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   مترجمي مقدمه

 و الـسالم علـي نبينـا محمـد و علـي آلـه و صـحبه                  ةالحمد هللا رب العالمين و الـصال      
 اجمعين 

و شر االمـور   � الهدي هدي نبينا محمداما بعد فان اصدق الحديث كتاب اهللا و خير     
   في النارةضالل و كل ة ضاللةبدع و كل ةبدع ةثمحدمحدثاتها و كل 

  :اما بعد
  :فرمايد مي عزوجل خداوند
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گمـاريم تـا بـراى وى        رحمان دل بگرداند بر او شيطانى مى      ] خداى[هر كس از ياد     (
 ).همدم و دمسازى باشد
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من نزديكم و دعاى دعاكننـده را      ] بگو [، از تو در باره من بپرسند      ،هرگاه بندگان من  (
بايد فرمان مرا گردن نهند و بـه مـن          ] آنان[كنم پس    به هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى      

  ).ايمان آورند باشد كه راه يابند
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 و بـدون  در دل خويش پروردگـارت را بامـدادان و شـامگاهان بـا تـضرع و تـرس         (

  ).صداى بلند ياد كن و از غافالن مباش 
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هايشان بترسد و چون آيات او بر        اند كه چون خدا ياد شود دل       مؤمنان همان كسانى  (

).كنند وكل مىآنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار خود ت
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  �45انفال�
كنيد پايدارى ورزيد وخدا     ايد چون با گروهى برخورد مى      اى كسانى كه ايمان آورده    (

  ).ر شويد باشد كه رستگا،را بسيار ياد كنيد
�ab$� F'� "�
 c�� de^�� ��5f Fg &' �� �@� B�� �$ h�$� �'�� � � � � � � �� � � � � � � � � �� �� � � �� �� � )� ) �� + � � � � ��  

 �124طه �
خواهد داشـت و  ] و سختى[هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ       (

).كنيم روز رستاخيز او را نابينا محشور مى
جويـد و بـا    مـي آورد و از كفـرو پليـدي دوري       مـي يمان  هر مسلماني  از زماني كه ا      

زند و الالـه اال اهللا       ميجنودش سر باز     شود و از اطاعت او و      ميشيطان دست در گريبان     
 بي شـك در راه دينـداري        ،كند ميگويد و رو به سوي خدا و دين حنيف او            ميرا لبيك   

مان را تجربه خواهـد     هاي بسيار روبرو شده و قوت و ضعف اي         خويش با فراز و نشيب    
   .و تفاوت لحظات با خدا بودن و بي خدابودن را در خواهد يافت كرد

از همه مهمتـر توحيـد        و ، نيايش ،لذت عبادت  ميبا تجربه چنين لحظاتي است كه آد      
را بـا    تفـاوت يـاد خـدا و ذكـر مبـاركش و بـودن بـا او       .را به چشم جان خواهـد ديـد      

ين و اصحاب  او  خواهد فهميد و فرق بين ايمـان و              هاي دنيا و لهو و لعب شياط       بازيچه
  .كفر برايش روشن خواهد شد

دنيا و پـوچي     ،فرشتگان ، اهل ايمان  ، برگزيدگانش ، اهللا :گيرد ميناگهان همه چيز معنا     
 ، شياطين ، پپروانش ،تا  ابليس  .. . بهشت و  اخالص، صداقت، عدل،  آن و آخرت جاويدان،   
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  ... جهنم  و،ظلم ، حيله، دروغ، ريا، اهل كفر،كفر
صدا مخاطب قرار گرفتـه اي   بي مي گويي با الها ،گويي همه چيز زنده و حاضر گشته      

  .و ديگر نيازي به معجزه و دليل و مجادله نداري
 خنك رحمت او را بر خـود         ي  دائم  سايه   ،در حالت با خدا بودن و با ياد او زيستن         

 و پوچي آن را با تمـام تـوان           دنيا . را احساس خواهي كرد    دمستولي خواهي يافت و خو    
 ديگر اثري از اندوه     .در خواهي يافت و آخرت را با تمام حقايقش نزديك خواهي يافت           

