفته شد مسأله آن 
مانند مردم  -رضوان اهللا تعالى عليهم أجمعين  -بايد بدانند كه صحابه و ياران رسول خدا 

عــادى نيســتند و رضــايت خداونــد تنهــا در پيــروى و در پــيش گــرفتن راه و روش آن  
شود. اگر كسى تابع و پيرو آنان نشود يقينـاً فـردى جاهـل و     بزرگواران ميسر و ممكن مى

راه است و اگر اين واقعيت برايش روشن نشده باشد و اين را نداند كه حـقّ چيسـت،   گم
در اين صورت بايد دين خدا برايش روشن شود و به او گفته شود كه مسلمان بودن تنهـا  

تحقـق   -رضوان اهللا تعالى علـيهم أجمعـين   -با در پيش گرفتن راه و روش آن بزرگواران 
 يابد. مى

در اين زمينه در قرآن آمده است واقف باشد و ايـن را بدانـد كـه    چه  اگر فردى بر آن 
پيروى از راه و روش سـابقين يعنـى مهـاجرين و انصـار را، سـبب جلـب        ي قرآن مسئله

رضايت خدا و دور شدن از عذاب جهـنم بيـان كـرده اسـت؛ امـا بـا ايـن وجـود بـه آن          
ها در آيد،  ز در دشمنى با آنها، ا بزرگواران اهانت كند و به جاى پيروى از راه و روش آن

 طور قطع و يقين بايد در ايمان چنين فردى شك كرد. به
صلى اهللا عليه وسلم در قيـد حيـات    ى مطلب اين كه، تا زمانى كه پيامبر خدا خالصه 

صـلى اهللا عليـه وسـلم آن را بـراى مـردم بيـان        بود، قرآن قانون جامعه بود كه پيامبر خدا
داد و در مورد امور جديدى مانند: جنگ و صـلح،   را توضيح مىكرد و مطالب مبهمش  مى

داد، پيامبر از ميان ياران خود، مجتهدين  اقتصاد و سياست و... كه با گذشت زمان روى مى
صلى اهللا عليه  خواند و همه در حضور پيامبر خدا نظران را فرا مى و متخصصين و صاحب
رسيدند و به ايـن ترتيـب قـانون و     احد مىاى و كردند و به نتيجه وسلم با هم مشورت مى

كردنـد.   بايسـتى از آن پيـروى و اطاعـت مـى     شد كـه مسـلمانان مـى    حكمى استخراج مى
 گونه بود. پس از رحلت پيـامبر  صلى اهللا عليه وسلم اين  وضعيت جامعه در زمان حضرت

ين تفاوت كه ى اسالمى به همان شكل ادامه يافت؛ با ا ى جامعه صلى اهللا عليه وسلم برنامه
صلى اهللا عليه وسلم در ميان مسلمانان نبود. پس از ايشان بـراى ايـن كـه     ديگر پيامبر خدا
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ها را بر عهده بگيرد، همان مجتهدان و متخصصـان   فردى مسئوليت اجراى قوانين و برنامه
صلى اهللا عليه وسـلم بودنـد و    ى پيامبر نظران مسلمان كه جزو صحابه و عالمان و صاحب

ى خدا را از قـرآن اسـتخراج كننـد و بـراى      بى قادر و توانا بودند كه قانون و برنامهبه خو
ها نيز بـود، بـه عنـوان خليفـه انتخـاب       مردم بيان نمايند، از ميان خود فردى كه بهترين آن

رضى اهللا عنه نبود. اين بزرگوار رضـى اهللا عنـه    »ابوبكر صديق« كردند. اين فرد كسى جز
ى آن بزرگواران يعنـى   ى مسلمانان و نماينده ن و احكام خدا در جامعهمسئول اجراى قواني

بـود.   -رضوان اهللا تعالى عليهم أجمعـين  -مجتهدين و متخصصين و صاحبان رأى و نظر 
رضـى اهللا عنـه و    »عمر فـاروق « رضى اهللا عنه حضرت »ابوبكر صديق« پس از حضرت

علـى  « نه و پس از ايشان حضرترضى اهللا ع »عثمان ذى النورين« بعد از ايشان حضرت
نفـر   هارچنين و احكام خداوند بودند. اين رضى اهللا عنه مسئول اجراى قوا »بن ابى طالب

شوند، هر كدام پس از ديگرى از طـرف جمـع عالمـان و     ناميده مى »خلفاى راشدين« كه
متخصصين انتخاب شدند و پس از انتخاب اطاعت از هر يك از آن بزرگـواران بـر مـردم    

 اجب بود.و
ى  نظـم جامعـه   -رضوان اهللا تعـالى علـيهم أجمعـين    -پس از خالفت اين بزرگواران  

ى خداونـد   اسالمى به هم خورد و نظام ديگرى بر سر كار آمد و به تدريج قانون و برنامـه 
متعال در ميان مردم بيگانه و غريب شد و كار به جـايى رسـيد كـه امـروز بيبـيم. امـروزه       

اند كه بـه جـاى قـانون و     ز برنامه و قانون خداوند متعال فاصله گرفتهمسلمانان به حدى ا
ى اروپا و امريكـا و... را در   ى غير او يعنى قانون و برنامه ى خداوند، قانون و برنامه برنامه
كنند. در چنين وضع و شرايطى بر هر مسـلمانى واجـب اسـت، در     ى خود اجرا مى جامعه

گذشته يعنى دوران خالفت اسالمى، تالش كند تـا در   حد توان، براى برگرداندن وضعيت
صـلى اهللا   ى مسلمانان تنها برنامه و قانون خدا اجرا شود و قرآن و سنّت پيامبر خدا جامعه

ى عالمان دينى نيز در اين برهه از زمـان، اتحـاد و    عليه وسلم بر جامعه حاكم شود. وظيفه
يك رأى به مردم است تا مردم از آن حكم اتفاق نظر بر مسائل مختلف و بعد از آن اعالم 
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گونه بتوانند در بهترين وجه ممكـن   اطاعت و پيروى كنند و در زندگى به كار گيرند و اين
 وند متعال را به جاى آورند.بندگى خداعبادت و اطاعت و 

ــه   آن  ــد خالص ــان ش ــه بي ــاى چ ﴿ ى معن  ﴾   ــت و ــونگى اطاع ــى چگ يعن

 وند متعال بود.فرمانبردارى از خدا

﴿ اكنــون بــه بخــش دوم يعنــى بخــش     ﴾ پــردازيم؛ بخــش  مــى

 درخواست كمك از خدا و قبول او به عنوان تنها فريادرس و پشتيبان.
 توضيح مطلب اين كه: 
ى آن تنها خداونـد متعـال    افتد، انجام دهنده گفتيم، هر چيزى كه در اين دنيا اتفاق مى 

. وقتى سبب آماده ستا هر كارى اسبابى را تعيين كردهداوند متعال نيز براى انجام است. خ
دهد؛ اما اگر سبب آماده نباشـد يـا    باشد و خداوند نيز اراده كند، آن امر و آن كار روى مى

خداوند متعال اراده نكند، آن كار هرگز اتفاق نخواهد افتاد؛ مثالً: اگر آتش باشد و خداوند 
گيرد در غير اين صورت با وجود بـودن   چيزى بسوزد، عمل سوختن انجام مىبخواهد كه 

گيرد. بنابراين، اگر انسـان بـا    سوزد و عمل سوختن هرگز انجام نمى آتش هيچ چيزى نمى
قرار گيرد هرگـز حاضـر نيسـت در زنـدگى كسـى يـا        بندگى خداعلم و آگاهى در مسير 

خاب كند؛ زيرا در زندگى هر چيزى را كـه  چيزى را به عنوان فريادرس و پشتيبان خود انت
كـار گيـرد    آن را بـه  ي كند سبب و وسيله يابى به آن باشد، سعى مى بخواهد و طالب دست

 خواهد آن امر انجام گيرد يا انجام نگيرد و بس. سپس از خداوند متعال مى
بنابراين بر انسان مسلمان واجب است براى انجام يا عدم انجـام هـر كـارى، نخسـت      

داند تنها سبب براى انجام يـك امـر كـافى     سبب آن را به كار بگيرد و پس از آن، چون مى
نيست، به خدا توكل كند و از او طلب كمك و يارى نمايد؛ مثالً: فـردى كـه بيمـار اسـت     
بايد به دكتر مراجعه كند و دارو بگيرد و در زمان مصرف داروها متوجه خداونـد باشـد و   

ى به پزشـك بـود و سـپس     چه بر من واجب بود مراجعه ام آن بودىبگويد: خدايا! براى به
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دانم كه براى شفايم ايـن بـه    ى دارو. خدايا! من اين كار را انجام دادم و اين را هم مى تهيه
تنهايى كافى نيست و اگر ذات تو اراده نكند اين داروها مؤثر نخواهند بـود و هرگـز شـفا    

در داروها تأثير گذاشته و مرا شفا بدهى. يـا مـثالً:   خواهم كه  نخواهم يافت؛ پس از تو مى
ى خود را انجام داده است؛ اما  خورد. او با خوردن غذا وظيفه رود و غذا مى فرد گرسنه مى

هنگام خوردن بايد چنين معتقد باشد كه براى سير شدن؛ خوردن غذا كـافى نيسـت بلكـه    
گويد:  شود و مى ه خداوند مىاراده و خواست خداوند نيز الزم وضرورى است؛ پس متوج

ى خود را انجام دادم و در اين زمينه غذا تهيه كرده و آن  خدايا! من براى سير شدن وظيفه
خواهم مرا سير كنى و اين غذا را سبب سير شدن من قرار دهى.  را خوردم، حال از تو مى

لَّـه الـرحمنِ   بِسـمِ ال « گويد: بر اين اساس است كه فرد مسلمان در آغاز خوردن غذا مى
 .»الرحيمِ

داند كه خوردن غذا براى اين است كـه نفـع و خيـرى بـه      انسان مسلمان به خوبى مى 
داند كه جلب چنين سود و دفـع   دست آورد و بيمارى و مشكالتش را برطرف كند. او مى

ى خداوند ميسـر اسـت و خداونـد بـراى هـر كـدام اسـباب و         چنان مشكلى تنها با اراده
ى تعيين كرده است؛ مثالً: غذا سبب سير شدن و دفـع گرسـنگى اسـت و انسـان بـا      وسايل

كنـد و از او   خوردن آن، تنها سبب سير شدن را فراهم كـرده و بعـد بـر خـدا توكـل مـى      
بـه يـاد خداونـد     ،»بِسمِ اللَّه الرحمنِ الـرحيمِ « خواهد كه او را سير كند. انسان با گفتن مى
ى مشـكالت ذات اوسـت؛ پـس     ى امكانات و دفع كننده ها جلب كنندهافتد و اين كه تن مى

همين چيزى است كه بيـان شـد.    »توكل« طلبد. معناى واقعى در اين زمينه از او كمك مى
آن  »توكـل « را درك كنـد.  »توكـل « گونـه معنـاى   بر هر فرد مسلمان واجب است كه اين

گى و مسـئوليت دسـت بـردارد و    ى بند نيست كه انسان ترك وظيفه كند و از اداى وظيفه
دهـد. هرگـز چنـين     بگويد: خدا بزرگ است. خدا خودش هر كارى را بخواهد انجام مـى 

دهد و بدون فراهم شدن اسـباب، كـارى    نيست و خداوند هرگز چنين كارى را انجام نمى
خواهد انجام دهد فراهم كنـد بعـد از    كند. فرد بايد سبب يا اسباب هر كارى را كه مى نمى
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از خدا بخواهد كه آن كار را برايش انجام دهد و از او بخواهد در اسباب تأثير بگذارد.  آن
شود  وقتى غذا خورد و چنين معتقد بود و يقين داشت كه اگر خدا نخواهد هرگز سير نمى

و بعد متوجه خدا شد و از ته دل از او خواست كه تـأثيرى در غـذا بگـذارد و او را سـير     
چنين است كـه بيـان    اين »توكل« او را سير خواهد كرد. معناى واقعىكند، خداوند متعال 

 شد.
 مثال ديگر: 
اگر انسان بخواهد خداوند در آخرت به او رحم كند و از گناهانش در گـذرد و او را   

از جهنم دور و به بهشت وارد كند و از او راضى باشد، بايد نخست سبب چنـين مغفـرت   
قـرار   بندگى خـدا رگشت از انحراف و گمراهى و در مسير و رضايتى را فراهم كند و آن ب

گرفتن و انجام اعمال صالح و حركت كردن به سوى كمال است و چون ايـن بـه تنهـايى    
كافى نيست بعد از آن بايد متوجه خدا شود و دست به دعا بردارد و بگويـد: خـدايا! مـن    

رگشـتم و در مسـير   سبب مغفرت و رضايت تو را فراهم كـردم. از گمراهـى و انحـراف ب   
خـواهم كـه    ايمان به تو قرار گرفتم و شروع به انجام اعمال صالح كردم؛ بنابراين از تو مى

ببخشى و به من رحم كنى و مرا از عذاب جهنم نجات دهى و از نعمت و خوشبختى  مرا
 نصيب نكنى. آخرت و رضايت خود بى

كمك كند؛ زيرا هر مخلـوقى   گفتيم كه انسان مسلمان بايد تنها از خداوند متعال طلب 
توانند كارى انجام دهند و تنها با اراده  از مخلوقات سببى از اسباب هستند و به تنهايى نمى

گيرد و بعـد از آن، از   گيرد. فرد سبب را به كار مى و خواست خداست كه كارى انجام مى
ى كـه از  افتـد و از فـرد ديگـر    كند، كسى كه در چاهى مى خداوند طلب يارى و كمك مى

ته است. كند او در حقيقت سبب را به كار گرف كند درخواست كمك مى كنار چاه عبور مى
كه آن شخص سبب بيرون آوردن كسى از چاهى باشد و دست او  خداوند چنين قرار داده

را بگيرد و او را از چاه بيرون بياورد. فردى كه در چاه افتاده است بايد هنگام درخواسـت  
باشد و يقين داشته باشد كه اگر خدا نخواهد او و هـزاران فـرد ديگـرى     كمك به ياد خدا
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توانند او را از چاه بيرون بياورند. او در هنگام درخواست كمك از كسى، بـر   چون او نمى
گويد: خدايا!  خواهد كه او را كمك كند و با زبان حال مى كند و از او مى خدا نيز توكل مى

اين فرد خواستم كه مرا از چاه بيرون بياورد پس تو نيز مرا  من سبب را به كار گرفتم و از
 كمك كن و در كمك اين شخص تأثير بگذار تا او بتواند مرا از چاه بيرون بياورد.

چه گفته شد، چون هر مخلـوقى فقـط سـبب اسـت و خـود بـه تنهـايى نيـز          بنابه آن 
كارى را كه اراده كند انجام تواند هر  تواند كارى انجام دهد و اين تنها خداست كه مى نمى

دهد پس هرگز شايسته و عاقالنه نيست كه انسان از غير خدا طلب كمك كنـد. در قـرآن   
آيات بسيارى وجود دارند كه به اين مطلـب اشـاره دارنـد و انسـان را متوجـه ايـن نكتـه        

كـس و هـيچ چيـز     كنند كه بايد تنها از خداوند متعال طلب كمك كرد و اين كـه هـيچ   مى
رى غير از خدا وجود ندارد كه انسان از او تقاضاى كمك نمايد و او بتواند بـه انسـان   ديگ

 كمك كند:

﴿             ﴾ »خوانم (و  بگو: تنها پروردگارم را مي

خطاب به  خداوند ].20[الجن:  »دهم. كس را شريكش قرار نمي كنم) و هيچ عبادتش مي
فرمايد: بگو من  ى ديگرى كه بخواهد پيرو و مطيع پيامبر باشد، مى پيامبر خود و هر بنده

دعا يعنى درخواست جلب نفع و دفع  -كنم.  درخواست مى] فقط از پروردگارم [چيزى را
كنم و كس ديگرى را در اين زمينه  تنها از پروردگارم طلب كمك مى] من [بگو: -ضرر.

 دهم. نمىشريك او قرار 
آيه به اين مطلب اشاره دارد كه: اگر انسان از غير خدا طلب كمك كند، آن را شـريك   

(قرار داده است -جلّ جالله  -او
26F
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كارگيرى اسباب براى انجام امورى است كه در حقيقت اسباب آن  ه اهللا استفاده و بهرحم منظور استاد -1

كار نيستند؛ مثالً: درخواست كمك از روح يكى از بندگان صالح خدا به منظور جلـب نفـع يـا دفـع     
ى درخواست از روح يكى از بنـدگان صـالح خـدا و بـه فريـاد خوانـدن آن بـا         ضرر و... البته مسئله

با وجود اشتراك اين دو امر در جلـب   -خواست دعاى خير از يكى از بندگان صالح خدا ى در مسئله
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جا ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه چه تفـاوتى بـين ايـن دو درخواسـت      در اين 
و فردى روح يكـى   او را از چاه بيرون بياورد -مثالً: -وجود دارد؛ فردى از كسى بخواهد 

از بندگان صالح خدا را به فرياد بخواند و از او بخواهد كـه بـرايش كـارى انجـام دهـد؟      
ممكن است كسى چنين تصور كند كه وقتى فردى روح يكى از بندگان صالح خـدا را بـه   

ى صالح خدا! درست همانند اين است كه به  گويد: يا روح فالن بنده خواند و مى فرياد مى
چرا در مورد بيرون ] اى بگويد كه او را از چاه بيرون بياورد. پس [به گمان او شخص زنده

ى صالح خدا گناه و  آوردن از چاه گناه نيست ولى در مورد طلب كمك از روح فالن بنده
 شود؟ شرك محسوب مى

 جواب: 
جواب اين است كه خداوند متعال خود روشن كرده اسـت كـه بيـرون آوردن فـردى      

گر از چاه سبب است. آن فرد سبب است و خداونـد اصـل كـار كـه همـان      توسط فرد دي
ى  گذارد. اما هرگز روح فالن بنده دهد و در سبب تأثير مى بيرون آوردن است را انجام مى

صالح خود را سبب دفع ضرر و زيان از كسى يا جلب سود و خير قرار نداده است. نه در 
صـلى اهللا   در هيچ حديث صحيح پيـامبر خـدا   قرآن و نه در هيچ كتاب ديگر آسمانى و نه

عليه وسلم چنين مطلبى بيان نشده است. عالوه بر اين آيـات و احاديـث بسـيارى چنـين     
كنند كه درخواست كمك از  دانند و به اين هم اشاره مى كارى را اصالً جايز و درست نمى

                                                                                                             
ى درخواست دعا كه در آيات متعدد به آن  ى كامالً متفاوت هستند. مسئله دو مسئله -نفع و دفع ضرر

چون درخواست فرزندان حضرت يعقوب از پدرشان يا دسـتور بـه پيامبرصـلى     اشاره شده است؛ هم
اى جايز است و انجام چنين كارى بـر هـر    وسلم براى طلب استغفار براى مؤمنين و... مسئله اهللا عليه

فرد مسلمان واجب است. به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه در قرآن دعا به عنـوان يكـى از اسـباب    
مغفرت معرفى شده است؛ اما درخواست كمك از روح يكى از بندگان صالح خدا نه تنها بـه عنـوان   

 انـد. بـراى آگـاهى بيشـتر بـه نوارهـاى       ب معرفى نشده بلكه آيات بسيارى نيـز آن را منـع كـرده   سب
 استادرحمه اهللا مراجعه شود.» توحيد« ى و جزوه» عقيده« ،»مناظره«
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بـين خـود و خـداى    غير خدا و قرار دادن غير خدا به عنوان فريادرس يا به عنوان واسطه 
چه گفته شد به اين معنى نيست كه انجام دادن چنـين كـارى از    خود، شرك است. البته آن

ها شده اسـت. هرگـز    سوى مسلمانان، در گذشته يا در حال حاضر، سبب مشرك شدن آن
چنين نيست؛ زيرا مردم از اين جهت كه حقّ و واقعيت مطلـب درسـت و دقيـق برايشـان     

هرگز به مسـلمان اطـالق    »مشرك و غير مسلمان« ى ورند و كلمهروشن نشده است، معذ
دهد و دلـش بـه    شود؛ اما با اين وجود از هر فرد مسلمانى كه چنين كارى را انجام مى نمى

ى واقعى خدا باشـد،   خواهد بنده سوزد و مى حال و وضعيت خود [به ويژه در قيامت [مى
ممكن برگردد و از طلب كمك از غيـر  ترين فرصت  خواهيم در اسرع وقت و در كوتاه مى

خدا دست بردارد؛ زيرا پس از روشن شدن مطلب هرگز جايز نيست چنين كارى را انجام 
پـذيرد. او   دهد و اگر پس از اين باز هم اين كار را انجام دهد، خداونـد متعـال از او نمـى   
ذاب خـدا  بايد اين را بداند كه اگر قبل از روشن شدن مطلب و واقعيت دچار خشم و عـ 

نشده است و خدا از تقصيرات و گناه او گذشت كرده است، بعد از روشن شـدن مطلـب   
(دارد گونه نيست و خداوند هرگز او را معذور نمى ديگر اين

27F
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رحمـه اهللا در جاهـاى ديگـر بـه آن      جا الزم به تذكر و بيان است و استاد بزرگوار اى كه در اين نكته -1

فرماينـد: اسـباب امـور از     ى شناخت سبب و اسباب امور اسـت. ايشـان مـى    لهاشاره كرده است مسئ
 هاى زير قابل شناسايى است: راه
صلى اهللا عليه وسلم؛ مثالً: خداوند متعال در كتابش توبه  . بيان آن در كتاب خدا يا سنّت پيامبر خدا1

كه همان سبب اسـت از  را سبب بخشش گناهان معرفى كرده است. پس انسان گناهكار با توبه كردن 
 ... كند. و خداوند طلب بخشش مى

. تجربه و علم؛ مثالً: از طريق تجربه و علم ثابت شده است كه فالن دارو براى فالن بيمـارى مفيـد   2
خواهد كـه   كند. يعنى از او مى كند و سپس بر خدا توكل مى است پس فرد بيمار آن دارو را فراهم مى

 و او را شفا دهد. براى اطالع و آگاهى بيشتر در ايـن زمينـه بـه نوارهـاى    در آن دارو تأثير قرار دهد 
 استاد مراجعه شود.» عقيده«
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چه  جا الزم و ضرورى است اين كه: منظور از آن ى بسيار مهمى كه بيانش در اين نكته 
ايـن   )،دن روح بندگان صالح خدا گنـاه اسـت  واسطه قرار دادن و به فرياد خوان( گفته شد

نيست كه بندگان صالح خدا اعم از پيامبران، فرشتگان و اولياى صالح كه از طرف مردم به 
ها و مخلوقـات   شوند، انسان شوند و بين مردم و خدا واسطه قرار داده مى فرياد خوانده مى

معناى اهانـت بـه آنـان اسـت.     ها را به عنوان واسطه قرار ندادن به  كم ارزشى هستند و آن
توانـد بـه يكـى از     معاذ اهللا. كسى كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد نه تنهـا نمـى  

تحقير به آنان بنگـرد،   ي بندگان صالح خدا كمترين اهانتى بكند يا خداى نخواسته به ديده
سـت داشـته   شود كه پيامبران خدا را از خود بيشـتر دو  بلكه تنها زمانى مؤمن محسوب مى

اى كـه   اش از آنان پيروى كند و جان و مالش را در راه تعالى برنامه باشد و در تمام زندگى
اند فدا كند. احترام و ارزش نهادن واقعى به آن بزرگواران تنها در صورتى است  آنان آورده

خـود  ى  هـا را بنـده   گونه نگاه كند كه خدا بيان كرده است. خداوند آن كه انسان به آنان آن
هـا را بـراى واسـطه بـودن بـين خـود و        معرفى كرده است نه فريادرس مردم. خداوند آن

اند تا به مردم بگويند و برايشان تبيـين كننـد    ها براى اين آمده بندگانش نفرستاده است. آن
كه تنها خداوند متعال فريادرس واقعى است. احترام و ارزش نهادن به آنان به اين صورت 

ى آنان باشد و از آنان پيروى كند و اين را بداند كه اگـر   تابع و پيرو برنامهاست كه انسان 
بايستى ايـن   كند. انسان نمى انسان از آنان پيروى نكند خداوند متعال هرگز به او رحم نمى

بزرگواران را به ناحق فريادرس خود قرار دهد و كارى را انجام دهد كه پيامبران بـراى از  
 ند.ا بين بردن آن آمده

                                                                                                             
درخواست كمك از روح يكى از بندگان صالح خدا و سبب قرار دادن آن بـه منظـور نزديـك كـردن     

آمـده و  هاى ذكر شده شده باشد. چنين چيزى نه در كتاب و سـنّت   انسان به خدا، بايد از يكى از راه
ى بشرى ثابت شده است. اين كه فردى يك بار يـا دوبـار بـا درخواسـت از      نه از روى علم و تجربه

 شفا يافته است؛ امرى تجربه شده نيست.به طور تصادفي روح يكى از صالحان 



 بندگي خدا 168

بسيارى را عقيده بر اين است كه وقتى ما از يكى از اولياى صالح خـدا طلـب كمـك     
توانـد   خوانيم، منظورمان اين نيست كه او خود به تنهـايى مـى   كنيم و او را به فرياد مى مى

گويند: ما معتقديم كه تنها خداونـد متعـال قـادر بـر      كارى را انجام دهد. چنين افرادى مى
هـاى خـوبى نيسـتيم و گناهكـار      ست كه اراده كند؛ امـا چـون مـا انسـان    انجام هر كارى ا

توانيم مستقيماً با خداى خود ارتباط برقرار كنيم و با او راز و نياز كنيم؛  باشيم پس نمى مى
بنابراين مجبوريم يكى از آن بزرگان را به عنوان واسطه بين خود و خدا انتخاب كنيم و به 

چون واسطه قرار دادن  نزديك كنيم و از او چيزى بخواهيم. همى او خود را به خدا  وسيله
(فردى نزد يكى از حاكمان دنيايى

28F

1(  . 
چـه بيـان داشـتيد و     بايـد گفـت: آن  ] به چنين افرادى [كه تعدادشان هم اندك نيسـت  

شناسد. خدا  توجيهاتى كه گفتيد سخنان و توجيهات كسى است كه خدا را نشناخته و نمى
فرمايد: هيچ چيزِ انسان بر مـن پوشـيده نيسـت. خـدا آن ذاتـى       خود مىآن ذاتى است كه 

كنـد آگـاه    فرمايد: من از هر خيالى كه به ذهن انسان و بـه دل او خطـور مـى    است كه مى
اهل هوا و هوس و آرزوهاى نفسانى نيست و ] هستم و خبر دارم. خدايى كه [چون انسان

نياز به واسـطه و پـارتى داشـته باشـد، چـه       دهد تا هرگز كار ناحق و كار نابجا انجام نمى
واسطه قرار دهـد. او   -جلّ جالله  -رود كه انسان كسى را بين خود و او  نيازى به اين مى

تر است و از احوال هر فردى هم با خبر و آگاه اسـت و هـر    از همه كس به انسان نزديك
نـد حتمـاً بـه فريـادش     كسى كه صادقانه و با اخالص به او پناه ببرد و از او طلب كمك ك

گونـه كـه او    رسد و به او كمك خواهد كرد. اگر به خير و مصلحت او باشـد حتمـاً آن   مى
اى بهتـر   كند. اگر به خير و مصلحت او نباشد به گونه خواسته است نيازش را بر آورده مى

 خواهد با او برخورد خواهد كرد. چه او مى از آن
دليل ايـن كـه   ] به واسطه و پارتى نيز بايد گفت:[در مورد مثال حاكم و رعيت و نياز  

شوند اين است كـه   مردم براى رفتن نزد حاكم به واسطه نياز دارند و دست به دامن آن مى

                                           
 گويند اما حال و وضعيتشان بيانگر چنين مطلبى است. هر چند مردم چنين تشبيهى را با زبان قال نمى -1
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داند و آگاهى ندارد كه مردم در چه وضـعيتى بـه    حاكم بر خالف خدا، انسان است و نمى
انـد و   هايى شـده  مصيبت برند، و چه مشكالتى دامنگيرشان شده است و گرفتار چه سر مى

دهد هر كس به مالقاتش برود، وجود واسطه ضرورت  نيازشان چيست. و چون اجازه نمى
كند. يا واقعاً به طريقى از وضعيت و حال و احوال مردم با خبر است اما چـون او   پيدا مى

ى هوا و هوس و آرزوهاى نفسانى خود اسـت، دوسـت نـدارد بـه مشـكالت مـردم        بنده
اى  ها را برطرف نمايد و تنها زمانى اين كار را خواهد كـرد كـه واسـطه    د و آنرسيدگى كن

كه يكى از دوستان و آشنايان يا نزديكان اوست، نـزدش بـرود و از او درخواسـت كمـك     
 نمايد و از او بخواهد كارى انجام دهد و مشكل موجود را حل كند.

گونه فكـر كنـد و    تواند اين مسلمانى كه از حقيقت و روح نماز آگاه است، هرگز نمى 
توانم مستقيماً با خدا تماس بگيـرم و در ايـن زمينـه     تواند بگويد: من خود نمى هرگز نمى

نياز به واسطه دارم؛ زيرا نماز يعنى ارتباط مستقيم بنده با خداى خود و چيزى غير از ايـن  
در نمـاز از   نيست. نماز يعنى راز و نياز و مناجات بنده بـا خـداى خـود. انسـان مسـلمان     

كند. خداوند متعال خود نيز بـه   خواهد، مى چه كه مى خداوند متعال طلب و درخواست آن
روز بيايد و مستقيماً چند بار با او ارتباط برقرار كنـد و   انسان دستور داده است تا در شبانه

ان با او صحبت كند و هر چه در دل دارد به او عرض كند و هر نيازى كه دارد با او در ميـ 
 بگذارد.

ى نزديك شدن  خود قرآن به وضوح و در جاهاى متعدد بيان كرده است كه وسيله 
ى علق  طور كه در آخرين آيه از سوره است، همان »عمل صالح« و »ايمان« به خدا تنها

﴿ فرمايد: مى       ﴾ » و سجده كن (نماز بگزار و به سوي اهللا) نزديكي
ى واقعى او باش تا بتوانى به اين  يعنى براى خدا سجده كن و بنده ].19لق: [الع »بجوي

 وسيله به او نزديك شوى و به حضورش برسى.
در بسيارى از آيات قرآن به اين مطلب اشاره شده كه اگر كسـى بـين خـود و خـداى      

د، دچار خود واسطه قرار دهد تا از اين طريق به خداوند نزديك شود و با او راز و نياز كن
شرك شده و آن فرد، آن واسطه را شريك خدا قرار داده است. به اين مطلـب نيـز اشـاره    
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شده كه اگر از آنان كه غير خدا را دوست خود قرار داده و آنـان را پشـتيبان و فريـادرس    
كنيـد؟ چنـين جـواب     دانند، اشكال بگيرى و از آنان بپرسى كه چرا اين كار را مى خود مى

ايـم   گويند: ما اين افراد را تنها به اين دليل به عنوان فريادرس خود قرار داده دهند و مى مى
فرمايـد: ايـن افـراد     كه ما را به خدا نزديك كنند. اما قرآن با قاطعيت در جـواب آنـان مـى   

 برند. دروغگو هستند و در اشتباه محض به سر مى
اثبات اين كه غيـر   پس از روشن شدن حقيقت و واقعيت، با داليل محكم و استوار و 

باشد و شايستگى چنين امـرى را نـدارد، اگـر چنـين افـرادى       از خدا كسى فريادرس نمى
هـا و بنـدگان    دست از كارشان نكشند، آنان كافرند و خداونـد متعـال در قيامـت بـين آن    

كند كه چه كسى بر حقّ و چه كسى گمراه  مخلص خود قضاوت خواهد كرد و روشن مى
 ر كسى را به جزا و سرانجام خود خواهد رساند:بوده است. و سپس ه

﴿                              

                              

 ﴾ » هان! دين و عبادت خالص (و تهي از شرك) از آنِ اهللا است. و آنان كه

كنيم مگر براي  گويند:) ما آنان را عبادت و پرستش نمي اند، (مي دوستاني جز او برگزيده
هللا در ميان آنان پيرامون گمان ا ي ما باشند و) ما را به اهللا نزديك كنند. بي  آنكه (واسطه

شك اهللا، كسي را كه دروغگو و  مواردي كه با هم اختالف دارند، داوري خواهد كرد. بي
  ].3[الزمر:  »بخشد. ناسپاس باشد، هدايت نمي

 -جـلّ جاللـه    -فرمايد: آنان كه مطيع غير خدا هستند و به غير او و در جاى ديگر مى 
داننـد و   خوانند و فريادرس خود مى خدا را به فرياد مىبرند و بندگان و مخلوقات  پناه مى

دهنـد و زمـانى كـه از ايـن كـار منـع        ها را به عنوان پشتيبان و پناهگاه خـود قـرار مـى    آن
هـا خـود    گوييم اين واسطه گويند: ما كه چنين معتقد نيستيم و نمى شوند، در جواب مى مى

ها را به عنوان شـفيع   مستقل هستند. ما اينتوانند براى ما كارى انجام دهند و  به تنهايى مى
كنـيم تـا از    ها درخواست كمك مى دهيم و از آن و واسطه بين خود و خداى خود قرار مى
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اين طريق ما را به خدا نزديك كنند. كار چنين افرادى شريك قرار دادن براى خداسـت و  
هـا و نـه در زمـين،     انخداوند از چنين كارى منزّه و مبرّا است. خداوند متعال نه در آسـم 

كسى را به عنوان واسطه بين خود و بندگان خود قرار نداده است تا از اين طريق يكـى از  
 بندگانش به او نزديك گردد:

﴿                     

                              

   ﴾  :29(]18[يونسF1(.  

كند كه: افراد و مخلوقاتى كه به فرياد خوانـده   و در جاى ديگر به اين مطلب اشاره مى 
بر نيستند تا بتوانند براى كسـى كـارى   ى غيب آگاه و با خ شوند از چيزهاى پشت پرده مى

 انجام دهند:

﴿                           ﴾ 

ها و زمين است جز خدا از غيب خبر ندارند.  چه در آسمان بگو تمام آن .)30F2(]65[النمل: 
 شوند. د كه چه موقع زنده خواهند شد و از قبرهايشان بيرون آورده مىدانن حتى نمى

ى هدايت  داند و به آن خبر داده شده است همان برنامه تنها غيبى كه انسان مى 
خداوند است كه نخست پيامبران از آن آگاه شده و سپس مردم از طريق آن بزرگواران بر 

                                           
سازند  رسانند و نه سودى عايدشان مى پرستند كه نه بديشان زيان مى اينان غير از خدا چيزهايى را مى -1

سازيد  هاى ما در نزد خدايند. بگو: آيا خدا را از وجود چيزهايى با خبر مى ها ميانجى گويند: اين و مى
راتر از آن چيزهايى است كـه  ها ندارد. خداوند منزه و ف ها و زمين سراغى از آن كه خداوند در آسمان
 دانند مشركان انبازشان مى

داننـد كـه چـه وقـت      داننـد، و نمـى   ها و زمين هستند جز خدا غيـب نمـى   بگو: كسانى كه در آسمان -2
 .شوند برانگيخته مى
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 ﴿ اند، پس: آن آگاهى يافته               ﴾  :65[النمل.[ 

 داند. غير از خدا كسى غيب نمى
فرمايد: تو براى مردم بيان كن  دهد و مى خداوند متعال در قرآن به پيامبرش دستور مى 

داشتى چيزهاى مفيد و خوب بسيارى را بـراى   دانى و اگر از غيب آگاهى مى كه غيب نمى
كردى و خود را از چيزهاى نامطلوب و ناخوشـايند و مشـكالت بسـيارى     ب مىخود كس

دانى و در نتيجه بسيارى از چيزهـاى   دادى. تو همانند هر انسان ديگر غيب نمى نجات مى
شوى. تنها چيزى  دهى و به مشكالت بسيارى نيز گرفتار مى به ظاهر خوب را از دست مى

 هدايت است كه خداوند متعال به تو داده است:ى  دانى همان برنامه كه تو از غيب مى

﴿                               

    ﴾ »و ساختم دانستم، سود بسياري براي خودم فراهم ميو اگر غيب مي

[األعراف:  »رسانم. رسيد. من براي مؤمنان تنها هشداردهنده و مژدههيچ زياني به من نمي
تنها اعالم خطر و هشدار و نيز مژده دادن و بشارت  منى  به مردم بگو كه وظيفه ].188

اند و به مسير  است. ترساندن و اعالم خطر به آنانى كه در مسير بندگى شيطان قرار گرفته
قرار  بندگى خداگردند و بشارت و مژده به آنانى است كه در مسير  ر نمىب بندگى خدا

ى تو همين  دارند و با اخالص كامل مشغول بندگى و عبادت خداوند متعال هستند. وظيفه
داند  است و بس و هيچ آگاهى و اطالعى از غيب ندارى و غيب را تنها خداوند متعال مى

 و بس.
هـا يعنـى پيـامبر خـدا      ترين آن الح خداوند حتى بزرگكدام از بندگان ص حال كه هيچ 

داند و از حال و اوضاع كسى آگاه  صلى اهللا عليه وسلم چيزى از غيب نمى حضرت محمد
نيست، چگونه از آنان طلب كمك شود و به عنوان فريـادرس و پناهگـاه و پشـتيبان قـرار     

 داده شوند؟
، بر غيـب آگـاهى نـدارد،    -رآن مگر توسط ق -پس از بيان اين كه هيچ كس غير خدا  

كند و  هر كس چنين ادعايى نسبت به خود يا نسبت به ديگرى داشته باشد، يقيناً اشتباه مى
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نامد گمـان و   چه كه او غيب مى گويد و آن اگر آگاهانه چنين ادعايى بكند مطمئناً دروغ مى
بعداً آن حادثه هم كند و  اى به دل كسى خطور مى خيالى بيش نيست؛ مثالً: رخ دادن حادثه

دانـد چيـز درسـتى     دهد. اگر آن فرد يا ديگران چنين ادعا كنند كه واقعاً غيب مى روى مى
چه تصادفاً اتفاق افتاده خيال و گمانى بوده كه به دلش خطـور كـرده اسـت و     نيست و آن

 بيند و بعد از مدتى خـوابش  بيش از اين چيز ديگرى نبوده است. يا مثالً: فردى خوابى مى
چه ديده روى خواهد داد  يابد و اين در حالى است كه هرگز مطمئن نبوده كه آن تحقق مى

بينـى   بينى امرى را بكند و بعداً پيش و به واقعيت خواهد پيوست. يا اگر فردى روزى پيش
بينى كرده است و هرگـز   او به تحقق بپيوندد، اين دانستن غيب نيست؛ چرا كه او تنها پيش

يابـد. بـه همـين خـاطر اسـت كـه خداونـد متعـال          چه گفته تحقق مى آن مطمئن نبوده كه
دانند، هيچ دليل و برهـانى ندارنـد؛ زيـرا     فرمايد: آنان كه غير خدا را فريادرس خود مى مى

فريادرس بايد خالق، مالك و صاحب قدرت باشد و نفع و ضرر در دسـت او باشـد و بـر    
د و كسى غير از خدا چنين قدرتى نـدارد.  انسان تسلط داشته و سرانجام او در دستش باش

 ترين چيز نيست.   ى كوچك نه در آسمان و نه در زمين كسى غير از خدا خالق و آفريننده
دليلى مبنى بر اين كه كسى غير از خدا شايستگى و لياقت اين را داشته باشد كه از او  

يد: چـه كسـى   فرما طلب كمك شود، در دست نيست. به همين دليل است كه خداوند مى
تر از  تر از فردى است كه غير از خدا كسانى را به فرياد بخواند كه از هر لحاظ پايين گمراه

توانند تا روز قيامـت جـواب او را بدهنـد، و اصـالً بـه فريـادش        خدا هستند و هرگز نمى
 رسند. عالوه بر اين، از فرياد و درخواست او نيز بى خبرند: نمى

﴿                          

                            ﴾ » و

خواند كه تا روز قيامت  فرياد مي  را بهتر از كسي نيست كه كساني جز اهللا كس گمراه هيچ
گويند و آنان (معبودان باطل) از دعا و درخواست ايشان  نيز درخواستش را پاسخ نمي

شوند، معبودان باطل، دشمن ايشان خواهند  و هنگامي كه مردم برانگيخته مي خبرند. بي
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قيامت چنين به  و در روز ].6 -5[األحقاف:  »بود و منكر عبادت اينها خواهند گشت.
فرياد خواسته شدگانى و آنان كه به ناحق فريادرس شناخته شده بودند، دشمنِ به فرياد 

اند، اعالم نموده و  زارى خود را از كارى كه آنان كرده شوند و بى خواهندگان خود مى
 شما كار] گويند: ها مى ايم، [و خطاب به آن گويند: ما اصالً به چنين كارى راضى نبوده مى

ايد كه از ما طلب كمك نموديد. ما اصالً اين كار را دوست  جايى كرده بيخود و بى
دانيم؛ زيرا بر  نداشتيم و شما را به آن دعوت نكرده بوديم. ما هرگز شما را از خود نمى

ايد. ما آمديم به مردم اعالم  چه شما را به سوى آن دعوت كرده بوديم عمل كرده خالف آن
شود؛ اما شما بر اساس  ز غير خدا جايز نيست و شرك محسوب مىكنيم كه طلب كمك ا

 اى بين ما و شما وجود ندارد. ى ما عمل نكرديد پس هيچ عالقه و رابطه دعوت و گفته
شايد برخى از مردم چنين تصور كنند كه منظور خداوند از به فرياد خواسـته شـدگان    

هـا را بـه فريـاد     يـر مسـلمانان آن  غ) قبـل از اسـالم  ( هايى بوده كه در آن زمـان  همان بت
طلبيدنـد و كسـانى را كـه     ها كمك مى شدند و از آن ها مى خواندند و دست به دامن آن مى

خواندند. اما اگـر   ها را به فرياد مى خداوند مشرك خوانده است افرادى هستند كه اين بت
ينه بنگريم هرگـز  با اندك اطالع و آگاهى و با انصاف به قرآن و آيات متعدد آن در اين زم

ها نبوده و نيسـت و خداونـد بـا     ها تنها بت در اين شك نخواهيم كرد كه منظور از اين آيه
هـا   چه مردم از آن كلمات و عباراتى بسيار روشن و واضح اين مطلب را بيان فرموده كه آن

آن  انـد. اصـالً   ... نبـوده  هاى سنگى و خواندند تنها بت كردند و به فرياد مى طلب كمك مى
هايى از بندگان صالحى بودند كه نزد مردم داراى مقام و موقعيـت   ها ياد بود و مجسمه بت

 و »الت« هـاى  هايى كه مشركين قريش به نام اند؛ مثالً: منظور از بت اى بوده خاص و ويژه
طلبيدند چيـزى جـز ايـن نبـوده كـه       ها را به كمك مى و... ساخته و آن »عزى« و »منات«

دند كه: فرشتگان فرزندان خداوند متعال هستند و طبيعى اسـت كـه فرزنـد    چنين معتقد بو
ها بـا زبـان حـال     هايى بكند. آن تواند از پدرش درخواست به راحتى مى )31F1(][به ويژه دختر

                                           
 مشركين چنين معتقد بودند كه فرشتگان دختران خداوند هستند. -1
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هـا و يادبودهـايى از    آيـيم و مجسـمه   گفتند: ما از دسترسى به فرشتگان ناتوانيم پس مى مى
كنـيم و   دهـيم و در اطرافشـان طـواف مـى     احترام قرار مى ها را مورد سازيم و آن ها مى آن

كنيم تا فرشتگان با اين كار متوجه ما شده و از ما راضى شـوند و   نزدشان نذر و قربانى مى
هـا درخواسـت    خـواهيم و از آن  چه مـا مـى   محبت ما در دلشان جاى گيرد و در نتيجه آن

اد گناهكار و بدبختى هستيم كه توانـايى  ؛چرا كه ما افر] ها از خداوند بخواهند كنيم، آن مى
 ].برقرارى ارتباط مستقيم با خدا را نداريم

هـا هرگـز    ى شركى بود كه آن مردم دچارش شـده بودنـد. آن   چه گفته شد خالصه آن 
ها وقتى يكـى   توانند كارى انجام دهند. آن ها خود به تنهايى مى چنين معتقد نبودند كه بت

بـه   -دند با اين اعتقاد بود كه خداوند متعال چون يكى از نامهايشنامي »عزّى« ها را از بت
يكـى از   -معـاذ اهللا   -باشد، پـس   است، كه از لحاظ معنى درست مى »أَعزّ« -ها عقيده آن

ها بايد بـا هـم تناسـب داشـته باشـد.       نام دارد؛ چون نام »عزّى« فرشتگان كه دختر اوست
 »كبرى« شود و به جنس مؤنث گفته مى »اكبر« شود طور كه به جنس مذكر گفته مى همان

 .»صغرى« و »اصغر« يا
گفتند: عيسى پسر خداست نه به اين معنى  ها مى شرك مسيحيان نيز اين چنين بود. آن 
خداوند متعـال زنـى داشـته باشـد و بـا او همبسـتر شـده و در اثـر ايـن           -معاذ اهللا  -كه 

گفتنـد و چنـين معتقـد     د. هرگز چنين نمـى همبسترى فردى به نام عيسى به دنيا آمده باش
نبودند. آنان چنين معتقد بودند كه حضرت عيسى نزد خدا داراى چنـان مقـام و مـوقعيتى    

ى بين خـود و خـداى    توانند از او درخواست كمك كنند و او را واسطه ها مى است كه آن
 خود قرار دهند.