 ديگر دنيا برايـت همچـون       .و غم و سگ دوي هاي دنيايي وجودت را آزار نخواهد داد           
را از دست ندهـد      لولد تا آن   ميسيبي براي يك كرم بو گندو نيست كه به سرعت بر آن             

  .را از او نربايد ره اي يا  حيواني گنده تر آنو حش
 مقام و منصب نيست كـه همچـون اهـل بـازار             ، دكان ،ديگر دين برايت چون  مغازه     

ي ديگـر  ا تـا روزي ديگـر و روزي   ،فقط براي تهيه ي لقمه اي باشد كه به دسـت آري     
كارخود هاي لجن ساز خود را با آن مشغول كني  و بر اين شـاه          معده و روده و دستگاه    

.نيز بر خود ببالي
 ناگهان از زندان سـخت  . گويي دو باره متولد شده اي ،آري ايمان معنا خواهد گرفت    

 مـاده بـودن    يغفلت از خدا آزاد خواهي شد و از هم سلولي شياطين در بند دنيا و بنده 
 از سـيه چـال تاريـك درد         ،  از زندان عبوس و بي رحم نادانـان و نـاداني            .شوي ميرها  
ها بر عقل و فكر و        از آنجا كه راه را فرسنگ      ، از منزلگه سكوت و سكون     ،1اي دني لذته

نيـز چـون خـود  زنـدان سـياه و       مـي  آنجا كه هم سلولي ها و همراهان آد     ،دين بسته اند  
  .قيرين و ستم پيشه اند

 ها و مرگ جهنم واقعي نـشان      ها و تعذيب    كه از سيه چال    ،از جهنم جهنميان زميني   
   .ها بر اوست

ربايـد و تعفـن و گنـداب         مـي   مـي آنجا كه كرخي و سستي و بيهوشي امـان از دل آد           
زنـده بـودن را در كـام         "راحتـي " ،سكون و به عبارت خودماني تـر زنـدان و زنـدانيان           

  .كند ميمبدل به مرگ  ميآد
. .و از بي  خـدايي .. .از بي او ماندن.. .، بي ياد او زيستن،خالصه از بي ياد خدا بودن    

  ..  .و جاهالنه نخواستن. .نفهميدن.. .از او را نشناختن.. .ن غفلت از اواز زندا
                                                 

 پست و بي ارزش. 1
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سـيه  . .بـه سـوي پـستي     .. .از طرد شدن و هبوط به سوي خـاك        ... .از احساس مسخ  
  ....و.. .مرگ.. .بالتكليفي. .چال

  .توانم نگاشت ميدانم و ن ميدانم و ن ميو از تمام آنچه 
 منـزل و مـاواي      ،بعيـد گـه ارواح ناپـاك       ت ،آري اين است عذاب دوري از يـاد خـدا         

  . موطن و بياباني كثيف كه تنها سزايش هجرت است و بس،شياطين
  . زندگي در بند شياطينوآري اين است فرق بين با ياد خدا زيستن 

 بخصوص از جانب كساني كـه تـازه         ،شد ميكه بدان احساس     مي  اين امر و نياز مبر    
 در رويارويي با مـسائل ايمـاني و مكـر شـيطان          وارد دين حنيف گشته و تجربه چنداني      

لب اين كتـاب را كـه در         سبب شد كه مطا    ،نداشته و نيز نياز شخص مترجم در اين باب        
ي كتاب گويا و سودمند الداء و الدواء  از امام و اسـتاد بزرگـوار ابـن قـيم                     واقع ترجمه 

 باشـد كـه چراغـي    ،باشد در اختيار مسلمانان عالقه مند قـرار دهـم   ميجوزي رحمه اهللا    
باشد فراراه مسير دينداري جوانان پرشور ونيز مايه استفاده از تجارب بزرگان و رهـروان     

  .باشد ميچون مولف گرانقدر رحمه اهللا كه حقا تلمذ از آثارش مايه استفاده و بركت  ميثابت قد
  :و اما نكاتي كه الزم است مورد توجه قرار گيرد

 هـر  ،" الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الـشافي       "  و " الداء و الدواء     " كتاب   -1
باشند كه تحت دو عنوان چاپ و منتشر شده اند و الزم اسـت     ميدو در اصل يك كتاب      

را در جواب سؤالي كه      به كتاب نداده است و آن      مييادآوري شود كه مؤلف رحمه اهللا نا      
ب داده شـده اسـت و بـه         بعدا به كتا   ميدر ابتداي كتاب ذكر شده نوشته است و اين اسا         

  .را دو كتاب جداگانه پنداشته اند جهت داشتن دو نام بعضي به اشتباه آن
 تخـريج   و نسخه عربي كتابي كه به فارسي بر گردانده شده اسـت داراي تحقيـق                -2

حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبـي االثـري بـوده و در              احاديث توسط شيخ علي بن      
  .بدان تكيه شده استاديث احو نيز ذكر منبع صحت و سقم 

 كه در اصـل كتـاب موجـود         ١و حتي االمكان سعي شده از تر جمه احاديث ضعيف         

                                                 
گويد كـه گرچـه بـين اهـل علـم و              يدر مورد عمل به حديث ضعيف م      ) 34ص(شيخ آلباني در كتاب تمام المنه        .1

برند كه در اين مورد اخـتالف      طالب مشهور است كه عمل به حديث ضعيف در فضايل اعمال جايز است و گمان مي               
شود نـه در   وجود ندارد اما چنين نيست و بلكه عده اي از علما معتقدند كه به هيچ وجه به حديث ضعيف عمل نمي                 

 .احكام و نه در فضايل اعمال
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  . خودداري شود،بدانها حجت جستهدر كنار ديگر احاديث صحيح بوده و مؤلف رحمه اهللا 
 از هر گونه دخل و تصرف در اصل كتاب دوري شده و نكات و مواردي كه بنـا                   -3

 و يـا   در پاورقي همان صـفحه عنـوان گرديـده اسـت     ،ضيح داشته نياز به تو  به ضرورتي   
  .نوشته شده است[] داخل 

  و تمام كساني كه در راه رسيدن به ايـن مقـصود و  پدر و مادرم ، براي خوددر پايان   
از خداوند   تصحيح كتاب ياريگر و راهنما بوده اند طلب دعاي خير دارم و              نيز در جهت  

  .برم ميخواستارم و از هرگمراهي و شر و آفتي بدو پناه بلند مرتبه خير و بركت آنرا 
  

F#0� �� 9$ ci8�
 �����1 � T
  
  
 

 
 

                                                                                                                   
كنند كه خودشان نيز اين نظر را دارند كه حتي در فضايل اعمـال هـم بـه حـديث ضـعيف         ن همچنين بيان مي   ايشا

شود، اوال به اين دليل كه به اتفاق علما عمل به آن جايز نيست و حديث ضعيف ظـن مرجـوح و ضـعيف      استناد نمي 
 .دليلي براي استناد به آن وجود نداردرساند و براي استناد به آن در فضايل اعمال، نياز به دليل است و  را مي

شـود    گويند به حديث ضعيف در فضايل اعمال استناد مـي           گويند من از اين سخن بعضي علما كه مي          ثانيا ايشان مي  
شود كه دليل شـرعي قابـل قبـول     كنم كه منظور آنها اين است كه به احاديث ضعيفي استناد مي چنين برداشت مي  

برآنها داللت كند و مشروعيت خود را از آن بگيرند و سپس در حـديثي ضـعيف                 ] حيحبا كتاب يا حديث ص    [ديگري  
اجر يا فضيلت خاصي براي آن عمل بيان شده باشد و در اين صـورت در فـضايل اعمـال بـه حـديث ضـعيف عمـل                            

 .شود مي
 .كنند اما متاسفانه بسياري حديث ضعيف را حتي در احكام نيز حجت دانسته و بدان عمل مي
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  مولفي  مقدمه
 أبـي بكـر معـروف    تقي الدين شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن شيخ   حافظ ، عالمه ،اماماز  

  :سؤال شد كهابن قيم جوزي  به
 در مورد شخصي كه به بـال       -همه آنها راضي باشد   خداوند از    -علماي بزرگ و امامان دين      

د دنيـا و آخـرتش را       ياب ادامه   اوداند كه اگر بر      مي دچار گشته و     ]گناه و ضعف ايمان   [و مرض   
 ولـي  ، كوشـيده  از خود آندفعحالي كه به هر شيوه اي در راه        در  گويند؟   ميسازد ؛ چه     ميتباه  