بندگان صالح خدا را به فريـاد   فرمايد: در روز قيامت آنانى را كه برخى از خداوند مى 
پرسـيم: آيـا شـما     اند به همراه بندگان صالح خدا گرد آورده و از بندگان صالح مى خوانده

ها گفتيد: از مـا طلـب كمـك كنيـد و مـا را       بوديد كه اين بندگان را گمراه كرديد و به آن
آنان نيـز در   فريادرس و واسطه بين خود و خدايتان قرار دهيد؟ يا خودشان گمراه شدند؟
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گويند: خدايا! تو منزه و پاكى از اين كه ما چنين كارى بكنيم و اصـالً بـراى مـا     جواب مى
ايم كه اين  شايسته نيست كه اين كار را بكنيم. ما از اين افراد بيزاريم و هرگز به آنان نگفته

ـ      كار را بكنند. اصالً ما آن د و ها را دعوت كرديم كه از كسى جـز خـدا طلـب كمـك نكنن
كسى را بين خود و خدا واسطه قرار ندهند. بندگان صالح خدا، كه به فرياد خوانـده شـده   

گونه بيزارى خود را از آنان اعـالم كـرده و خـود را از گنـاه بزرگـى كـه آنـان         بودند، اين
 كنند: اند، تبرئه مى دچارش شده

﴿                       

                           ﴾ » و

گويد: آيا  مى و كند جمع مىكردند،  مىروزي كه آنان و معبوداني را كه جز اهللا عبادت 
(پروردگارا!) تو، گويند:  مى راه را گم كردند؟ شانما اين بندگان مرا گمراه كرديد يا خودش

 -17[الفرقان:  ».برگزينيمدوستاني جز تو نبود كه و روا براى ما شايسته  ؛منزّهىپاك و 
در اين آيه مشخص است كه بحث بت مطرح نيست و حتّى بحث آنانى نيست كه  ].18

اند بلكه بحث، بحث فرشتگان  ده و در نتيجه به فرياد خوانده شدهبه گمان مردم صالح بو
كه بسيار »عبدالقادر گيالنى« جا جا دارد به فرمايشى از و پيامبران و اولياء خداست. در اين

نسبت به او ظلم شده و شخصيت او به درستى شناخته نشده است، اشاره كنيم و ببينيم 
و عبادت خدا بحث كرده است. ايشان در يك  كه اين بزرگوار چگونه در مورد پرستش

اى مردم! شما به دينار « سخنرانى در بغداد كه در جمع كثيرى از مردم ايراد كردند، فرمود:
ايد. شما به صاحبان قدرت متكى هستيد. شما مال و ثروت و مقام و  و درهم پناه برده

به  .»من إِعتمدت علَيه فَهو إِهلُك كُلُّ« ايد. پس از آن فرمود: شهرت را پشتيبان خود قرار داده
هر كس غير از خدا تكيه كنى و بر او توكل كنى و او را پشتيبان خود بدانى، او را خداى 

اى و در  اى. او را فرمانروا و فريادرس و صاحب و مالك خود قرار داده خود قرار داده
داد و خطاب به چنين افرادى . سپس ادامه »اى نتيجه مرتكب شرك نسبت به خدا شده

يعنى  -ايد.  اى كسانى كه اسباب را شريك خدا قرار داده ،»يا مشرِكني بِالْأَسباب« فرمود:
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(بندگان خدا سبب هستند و خداوند متعال بندگان را سبب انجام امور قرار داده است
32F

و  )1
 .»-ايد  ها را شريك و همتاى خدا قرار داده شما آن سبب

كـرد و   هاى مختلفش بسيار به اين نكته اشاره مـى  رحمه اهللا در سخنرانى واراين بزرگ 
 داد كه تنها خدا فرمانروا و فريادرس است. مردم را به آن تذكر مى

چـون   رحمه اهللا بسيار ديگرى از مردان صالح خدا هـم   عالوه بر امام عبدالقادر گيالنى 
اى ديگر و غير صحيح شناخته  مردم به گونه امام ربانى كه يكى از داعيان راه خدا بود، نزد

 اند. شده
چه گفتـه شـد بـه ايـن معنـى       گوييم: آن كنيم و مى باز هم اين مطلب مهم را تكرار مى 

كننـد و ديگـران را بـه فريـاد      نيست كه افرادى كه اكنون از غيـر خـدا طلـب كمـك مـى     
 »مشـرك « اهسـتند. هرگـز چنـين نيسـت و مـا هرگـز مسـلمانان ر        »مشرك« خوانند مى

بـه فريـاد خوانـدن    ( دهنـد  ها انجـام مـى   گوييم: كارى كه آن دانيم؛ اما با اين وجود مى نمى
خواهيم كه اگر خواهان خوشبختى دنيـا و سـعادت    است. از آنان نيز مى »شرك«) ديگران

آخرت هستند قبل از اين كه فرصت را از دست بدهند و بميرند، دست از اين كار بكشند 
 صلى اهللا عليه وسلم برگردند. ى صحيح خدا و قرآن و سنّت پيامبر خدا امهو به سوى برن

 ى توسل مسئله

جا توضيحش ضرورت دارد اين است كه: گاه گاهى برخـى   مطلب ديگرى كه در اين 
خدايا بـه خـاطر فـالن شـخص يـا فـالن       « گويند: از مسلمانان در دعاهاى خود چنين مى

 .»كار را براى من انجام بده ... فالن پيغمبر يا فالن اولياء و

                                           
هـا را   رد اين است كه هر انسانى سبب است و خداوند انسانجا به آن توجه ك اى كه بايد در اين نكته -1

سبب انجام امور مختلف قرار داده است؛ اما اين درست نيست كه گفته شود چون هر انسـانى سـبب   
ها به عنوان واسطه بـين سـاير بنـدگان و خـدا قـرار گيرنـد؛ زيـرا         است پس جايز است برخى از آن

 خداوند چنين مطلبى را نفى كرده است.
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: اين كار و درستى يا نادرستى آن مورد اختالف علمـاء اسـت.   گويند د مياين موردر  
ى بـه   اند. برخى معتقدند كه اين مسـئله بـا مسـئله    ى علما رأى بر گناه بودن آن نداده همه

 كند و بدون اشكال است. فرياد خواندن فرق مى
بـه صـراحت   كه چنين درخواستى ماننـد مـورد قبـل،     درست است] گوييم: اما [ما مى 

شريك قرار دادن براى خدا نيست؛ اما چيزى است كه از ادب دينـى بـه دور اسـت. اگـر     
گونـه درخواسـتش    مسلمانى بخواهد مؤدبانه دعا و درخواستى از خدا بكند حقّ ندارد اين

ى زنـدگى بنـدگان    مـه را مطرح كند؛ زيرا نه در قرآن و نه در احاديث صحيح و نه در برنا
صالح خدا چنين چيزى نيامده است. از طرف ديگر، در قـرآن چنـين آمـده كـه انسـان در      

 ،»يا رحمـان « از جمله: يا كلمات و عباراتى نظير آن »يا رب« مناجات و دعاهايش بگويد:
از هـايى غيـر    و... را بكار ببرد. انسان حق ندارد عبارت »يا ودود« ،»يا غفور« ،»يا رازق«

ى صالح خـدا، بـراى خـود صـالح      كار ببرد و بايد اين را نيز بداند كه بنده ها به اين عبارت
ها و اعمال صالح او بهره ببـرد كـه پيـرو او     تواند از خوبى است و فرد ديگر تنها زمانى مى

 شود.
ى خـدا   صـلى اهللا عليـه وسـلم را بـه عنـوان بهتـرين بنـده        اين كه فردى پيامبر خـدا  
صـلى   و اين طور هم هست، اين را بايد بداند كه بهترين بنده بودنِ پيامبر خـدا شناسد  مى

ى مـردم، تنهـا    اهللا عليه وسلم و نزديكى و مقام و موقعيت ايشان به خداوند نسبت به همه
توانـد از   صلى اهللا عليه وسلم است و هر انسانى تنها وقتـى مـى    به نفع و سود خود ايشان

ايمـان   يشاناى ببرد كه به ا اهللا عليه وسلم به خداوند متعال، بهرهصلى  نزديكى آن بزرگوار
باشد؛ در غير اين صورت اگـر هـزار سـال هـم عمـر كنـد و        يشانبياورد و پيرو و مطيع ا

 هزاران هزار بار دست به دعا شود و بگويد: خدايا! بـه خـاطر پيـامبرت حضـرت محمـد     
به او رحم نخواهد كرد؛ زيرا خداوند صلى اهللا عليه وسلم به من رحم كن، خداوند هرگز 

ى خدا چنين اسـت كـه هرگـاه فـردى در      اى را قرار نداده است. برنامه متعال چنين برنامه
اش عمل صالح انجام دهـد خداونـد متعـال در     مسير ايمان به خدا قرار گيرد و در زندگى
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ش اجـازه  كند و عالوه بـر ايـن بـه پيـامبران و بنـدگان صـالح       اين صورت به او رحم مى
دهد كه برايش دعاى خير كنند. انسان تنها در اين صورت است كه خيـر و سـعادت و    مى

طور كه در اين دنيا مسلمانان و بندگان صـالح   خوشبختى را به دست خواهد آورد و همان
كنند، در قيامت نيز خداوند متعال بـه بنـدگان صـالحش اجـازه      خدا برايش دعاى خير مى

نيز جزو آنان است، دعـاى خيـر كننـد و تقاضـاى      يشانكديگر، كه اخواهد داد كه براى ي
شـود، روى   گفته مى »شفاعت« چه كه به آن بخشش نمايند و به اين صورت در قيامت آن

 خواهد داد.

 ى شفاعت مسئله

 رسد. الزم به نظر مى »شفاعت« جا نكاتى چند در مورد در اين 
ين معناست كه كسى يا چيـزى مؤيـد   به ا »شفاعت« گوييم: ى اين بحث مى در مقدمه 

كسى يا چيز ديگر شود؛ مثالً: فردى به تنهايى قادر به انجام كارى نيسـت و قـدرت آن را   
گونـه   كنـد و ايـن   گيرد و او را يارى و كمك مى ندارد؛ لذا فرد ديگرى در كنارش قرار مى

آن  »شـفيعِ « رومنـد گويند: آن فـرد ني  جا مى كند. در اين پشتيبان او شده و او را تقويت مى
شود. اگر فردى بـا فـرد    گفته مى »شفاعت« فرد ضعيف شده است. به چنين كار و كمكى

ديگرى خصومت و دشمنى داشت و خود بـه تنهـايى قـادر بـر شكسـت دادن او نشـد و       
نتوانست خود را از دست اذيت و آزار او نجات دهد و در اين صورت فرد ديگـرى او را  

شمنش را شكست دهد و از اذيت و آزار او نجات يابد، در ايـن  كمك كند و با كمك او د
شفيع شده و فرد ضعيف را شفاعت و تقويت ) فرد سوم( شود: فرد ثالث صورت گفته مى

 كرده است.
شود، هم در دنيا و هـم در قيامـت وجـود     به ترتيبى كه اكنون بيان مى »شفاعت« اين 
 دارد.
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كـم   طبق برنامه و قانون خداوند متعال كـم اگر شخصى از خوردن غذا خوددارى كند،  
رود. اين برنامه و قانونى است كه خداوند متعـال   شود و پس از مدتى از بين مى گرسنه مى

مقرّر كرده است. فردى كه در اثر گرسنگى در معرض نابودى و مـرگ قـرار   ] [از روز ازل
بـا ايـن كـار از مـرگ و      گيرد براى نجات خود به چيزى نياز دارد كه به آن پناه برده و مى

نابودى نجات يابد. نجات از مرگ در اثر گرسنگى برنامه و قانون ديگرى دارد كه خداوند 
متعال آن را قرار داده است و آن خوردن غذا و سپس توكّل كردن بـر خداسـت تـا در آن    

(تأثير بگذارد و او را سير كند
33F

1(. 
كه همـان خـوردن غـذا و بعـد      »شدنسير « اى با پناه بردن به قانون چنين فرد گرسنه 

خود قرار داده و ايـن قـانون او    »شفيع« توكل كردن بر خداست، در حقيقت اين قانون را
 كرده است و از مرگ نجات يافته است. »شفاعت« را

اگر فردى دچار گناه شد و در مسيرى غير از مسير خـدا قـرار گرفـت و خـود را بـه       
رد، در اين صورت چنين فـردى مسـتحق خشـم و    انجام اعمال زشت و ناپسند مشغول ك

خداوند قرار  »خشم و عذاب« ؛ يعنى در چارچوب قانونقرار گرفتهغضب خداوند متعال 
بيرون آمدن از اين قانون و دورى از خشم و ( گرفته است. حال براى نجات از اين مشكل

ده است پناه راه چاره اين است كه به قانون ديگرى كه خداوند خود مقرر كر) غضب خدا
به سوى خداونـد و تصـحيح عقيـده و انجـام اعمـال       »توبه و بازگشت« ببرد و آن قانون

(...اسـت  كار بردن سبب كه همان توبه وه صالح است؛ يعنى ب
34F

. وقتـى فـرد گناهكـار بـه     )2
  شود و اسباب را بـه  كند و مشغول انجام اعمال صالح مى گردد و توبه مى سوى خدا بر مى

اسـت او را از   »بخشـش گناهـان  « انون ديگر خداوند متعال كه همان قـانون برد، ق كار مى
كنـد؛   دهد و در اين زمينه او را پشتيبانى و حمايـت مـى   خشم و عذاب خداوند نجات مى

                                           
 قبالً به طور مفصل به اين مطلب اشاره شده است. -1
اى قرار داده است يعنى هـر   اى قانون ويژه خداوند متعال براى انجام هر عملى و روى دادن هر حادثه -2

 اى اسباب و مسببات خاص خود را دارد. عملى و هر حادثه
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كنـد تـا او را از    مـى  »شـفاعت « آن فرد شده و نزد خدا براى او »شفيع« يعنى اين قانون،
 .عذاب خدا كه قانون ديگر خداست نجات دهد

عـذاب  « ى است در دايره »اسباب« كه يكى از »انجام گناه« تر اين كه: فردى با واضح 
كـه   »توبه و بازگشت و انجام اعمال صالح« كه يكى از قوانين است قرار گرفته و با »خدا
خداونـد كـه يكـى ديگـر از      »بخشش و عفـو « ى هستند خود را در دايره »اسباب« جزو

او شـده و او را از   »شـفيع « ،»بخشـش و عفـو  « پس قانوندهد.  قوانين خداست قرار مى
 كرده است. »شفاعت« نجات داده و در حقيقت او را »عذاب« قانون
اى و در هـر وضـعيت و شـرايطى دو قـانون كـه       به همين ترتيب در هر كار و حادثه 

 برد مانند باشند مطرح و موجود است كه يكى به انسان هجوم مى قوانين خداوند متعال مى
قانون بيمارى؛ وقتى كه مسايل بهداشتى رعايت نشود و ديگرى پشـتيبان و پنـاه و نجـات    

ـ  دهنده كـار بـردن دارو و خـوردن آن و    ه ى انسان است مانند قانون مراجعه به پزشك و ب
 توكل بر خدا.

انسان موظف است براى محفوظ ماندن از نابودى و هالكت، هم در دنيا و هم در  
ها را  ينى كه خداوند متعال براى نجات او قرار داده است پناه برده و آنقيامت، به آن قوان

شود كه شفاعت  چه گفته شد روشن مى شفيع و پشتيبان خود قرار دهد. پس بنا به آن
جلّ  - اونددطور كه خ ال قرار داده است؛ همانمربوط به آن قوانينى است كه خداوند متع

﴿ فرمايد: مى -جالله         ﴾  :ها مربوط  يعنى تمامى شفاعت ].44[الزمر

خود تصميم گرفته است كه فالن چيز پناه و پشتيبان فالن  -جلّ جالله  -به خداست. او 
 چيز ديگر باشد.

 كند و به سـوى خـدا بـر    شود و بعد توبه مى زمانى كه فردى دچار معصيت و گناه مى 
با قانون بخشش و رحمت و دلسوزى خود بـه او   گردد، در اين صورت خداوند متعال مى

بخشد. در چنين وضعيتى بر مؤمنان و مسـلمانان ديگـر اسـت كـه      كند و او را مى رحم مى
براى چنين فردى دعاى خير كنند و دست به دعا شده و بگويند: خـدايا! ايـن شـخص از    
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نجام اعمال مسير انحراف و گمراهى برگشته و دست از معصيت و گناه كشيده و مشغول ا
صالح است و [بنا به قوانين خودت [مستحق بخشش و غفران توست پس مـا هـم از تـو    

 خواهيم كه او را ببخشى. مى
باشـد و هـم در آخـرت و     چنين درخواست و دعايى، هم در دنيا مطرح و صحيح مى 

قيامت. خداوند متعال به بندگان صالح خود اجازه داده كه براى يكـديگر چنـين دعاهـا و    
 هايى داشته باشند. رخواستد

چه در مورد شفاعت گفته شد، همان چيزى است كه هم در قرآن بيان شـده و هـم    آن 
 در بسيارى از احاديث صحيح ذكرش آمده است.

در قرآن و احاديث صحيح چنين آمده اسـت كـه هرگـاه فـردى شايسـتگى و لياقـت        
بازگشت او به سوى خدا و  بخشش و رضايت خدا را داشت [كه چنين امرى نيز با توبه و

، خداوند متعال هم در دنيـا و هـم در قيامـت بـه بنـدگان      ]انجام اعمال صالح ميسر است
دهد تا براى او دعاى خير بكنند. خداوند در ميان بندگان صالح خود  صالح خود اجازه مى

و به ويژه به حضرت محمـد بـن عبـداهللا خـاتم      -عليهم السالم -خصوص به پيامبران ه ب
دهد كه براى بندگان صالح ديگر دعاى خير كنند و  صلى اهللا عليه وسلم اجازه مى  يامبرانپ

نمايند. يعنى پس از اين كه خداوند معين كرد كه چه كسى شايسـته   »شفاعت« ها براى آن
صـلى اهللا عليـه وسـلم      چه مقام و موقعيتى است، به آن بزرگواران به ويژه خاتم پيـامبران 

گونه دوستى و محبت  فالن شخص دعاى خير كنند و اين -مثالً: -براى  دهد كه اجازه مى
 خود را نسبت به او ابراز نمايند.

 شفاعت غير ممكن و شفاعت ممكن
جـا بـه بيـان نـوع      بهتر و بيشتر روشن شود، در ايـن  »شفاعت« ى براى اين كه مسئله 

ممكـن و بعيـد اسـت و    پردازيم كه انجام آن از ديدگاه قرآن غير  مى »شفاعت« ديگرى از
اگر فرد يا افرادى به آن معتقد باشند، براى خدا شريك قرار داده و در نتيجه از رحمت او 

 شوند. محروم مى -جلّ جالله  -
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در دنيا چنين مرسوم است كه متخلفين از قوانين موجود در جامعه بازداشت و سـپس   
كيل مدافعى را گرفته تا او دادگاهى شوند. مجرمى كه دچار جرم شده، براى نجات خود و

كند فرد مجرم و جـرم   را كمك كند و نجات دهد. وكيل مدافع نزد قاضى رفته و سعى مى
اى جلوه دهد كه از محكوميت و مجازات نجات يابد. اگر در اين كار موفـق   او را به گونه

مـن  شود و آن اين كه دست بـه دا  شد چه بهتر، در غير اين صورت از راه ديگرى وارد مى
شود تا آن واسطه از هر طريـق ممكـن قاضـى را راضـى كنـد و مجـرم را        يك واسطه مى

 نجات دهد.
گناه است؛ اما قاضـى   آيد كه كسى واقعاً مجرم نيست و بى البته گاه گاهى نيز پيش مى 
اسـت، او را مجـرم    »جاهـل « ، يعنـى چـون  »علم محيط بر اوضاع و احوال ندارد« چون

گناهى مجبور است  كند. چنين فرد بى ان يا... را برايش صادر مىكند و حكم زند معرفى مى
براى نجات خود دست به دامن حامى و پشتيبان و وكيل مدافعى شـود تـا از ايـن طريـق     

 گناهى او براى قاضى روشن شود و نجات يابد. واقعيت امر و بى
ا و هـوس و  تابع هـو « گناه است؛ اما چون داند كه فردى بى گاهى هم قاضى واقعاً مى 

شناسـد. در   او را مجرم مى -مثالً: تطميع يا... -خود است به هر دليلى  »آرزوهاى نفسانى
شـود تـا از آن طريـق از صـدور يـا       اى مـى  گناه دست به دامن واسطه چنين حالتى فرد بى

هـاى جـاهلى چنـين     ها و محاكم دنيايى و حكومت اجراى حكم جلوگيرى كند. در دادگاه
 خورد. ه چشم مىچيزهايى زياد ب

گونـه اسـت و در    حال به خاطر اين كه مردم چنين فكر نكنند كه دادگاه خدا نيز ايـن  
جا نيز چنين چيزهايى مطرح است، قرآن در بسـيارى از آيـات بـه ايـن مطلـب اشـاره        آن
كند كه در دادگاه خداوند نه پشتيبان و نه وكيـل مـدافعى وجـود دارد و نـه نيـازى بـه        مى

ى هست؛ زيرا حاكم آن روز تنها خداست و هيچ چيز بر ذات خداوند متعال واسطه و پارت
گونـه   جا اين پوشيده نيست؛ يعنى خداوند علم محيط بر همه چيز و همه كس دارد. در آن

نيست كه فرد مجرم، غير مجرم و غير مجرم، مجرم و گناهكار شناخته شود و عليه يكى و 
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يگـر خداونـد متعـال تـابع هـوا و هـوس و       به نفع ديگرى حكم صادر شـود. از طـرف د  
مطرح نيست تا فرد  -جلّ جالله  -آرزوهاى نفسانى نيست و اصالً چنين مسائلى براى او 

 گناهى را مجرم و مجرمى را بى گناه بشناسد. بى
دانند، خداوند متعـال خـود،    چه فرشتگان و بندگان صالح خدا مى عالوه بر اين، هر آن 

آگاه كرده است؛ پس ديگر نيازى نيست كه كسى نزد خدا برود و او ها را از آن مطالب  آن
را از واقعيت امر يا مسايل ديگر آگاه كند تا مبادا حكمى به ناحق صادر شود. واقعيت امـر  
اين است كه نه چيزى بر خداوند متعال پوشيده است كه نياز به روشن كردن داشته باشـد  

هوا و آرزوهاى نفسانى است كه كار نابجا و حكمى  تابع -معاذ اهللا  -و نه خداوند متعال 
گرى  فرمايد: در دادگاه خداوند جاى واسطه به ناحق صادر كند. به همين دليل است كه مى

هـاى دنيـايى مطـرح     چه در دادگاه جا از آن رود و در آن نيست و نيازى به وكيل مدافع نمى
ت كه خود در دنيـا انجـام داده   جا هر فردى در گرو اعمالى اس است، خبرى نيست. در آن

جـا هـر فـردى بـه      گـردد. در آن  شود و حكم صادر مى ها محاكمه مى است و بر اساس آن
 شود و جوابگوى اعمال و كردار خود است: تنهايى در دادگاه حاضر مى

﴿          ﴾  :در روز ) انىهر انس( هر كدام از آنان« ].95[مريم

 . »گيرد قيامت به تنهايى در حضور خدا قرار مى
در دادگاه خداوند متعال، هر فردى بر اساس ايمان و عمل صالح يا بر اسـاس كفـر و    

جا هـر فـردى بـه تنهـايى در      شود. در آن اعمال زشتى كه در دنيا داشته است، محاكمه مى
شود و هر كس در گرو  ؤاخذه نمىشود و كسى به خاطر اعمال ديگران م دادگاه حاضر مى

 ترين ظلمى نخواهد شد: اعمال خود است و در اين زمينه به كسى كوچك
﴿                     ﴾ » آن روز به

  ].54 [يس: »رسيد. سزاي اعمالتان مي شود و تنها به كس هيچ ستمي نمي هيچ
پس از اتمام دادگاهى و پس از اين كه هر كس بـر اسـاس اعمـالش محاكمـه شـد و       

سرانجامش مشخص شد، و پس از آن كه درجات و جايگاه هر فرد در بهشـت يـا جهـنم    
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بر همگان مشخص شد و بندگان صالح خداوند فهميدند كه هر فردى مستحق چه مقـام و  
، خداوند متعـال  -گيرد اعمال او صورت مى كه اين هم بر اساس درجات -موقعيتى است 

دهد كه هر فرد صالحى بر اساس مقام و موقعيتى كه دارد بـراى ديگـران دعـاى     اجازه مى
تواند لـب   او كسى نمى ي فرمايد كه بدون اذن و اجازه خير كند. از طرف ديگر خداوند مى

م را بـه دادگـاه   به سخن بگشايد. حتّى فرشتگان كه مأمور خداونـد متعـال هسـتند و مـرد    
ى سـخنى بـه    ترين سخنى بگويند. اگر قرار باشد اجازه توانند كوچك كنند، نمى احضار مى

شـود بـراى كـافران درخواسـت لعنـت و       كسى داده شود تنها اين است كه اجازه داده مى
عذاب خداوند و دورى از رحمت و براى مؤمنان درخواست پاداش و جزاى متناسـب بـا   

 ها، شود. وضعيت و احوال آن
ى كفر و اعمال زشتى كه در دنيا انجام داده است مورد لعنـت قـرار    فرد كافر به اندازه 
ى ايمان و اعمال صالحى كه در دنيا انجام داده اسـت، از   گيرد و فرد مؤمن نيز به اندازه مى

 شود. نه بيشتر و نه كمتر. مند مى دعاى خير بهره
ود دارد و خداونـد متعـال بـه آن اجـازه     اين همان شفاعتى است كـه در قيامـت وجـ    
دهد. اما شفاعتى غير از اين، كه در آن نيازى به وكيل مدافع و واسـطه باشـد، نـه تنهـا      مى

وجود ندارد و قرآن به وجود آن اشاره نكرده است؛ بلكه بر اساس قرآن هـر كـس بـه آن    
 ]اديـث صـحيح  است. بر اساس آيات قرآن [و اح »گمراه« و »مشرك« اعتقاد داشته باشد

صلى اهللا عليـه وسـلم و سـاير بنـدگان      پيامبر خدا »شفاعت« تنها كسى يا كسانى مشمول
شوند كه خود را از چنين اعتقاد و تفكرى نجات داده و هرگـز چنـين فكـر     صالح خدا مى

 -ى او  ها خواهد رسيد. هر فردى موظف است به خدا و برنامه نكنند كه كسى به فرياد آن
بندگى  ي يمان داشته و مشغول انجام اعمال صالح و اداى مسئوليت و وظيفها -جلّ جالله 

ى خود را به نحو احسن انجام داد و به خداونـد متعـال    خود باشد. وقتى هر فردى وظيفه
كه خود بداند، بندگان صالح خـدا   توكّل كرد و به او اميدوار بود، در اين صورت بدون اين

قرار نگيرد و چنين تصـور   بندگى خداگر در مسير صحيح كنند. اما ا برايش دعاى خير مى
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هـا در   گيـرد و آن  كند كه بدون ايمان و عمل صالح مورد شفاعت بنـدگان خـدا قـرار مـى    
قيامت به فرياد او خواهند رسيد و او را از عذاب خداوند نجات خواهند داد، او در اشتباه 

 كند نخواهد رسيد. ىچه تصورش م برد و هرگز به آن محض و گمراهى به سر مى
فرمود:  ل  صلى اهللا عليه وسلم به دخترش فاطمه چنين مشهور است كه پيامبر خدا 

در فكر روز آخرت خود باش و چنين فكر نكن كه چون دختر پيامبر خدا هستى، اگر هم 
عمل صالحى نداشته باشى، او به فريادت خواهد رسيد. اين را بدان و يقين داشته باش كه 

آيـد. [و ايـن    كار و عمل صالحى انجام ندهى از دست مـن چيـزى برنمـى    خود اگر براى
 :]فرمايد مطابق همان چيزى است كه خداوند مى

﴿                    ﴾ »روز كه در  آن

ر ميانشان نخواهد بود و از (حالِ) روز پيوند خويشاوندي د شود، آن صور دميده مي
زمانى كه در شيپور دميده شد و فرمان زنده شدن  ].101[المؤمنون:  »پرسند. يكديگر نمي

جا خبرى از آن  و حضور مردم در دادگاه خدا صادر شد ديگر نَسبى در كار نيست. در آن
هم سؤال نَسب و انسابى كه در دنيا وجود داشت، نيست و در اين زمينه از كسى 

صلى  شود: فاطمه دختر محمد شود. يعنى در آن روز هر فردى تنها است و گفته نمى نمى
ى صالح خدا. هر فردى به تنهايى و با ايمان  اهللا عليه وسلم. يا فالن شخص پسر فالن بنده

چه كه  و عمل صالح خود حاضر شده و براساس آن محاكمه و محاسبه شده و به آن
يابد. بعد از اين كه جزا و پاداش فرد مشخص و معلوم شد به  مىى اوست دست  شايسته

 شود كه برايش دعاى خير كنند. بندگان صالح خدا اجازه داده مى
چه كه خداوند متعـال بـراى    اين را هم بايد بدانيم كه انسان مسلمان نبايد بيشتر از آن 
ى ايمـان و   بنا بـه درجـه   اش مقرر كرده است براى او دعاى خير كند؛ مثالً: اگر فردى بنده

اعمال صالحى كه در دنيا داشته است، در يكى از درجات پايين بهشـت قـرار گيـرد، تنهـا     
هـا   لياقت و شايستگى اين جايگاه و مقام را دارد؛ پس ساير بندگان صالح خدا [كـه بـه آن  

حق ندارند در دعاى خـود از خداونـد متعـال    ] شود ى دعاى خير و شفاعت داده مى اجازه
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طور كـه در دنيـا اگـر كسـى      اى باالتر از آن را به آن بنده ببخشد. همان بخواهند كه درجه
چيزى نخورد بر او جايز نيست كه از خدا بخواهد كه او را سير كند؛ زيرا در اين صورت 
درخواست او به اين معنى است كه خداوند به خاطر آن فرد، برنامه و قانون خود را تغيير 

وند چنين مقرر كرده است كه براى سير شدن، انسان بايد غـذا بخـورد.   دهد؛ چرا كه خدا
حال اگر فردى بدون خوردن غذا از خدا بخواهد كه او را سير كنـد، در حقيقـت از خـدا    

ى جهان را تغيير دهد. انسانى هم كه ايمـان و عمـل صـالح     خواسته است كه نظم و برنامه
از فـرد ديگـرى بخواهـد بـرايش از خداونـد       ندارد اگر از خدا بخواهد به او رحم كند يا

ى خـود   درخواست بخشش و غفران نمايد، در حقيقت از خداوند خواسته است تا برنامـه 
چـه او مسـتحق آن    را به خاطر او تغيير دهد. يا اگر فردى از خدا بخواهد كه بيشـتر از آن 

صـحيح  چـه درسـت و    است به او بدهد، چنين كارى غير شرعى و غير صحيح اسـت. آن 
چه مستحق اوست دعاى خير شـود. ايـن را    براى هر فردى بنا به آنباشد اين است كه  مى

چه خدا براى هر فرد مقرر كرده اسـت، بـه    نيز بايد بدانيم كه دعا هرگز چيزى بيشتر از آن
35Fرساند انسان نمى

1. 
كنـد كـه مسـتحق چـه مقـام و       اين تنها خداوند متعال است كه براى انسان معين مـى  

از اين مطلب و بر اساس مقام و موقعيت افراد است كـه بنـدگان    قعيتى است. تنها پسمو
صالح خدا مجاز هستند، براى يكديگر دعاى خير و درخواست شفاعت نماينـد. در صـدر   

ى اين بندگان صالح خدا كه مجاز به شفاعت هستند پيـامبر اسـالم حضـرت محمـد      همه

                                           
)، والرتمـذي يف القـدر ٥/٢٧٧جـه أمحـد (أخر "اليـرد القـدر إال الـدعاء"در حديث صحيح وارد شده است كه   - 1

 ).٧٦٨٧)، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (٩٠)، وابن ماجه يف املقدمة (٢١٣٩(

را تغيير دهد. يعني دعا در تقدير انسان نقش دارد، بنابراين انسان نبايد  "قدر"يعني جز دعا چيز ديگري نمي تواند 
اه خدا كند، ثانيا: انسان تا اتفـاقي نيفتـاده از كجـا مـي دانـد كـه       دست از دعا بردارد و بايد هميشه دعا به درگ

چگونه برايش مقدر شده است پس ما بايد هميشه دعا كنيم و از خداوند عز و جل بخواهيم كه مـا را توفيـق   
 دهد و ما را به راه و كردارنيك هدايت نمايد.
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صـلى اهللا عليـه وسـلم بـه      اين پيامبر بزرگ خـدا  صلى اهللا عليه وسلم قرار دارد.  مصطفى
براى مـؤمنين دعـاى    -عليهم السالم  -ى مؤمنين عالقه دارد و همراه با ساير پيامبران  همه

انـد و   چه كه برايش تـالش كـرده   خواهند كه آنان را به آن كند و همگى از خدا مى خير مى
 مستحق آن هستند، برساند.

رسد پس چه نيازى بـه   چه مستحق اوست مى نسان به آن[شايد سؤال شود كه: وقتى ا 
گونه نيست  انسان بايد اين را بداند كه اين] گوييم: دارد؟ در جواب مى ... دعاى پيامبران و

كه هر فردى كه ايمان و عمل صالح داشته باشد بايد نسبت بـه جايگـاه خـود در بهشـت     
آن را فرامـوش كنـد و چنـين     مطمئن باشد و ديگر به اراده و مشيت خدا توجـه نكنـد و  

رسـانند. هرگـز چنـين     معتقد باشد كه اين ايمان و اعمال صـالح او را بـه خوشـبختى مـى    
ى غـذا   يكى تهيه:  براى سير شدن دو چيز الزم است -طور كه قبالً گفتيم:  همان -نيست. 

راى و خوردن آن و ديگرى توكل بر خدا. به همين ترتيب ايمان و عمل صالح نيز اسبابى ب
رسيدن به سعادت و خوشبختى هستند و عالوه بر اين، توكل بر خدا نيز الزم و ضـرورى  

بـه  ( ايمان و عمل صـالح  )هم كردن آن اسباباست. بر هر فردى الزم است كه بعد از فرا
درگاه خدا روى آورد و بر او توكل كند و بگويد: خدايا! من براى رسيدن به خوشبختى و 

دهم پس تو نيز در اين اسباب تـأثير بگـذار تـا بـه      الح انجام مىسعادت، ايمان و عمل ص
خوشبختى و سعادت واقعى برسم و از بدبختى و شقاوت نجات يابم. بندگان صالح خـدا  

كنند كه: خدايا! اين شـخص در   گونه شفاعت مى كنند و او را اين نيز براى او چنين دعا مى
خـواهيم كـه بـه او رحـم      داده است، از تو مىدنيا به تو ايمان داشته و اعمال صالح انجام 

 شود. گونه انجام مى كنى. دعاى خير اين
هـا را   در قرآن دعاهاى زيادى از زبان بندگان صالح خدا نقل شده و خداوند متعال آن 

ى ايـن   گونه براى يكديگر دعـا كننـد. روح و محتـواى همـه     بيان كرده است تا مؤمنان آن
ها را به  يد نخست و قبل از هر كارى اسباب را آماده كند و آندعاها اين است كه انسان با
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كار گيرد و پس از آن حق دارد كه دست به دعا بردارد و بگويد: خدايا! مـن سـبب فـالن    
 كار را فراهم كردم پس تو نيز در آن تأثير بگذار و آن كار را برايم انجام بده.  

اب رسيدن به سـعادت و خوشـبختى   طور كه گفتيم: ايمان و عمل صالح تنها اسب همان 
دنيا و قيامت هستند و انسان موظف است بعد از فراهم كردن آن اسباب بر خدا توكل كند 
و به او اميدوار باشد و از او بخواهد كه در آن اسباب تأثير بگذارد و او را به خوشبختى و 

 سعادت دنيا و قيامت برساند.
 :در بسيارى از آيات قرآن چنين آمده است 

﴿                       ﴾ 

اند، اند و كساني كه هجرت نموده و در راه اهللا جنگيدههمانا كساني كه ايمان آورده«

  ].218: ة[البقر »چنين كساني به رحمت اهللا اميدوارند.