ذا چاره دفع آن چيست؟ و راه رهـايي از آن            ل .جز بر شدت و افروختگي آن افزوده نشده است        
  كدام است؟

كند و همانا خداوند در ياري بنده اش         ميخداوند رحمت كند كسي را كه مبتاليي را كمك          
  ١.باشد ماداميكه بنده در ياري برادرش باشد مي

  . خداوند شمارا رحمت كند، برايمان صادر كنيد]در اين مورد[پس فتوايي 
  الحمد هللا  :ه نوشت كهپس شيخ رضي اهللا عن

  :اما بعد
ما أنـزل اهللا داء   (: فرمود�از ابو هريره روايت شده است كه رسول خدا       در صحيح بخاري  

نـازل   مگر اينكـه در مـان آنـرا نيـز     نازل نكرده استخداوند هيچ دردي را  ( ٢)إال أنزل له شفاء   
 :فرمـود  �رسـول خـدا     كه  از جابر بن عبداهللا روايت شده        و در صحيح مسلم     .) است فرموده

 ، هـر دردي را دوايـي مخـصوص اسـت          ( ٣)لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بـرأ بـاذن اهللا           (
 .)دور ميبرسد به اذن خدا از بين  كه دواي آن درد بدانهنگامي 

  روايـت شـده كـه       �در مسند امام احمد  در حديث اسـامه بـن شـريك از رسـول خـدا                 
خداونـد هـيچ   ( ٤) أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله مـن جهلـه      إن اهللا لم ينزل داء إال     (:فرمود

 آنرا  ، است پس هركس آنرا شناخت     نازل فرموده مگر اينكه درمان آنرا نيز       ،نازل نكرده دردي را   
إن اهللا لم يـضع داء إال       ( : و در لفظي ديگر آمده كه      ). است  ندانسته ،شناخته و هر كس ندانستش    

                                                 
 )محقق. ( اشاره دارد به حديثي كه با همين لفظ در صحيح مسلم از ابوهريره روايت شده است جمله اين1

 5354بخاري  2

 2204مسلم  3

 291 و بخاري در ادب المنفرد 3855 و ابوداوود 4/278احمد  4
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  خداونـد هـيچ دردي  ( ١)واحدا قالوا يا رسول اهللا ما هو قال الهرم        وضع له شفاء أو دواء إال داء        
 اي رسـول خـدا آن       : گفتند . قرار نداده مگر اينكه درمان آنرا نيز قرار داده است مگر يك درد             را

اين احاديث هم شـامل      .استحديث صحيح   گفته اين     ترمذي    ).درد كدام است ؟ فرمود پيري     
 نـاداني را درد     ،�چنانكـه پيـامبر   گـردد    مياهاي آنها نيز    و قلبي و روحي و دو      ميدردهاي جس 

  .اند  دانسته از عالماندانسته و دواي آنرا نيز سوال كردن
j ��4E I �45?�G:كند كه گفـت  ميداوود در سنن خود از جابر بن عبداهللا حديثي روايت    ابو

k ��<l ,m K�"� �1�^L� ��D8� �97n
 �] �E�0 I �6g� �6n �5' i?0 o�LD� �b 7�
 I FpG0 
 C�Q41 q4G� T
 K�4E0 U4$ �5'<� S9� rS� ,87s�� t�R
 U$ 0<"� Y��� FpG0 C� <6� �' 
����
 �� u&�� �b 7� �� � ��� �� S�: K
-8�
 A&�
 t��� S�@� 
�b9&� v �: 
��DE �: T
 ��97� d�97� K�"�

d<8? �w�E ,8N�� �� 9$ x8b� �] F��y1 �n�? U$ >p&�z٢j          بـراي سـفري بيـرون رفتـيم و
سـپس آن شـخص     . سنگي به شخصي از ما برخورد كرد و او را از ناحيه ي سر مجروح نمـود                

؟ گفتند ما رخـصتي     توانم تيمم كنم   ميبه نظر شما    وال نمود كه    جنب شد و از همراهان خود س      
فـوت  د و سپس او غسل نمـو . تواني با آب غسل كني مي سراغ نداريم و تو   تو براي تيمم كردن  

 :سپس فرمود .  به او خبر داده شد     ]اين واقعه [رسيديم  �كه به حضور رسول خدا    هنگامي  . كرد
 نـاداني شـفاي  نـد؟ زيـرا   كردد سـوال ن ستندانـ  ميچرا وقتي ن  . خداوند آنها را بكشد    او را كشتند  

همانا كافي بود كه تيمم كند و پارچه اي بر روي زخم خود قرار دهـد و بـر آن                    . پرسيدن است 
  ).ح نمايد و بقيه بدن خود را بشويدمس

  . خبر داد كه ناداني درد است و شفايش پرسيدن است�پس رسول خدا

�b6$� �4 �4 � :فرمايد ميچنانكه   ،وخداوند سبحان خبر داده كه قرآن شفاست      X�� d�59&? ���{ �� � � � � � � �� ) � � � �
� /�$� Ab6$�� ����X Y9p� ��� 
���"�� � �| � � | �� � � � � * �� � � � � � � � +�t���� }<m 
�5'X ��Q9� �m ,� � � �� � � � �) � � +   ) 44فصلت  (�~~~�

هـاى آن روشـن    گفتند چرا آيه قرآنى غير عربى گردانيده بوديم قطعا مى      ] اين كتاب را  [اگر  (
براى كسانى كه ايمـان     ] كتاب[ بگواين   ؟عرب زبان ] مخاطب آن [ كتابى غير عربى و      ؟بيان نشده 

  ).اند رهنمود و درمانى است آورده
� ����P5'-b9� F#0� t:فرمايد مي همچينm �' �X�"�
 �' K�5�� � � � � �� � � � �� * �( �� � � � � �� � � � * �   � 82 اسراء � ��

  ).كنيم ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى(
و منظـور كـل قـرآن        باشـد  مـي بلكه براي بيان جنس      ه،براي تبعيض نبود  يه باال   در آ ) نِم (

                                                 
 2038ترمذي  1

 336ابوداوود  2
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  . چنانكه در آيه قبل از آن آمده استتماما شفا و رحمت استبراي مومنان  يعني قرآن ،است
 و خداونـد هـيچ شـفايي را         ؛ شـك و نـاداني      قلب است در مقابل بيمـاري       شفاي پس قرآن 

  . قرار نداده است براي از ميان بردن درد سودمند تر و شاملتر و بزرگتر از قرآن
انطلق نفر من أصحاب النبي (:  است كه گفت وايت شده رچنانكه در صحيحين از أبي سعيد       

في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يـضيفوهم فلـدغ                 
يتم هـؤالء الـرهط   تلو أ لبعضينفعه شيء فقال بعضهم     فلم  سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء        

أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا لـه        ياقالوا  الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فاتوهم ف         
 فقال بعضهم نعم واهللا إني ألرقـى ولكـن   ؟ شيء منفهل عند أحد منكمشئ بكل شيء ال ينفعه    

واهللا استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعال فصالحوهم على قطيع من الغـنم       
فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبـة  فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد هللا رب العالمين         

 ال نفعل حتى نـأتي    رقي  فقال بعضهم إقتسموا فقال الذي      فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه      
 يأمرنا فقدموا على رسول اهللا فذكروا له ذلك فقال وما يـدريك            ماالنبي فنذكر له الذي كان فننظر     

 ١)لى معكم سهماإنها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا وأضربوا 
 براي مسافرتي رهسپار شدند و رفتند تا به نـزد قبيلـه اي از    � عده اي از اصحاب پيامبر  (

 از مهمـان   آنهـا لي اصحاب از آنان در خواست كردند تا مهمانشان باشند و        ،قبايل عرب رسيدند  
اري كـه از  ، هـر كـ   نيش زده شد    كژدم  توسط در اين اثنا رئيس آن قبيله     . كردنشان امتناع نمودند  

چـرا پـيش آن      : عـده اي گفتنـد     .آمد برايش انجام دادند ولي فايـده اي نداشـت          ميدستشان بر   
 بـه  .رويد شايد دوايي كه باعث تسكين دردش باشد داشته باشـند  ميجماعت كه تازه آمده اند ن    