فرمايد: چنين افراد مؤمنى پـس از آن همـه    خداوند مى] اين آيه خوب دقت كنيد. [در 
تالش و كوشش و هجرت، به رحمت خداوند اميدوارند؛ زيرا آن ايمـان و هجـرت و آن   

چون مثال غـذا بـدون    كوشش و تالش، همگى اسباب جلب رحمت خداوند هستند و هم
بختى و سـعادت برسـانند. انسـان اگـر     توانند انسـان را بـه خوشـ    اراده و مشيت خدا نمى

ميلياردها عمل صالح نيز انجام دهد باز هم بايد تنها بـه خداونـد اميـدوار باشـد و هرگـز      
چنين تصور نكند كه اعمال صالح به تنهايى او را به بهشـت خواهنـد بـرد. در روايتـى از     

صالح خـود بـه   هيچ كس با اعمال « صلى اهللا عليه وسلم آمده است كه فرمود: پيامبر خدا
صلى اهللا  . يارانش عرض كردند: اى پيامبر خدا! حتى شخص شما؟ پيامبر»رود بهشت نمى

بله، حتى شخص من. مگر اين كه خداوند به من رحم كند [چـرا كـه   « عليه وسلم فرمود:
اعمال صالح سبب هستند و اگر خداوند نخواهد اعمال صالح هرگز انسـان را خوشـبخت   

 .»]نخواهند كرد
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 گيرى صه و نتيجهخال

انسان بايد به اين كه تنها خداوند متعال خالق و آفريننده است، معتقد و به آن ايمان  - 
 داشته باشد.

انسان بايد چنين معتقد باشد كه تنها خداوند متعال قادر و توانا بر انجام هـر كـارى    - 
خداونـد فاعـل    باشند. يعنـى  افتد مى چه اتفاق مى ى مخلوقات سبب انجام آن است و همه

 انجام امور، و مخلوقات اسباب انجام امور هستند.  
انسان بايد چنين معتقد باشد كه تنها خداوند متعـال مالـك و صـاحب اسـت. تنهـا       - 

 كنـد و تمـام مشـكالت و موانـع را بـر      ها را فـراهم مـى   اوست كه تمام امكانات و نعمت
 دارد و سرانجام همه چيز تنها در دست اوست.  مى

 اسـت، يعنـى تنهـا او    »الـه « انسان بايد چنين معتقد باشد كه تنهـا خداونـد متعـال    - 
 وجود ندارد. »فرمانروا و فريادرسى« است. غير از او »فرمانروا و فريادرس«

﴿ با چنين اعتقاد و ايمانى است كه معناى        ﴾  تحقق

ى او  بندد كه تنها بنده اى خود پيمان بندگى و عبوديت مىى خدا با خد يابد و بنده مى
 باشد و تنها از او درخواست كمك كند.
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 عبادات

 ترين عمل صالح نماز بزرگ

﴿ در مورد معنا و مفهوم   ﴾ و گفتيم: اين جملـه بـه معنـى ايـن      ،بحث شد

ى او  اش تنهـا بنـده   وند باشد و در زنـدگى است كه انسان تنها بايد مطيع و فرمانبردار خدا
چه بيان شد  خواهيم در مورد مطلب ديگرى كه با آن باشد و براى او بندگى كند. اكنون مى

 مرتبط است، بحث كنيم و بگوييم: بزرگترين عملى كه انسـان مسـلمان بايـد انجـام دهـد     
 است.   »نماز«

ه انسـان در زنـدگى و در مسـير    به اين معنى است ك بندگى خداقبالً گفتيم: عبادت و  
اسـاس فرمـان خداونـد و     اصالح و تربيت خود و در مسير كمال و رسيدن به آن، بايد بر

ها و امكانات موجود استفاده كند. عالوه بر ايـن گفتـيم: وقتـى     طبق دستورات او از نعمت
انسان خود را شناخت و فهميد كه او مخلوقى است كه آمـادگى سـير بـه سـوى كمـال و      

هاست همه امكانـات   چه در آن ها و زمين و آن شد را دارد و اين را هم دانست كه آسمانر
انـد. در ايـن    هايى هستند كه در اختيـار او و بـه منظـور رشـد او قـرار داده شـده       و نعمت

گونـه   خواهـد شـناخت. او خـدا را ايـن     »رحمان و رحيم« صورت خدا را به عنوان ذات
هـا رحـم    ه بندگان خود مهربان است و هميشـه بـه آن  خواهد شناخت كه هميشه نسبت ب

كند و هـر مـانعى كـه     ها در مسير رشد نياز دارند برايشان فراهم مى چه آن كند و هر آن مى
چه بر هر انسان عاقلى معلوم و مشخص اسـت   دارد. آن مى كند، بر ها را تهديد مى رشد آن

حتمـاً روزى را   -جلّ جاللـه   -. او دهد اين كه خداوند متعال هرگز كار بيهوده انجام نمى
هـا و   ى اين همـه نعمـت   خواهد آورد كه در آن انسان را مورد محاكمه قرار دهد و درباره

ها استفاده كرده اسـت. پـس بـا چنـين      امكانات از او سؤال كند و بپرسد كه چگونه از آن
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سـزاى   داند؛ روزى كـه انسـان در آن جـزا و    شناختى، خداوند را صاحب روز آخرت مى
 اعمال خود را دريافت خواهد كرد.

﴿ »و« رحمان و رحيم »وقتى انسان خدا را اين گونه شناخت كه      

﴾  از اميد نسبت به اين ذات مقدس و از طرف ديگر است، درونش از يك طرف مملو

كنند  و را وادار مىشود و اين اميد و ترس ا مى -جلّ جالله  -مملو از ترس نسبت به او 

﴿ گويد: كه با اين ذات پيمان بندگى ببندد، پس مى  ﴾. 

تواند حتّـى يـك قـدم در راه و مسـير      داند بدون كمك او نمى از طرف ديگر، چون مى
كنـد و   بـرد و از او طلـب كمـك مـى     رشد و سير به سوى كمال بردارد، پس به او پناه مى

﴿ گويد: مى    ﴾ خواهد در مسير بنـدگى، او را يـارى دهـد. و     از او مى

ى درخواست كمك دچار مشكل شود و نبايد به هـر شـكل و    چون ممكن است در نحوه
قالبى كه خواست از خداوند درخواست كمك كند، خداوند متعال بـا رحمـت و مهربـانى    

ده اسـت. بـراى مـا    خود، چگونگى و قالب اين درخواست را بـراى انسـان مشـخص كـر    
ها مشخص كرده است كه چگونه از او درخواست كمك كنيم و با چه الفـاظى او را   انسان

به كمك بخوانيم. خداوند در اين زمينه بهترين قالب و بهترين الفاظ را براى انسـان قـرار   
 داده است و او را موظف كرده كه با اين الفاظ و در اين قالـب او را بخوانـد. ايـن قالـب    

 است. »مازن«

به معناى دعا و طلب كمك اسـت. يعنـى درخواسـت امكانـات و      »ةصال« يا »نماز« 

 برداشتن موانع از طرف خداوند متعال در مسير رشد و سير به سوى كمال.
وند قرار گيـرد و راه ايمـان و عمـل    بندگى خداگيرد در مسير  وقتى انسان تصميم مى 

ارد كـه از خداونـد متعـال درخواسـت كمـك و      اى جز اين ند صالح را انتخاب كند، چاره
گونـه   يارى كند. خداوند فرموده است: اى انسان! حال كه به اين نتيجه رسيدى، پـس ايـن  

 مرا بخوان و نماز بخوان.
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چون بندگى و عبادت خداوند بدون دعا و درخواسـت كمـك و يـارى از او ممكـن      
ست است؛ بنابراين اولين كارى كه ترين قالب اين درخوا نيست، و نماز نيز بهترين و كامل

هاى آسـمانى و در   است. به همين دليل در تمام كتاب »نماز« انسان مؤمن بايد انجام دهد
ى مؤمنين واجب بوده است؛ هر چند قالب آن تغييـر   زمان تمام پيامبران خدا، نماز بر همه

اوند مؤمنـان را  كرده است. بر اين اساس است كه در همان ابتداى نزول قرآن در مكه، خد
هاى واجب [دستور داده است. البتـه نـه بـه آن     [بر خالف ساير عبادت »نماز« به خواندن

 دهيم. كيفيتى كه بعدها به آن دستور داده شدند و ما مسلمانان امروز آن را انجام مى
صلى اهللا عليه وسلم مشغول نماز و دعا بـوده و بـديهى    در ابتداى دعوت، پيامبر خدا 

چنين باشد و نماز قبل از هر عمل ديگرى مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا بدون نماز است كه 
را انجام دهد. پس الزم و ضرورى است كـه انسـان مسـلمان     بندگى خداتواند  انسان نمى

در دلـش جـاى گرفـت و قبـل از      ]،پس از اين كه ايمان واعتقادش [آن گونه كه بيان شد
فهوم نماز را بداند و بعد از آن شـروع بـه خوانـدنش    انجام هر عمل صالحى بايد معنا و م

 بكند.
جا بهتر است گفته شود: نماز واقعى آن است كه انسان با خواندن آن به خـوبى   در اين 

دهد؛ يعنى هم روح الفاظ و هم  گويد و در آن چه اعمالى را انجام مى درك كند كه چه مى
ى  تواند از نمـاز اسـتفاده   ان هرگز نمىروح اعمال را درك كند؛ زيرا بدون چنين دركى انس

مطلوب ببرد. متأسفانه بيشتر مسلمانان اين عمل مهم و بسيار بزرگ را بدون اين كه معنـى  
ى مطلـوبى از آن   تواننـد اسـتفاده   دهند و در نتيجه نمـى  و روح آن را درك كنند، انجام مى

 ببرند.
امـا   خواننـد  سـت نمـاز مـى   هاى سـال ا  در ميان مسلمانان چه بسيارند كسانى كه سال 
انـد و متأسـفانه    دهنـد و بـه آن عـادت كـرده     چنان اعمال زشت و ناشايستى انجام مـى  هم

كردنـد   روند. اگر اين افراد روح نماز را درك مى ها با همين اعمال از دنيا مى بسيارى از آن
كـه مشـغول   دانسـتند   دادند و به خوبى مى و الفاظ و اعمال آن را با آگاهى كامل انجام مى
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داشتند و با چنين حالـت و وضـعيتى    انجام چه كار مهمى هستند، مطمئناً چنين حالتى نمى
 رفتند. از دنيا نمى

 فرمايد: خداوند متعال مى 

﴿                ﴾  :به راستى نماز، « ].45[العنكبوت

 .»دارد ، باز مى)شمارد و خدا آن را ناپسند مى(سند است چه كه زشت و ناپ انسان را از آن
دهنـد ايـن را    چنان اعمال زشت و ناپسند انجام مـى  خوانند؛ اما هم كسانى كه نماز مى 

 ها نماز واقعى نيست. بدانند كه نماز آن
بر هر مسلمان توانايى واجب است كه روح و حقيقت الفاظ و اعمـال نمـاز و معنـاى     

م روشن كند و به آنان بگويد كه قيام و ركوع و سجود و نشستن در تشهد آن را براى مرد
شـود و معنـاى آن چيسـت.     ى فاتحه خوانـده مـى   به چه معنا و براى چيست و چرا سوره

 . ... تشهد و تحيات به چه معناست و
بر هر مسلمانى به طور عام واجب است قبل از هر چيز بكوشد كه معناى نمـاز را يـاد   

خواهنـد   مازش را با آگاهى به جا آورد. و بـر آنـان كـه فرزنـدانى دارنـد و مـى      بگيرد و ن
فرزندانشان نماز بخوانند نيز واجب است قبل از وادار كردن فرزندانشان به خواندن نمـاز،  

هـا را   ها بيـان كننـد و بعـداً آن    نماز را برايشان تشريح كنند و معنا و مفهوم آن را براى آن
كنند. والدين بايد اين را بدانند كه اگر فهـم صـحيح نمـاز از سـوى     تشويق به خواندن آن 

فرزندانشان دو سال هم طول بكشد مشـكلى نيسـت و در ايـن كـار عجلـه نكننـد؛ زيـرا        
دانيـد چـه    تان جمع نيست اگر نماز بخوانيد، نمـى فكرفرمايد: زمانى كه  خداوند متعال مى

 نداريد به نماز نزديك شويد: كنيد پس در چنين حالتى حق گوييد و چه كار مى مى

﴿                 ﴾ » در حالِ مستي به نماز

 ].43[النساء:  »گوييد نزديك نشويد تا بدانيد چه مي
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 گويند: كسى كه حواسش جمع نيسـت و هنگـام   ى شريفه مى علما با استناد به اين آيه 
گويد، اجازه ندارد به نماز نزديك شود. حـال   كند و چه مى داند چه كار مى انجام نماز نمى

كند بر اثر خوردن شراب مست شده باشد يا به هـر دليـل ديگـرى.     چنين فردى فرق نمى
انسان تنها زمانى جايز است كه به نماز نزديك شـود و آن را ادا كنـد كـه بدانـد مشـغول      

تر از چنـين حـالتى آن اسـت كـه      ى چه الفاظى است. بدتر و مذمومانجام چه اعمال و ادا
 انسان اصالً معناى نماز را نداند.

گيرنـد و   جا بهتر است از حقيقت و روح اعمال و الفاظى كه در نماز انجام مـى  در اين 
ايستد بايد چه حـال و   شوند بحث كنيم و بگوييم كه هر كس به نماز مى بر زبان آورده مى

 داشته باشد. اى روحيه

(روح نماز
36F

1( 

فجر طلوع كرده است. زمان، زمان اداى يكى از نمازهاى واجـب اسـت. وقـت نمـاز      
 صبح است.

شود. وقتى از خواب بيدار شد بايد به اين مهم توجه كند كه  انسان از خواب بيدار مى 
يـز  ى خداسـت بايـد امـروز را ن    يكى ديگر از روزهاى زندگى او شروع شده و او كه بنده

باشد. شايد هم نخسـتين روز بنـدگى او باشـد؛     بندگى خداهمانند روزهاى ديگر مشغول 
 پس بر اوست كه بندگى و اطاعت از خدا را شروع كند.

اولين چيزى كه انسان هنگام بيدار شدن، بايد به ذهنش خطور كند اين است كه بيـان   
 شد.
ون دعـا و درخواسـت   واضح و روشن است كه بندگى، اطاعـت و فرمـانبردارى، بـد    

ى خدا بايد به اين فكر باشد كه از خدا طلب كمـك   پذير نيست؛ پس بنده كمك نيز امكان

                                           
اند كـه خواننـدگان    ى نماز پرداخته سئلهرحمه اهللا در چهار نوار به صورت مفصل به م استاد بزرگوار -1

 كنم. البته اين مطالب نوشته شده و به چاپ رسيده است. محترم را به استماع اين مطالب توصيه مى
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شود و به سـوى اداى نمـاز و انجـام دعـا و درخواسـت كمـك        و يارى نمايد. او بلند مى
شـود در برابـر خداونـد     رود. اما... اما با اين وضعيت و حالت نامرتب و نامنظم كه نمى مى

د و او را به كمك طلبيد. او بايد خود را از هر لحاظ پاك و مرتب كند، هـم خـود و   ايستا
خواهـد بـه    جا اين راز و نياز به انجام برسد. او وقتى مى هم جايگاهى كه قرار است در آن

رسـد و خـود را مـنظم و     مجلس و به ميان جمعى برود، چگونه به وضع ظاهر خـود مـى  
حقارت به او ننگرند، در اين حالـت   ي اى ديگر و با ديده هكند تا ديگران به گون مرتب مى

هايش را تـا آرنـج    باشد، صورت و دست ترين حاالت مى و وضعيت كه باالترين و مبارك
كشد تا اگر چيزى روى آن قرار داشت برداشته شده و پاك  شويد و دستى بر سرش مى مى

ايستد كه خداونـد   ه محلى مىشويد و پس از آن رو ب گردد. سپس پاهايش را تا قوزك مى
 متعال خود مقرر كرده است.

تواند با خداى خود چهره به چهـره روبـرو    ايستد. اگر انسان نمى او به سمت كعبه مى 
چون حاكمان بشـرى نيسـت [و    هم -جلّ جالله  -شود و او را با چشم سر ببيند؛ زيرا او 

براى رفع چنين مشكلى، بـه   ،]از طرف ديگر چون انسان تحت تأثير محسوسات قرار دارد
طور كه  ايستد. همان ى پايتخت خداوند در روى زمين است، مى سوى آن خانه كه به منزله

ى دل  جـا را قبلـه   بندگانِ حاكمانِ زمينى هميشه متوجه پايتخت حاكمان خود هستند و آن
ر مكـه  ى خدا نيز به سوى پايتخت خدا كه همـان كعبـه اسـت و د    اند، بنده خود قرار داده
(ايستد قرار دارد، مى

37F

1(. 
ى خدا وضو گرفت و لباس تمييـز و پـاك پوشـيد و     آنگاه كه وقت نماز رسيد و بنده 

مكان و محل نماز را تمييز كرد و رو به كعبه ايستاد، در اين صورت او از هـر لحـاظ چـه    
 ى ارتباط با خداست. ظاهرى و چه باطنى آماده

و انحـراف مـردم در ايـن اسـت كـه غيـر خـدا را         طور كه قبالً گفتيم، گمراهى همان 
شود،  ى خدا مى چه مانع انجام بندگى مخلصانه اند و آن فرمانروا و فريادرس خود قرار داده

                                           
 خداوند تنها و تنها جهت فهم مطلب است و بس.  تشبيه كعبه به پايتخت -1
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همان حاكمان ظالم و فرمانروايان ستمگر و نيز آنانى هستند كـه باعـث سـرگردانى مـردم     
اند. بـراى رهـايى از    ار دادههايى بين خدا و بندگان خدا قر شده و خود را واسطه و وسيله

اين موانع، انسان بايد به ياد خدا بوده و با ياد او به نماز و راز و نيـاز بـا خـدا بايسـتد. او     
بايد بداند كه مردمان گمراه اين فرمانروايان و فريادرسان دروغگو را خداى خود قرار داده 

دانند؛ امـا   تر مى هر كسى بزرگ ها شده و در نتيجه آنان را از هر چيز و ى آن و بنده و برده
از همـه   -جلّ جالله  -شود و چنين معتقد است كه او  آيد و متوجه خداى خود مى او مى

 تر و قدرتمندتر است. چيز و همه كس بزرگ
فرض كنيم فردى غير از خدا داراى قدرت و بزرگى است؛ اما خداوند متعال از او نيز  

تى چنين اعتقـادى پيـدا كـرد، آنگـاه هـر قـدرت و       تر است. انسان وق قدرتمندتر و بزرگ
نـد. از  ك ارزش جلـوه مـى   ر نظرش كوچك و بىصاحب مقامى نسبت به خداوند متعال، د

شـود. او همـه چيـز و     ها غافل شده و تنها متوجه خداوند متعال مـى  ى آن اين رو، از همه
و انجـام راز و   همه كس را كنار گذاشته و رو به سوى خدا مى كند و آمـادگى اداى نمـاز  

 كند. را پيدا مى -جلّ جالله  -نياز با او 
﴿        ﴾ ».األعلى:  »و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گزارد]

15.[ 
بندگى كند كه در مسير  خداوند متعال در اين آيه به وضعيت و احوال فردى اشاره مى 
چنين به خوشبختى دست يافته اسـت.   كند و اين مال سير مىقرار گرفته و به سوى ك خدا

كند و شروع به دعا و درخواسـت   چنين كسى پس از يافتن راه خوشبختى، خدا را ياد مى
تر است. يعنـى اگـر    خدا بزرگ ،»اللَّه أَكْبر« گويد: كند و مى مى -جلّ جالله  -كمك از او 

تر است. بنابراين هر حـاكم و صـاحب    گحاكم و صاحب قدرتى باشد، خداوند از او بزر
تر اسـت   قدرتى غير از خدا بايد از دل و درون انسان بيرون انداخته شود؛ زيرا خدا بزرگ

متوجه خدا  ،»اللَّه أَكْبر« ى خدا با گفتن و انسان بايد توجه خود را معطوف به او كند. بنده
 گرداند. مى شود و از هر قدرت و صاحب قدرتى روى بر مى
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بديهى است كه خداوند متعال خود بهترين كلمات و الفاظ را براى درخواست از او  
كه مشهور عام و خاص  »فاتحه« ى قرار داده است. اين الفاظ و عبارات عبارتند از سوره

﴿ شروع و با ،»بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ« است. اين سوره با         

    ﴾ ترين دعاهايى هستند كه  يابد. دعاهاى موجود در اين سوره، بزرگ پايان مى

 ها او را بخوانند. خداوند متعال در قرآن نازل فرموده تا بندگانش با استفاده از آن
هـا انسـان بايـد از     حال چون اين دعاها دعاهاى قرآنى هستند، پس قبل از خواندن آن 

صفتى به خداوند متعال پناه ببرد تا به خوبى بتواند درخواسـتش   و شيطان دست هر شيطان
 »أَعوذُ بِاللَّه من الشيطان الرجيمِ« را مطرح كند:

فردى كه متوجه خدا شده و به نماز ايستاده و با او ارتباط برقرار كـرده اسـت، قبـل از    
گويد:  برد. او مى د متعال پناه مىبيان هر درخواستى از هر مزاحم و شيطان صفتى به خداون

جـا   بـرم. در ايـن   از شر هر شيطانى كه از رحمت خدا رانده شده است، پنـاه مـى   »اهللا« به
نيست. هر مخلـوقى كـه مـزاحم انسـان      »ابليس« منظور تنها شيطان بزرگ و مشهور يعنى

و نگـذارد   را بجاى آورد و مانع او در اين مسير شود بندگى خداشود و نگذارد كه انسان 
انسان به خوبى نزد خدا دعا كند و درخواستش را مطرح نمايد، شيطان است و از رحمت 

 برد. باشد و انسان از دست آن به خدا پناه مى خدا به دور مى
آورد بدانـد و در   ايستد بايد معناى تك تك كلماتى كه بر زبان مى كسى كه به نماز مى 

هر عبارتى بايد كمى صبر كند و در معنـا و مفهـوم    ها خوب تأمل كند. او بعد از گفتن آن
آن فكر كند و بعد شروع به گفتن عبارت ديگر نمايد. به ايـن صـورت معنـاى كلمـات و     

گيرند و بعد از مدتى بدون هيچ تعللـى معنـا و مفهـوم     عبارات در دل و درونش جاى مى
 كنند. كلمات و عبارات به ذهنش خطور مى

كند. بـديهى اسـت كـه انسـان هـر       مى »فاتحه« ى دن سورهپس از آن، شروع به خوان 
نيـز از ايـن امـر مسـتثنى      »فاتحـه « كارى را بايد به كمك خدا انجام دهد. خواندن سوره

نيست. انسان بايد به كمك خدا شروع به خواندن اين سوره بكند و اين را بداند كـه اگـر   
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شـود؛   رى از او دفـع مـى  خدا به او كمك نكند، نه سودى عايد او خواهد شـد و نـه ضـر   
 گويد:   بنابراين بعد از پناه بردن به خدا و در ابتداى سوره مى

يعنى به نام اهللاِ مهربان و مهرورز شروع به خواندن اين  ،»بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ« 
 كنم. سوره مى

 است. ذات اهللا، مهربانيعنى اين كه  »رحمان« 
 هميشه مشغول رحمت كردن و نفع رساندن به مردم از يعنى اين كه ذات اهللا »رحيم« 

 يك طرف و برداشتن ضرر و زيان از طرف ديگر است. 
كند كه هر رحمتى نزد اوست  ذاتى را ياد مى ،»بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ« انسان با گفتن 

پس از گفتن  دارد. او مى و تنها اوست كه نافع است و تنها اوست كه ضرر و زيان را بر
شود كه با خواندن سوره و دعاهاى آن سودى نصيبش شود و از  اين عبارت اميدوار مى

شود، رسيدن به خوشبختى است و  هايى رهايى يابد. سودى كه نصيبش مى ضرر و زيان
شود، سير كردن در مسير گمراهى و نهايتاً دچار خشم و  ضرر و زيانى كه از او دور مى

 شود. غضب خداوند مى

﴿        ﴾ .ى خدايى است كه  ستايش و قدردانى شايسته

صاحب مردم است. ستايش و قدردانى هم به اين معنى است كه انسان فقط خدا را جلب 
ضرر و زيان و صاحب قدرت بداند. او را تنها ذاتى بداند كه  ي كننده منافع و دفع ي كننده

ت. پس تنها به او اميدوار شود و تنها از او بترسد و فقط نسبت سرنوشتش در دست اوس
 به او فرمانبردار و مطيع باشد و تنها او را فريادرس خود بداند.

و سپاس و ستايش و قدردانى گاهى با دل و گاهى با زبـان و گـاهى نيـز بـا      »حمد« 
 گيرد.   بر مىگونه تمام زندگى انسان را در  گيرد و اين اعضاى بدن و عمل انجام مى

است؟ زيرا اهللا صاحب و مالك همـه چيـز و مـردم     »اهللا« ى تنها شايسته »حمد« چرا 
 زيرا او:؛ ى كارها در دست قدرت اوست پس بايد از او قدردانى شود است. همه
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﴿       .﴾ يعنى مهربان و مهرورز است. همه چيز در دست اوست. او

 باشد. او: ى هر ضرر و زيانى مى د و خيرى است و دفع كنندهى هر سو جلب كننده

﴿     ﴾ . صاحب روز جزاست. يعنى پس از آن كه امكانات را

كند و موانع را برمى دارد [تا انسان در مسير رشد قرار گيرد و به سوى كمال  فراهم مى
كند  كه در آن، انسان را دوباره زنده مى روزى را نيز قرار داده و خواهد آورد ]،صعود كند

نمايد و به تناسب اعمالش او را جزا يا سزا  و او را بازخواست و محاكمه و محاسبه مى
دهد. اگر ايمان و عمل صالح داشت جزاى خير و اگر كفر و عمل زشت و ناپسند  مى

 داشت، سزا خواهد داد.
شناسد، دل و درونش پر از اميد  ونه مىگ رسد و خدا را اين جا مى زمانى كه فرد به اين 

 شود. و ترس نسبت به او مى
خواند بايد چنين احساسى داشته باشد كه او تنها نيسـت؛   انسان وقتى اين سوره را مى 

بلكه ساير بندگان مخلص خدا نيز با او هستند، به همين خاطر است كه الفاظ به صـورت  
كننـد كـه او تنهـا نيسـت و بـا جماعـت        ته مىاند و انسان را متوجه اين نك جمع ذكر شده

 مؤمنين مشغول راز و نياز و درخواست از خداست.

﴿       ﴾ . يعنى بندگى و فرمانبردارى و اطاعت بى غل و

 خواهيم. دهيم و تنها از تو كمك مى غش را تنها براى تو انجام مى
راه راست و مستقيم همان راه ايمان و عمل صالح است و  انسان بعد از اين كه فهميد 

﴿ »و« رحمن و رحيم« تنها خدا     ﴾  است و به اين مطلب هم واقف

ماند و پيش  شد كه بايد هميشه به او اميد داشت و تنها از او ترسيد، تنها راهى كه مى
پيمان بندگى ببندد و در اين راه نيز تنها  بيند اين است كه با اين ذات مقدس روى خود مى

 از او كمك بخواهد.
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او پس از اين كه با اين ذات مقدس پيمان بندگى بست، همراه و هـم صـدا بـا سـاير      
هـا را   خواهند كه آن آورده و از او مى -جلّ جالله  -بندگان مخلص خدا، رو به درگاه او 

خواهند به آنان  ه راست قرار دارند از او مىبه راه راست و مستقيم هدايت كند و اگر بر را
 استقامت و استمرار ببخشد:

﴿       ﴾ . خدايا! ما را به راه راست هدايت كن. راهى كه انسان

 رسد. كند و به رشد مطلوب مى دارد و به سوى كمال صعود مى مى به راحتى در آن قدم بر
سان را آفريده است تا در اين راه قرار گيرد چرا كـه ايـن راه، و تنهـا    خداوند متعال ان 

اين راه، با سرشت انسان موافق و سازگار است. اين راه مستقيم است و انسان را به مقصد 
 شود كه هدف چيست. رساند. البته بعداً بيان مى و هدف مى

﴿      ﴾ .مت خود را بر آنان بخشيدى و آنان را به راه آنان كه نع

 سعادت و خوشبختى واقعى رساندى.

﴿       ﴾ .      نه راه آنان كه دچار خشـم و غضـب خـود كـردى. اينـان

كسانى هستند كه راه راست برايشان روشن شد؛ اما آن را در پيش نگرفتند و نخواستند كه 
قـرار گرفتنـد. خشـم و     -جـلّ جاللـه    -شم و غضـب او  ى خدا باشند؛ پس مورد خ بنده

هاى زيادى اسـت؛   غضب خدا در دنيا اين است كه انسان اگر چه داراى امكانات و نعمت
اما آرامش و آسايش واقعى ندارد و دل و درونش هميشه پر از ترس و اندوه است و پس 

نيز با جهنم، با آن همه اى جز عذاب و آتش و آب داغ ندارد و در قيامت  از مرگ نيز بهره
 شود. عذاب كه بدتر از آن خشم و غضب خداوند است، مواجه مى

﴿     ﴾.    و نه راه آنان كه گمراه شدند. كسانى كه بعد از روشـن شـدن راه

مبـاالتى، مسـير صـحيح زنـدگى را در پـيش نگرفتنـد و        ى خدا، به خاطر بى حق و برنامه
چـون   و مسير هدايت را فراموش كردند و سرانجامِ اينـان نيـز هـم    گونه منحرف شدند اين

 گروه قبل بدبختى و شقاوت است.
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 .»آمين« گويد: ها مى پس از خواندن اين دعاها و درخواست 
يعنـى: خـدايا! ايـن     »آمـين « البته اين كلمه در قرآن نيست ولى مشابه آن وجود دارد. 

 ها را از ما بپذير. دعاها و درخواست
كنـد و   ترين دعا و درخواستى است كـه انسـان از خداونـد مـى     فاتحه، بزرگ ي رهسو 

دانيم در شبانه روز حداقل هفده بار در حالت عادى يعنـى اگـر در سـفر     طور كه مى همان
 كند. نباشد، آن را تكرار مى

خوانـد. او   ى ديگرى از قرآن مى ، فرد نمازگزار سوره»فاتحه« ى بعد از خواندن سوره 
خواسـت كـه او را در    -جـلّ جاللـه    -ز اين كه با خدا پيمان بندگى بسـت و از او  پس ا

كنـد تـا بدانـد كـه مسـير بنـدگى در آن        مسير بندگى يارى دهد، به كتاب خدا مراجعه مى
كنـد   آياتى از آن را مطالعه مى) حالت نماز( چگونه ترسيم و بيان شده است. در آن حالت

 اند كه چگونه در آن قدم بگذارد و آن را طى كند.تا مسير بندگى را بشناسد و بد
در  ،خواننـد  مـى بـه كثـرت   را در نمـاز   »توحيد« ى مسلمانان سورهبا توجه به اين كه 

 ى معنا و مفهوم آن توضيحاتى داده شود. جا بهتر است درباره اين

﴿     ﴾  :تا و يك »اهللا« بگو اين يك حقيقت است كه ].1[اإلخالص

تنها است و غير از او كسى در مالكيت و فرمانروايى مطرح نيست و اصالً وجود ندارد. 
 تنها اوست كه فرمانروا و فريادرس است.

﴿   ﴾  :باشد و بى  تنها اوست كه داراى صفات كمال مى ].2[اإلخالص

 عيب و نقص است.

﴿     ﴾  :او ذاتى است كه نه فرزندى به دنيا آورده و نه  ].3[اإلخالص

خود فرزند كسى است. او نه همسان فرمانروايان نارواست و نه چون آنانى است كه به 
آورند و هم خود از كسانى به دنيا  ها هم فرزند به دنيا مى گمان مردم فريادرسند. آن

شته و بعد از مدتى نيز از بين باشند. آنان قبل از تولد وجود ندا اند و نيازمند مى آمده
 روند. مى
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﴿        ﴾  :و هيچ كس همتاى او نبوده و هيچ  ].4[اإلخالص

 فريادرسى وجود ندارد كه هم شأن و همتاى او باشد.
اى يا چند آيه از قرآن را خواند و به اين ترتيـب در حضـور    پس از اين كه فرد سوره 

كند كه اين به  ال اين بخش از بندگى را به انجام رساند، به اين مطلب فكر مىخداوند متع
تر از آن است كه در اظهار بندگى او به اين مقـدار   تنهايى كافى نيست؛ زيرا خداوند بزرگ

 گويد: دهد و مى كفايت شود. بايد بيش از اين در برابر او اظهار بندگى كرد. پس ادامه مى
 »رأَكْب تر از اين است كـه در بنـدگى او بـه ايـن حـد       يعنى خداوند متعال بزرگ، »اللَّه

 اكتفا شود. شايستگى او بيشتر از اين است و بايد بيشتر از ايـن در برابـر عظمـت او سـرِ    
گـذارد و سـرش را بـا     رود. دستش را روى زانـو مـى   تعظيم فرود آورد. پس، به ركوع مى

آورد. انسان بايد در اين فكر باشد كه در نمـاز در   حالت احترام در برابر خداوند پايين مى
خدمت خداوند است و در حالت ركوع نيز بايد در ايـن فكـر باشـد كـه بـراى تعظـيم و       

 گويد:   احترام به خداست كه خم شده و سرش را پايين انداخته است. او در ركوع مى
 صى پاك و مبرّاست.، مالك بزرگ من از هر گونه عيب و نق»سبحانَ ربى الْعظيم« 
هاى ديگـرى نيـز وجـود دارنـد كـه       توانند و باسواد هستند، عبارت براى آنانى كه مى 
 ها را بخوانند. توانند در ركوع آن مى

جاى آورد، وقت آن است كـه كمـى اسـتراحت كنـد و      پس از اين كه اين تعظيم را به 
ام كنـد. پـس، بلنـد شـده و     بيش از پيش تعظيم كند و بيشتر در برابر خداونـد اداى احتـر  

 گويد: مى
 »هدمح نمل اللَّه عمآورد،  جـا مـى   ، خداوند قبول كند دعاى كسى كه حمـد او را بـه  »س

 كنند. دعاى كسانى كه او را قدردانى كرده و ستايش مى

 »دمالْح لَك نا وبطـور كـه    ، اى مالك ما! حمد و قدردانى فقط از آن توست و همان»ر
 فتيم و اعالم كرديم تو از هر عيب و نقصى به دور هستى.گ

 ها را خواند. توان آن هاى ديگرى نيز وجود دارند كه مى جا نيز عبارت در اين 
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خدا بعد از اين كه به اين مرحله از بنـدگى و عبوديـت رسـيد، بـه فكـر فـرو        ي بنده 
خداوند متعال اين حـد هـم    رسد كه براى اظهار بندگى در برابر رود و به اين نتيجه مى مى

و هم او توانايى اظهار بندگى بيشتر از اين ، تر از اين است كافى نيست. هم خداوند بزرگ
 گويد: را دارد؛ بنابراين مى

 »رأَكْب تر است كه در برابرش به اين حد از اظهار  يعنى خداوند از اين هم بزرگ ،»اللَّه
اش را در برابر خداوند متعـال   تا صورت و چهرهرود  بندگى اكتفا شود. پس، به سجده مى

 بر زمين بگذارد.
طور كه بندگان و بردگان غير خدا در برابر آقايان خود سر خم كرده و به سجده  همان 
روند، فرد مسلمان نيز در مقابل خداى خود و صاحب و مالك خود و همـه چيـز، بـر     مى

باشد، بر خـاك   ين اعضاى بدنش مىتر اش را كه باارزش افتد و صورت و چهره سجده مى
 گويد:   جا مى اندازد و در آن مى

تـر اسـت،    پروردگار بزرگوارم كه از همه چيز و همه كس بزرگ ،»سبحانَ ربى الْأَعلى« 
 به دور از هر عيب و نقصى است.

ها و الفاظ ديگرى را بگويد. پـس از آن و در همـان    تواند عبارت جا نيز فرد مى در اين 
كند كـه پروردگـارش بسـيار     ست، به اين فكر مىبندگى خداهايى كه مشغول اظهار  التح

تر از اين است كه در برابر او به اين حد از بندگى اكتفا شود و به راستى اين حد از  بزرگ
 گويد: اظهار بندگى نيز براى مقام او بسى كم است. پس مى

 »رأَكْب است كه در برابرش به اين حد از اظهار  تر خداوند از اين هم بزرگ ،»اللَّه
 دارد. مى بندگى اكتفا شود؛ پس سرش را از سجده بر

هـا را   تـوان آن  هايى وجود دارند كه مـى  نيز الفاظ و عبارت) بين دو سجده( جا در اين 
 خواند.

تواند در برابر پروردگارش اظهـار بنـدگى و تعظـيم     ى خدا بيش از اين نمى چون بنده 
 گويد: ثبات در راه بندگى مىكند، براى 
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 »رأَكْب تر  گويد: خداوند و پروردگار من بزرگ رود. او مى و دوباره به سجده مى ،»اللَّه
از اين است كه انسان فقط يكبار در برابرش سر بر سجده بنهد؛ پس بار ديگر سرش را 

 گذارد. روى خاك مى
چه را در تـوان دارد   دم باشد و آنخداوند حتّى از اين كه انسان بر بندگى خود ثابت ق 

گونه نيست كه انسان با انجام و اظهار بنـدگى، در   تر است و اين در برابرش ادا كند، بزرگ
 را به جا آورده باشد. بندگى خدااش، حقّ  حد توانائى

شود تا دوباره اظهار بندگى كند و ركعـت دوم را   ى دوم، باز هم بلند مى پس از سجده 
 كند. عت نخست ادا مىنيز همانند رك

تشـكر   -جلّ جالله  -نشيند تا از او  پس از اداى ركعت ديگر، در خدمت خداوند مى 
انـد، در حضـور    اند و سـبب هـدايت او شـده    كند و از آنان كه عامل توجه او به خدا بوده

خدا، سپاس و تشكرى بنمايد و در پايان، آخرين دعاها و نيازهايش را مطـرح كنـد و بـه    
 گويد: ردم برگردد. او در اين اظهار تشكر و قدردانى مىميان م

 »لَّهل ياتحها براى خداست، تمام احترامات و گرامى داشتن ،»الت 
 »ولَواتى هر گونه درخواستى  و نمازها نيز براى خداوند است. تنها او شايسته ،»الص

 مناجات شود، است و تنها او شايستگى اين را دارد كه با او راز و نياز و
 »وباتو اعمال پاك و خالص تنها براى خداست.، »الطَّي 
هر  .»التحيات الْمباركات الصلَوات الطَّيبات للَّه« گويد: يا به جاى عبارت مذكور مى 

 باشند. ها گفته شود مشكلى نيست و هر دو صحيح مى كدام از اين عبارت
آن اعمال و الفاظى هستند كه در نماز تـا ايـن مرحلـه    منظور از اعمال پاك و خالص  

انجام داده است. اعمالى چون: قيام و ركوع و سجود و نشستن بين دو سـجود و نشسـتن   
ى  اخير و ساير الفاظى كه در تمامى اين مراحل گفته است. تمامى اين تعظيمـات شايسـته  

 خداوند متعال است.
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كند و از او به خاطر توفيق دادنش تـا ايـن    مى گونه از خداوند متعال قدردانى فرد اين 
 نمايد. مرحله از بندگى تشكر و قدردانى مى

صـلى اهللا عليـه     كند كه اگر پيامبر خدا حضرت محمد بن عبداهللا او به اين هم فكر مى 
آورد،  كرد و براى ما نمـى  ى هدايت را از طرف خدا دريافت نمى بود و او برنامه وسلم نمى

جا شايسته است از او نيز قدردانى  مت بسيار بزرگ محروم بوديم؛ پس در اينما از اين نع
 به عمل آورد و برايش دعاى خير كند.

كنـد   صلى اهللا عليه وسلم را در برابر خود تصـور مـى   خدادلش، پيامبرِ] او [در ذهن و 
 تا دعايش را با احساسات بيشتر انجام دهد. اين حاضر كردن فـرد در ذهـن هماننـد ايـن    

گويد و بعد از اين كه نـامش   ى يكى از بندگان صالح خدا سخن مى است كه فردى درباره
جا نيـز فـرد    گويد: خدا مقامت را باال ببرد و به تو رحم كند. در اين آورد مى را بر زبان مى

 گويد: كند و مى دعاى خير مى صلى اهللا عليه وسلم پيامبر خدابراي نمازگزار 
 » المالس كلَيعو ةُ اللَّهمحرو بِىا النهأَيهكاترتو را حفظ كند و به سالمت  خداوند، »ب
 دارد.
صـلى اهللا عليـه وسـلم     ى خدا به پاس قدردانى از زحمات پيـامبر  پس از اين كه بنده 

افتد؛ همان بندگان صالحى كه راه  برايش دعاى خير كرد، به فكر بندگان صالح خدا نيز مى
ى راه كمـك و   هايى كه اكنون با او هستند و او را در ادامـه  روشن كرده و همان را برايش

كنـد كـه    شوند. او به اين فكر مى كنند و با بندگى كردنشان باعث تشويق او مى تشويق مى
صدا با ساير بندگان خدا كـه   اين بندگان صالح خدا نيز بر او حقى دارند. پس همراه و هم

 گويد: مى مشغول انجام نماز هستند
 »نا ولَيع المالسحنيالالص اللَّه بادلى عخداوند، ما و ساير بندگان صالح خود را به  ،»ع

 باشد، محفوظ كند. سالمت دارد و از هر چيزى كه مضر است و باعث ضرر و زيان مى
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تگان و ، خود و آنان كه روى زمين هستند و حتى فرش»السالم علَينا« گويد: وقتى مى 
آنان كه قبالً  ،»على عباد اللَّه الصالحنيو« گويد: ها را در ذهن دارد. و وقتى مى غير آن

 را در نظر دارد.) گذشتگان صالح( اند بوده
ى اين بزرگواران به  پس از گفتن اين دعاها و انجام تشكرات، به حقيقتى كه به وسيله 

اشـاره   ]،اده است كه در ايـن مسـير قـرار گيـرد    آن رسيده است [و خداوند او را توفيق د
 گويد: كند و مى مى

 »إِالَّ اللَّه أَنْ ال إِله دهيعنى بعد از اين كه برايم روشن شد و جاى هيچ شك و  ،»أَش
گمانى برايم نماند كه جز اهللا فرمانروا و فريادرسى نيست، اكنون اين را به مردم اعالم 

 كه هيچ فرمانروا و هيچ فريادرسى جز اهللا نيست و وجود ندارد. كنم تا آنان نيز بدانند مى
 

 »وولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م دهو اين حقيقت نيز برايم روشن شده و آن را نيز اعالم  ،»أَش
 خدا است.  ي كنم كه محمد فرستاده مى

 ،»رسولُهمحمداً عبده و د أَنَّأَشهو« كار ببرد و بگويد:ه البته بهتر است اين صيغه را ب 
 خداست. ي دهم كه محمد بنده و فرستاده يعنى شهادت مى

 ي ى بنـدگى قـرار دارد و رسـول و فرسـتاده     ى خدا و در بـاالترين درجـه   بله، او بنده 
 خداست. يعنى خدا او را فرستاده است تا راه را براى مردم روشن كند.