 هـر كـاري كـه از        ، رئيس ما را كژدم نيش زده است       :نزد آن جماعت از اصحاب رفتند و گفتند       
آيا شما چيـزي داريـد ؟ يكـي از اصـحاب         .مان بر آمد برايش انجام داديم اما بي فايده بود         دست

 اما چون ما از شـما خواسـتيم كـه مـا را              ،كنم ميمعالجه   قسم به خدا من او را با دعا          ،گفت بله 
 من هم تا مزدي از شما نگيرم دعاي رفـع بـال و رقيـه بـراي او                   ،مهمان كنيد ولي قبول نكرديد    

 سرانجام اين عده از اصحاب با قبيله مزبـور توافـق كردنـد كـه در مقابـل ايـن                     .دهم مينانجام  
الحمد (  آن صحابي به نزد رئيس قبيله رفت در حالي كه            .معالجه چندين گوسفند به آنها بدهند     

كـرد همينكـه دعـا را     مـي  محل نيش را فوت همراه با تـف  ،خواند مي را بر او )هللا رب العالمين 
 شـروع بـه   ،شود آزاد شـد  مي مانند دست و پا بسته اي كه آزاد  و قبيله آرام گرديدخواند رئيس 

 دستور داد تا مزدي را كه برآن توافق كـرده      .راه رفتن كرد و هيچ ناراحتي در او باقي نمانده بود          
 بعضي از اصحاب گفتند اين گوسفندان را در بين خودمان تقـسيم كنـيم               ،بودند به ايشان بدهند   

                                                 
 2201 و مسلم 5417  بخاري 1
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  � تـا وقتـي كـه بـه خـدمت پيـامبر            :حابي كه با دعا معالجه را انجام داده بود گفت          ص  آن ولي
  .كنيم مينرسيم و جريان را برايش بيان نكنيم از تقسيم آنها خودداري 

دانيـد ؟    مي شما چه    : فرمود . برگشتند و جريان را به او خبر دادند         �اصحاب به نزد پيامبر   
 آنهـا را  ، كـار خـوبي كـرده ايـد    : فرمـود   سپس ،مهم است لجه با دعا     معا .اين معالجه با دعاست   

 ) .مثل سهم خودتان هم براي من قرار دهيد ميتقسيم كنيد و سه
كه انگار وجود نداشـته اسـت و ايـن           اين دوا دراين درد چنان تاثير كرد و آنرا برطرف كرد          

ر آن  و اگر شخص با سوره ي فاتحـه درسـت مـداوا كنـد د              راحت ترين و ساده ترين دواست       
  .يابد مي شفادادنتاثيري عجيب در 

و طبيبي و دوايي نيافتم لذا با سوره فاتحه خود درماني           بيمار شدم    و من مدتي در مكه بودم    
كردند پيـشنهاد دادم     ميكردم و در آن تاثير عجيبي يافتم و آن را به كسان ديگري كه اظهار درد                 

  .و تعداد زيادي از آنان سريعا شفا يافتند
 وجود دارد كه بايد به آن توجه نمود و آن اين است كه آيـات و اذكـار        ميجا نكته مه  اما اين 
 شفا دهنده اند اما الزم است كه بـه نـوع دعـا و محـل      ] اذن خدا به   [ خود به تنهايي       ،و دعاها 

 هرگاه شفا حاصل    ؛توجه نمود  مورد نظر و متناسب بودن آنها به هم و تاثير همت خود شخص            
 خوانـده  آن كـه دعـا بـر    محلـي عف تاثير خواننده ي دعاست ويا قبول نكردن        به خاطر ض   نشد
 همچنانكه در استفاده از داروهـاي     ،كندمي  ز تاثير آن جلوگيري      مانع قوي كه ا    وجود يا شود مي

  .باشد مياوا تاثيرگذار حسي نيز موارد باال بر امر مد
 اما بعضي مواقـع اثـر الزم   بايد گفت كه دعا از قوي ترين اسباب دفع آزار و جلب شفاست       

 دعا را خداوند  اين  كه خود دعا ضعيف است بدين صورت كه        را ندارد كه يا به اين علت است       
كه همراه آن است دوست ندارد، يا به علت ضعيف القلب بـودن خواننـده            ميستبه علت وجود    