كند كه غيـر از خـدا    دا داد، اين مطلب را اظهار مىبودن خ »اله« وقتى فرد شهادت بر 
 فرمانروا و فريادرسى وجود ندارد، و وقتى شهادت بر بنده و پيامبر بودن حضـرت محمـد  

تنها بايد  بندگى خداكند كه در مسير  دهد، اين مطلب را اظهار مى صلى اهللا عليه وسلم مى
تنها الگوى واقعـى  ايشان اين مسير صلى اهللا عليه وسلم باشد و در رسول اهللا  مطيع محمد

 اوست.
جا از آنان كه بر او حقى دارند، تشـكر و قـدردانى كـرده و پـس از آن بـه       فرد تا اين 

بودن  »اله« درجه و مقامى كه به آن دست يافته اشاره كرده است؛ درجه و مقام شهادت بر
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آخـرين سـخنانش    ى اوست. اكنون زمان آن است كه خدا و اين كه محمد بنده و فرستاده
هايش را مطرح كند. او آخرين  را با خداوند متعال در ميان بگذارد و آخرين دعا و خواسته

 كند: گونه شروع مى سخنانش را اين
 »ص ماللَّهو دمحلى ملِّ عجيدم ميدح كإِن راهيملى آلِ إِبع تلَّيكَما ص دمحلى آلِ ميا  ،»ع

يعنى خدايا!  ،»على آلِ إِبراهيم...ما صلَّيت على إِبراهيم وكَ« گويد: مىدر قسمت آخر 
را بر محمد و پيروان محمد نازل كن. پيروانى كه  همراه با بهترين احترام و اكرامرحمت 

طور كه رحمت  دند. همانچون او راه و مسير بندگى تو را روشن و آن را به مردم رسان هم
هستى؛ يعنى  »حميد« را بر ابراهيم و طرفدارانش نازل فرمودى. همانا تو احترام همراه با
هستى؛ يعنى خير و بركت تو  »مجيد« ى آن هستى كه از تو قدردانى شود. و شايسته

 بسيار است و تو بسيار بزرگى.
 »و دمحلى مع بارِككَو دمحلى آلِ معو راهيملى إِبع كْتلى آلِ ما بارع ميدح كإِن راهيمإِب
جيدو بر محمد و طرفداران او بركت ،»م)

38F

طور كه بر ابراهيم و طرفداران  نازل فرما همان )1
ى سپاس و تشكر و قدردانى هستى و خير  ابراهيم بركت نازل فرمودى. همانا تو شايسته

 و بركت و بزرگى تو بسيار زياد است.
صلى اهللا عليه وسلم و آنان كه  خداى پيغمبراين درودها و دعاها برا پس از گفتن 

اند، اگر دعا و  همراه او بوده و تا روز قيامت مسير بندگى را براى ديگران روشن كرده
كه بهتر است براى صالحين و مسلمانان ديگر نيز دعاى خير  -ى ديگرى داشت  خواسته

اند حفظ  و احاديث آمده دهد و اگر نتوانست دعاهايى را كه در قرآن ، آن را انجام مى-كند
يعنى خدايا! از گناهانمان چشم  »ارحمنااللَّهم اغْفرلَنا و« كند، حداقل كلماتى از جمله

 ها را در پايان نمازش تكرار كند. پوشى كن و به ما رحم كن، را حفظ كند و آن
شـده و   ى او تمام ها، وظيفه پس از پايان آخرين دعاها و مطرح كردن آخرين خواسته 

گردانـد؛   زمان برگشتن به ميان مردم است. پس صورتش را به دو طرف راست و چپ مى

                                           
 ست.چه خير و نيكى ا بركت يعنى استمرار درود و تحيت و سالم و هر آن -1
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هـا   اند بـه آن  درست همانند مسافرى كه هنگام برگشتن و آنگاه كه مردم اطرافش را گرفته
كند، او نيز به دو  پرسد و برايشان دعاى خير مى كند و احوالشان را مى نگرد و سالم مى مى

 گويد: نگرد و مى پ خود مىسمت راست و چ
 »و كُملَيع المةُ الالسمحرو كُملَيع المالس...لَّهةُ اللَّهمحيعنى خداوند شما را به  ،»ر

سالمت دارد و حفظ نمايد و به شما رحم كند و شما را از هر نوع آفت و مشكلى 
 چه را كه خير است برايتان انجام بدهد. نگهدارد و آن

عموالً چنين رسم است كه وقتى كسى براى ديـدن مقـام و شخصـيت مشـهورى بـه      م 
رود، هنگام برگشت، مردم منتظر هدايا و خبرهاى مهمى از سـوى او هسـتند، بـه     سفر مى

همين خاطر است كه فرد نمازگزار كـه از سـفر بسـيار مهـم و از نـزد مقـام بـاال و واالى        
بـراى   »دعـاى خيـر و سـالمتى   « د دارد و آناى با خـو  خداوند متعال برگشته است، هديه

 همنوعان خود است.
چنين و در بهترين قالـب و   ى خدا با آغاز روز يعنى نماز صبح تا اواسط روز اين بنده 

ى بندگى  گذارد و وظيفه با بهترين الفاظ، درخواست و نيازش را با خداى خود در ميان مى
 رساند. خود را به انجام مى

شن شدن هوا و آغاز كار و تالش و فعاليت روزانه دچار مشـكالتى  انسان چون با رو 
هاى روز نيز متوجه خداوند متعـال   گردد، بايد در نيمه هايى متوجه او مى شود و ضعف مى

آورد و در آن با خداى خود بيشـتر از   جاست كه هنگام ظهر نماز ديگرى بجا مى شود. اين
نمايد. اين بار به جاى دو ركعت  و درخواست مىكند و از او دعا  نماز صبح راز و نياز مى

نخست كه بعد از دو ركعـت   »تحيات« خواند. پس از خواندن نماز، چهار ركعت نماز مى
رُ « گويد: خيزد و مى گيرد، و قبل از اين كه سالم بدهد، برمى اول انجام مى أَكْبـ يعنـى   »اللَّه
به او به اين حـد از عبـادت اكتفـا     تر از آن است كه در اظهار بندگى نسبت خداوند بزرگ

ى نـه چنـدان    آورد. پـس از فاصـله   شود و دو ركعت ديگر به جـاى مـى   شود، لذا بلند مى
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رود كه نماز ديگرى ادا كند. پس، چهار ركعت نماز عصر را نيز بـه   طوالنى باز هم نياز مى
 آورد. جاى مى

ت و هنگام خوابيدن در ابتداى شب نيز نماز مغرب كه سه ركعت است به همان صور 
 -باشـد،  كه آن هم همانند نمازهـاى ظهـر و عصـر چهـار ركعـت مـى       -نيز نماز عشاء را 

 خواند. مى
طور كه آغاز روزش را بـا نمـاز و دعـا و درخواسـت از خـدا آغـاز        ى خدا همان بنده 
 رساند. كند، پايان آن را نيز با آن به آخر مى مى

بندگى ها  مسلمانى واجب است و بدون انجام آن عالوه بر اين پنچ نماز كه بر هر فرد 
غير ممكن است، نمازهاى ديگرى نيز وجود دارنـد كـه در اوقـات مختلـف خوانـده       خدا
ها را بخوانـد بهتـر    نام دارند. يعنى اگر فرد آن »سنت« شوند. اين نوع نمازها نمازهاى مى

 شود. است اما اگر نخواند دچار گناه نمى
وجـود دارد كـه    »فـرد « يعنـى نمـاز   »وتر« نمازى به نام نماز در ميان نمازهاى سنت 

هـاى   بسيار مهم است و زمان آن نيز بعد از خواندن نماز عشاء و قبل از خواب يا در نيمـه 
باشد و حداقل ركعـات آن، يـك ركعـت و حـداكثر آن،      شب يا قبل از آغاز نماز صبح مى

واند آن را به صورت يك ركعت يـا  ت باشد. يعنى انسان مى يازده ركعت به صورت فرد مى
سه ركعت، پنج ركعت، هفت ركعت، نه ركعت و يازده ركعت بخواند و ادا كند. خوانـدن  

 به همان ركعات آن بـر  »فرد« يا »وتر« ى آن به اين نماز بسيار مهم و مفيد است و تسميه
 گونه ادا شود. گردد كه بايد آن مى

تـرين قالـب بـراى دعـا و درخواسـت از       به اين ترتيب روشن شد كه بهترين و كامـل 
 است. »نماز« خداوند متعال

ى واجب را با آگاهى و درك و فهم كامل [البتـه در   گانه اگر انسان بتواند نمازهاى پنج 
ست كه او را در مسير بندگى خـود  بخواند، خداوند متعال به او وعده داده ا] حد توانائيش

گونه كه گفتيم ادا كرد، ديگـر   ازهاى واجب را آنهدايت و توفيق دهد. وقتى انسان اين نم
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شـود و هرگـز از او    دل و درونش با خدا مرتبط خواهد شد و فكر و ذكرش متوجه او مى
افتـد و خـود را از    گاهى دچار غفلت شود، فوراً به ياد خدا مى شود. اگر هم گاه غافل نمى

 گردد. مى دهد و به سوى خدا بر غفلت نجات مى
آيد كه انسان در غير نماز، دست بـه دعـا شـده و از خداونـد      هم پيش مىالبته گاهى  

 است.   خوب و شايستهكند كه اين هم  خواهد و با او راز و نياز مى چيزهايى مى
است؛ اما  »نماز« درست است كه بهترين قالب براى دعا و راز و نياز با خداوند متعال 

وقت نماز هم نيست در اين صـورت بهتـر   شود و  گاه گاهى انسان دچار بال و مصيبتى مى
صلى اهللا عليه وسلم عمل كند و دو ركعت نماز سنت بخوانـد و   چون پيامبر خدا است هم

در آن با خداى خود راز و نياز كند و مشكلش را مطرح و از او درخواست كمـك نمايـد.   
دست بـه دعـا    تواند بدون خواندن نماز اما اگر خواندن نماز برايش مقدور نبود باز هم مى

شده و با خدا راز و نياز بكند؛ اما بايد اين را بداند كـه بهتـرين قالـب دعـا و درخواسـت      
ها همان درخواست هايى هستند كـه فـرد    است و بهترين درخواست »نماز« كمك از خدا

 ).ى فاتحه سوره( كند در نماز از خداوند مى

 برخى ديگر از عبادات

آن، به صورت اختصار، به پايان رسيد و اكنون زمان و مسايل مربوط به  »نماز« بحث 
آن است كه به طور خالصه به دومين عملى كه انسان مسلمان بايد انجام دهد اشاره كنـيم  

 است. »زكات« و آن

 زكات
در بسيارى از آيات قرآن اين مطلب بيان شده است كه انسان پس از ايمـان بـه خـدا،     

 و »نمـاز « نجام دهد. اين دو عمل بسيار بزرگ و مهمدو عمل بسيار مهم و بزرگ را بايد ا
 است. »زكات«
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به اين معنى است كه انسان اضافه بر نياز، از ثروت و مالى كه دارد، به افـراد   »زكات« 
شود.  نيازمند ببخشد. انجام چنين عمل مهمى باعث رشد او و صعودش به سوى كمال مى

به درخت يا هر گياه ديگرى باعث رشـد  ) ... آب و كود و( طور كه دادن مواد غذايى همان
گونه است. چون بخشـيدن مـال اضـافى بـه نيازمنـدان       شود، زكات نيز در اصل اين او مى

شـود. حـال    گفته مى »زكات« شود، به آن باعث رشد انسان و صعود او به سوى كمال مى
مالش اضافه بر ى ايمان فرد و مقدار ترس او از خدا دارد كه چه مقدار از  بستگى به درجه

 نيازش است و چه مقدار اضافه بر نيازش نيست.
البته منظور از اضافه بر نياز اين نيست كه فرد مشغول خوشگذرانى باشد و بگويد من  

اضافه بر نياز ندارم تا آن را به كسى ببخشم. هرگز چنين نيست. واقعيـت ايـن اسـت كـه     
تجملگرايى و [خوشگذرانى باشـد. اگـر   انسان بايد داراى يك زندگى به دور از هر گونه [

اش اضافه بر نيازش خواهد  گونه زندگى كرد در اين صورت بسيارى از اموال و دارائى اين
 آن را به نيازمندان بدهد.قسمتي از بود و بايد 

 روزه
كنـيم تـا انسـان     نيز اشاره مـى  »روزه« به طور خالصه به عبادت »زكات« پس از بيان 

 درك كند. مسلمان حقيقت آن را
گونه عمل كند كه خداوند او  بايد آن بندگى خداحقيقت اين است كه انسان در مسير  

چه خدا دوست ندارد و او را از آن نهى كرده اسـت،   را به آن دستور داده است و از هر آن
 است. »تقوا« بپرهيزد. انجام چنين امرى بسيار مشكل است. اين همان

 يـابى انسـان بـه ايـن مهـم يعنـى       خود، براى دسـت  خداوند متعال به لطف و رحمت 
گونه است كه انسان در هـر سـال يـك مـاه      اى قرار داده است. اين دوره اين ، دوره»تقوا«

كنـد و بـه    مـى  وچه كه نفسـش آرز  موظف است از طلوع فجر تا غروب آفتاب، از هر آن
سـى بـا همسـر    دهد؛ يعنى خوردن و نوشيدن و انجام مسـايل جن  سوى آن تمايل نشان مى

 اى به تقواى خدا دست يابد. خود، خوددارى نمايد تا با انجام چنين دوره
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توانـد بـا    باشد و بدون هـيچ مـانعى انسـان مـى     وقتى غذا هست و نوشيدنى آماده مى 
جـلّ جاللـه    -همسر خود همبستر شود؛ اما به خاطر خدا و تنها به خاطر انجام دستور او 

كند، يقيناً به ايـن هـم    ها دورى مى اه در سال از اين لذّتدر طول روز و به مدت يك م -
عادت خواهد كرد و اين توانايى نيز در او ايجاد خواهد شد كـه نسـبت بـه دسـتورات و     

كنـد دورى   چه خدا او را از انجامش نهى مى اوامر خدا مطيع و فرمانبردار باشد و از هر آن
 اش خوددارى نمايد. هاى نفسانىوزكند و از اطاعت و دنبال كردن آر

ى يك ماهه با توضيحات مختصرى كـه داده   زمانى كه انسان در هر سال در يك دوره 
شد شركت كند، يازده ماه ديگر سال توانايى كنترل خود را خواهـد داشـت و بـه راحتـى     

 تواند در آن مدت مطيع اوامر خداوند متعال باشد. مى
 





 

 

 بخش پنجم
 ايمان اركان ديگرِ

 تگانايمان به فرش

خـواهيم بـه    جـا مـى   شد كه در ايـن  گاهى به چيزهاى اشاره مى در مباحث گذشته گاه 
چون مطالب گذشته بـراى رشـد    ها بحث كنيم. دانستن اين مطالب هم اختصار در مورد آن

ى ايمان  و كامل شدن ايمان انسان مسلمان الزم و ضرورى است. يكى از اين موارد مسئله
 است.   »انفرشتگ« يعنى »مالئكه« به

اين جهان است و تنهـا او فرمـانرواى    ي قبالً گفتيم كه خداوند متعال، خالق و سازنده 
باشد. يعنى هم سازنده و هم فرمـانرواى ايـن جهـان، ذات خداونـد متعـال       اين جهان مى

ها و  خداوند آسمان« است. چنين مطلبى در بسيارى از آيات قرآن به آن اشاره شده است:
بـه وجـود آورد؛ سـپس بـر تخـت       هاسـت در شـش روز   كه در ميان آن راچه  زمين و آن

 .»ى امور اين جهان و فرمانروايى بر آن كرد فرمانروايى قرار گرفت و شروع به اداره
ى تحت فرمان خود، در مركـز   ى منطقه طور كه هر فرمانروا و حاكمى براى اداره همان 

گونه بزرگى و عظمـت و فرمـانروايى    ا اينكند ت جا فرمان صادر مى فرماندهى مقيم و از آن
خود را حفظ كند و براى تحقق دستوراتش و رساندن آن به ديگران، افرادى در خدمت او 

رسانند؛ خداوند متعال نيز نوعى از  هستند كه دستورات را از او گرفته و به تمام مناطق مى
هـاى خـود را بـه     ه فرمانرا در اختيار دارد ك »فرشتگان« يعنى »مالئكه« مخلوقات به نام

اش  رسانند و بدين ترتيـب فرمـانروائى   ها نيز دستورات او را به همه جا مى ها داده و آن آن
 شود. رسد و اجرا مى هايش به تمام نقاط جهان مى يابد و دستورات و فرمان تحقق مى
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ه و بـه  است، يعنى آنان كه پيام را از جايى گرفت »پيامبران« به معنى »مالئكه« ى كلمه 
نام  »ملَك« ها شود و هر يك از آن به چنين افرادى گفته مى »مالئكه« برند. جاى ديگر مى

 برد. ، يعنى كسى كه پيامى را از جايى به جاى ديگر مى»ملَك« دارد.
آمـده   »فرستادگان« يعنى »رسل« به معنى »مالئكه« ى در جاى ديگرى از قرآن، كلمه 

مطلب اشاره دارد كه هـر زمـان خداونـد بخواهـد فرمـانى را      است و چنين معنايى به اين 
دهـد   اى از اين جهان برساند آن را به يك يا چند فرشته مى صادر كند و امرى را به گوشه

دهنـد و بـه ايـن ترتيـب فرمـانروايى       ها نيز پيام را به جايى كه بايد ببرند، انتقال مـى  و آن
 شود. ره مىگونه ادا يابد و جهان اين خداوند ادامه مى

شود انسان مسلمان بايد بـه مالئكـه ايمـان داشـته باشـد؛ يعنـى انسـان         وقتى گفته مى 
ايـن مخلوقـات داراى برخـى    ] مسلمان بايد يقين داشته باشد كه [مالئكه وجـود دارنـد و  

ها ايمان داشته باشد. اين صفات در قرآن  ها را بشناسد و به آن صفات هستند كه او بايد آن
كننـد و هـر    اند؛ مثالً: فرشتگان هرگز از فرمان خداوند متعال سرپيچى نمـى  دهكريم ذكر ش

دهنـد و مرتكـب    دهد آن را به صورت كامـل انجـام مـى    دستور مى -جلّ جالله  -چه او 
ها بندگى  ها بندگان محترم خداوند متعال هستند. كار آن شوند. آن ترين خالفى نمى كوچك

از خداوند متعال اسـت. زمـانى كـه خداونـد انسـان را      و عبادت و اطاعت و فرمانبردارى 
باشند و چيزهايى را كه انسان براى عبادت الزم  وها دستور داد تا در خدمت ا آفريد، به آن

اى نداشته باشد و نگويد امكانات در اختيارم نبـود و   دارد برايش آماده و تهيه كنند تا بهانه
 نتوانستم خداوند را بندگى كنم.

هـا   دهند اين است كه دو نفر از آن ارهايى كه فرشتگان براى انسان انجام مىيكى از ك 
مأمور ثبت و ضبط اعمال و كردار و گفتار انسان هستند. يعنى در سمت راست و چپ هر 
انسانى دو نفر از فرشتگان مالزم و همراه او هستند و مشغول ثبت اعمالى هستند كه از او 

اسـاس آن محاكمـه و محاسـبه     در دادگاه خداوند متعال برزند تا در روز قيامت و  سر مى
 شود.
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دهند، كمك و يارى و تأييد آنـانى اسـت    يكى ديگر از كارهايى كه فرشتگان انجام مى 
ها  تر باشد آن دهند. هر چه ايمان فرد قوى اساس ايمان به خدا، عمل صالح انجام مى كه بر

آينـد و   در جنگ با كافران به پشتيبانى او مى كنند تا جايى كه بيشتر او را تأييد و كمك مى
ى  گونه كه در غزوه برند آن به دشمنانش؛ يعنى كافران ضربه وارد كرده و آنان را از بين مى
ى ايمان قرار داشتند، تعداد  بدر اتفاق افتاد. در اين غزوه چون مسلمانان در باالترين درجه

ها آمدند و دشمن را از بين بردنـد.   كمك آنكثيرى از فرشتگان به فرمان خداوند متعال به 
براى منحرفين و كافران نيز مطرح است؛ اما با اين تفـاوت كـه خداونـد متعـال      اين كمك

ها را همراهى و كمـك كـرده و بـيش از     دهد تا آن شياطين را مالزم و همراه آنان قرار مى
 پيش در مسير انحراف به پيش ببرند.

بندگان محترم خداوند متعال، مأموريـت و وظيفـه دارنـد     در قيامت نيز فرشتگان، اين 
جا نيـز منتظـر و    ها در آن مردم را جمع و احضار كنند و در دادگاه خداوند گرد آورند. آن

شود كه مـؤمنين   ى انجام دستورات خداوند متعال هستند؛ مثالً: وقتى فرمان صادر مى آماده
فرشتگان بهشتيان را بـه بهشـت راهنمـايى    به بهشت بروند و كافران به جهنم برده شوند، 

 اندازند. كنند و جهنميان را در جهنم مى مى
ى كـافران در جهـنم هسـتند و عـده ديگـرى نيـز        تعدادى از فرشتگان، مأمور شكنجه 

 باشند. مأمور مهماندارى و پذيرايى از مؤمنان در بهشت مى

 هاى آسمانى ايمان به كتاب

هاى خداوند متعال كـه بـراى    نسان مسلمان بايد به كتابعالوه بر ايمان به فرشتگان، ا 
طور كه قبالً گفتـيم انسـان بايـد     ها فرستاده شده نيز ايمان داشته باشد. همان هدايت انسان

ى هدايت و راهنمـايى بـه سـوى     ايمان داشته باشد كه خداوند متعال براى هر امتى برنامه
 و عقيده و باورى خداپسندانه داشته باشند.خود فرستاده است تا مردم به راه راست بيايند 
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ى خدا باشد كـه   ها يك هدف داشته و آن اين كه انسان بنده ها و برنامه تمام اين كتاب 
انـد   هـا بـا هـم داشـته     قبالً به تفصيل به اين مطلب اشاره كرديم. تنها تفاوتى كه اين كتاب

انـد. يعنـى    بيـان شـده   ... ى وعبارت است از اين كه يكى به زبان عربى، يكى به زبان عبر
براى هر امتى به زبان خودش كتاب هدايت فرستاده شده تا به راه راست هـدايت شـوند.   

 ها كتاب هدايت نفرستاده باشد. هيچ امتى وجود نداشته كه خداوند متعال براى آن

 »پيامبران« ايمان به

نى كه از طرف خداونـد  چنين بايد به پيامبران و انبياء يعنى همان كسا فرد مسلمان هم 
 ى هدايت به آنان وحى شد و آن را دريافت كردند، ايمان داشته باشد. برنامه
ى  ها را فرسـتاده اسـت تـا برنامـه     كسانى هستند كه خداوند متعال آن) رسل( مرسلين 

 هدايت را به مردم برسانند و راه بندگى را برايشان روشن كنند.
ى  گونه است كه فرد معتقد باشد كه آنان پيامبر و فرستادهايمان آوردن به پيامبران اين  

ى هـدايت اسـت و    اند حق بوده و برنامـه  چه از طرف خدا دريافت كرده خدا هستند و آن
هـا باشـد. انسـان بايـد      وهم و خيال خـود آن  ي چيزى نيست كه از طرف شيطان يا زاييده

تـرين خطـا و اشـتباهى     چار كوچـك ايمان داشته باشد كه پيامبران در دريافت آن برنامه د
كـم و كاسـت بـه مـردم      اند و نيز بايد مطمئن باشد كه هر چه به آنان داده شـده بـى   نشده

ى خـدا بـوده اسـت و كمتـرين خيانـت و       اند برنامـه  چه به مردم رسانيده اند و آن رسانيده
انـد و نـه    اند. يعنى نه كمترين چيزى به آن اضـافه كـرده   ى خدا نكرده دستكارى در برنامه

 اند. چيزى از آن كم كرده
چنين انسان مسلمان بايد يقين داشته باشد كه پيامبران خدا، هم بـراى مـردم زمـان     هم 

را در پـيش   بنـدگى خـدا  خود و هم براى هر بنده و عبدى كه بخواهد تا روز قيامـت راه  
 اند. بگيرد، امام و پيشوا و سرمشق و الگو بوده
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چـه از طـرف خـدا دريافـت      وظف و مكلّف به اجـراى هـر آن  پيامبران قبل از مردم م 
اند. بر آنان واجب بوده تا پيشوا و رهبر مردم باشند و براى آنان روشن كنند  اند، بوده كرده

كه چگونه بايد به كتابهاى خدا ايمان بياورند و چه كارهايى را بايد انجام بدهند و از چـه  
ها به بهترين  مينه الگوى مردم باشند. الگو بودن آنكارهايى دورى كنند. آنان بايد در اين ز

هـا   اند؛ اما چـون آن  را به بهترين شيوه انجام داده بندگى خداى  شكل انجام گرفته و وظيفه
ها عمدى نبوده اسـت. وقتـى    اما اشتباه آن اند اند گاه گاهى دچار اشتباه شده نيز انسان بوده

ا را از طريق وحى آگـاه كـرده و بـه آنـان فرمـوده      ه اند خداوند متعال آن دچار اشتباه شده
گونه عمل كنند و از ايـن طريـق حـق را برايشـان      است كه اين كار اشتباه است و بايد اين

چـه خداونـد متعـال     روشن كرده است. آنان نيز فوراً از اشتباه خود دست برداشته و به آن
 اند. دستور داده عمل كرده

ار كم بوده است و اين مطلب مغايرتى با مقـام و موقعيـت   البته اشتباهات پيامبران بسي 
ها نزد خدا ندارد. يعنى چنين تصور نشود كه چون كسى به مقام پيامبرى رسـيد ديگـر    آن

شرند و حكمت نيـز  گونه نيست؛ زيرا پيامبران نيز ب نبايد در هيچ چيز اشتباه كند. خير. اين
به مردم نشان دهد كه آنان نيز بشر هستند  چنين اقتضا كرده كه خداوند متعال بدين وسيله

باشند؛ تا مردم آنان را فريادرس خود قرار ندهند و نسبت به خدا دچار شـرك   و خدا نمى
نشوند. از طرف ديگر در اشتباهات پيامبران خطرى مردم را تهديد نكرده اسـت؛ زيـرا بـه    

وحـى او را آگـاه   شـد، خداونـد متعـال از طريـق      محض اين كه پيامبرى دچار اشتباه مـى 
صلى اهللا عليه وسلم با مشورت برخى از يـارانش   بدر پيامبر خدا ي كرد؛ مثالً: در غزوه مى

شـان از آنـان فديـه     به اين نتيجه رسيدند كه اسـيران جنـگ را نكشـند و در مقابـل آزادى    
ـ  بگيرند. وقتى آن ود ها را آزاد كردند با لحن بسيار تندى آيه نازل شد و بيان شد كه حق نب

اند درست نبوده است و اكنون خداوند آنـان را   كه اين كار را بكنند و كارى كه انجام داده
طـور عمـد نافرمـانى خـدا را      اند و به دهد؛ زيرا آنان اجتهاد كرده بخشد و عذابشان نمى مى

ها را مخاطب قـرار   اند. خداوند متعال آن انجام نداده و از روى اشتباه به آن كار دست زده
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بخشـم؛ امـا مواظـب باشـيد بـار       گذرم و شما را مى فرمايد: از اشتباه شما مى هد و مىد مى
 ديگر چنين كارى را تكرار نكنيد.

جا يك مطلب ضرورى است كه مورد توجه و دقت قرار گيـرد و آن ايـن كـه:     در اين 
هاى آسمانى اين گونه نيسـت كـه انسـان بدانـد كـه       ايمان به پيامبران و فرشتگان و كتاب

هاى آسمانى به آن صـورت كـه    گونه كه توصيف شدند وجود دارند، يا كتاب فرشتگان آن
و به پيامبران وحى شده است. اين صرفاً يك آگاهى است و ايمـان بـا     بيان شد نازل شده

شود. ايمان به مالئكه و فرشتگان اين گونه اسـت كـه انسـان چنـين      اين آگاهى كامل نمى
ى  ل فرمـانرواى ايـن جهـان اسـت و اوامـرش را بـه وسـيله       معتقد باشد كه خداوند متعـا 

هـا مشـغول ثبـت اعمـال انسـان       فرستد و تعـدادى از آن  فرشتگان به تمام نقاط جهان مى
باشـند و در   هستند و تعدادى نيز در قيامت مأمور احضار مـردم بـه دادگـاه خداونـد مـى     

ا ايـن گونـه بشناسـد و    هايى دارند. فرد بايـد فرشـتگان ر   بهشت و در جهنم نيز مأموريت
 تسليم چنين مطلبى شود و با چنين آگاهى در برابر خداوند بيشتر احساس مسئوليت كند.

هـا و عملـى    هاى آسمانى نيز يعنى تسليم دسـتورات ذكـر شـده در آن    ايمان به كتاب 
هـا بسـيار    كردن آن دستورات در زندگى؛ در غير اين صورت اگر فرد بر مطالب اين كتاب

ها كامالً مطلع باشد و بداند كه تمام مطالب از طرف خـدا   باشد و از محتويات آنهم آگاه 
چه بيان شده عمل نكند؛ چنين فردى مؤمن نيست و آگاهى او هيچ  اند؛ اما به آن نازل شده

 سودى به حال وى نخواهد داشت.
ـ   ايمان به پيامبران خدا نيز تنها منحصر به اين نمى  ان پيـامبر  شود كه انسان بداند كـه آن

هـا را   ى آن شود كه فرد بگويد همه اند و حتى در اين نيز خالصه نمى اند يا نبوده خدا بوده
... حقيقت  گذارم و دوست دارم و برايشان احترام قائل هستم و قدمشان را روى چشم مى

ايمان به پيامبران اين است كه انسان چنين معتقد باشد كه اين بزرگواران از سوى خداوند 
ها خود قبـل از همـه بـه آن برنامـه عمـل       اند و آن ى هدايت را دريافت كرده تعال برنامهم

اند. او بايـد   اند؛ سپس آن را براى مردم بيان كرده اند و سرمشق و الگوى ديگران بوده كرده
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هـا را پيشـوا و    ها باشد و تنهـا آن  تسليم اين بزرگواران شود و در زندگى پيرو و مطيع آن
ها فرد ديگرى را رهبر و مقتداى خود نداند و اگر فرد عالم و  داند و غير از آنرهبر خود ب

خاطر ايـن باشـد كـه او     كند، به مؤمن و متقى را به عنوان رهبر و پيشواى خود انتخاب مى
 مطيع و پيرو پيامبران خداست.

بايد گز نهاست؛ هر ى آن بر اين اساس، فردى كه به پيامبران ايمان دارد و تسليم برنامه 
ى ديگرى باشد و يا از حاكمانى اطاعت و پيروى كنـد كـه بـر     مطيع و پيرو قانون و برنامه

كننـد. اگـر    دهد عمل مـى  چه هوا و هوس و آرزوهاى نفسانى به آنان دستور مى اساس آن
تواند ادعا كند كه به پيامبران خدا ايمان دارد و  فردى مطيع چنين حاكمانى شد، هرگز نمى

ها پيـامبر خـدا هسـتند و چنـين هـم       يامبران را دوست داشته باشد و بداند كه آناگر هم پ
ها كتاب خداست، اين آگاهى هـيچ سـودى بـه حـال او نـدارد و       معتقد باشد كه كتاب آن

 وضعيت او هرگز مورد قبول خداوند متعال نيست.
راحـل زنـدگى   ها در تمامى م ها و دستورات آن ايمان به پيامبران تنها در اطاعت از آن 

 شود. خالصه مى

 ايمان به قضا و قدر

ى خدا باشد  تواند بنده مطلب بسيار مهم ديگرى كه مطرح است و بدون آن انسان نمى 
اسـت.   »قضـا و قـدر  « ى را به صورت كامل انجـام دهـد، مسـئله    بندگى خداو عبادت و 

 توضيح اين كه:
از همه چيز خبر دارد، و همـه   انسان مسلمان بايد چنين معتقد باشد كه خداوند متعال 

داند، و قدرت و توانايى اين را دارد كه هر چه بخواهد انجام دهد و هر كـارى   چيز را مى
جـا و بيهـوده انجـام     نابـه  كارِ -جلّ جالله  -جا و صحيح است، او  دهد به را كه انجام مى

اى كشـيده   ن نقشـه دهد؛ بنابراين قبل از اين كه اين جهان را خلق كند؛ براى ساختن آ نمى
آيـد   طور كه اگر افرادى بخواهند در جايى بيمارستانى بسازند قبالً مهندسى مى است. همان
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آينـد و طبـق    ا و كـارگرانى مـى  كشد و پس از آن معمار و بنّ ى آن بيمارستان را مى و نقشه
(كنند نقشه شروع به ساختن آن مى

39F

خلـق  كه ايـن جهـان را    . خداوند متعال نيز قبل از اين)1
كند، براى آن نقشه كشيده است كه چه مخلوقاتى بيافريند، از هر نوع به چه تعـداد خلـق   
كند، چه رويدادهايى بايد روى بدهد، چه چيزى انجام گيرد و چه چيزى انجـام نگيـرد و   

ريـزى، شـروع بـه     چه كه بايد انجام گيرد را روشن كرده است. پس از اين برنامـه  تمام آن
ه است. قبل از هر چيز آب را پديـد آورد و پـس از آن، آب را بـه دود    پياده كردن آن كرد

هاست از آن ايجاد كـرد و   چه را در ميان آن ها و زمين و آن تبديل كرد و پس از آن آسمان
چه در زمين است اعم  آفريده شدند و آن) زمانى ي دو دوره( آسمان و زمين در دو مرحله

... همه در چهار روز ديگـر سـاخته شـد و     ها و كوهها و  ى نعمت از گياه و درخت و همه
بطور كلى تمام جهان را در شش روز آفريد. هر روزِ خدا زمانى بسيار طـوالنى اسـت. در   

وجـود آورد كـه هـم علـم و      همان نقشه اين را نيز مشخص كرده است كه مخلوقى را بـه 
د و هـم بتوانـد   دانش داشته باشد و خير و شر و درست و نادرست را از هم تشخيص ده

از دو راه حق و باطل يكى را برگزيند و انتخـاب كنـد و از ديگـرى فاصـله بگيـرد. ايـن       
(ها آفريده است مخلوق انسان است كه خداوند متعال او را با اين ويژگى

40F

2(. 
 -طور كه قبالً گفتيم، خداوند متعال اين مطلب را نيز بيان كرده است كه تنها او  همان 

چـون مخلوقـات    ر به انجام هر چيزى است و در اين ميان انسان نيز هـم قاد -جلّ جالله 
ى او  ... سببى است كه خداونـد متعـال بـه وسـيله     ديگر از جمله سنگ و آتش و چوب و

دهد؛ اما اين به معناى اين نيست كه انسان هيچ اراده و اختيارى  برخى از امور را انجام مى
اراده است بلكه ايـن مخلـوق خـدا بـر      وب بىچون آتش و سنگ و چ از خود ندارد و هم

باشد، داراى اراده  خالف ساير مخلوقات در عين حال كه يكى از اسباب خداوند متعال مى
ها را انتخاب كرده و از ديگرى دست بـردارد و   تواند يكى از راه داند و مى نيز هست و مى

                                           
 ها به خاطر فهم مطالب است. طور كه قبالً نيز گفتيم بيشتر مثال همان -1
 چون انسان است. ها، هم نيز در اين ويژگى» جن« البته -2
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ها گـام   كى از اين راهكند و در ي خود اوست كه مسير خوشبختى و بدبختى را انتخاب مى
هـا و   دارد. هرگز چنين نيست كه خداوند متعال او را مجبور به انتخـاب يكـى از راه   مى بر

كه چگونه ممكـن اسـت انسـان،     رها كردن راه ديگر بكند. براى روشن شدن مطلب و اين
ى خود راه ي هم سبب انجام كارهاى خدا باشد و هم اختيار و اراده داشته باشد و به اراده

 كنيم: را انتخاب و راه ديگر را رها كند، مثالى ذكر مى
كنيم روز قيامت است و خداوند متعال مردم را به دادگاه احضار كرده است.  فرض مى 

در ميان مردم فردى وجود دارد كه در دنيا روزى فردى را با اسلحه به قتل رسانده اسـت.  
كنـد و از او   ل او را محاكمـه مـى  فرد قاتل به دادگاه خـدا احضـار شـده و خداونـد متعـا     

من اين كـار را نكـردم.    دهد: خدايا! پرسد: چرا فالن شخص را كشتى؟ قاتل جواب مى مى
چون  نفرمودى من سبب انجام و تحقق افعال و كارهاى تو هستم؟ من نيز هم مگر خودت

ها اسباب ديگر سبب چنين قتلى بودم. تو خود فالن شخص را كشتى و من در اين ميان تن
 سبب بودم؛ پس مقصر نيستم.

فرمايد: در اين كـه تـو در دنيـا سـبب افعـال و       خداوند متعال خطاب به فرد قاتل مى 
كارهاى من بودى شك و ترديدى نيست؛ اما مـن بـه خـاطر ايـن مسـئله تـو را محاكمـه        

ى قبل از شليك گلولـه   كنم. آيا لحظه كنم بلكه تو را به خاطر چيز ديگرى محاكمه مى نمى
دانستى كه ما تصـميم   كشتن فرد مقتول، وقتى انگشتت را روى ماشه تفنگ گذاشتى، مى و

دانستى در تقديرات ما چه چيـزى نوشـته شـده و قـرار      ايم؟ آيا مى بر قاتل بودن تو گرفته
 است چه چيزى اتفاق بيفتد؟

دهد: خيـر. در آن لحظـه از نظـر مـن قاتـل بـودن يـا نبـودنم در          فرد قاتل جواب مى 
دانستم كه چه چيزى مقدر است و  % بوده است. در آن لحظه من نمى50% به 50يرات تقد

 قرار است چه چيزى اتفاق بيفتد.
فرمايد: چه زمان برايت مشـخص شـد كـه در تقـديرات، تـو قاتـل فـالن         خداوند مى 

 شخص هستى؟
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دهد: من تفنگ را شليك كردم و گلوله به فالن شخص برخورد كرد و  قاتل جواب مى 
ر زمين افتاد، وقتى نزديك شدم ديدم گلوله به او اصابت كرده و آن شخص مرده اسـت.  ب

 آنوقت فهميدم كه تقدير چنين بوده كه من سبب كشتن آن شخص باشم.
امـا بعـد     دانستى تقدير چيست فرمايد: پس، قبل از كشته شدن آن فرد نمى خداوند مى 

ده است؛ يعنى وقتى دانسـتى تقـدير   از اين كه آن شخص كشته شد فهميدى تقدير چه بو
كنم  چه تو را به خاطر آن محاكمه مى چه بوده كه كار از كار گذشته و راه برگشتى نبود. آن

% بـود تـو   50% بـه  50اين است كه چرا قبل از اين كه تقديرات مشخص شـود و نسـبت   
توانسـتى قسـمت خـالف آن را     كـه مـى   آمدى و قسمت كشتن را انتخاب كردى در حالى

اختيار كنى. چرا از آن دو احتمال خير و شرّ تو آمدى و قسمت شـرّ را انتخـاب كـردى؟    
گفت و تو را به انتخاب راه خير تشويق و بـه   مگر شريعت و برنامه و كتاب من به تو نمى

گفت قتل جايز نيست و از انجـام آن   كرد. مگر به تو نمى دورى گرفتن از راه شرّ منع نمى
وجود چرا قتل را انتخاب كردى؟ من به خاطر ايـن انتخـاب تـو را     دورى كن. پس با اين

كنم. اين را هم بدان، اگر پس از انتخاب قتل و شليك گلولـه، فـرد    محاكمه و مجازات مى
شد، باز هم تو را به خـاطر تصـميمى كـه گرفتـه بـودى محاكمـه        مورد نظر تو كشته نمى

 كار گرفتى.  ار و تصميم بود كه بهچه متعلق به تو بود همان اختي كردم؛ زيرا آن مى
چه متعلق به انسان  شود كه در مسير زندگى آن چه گفته شد مشخص مى با توجه به آن 

است و انسان به آن مكلّف اسـت تصـميم و انتخـاب راه صـحيح و انتخـاب نكـردن راه       
و شـر،  ناصواب است. اين را نيز بايد بدانيم كه انسان قبل از انتخاب يكى از دو راه خيـر  

داند كه در تقديرات خدا براى او چه چيزى مقدر و چه چيزى مقدر نيست؛ بنـابراين   نمى
انسان در انتخاب يكى از اين دو راه مختـار اسـت. بعـد از انتخـاب اسـت كـه تقـديرات        

گيرد و بر اساس همين  ى انسان هنگام انتخاب انجام مى شود. تكليف و وظيفه مشخص مى
شـود و جـزا و پـاداش يـا سـزا و       قيامت محاكمه و محاسبه مـى انتخاب است كه در روز 

 شود. عقاب داده مى
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آفريده شده اسـت. او   بندگى خدااز طرف ديگر اين را هم بايد بدانيم كه انسان براى  
ى او چيست و چه كارى را بايـد انجـام    هميشه بايد در اين فكر باشد كه تكليف و وظيفه

چه  چه خدا به انجامش امر كرده بايد انجام و از آن هد. آندهد و چه كارى را نبايد انجام د
نهى كرده دورى كند. يعنى تصميم او بايد بر انتخـاب راه صـحيح و دورى گـرفتن از راه    

چه در توانايى انسان است و بر آن نيز مكلّف است همين است؛ اما بعد  ناصواب باشد. آن
گيرد، ديگر كار او نيست؛ [زيرا  ام نمىگيرد و چه چيزى انج از تصميم چه چيزى انجام مى

پس از اين انتخاب بايـد بـر خـدا     ].باشد او سبب انجام امور است و خدا فاعل اعمال مى
توكل كند و از او بخواهد كه در حركت در مسير صحيح كـه همـان بنـدگى اوسـت او را     

 بپرهيزد. يارى و كمك كند. او را كمك كند تا كارهاى خير انجام دهد و از كارهاى شرّ
دهـد و چـه روى    بنابراين انسان مسلمان نبايد در اين فكـر باشـد كـه چـه روى مـى      
دهد او بايد اين مسايل را به خداوند متعال بسپارد. او تنها و تنها بايد به اين فكر كنـد   نمى

را  بندگى خـدا ى او چيست و او چه بايد بكند و چه نكند. كسى كه راه و مسير  كه وظيفه
دهد و دچار مشكالت  ها و امكانات دنيا را از دست مى گيرد بسيارى از نعمت مىدر پيش 
ى بنـدگى خـود را بدانـد و تصـميم و انتخـاب او       ى خدا، بايد وظيفه شود. بنده متعدد مى

هميشه در جهت ايمان به خدا و انجام اعمـال صـالح باشـد و از كفـر و اعمـال زشـت و       
انجـام تكليـف خـود اسـت؛ امـا ديگـر چـه روى         ناپسند دورى كند. او مشغول وظيفه و

افتد مربوط به او نيست؛ بلكه مربوط به خداوند است.  افتد يا نمى دهد و چه اتفاقى مى مى
اگر خداوند تقدير كرده باشد كه خير و نعمت و امكانات به او برسد، يقينـاً بـه آن دسـت    

شوند، و اگر خداونـد مقـرر    يابد گرچه هزاران هزار دشمن داشته باشد و مانع اين كار مى
كرده باشد كه او دچار مشكالت شود، مطمئنـاً دچـار آن مشـكالت خواهـد شـد گرچـه       
هزاران هزار حامى و پشتيبان داشته باشد. اگر خداوند مقرر كرده باشـد كـه او بـه دسـت     
ظالمى كشته شود، حتماً كشته خواهد شد اگر چه خدمتكار و نوكر آن ظالم هـم باشـد، و   

شود گرچه دشمنان زيادى هـم اقـدام    ار باشد به دست كسى كشته نشود، كشته نمىاگر قر
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به كشتن او بكنند. عمر انسان، رزق و روزى او، خوشى و ناخوشى، راحتى و مشـكالت،  
... همه در دست خداست. انسان بايد هميشه در فكر وظيفه و انجام  ثروتمندى و فقر او و

شـود،   شود و چه نمى و چه كار نكند باشد؛ اما چه مىتكليف خود و اين كه چه كار بكند 
دهـد يـا    ميرد، مال و ثروتش را از دسـت مـى   ميرد يا نمى شود يا خير، مى دچار مشكل مى

ى  ى كار او نيست و او حق ندارد كه به اين مسايل فكر كنـد. همـه   ... در دايره دهد و نمى
نيز، از همان ابتداى خلقت، اگـر  اين مسايل در قدرت و اختيار خداست و خداوند متعال 

مقرر كرده باشد كه فالن كار روى دهد، آن كار حتماً روى خواهد داد و اگـر مقـرر كـرده    
 باشد كه روى ندهد، يقيناً روى نخواهد داد.

بنـدگى  ى خود كه همـان   انسان بايد با خيالى آرام و دلى مطمئن مشغول انجام وظيفه 
يابـد و چيـزى را كسـب     اند كه اگر به چيزى دسـت مـى  ست، باشد. او اين را بايد بدخدا
كند، آن چيز متعلق به او بوده است و خداوند متعال از همان ابتـداى خلقـت بـراى او     مى

دهد، يقين داشته باشـد   يابد يا آن را از دست مى مقرر كرده است. اگر به چيزى دست نمى
جاسـت كـه    تعلق به او باشد. اينكه در همان ابتداى خلقت قرار بر اين نبوده كه آن چيز م

بنـدگى  برد. او تنها مشغول انجـام   قلبى به سر مى انسان مؤمن در نهايت آرامش و اطمينانِ
كند. او با ايمانى كه كسب كرده است، مشغول انجام  ست و در اين راه بر او توكل مىخدا

عمـال صـالح   داند اسباب سعادت و خوشبختى همين ايمان و ا اعمال صالح است؛ زيرا مى
كند و خداوند متعال نيز خير دنيا و آخرت را نصـيب   هستند و پس از آن به خدا توكل مى

 كند. او مى
شـود و بـر مسـلمان     ناميـده مـى   »قضا و قـدر « چه بيان شد، همان چيزى است كه آن 

واجب است كه به آن ايمان داشته باشد و اين را بداند كه بدون ايمان به اين مسئله هرگـز  
 ى واقعى خدا باشد. را به انجام برساند و بنده بندگى خداتواند  نمى
افتد و چـه   بدون ايمان به اين مسئله، انسان هميشه در اين فكر است كه چه اتفاق مى 

كه سبب خوشبختى  -دهد و با مشغول شدن به اين مسايل، عبادت و بندگى را  روى نمى
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ض كند؛ زيرا خداوند متعال همه چيز را تواند عو دهد و چيزى را نمى از دست مى -است 
گيـرد و خـالف آن صـورت نخواهـد      معين كرده است و هر چه او تعيين كرده، انجام مى

گرفت. انسان مؤمن با چنين ايمان و اعتقـادى از هـيچ صـاحب قـدرت دنيـوى تـرس و       
دانـد كـه غيـر از خـدا كسـى       ى بندگى اسـت و مـى   وحشت ندارد و مشغول اداى وظيفه

طور كه هيچ خير و نيكـى در دسـت    ند كمترين زيان و ضررى به او برساند؛ همانتوا نمى
ترسد. انسان بـا چنـين    كسى جز او نيست و به كسى جز او اميدوار نيست و فقط از او مى

ى  شود و با دلى آرام و مطمئن مشـغول اداى وظيفـه   اعتقادى، هرگز دچار غم و اندوه نمى
 گيرد. بختى مسير بندگى را در پيش مىبندگى است و براى رسيدن به خوش
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را انتخـاب كـرد و بـه خـدا و روز قيامـت و       بندگى خـدا پس از اين كه انسان مسير  
ى قضـا و قـدر ايمـان آورد و تصـميم      هاى آسمانى و فرشتگان و مسـئله  پيامبران و كتاب

اين مسير تنها از خداوند متعـال درخواسـت   گرفت مشغول انجام اعمال صالح باشد و در 
شوند كه ايـن وظـايف    كمك و يارى كند، در اين صورت وظايف و تكاليفى متوجه او مى

اند. اين وظايف  صلى اهللا عليه وسلم ذكر شده و تكاليف در كتاب خدا و سنت پيامبر خدا
وند و هـيچ  شـ  گيرند و تمام جوانـب زنـدگى را شـامل مـى     ى زندگى او را در بر مى همه
اى قرار نـداده باشـد تـا     اى از جوانب حيات نيست كه خداوند متعال براى آن برنامه جنبه

انسان به اجبار و از روى ناچارى به غير خدا پناه برده و در آن زمينه از غير خدا كمـك و  
 يارى بطلبد و از او اطاعت كند.  

ليف و دسـتوراتى كـه در   بر اين اساس، قصد داريم در قسمت اخير، به برخى از تكـا  
ها را انجام دهد و تنها بـا   ها نياز مبرم دارد و بايد آن قرآن ذكر شده و انسان مسلمان به آن

ى واقعى خدا باشد، اشاره كنيم. اين را نيز بايد بدانيم كـه   تواند بنده هاست كه مى انجام آن
يك ديـن شـمرده    هاى متعدد است، در كل اى از دستورات و فرمان دين خدا كه مجموعه

شود و ممكن نسيت فردى برخى از دستورات آن را بپذيرد و برخى ديگر را نپذيرد، از  مى
باز زند. چنين برخـوردى بـا ديـن خـدا، هرگـز مـورد        برخى اطاعت كند و از برخى سر

 رضايت خدا نيست و انسان را به خوشبختى نخواهد رساند.
كند تا در  ه پيامبرش را راهنمايى مىخداوند متعال پس از آن ك »قلم« ى در سوره 

اى به  و تبليغ دينش استقامت داشته باشد و در اين راه هيچ توجه بندگى خدامسير 

 ﴿ فرمايد: تبليغات غلط دشمنان خدا نكند، به او مى       ﴾  :4[القلم.[ 
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اين به بيان اخالق و رفتار ناپسند تو بر روش و اخالق بسيار بزرگى هستى. بعد از  :يعنى
ها دورى كند و اگر  پردازد؛ اخالق و رفتارى كه انسان مسلمان بايد از آن دشمنان خدا مى

 ها را داشته باشد، بايد در اسرع وقت سعى كند آن را از خود دور نمايد. يكى از آن

 قلم ى برخى از صفات مذموم و ناپسند ذكر شده در سوره

 د خوردن. بسيار سوگن1 
است كه در قرآن و در اين  »بسيار سوگند خوردن« يكى از صفات و اخالق ناپسند، 

 تعبير شده است. ].10[القلم:  ﴾﴿ ى سوره از آن با كلمه

ى ايـن اسـت كـه انسـان از شخصـيت و اعتبـار واقعـى         بسيار سوگند خوردن نشـانه  
ينـان نداشـته باشـد، چنـان فكـر      برخوردار نيست؛ زيرا وقتى فردى به خود اعتمـاد و اطم 

زنـد بـراى    كند كه ديگران نيز به او اعتماد و اطمينان ندارند؛ پس هـر حرفـى كـه مـى     مى
خورد. وقتى مردم شخصيت واقعى چنين فردى را شناختند ديگر به  صحت آن سوگند مى

 نگرند. عنوان فردى محترم و عضو معتبر جامعه به او نمى
ان از كالم و گفتارش پيداست و خود، قبل از هر كس شخصيت و ارزش و اعتبار انس 

گويد مطمئن است و همين اعتماد و اطمينانى كـه   چه مى ديگر به خود اعتماد دارد و به آن
شود و مردم نيز  خود نسبت به شخصيت خود دارد، باعث ارزش و اعتبار او در جامعه مى

گويد سوگند بخورد. البتـه   چه مى آن بيند بر نگرند. پس ديگر نيازى نمى با آن ديد به او مى
آيد كه انسان به منظور روشن شدن مطلبى سوگند بخورد؛ امـا   در برخى از موارد پيش مى

 چنين مواردى بسيار اندك است.
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 . ذلّت2 

]. 10[القلم:  ﴾ ﴿ يكى ديگر از صفات و اخالقيات ناپسند و بسيار مذموم،

 به معناى »ذلّت« بينى است. البته ردن خود و خودكميعنى ذلّت و خوارى و كوچك ك
 اى است.  صفت پسنديده »تواضع« نيست؛ زيرا »تواضع«

گيرد. وقتـى قلـب و درون انسـان از     ارتباطى انسان با خدا سرچشمه مى از بى »ذلّت« 
بهره باشد، هميشه حاضر اسـت بـراى ديگـران سـر تعظـيم فـرود        ايمان به خدا تهى و بى

ر برابرشان سر ذلّت خم كند. هميشه حاضر است براى ديگران نـوكرى كنـد و   بياورد و د
دست  چنان برخورد كند كه ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد. مدام حاضر است ذليلِ

بينيم كه در نهايت ذلّت خـود را در   ظالمان و صاحبان قدرت باشد. بسيارى از افراد را مى
هـا هسـتند و    هـاى نامشـروع آن   و مجـرى خواسـته  اختيار هر صاحب قـدرتى قـرار داده   

 اند. ترين اعتبار و ارزشى براى خود باقى نگذاشته كوچك
ى او نيسـت.   چنين رفتار و صفتى از انسان مسـلمان بـه دور اسـت و هرگـز شايسـته      

كند و خـود را سـرآمد    انسان مسلمان در عين حال كه متواضع است و احساس تكبر نمى
كنـد و ايـن هـم از ايمـانى      ميشـه احسـاس عـزّت و سـربلندى مـى     بيند و ه ديگران نمى

داند كه داشتن ارتبـاط بـا    گيرد كه در دل او جاى گرفته است، اين را هم مى سرچشمه مى
خدا باعث سربلندى و سرافرازى است. پس هرگز حاضر نيست در برابـر غيـر خـدا سـر     

واضع است؛ امـا نسـبت بـه    تعظيم فرود آورد و احساس ذلّت كند. او نسبت به مؤمنين مت
ها سـر   برد و هرگز در برابر آن اهل كفر و به ويژه حاكمان كافر، در نهايت عزّت به سر مى

دهد حتّى يك لحظه هـم خـود را از آنـان     آورد. هرگز به خود اجازه نمى تسليم فرود نمى
 تر احساس كند. تر و پائين كوچك
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 جويى . عيب3 
ن است كه انسان هميشه مشغول عيب گرفتن از يكى ديگر از صفات ناپسند، اي 

اعتبار كند. قرآن چنين فردى  ديگران باشد و از اين طريق بخواهد شخصيت ديگران را بى

﴿ را با چنين صفت ناپسندى ﴾  :نامد. مى ].11[القلم 

شخصـيت و   جـو خـود بـى    علت دست زدن به چنين كارى اين است كـه فـرد عيـب    
چون او باشند و چشم ديدن افراد با  خواهد ديگران نيز هم است و مى ارزش اعتبار و بى بى

كند از هر راه و روش ممكـن و بـا هـر     شخصيت و با اعتبار را ندارد. از اين رو سعى مى
 اى كه شده، شخصيت ديگران را خُرد كند و از بين ببرد. مكر و حيله

 چينى . سخن4 
گونه است كه فردى  است و آن اين »چينى سخن« يكى ديگر از صفات مذموم، صفت 

هـا و در نهايـت در    براى بر هم زدن ارتباط دو نفر با هم و ايجاد فتنه و دشمنى در بين آن
 ها باشد. ميان افراد جامعه، مشغول رد و بدل كردن سخنانى بين آن

﴿  ﴾  :است كه حرف  اش اين چين هميشه كار و برنامه يعنى فرد سخن ].11[القلم

گونه بـين   ها را بر هم زند و اين فردى را پيش ديگرى ببرد و بالعكس؛ تا از اين طريق روابط آن
مردم فساد ايجاد كند و نظم جامعه را بر هم زند و در نتيجه جامعه به سمت و جهتـى حركـت   

 .اعتمادى در جامعه ايجاد شود كس به ديگرى اعتماد نكند. يعنى نوعى بى كند كه هيچ

 . منع كردن خير از ديگران5 
يكى ديگر از صفات مذموم و ناپسند همان صفتى است كه خداوند به آن اشاره  

﴿ كند: گونه توصيف مى كند و صاحبش را اين مى      ﴾  :اين صفت به  ].12[القلم

نين اى است كه صاحبش هميشه مانع رسيدن خير به ديگران است. چنين فردى با چ گونه
كند. اگر خود،  كه نعمت و امكانات به دست نيازمندان برسد جلوگيرى مى صفتى، از اين
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كند و عالوه بر اين از  داراى ثروت است، از بخشش آن به ديگران خوددارى مى
خواهند به ديگران كمك كنند و زكات مالشان را بپردازند،  ثروتمندان و آنان كه مى

نه تنها دوست ندارد خود به ديگران چيزى ببخشد، آورد. يعنى  ممانعت به عمل مى
 دوست ندارد ديگران نيز انفاق و بخشش كنند.

 تجاوز -6 

﴿﴾  :اسـت. صـاحب    »تجـاوز « يكى ديگر از صفات ناپسـند صـفت   ].12[القلم

چنين صفتى بسيار تجاوزگراست و از حدود و مرزهاى بندگى و مسئوليت بسـيار تجـاوز   
ونـد متعـال بـاقى بمانـد. چنـين      بنـدگى خدا ى  سـت كـه در محـدوده   كند و حاضر ني مى

 شخصيتى هميشه در اين فكر است كه زير بار مسئوليت شانه خالى كند.

 . بزهكارى7 

﴿ ﴾  :اسـت. صـاحب چنـين     »بزهكـارى « صفت ناپسند ديگـر، صـفت   ].12[القلم

لى كه از رسيدن انسان به سـوى  صفتى هميشه مشغول انجام كارهاى ناپسند است؛ كارها و اعما
 مى گرداند. كمال و سعادت و خوشبختى جلوگيرى كرده و او را روز به روز به عقب بر

 . بداخالقى و زشتخويى8 

﴿ ﴾  :يكى ديگر از صفات زشت و ناپسند است. انسان بداخالق و  ].13[القلم

وب و سودمندى تندخو و زشت خو هميشه به فكر خود است. چنين شخصى هر چيز خ
 كند.  دهد و به غير خود فكر نمى را به خود اختصاص مى

 . زنيم9 
كند، صفت زشـت و   صفت مذموم ديگرى كه خداوند متعال در سوره به آن اشاره مى 

امـا بـه   ،  يعنى فردى كه جزو مـردم نيسـت   »زنيم« است. ].13[القلم:  ﴾ ﴿ ناپسند
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مثال چنين افرادى همـان حاكمـان ظـالمى هسـتند كـه بـر       داند.  ناحق خود را از مردم مى
هستند؛  »زنيم« كنند. چنين حاكمانى و امثالشان اساس قوانين خداوند متعال حكومت نمى

يعنى از هيچ لحاظى جزو مردم نيستند؛ نه در خوشى شريك مردم هستند و نه در ناراحتى 
كننـد كـه مـردم بـه      نمـى  باشند. چنين افرادى هرگز تـالش  چون مردم مى و مشكالت هم

 دارند. هايى برنمى خوشبختى برسند و در اين مسير گام
كسانى كه داراى چنين صفت زشت و ناپسندى نيستند، هميشه در كنار يكديگر و در  

باشند و نسبت به هم مهربان و دلسوز هستند و هـر يـك    خوشى و ناخوشى هم سهيم مى
ارهاى خير همكار ديگران باشد. امـا آنـان كـه    كوشد تا در انجام ك در حد توانايى خود مى

داراى چنين صفت زشتى هستند، هميشه در فكر خود هستند و به ناحق خود را به مـردم  
چون مثـال همـان گوشـت اضـافى و زايـد       كنند. مثال مردم و چنين افرادى هم نزديك مى

اعضـاى آن  معلّقى است كه در گوش گوسفند يا بز، خود به خود به وجود آمـده و جـزو   
اند و به نـاحق خـود را    حيوان نيست. حاكمان ظالم نيز جزو مردم نيستند و از مردم بيگانه

 كنند. مردم تحميل مى رب
چنين صفت بسيار زشت و ناپسند، اخالق و ويژگى انسان مسلمان نيست و مسـلمان   

 مبرى از چنين صفتى است.
 گران باشد.مسلمان هميشه در اين فكر است كه عامل خير براى دي 

 . طغيان10 
﴿ فرمايد: پس از ذكر صفات ناپسند مذكور مى                   
           ﴾ ».هرگاه  از آن روي كه داراي مال و پسران است

 ].15 -14[القلم:  »هاي پيشينيان است. گويد: افسانه شود، مي آيات ما بر او خوانده مي
چون صاحب دارايى و  ]،هاى ناپسند و اخالق زشتش بيان شد [چنين فردى كه ويژگى

مال و فرزند است و قدرت مالى و انسانى دارد، سركش و نافرمان شده و طغيان كرده 
ير خدا ها را در مس ها را به جا آورد و آن است. او به جاى اين كه شكر اين همه نعمت
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به كار گيرد، كارش به جايى رسيده كه وقتى آيات ما يكى پس از ديگرى برايش تالوت 
ها و تسليم شدن در  گونه حقّ برايش روشن شود، به جاى ايمان به آن شود تا اين مى

هاى پيشينيان  كنند همه افسانه چه به آن اشاره مى گويد: اين آيات و آن ها، مى برابر آن
اند. اين مطالب حقيقت ندارند. چنين فرد پست و  اين نيز بيان شدهاست كه پيش از 

ى هدايت است بر  ى خدا كه همان برنامه گونه از در مخالفت با برنامه اى اين فرومايه
 آيد. مى

 ى معارج ذكر شده در سوره ي برخى از صفات ناپسند و پسنديده

ها را بيان  اشاره شده كه آنبه برخى از صفات ناپسند و پسنديده  »معارج« ى در سوره 
 دهيم: كنيم و مختصراً توضيح مى مى

 . بى تابى و حريص بودن1 

﴿                               ﴾ 

تاب  آسيبي به او برسد، بيتاب آفريده شده است. هرگاه بدي و  همانا انسان، حريص و بي«
[المعارج:  »باشد. و چون خوبي و نعمتي به او برسد، بخيل و خودخواه ميو پريشان است. 

گونه خلق شده است كه هميشه بر يك حالت نيست و  راستى انسان اين يعنى به ].21 -19
شخصيت ثابتى ندارد. هرگاه دچار مشكل و مصيبتى شود صبر و طاقتش را از دست 

كند، و هرگاه خير و نعمت و  تابى و ناسپاسى مى هد و شروع به داد و فرياد و بىد مى
شود، و آن را تنها  امكاناتى به او برسد، از ترس اين كه به ديگران هم برسد مانع آن مى

اى ببرد و در آن سهيم شود.  دهد كسى از آن بهره كند و اجازه نمى محدود به خود مى
تواند مؤمن و مسلمان باشد؛ زيرا مسلمان بايد داراى  مىصاحب چنين اخالقى هرگز ن

شخصيتى ثابت باشد؛ چرا كه مؤمن شدن مشكالت زيادى دارد و انسان مؤمن از سوى 
گيرد. پس اگر داراى شخصيت ثابتى  دشمنان دين خدا بسيار مورد اذيت و آزار قرار مى

 تواند به خوبى مسير ايمان را طى كند. نباشد نمى
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 ن نماز. خواند2 
به ذكر صفات پسنديده اشاره  »تابى بى« خداوند متعال پس از ذكر صفت ناپسند 

 ﴿ فرمايد: كند و مى مى  ﴾  :راستى  جز نمازگزاران. آنان كه به ].22[المعارج

ها  خوانند. نمازگزاران از حريص بودن و عدم آرامش و طمأنينه به دور هستند. آن نماز مى
توانند مؤمن باشند و به خوشبختى  ن اين صفت و اخالق زشت و ناپسند را ندارند، مىچو

 دست يابند.
نماز گزاران داراى صفات حسنه و زيبايى هستند. اين صفات پسنديده با نماز شـروع   

رسند. گويى كه اول و آخر كار مؤمن نمـاز اسـت. نمـاز داراى چنـان      و با آن به پايان مى
گر صحيح ادا شود، تمام كارهاى انسان در مسير صـحيح قـرار خواهنـد    اهميتى است كه ا

گرفت و اگر صحيح ادا نشود و نماز واقعى نباشد، زندگى انسان نيـز مسـير صـحيحى را    
 دنبال نخواهد كرد.

 . مصرّ بودن بر اداى نماز3 

﴿           ﴾ »المعارج:  »يبندند.آنان كه بر نماز خويش پا]

نمازگزاران هميشه مشغول نماز خواندن هستند و بر اداى آن مداومت دارند و هرگز  ].23
دهند كه نمازشان را از دست بدهند. آنان معتقدند كه بدون نماز و دعا  به خود اجازه نمى

 و درخواست از خداوند، زندگى ممكن نيست.

 . پرداخت زكات و انفاق مال4 

﴿                     ﴾ »هايشان،  و آنان كه در مال

[المعارج:  »كننده و محروم. سهم و حق ميعني براي (نيازمندان) وجود دارد. براي درخواست
فقير و آنان كه و آنان كه از دارايى و مالى كه دارند قسمتى را براى افراد گدا و  ].25 -24

 اند. كنند، مشخص كرده ى مالى از كسى درخواستى نمى با وجود عدم بنيه
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چه را كه بـه   كوشند محرومين را نيز پيدا كرده و زكات مال و آن اين افراد برجسته مى 
 آن نياز ندارند به آنان بدهند.

 . تصديق كردن روز قيامت5 

﴿         ﴾ »المعارج:  »كنند. و آنان كه روز جزا را تصديق مي]

كنند و  دانند روز جزا وجود دارد و به آن ايمان دارند و آن را تصديق مى آنان كه مى ].26
كنند. بر اين اساس است كه  شوند و نسبت به آن احساس مسئوليت مى تسليم آن مى

 باشند. ... مى دادن صدقه و زكات و چون اداى نماز و مشغول انجام اعمال صالحى هم

 . ترسيدن از عذاب پروردگار6 

﴿                         

      ﴾ »ن كه از عذاب و آناكنند.  و آنان كه روز جزا را تصديق مي

كس از آن در امان  گمان عذاب پروردگارشان، ناامن است. (و هيچ پروردگارشان بيمناكند. بي
و آنان كه از شكنجه و عذابى كه از طرف پروردگارشان  ].28 -26[المعارج:  »نيست).

ترسند؛ زيرا عذاب پروردگارشان چيز  دهند و از آن مى كند، اهميت مى ها را تهديد مى آن
توجه باشد و نسبت به آن  توجه و حتى كم اى نيست كه انسان بتواند نسبت به آن بى هساد

 ى بندگى را انجام ندهد. مباالتى با آن برخورد نمايد و وظيفه احساس امنيت بكند و با بى
قـرار   بنـدگى خـدا  حقيقت اين است كه انسان پس از روشن شدن حقّ اگر در مسير  

خدا خواهد شد و اين نمازگزاران به خاطر اين كـه دچـار آن    نگيرد، مطمئناً گرفتار عذاب
 عذاب نشوند اين گونه اهل اداى مسئوليت و انجام اعمال صالح هستند.

 . حفظ فرج و عورت7 

﴿                    ﴾ 

كنند و به  و آنان كه فرج و عورت خويش را حفظ و نگهدارى مى ].30 -29[المعارج:
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(شوند مگر با همسران خويش يا مردان با كنيزان خود هيچ زن يا مردى نزديك نمى
41F

. آنان )1
 اى غير مشروع با كسى ندارند. هرگز رابطه

بـا  چنين نمازگزارانى تنها نسبت به زنان يا كنيزان خود عشق و عالقـه دارنـد و تنهـا     
(كنند ها ارتباط جنسى برقرار مى آن

42F

2(. 

﴿                     ﴾ » جز بر همسرانشان و

چنين نمازگزارانى به  ].30[المعارج:  »كنيزانشان كه در اين صورت مورد سرزنش نيستند.
گيرند؛ زيرا به شكلى مشروع و مقبول با  مالمت قرار نمىهيچ عنوان مورد سرزنش و 

اند و اين حق مشروع آنان است. اما  همسران و كنيزان خود ارتباط جنسى برقرار كرده

                                           
توانسـتند بـراى مـردان حكـم      ى كنيز وجود داشته و اين كنيزان با شـروطى مـى   در زمان قديم مسأله -1

از  نيز ي جهاد كنيز و غالم انها و ترك فريضهاما فعال به علت ضعف مسلم، همسر داشته باشند
 بين رفته است.

شود كه بر اساس شريعت خدا به عقد هم در  چنان كه مشخص است به مرد و زنى گفته مى زوج هم -2
آمده باشند. عقد كردن نيز خود برنامه و چارچوبى دارد كه بايد كامالً رعايت شود. مردى كه به خـدا  

تواند با هـيچ زن ديگـرى    در مسير بندگى خدا گام بردارد و حركت كند نمى خواهد ايمان دارد و مى
گونه است؛ مثالً مرد مسـلمان هرگـز    خارج از اين چارچوب ارتباط و عالقه برقرار كند و زن هم اين

تواند به طور موقت و براى مدت كمى با زنى ازدواج كند و با او ارتباط جنسى برقـرار كنـد. يـا     نمى
شـود در ديـن خـدا اصـل و اسـاس       گفته مى» جحش« يان اهل سنّت وجود دارد و به آنچه در م آن

شود  عملى است كه درآن زنى سه طالق داده مى» جحش« ندارد و امرى ناپسند و غير مشروع است.
كه با فرد ديگرى ازدواج كند و از او طالق بگيرد يـا   و برگشت او نزد همسرش محال است مگر اين

د. حال اين زن به صورت مخفيانه با مرد ديگرى براى مدت بسـيار كمـى مـثالً يـك     آن مرد فوت كن
دهد و آن زن نزد همسر قبلى خود كـه او را سـه    شود و پس از آن، مرد او را طالق مى شب عقد مى
گردد؛ چنين كارى غيرشرعى است و هر كه از خدا بترسد حق ندارد چنين كارى را  مى طالق داده بر

 انجام دهد.
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خواهند خارج از اين چارچوب با ديگران چنين ارتباطى برقرار كنند، با اين  آنان كه مى
 اند: خارج شده بندگى خداى  كار، از دايره

﴿                ﴾ » پس كساني كه در پيِ راه ديگري

 ].31[المعارج:  »باشند، تجاوزكارند.

 . امين در امانات و متعهد بر عهد و پيمان8
ى ديگرى كه نمازگزاران بدان متصف هستند، صفات بسـيار   صفات محمود و پسنديده

 دهند: هايى است كه مى بندى به عهد و پيمان و وعده رى و پاىمهم امانتدا

﴿          ﴾  :آنان كه نسبت به  ].32[المعارج

بندند،  هايى كه نزدشان گذاشته شده و نسبت به عهد و پيمانى كه با ديگران مى امانت
 كنند. را رعايت مى ها كنند و آن احساس مسئوليت مى

ى انسـان   بزرگترين امانت همان امانت بندگى و مسئوليتى است كه خداوند بـر عهـده   
و درخواست كمك از او سـفارش   -جلّ جالله  -قرار داده و او را به اطاعت از فرمان او 

كننـد و در   كرده است. افراد مؤمن نسبت به اين امانت بسيار بزرگ، احساس مسؤليت مـى 
كوشـند. عـالوه بـر ايـن      كنند و در حفظ آن مـى  نهايت تالش و سعى خود را مى اداى آن

گذارنـد   ها به امانت مـى  هاى ديگرى كه ديگران نزد آن امانت بزرگ، نسبت به حفظ امانت
 كنند. ها تالش مى كنند و در نگهدارى آن احساس مسؤليت مى

ها همان عهـد   ترين آن رگبندند و بز نمازگزاران واقعى نسبت به عهد و پيمانى كه مى 
(و پيمان بندگى با خداست

43F

نوعـان خـود    هايى است كـه بـا هـم    . بعد از آن عهد و پيمان)1
 بندند، محافظ و نگهدارنده هستند.   مى

                                           
1- ﴿                ﴾  اى آدميزادگان مگر من به شما امر نكردم كه

 ].60: يس[اهريمن را پرستش نكنيد؟ 
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اند و خـدا بـا    خدا، بايد نسبت به عهد و پيمان بزرگى كه با خدا بسته] بندگان [واقعى 
و نيز نسبت به عهد و ) ى او باشند ه تنها بندهعهد و پيمان بندگى و اين ك( آنان بسته است

 بندند وفادار باشند و در آن خيانت نكنند. نوعان خود مى پيمانى كه با يكى از هم

 . عدم كتمان شهادت10 

﴿          ﴾  :هايى  آنان كه با تمام توان شهادت ].33[المعارج

خواهد،  گونه كه خداوند متعال از آنان مى كنند و آن را آن هاست ادا مى آنى  را كه بر عهده
 كنند. دهند و هرگز آن را كتمان نمى انجام مى

كنـد، شـهادت بـر وحـدانيت خـدا و فرمـانروا و        بزرگترين شهادتى كه مؤمن ادا مـى  
شهد أَ« صلى اهللا عليه وسلم اسـت: مصطفي محمد درس بودن او و شهادت بر پيامبرىفريا

ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و إِالَّ اللَّه أَنْ ال إِله«  . 
يابد: پـس از   گونه تحقق مى گونه كه مقبول خداست، اين اداى اين شهادت بزرگ و آن 

اعالم آن، انسان در تمامى جوانب زندگى بايد تنها مطيع فرمـان خـدا باشـد، و تنهـا او را     
خود بداند و از او كمك بخواهد و بر او توكل كند، و اگر لحظاتى مطيع فرمـان  فريادرس 

را به فرياد خواند و بر غير او توكل كـرد، فـوراً بـه     -جلّ جالله  -غير خدا بود و غير او 
صلى اهللا عليه وسلم  گردد و توبه كند. و شهادت بر پيامبرى حضرت محمد سوى خدا بر

بندگى الگوى انسان در تمام جوانب زندگى و به ويژه در مسير يابد كه  گونه تحقق مى اين
 صلى اهللا عليه وسلم باشد.يشان ، بايد ا-جلّ جالله  - خدا
داند و بـر آن آگـاه    چه مى ى انسان است اين است كه در آن شهادت ديگرى كه بر عهده 

 را كتمان نكند. است آن را گواهى دهد و هرگز مانعى او را از اداى آن منع نكند و هرگز آن

 . مواظبت و مراقبت بر ظاهر و باطن نماز11 

﴿           ﴾  :آنان كه بر [اوقات و اركان و « ].34[المعارج

اى مراقب و مواظب نمازهايشان  آنان به گونه ».روح [نمازهايشان مراقب و مواظب هستند
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ها چنان بر  ها شده است. آن اى براى محافظت از آن لههستند كه خود نماز وسي
ترين  دهند نمازهايشان دچار كوچك نمازهايشان مراقبت دارند كه هرگز اجازه نمى

چه در نماز و دعا الزم و  مشكلى شود و بر رعايت ظاهر و باطن آن مواظبت دارند. آن
اى  كنند كه نماز خود وسيله ىاى آن را ادا م كنند و به گونه ضرورى است، كامالً رعايت مى

شود و اين معناى  ها به هر گونه اعمال زشت و ناپسند مى بازدارنده از دچار شدن آن

﴿ فرمايد: همان چيزى است كه مى                ﴾ 

  .)44F1(]45[العنكبوت: 
 فرمايد: واقعى مى و سرانجام در بيان جزا و پاداش نمازگزاران 

﴿          ﴾  :هاى بهشت مورد احترام  آنان در باغ« ].35[المعارج

 »هستند.
كنـد ايـن جملـه را نيـز بـه آن       در جاى ديگر وقتى در مورد صفات مذكور بحث مـى  

 فرمايد: كند و مى اضافه مى

﴿          ﴾  :آنان كه در نمازها و و « ].2[المؤمنون

و خود را در برابر خداوند متعال ضعيف نشان  »دعاهايشان خاشع و فروتن هستند
دانند كه ذاتاً به خداوند متعال نيازمندند و اگر آن ذات مقدس به آنان  دهند؛ زيرا مى مى

ندارد، هيچ  ر راهشان برتوجه نكند و امكانات را برايشان فراهم نكند و موانع را از س
خود  قدرتى قادر به چنين كارى نيست. به همين خاطر است كه وقتى در حضور خداوند

گردد.  كنند، تمام وجودشان خاشع و خاضع مى گيرند و از او درخواست كمك مى قرار مى
 گونه باشد. حقيقت مطلب و واقعيت امر اين است كه انسان در نماز بايد اين

 
 

                                           
 .دارد مسلماً نماز [انسان را] از گناهان بزرگ و كارهاى ناپسند باز مى -1
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 ى اسراء ات پسنديده و ناپسند ذكر شده در سورهبرخى از صف

 . يكتاپرستى1 
اى كـه اتصـاف بـه     به تعداد ديگرى از صفات محمود و پسنديده »اسراء« ى در سوره 

 كند. ها بر هر انسان مسلمانى واجب است، اشاره مى آن
شود. در اين قسمت  اين مجموعه از صفات با يكتاپرستى و وحدانيت خدا آغاز مى

اش تنها  كند كه بر هر انسانى واجب است در زندگى ند متعال به اين مسئله اشاره مىخداو

 ﴿ را عبادت و بندگى كند و تنها مطيع و فرمانبردار او باشد: -جلّ جالله  -او    

      ﴾ ».ء: [اإلسرا »و پروردگارت فرمان داد كه جز او را عبادت نكنيد

23.[ 

 . احترام به والدين2
كند كـه   ى ديگرى اشاره مى ى قبل ذكر شد، به صفت پسنديده چه در آيه ى آن در ادامه 

شـود   داراى چنان اهميتى است كه پس از بيان حق و حقوق خداوند بر بندگانش، بيان مى
در گيرد. اين صفت چيزى جز احترام و احسان نسبت به پـدر و مـا   و مورد توجه قرار مى

 نيست:

﴿       ﴾  :بـه پـدر و مـادر    خداوند فرمـان داده اسـت  و (« ].23[اإلسراء (

 ؛ به ويژه زمانى كه به او نيازمندند:»نيكي نماييد

﴿                              

                              

   ﴾ » اُف و چون يكي از آنها يا هر دوي آنها نزدت به سن پيري رسيدند، پس

رشان داد مزن و به آنان سخن نيكي به آنان مگو و بر س )ترين سخن ناخوشايندي كوچك(
اي « بگو. و از روي مهرباني بالِ فروتني و تواضعت را برايشان فرود آور و بگو:



 243  بخش ششم: اخالقيات فردى و اجتماعى

پروردگارم! همانگونه كه در كودكي مرا پرورش دادند، آنان را مشمول رحمت خويش 
ر شدند ها پي يا هر دوى آن )پدر يا مادر(اگر يكى از آن دو  ].24 -23[اإلسراء:  »بگردان.

و نزد تو زندگى كردند و به مراقبت و محافظت و كمك و توجه تو نياز داشتند، هر چند 
ها سخت است و مشكالت خاصى دارد؛ اما هميشه مواظب باش كه  مراقبت و توجه به آن

و هرگز با آنان با لحن تند و كلمات ركيك، كه موجب آزرده شدن  »آه« هرگز نگويى
واظب باش كه با احترام و اكرام خاصى با آنان سخن بگويى و ها شود، سخن نگويى. م آن

اى باشى كه  چون پرنده ها هم ها با تواضع كامل برخورد كنى و نسبت به آن در مقابل آن
دهد. تو نيز بال  ها را سايبان فرزندانش قرار مى هاى رحمت خود را باز كرده و آن بال

ها برخورد كن. عالوه  تواضع و فروتنى با آن ها فرود آور؛ يعنى در نهايت تواضع را بر آن
ها رحم كند و  بر اين، از خداوند متعال برايشان طلب مغفرت كن و دعا كن كه خدا به آن

طور كه آنان زمانى كه من بچه بودم مرا پرورش دادند  ها رحم كن همان بگو: خدايا! به آن
 و عطا بفرما.ها جزا و پاداش نيك به آن] [و به من رحم كردند. خدايا!