عـا   دشـود  مي كه باعث ستدعا و عدم روي آوري به سوي خدا و عدم حضور قلب هنگام دعا  
  .تير با سرعتي ضعيف از آن خارج شود  كههمانند كماني شل و سست باشد

تـسلط   ، ظلـم   ،خـوردن مـال حـرام     از جملـه    و يا مانعي در برابر اجابت دعا موجود باشد          
  .گناهان بر قلب وغفلت وغلبه شهوت

أيهـا النـاس إن اهللا      : ( فرمـود   � است كه پيـامبر     شده از ابوهريره روايت   ١در صحيح مسلم  
يا أيهـا الرسـل كلـوا مـن         ( :طيب اليقبل إال طيبا وإن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال            

يا أيهـا الـذين آمنـوا كلـوا مـن طيبـات             ( : وقال )٢الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم      
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20  ضعف ايمان و درمان آن 

ه  ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده الى السماء يـارب يـارب ومطعمـ                 ١)مارزقناكم
 اي مـردم خداونـد      () ؟حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يـستجاب لـذلك           

پذيرد و خداوند مومنان را  به چيزي امر نموده كه  پيامبران را        ميپاك ن  )عمل(پاك است و جز     
اي پيامبران از پـاكي هـا بخوريـد و عمـل صـالح              ( : است  چنانكه فرموده  .بدان امرفرموده است  

اي كساني كـه ايمـان آورده   ( : است و فرموده  .)دهيد آگاهم  مييد كه من به آنچه انجام       انجام ده 
 سپس از مـردي يـاد كـرد كـه در سـفري              .)ايد از پاكي هايي كه ما رزق شما كرده ايم بخوريد          

! يـا رب !  يـارب :گويـد  مي و دست به سوي خدا برآورده و ،طوالني است و ژوليده و غبار آلود      
 اش حرام و نوشيدني اش حرام است و لباسش حرام و بر حـرام پـرورش                درحالي كه خوردني  

  )شود ؟ مي  پس چگونه دعايش مستجاب . استيافته
  بني اسراييل به باليي      : كه  است  پدرش روايت كرده   ٢عبداهللا ابن امام احمد در كتاب  الزهد       

بديشان بگو شـما بـا      خداوند به نبي آنان خبر داد كه         ،بيرون آمدند ) از شهر  (گرفتار گشتند پس  
و دستاني را به سوي من بلند نموده ايد كه بـدان             بدنهايي نجس به سرزميني پاك وارد شده ايد       

 اآلن بيرون آمده ايد كه من بـر         ،خون ريخته ايد و بدان خانه هاي خود را از حرام پر نموده ايد             
  .افزايم ميبر شما ن )از رحمت(شما غضب گرفته ام؟ من جز دوري 
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21  دعا / فصل اول

  
  



  

   دعا :اول فصل
  

   دعا دواست

همانادعا از سودمندترين دواهاست ودشمن بـال بـوده وآن را دفـع و معالجـه                
اگـر نـازل     و كنـد  مـي رطرف   ب نزول بال جلو گيري نموده و آن را        از .نموده است 

  .الح مومن استس ودعا .كاهد مياز تاثير آن  شده باشد
  :ت صورت زير اس سهرابطه دعا با بال به

  .كند مين را دفع آپس  باشد  دعا از بال قوي تر :اول اينكه
 پس بال به شخص ؛ دعا از بال ضعيف تر باشد و بال بر آن ظفر يابد:دوم اينكه

اندك است زيرا دعا اگرچه ضعيف بوده ولـي تـاثير آن را              رسد ولي خفيف و    مي
  .كم كرده است
  .شود ميام مانع ديگري  هردو در مقابل هم مقاومت كرده وهركد:سوم اينكه

الـدعاء  (: فرمـود  � در صحيح حاكم از ابن عمرروايت شده كه رسول خـدا           
زل شده ويا دعا در آنچه نا ( ١)ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اهللا بالدعاء      

  ). روي آوريددعا پس اي بندگان خدا به ،نازل نگشته موثر و سودمند است
ال يـرد القـدر اال      (:  فرمـود  �شده كه رسول خدا   ز ثوبان روايت    ايضا در آن ا   