﴿                        ﴾ 

گذرد، آگاهي كامل دارد. اگر نيكوكار باشيد،  پروردگارتان به آنچه در درونتان مي«
پروردگار ] [اين را بدانيد كه ].25: [اإلسراء »كاران آمرزنده است. راستي كه او براي توبه به

تر است.  گذرد، از هر كس ديگرى نسبت به آن آگاه چه در دل و درون شما مى شما از آن
گذرد و شما قصد و نيت انجام چه كارهايى  داند كه در دل شما چه مى او به خوبى مى

گذرد و بر آن  ىچه در دلتان م اساس آن را بر] كنيد. او جزا و پاداش [يا سزا و عقاب مى
دهد؛ اگر صالح باشيد و اهل عمل صالح، مطمئن باشيد كه جزا و  ايد، مى تصميم گرفته

كنند  حركت مى بندگى خداپاداشتان از بين نخواهد رفت؛ زيرا آنان كه هميشه در مسير 
كنند و او غفور است و  گردند و توبه مى هرگاه دچار انحرافى شوند در اسرع وقت بر مى

ردى دچار انحراف و نافرمانى شود، به شرطى كه برگردد از گناهش چشم پوشى هرگاه ف
 بخشد. كند و او را مى مى
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 . كمك به نزديكان و نيازمندان3 

﴿                    ﴾ » و حق خويشاوند

پس از اين كه  ].26[اإلسراء:  »مانده را بده و هرگز تبذير (اسراف) مكن. و بينوا و در راه
كند كه با نيازمندان ديگر  دهد با والدين به نيكى رفتار شود، بر انسان واجب مى دستور مى

هايى بردارد. يكى از اين نيازمندان، نزديكان  ها گام به نيكى برخورد شود و در رفع نياز آن
ند. اين توجه خواه توجه مادى نياز داركمك و توجه او به زديكانى كه باشند؛ ن انسان مى

باشد يا معنوى. نيازمندان ديگر، فقرا و مساكين هستند كه آنان نيز بر تو حقى دارند و بايد 
اند و در ديار  ى خود دور شده ها نيز توجه كنى. و آنان كه از مسكن و خانواده به آن

ها نيز  د توجه و كمك هستند، بر تو حقى دارند و بايد به آنبرند و نيازمن غربت به سر مى
 كمك كنى.

 )روى اعتدال و ميانه( روى . عدم اسراف و زياده4 
طور كه انسان  اين را بدان كه بخشش و توجه به ديگران، حد و حدودى دارد. همان 

ت چنين بايد از ضايع كردن نعم موظف است در اين خصوص از بخل خوددارى كند، هم
؛ زيرا خداوند ايت كندو مال خوددارى نمايد و در اين ميان حد وسط و اعتدال را رع

كنند برادران  روى و اعتدال را دوست دارد و آنان كه اين حدود را رعايت نمى متعال ميانه
شياطين هستند و بر همگان نمايان است كه شيطان نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس 

﴿ چون شيطان خواهى شد: عتدال را رها كنى تو نيز هماست. يعنى اگر مسير ا  

                    ﴾  :27[اإلسراء.[ 

كنندگان، برادران شياطين هستند و شيطان نسبت به پروردگارش  گمان اسراف بي«
  »بسيار ناسپاس است.

﴿                         ﴾ » و اگر

(به سبب تهيدستي و) به اميد رحمت پروردگارت ناگزير به رويگرداني از آنان شدي، 
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و اگر آنان كه بر تو  ].28[اإلسراء: »بگو. آسان (نرم و آميخته با لطف)پس به آنان سخن 
از تو درخواست كمك كردند و در آن هنگام چيزى ) آنان كه ذكر كرديم( حقى دارند

نداشتى كه به آنان ببخشى و منتظر رحمت پروردگارت بودى تا چيزى به تو ببخشد و تو 
به آنان كمك كنى، در چنين مواقعى با آنان محترمانه و مهربانانه برخورد كن و سخن بگو 

آورى و حقشان را  ها را قانع و اميدوار كن تا چيزى به دست مى با چنين برخوردى آنو 
 كنى. ادا مى

﴿                          ﴾ » و

باز مباش كه نكوهيده و درمانده چنان دست و دل دستت را به گردن خويش مبند و آن
 ].29[اإلسراء:  »شوي.

چـه   خداوند متعال در اين آيه انسان مسلمان را از بخل و از اين كه به يكبـاره هـر آن   
اى بـا   چون انسانى مباش كه دستش را بـه گونـه   فرمايد: هم و مى ،كند دارد ببخشد منع مى

گونه مبـاش   يچ كارى را ندارد. اينزنجير و طناب به گردنش بسته است كه قدرت انجام ه
هايى كه خدا به تو بخشـيده اسـت    كه در راه خدا هرگز انفاق و بخشش نكنى و از نعمت

در راه او نبخشى. و همانند كسى هم مباش كه دسـتش را كـامالً بـاز كـرده اسـت. يعنـى       
ز آن گونه مباش كه تمام ثروت و مالت را به يكباره ببخشى و از دست بـدهى و بعـد ا   آن
 چيز و درمانده شوى و چيزى برايت باقى نماند. بى

﴿                           ﴾ » همانا

گمان او به بندگانش  گرداند. بي پروردگارت، روزيِ هر كه را بخواهد، فراخ و يا تنگ مي
در بخشش و انفاق مالت در راه خدا بخيل مباش و چنين  ].30[اإلسراء: »بيناست.آگاه 

دهى و ديگر  تصور مكن كه اگر چيزى از مالت را در راه خدا بخشيدى آن را از دست مى
آورى. اين را بدان كه پروردگارت رازق است و اگر بخواهد به كسى چيزى  به دست نمى

و اگر بخواهد چيزى را از كسى بگيرد و به او نبخشد، دهد  ببخشد، اين كار را انجام مى
حتماً بر انجام آن تواناست. عالوه بر اين، تمام ثروت و مالت را يكباره نبخش؛ با اين 



 بندگي خدا 246

روند؛ زيرا صاحب و مالك مردم خداست  تصور كه اگر اين كار را نكنى مردم از بين مى
ه كسى به چه چيزى نيازمند است داند چ ها آگاه است و مى و خدا بر اوضاع و احوال آن

رو  ى تو اين است كه اعتدال و ميانه و خود به نيازمندان رسيدگى خواهد كرد. وظيفه
 باشى.

 دهنده تنها خداست . ايمان به اين كه روزى5 
 فرمايد: روى در بخشش مال، مى پس از توصيه و سفارش به اعتدال و ميانه 

﴿                               ﴾ 

گمان كشتن  دهيم. بي و فرزندانتان را از بيم تنگدستي نكشيد. ما، به آنان و شما روزي مي«
  ].31[اإلسراء:  »آنها گناه بزرگي است.

هـا   ى زنـدگى آن  اين كه نتوانيد در آينده هزينهمواظب باشيد كه كودكانتان را از ترس  
دهـيم   ها و شما هستيم. ما هرگز اجازه نمـى  ى آن را بپردازيد، نكشيد؛ زيرا ما روزى دهنده

هـا   راسـتى كشـتن آن   ايـم و بـه   ها را آمـاده كـرده   ها را بكشيد؛ زيرا ما رزق و روزى آن آن
 تعال.انحراف بزرگى است از مسير بندگى و عبوديت خداوند م

گيرد ولـى   در عصر حاضر كشتن فرزندان به شيوه و روش گذشتگان ظاهراً انجام نمى 
اى  آينـده  -به گمـان خـود    -گيرد؛ مثالً: مردم به خاطر اين كه  كارى مشابه آن صورت مى

روشن داشته باشند و از امكانات بيشترى برخوردار باشـند، نسـبت بـه تربيـت صـحيح و      
بنـدگى  ها در مسـير   كنند و به جاى هدايت آن ها كوتاهى مى اسالمى و پرورش درست آن

كنند كه از آن طريق پول بيشترى به دسـت   ها را به حركت در مسيرهايى وادار مى ، آنخدا
كنند  هايى مى ها را دچار چنان بال و مصيبت آورند و امرار معاش كنند و در همين مسير آن

چون حيوان بـزرگ   در واقع آنان را هم ].كشتن كشند [و بسى بدتر از ها را مى كه گويى آن
گرداننـد كـه ايـن هـم      دهند و از اخالق و صفات انسانى به دور مى كنند و پرورش مى مى

اگر انسان بخواهـد خـدا از او راضـى     ].خود نوعى كشتن است [و چه بسا بدتر از كشتن
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قرار گيرند  ندگى خداباى تربيت كند كه در مسير  باشد، بر اوست كه فرزندانش را به گونه
ميرند و هر  هرگز از گرسنگى نمى) بندگى خداعبادت و ( و مطمئن باشد كه در اين مسير

چـه گفتـه شـد بـه      كس به رزق و روزيى كه برايش مشخص شده خواهد رسيد. البتـه آن 
معنى عدم فعاليت و كار و كوشش در جهت امرار معـاش نيسـت. هرگـز چنـين نيسـت.      

ين معنى است كه انسان در عين حـال كـه مشـغول اداى مسـئوليت و     چه گفته شد به ا آن
 ست در همان حال نيز بايد مشغول امرار معاش باشد.بندگى خداعبادت و 

 . عدم نزديكى به عمل بسيار زشت زنا6 

﴿                ﴾  :نا نزديك و به ز« ].32[اإلسراء

نشويد؛ زيرا زنا عمل بسيار زشتى است و قرار گرفتن در آن مسير، بسيار كثيف و بد 
 .»است

 . عدم انجام گناه قتل و عدم اسراف در قصاص7 

﴿              ﴾  :و كسى را كه خدا « ].33[اإلسراء

ى كشتن كسى را دارد كه  . كسى اجازه»نكشيد مگر به حقكشتنش را حرام كرده است، 
به ناحق يكى از نزديكان او را كشته باشد و او صاحب دم باشد. يا آن فرد در زمين فساد 
را ترويج داده باشد. البته در آيات ديگرى از قرآن بيان كرده است كه منظور از فساد 

محكوم شود و مجوز كشتن وى چيست. تنها در اين دو صورت جايز است كسى به قتل 
 صادر شود؛ در غير اين دو صورت جايز نيست فردى كشته شود حتى اگر كافر هم باشد.

﴿                                 

﴾ »خواهي و  شته شود، تسلطي بر قاتل (جهت خونو براي ولي كسي كه مظلومانه ك

گمان ولي دم،  روي كند. بي خواهي زياده ايم؛ بنابراين نبايد در خون بها) قرار داده يا خون
ى قصاص اين گونه  ى ما در مسئله [برنامه ].33[اإلسراء:  »مورد حمايت قرار گرفته است.
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شود، براى انتقام  احق كشته مىوقتى يكى از نزديكان فردى، مظلومانه و به ن] است كه
ايم كه قاتل را  گرفتن، صاحب دم بايد از حد و حدود ما تجاوز نكند. ما به او حق داده

بكشد اما او نبايد در كشتن اسراف كند و فرد ديگرى را غير از قاتل بكشد. صاحب خون 
، خدا هم او روى نكند و مطيع فرمان خدا باشد اين را بداند كه اگر در گرفتن حقش زياده

 كند تا او هم به حقّ خود برسد. را كمك مى

 . عدم تعرض به مال يتيم و خيانت در آن8 

﴿          ﴾ » و به مال يتيم جز به بهترين

به روشى كه بهتر  ].34[اإلسراء:  »سدروش نزديك نشويد تا آنكه به سن بلوغ و تشخيص بر
از آن وجود نداشته باشد. روشى كه در آن بيشترين مصلحت را براى يتيم در بر داشته باشد تا 

تواند از  رسد كه خود مى شود. به حدى مى رسد و كامالً بزرگ مى زمانى كه يتيم به حدى مى
 آيد. ر مىحق و حقوق خود دفاع كند و از حالت يتيم و ناتوان بودن د

 . وفاى به عهد و پيمان9

﴿       ﴾ »ي عهد  ها وفا نماييد كه درباره و به پيمان

شود آن را به  اگر پيمان و عهدى با شما بسته مى ].34[اإلسراء:  »و پيمان سؤال خواهد شد.
شود و  شود حتماً در مورد آن از او سؤال مى ا انسان بسته مىانجام برسانيد؛ زيرا پيمانى كه ب

شود كه آيا آن را به انجام رسانده يا خير. اگر  گيرد. از او پرسيده مى مورد بازجويى قرار مى
 شود؛ مگر اين كه توبه كرده باشد. آن را انجام نداده باشد حتماً دچار مجازات مى

  . وفاى به پيمانه10 

﴿                            ﴾ » و

هنگام پيمانه كردن، پيمانه را كامل بدهيد و با ترازوي درست وزن كنيد. اين بهتر است و 
 يد و چيزى را با پيمانه وكن و هنگامى كه پيمانه مى ].35[اإلسراء:  »سرانجام بهتري دارد.
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كنيد  گيريد آن را كامالً رعايت كنيد، و اگر چيزى را براى خودتان دريافت مى ... اندازه مى
دهيد كمتر از حقش  بيش از اندازه نگيريد، و اگر حق فردى نزد شماست و آن را پس مى

ى وزن كنيد تا كنيد سعى كنيد آن را با ترازوى دقيق نباشد، و هنگامى كه چيزى را وزن مى
نه بيشتر از حق خودتان دريافت كنيد و نه حق مردم نزدتان بماند؛ زيرا در پيش گرفتن 

 چنين راه و روشى و انجام چنين امرى بهتر است و سرانجامش براى تو نيكوتر است.

 . عدم تبعيت كوركورانه11 

﴿                                

﴾  :گمان گوش و  و از چيزي پيروي مكن كه دانشي به آن نداري. بي« ].36[اإلسراء

دنبال چيزى كه از آن اطالع و آگاهى ندارى  »چشم و دل، همه، بازخواست خواهند شد.
را به تو داده ) گوش و چشم و دل( و فؤادنرو؛ زيرا خداوند متعال نيروى سمع و بصر 

ها را براى كسب علم و آگاهى از اوضاع و احوال و مسايل بكار گيرى. پس از  است تا آن
آن كه نسبت به چيزى آگاهى پيدا كردى، آن را انجام بده؛ زيرا در مورد چگونگى استفاده 

گرفت. اگر مطابق فرمان از هر كدام از آن نيروها در روز قيامت مورد سؤال قرار خواهى 
كار بگيرى سپس مطابق ه ها را در راه كسب علم ب ها استفاده كنى و آن و دستور خدا از آن

آن علم، عمل كنى به جزا و پاداش دست خواهى يافت؛ در غير اين صورت محكوم 
هستى و خداوند متعال تو را سزا و عقاب خواهد داد. هدف اين است كه با استفاده از آن 

دارى و به سوى سعادت  وهاى خدادادى، مسير صحيح زندگى را بيابى و در آن گام برنير
 و خوشبختى حركت كنى.

كار بگيـرد  ه بنابراين بر هر انسانى واجب است نيروهاى سمع و بصر و فؤاد خود را ب 
 چه خداوند فرموده است آگاه و بر اساس آن عمل كند. تا به آن

 
 



 بندگي خدا 250

 . اعتدال در راه رفتن12
﴿                            ﴾ » و در

تواني  تواني زمين را بشكافي و نمي راستي تو نمي زمين خرامان و با تكبر راه مرو. به
تى؟ به خودت نگاه كن و ببين كه چه هس ].37[اإلسراء:  »در بلندي به كوه برسي.

سعى كن خودت را خوب بشناسى تا هرگز دچار تكبر نشوى و خود را بيشتر از 
 چه هستى احساس نكنى. آن

﴿            ﴾ »ي اين كارهاي زشت، نزد  همه

د نزد تمام صفات ناپسند و مذمومى كه گفته ش ].38[اإلسراء:  »پروردگارت ناپسند است.
پسندد. كسى هم كه  ها را نمى پروردگارت ناپسند و مذموم هستند و خداوند هرگز آن

ها دورى كند و خود را مزين  ى خداست و با او پيمان بندگى بسته است بايد از آن بنده
 به صفات محمود و پسنديده كند.

﴿                                  

    ﴾ »سوي تو وحي  هايي است كه پروردگارت به اين احكام از حكمت

دور از رحمت الهي در ه نموده است. و هيچ معبودي شريك اهللا قرار مده كه نكوهيده و ب
اى است كه صاحب  چه بيان شد، حكمت و دانايى آن]. 39[اإلسراء:  »دوزخ خواهي افتاد.

ى زندگى و روشى است كه اگر آن را رعايت  و مالك تو به تو وحى كرده است؛ برنامه
را انجام دهى و در  بندگى خداى صحيح  ى خدا باشى و به گونه توانى بنده كنى مى

 زندگى هرگز نه دچار انحراف خواهى شد و نه دچار افراط و تفريط.
گـوييم: هرگـز كسـى را بـا خـدا بـه عنـوان         دهيم و مـى  آخرين بار نيز تذكر مى براى 

فرمانروا و فريادرس خود قرار مده و در زندگى به قدرت كسى ديگر غير از خـدا توكـل   
مكن و تنها از او طلب كمك كن. تو كـه خـدا دارى؛ تـو كـه فرمـانروا و فريادرسـت اهللا       

ا و فريادرس قرار مده كه اگر چنـين كنـى در   است، پس كس ديگرى را به عنوان فرمانرو
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شوى و مستحق سرزنش و دورى از رحمت خـدا خـواهى شـد. ماننـد      جهنم انداخته مى
كنند و چنين معتقدنـد كـه چـون     چون حاكمان دنيايى تصور مى آنانى مباش كه خدا را هم
يك شدن ب به حاكمان دنيايى نياز به واسطه است، پس براى نزدبراى نزديك شدن و تقرّ

هايى است. اين را بدان كه خداونـد متعـال نمـاز را بـر      و تقرب به خدا نيز نياز به واسطه
خواهنـد و نيـاز دارنـد از او     مسلمانان واجب كرده است تا در آن بدون واسطه هر چه مى

 درخواست كنند.

 ى لقمان برخى از صفات محمود و مذموم ذكر شده در سوره

ى صـالح خـدا بـه     سفارشاتى كه لقمان؛ يعنى همـان بنـده   نيز در »لقمان« ى در سوره 
 شود. كند، به برخى از صفات پسنديده و ناپسند اشاره مى فرزندش مى

 ى پاك  . عقيده1 
كنـد. او   لقمان حكيم نصايحش را با عدم شريك قرار دادن نسبت بـه خـدا آغـاز مـى     

د قـرار دهـد برحـذر    فرزندش را از اين كه كسى را جز خدا فرمـانروا يـا فريـادرس خـو    
 )13لقمان؛( دارد؛ زيرا شرك گناه بسيار بزرگ و عظيمى است. مى

 . رعايت حقوق والدين2 
كنـد و ايـن كـه     پس از اين نصيحت، خداوند متعال به حق و حقوق والدين اشاره مى 

چون خداوند متعال بر ما حقى دارند و هـر انسـانى موظـف اسـت در اداى آن      والدين هم
مـاه رنـج و مشـقت و زحمـت      30وتاهى نكند. به ويژه مادر كه به مـدت  حق و حقوق ك

شود. خداوند متعـال در   زيادى را در حمل و شير دادن فرزند و بزرگ كردن او متحمل مى
فرمايد: اگر پدر و مادرت تو را به شـرك نسـبت بـه خـدا دسـتور       بيان حقوق والدين مى

ها برخورد كن؛ اما در ايـن مـورد    و با آندادند، در آن صورت نيز با روشى پسنديده و نيك
كننـد،   از آنان فرمانبردارى مكن. يعنى زمـانى كـه امـر بـه معصـيت و نافرمـانى خـدا مـى        
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اى  فرمانشان را اطاعت مكن؛ اما در همان حـال بـا اخالقـى شايسـته و نيكـو و بـا شـيوه       
ها  رفتارى تو با آناى براى بد ها به شرك هرگز بهانه پسنديده با آنان رفتار كن و دعوت آن

 )15-14لقمان؛( نباشد.

 . توجه به روز قيامت3 
گـردد. لقمـان    مى برحكيم سياق آيات پس از بيان حقوق والدين، به سفارشات لقمان  

دهد تا نسبت به آن روز احسـاس   آن روز تذكّر مى ي فرزندش را به روز قيامت و محاسبه
 )16لقمان؛( مسئوليت كند.

 ى نماز . اقامه4 
 لقمان پس از يادآورى روز قيامت، فرزندش را به انجام بزرگترين عمـل نيـك يعنـى     

 فرمايد: كند و مى سفارش مى »نماز«

﴿       ﴾  :نمازى كه از هر لحاظ  »فرزندم! نماز را ادا كن.« ].17[لقمان

نمازى كه در آن  عيب و نقص باشد؛ هم از نظر ظاهر و هم از لحاظ باطن. كامل و بى
خشوع و خضوع وجود داشته باشد. نمازى كه فرد بر اركان و الفاظ آن كامالً آگاه باشد. 
نمازى كه شرايط و واجبات آن كامالً رعايت شوند. نمازى كه در آن دعا و درخواست از 

 خداوند متعال به صورت كامل انجام گيرد.

 . امر به معروف و نهى از منكر5 
ى فكرى و عقيدتى فرزندش تصحيح شد، و پـس از آن كـه    آن كه جنبهلقمان پس از  

 دهد كه امر به معروف و نهى از منكر كند: فرزندش مقيم نماز شد، به او دستور مى

﴿                                   ﴾ 

رسد، شكيبا  هايي كه به تو مي و امر به معروف و نهي از منكر كن و در برابر سختي«
اگر  ].17[لقمان:  »شك اين، از كارهاي سترگ (و مورد تأكيد از سوي اهللا) است. باش؛ بي
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دهد، او را به انجام آن  اى را ترك كرده و آن را انجام نمى ديدى كسى عمل پسنديده
دهد، او را از انجام آن  مشاهده كردى كه كسى كار ناپسندى را انجام مى دستور بده. و اگر

نهى كن و بر حذر بدار. اين را نيز بدان كه در ميدان دعوت دچار مشكالت و اذيت و 
 شوى پس:  آزار مى

 . صبر6 

﴿         ﴾ »رسد، شكيبا باش هايي كه به تو مي و در برابر سختي.« 

و در ميدان امر به معروف و نهى از منكر و بيان مسير هدايت نسبت به  ].17قمان: [ل
قدم  شوى، صبر كن و احساس شكست و عجز مكن و ثابت مشكالتى كه دچارش مى

 باش. 

﴿         ﴾  :راستى صبر بر مشكالت در مسير  به ].17[لقمان

طلبد و امورى بسيار  اى قوى مى گونه كه گفته شد، اراده نماز آندعوت و قبل از آن، اداى 
 مهم هستند.

 . عدم تكبر7 

﴿           ﴾ » و متكبرانه از مردم روي

از  اعتنايى، با تكبر و با بى ].18[لقمان:  »برنگردان و در زمين خرامان و باغرور راه مرو.
ها  تر از آن ها را كوچك و حقير مشمار و خود را بزرگ مردم روى مگردان و هرگز آن

اى كه هرگز حاضر نباشى در هنگام برخورد و صحبت با آنان، به  تصور مكن؛ به گونه
بينى راه  آنان توجه كنى. نيز هنگام راه رفتن در زمين مواظب باش با تكبر و خودبزرگ

﴿ نروى. اين را بدان كه:            ﴾ »راستي اهللا، هيچ متكبر  به

  ].18[لقمان: »فروشي را دوست ندارد. فخر
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 . اعتدال در راه رفتن8

﴿     ﴾  :روى را رعايت كن؛  و در راه رفتن اعتدال و ميانه ].19[لقمان

ه بسيار آرام؛ بلكه در اين ميان حد وسط را بگير؛ زيرا دوان راه برو و ن نه با عجله و دوان
 خداوند اين را دوست دارد.

 . عدم صحبت كردن با صداى بلند9 

﴿    ﴾  :اگر نيازى نيست كه صدايت را بلند كنـى، آن را   ].19[لقمان

﴿ هرگز بلند مكن و با صداى بلند حرف نزن؛ زيـرا:           ﴾ 

ترينِ صداها، صداى االغ است كه بسيار بلند است و بـه همـين خـاطر     زشت ].19[لقمان: 
بسيار ناپسند است. پس صدايت را [بى مورد و در غيـر مـوارد ضـرورى [بلنـد مكـن تـا       

 صدايت ناپسند نباشد.

 ى فرقان صفات و اخالق بندگان خداى رحمان در سوره

كند كه صفات بندگان واقعى خداونـد مهربـان    فرقان نيز به صفاتى اشاره مىدر سوره  
 هستند. اين صفات عبارتند از:

 . تواضع در راه رفتن1 

﴿                            

﴾ » هستند كه روى زمين با آرامش و فروتنى راه   كسانى ،رحمانردگار پروو بندگان

 ، سالم ـ سخندهند روند، و هنگامى كه افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار مى مى
و بندگان راستين خداى رحمان كسانى هستند  ].63[الفرقان:  »يند.گو مىـ  آميزي مسالمت

دهند. البته اين به معناى  خود را بزرگ نشان نمى روند. كه هنگام راه رفتن با تواضع راه مى
ذلّت و خوارى در مقابل ظالمان و غير مسلمانان نيست. مسلمان عزّت دارد و سربلند 
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كند و در برابر كسى و قدرتى جز  است و هرگز خود را در برابر ديگران خوار و ذليل نمى
ر برخورد با ديگران هرگز آنان آورد. مسلمان هنگام راه رفتن و د خدا سر تعظيم فرود نمى
داند. وقتى جاهالن با آنان  تر نمى كند و خود را از آنان بزرگ را مسخره و تحقير نمى

خواهند آنان را وادار به جنگ و دعوا كنند، به آنان سالم  كنند و مى جاهالنه برخورد مى
كنند  رايشان مىها دعاى سالمتى و خير [و هدايت [ب هاى آن كنند. يعنى در جواب بدى مى

 كنند. ها خوددارى مى و از درگير شدن با آن

 . قيام شب2 

﴿          ﴾ » و آنان كه شب را براى پروردگارشان

و بندگان خداى رحمان كسانى هستند كه  ].64[الفرقان:  »نند.گذرا با سجده و قيام مى
آورند و مشغول قيام  كنند و سر بندگى فرود مى ردگارشان سجود مىشب در برابر پرو

خوانند و در نمازهايشان  ها نماز مى ها شب كنند. آن مناجات مى با او راز و نياز هستند و
 گذارند.  خيزند و سر بندگى را بر روى خاك مى در حضور خداى خود بر مى

 »وتـر « اضافه بر آن خواندن نمازخواندن نمازهاى مغرب و عشاء، قيام شبانه است و  
جـاى يـك    باشد و بهتر است به ركعت و حداقلش يك ركعت مى 11است كه حداكثر آن 

 ركعت سه ركعت خوانده شود.

 . پناه بردن به خدا از عذاب جهنم3 

﴿                          

        ﴾ »عذاب دوزخ را از ما نامپروردگاراي گويند:  و آنان كه مى !

چه جاي بدي و  ،دوزخگمان  بي راستي عذابش پايدار (و دشوار) است. به ؛(دور) بگردان
هستند  بندگان واقعىِ خداى رحمان كسانى ].66 -65[الفرقان:  »چه بد منزلگاهى است!

ها با خداى  ى بندگى و ارتباط صحيح با مردم و اين كه شب كه على رغم انجام وظيفه
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ها را  پردازند، نسبت به اعمال خود مطمئن نيستند كه آن خود به راز و نياز و مناجات مى
دانند كه اين اعمال صالح سبب  ها به خوبى مى دهد يا خير. آن از عذاب خدا نجات مى

ى خدا الزم و ضرورى است؛ پس پروردگارشان  ها اراده ؤثر واقع شدن آنهستند و براى م
ها  ها را از عذاب جهنم نجات دهد. آن خواهند كه آن دهند و از او مى را مخاطب قرار مى

اى  گويند: خدايا! عذاب جهنم را از ما دور كن. آنان به گونه در مناجات با خداى خود مى
گويى عذاب جهنم در نزديكى آنان قرار گرفته و  كنند كه درخواستشان را مطرح مى

ها را دارد قدرت خداوند  نزديك است در آن بيفتند و تنها قدرتى كه توانايى نجات آن
اى است كه  كنند: خدايا! عذاب جهنم به گونه برند و عرض مى است پس، به او پناه مى

رارگاه و جايگاه اگر فردى گرفتارش شود رهايى از آن ممكن نيست. جهنم بدترين ق
است. جايى نيست كه انسان بتواند براى يك لحظه هم آن را تحمل كند. جايى است كه 

 راستى انسان در آن آرام و قرار ندارد و عذابش غير قابل تحمل است. به

 . اعتدال در مصرف و انفاق مال4 
رعايت مطلب ديگر اين كه انسان بايد در مصرف مال و خرج كردن آن، حد وسط را  

ها و صفات بنـدگان خـداى رحمـان     كند و اعتدال داشته باشد و اين يكى ديگر از ويژگى
 )67فرقان؛( است كه قبالً به آن اشاره كرديم.

ايـم   ها اشاره كـرده  پردازد كه قبالً به آن بعد از ذكر اين صفات به ذكر صفاتى ديگر مى 
حق و نزديك شدن به عمل بسيار از جمله: شريك قرار دادن براى خدا، كشتن فردى به نا

فرمايـد: اگـر كسـى مرتكـب چنـين اعمـال زشـت و         زشت زنا و در پايان اين صفات مى
افتد؛ مگر اين كـه قبـل از مـرگ توبـه      ناپسندى شود، يقيناً براى هميشه در آتش جهنم مى

 كند و به سوى خدا برگردد و مؤمنانه مشغول اعمال صالح باشد.
 فرمايد: كند و مى گر اشاره مىبعد از آن، به صفات دي 
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 . شهادت ندادن بر باطل و مشغول نبودن به سخنان پوچ5 

﴿                ﴾ » و كسانى كه گواهى

بزرگوارى و گذرند، با  گاه كه بر گفتار و كردار لغو و بيهوده مى دهند و آن دروغ نمى
كه هرگز ] كسانى [هستند] و [بندگان خداى رحمان ].72[الفرقان:  »گذرند. متانت مى

دهند؛ اين شهادت خواه بر امر كوچك باشد يا بر امر بزرگ. آنان هرگز  شهادت دروغ نمى
دهند كه كسى غير از خدا فرمانروا و فريادرس است. و هنگامى كه از كنار  شهادت نمى

 گيرند. ها فاصله مى گذرند محترمانه و بزرگوارانه از آن اى مى چيزهاى بيهوده

 تفكّر و تدبر در آيات خدا .6 

﴿                      ﴾ » و آنان كه چون

 ].73[الفرقان:  ».مانند و كور نمى شوند، در برابرش كر با آيات پروردگارشان پند داده مى
پروردگارشان ياد آور ] ها و داليل وجود [و قدرت و آنان كه وقتى با آيات و نشانه

ها و در وجود موجوداتى  ها و زمين و ميان آن ها و آيات موجود در آسمان شوند؛ نشانه مى
لكه در آن آيات تدبر و كنند؛ ب ها برخورد نمى ان و نابينايان با آنرّچون خود، همسان كَ هم

بيشتر  -جلّ جالله  -كنند تا عظمت خدا را بيشتر و بيشتر بشناسند و در برابر او  تفكّر مى
 ى بندگى خود را بهتر بشناسند. احساس مسئوليت كنند و وظيفه

 . اصالح و تربيت خانواده و ديگران7 

﴿                      ﴾ » و آنان كه

 »مان بگردانان! همسران و فرزندانمان را روشني چشمنامپروردگاراي گويند:  مى
بندگان واقعى خداى رحمان كسانى هستند كه پس از اصالح خود و ]. 74[الفرقان: 

د، در پى متخلّق شدن به صفات پسنديده و دورى گرفتن از صفات ناپسندى كه ذكر ش
آيند و در اين زمينه هر چه در توان دارند  تربيت و اصالح همسر و فرزندانشان بر مى
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ى  طلبند؛ زيرا هدايت تنها در دست و به اراده گيرند و هدايت را از خدا مى كار مى به
ى خود از  ى انسان مؤمن راهنمايى است. او پس از راهنمايى خانواده اوست. وظيفه

گويد:  ها را هدايت دهد و در مناجات با او مى كند كه آن ست مىپروردگارش درخوا
خدايا! اى پروردگار ما! همسران و فرزندانى به ما ببخش كه باعث روشنى چشمانمان 
گردند. به همسر و فرزندانمان توفيق عطا كن تا اصالح و هدايت شوند و مسير بندگى تو 

 ما شاد شود. را در پيش گيرند تا با چنين هدايتى دل و درون
ى خود به فكر  بندگان خداى رحمان پس از تالش در مسير اصالح و هدايت خانواده 

ترسند و به فكـر خـود و    افتند كه آمادگى هدايت را دارند و از خدا مى راهنمايى آنانى مى
ى خود هستند. بندگان خداى رحمان در اين زمينـه نيـز دسـت بـه دعـا شـده و در        آينده

 گويند: خود مى مناجات با خداى

﴿          ﴾  :ما را پيشوا و امام كسانى ] [خدايا!« ].74[الفرقان

ها باشيم و مسير هدايت را برايشان  تا راهنماى آن »قرار بده كه تقوا و ترس از خدا دارند
 روشن كنيم و در اين مسير الگويى براى آنان باشيم.

﴿                                  

      ﴾ » شكيبايي و صبرشان منازل و جايگاه  پاسچنين كساني به

پروردگار و ند و در آن با درود و سالمى (از سوى گير مىپاداش رفيعي (در بهشت) 
مانند. چه قرارگاه نيكي و چه منزلگاه خوبى  در آن مى جاودانه شوند. روبرو مى ) فرشتگان

گونه باشند در بهشت جزا و پاداش داده  به آنان كه اين ].76 -75[الفرقان:  »!است
شود. اين جزا و پاداش به خاطر  هاى بهشت داده مى ترين منزلگاه شود. به آنان عالى مى

اند. اين جزا و پاداش به خاطر  تحمل ناراحتى و مشكالتى است كه در دنيا داشتهصبر و 
اند. اين پاداش به خاطر پرهيز و  ها كرده صفات محمودى است كه خود را متخلّق به آن

 دورى از صفات مذمومى است كه ذكر شدند.
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ـ       بندگان خداى رحمان وقتى به بهشت داخل مـى   ان شـوند بـا احتـرام و تعظـيم بـا آن
شـود تـا    ى سالمتى داده مـى  شود و به آنان مژده شود و برايشان دعاى خير مى برخورد مى

 جا محل ماندن و جاى بسيار خوبى است. راستى آن هميشه در آن بمانند و به

 ى حجرات برخى از صفات محمود و مذموم ذكر شده در سوره

ت ديگـر اشـاره   هاى ديگـر، بـه چنـد صـف     چون سوره نيز، هم »حجرات« ى در سوره 
 كند كه عبارتند از: مى

 سلم اهللا عليه و صلى . اطاعت كامل از خدا و پيامبر خدا1 
فرمايد: مواظب و مراقب خـود باشـيد تـا از     اند مى ابتدا خطاب به آنان كه ايمان آورده 

صلى اهللا عليه وسلم پيشى نگيريد. يعنى تا زمـانى كـه دسـتور و فرمـان      خدا و پيامبر خدا
خواهـد   دانيد، نسبت به انجام آن اقدام نكنيد؛ زيرا كسى كه مـى  مورد امرى را نمى خدا در

ى واقعى خدا باشد و بندگى او را به جا آورد، هميشه و قبل از اقـدام بـه انجـام هـر      بنده
صلى اهللا عليه وسلم اسـت. هميشـه منتظـر     خداان و دستور خدا و پيامبركارى، منتظر فرم
 )1حجرات؛( را برايش روشن كنند و او در آن جهت گام بردارد. ها مسير اين است كه آن

 اهللا عليه وسلم صلى . رعايت احترام نسبت به پيامبر خدا2 
صلى اهللا عليه وسـلم، مسـلمانان    پس از سفارش به اطاعت كامل از خدا و پيامبر خدا 

كنند. پيـامبرى   صلى اهللا عليه وسلم را هميشه حفظ دهد تا احترام پيامبر خدا را دستور مى
هـا   كه راه هدايت و دين خدا را برايشان آورده است. كسى كه مسـير بنـدگى را بـراى آن   

ها بايد با احترام و تكريم با او برخورد كنند و هرگز صدايشان را از  روشن كرده است. آن
صلى اهللا عليه وسلم بلندتر نكنند كـه ايـن كـار سـبب ضـايع شـدن اعمـال        يشان صداى ا

 شود. مىصالحشان 
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صـلى اهللا   كند كه وقتى در حضور پيامبر خـدا  خداوند كسانى را توصيف و تمجيد مى 
فرمايـد: چنـين    ها مى آورند. در مورد آن كنند صدايشان را پايين مى عليه وسلم صحبت مى

دهد كـه   افرادى اهل تقوى هستند و خوف و خشيت خدا در دل دارند و به آنان وعده مى
كنـد. در ضـمن، آنـانى را     رد و اجر و پاداش بزرگى را به آنان عطا مىگذ از گناهانشان مى

 كند. آنان كه وقتـى پيـامبر خـدا    كنند، سرزنش مى هم كه اين ادب و احترام را رعايت نمى
زنند و با اين كـار   صلى اهللا عليه وسلم در يكى از اتاقهايش حضور دارد ايشان را صدا مى

اى كه براى كار و فعاليتش تنظيم كرده  رند كه طبق برنامهگذا كنند و نمى را اذيت مى يشانا
صلى اهللا عليه وسلم هرگز بـدون كـار و برنامـه در آن     است عمل كند؛ چرا كه پيامبر خدا

آيد؛ پس نيازى به صدا زدن او  ماند و هر زمان كارش تمام شود خود بيرون مى ها نمى اتاق
صلى اهللا عليـه وسـلم بيـرون     كردند تا پيامبر فرمايد: اگر اين گروه صبر مى نيست. بعد مى

صلى اهللا عليه وسلم نيست؛ بلكه بايـد   آمد، بهتر بود. اين امر فقط مخصوص پيامبرخدا مى
رعايـت شـود و از سـوى     بندگى خدانسبت به هر رهبر و راهنماى واقعى مردم در مسير 

 )5-2حجرات؛( گونه مورد احترام قرار گيرد. مسلمانان اين

 ها يق در اخبار و گزارش. تحق3 
ها را خطـاب   كند و آن خداوند متعال در ادامه، مسلمانان را متوجه امر بسيار مهمى مى 

گونه باشـد كـه هرگـاه بـه      ى شما با غير مسلمانان بايد اين فرمايد: رابطه دهد و مى قرار مى
عمل نماييد؛  ى آن تحقيق كنيد و بعد از تحقيق به محتواى آن شما خبر مهمى دادند درباره

زيرا ممكن است دروغ گفته باشند و شما بر اساس آن دست به كار ناروايى بزنيد كه بعداً 
 )6حجرات؛( پشيمان شويد.

 جويى و زدن القاب زشت و ناپسند به يكديگر . تمسخر، عيب4 
شـوند و در آن بـه چگـونگى روابـط      چه گفته شد، نصايح ديگرى بيان مـى  پس از آن 

 فرمايد: پردازد و مى ها با يكديگر مى رد آنمؤمنين و برخو
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﴿                             

         ﴾ »سخره كند؛ چه اي مؤمنان! هيچ گروهي نيايد گروه ديگري را م

كنند،) بهتر باشند. و نيز زنان نبايد  شوند) از اينها (كه مسخره مي بسا (آنها كه مسخره مي
  شوند از زناني كه مسخره بسا زناني كه مسخره مي ساير زنان را مسخره نمايند. چه

يچ فرمايد: ه اند مى خطاب به آنان كه ايمان آورده ].11[الحجرات:  »كنند، بهتر باشند. مي
ى ديگر را مسخره نكند. هيچ گروهى از شما خود را از ديگرى  اى از شما طايفه طايفه

تر نداند و طرف مقابل را به بازى نگيرد و مسخره نكند؛ زيرا ممكن است  بيشتر و بزرگ
طرف مقابل نزد خدا بهتر از آنان باشند. و هيچ زنى زن ديگرى را مسخره نكند؛ چه بسا 

 د نزد خدا از مسخره كننده بهتر باشد.شو زنى كه مسخره مى

﴿     ﴾ »و با  ].11[الحجرات:  »جويي از يكديگر نپردازيد و به عيب

 سخنان خود، دل يكديگر را نيازاريد. به يكديگر سخنان زشت نگوييد.

﴿       ﴾ »الحجرات:  ».هاي زشت صدا نزنيد و همديگر را با لقب]

دار  اى كه در ميان جمع با آن القاب خوانده شويد و آبرو و شخصيتتان لكّه به گونه ].11
 شود.

﴿        ﴾ » پس از ايمان آوردن، فسق و بدكاري، نام و رسم

ج شده باشد. خار بندگى خدافاسق يعنى كسى كه از حدود  ].11[الحجرات:  »بدي است.
بسيار ناراحت كننده است كه انسان ابتدا فردى مؤمن شناخته شود؛ اما بعداً مردم او را 

 فاسق بخوانند.

﴿            ﴾  :و (و كسانى كه توبه نكنند « ].11[الحجرات

اب و شكنجه شوند خودشان به و اگر دچار عذ .»، ستمكارند)از اين مسائل دست نكشند
 اند و خداوند به آنان ظلم نكرده است. خود ظلم و ستم كرده
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صفات ناپسند مسخره كردن، آزردن دل مردم با سخنان زشت و دادن القـاب ناپسـند،    
ها استمرار داشته باشـد   باشند و اگر انسان در انجام آن هر سه جزو گناهان بسيار زشت مى

خارج شده و حتمـاً بـه عـذاب خـدا      بندگى خدادارد، يقيناً از حدود ها دست بر ن و از آن
دچار خواهد شد و پس از روشن كردن حقيقت و بيان واقعيت از سوى خـدا، كسـى كـه    

 مرتكب آن گناهان شود، جز اين نيست كه به خود ظلم كرده است.

 . ظنّ و گمان و تجسس و غيبت5 
كند كـه   ى كه ذكر شد، مسلمانان را امر مىها و دستورات خداوند متعال پس از سفارش 

 همديگر را غيبت نكنيد و موظف هستند كه نسبت به هم مسايلى را رعايت كنند:

﴿                              

                              

   ﴾ »شك برخي از  هاي بد بپرهيزيد كه بي اي مؤمنان! از بسياري از گمان

زيد و از يكديگر ها، گناه است. و به كنجكاوي و تجسس (در كارهاي ديگران) نپردا گمان
اش را بخورد؟  يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده غيبت نكنيد. آيا هيچ

پذير مهرورز  گمان از اين كار نفرت داريد. و تقواي اهللا پيشه كنيد. به يقين اهللا، توبه بي
ها دورى كنيد.  ايد! از بسيارى از گمان اى كسانى كه ايمان آورده ].12[الحجرات:  »است.

... بر حذر  كنم اى را بدانيد از اين كه بگوييد: فكر مى كه كم و كيف مسئله بدون اين
ها گناه است؛ چون انسان را از مسير سير به سوى كمال و  باشيد؛ زيرا برخى از گمان

دارند. بنابراين بسيار از آن دورى كنيد چرا كه ممكن است آن گمانى كه  خوشبختى باز مى
ايى باشد كه شما را از خوشبختى و سعادت دور كند. و از تجسس ه بريد جزو گمان مى

برحذر باشيد. يعنى اگر نسبت به برادر مسلمانى گمانى در دلتان ايجاد شد آن را دنبال 
نكنيد و در مورد آن تحقيق نكنيد؛ بلكه به همان حال بسنده كنيد تا آن گمان را كم كم 

ى از برادران دينى خود آگاه شديد، كارى فراموش كنيد. اگر هم از طريقى به عيب يك
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كنيد كه فقط خودتان از آن آگاه باشيد و در غياب او نزد ديگران در مورد آن صحبت 
بدگمانى نسبت به برادر دينى، ( نكنيد تا فرد ديگرى به آن عيب پى نبرد؛ زيرا اين مسائل

مانند اين است ) راندار كردن شخصيت او نزد ديگ جاسوسى و دنبال عيب او بودن و لكّه
خود را بخورد. آيا كسى از شما دوست دارد چنين  ي كه فردى از شما گوشت برادر مرده

طور كه از انجام چنين عمل زشتى اكراه داريد، از  كارى كند؟ مسلماً خير. بنابراين همان

﴿ اين افعال زشت نيز دورى كنيد:  ﴾  :د و كارى و از خدا بترسي ].12[الحجرات

﴿ نكنيد كه گرفتار عذاب خدا شويد. و اين را بدانيد كه:      ﴾ 

راستى خداوند بسيار توبه پذير و بسيار مهربان است به شرط اين كه  به ].12[الحجرات: 
به سوى او باز گرديد و از اين كارها دست برداريد. اگر به سوى خدا برگرديد و نسبت 

توبه كنيد، ] شويد ايد [يا از اين به بعد گاه گاهى دچار آن مى چه تا كنون انجام داده به آن
كند و كارهاى  پذيرد و به شما رحم مى ى شما را مى مطمئن باشيد كه خداوند متعال توبه

پذيرد و به شما  دهيد از شما مى پسنديده و اعمال صالحى را كه پس از توبه انجام مى
 اد.جزاى نيك خواهد د

كند كه ارزش و احترام هر انسـانى نـزد    ها، به اين مطلب اشاره مى پس از اين سفارش 
ى تقوا و ترسى است  اى كه باشد، تنها به درجه خدا چه زن و چه مرد، از هر طايفه و قبيله

كه از خدا دارد. هر كس تقوا و ترس از خدا داشت، نزد خدا محترم و عزيز اسـت و هـر   
تـر باشـد نـزد خـدا      اشد محترم نيست. در ميان متقين نيز هر كدام متقىكس تقوا نداشته ب

 )13حجرات؛( تر است. تر و با ارزش محترم
 





 

 

صلى اهللا عليه  هاى خداوند به همسران پيامبر دستورات و سفارش
 وسلم و همسر يا همسران رهبران و داعيان دين در هر زمانى

شود و همسران  وسلم خطاب قرار داده مىصلى اهللا عليه  ، پيامبر»احزاب« ى در سوره 
شـوند كـه دانسـتن ايـن      صلى اهللا عليه وسلم به برخى از مسـايل دسـتور داده مـى   يشان ا

اى از دعوت با آن مسايل  دستورات براى داعيان دين بسيار ضرورى است؛ زيرا در مرحله
زيـرا روزى از   كنند. همسران داعيان راه خدا نيز بايـد ايـن مطالـب را بداننـد؛     برخورد مى

روزها با آن مسايل برخورد خواهند كرد. عالوه بر داعيان و همسرانشان، بر هـر مسـلمان   
 ديگرى نيز دانستن اين مطالب الزم و ضرورى است.

 انتخاب زندگى آخرت

﴿                                

                                

         ﴾ » اي پيامبر! به همسرانت بگو: اگر زندگاني دنيا و

مند سازم و به طرز  خواهيد، بياييد تا شما را (از متاع دنيا) بهره يتجمل و زيورش را م
گمان  خواهيد، پس بي نيكويي رهايتان كنم. و اگر اهللا و پيامبرش و سراي آخرت را مي

 ].29 -28[األحزاب:  »اهللا براي نيكوكارانتان پاداش بزرگي فراهم كرده است.
هللا عليه وسلم شروع به دعـوت مـردم بـه    صلى ا خداتى كه پيامبرِدانيم وق ى ما مى همه

يشـان  ها، عليـه ا  ها و نوكران آن سوى خدا كرد، صاحبان قدرت و حاكمان ظالم و طاغوت
كردند و هـر   يشانصلى اهللا عليه وسلم و در برابر دعوتش ايستادند و شروع به دشمنى با ا

ـ  آمد در انجامش كوتاهى نكردند. آن چه از دستشان بر مى د تـا نگذارنـد آن   ها تالش كردن
صـلى اهللا   دعوت به انجام برسد و موفق شود. سرانجام كار به جايى رسيد كه پيامبر خـدا 
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اى جز هجرت بـه مدينـه    چاره -رضوان اهللا تعالى عليهم اجمعين  -عليه وسلم و يارانش 
ى بندگى خود را به خوبى انجام دهند. وقتى  جا بتوانند مسئوليت و وظيفه نديدند تا در آن

ها دسـت برنداشـتند و    مسلمانان به مدينه هجرت كردند كافران باز هم از اذيت و آزار آن
ها لشكركشى نمودند تا بتواننـد آن دعـوت    چندين بار به مسلمانان حمله كردند و عليه آن

اى از كفّـار بـه جنـگ بـا      را از بين ببرند و خود را از دست آن نجات دهند. هربـار دسـته  
بعد از چندين بار كه لشكر كفر شكست خورد و به اهداف خود دست رفت.  مسلمانان مى

ها با هم متحد شوند و همه با هـم   نيافت، به اين نتيجه رسيد كه بايد تمام احزاب و گروه
و در يك صف واحد به جنگ با مسلمانان بروند تا آنان را از بين ببرند. همين امـر باعـث   

 به وجود آيد.   »احزاب« شد كه جنگ
 بنـدگى خـدا  دهد تا مانعى اساسى در مسير  وند متعال هرگز به كافرين اجازه نمىخدا 

ى لشكرى كه حتى مسلمانان از وجود آن بـى خبـر    بر روى زمين باشند. خداوند به وسيله
ها را يارى داد و كفّار را شكست داد. اين شكست باعث شد كـه كفّـار بـه ايـن      بودند، آن

ى مسـلحانه   ن مسلمانان بايد از راه ديگرى غير از مبارزهنتيجه برسند كه براى شكست داد
وارد شوند. به همين دليل، ميدان اخالق را انتخاب كردند و از اين ميدان وارد شـده و بـه   

ى مسلمانان نفـوذ   ها آمدند و نقشه كشيدند كه به درون خانواده مسلمانان حمله كردند. آن
سالمى و صـفات نيكـى كـه دارنـد منحـرف و      كنند و كارى كنند كه مسلمانان از اخالق ا

اى به دين وارد كنند و اسالم را از بين ببرند. بـه خـاطر    گمراه شوند و از اين طريق ضربه
) ى احـزاب  سوره( ى احزاب، اين سوره اى بود كه خداوند متعال پس از غزوه چنين مسئله

كند، آگاه  ها را تهديد مى نى آن مسلمانان را از خطر بزرگى كه آ را نازل فرمود تا به وسيله
ها هشدار دهد كه اگر سنگر خود را محكم نكنند و خود را از صفات و رفتار  كند و به آن

ناپسند كامالً دور نسازند و خود را بـه اخـالق پسـنديده آراسـته نكننـد و داراى اخـالق       
نـگ  اسالمى و صفات و خصوصياتى كه خدا آن را پسنديده است نشوند، حتماً در اين ج

خورند و كافران به آرزوى خود خواهند رسيد. خداوند در اين سوره نخسـت   شكست مى
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ى رهبـر بيشـتر در معـرض خطـر      دهد؛ زيـرا خـانواده   ى رهبر را مخاطب قرار مى خانواده
هاى ديگـر و   ى رهبر دچار لطمه شود بعد از آن، حمله بردن به خانواده است. اگر خانواده

 ر آسانى خواهد بود.در كل جماعت مسلمانان، كا
 فرمايد:   كند و مى گونه شروع مى هاى خود را اين خداوند هشدار و راهنمايى 
اى پيامبر! اى كسى كه خبر هدايت و چگـونگى گـام نهـادن در مسـير بنـدگى را از      « 

اى! به همسرانت بگو: اگر زنـدگى زودگـذر دنيـايى و زرق و     خداوند متعال دريافت كرده
يد، بياييد تا از دارايى و متاعى كه دارم، سهمتان را بدهم و از شما جدا خواه برق آن را مى

شوم؛ زيرا خداوند متعال مرا به اين منظور نيافريده اسـت كـه مشـغول و سـرگرم فـراهم      
ى مـن بسـيار    كردن زينت و مال و متاع دنيايى براى چندين زن باشم. مسئوليت و وظيفـه 

هاى شما بكنم. اگر طالـب   م را صرف تأمين خواستهتر از اين است كه عمر تر و مهم بزرگ
شـود؛ امـا    و خواهان چنين متاعى هستيد، اين را بدانيد كه چنين متاعى نزد من يافت نمى

ى  اگر خواهان و دوستدار خدا و پيامبر خدا و زندگى آخرت هستيد، مسـئوليت و وظيفـه  
ـ  شما چيز ديگرى است. خداوند از شما مى ايى خـود اعمـال صـالح    خواهد به تناسب توان

انجام دهيد. اين را بدانيد كه در مقابـل انتخـاب چنـين مسـيرى و انجـام چنـين اعمـالى،        
 .»خداوند متعال اجر و پاداش بسيار بزرگى برايتان آماده كرده است

صلى اهللا عليه وسـلم تـك تـك همسـرانش را      وقتى اين دو آيه نازل شد، پيامبر خدا 
مـا خـدا و پيـامبر    « ها مطرح كرد و آنان نيز در جواب گفتند: نصدا زد و آن مسايل را با آ

ــى  ــدگى آخــرت را م ــرقش را   خــدا و زن ــت و زرق و ب ــا و زين ــدگى دني خــواهيم و زن
صـلى اهللا عليـه    ها با چنين جوابى شايستگى و لياقت بودن با پيامبر خدا . آن»خواهيم نمى

زمايشى، از طرف خداوند متعال وسلم را ثابت كردند. پس از موفقيت در چنين امتحان و آ
چندين دستور خطاب به آنان نازل شد. در اين دستورات چنين آمده است كـه: حـال كـه    
لياقت بودن با پيامبر خدا را نشان داديد، بايد چندين مسئله را رعايت كنيـد. شـما بايـد از    
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د. قبـل از  برخى از صفات ناپسند دورى كنيد و خود را با برخى از صفات پسنديده بيارايي
 اى ضرورى است كه عبارتست از:   بيان اين صفات دانستن نكته

 عذاب و پاداش دو چندان 

﴿                              

      ﴾ »ر كدامتان كه مرتكب كار ناشايست آشكاري شود، اي زنان پيامبر! ه

 ].30[األحزاب:  »كيفرش دو برابر خواهد بود؛ و اين، براي اهللا آسان است.
اى زنان پيامبر! هر كدام از شما مرتكب گنـاه آشـكارى شـود كـه نشـان دهـد انجـام         

ايش در اى كـه بـر   ى واقعى خدا باشد، شـكنجه  تواند بنده ى آن انسانى است كه نمى دهنده
؛ زيـرا  -اى است كه براى زنان ديگـر معـين شـده اسـت      نظر گرفته شده دو برابر شكنجه

جايى كـه او الگـوى    كردار زشت او عالوه بر اين كه گناهى است نسبت به خود او، از آن
اى به دسـت   شود و اين بهانه زنان ديگر است، باعث تشويق زنان ديگر به انجام آن نيز مى

ى پيامبر خدا و رهبر جامعه اين گونه است، ما چـرا   بگويند: وقتى خانوادهدهد كه  آنان مى
شود كه زنان ديگر نه تنها مرتكـب يـك    خود را به زحمت بيندازيم؟! همين امر باعث مى

اين را بدانيد كه عذاب دادن شما بـراى خـدا كـارى اسـت      -گناه بلكه چندين گناه شوند.
 .-شود دن، مانع عذاب شما نمىو همسر پيامبر خدا بو -بسيار آسان. 

كـنم. هرگـز    پوشى مى ! از شما چشمفرمايد: اى همسران پيامبر يه نمىخداوند در اين آ 
فرمايد: چون همسر پيامبر و رهبر جامعه هستيد، بايد از هر زن  فرمايد، بلكه مى چنين نمى

ا چـه خـد   تر باشـيد و روش زنـدگى شـما نسـبت بـه ديگـران بـه آن        ديگرى پاك و پاك
 تر باشد. خواهد، نزديك مى

جا ذكر مطلبى الزم و ضرورى است و آن اين كه بر هر فرد مسلمانى كـه مشـغول    در اين 
چون جنـگ احـزاب، بـا     هايى هم دعوت مردم به سوى خداست واجب است، در موقعيت

صـلى اهللا عليـه وسـلم     چون پيامبر خدا همسر يا همسرانش بنشيند و مطالب مذكور را هم
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ن در ميان بگذارد و با جديت از آنان بخواهد موضع خود را روشن كنند و بـودن يـا   با آنا
الزم است كه اگر همسـر يـا همسـرانش طالـب دنيـا       يشاننبودن با او را يكسره كنند. بر ا

ى  بودند، از آنان جدا شود و اگر طالب خدا و پيامبر خدا و روز آخرت بودند، بايـد آمـاده  
 ها فرمان داده است. توراتى باشند كه خداوند به انجام آندريافت و عملى كردن دس

اين را نيز بدانيد كه پاداش شما نيز دو چندان خواهد بود بـه شـرط   ] [اى زنان پيامبر! 
 اين كه:

﴿                             

  ﴾ » و هر كس از شما، از اهللا و پيامبرش فرمان ببرد و كار شايسته انجام
[األحزاب:  »ايم. دهيم و برايش روزي نيكي آماده كرده دهد، پاداشش را دو بار به او مي

هر كدام از شما با اختيار خود نه از روى اجبار، مطيع خدا و پيامبر خدا باشد و  ].31
اجرى به خاطر  -دهيم.  نجام اعمال صالح باشد، اجر و پاداشش را دو برابر مىمشغول ا

كار خوبى كه انجام داده و اجر ديگر به اين خاطر كه او الگوى ديگران است و ديگران با 
هر كس  -دهند. شوند و آن را انجام مى نگاه كردن به او بر انجام اعمال صالح تشويق مى

كنيم و در قيامت  بسيار خوب و با ارزشى برايش آماده مى اين گونه باشد رزق و روزى
 به او خواهيم بخشيد.

﴿                ﴾ »يك  اي زنان پيامبر! شما مانند هيچ

چون زنان  شما هم اى زنان پيامبر! ].32[األحزاب:  »از زنان ديگر نيستيد. اگر تقوا داريد
خواهيد از خدا بترسيد و  . اگر مى -چون شما الگوى ديگران هستيد  -ديگر نيستيد 

 زير كنيد: ي تقواى خدا داشته باشيد پس خود را متخلّق به صفات پسنديده

 . متانت در كالم1 

﴿                      ﴾ »پس نرم و   
 »نازك سخن نگوييد تا مبادا كسي كه بيماردل است، طمع ورزد و سخن شايسته بگوييد.
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هنگام سخن گفتن با نرمى و ناز صحبت نكنيد؛ زيرا بيماردالن و كسى كه ]. 32[األحزاب:
يد با متانت دوزد. يعنى سعى كن از نظر اخالقى فرد سالمى نيست، چشم طمع به شما مى
 خاصى سخن بگوييد و به وضوح مقصودتان را بيان كنيد.

 . عدم خروج از منزل بدون ضرورت2

﴿      ﴾  :هايتان بمانيد و سنگين و باوقار باشيد؛  و در خانه ].33[األحزاب

خانه زيرا جاى اصلى فعاليت و كوشش و تالشتان خانواده و منزل باشد و بيرون رفتن از 
 هايتان بمانيد. تنها به هنگام ضرورت است؛ بنابراين باوقار و سنگين در خانه

 . عدم خودآرايى هنگام بيرون رفتن از منزل3 

﴿             ﴾ »ي دوران جاهليت پيشين، اظهار  و به شيوه

بيرون رفتيد، خودتان را  -به ضرورت بنا  -گاه كه  و آن ].33[األحزاب:  »زينت نكنيد
قصر با توجه به زيبايى و زينتى كه دارد توجه  -چون قصر آرايش و زينت نكنيد.  هم

اى خود را آرايش نكنيد كه مردم به شما  به گونه -كند. همگان را به خود جلب مى
ان چون جاهليت گذشته در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمايى نكنيد. زن بنگرند. هم

دور و غافل و منحرف بودند،  بندگى خداجاهليت پيشين يعنى آنان كه از مسير  ي دوره
 ها برخورد نكنيد. كردند؛ شما همانند آن به هنگام بيرون رفتن خود را آرايش مى

بعد از بيان اين مطلب، به چگونگى رفتار و كـردار زن مـؤمن و مسـلمان در خانـه و      
 فرمايد: مى كند و بيرون از خانه اشاره مى

 ى نماز . اقامه4 

﴿       ﴾  :و دعـا و   »اقامه كنيـد  )به درستى(و نمازهايتان را « ].33[األحزاب

هايتان را به درستى و مرتب با خدا در ميان بگذاريد تا خداوند متعـال شـما را    درخواست
 ارى دهد.ي -جلّ جالله  -تر در مسير بندگى او  هاى محكم در برداشتن گام
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 . اداى زكات5 

﴿     ﴾ » و از ثـروت و دارايـى كـه     ].33[األحـزاب:   »و زكات بدهيـد

ى رشد شـما بـه سـوى     چه را كه اضافه بر نياز است، در راه خدا ببخشيد تا مايه داريد آن
 كمال شود.

 . اطاعت از خدا و پيامبر خداصلى اهللا عليه وسلم6 

﴿     ﴾  :و از راه و روش خــدا و پيــامبرش اطاعــت و  ].33[األحــزاب

 فرمانبردارى كنيد.
 :صلى اهللا عليه وسلم هدف از دستور و سفارش به زنان پيامبر

دهـيم سـود و    اى زنان پيامبر! چنين تصور نكنيد كه در انجام دستوراتى كه به شما مـى 
 رسد. هدف اين است كه: نفعى به ما مى

﴿                  ﴾ »ي  اي خانواده

كه بايد شما را  خواهد پليدي را از شما دور كند و چنان راستي اهللا مي پيامبر! به
ا را از هر خواهد شم اى زنان پيامبر خدا! خداوند مى ].33[األحزاب: »پاكيزه سازد.

اى چون: با نامحرم  روش و رفتار جاهلى پاك گرداند. روش و رفتارهاى جاهالنه
با ناز و نرمى صحبت كردن، نداشتن وقار و سنگينى، در خانه نماندن و هميشه اين 

 ... سو و آن سو رفتن و به هنگام بيرون رفتن خود را آرايش كردن و

 شود . متذكر شدن به آياتى كه تالوت مى7

﴿                    ﴾ » و ياد كنيد آنچه را كه

و هميشه از آيات  ].34[األحزاب:  »شود. هايتان خوانده مي از آيات اهللا و حكمت، در خانه
شويد؛ آياتى شود به ياد آوريد و متذكر  هايتان تالوت مى ها و داليلى كه در خانه و نشانه

كنند كه تنها فرمانروا و  كنند و به اين مطالب اشاره مى كه مسير بندگى را روشن مى
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شود. آياتى  فريادرس خداست و آخرت وجود دارد و انسان در آن محاسبه و محاكمه مى
ى خداست و راه و روشى را  كنند كه مسئوليتى دارد و بنده كه انسان را متوجه اين مهم مى

اش فرستاده است بايد بدون هيچگونه افراط و تفريطى رعايت كند.  اى بندگىكه خدا بر
 ]:[اى زنان پيامبر! اين را بدانيد كه

﴿         ﴾ »كران است. گمان اهللا، آگاه و داراي لطف بي بي« 

 ند متعالچه بيان شد، هيچ شك و گمانى نيست. يقيناً خداو در آن ].34[األحزاب: 
داند و بر آن  چه را كه بسيار پوشيده است مى بين است و آن است، يعنى نازك »لطيف«

گردد؛ بنابراين از هر  است، يعنى هميشه گزارشات به او واصل مى »خبير« آگاه است. و
 شود آگاهى دارد. دهد و هر عملى كه انجام مى چه روى مى

 احزاب ى صفات و ويژگى بندگان واقعى خدا در سوره 

﴿                                   

                                      

                           

             ﴾ »راستي مردان و زنان مسلمان، و  به
ار، و مردان و زنان راستگو و مردان و مردان و زنان مؤمن، و مردان و زنان فرمانبرد

دهنده و مردان و زنان  زنان بردبار، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه
كنند، اهللا  دامن و مردان و زناني كه اهللا را بسيار ياد مي دار، و مردان و زنان پاك روزه

مردان و زنانى كه  ].35[األحزاب:  »برايشان آمرزش و پاداش بزرگي آماده كرده است.
ها آراسته كنند، بخشش و مزد و پاداش بزرگى برايشان  خود را با اين صفات و ويژگى

كنيم و در برابر اعمال صالحشان،  پوشى مى ايم. از گناهان و تقصيراتشان چشم آماده كرده
 ها عبارتند از: بخشيم. اين صفات و ويژگى اجر و پاداش بزرگى به آنان مى
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را از عالقه و توجه به غير خدا نجات دهند، و از اين كه غيـر خـدا را    . وجود خود1 
 صاحب و فرمانروا و فريادرس خود بدانند، و از فرمان او سرپيچى كنند، خوددارى كنند.

ى خدا را تصديق كنند و تسليم آن شـوند و بـر آن اسـتمرار و     . به طور كامل برنامه2 
 ثبات داشته باشند.

 دل فرمانبردار و مطيع فرمان خدا باشند. . هميشه و از ته3 
كنند، راسـتگو باشـند و عمـالً ثابـت كننـد كـه        را مى بندگى خدا. در اين كه ادعاى 4 

 ادعايشان واقعى است.
و حركت در اين مسير، مشكالت خاصـى دارد و   بندگى خدا. اهل صبر باشند؛ زيرا 5 

راه بايد صبور و اهل تحمل باشـد و  كند. انسان در اين  خطرات زيادى انسان را تهديد مى
 در برابر مشكالت شكست نخورد.

جلّ  -. در برابر خداوند متعال خاشع و خاضع و فروتن باشند، و نسبت به اوامر او 6 
 ترين سرپيچى و نافرمانى نشوند. دچار كوچك -جالله 

دهد،  ن مىها را نشا . از مال و ثروت و دارايى كه دارند مقدارى كه صداقت ايمان آن7 
 در راه خدا ببخشند.  

يعنى چيزى كه راستگويى و صداقت انسان در ادعاى مسلمان بودن و مؤمن  »صدقه« 
رساند. اگر انسان صدقه ندهد و مقدارى از مال و ثروتش كه بـيش   بودنش را به اثبات مى

 گويد. باشد، در راه خدا خرج نكند، قطعاً در ادعاى خود دروغ مى از نيازش مى
ـ      اهل روزه باشند. يعنى شركت كننده در آن دوره .8   هاى باشـند كـه خداونـد متعـال ب

اى كـه بـا شـركت در آن بـه      ى خـود قـرار داده اسـت. دوره    هدف پرورش و تربيت بنده
چه خدا متنفـر   چه خدا دوست دارد و متنفّر از هر آن رسند كه دوستدار هر آن اى مى درجه

 شوند. است، مى
و با غير همسران مشروع خود، ارتباط نداشـته باشـند و خـود را از     . پاكدامن باشند9 

 كنند. انجام كارهاى حرام در اين زمينه دور مى
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ى  . هميشه به ياد خدا باشند و خدا را بسيار ياد كنند. هميشه مشـغول اداى وظيفـه  10 
 .بندگى باشند و با دل و زبان و فكر و عمل، خدا را ياد كنند



 

 

 ى حجاب مسئله

 ى احزاب ى حجاب در سوره لهمسئ

است. خداوند  »حجاب« ى يكى ديگر از دستوراتى كه در اين سوره بيان شده، مسئله 
 فرمايد: صلى اهللا عليه وسلم مى خطاب به پيامبر

﴿                                 

                 ﴾ » اي پيامبر! به همسران و

دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: چادرهاي خود را بر خويشتن فروپوشند. اين پوشش به 
مورد آزار قرار  تر است و بدين ترتيب دامني) شناخته شوند، نزديك اينكه (به پاك

 ].59[األحزاب:  »ي مهرورز است. گيرند. و اهللا، آمرزنده نمي
چون كافران تصميم گرفته بودند از ميدان اخالقيات وارد شده و دست بـه آشـوب و    

ى اسالمى را دچار مشكل كننـد و منافقـان    ايجاد هرج و مرج بزنند و از اين طريق جامعه
اى  هر كوچه و محله رده بودند و براى اجراى آن سرِنيز چنين خبرى را در مدينه پخش ك

ها را دچـار مشـكل كننـد و چنـين خطـرى       ايستادند تا زنان را اذيت و آزار دهند و آن مى
كرد، خداونـد متعـال بـراى دفـع چنـين       هاى مسلمان و زنان مسلمان را تهديد مى خانواده

سلمان را به رعايت پوشش ى اسالمى، زنان م مشكلى و عدم ايجاد هرج و مرج در جامعه
دهد تا منافقان آنان را بشناسند و بدانند كه اين زنان، اهل ايمـان هسـتند و    خود دستور مى
 ها را نداشته باشند. باشند و جرأت نزديك شدن به آن اهل فساد نمى

بـه همسـران و    ]صلى اهللا عليه وسلم [قبل از هر كـس  دستور چنين است: اى پيغمبر 
اصالح بايد نخست از همسر يا همسران رهبر و سپس دختران او كه بـه   زيرا -دخترانت 

سپس به زنـان مـؤمنين بگـو: وقتـى از خانـه       -رسند، شروع شود  سن بلوغ و تكليف مى
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هاى بلند خود را بپوشند تا تمام بدنشان را بپوشاند كه اين امر باعـث   روند لباس بيرون مى
هـاى جـاهلى    ها مـؤمن هسـتند و اهـل برنامـه     نشود شناخته شوند و مردم بدانند كه آ مى

فرمايـد:   نيستند و ديگر از سوى منافقان مورد اذيـت و آزار قـرار نگيرنـد. پـس از آن مـى     
 »غفـور « انـد خداونـد   دادهبالً اين كار را انجـام  اگر ق ]خداوند غفور و رحيم است. [يعنى

كه از اين به بعد ايـن  است به شرطى  »رحيم« كند. و پوشى مى است و از گناهانشان چشم
بـا مهربـانى خـود، پـاداش و      -جلّ جاللـه   -دستور را اجرا كنند و به آن عمل نمايند. او 

 ها را خواهد داد. ى آن جزاى اعمال خوب و پسنديده

چه بيان شد، بر هر زن مسلمان واجب است هنگام بيرون رفتن از منـزل   با توجه به آن 
طـورى   جا وجود داشت، پوشش بلندى بپوشد به ى در آنيا اگر در خانه بود و فرد نامحرم

كه بدنش را از گردن تا انگشتان پاهايش بپوشاند و جز دسـتهايش جـاى ديگـرى بيـرون     
اى ديگـر   ايسـتد. قسـمت سـر و گـردن در آيـه      گونه باشد كه در نماز مـى  نباشد. دقيقاً آن

 توضيح داده خواهد شد.
باشد كه تمام بدن را بپوشاند و در همان حال  اى لباس و پوشش اسالمى بايد به اندازه

اى  نبايد نازك باشد و رنگ پوست بدن نمايان باشد و عالوه بر اين پوشش نبايد به گونـه 
باشد كه توجه ديگران را به خود جلب كند. لباسى معقوالنه است كه بدن را بپوشاند و به 

 ... نيست. اهل فساد وو  ،ديگران نشان دهد كه صاحب چنين پوششى زنى است محترم
پوشند، لباسـى مناسـب اسـت. البتـه در برخـى از       همين لباس كُردى كه زنان كُرد مى 

دهـد كـه لبـاس و     شود كه حجم بدن را نشان مى هايى پوشيده مى شهرهاى كردستان لباس
 پوششى مناسب نيست.
ا نپوشـاند،  هاى گردن ر اى باشد كه بدن را بپوشاند؛ اما اگر قسمت پوشش بايد به گونه

اى بزرگ باشد كه ايـن قسـمت را نيـز     راه و چاره اين است كه روسرى يا مقنعه به اندازه
 بپوشاند.
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 ى نور ى حجاب در سوره مسئله

هـا را   كنيم و آن نيز مراجعه مى »نور« ى براى تكميل بحث حجاب به دو آيه در سوره 
ر ايـن زمينـه اشـاره خـواهيم     ى ديگر د دهيم؛ سپس به اميد خدا به چند مسئله توضيح مى

 كرد.

﴿                              

  ﴾ »هايشان را  به مردان مؤمن بگو: چشمانشان را پايين بگيرند و شرمگاه
[النور:  »گمان اهللا به كردارشان آگاه است. تر است. بي برايشان پاكيزهحفظ كنند. اين، 

 -و هر مسلمانى كه مشغول دعوت مردم به سوى خداست  -خطاب به پيامبر خدا  ].30
هاى خود كم كنند و چشمان خود را فروگيرند و  دار بگو از نگاه فرمايد: به مردان ايمان مى

آن نوع نگاه كردنى كه از روى هوا و هوس است، مشغول نظر به نامحرم نباشند و از 
 ى نگاه كردن به نامحرم را دارند كه نياز و ضرورت دورى كنند و تنها زمانى اجازه
: مشغول تدريس و آموزش است و بايد گاه گاهى به اقتضاى آن را داشته باشد؛ مثالً

ى پزشك به بيمار  نهمخاطب بنگرد تا توجه او را به مطلب جلب كند، يا نگاه كردن و معاي
و مسايلى از اين قبيل كه در اين موارد نيز بايد نگاهش نگاهى پاك باشد و به دور از هر 

 ى فرد مسلمان نيست. خيال و قصدى باشد كه شايسته
به آنان بگو شرمگاه و عورت خود را نگهدارند و خود را دچار اعمـال   -اى پيامبر!  - 

شـود و قطعـاً خداونـد بـه      ها مى بب تكامل و رشد آنحرام نكنند؛ زيرا چنين محافظتى س
دهند آگاه است و كامالً خبر دارد. پس مواظب و مراقـب اعمـال خـود     چه كه انجام مى آن

دهنـد آنـان را    باشند و اين را بدانند كه خداوند متعال به خاطر هر كـارى كـه انجـام مـى    
 كند. محاكمه و محاسبه مى

﴿                     ﴾ » :و به زنان مؤمن بگو
اى پيامبر!  - ].31[النور:  »هايشان را حفظ نمايند چشمانشان را پايين بگيرند و شرمگاه
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و نيز شرمگاه و عورت ) همانند مردان( هايشان كم كنند و به زنان مؤمن بگو از نگاه -
ين كه در اين جهت دچار كارهاى حرام شوند، بپرهيزند. بديهى خود را حفظ كنند، و از ا

هاى  توانند در اين زمينه دچار گناه نشوند كه مراقب و مواظب نگاه است تنها وقتى مى
زيرا نگاهى كه از روى هوا ؛ دليل و بدون ضرورت به نامحرم نگاه نكنند خود باشند و بى

ارتباط غير مشروع با نامحرم است. به زنان و هوس باشد، آغاز دچار شدن انسان به ايجاد 
 مؤمن بگو:

﴿          ﴾  :زينت و آرايش خود را آشكار « ].31[النور

چه غير عمد بيرون و  . يعنى آن»كه پيداست) زيور آالت( نكنند مگر آن مقدار و چيزهايى
 نمايان است.

روند خـود را آرايـش    ) فرمود: زنان وقتى از منزل بيرون مى59احزاب؛( ى قبل در آيه 
هـايى   فرمايد: زنان زينت و آرايش خود را آشكار نكنند مگر آن زينت جا مى نكنند. در اين

كه خود به خود و بدون اراده و دخالت آنان آشكار اسـت. در توضـيح ايـن دو آيـه بايـد      
ينت و آرايشـى كـه بـدون دخالـت و     گفت: زينت و آرايش زن، دو گونه است؛ قسمتى ز

ى چشم و هر زينتى كـه   : انگشترى يا سرمهزن و خود به خود ظاهر است؛ مانندخواست 
بر دست و صورت زن است و ظاهر و آشكار است. نوع ديگر زينت و آرايشى است كـه  

شـود. بـر زن    در دست و صورت نيست و اگر زن خود نخواهد بـه راحتـى پوشـيده مـى    
هايى كه  اى ظاهر شود كه جز آن زينت است در برابر افراد نامحرم به گونهمسلمان واجب 

خود به خود آشكار است و بدون دخالت او نمايان است و مخفـى كـردن و پوشـاندن آن    
 ها را مخفى كند. ى زينت كند، بقيه ممكن نيست يا او را دچار تكلف مى

هـا را   افـراد نـامحرم آن   ها بر دست و صورت به طـورى كـه   البته زدن برخى از رنگ 
خواهد به بـازار بـرود و رفتـنش هـم      : زنى مىجلب توجه كند، جايز نيست؛ مثالً ببينند و

ضرورى است. در چنين مواردى نبايد قبل از بيرون رفتن دست و صورتش را رنگ بزند؛ 
شـود و   داند رنگ استعمال شده هنگام بيرون رفتن بـه راحتـى پـاك نمـى     در حالى كه مى
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كند. آرايش كردن خود و در برابر نامحرم قرار گـرفتن بـا    ه مردم را به خود جلب مىتوج
زند كه با ايمانش منافـات   ايمان به خدا منافات دارد و زن مؤمن هرگز دست به كارى نمى

 داشته باشد.

﴿          ﴾ »ندازنـد هايشـان بي  هايشان را بر گريبـان  و روسري« 

اى بر سرشان آويزان كنند كه سر و گـردن و   هايشان را به گونه روسرى يعني: ].31[النور: 
 هايشان را بپوشاند. يقه

رود، يا با  ) بيان شد كه زن مسلمان وقتى از خانه بيرون مى59احزاب؛( ى قبل در آيه 
ر شد، بپوشد. شود، بايد لباس و پوشش بلندى با شرايطى كه ذك فردى نامحرم روبرو مى

اى بپوشند كه سر و  كند كه روسرى را به گونه در اين آيه نيز بر زنان مؤمن واجب مى
ها تا مچ  شود صورت و دست گردنشان را بپوشاند. بنابراين تنها جايى كه پوشيده نمى

هاى  است. دقيقاً همانند حالتى كه زن مسلمان بايد در نماز داشته باشد. يكى از حكمت
هر زن مسلمان در نماز اين است كه با رعايت پوشش در برابر خدا، عادت پوشش و ظا

ى ديگر اين كه، زن مسلمان  گونه باشد. نكته آن) افراد نامحرم( كند كه در برابر ديگران
بايد در پوشيدن جورابش نيز دقت كند. چون پوشيدن پا نيز واجب است؛ پس نبايد از 

 هاى نازك استفاده كند.  جوراب
ه مطلب اين كه: زن مسلمان موظف است در برابر افراد نامحرم، تمام بدنش را خالص 

بپوشاند. و بر او واجب است كه در پوشيدن لباسهايش نيز دقت كند و نبايد چيزى بپوشد 
 كه توجه ديگران را به خود جلب كند.

 افرادى كه محرم زن هستند

﴿                           
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                          ﴾ » و به زنان مؤمن
هايشان را حفظ نمايند و زيور خويش را ـ  بگو: چشمانشان را پايين بگيرند و شرمگاه

هايشان بيندازند و  هايشان را بر گريبان جز آنچه ظاهر است ـ آشكار نكنند و روسري
زيورشان را ظاهر نسازند جز براي شوهر يا پدر يا پسر يا پدرشوهر يا برادر يا 

ردان پير كه به كيش خويش يا غالمانشان يا م ها و يا زنان هم ها يا خواهرزاده برادرزاده
  ].31[النور:  »رغبتند يا كودكاني كه به مسايل جنسي زنان آگاهي ندارند زنان بي

 در توضيح آيه بيان چند نكته ضرورى است: 

﴿ ى . در مورد معنى كلمه1    ﴾   بايد گفت: آيه به اين مطلب اشاره دارد كه زنـان

هـا نبايـد    وص زنانـه نداشـته باشـند. آن   مسلمان بايد با برخى از زنان ديگر روابط مخصـ 
ى خود را با هر زنى به صرف اين كه زن است در ميان بگذارنـد و آرايـش و    مسايل زنانه

ها هستند كـه بـا    زينت خود را در برابر هر زنى آشكار و نمايان كنند. تنها زنانى محرم آن
از اين كه مسايل خصوصـى   ها اعتماد و اطمينان دارند، و ها آشنايى كامل دارند و به آن آن

از جمله زينتشان را با افراد نامحرم در ميـان بگذارنـد، مطمـئن هسـتند و اگـر قسـمتى از       
 ... بدنشان را ديدند از توصيف آن براى ديگران هراسى ندارند و

بر زن مسلمان مشكلى نيست كه زينتش در برابر چنين زنانى آشكار شود. يعنى چنين  
اما جايز نيست كه زينتش را در برابر زنان غير مسلمان و زنانى كه  زنانى محرم او هستند؛

داند از لحاظ اخالق و رفتار چگونه هستند، آشكار كند. يعنى بايد با ايـن گونـه زنـان     نمى
ها نمايان  ها در برابر آن چون مردان نامحرم برخورد كند و جز صورت و دستانش تا مچ هم

 نه در ميان مسلمانان بسيار غريب و ناشناخته است.نباشد. اين مطلبى است كه متأسفا
هـا   . در مورد كنيز نيز بايد بگوييم: در زمان گذشته وجود كنيز در بسـيارى از خانـه  2 

بنـابراين آنـان را    ، رسم بوده است و چون كنيز با افراد خانواده بسيار روابط نزديكى داشته
 نيز جزو محرم زن قرار داده است.
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گوييم زنان مشـكلى نخواهنـد داشـت كـه زينتشـان را در برابـر محـرم         . اين كه مى3 
روسـريش   ... هايشان نمايان كنند به اين معنى است كه زن مسلمان اگر در برابر پدرش يا

را كامالً بر سر نيندازد، يا كمى از موهايش ديده شود، يا دستش را به طور كامل نپوشـاند  
تـا   -نپوشد، يا مقدارى از گردنش بيـرون باشـد   و كمى از بازويش ديده شود، يا جوراب 

تواند نزد يكـى از   مشكلى نيست. منظور اين نيست كه زن مسلمان مى -اين حد و حدود 
توانـد گـردنش    افراد محرم كه بيان شدند، به طور كامل روسرى بر سرش نگـذارد يـا مـى   

هـا را بـه    ر چه توجه آنگونه ظاهر شدن زن در برابر افراد محرم اگ كامالً نمايان باشد. اين
كند؛ اما چه بسا آنان را به فكر زنـان ديگـر بينـدازد، بخصـوص بـرادر يـا        خود جلب نمى

هـايى   برادرزاده يا خواهرزاده زن كه افرادى جوان هستند. اين افراد با ديدن چنين پوشـش 
 شوند. افتند و اين گونه دچار انحراف مى به فكر ديگران مى

چون خدمتكار، بايد گفت: اين افراد چون تـابع   يعنى افرادى هم. در مورد اهل خانه 4 
اند كه بـا چشـم بـد بـه      كنند، به جايى رسيده اهل خانه هستند و هميشه با آنان زندگى مى

دهند كه به آنان خيانت كنند. البته ايـن افـراد    نگرند و به خود اجازه نمى زنان آن خانه نمى
نسى در وجودشان نمانده باشـد و بـه قـول معـروف     بايد به حدى رسيده باشند كه نياز ج

چـه   دلشان مرده باشد. يعنى به حدى پير شده باشند كه دلشان مرده و ديگر بـه زنـان و آن  
 شود توجهى نكنند. مربوط به آنان مى

توانند ظاهر شوند و در اين مورد  . زنان براى همسران خود هر گونه كه بخواهند مى5 
 هيچ محدوديتى نيست.

 هاى مناسب پوشيدن كفش
 ى تفسير آيه برمى گرديم. به ادامه 

﴿                  ﴾ » و (زنان) پاهايشان را به زمين
پاهايشان را به  يعني: ].31[النور:  »نكوبند كه زيورآالت پنهانشان جلب توجه كند.
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ند يا به چيزى نزنند كه اگر آالت زينتى در پا داشتند، صداى آن اى بر زمين نكوب گونه
(توجه مردم را به خود جلب كند

45F

. زنان بايد لباسشان به حدى بلند باشد كه تمام قسمت )1
ى  ماند نيز بايد به وسيله پايين بدنشان را نيز بپوشاند و مقدار كمى از پاها كه باقى مى

 جوراب پوشانيده شود.
هاى پاشـنه بلنـد اسـت     توان در اين زمينه به آن اشاره كرد، كفش وزه مىچيزى كه امر 

كنـد. پوشـيدن چنـين     كند و توجه ديگران را جلب مـى  كه هنگام راه رفتن ايجاد صدا مى
ره شـده اسـت. زن   هايى همان حكم پوشيدن زيورآالتى را دارد كه در آيه به آن اشـا  كفش

 ها استفاده كند. ندارد از اين نوع كفش مؤمن و مسلمان حق

﴿                  ﴾ »  ــه ــان! همـ و اي مؤمنـ
چه بر همگان مشـخص اسـت    آن ].31[النور:  »سوي اهللا توبه نماييد تا رستگار شويد. به

جاسـت كـه    است؛ اين هاين كه هيچ مؤمنى به طور كامل دستورات گفته شده را انجام نداد
 ايد! فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده خداوند متعال مى

 همگى به سوى خدا باز گرديد و توبه كنيد تا به رستگارى و خوشبختى دست يابيد. 

 خلوت كردن با افراد نامحرم
جا بايد مطرح شود و از نظـر بـه نـامحرم     يكى ديگر از كارهاى غير شرعى كه در اين 

ى خلوت كردن با نامحرم است. خلوت كردن بـا نـامحرم؛ يعنـى     است، مسئله تر خطرناك
هاى او وجود  جا يكى از محرم اين كه زنى با مرد نامحرمى در جا و مكانى باشد كه در آن

نداشته باشد. از خلوت كردن با خويشاوندان غيرمحرم بسيار نهـى شـده اسـت؛ بـه ويـژه      
صلى اهللا عليـه وسـلم    ادر شوهر. از پيامبر خداچون بر خلوت كردن با نزديكان همسر هم

صـلى اهللا عليـه وسـلم در      در مورد خلوت كردن زن با برادر شوهرش پرسيده شد. ايشان

                                           
آالت را عالوه بر دست و گردن و گوش در  هاى گذشته زنان زينت نرسد كه در زما چنين به نظر مى -1

 شود. ها چنين چيزى مشاهده مى پوشيدند. البته امروزه نيز در برخى از كشور نزديكى قوزك پا نيز مى
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جواب فرمودند: آن مرگ است و خطر آن بسيار بيشتر از خلـوت كـردن بـا افـراد ديگـر      
 است.

 نور ي اخالقيات فردى و اجتماعى ذكر شده در سوره

انـد كـه    ها ديگرى در قـرآن ذكـر شـده    چه گفته شد دستورات و سفارش عالوه بر آن 
ها بر هر انسان مسلمانى الزم و ضـرورى اسـت كـه در ايـن قسـمت بـه اميـد         اجراى آن

 پردازيم. ها مى خداوند متعال به بيان آن

 . آداب مهمانى و ورود به اماكن خصوصى1 
 ى ورود اجازه) الف 
دهد كه بـدون   انسان مسلمان را به اين امر فرمان مى خداوند متعال »نور« ى در سوره 

 اجازه به منزل كسى وارد نشود.  
 توجه به وضعيت ميزبان) ب 
مهمان بايد به اين نكته هم توجه كند كه آيا ورود او مزاحمتـى بـراى    ،عالوه بر اجازه 

 كند. آيا اهل خانه آمادگى پذيرايى از مهمان را دارند؟ اهل خانه ايجاد نمى
 سالم كردن) ج 
 كنـد.  »سـالم « اگر ورود او مشكلى نداشت، بايـد هنگـام وارد شـدن بـر اهـل خانـه       

 گويـد:  كنـد و مـى   مـى  »سـالم « دعاى خير است. وقتى كسى بر جمعى يا فـردى  »سالم«
مند و از هر آفت و  چه خوشايند شماست بهره خدا شما را از هر آن« يعنى »سالم عليكم«

دن يك نوع اطمينان خاطر بخشيدن به مخاطب است كه مطمئن . سالم كر»باليى دور كند
كنـد. يعنـى    باشيد از طرف او هيچ مشكلى نخواهد داشت و هيچ خطرى او را تهديد نمى

داشـتم   من قصد ندارم كه هيچ ضرر و زيانى به شما برسانم؛ زيرا اگر چنـين قصـدى مـى   
 :»سالم عليكم« گفتم كردم و نمى هرگز برايتان دعاى خير نمى
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﴿                            

        ﴾ »خانه هاي  هايي غير از خانه اي مؤمنان! وارد

ازه بگيريد و بر اهل خانه سالم كنيد. اين، براي شما بهتر است؛ خودتان نشويد تا آنكه اج
  ].27[النور:  »باشد كه پند بگيريد.

اى اجاره  جا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه: اگر فردى خانه اى كه در اين نكته 
جـازه  داده باشد، آن خانه ديگر متعلق به او نيست و او بايد براى ورود به آن، از مستأجر ا

 بگيرد.
ى توانـد تـا حـدود    ى ميزبـان مـى   ى ديگر اين كه: فرد مهمـان از برخـورد اوليـه    نكته 

ولى جـوابى نشـنيد، ديگـر    ) زنگ زد( : اگر سه بار در زدها را درك كند؛ مثالً وضعيت آن
جايز نيست بماند و بايد برگردد. و يا اگر ميزبان در را باز كرد؛ امـا او ديـد كـه وضـعيت     

باشد. البته امروزه كار بسيار آسـان   ندارد، بايد برگردد و ورودش ديگر صحيح نمىمناسبى 
شده است. فردى كه قصد رفتن به منزل كسى را دارد بايـد قبـل از رفتـنش بـا تلفـن بـه       

ها را جويا شود. اگر ميزبان اجازه داد، مهمان اين نكته را نيز  ميزبان خبر دهد و آمادگى آن
 جا نماند. يش از اندازه در آنبايد رعايت كند كه ب

اگر فرد مهمان در زد ولى كسى نبود يا كسى در را باز نكـرد، بايـد برگـردد و بـدون      
 اجازه وارد آن خانه نشود:

﴿                 ﴾  :ر  ].28[النوريعنى اگر د

ديد اما كسى در را باز نكرد يا كسى در خانه نبود و يا ميزبان در خانه ى ميزبان را ز خانه
بود ولى جواب نداد و در را باز نكرد، نبايد داخل خانه شويد. شما حقّ نداريد وارد خانه 

 شويد؛ مگر اين كه به شما اجازه داده شود.
ـ    ى او  د بـه خانـه  اگر ميزبان بيرون از خانه باشد و فردى را بفرستد تا به مهمـان بگوي

ى ورود را  وارد شود و منتظر برگشت او باشد، اين كار جايز است و حكـم همـان اجـازه   
 دارد.
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﴿         ﴾  :گفته شد كه ) مهمان( و اگر به شما ].28[النور

هر لفظ و الفاظ  برگرديد اكنون وقت نداريم و آمادگى پذيرايى از مهمان را نداريم، يا با
 بايد برگرديد و وارد نشويد(؛ زيرا( ديگرى چنين مطلبى بيان شد، بهتر است كه برگرديد

﴿    ﴾  :اين كار، عملى است كه خير و بركت بيشترى براى شما در  ].28[النور

﴿ بر دارد.         ﴾  :چه كه شما  ال به آنو خداوند متع ].28[النور

دهيد آگاه است و شما را زير نظر دارد تا به آنان كه بر خالف دستورات او عمل  انجام مى
كنند، جزاى نيك  ى خود و به آنان كه مطابق دستورات او عمل مى كنند، سزاى شايسته مى

 عطا كند.

 . آداب ورود به اماكن عمومى2 
اما در مـورد امـاكن   و اماكن خصوصى بود؛ چه بيان شد، مربوط به منازل مسكونى  آن 

... فرمان خدا چيز ديگرى  ها و ها، مدارس و بيمارستان : مهمانسراها، هتلچون عمومى؛ هم
ورود ندارد. البته در مورد اماكن عمومى چون بيمارستان اگر دربان  ي است و نياز به اجازه

 ى ورود ندهد، وارد شدن جايز نيست. و نگهبان اجازه
ورد ورود به اماكن عمومى دستور چنين است: در اين اماكن اگـر نيـاز بـه ورود    در م 

داشتيد، بر شما مشكلى نيست كه بدون اجازه وارد شويد؛ اما اين را نبايد فراموش كرد كه 
ها نيز بايد خدا را به ياد داشته باشد؛ زيرا ممكن است در ايـن امـاكن انسـان     در اين مكان

 دچار گناه شود:

﴿                             

    ﴾ »هاي غيرمسكوني شويد كه  و گناهي بر شما نيست كه وارد خانه
 ].29[النور:  »يد، آگاه است.كن كااليي در آن داريد. و اهللا از آنچه آشكار و يا پنهان مي

كند يا اماكن شخصى نيست، برايتان  اگر وارد اماكنى شديد كه كسى در آن زندگى نمى
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جا وارد  محسوب نمى شود به شرطى كه بدون هدف به آن] گناه و انحراف از راه [صحيح
چه  كنيد و داند كه چه چيزى را آشكار مى نشويد؛ بلكه كارى داشته باشيد، و خداوند مى

داند كه هدف شما از ورود  كنيد. يعنى خدا به خوبى مى پنهان مى] چيزى را [در دل خود
به آن اماكن عمومى چيست و بر اساس همان نيت و هدف است كه به شما جزا و پاداش 

 كند. دهد، يا شما را سزا و عقاب مى مى
ماكن عمـومى چـون   اى كه الزم به تذكر است اين كه: اگر فردى در يكى از اين ا نكته 

شـود و ورود بـه آن    هتل يا مسافرخانه اتاقى را اجاره كرد، آن اتاق مسكن او محسوب مى
 اتاق ديگر حكم اماكن خصوصى را دارد.

توانـد وارد امـاكن عمـومى     گوييم فردى بدون اجازه مى ى ديگر اين كه وقتى مى نكته 
ى دارد نـه جزئـى يعنـى او    ى كلـ  شود به اين معنى است كه ورود او بـه آن مكـان جنبـه   

 ها شود. تواند وارد تك تك اتاق نمى

 . ورود فرزندان به اتاق والدين3 
ى ديگرى كه متأسفانه در ميان ما مسلمانان بسيار غريب است و خداوند متعـال   مسئله 

ى ورود  اى خـاص قـرار داده و بـه اجـراى آن دسـتور داده اسـت، مسـئله        براى آن برنامه
 پدر و مادرشان است. فرزندان به اتاق

 دستور و فرمان خدا در اين زمينه اين است:
اى كه هنوز به حدى نرسيده كه به تنهايى و بدون يارى والدين بتواند غذا بخـورد   بچه

سال و كمتر از آن اسـت، ايـن كـودك     6-5يعنى سن او در حدود  ... و دستشويى برود و
ها باشد. اما كودكى كـه بـزرگ    كنار آن چون به والدينش نيازمند است پس هميشه بايد در

... را دارد  شده و توانايى انجام كارهاى خود از قبيل خوردن غذا و رفتن بـه دستشـويى و  
سال، طبق برنامـه و دسـتور    13-7ها نيازى به والدين ندارد، يعنى كودكان  و در اين زمينه

مادرش شـود  پدر و  خداوند متعال در سه وقت مشخص حق ندارد بدون اجازه وارد اتاق
جا بخوابد. در اين سه وقت نيز اگر ورودش ضرورى بـود بايـد اجـازه     ندارد در آن و حق
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سـال بـه حـدى     13-7بگيرد و پس از اين كه كارش تمـام شـد، بيـرون بيايـد. كودكـان      
(اند كه به جنس مخالفشان با ذهنيتى خاص بنگرند نرسيده

46F

. اما از اين سن به باال و زمانى )1
شود، در هـيچ زمـانى از شـبانه روز     ران و پسران مسايل جنسى برايشان مطرح مىكه دخت

توانند بدون اجازه وارد اتاق والدينشان شوند. اين دختران و پسران ديگر حكم مرد و  نمى
 زن دارند و براى ورود به اتاق والدين بايد هميشه اجازه بگيرند.

اق والدينشـان نيـاز بـه اجـازه دارنـد      سال براى ورود به اتـ  13-7اوقاتى كه فرزندان  
 عبارتند از:

كنند  . هنگام ظهر كه طبق قاعده زمان استراحت است و پدر و مادر نيز استراحت مى1 
آورند و لباس خواب و لباس مخصوص اسـتراحت   و لباس كار و فعاليت از تن بيرون مى

شـود و هـر    پوشند. در اين وقت از روز نبايد كسى مـزاحم اسـتراحت كـس ديگـرى     مى
مسلمانى موظف است در اين وقت از روز حقّ ديگران را رعايـت كنـد و مـزاحم كسـى     

 نشود.  
ها بايد به اتاق مخصوص خود برونـد و حـق ندارنـد بـدون      . بعد از نماز عشاء بچه2 

ى خوابيدن  اجازه) سال 13-7هاى  بچه( اجازه وارد اتاق والدينشان شوند. چنين بچه هايى
: در سـفر يـا در   وقتى كه ضرورت ايجاب كند؛ مثالً مادرشان را ندارند مگر در اتاق پدر و

 . ... ى كافى نيست يا جايى كه اتاق به اندازه
 اى بخوابند. ها در چنين سنى در اتاق جداگانه اصل اين است كه اين بچه 
 13-7هـاى   . پيش از نماز صبح يعنى بعد از نماز عشاء تا خواندن نماز صـبح، بچـه  3 

 ل حق ندارند بدون اجازه وارد اتاق والدينشان شوند.سا
اين دستورات در مورد وارد شدن فرزندان يك خانواده به اتاق پدر و مادرشان اسـت؛   

 هاى ديگر بايد بيشتر دقت شود. اما در مورد بچه

                                           
 البته در اين زمينه موارد استثنايى نيز وجود دارد. -1
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شود، بلكه بسيارى هنگام ظهـر   در بسيارى از موارد نه تنها اين دستورات رعايت نمى 
هـا را بـر هـم     ى اسـتراحت آن  شوند و برنامـه  ستراحت است مزاحم ديگران مىكه زمان ا

زنند كه چنين كارى با آداب اسالمى مغايرت دارد و بر هر مسلمانى است كـه در ايـن    مى
 زمينه دقت كند و آن آداب را رعايت كند تا الگويى براى ديگران شود.

ر صـورت امكـان، بايـد داراى    ى مسـلمان، د  چه گفته شد يك خـانواده  با توجه به آن 
ى مهمان نيز مطرح است بايد اتاقى نيز مخصوص مهمـان   چندين اتاق باشد و چون مسئله

ى مسلمان، در صورت امكان، نبايد كمتر از سه اتاق داشـته   داشته باشد. يعنى يك خانواده
تـه اگـر   كنـد. الب  باشد؛ اما اگر فرزند باالتر از هفت سال نداشت وجود دو اتاق كفايت مـى 

ها نيز جدا  هاى باالتر از هفت سال بيش از يك نفر و پسر و دختر باشند، بايد اتاق آن بچه
باشد و رعايت اين مسئله بسيار مهم است و وجود دختر و پسـر بـاالتر از هفـت سـال و     

سال در يك اتاق كارى معقوالنه و منطقـى نيسـت. شـايد بـودن و      12بخصوص باالتر از 
خواهر در يك اتاق باعث به وجود آمدن هيچ مشكلى نشود؛ امـا ممكـن   خوابيدن برادر و 

ها را به فكر بودن با افراد نامحرم بيندازد كه اين خـود بسـيار خطرنـاك اسـت و      است آن
 كند. ها را كم كم دچار انحراف مى آن

چه گفته شد، بر هر فرد مسلمان متأهل داراى فرزنـد، واجـب اسـت در     با توجه به آن 
كان، چهار اتاق و حداقل سه اتاق، داشته باشد.اتاقى براى خود و همسر، اتـاقى  صورت ام

براى مهمان، اتاقى براى پسر يا پسران و اتاقى براى دختر يا دختران بيش از هفـت سـال.   
باشـند كـه در    آيد كه مهمان بيش از يك نفر است و مرد و زن مى البته گاهى هم پيش مى

ها را در اتاق خود جايى دهنـد؛ امـا اصـل همـان      بايد بچه چنين مواقعى و بنا به ضرورت
 چيزى است كه بيان شد.

اى ناشـناخته و در ميـان    چنـين دسـتور و برنامـه    -طـور كـه گفتـيم     همان -متأسفانه  
مسلمانان بسيار غريب است و همين امر باعث شده كه بسـيارى از مسـلمانان نسـبت بـه     

ساختن چندين اتاق كار آسانى بوده اين را انجـام   انجام آن كوتاهى كنند و حتى زمانى كه
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ى اعضاى خانواده و  اند و امروزه نيز در بسيارى از روستاها چنين رسم است كه همه نداده
حتى مهمان نيز در يك اتاق و در كنار هم بخوابند كه اصالً كارى درست و شرعى نيست 

 باشد. و حرام مى
اين مهم اهميت دهند و آن را رعايت كننـد و آن  هاى مسلمان و مؤمن بايد به  خانواده 

 را به صورت يك رسم و عادت اسالمى در بياورند.

﴿                            

                                  ﴾ 

اند، (هنگام ورود به اتاقتان)  اي مؤمنان! بردگان و كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده«
وز ر بايد در سه وقت از شما اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح؛ و هنگام (استراحت) نيم

 ].58[النور:  »آوريد و پس از نماز عشا. هايتان را در مي كه لباس
چون  در اين آيه از كنيز و عبد كه در زمان قديم رسم بوده، بحث شده و به آنان نيز هم

 .شود فرزندان بيش از هفت سال نگاه مى

﴿     ﴾  :ى  د، ويژهاين سه مرحله از شبانه روز كه بيان ش ].58[النور

خلوت شماست. اما غير از اين اوقات مذكور بر كنيز و عبد و كودكان غير بالغ شما، 
مشكلى نيست كه بدون اجازه وارد اتاقتان شوند؛ زيرا بر آنان مشكل است كه هميشه 

 ها سر بزنند: اجازه بگيرند در حالى كه آنان بايد در خانه بگردند و به اتاق

﴿                        ﴾ » و
هيچ گناهي بر شما و آنان نيست؛ (چرا كه) پيرامون شما در  )سه وقت(پس از اين 

 ].58[النور:  »رفت و آمدند و نزد يكديگر رفت و آمد داريد.

﴿             ﴾ »ها(ي خويش)  سان اهللا آيه بدين
دستوراتى كه روشنگر راه  ].58[النور:  »كند. و اهللا داناي حكيم است. را برايتان بيان مي

دهد و هر  مستقيم و هدايت هستند و خداوند عالم است و هر كارى را كه انجام مى
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انجام دهد، همان صحيح است و غير آن  كند، بجاست و هر چه او دستورى كه صادر مى
 باشد. درست و صحيح نمى

﴿                      ﴾ » و

 گرفتند، گاه كه كودكانتان به بلوغ رسيدند، بايد مانند كساني كه پيش از آنان اجازه مي آن
اى رسيدند كه به جنس  و زمانى كه كودكانتان به مرحله ].59[النور: »اجازه بگيرند.

بايد با ديد مرد و زن به آنان نگريست و  )،سال 14يا  13تقريباً ( مخالف تمايل پيدا كردند
 براى ورود به اتاق والدين خود بايد هميشه اجازه بگيرند.

﴿               ﴾ »هايش را  سان اهللا آيه بدين

دستوراتى كه روشنگر راه  ].59[النور:  »كند. و اهللا داناي حكيم است. برايتان بيان مي
دهد و هر  مستقيم و هدايت هستند و خداوند عالم است و هر كارى را كه انجام مى

او انجام دهد همان صحيح است و غير آن جاست و هر چه  كند به دستورى كه صادر مى
 باشد. درست و صحيح نمى

 . پوشش و ظاهر زنان مسن4 
ى ديگرى در  خواهيم به نكته جا مى قبالً به چگونگى پوشش زنان اشاره كرديم. در اين 

نشـين   رسـند و خانـه   فرمايد: زنانى كه بـه سـن پيـرى مـى     اين زمينه بپردازيم. خداوند مى
ه ازدواج ندارند و مسايل زناشـويى بـراى آنـان ديگـر مطـرح نيسـت و       شوند و ميل ب مى

چون زنـان   توانند از لحاظ پوشش و ظاهر هم دهند، مى توانايى رفت و آمد را از دست مى
اند، نباشند به شرطى كه خود را زينت ندهند و باعث جلـب   ديگرى كه به اين حد نرسيده
را رعايـت نكننـد.   براي زنان ديگـر  فته شده توانند پوشش گ توجه ديگران نشوند. آنان مى

گونه كه گفته شد روسرى خود را بر سر و گردنشان نگذارند و پيراهنـى   توانند آن ها مى آن
تواننـد پوشـش    چه گفته شد به اين معنا نيست كـه كـامالً مـى    آنچنان بلند نپوشند. البته آن

زنـانى اگـر در ايـن سـن، همـان      فرمايد: چنين  خود را كنار بگذارند. خداوند در ادامه مى
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پوشش گذشته را رعايت كنند برايشان بهتر است، و همگى اين را بدانيد كه خداوند شنوا 
 كند: كنند، محاكمه و محاسبه مى گويند و عمل مى چه مى و داناست و مردم را بر اساس آن

﴿                                

                             ﴾ » و بر زنان پير و
سالمندي كه اميد ازدواج ندارند، گناهي نيست كه بدور از آشكار كردن زينت و 

هايشان را كنار نگذارند، بهتر  د را كنار بگذارند. و اگر لباسهاي خو آرايش، روپوش
 ].60[النور:  »است. و اهللا شنواي داناست.

 . يك استثناء5
ها در اين زمينه، خداوند متعـال   ى حجاب و بيان دستورات و سفارش ى مسئله در ادامه

كند كـه مختصـراً    ى ورود افرادى خاص به منازل ديگران اشاره مى به يك استثناء در زمينه
 كنيم.   آن را بيان مى

اى برخى افراد وجود دارند كـه توانـايى كسـب و     واقعيت اين است كه در هر جامعه 
ها  ى خود حق دارند. اين تك افراد جامعه كار ندارند. چنين افرادى براى زنده ماندن بر تك

فراد يتيم و آنـان كـه   ى خود جز ا ى افراد جامعه ى همه توانند با كسب اجازه وارد خانه مى
ها استفاده كننـد. در   كنند، بشوند و از خورد و خوراك آن به صراحت ورودشان را منع مى

مواقع بسيار ضرورى كه چنين افرادى ممكـن اسـت از گرسـنگى تلـف شـوند، بـاز هـم        
 كنند. ها را منع مى توانند وارد منازلى شوند كه آن مى

 اد نابينا، لنگ و بيمار:اين افراد نيازمند، عبارتند از: افر 

﴿                   ﴾ » بر نابينا و
 ].61[النور:  »لنگ و بيمار گناهي نيست
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ى ديگران شوند و بر اهل خانه سالم كننـد و   البته چنين افرادى بايد مؤدبانه وارد خانه
كننـد. وقتـى    د شوند كه مطمئن باشند هيچ مزاحمتى براى اهل خانه ايجاد نمـى زمانى وار

 وارد شدند هر چه بود بايد بخورند.

 . ايجاد ارتباط محكم افراد با هم6 
تر شـود و   ى خويشاوندان و دوستان با هم محكم و محكم براى اين كه عالقه و رابطه 

هم نزديك شـوند، خداونـد متعـال دسـتور و     افراد، بيشتر و بيشتر با هم باشند و بيشتر به 
هـا   ى آن برد كه ديگران اجازه دارنـد بـه خانـه    اى قرار داده است و افرادى را نام مى برنامه

هـا   چـون بيگانگـان بـا آن    جا غذا بخورنـد و هـم   رفته و بدون كسب اجازه از آنان، در آن
 شوند. برخورد نكنند، مگر اين كه به صراحت از ورود و خوردن غذا منع

فـردي كـه   ، خاله، /مامااين افراد عبارتند از: پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دائى 
اش به سفر رفته و كليد منزلش را بـه   در دست اوست؛ مثالً: فردى كه همسايه كليد منزلي

جـا بخوابـد يـا هـر      او داده و از او خواسته است كه مواظب و مراقب خانه باشد و در آن
هاى آن خانه استفاده  تواند از غذا و خوراكى جا سرى بزند. اين فرد مى ار به آنمدت يك ب

 كند مگر اين كه از اين كار منع شده باشد. و دوست واقعى نيز همين حكم را دارد.
جـا احسـاس بيگـانگى بكننـد و      روند، نبايـد در آن  هاى مذكور مى افرادى كه به خانه 

چون منـزل خـود    ى خوردن بدهد بلكه بايد هم ها اجازه خانه به آن منتظر بمانند تا صاحب
يخچال را باز كنند و هـر چـه دوسـت داشـتند      توانند به راحتى درِ ها مى برخورد كنند. آن

بخورند و هنگامى كه سفره را انداختند نبايد تعارف كنند و منتظر اجازه باشند؛ مگـر ايـن   
 ن اجازه كارى كنند:ها بدو خانه دوست ندارد آن كه احساس كنند صاحب

﴿                        

                 

              ﴾ »شما گناهي نيست  و نيز بر خود
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ها يا  هاي پدران يا مادران يا برادران يا عموها يا عمه هاي خويش يا خانه كه از خانه
ي  و يا از خانههايي كه كليدش در اختيار شماست،  ها يا از خانه ها يا خاله دايي

 ].61[النور:  »دوستتان، چيزي بخوريد.
ها به صورت فردى يا بـه صـورت جمعـى     توانيد در اين خانه ى ديگر اين كه مى نكته 

 غذا بخوريد:

﴿                ﴾ » گناهي بر شما نيست كه
 ].61[النور:  »جمعي يا پراكنده بخوريد. دسته

 اين را فراموش نكنيد كه:

﴿                       ﴾  :61[النور.[ 

و  -وقتى به منزلى وارد شديد، بر همديگر سالم كنيد و براى يكديگر دعاى خير كنيد، 
اين سالم و دعاى خير  -جا نبود، بر خودتان سالم كنيد . و كسى در آن اگر به منزلى رفتيد

 كردن براى يكديگر، احترامى است كه از طرف خداوند متعال قرار داده شده است.

﴿              ﴾  :خداوند  ].61[النور

ها را بشنويد و درك  كند تا آن نگرش را برايتان بيان مىگونه آيات و دستورات روش اين
 ها عمل كنيد.  كار گيريد و براساس آن كنيد و به

 . پرهيز از تهمت زنا به زنان پاكدامن7 
كنـد   خداوند متعال مسلمانان را متوجه امر ديگرى مـى ) نور ي سوره( در همين سوره 

شمارند.  مردم انجام آن را گناه بزرگى نمىشود و  كه متأسفانه امروزه به آن كمتر توجه مى
است. كسى كه دست به چنين كارى بزند،  »عدم تهمت زنا به زنان پاكدامن« اين امر مهم

دچار گناه بسيار بزرگى شده است و اگر توبـه نكنـد و بـر اتهـامى كـه زده اصـرار ورزد،       
يد: در دنيـا و آخـرت   فرما ى ديگرى در همين سوره، در مورد او مى خداوند متعال، در آيه
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گيرد و عذاب بزرگى در انتظارش است و حتماً به سزاى خود خواهد  مورد لعنت قرار مى
 رسيد:

﴿                                    

 ﴾ »خبر (از بدكاري)، تهمت  دامن، مومن و بي ني كه به زنان پاكگمان كسا بي

 ].23[النور:  »زنند، در دنيا و آخرت نفرين شدند و عذاب بزرگي (در پيش) دارند. مي
از آن ] ها [روحشان هم زنند در حالى كه آن كسانى كه به زنان پاكدامن تهمت زنا مى

اند و  مؤمن هستند و راه حق را شناخته كنند و خبر است و اصالً به آن فكر نمى كارها بى
اند، چنين كسانى در دنيا و در آخرت مورد لعنت و خشم و غضب خدا  تسليم آن شده

 گيرند و عذاب بزرگى برايشان آماده است. قرار مى

﴿                      ﴾ »ها  روزي كه زبان

[النور:  »دهند شدند، گواهي مي و دستان و پاهايشان بر ضد آنان به اعمالي كه مرتكب مي
24.[  

﴿                       ﴾ » ،در آن روز اهللا

دهد و خواهند دانست كه اهللا، همان پروردگار راستين  آنها ميسزاي قطعي و ثابتشان را به 
دانند كه خدا حقّ است و روشنگر هر  در آن روز آنان مى ].25[النور:  »و ظاهر است.

دهد و هيچ چيز را بدون جزا و پاداش  چيزى است و به هر عملى جزاى مناسب آن را مى
ندگانى در دنيا نيز اين است كه زن گذارد. سزاى چنين تهمت و سزا و عقاب باقى نمى

چهار شاهد مسلمان براى اثبات اتهام خود بياورند. اين چهار شاهد مسلمان بايد شهادت 
اند كه زنا انجام  اند و كامالً مشاهده كرده بدهند كه با چشمان خود آن عمل زشت را ديده

، هشتاد ضربه شالق زننده اگر نتوانند چهار شاهد مسلمان بياورند گرفته است. افراد تهمت
شود و ديگر از  ها پذيرفته نمى شوند و پس از آن، هرگز شهادت ديگرى از آن زده مى

اسالمى داشته باشد، محروم هستند و  ي ارزش و اعتبارى كه هر مسلمان بايد در جامعه
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كند كه از اين به بعد از اين اشخاص به هيچ وجه هيچ شهادتى  دادگاه اسالمى اعالم مى
ه نشود و اينان افرادى نادرست هستند و لياقت اين را ندارند كه شاهد چيزى پذيرفت

فرمايد: علت اين سزا  كند و مى باشند. خداوند در ادامه علت چنين مجازاتى را بيان مى
اند،  وند متعال خارج شدهبندگى خدازنندگانى از حد و حدود  اين است كه چنين تهمت

دار شدن شرف و ناموس  اند و سبب لكه ا كه ايجاد كردهمگر اين كه توبه كنند و فسادى ر
اند و باعث به وجود آمدن اختالف و جنگ و دعوا در يك  و اعتبار يك زن پاكدامن شده

اند، از بين ببرند و به دروغ گفتن خود اعتراف كنند و  گرديده ]خانواده [يا چندين خانواده
نند كه اثر آن عمل زشتشان از بين برود اند، و كارى ك بگويند كه چيزى را مشاهده نكرده

اند، اصالح كنند. در اين صورت خداوند متعال غفور و  جاى فسادى كه ايجاد كرده و به
كند و توبه و اصالحى را كه بعداً انجام  پوشى مى رحيم است و از گناهانشان چشم

 پذيرد: دهند از آنان مى مى

﴿                         

                                

      ﴾ »گاه  دهند و آن ه آنان كه به زنان پاكدامن نسبت زنا ميو ب

آورند، هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز گواهي آنان را نپذيريد. و چنين كساني  چهار گواه نمي
مگر كساني كه پس از آن توبه كردند و نيكوكاري در پيش گرفتند؛ پس همانا اهللا،  فاسقند.
 ].5 -4[النور:  »ي مهرورز است. آمرزنده

اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين كـه شـالق زدن و عـدم پـذيرش شـهادت       نكته 
چنين تهمت زنندگانى، هنگامى ميسر است كه حكومت اسالمى واقعى وجود داشته باشد 
و بر جامعه حكم كند. در غير اين صورت چنين سزايى نسبت بـه تهمـت زننـدگان اجـرا     

اند و اگر به خـدا ايمـان    دچار گناه كبيره شدهشود. ولى بديهى است كه چنين افرادى  نمى
شوند و به ناحق و دروغ  كنند و پشيمان مى ترسند، حتماً توبه مى دارند و از روز قيامت مى
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زننـد و   كنند و به جاى آن، دست به انجام كارهـاى خـوب مـى    بودن تهمتشان اعتراف مى
 بماند.كنند تا آبروى آن زن محفوظ  شروع به اصالح اشتباه خود مى

اى بـود كـه    چه بيان شد، تنها برخى از دستورات و اخالقيـات فـردى و اجتمـاعى    آن 
دهد؛ دستوراتى كه بدون رعايـت   ها دستور مى خداوند متعال بندگان خود را به رعايت آن

صلى اهللا عليه وسلم آمده اسـت، بنـدگى كـردن     چه در سنّت پيامبر خدا ها و رعايت آن آن
توانيد به عالمان واقعى دين  آگاهى از مسايل و اخالقيات ديگر، مى غير ممكن است. براى

صلى اهللا عليه وسلم آگاه هسـتند، مراجعـه    راستى از قرآن و سنّت پاك پيامبر و آنان كه به
چه را كه خداونـد متعـال مقـرر كـرده اسـت       را بهتر بشناسيد و آن بندگى خداكنيد تا راه 

 ها خوشبخت دنيا و آخرت گرديد. كامالً رعايت كنيد و با رعايت آن

 ى اعمال ايمان پشتوانه

ى بسيار مهمى كه الزم به يادآورى است ايـن كـه انجـام اعمـال صـالح و دورى       نكته 
گرفتن از اعمال غير صالح، تنها زمانى سودمند خواهد بود كه فرد مؤمن باشد و ايمـان در  

ام اعمال صالح و دورى گرفتن از ى انج دل و درونش ثابت شده باشد؛ يعنى ايمان پشتوانه
اعمال غير صالح باشد. به عبارت ديگر ايمان محرك فرد بر انجام اعمـال صـالح و دورى   

 گرفتن از اعمال غير صالح باشد.
زنيم. فرض كنيد معلمى به كودكى حروف الفبا را ياد  براى درك بهتر مطلب مثالى مى 
كند. اين كودك با تكرار يك بار يـا دوبـار    ىها را برايش تكرار م دهد و يكى دو بار آن مى

كند. كـودك   ها را نيز فراموش مى تواند حروف را ياد بگيرد و پس از مدتى آن حروف نمى
تواند حروف را ياد بگيرد و كلمات را بخواند كـه آن حـروف در ذهـنش جـاى      زمانى مى

فـرد باسـوادى كتـاب    سوادى به كمـك   طور كه قبالً  گفتيم اگر فرد بى گرفته باشند. همان
تواند كلمـات   شود. او تنها در آن لحظه مى بزرگى را نيز تكرار كند، به او باسواد گفته نمى

تواند چيزى بخواند. خواندن و تكرار كلمات توسـط   را تكرار كند و پس از آن هرگز نمى
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سواد دليل بر باسواد بودن او نيست؛ زيرا شكل و صداى حروف در ذهـنش جـاى    فرد بى
رفته است. انجام اعمال صالح نيز دقيقاً چنين است. يعنى ايمان قبل از هر چيز بايـد در  نگ

و سپس همـين ايمـان،   ) همانند شكل و صداى حروف( دل و درون فرد جاى گرفته باشد
همانند ( محرك فرد در انجام اعمال صالح يا دورى گرفتن از انجام اعمال غير صالح باشد

 ).خواندن كلمات
عمال صالح و دورى گرفتن از اعمال غير صالح، تنها وقتى به حال فرد سودمند انجام ا 

است كه از روى احساسات انجام نگيرد؛ بلكه از نيرويى درونـى كـه همـان ايمـان اسـت      
سرچشمه گيرد؛ يعنى ايمان فـرد كـه در دل و درون او جـايى گرفتـه اسـت صـاحبش را       

 تن از اعمال غير صالح كند.مرتب وادار به انجام اعمال صالح و دورى گرف
اگر فردى قصد انجام عمل غير صالحى چون خوردن شراب كرد؛ اما به هر دليلى بـه   

شـود؛ زيـرا نيرويـى     آن دست نيافت، چنين فردى نزد خدا فردى شـرابخوار شـمرده مـى   
طور اگر فردى قصـد دادن چيـزى    درونى او را وادار به خوردن شراب كرده است و همين

كرد؛ اما آن را نداشت كه ببخشد، چنين فردى نزد خدا به عنوان صدقه دهنـده   در راه خدا
شود؛ چون محرك او براى انجام چنين عمل صالحى نيرويى درونى كه همان  محسوب مى

 باشد، بوده است. ايمان مى
ى كارهاى خـوب و دورى گـرفتن از كارهـاى بـد      مهم اين است كه ايمان سرچشمه 

اگر فردى كار خوبى هم انجام دهـد هـيچ سـودى بـه حـال او       شود، در غير اين صورت
(نخواهد داشت چون بدون پشتوانه كه همان ايمان است، آن را انجام داده است

47F

1(. 
چه گفته شد بر هر فرد مسلمانى الزم اسـت كـه مباحـث گفتـه شـده را       بر اساس آن 

و جهنم و دادگاه خدا چه در مورد قيامت و بهشت  چندين بار تكرار كند و بخواند و به آن

                                           
صالح يا دورى گرفتن از اعمال غير صالحى كه  فرمايد: انجام اعمال رحمه اهللا در جاى ديگر مى استاد -1

گيرند تنها در صورتى مفيد فايده خواهند بود كـه محـرك فـرد بـراى      از روى احساسات صورت مى
 .ملكه كردن آن اعمال باشد
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گفته شد، توجه كند تا در دل و درونش چنان جاى گيرند كه خداوند متعـال او را توفيـق   
چـون ملكـه شـدن     ها برايش ملكه شوند؛ هم دهد اهل انجام اعمال صالح شود و انجام آن

آموز. دورى گرفتن از اعمال غيـر صـالح نيـز در درونـش      حروف الفبا در ذهن يك دانش
و اگر روزى دچار عمل غير صالحى شد، فوراً توبه كند و به سوى خدا برگردد  ملكه شود

 و از او طلب بخشش نمايد.
 



 

 

 ى عصر آخرين كالم، تفسير سوره

 گوييم: در پايان مى 
كار گيرد  را به خوبى درك كند و آن را در زندگى به »عصر« ى اگر انسان معناى سوره 

هد رسيد و سعادت و خوشـبختى دنيـا و آخـرت    و رعايت كند، به خوشبختى واقعى خوا
 نصيبش خواهد شد.

خواهم آن را با معنا و مفهومش  از هر مسلمانى كه توانايى حفظ اين سوره را دارد مى 
خواند در  را مى »توحيد« ى طور كه در يكى از ركعات نمازهايش سوره حفظ كند و همان

 ركعت ديگرش اين سوره را بخواند.

﴿                              

            ﴾ »ها در زيان هستند. مگر  گمان انسان سوگند به روزگار. كه بي

حق (توحيد) و كديگر را به كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند و ي
اى كه اگر انسان به خوبى  قسم به زمانه. آن زمانه ].3 -1[النصر:  .»شكيبايي سفارش كنند

در آن بنگرد به اين مطلب پى خواهد برد كه عاقبت و سرانجام هر كس چگونه است. به 
 كند كه عاقبت و سرانجام ايمان و اعمال صالح چيست و عاقبت كفر و خوبى درك مى

ى عمل هر  دهند كه نتيجه اعمال غير صالح چگونه خواهد بود. زمانه و روزگار نشان مى
 يابد و چه سرانجامى خواهد داشت. كس چيست و هر كس به چه چيزى دست مى

قسم به زمانه. همانا و بدون ترديـد هـر انسـانى در خسـران و زيانكـارى اسـت. هـر         
ـ   شـود بلكـه    ه تنهـا سـودى عايـدش نمـى    انسانى در زندگى دنيايى خود و تجـارت آن، ن

كنـد؛ مگـر آنـان كـه ايمـان       دهد و وجودش را نيز تبـاه مـى   اش را نيز از دست مى سرمايه
شـوند و بـر آن ثبـات و     شناسند و تسليم آن مـى  را مى بندگى خداآورند و راه و مسير  مى

ى  توانهدهند [اعمـال صـالحى كـه پشـ     ورزند، و آنان كه عمل صالح انجام مى استقامت مى
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كنند كه طرفدار حق باشند  و آنان كه به يكديگر وصيت و سفارش مى ].ايمانى داشته باشد
اساس آن زندگى كنند. و آنان كه به يكديگر  ى خدا باشند و بر و همراه و همگام با برنامه

كنند و يكديگر را به صبر و تحمل سختى و مشـكالت [موجـود در    سفارش و وصيت مى
 .»ا أَن الْحمد للَّه رب الْعالَمنيانآخر دعوو« كنند. نصيحت مى] بندگى خدامسير 
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