  ٢ )الدعاء وال يزيد في العمر اال البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه
افزايد مگـر نيكـو    ميهيچ چيز بر عمر ن و ، دهد مگر دعا ميرا تغيير ن هيچ چيز قدر  (
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22  ضعف ايمان و درمان آن 

  .)شود يم  از رزق محرومبه خاطر گناهي كه مرتكب شده است وهمانا انسان ،كاري 
  

   دعادر اصرار

 ابن ماجـه در سـنن اش از ابـوهريره      . دواها اصرار در دعاست     سودمندترين از
مـن لـم يـسئل اهللا يغـضب          (: فرمـود  �روايت كرده است كه گفت رسول خـدا       

  ).گيرد مي خداوند براو خشم ، هركه از خدا در خواست نكند (  ١)عليه
براي مـومن    : كه مورق گفت   ت اس كرده امام احمد در كتاب زهد از قتاده نقل       

ي چوبي سـوار اسـت و دعـا         يابم مگر مانند شخصي كه در دريا بر رو         ميالي ن ثم
  .شايد خداوند او را نجات دهد ! يا رب! يا رب:كند مي

  
  عجله در استجابت دعا

شود آثار دعا به دنبال آن بيايد اين است كه شـخص             مياز آفت هايي كه مانع      
 .دعا را رها كنـد  لذا نا اميد گشته و ؛هسته و دير بپندارد اجابت را آ  عجله نموده و    

از آن مواظبـت    ت كه بذري و يـا نهـالي را بكـارد و             اين شخص همانند كسي اس    
  .رها كند  آن را ترك نموده  ويابد ميرشد  ميبه آرانموده وآنرا آب دهد وچون 

 : فرمـود  �در صحيح بخاري از ابو هريره روايت شده است كه رسـول خـدا             
م ادعاي هر كـد    ( ٢)يستجاب الحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي         (

   ).شدمن دعا نمودم واجابت :شود در صورتي كه عجله نكند و بگويد مياز شما اجابت 
اليـزال   (: فرمـود  �در صحيح مسلم از ابوهريره روايت شده كه رسول خـدا          

جل قيل يا رسول اهللا مـا        ما لم يستع   ،يستجاب للعبد ما لم يدع بأثم أو قطيعة رحم        
 لـى فيستحـسر عنـد       بيول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستج       االستعجال قال يق  

 و قطع صله     به گناه  تا زمانيكه شود   ميدعاي شخص اجابت    ( ٣)ك ويدع الدعاء  لذ
 اي رسـول خـدا عجلـه كـردن     : گفته شد  . و تا زمانيكه عجله نكند     كندن دعا   رحم
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23  عا  د/ لاوفصل 

 دعا نمودم و دعا نمـودم امـا نديـدم كـه             :گويد مي شخص   :چگونه است ؟ فرمود   
  ).كند ميدعا را رها  شود و مي پس نااميد .اجابت شوم

  

  اوقات استجابت دعا

بـا تمـام وجـود مطالبـه         اگر شخص به همراه دعا حضور قلب داشته باشـد و          
دعايش حتمـا   [دعا مصادف باشد  اجابت   با اوقات شش گانه      هم دعا   زماننمايد و 

  :ه عبارتند از ك]پذيرفته خواهد شد
 ، واجـب ي بعد از نماز هـا   ، و اقامه   اذان  بين   ، هنگام اذان  ، سوم آخر شب     يك

تـا وقتـي كـه نمـاز آن روز را ادا             رود مـي جمعه روي منبـر     نماز  كه امام   هنگامي  
  .عصرنماز  بعد از  ساعت آخركند  و مي

در مقابـل خداونـد      شـخص     باشـد و    خـشوع قلـب    همـراه   دعا همچنين بايد 
 ]وضو[رتطهابر و ستگي و ذلت كند وتضرع نمايد، ورو به قبله كند         احساس شك 

  حمد و ثناي پروردگـار شـروع نمايـد         با  و .سوي خدا بلند كند    ودستها رابه  بوده
 ثنايش را ادامه دهد و قبل از اعالم درخواست          �خدا سپس با صلوات بر رسول    

 ب و بـر طلـ     رو بـه سـوي خـدا نمـوده و           خود توبه و اسـتغفار نمايـد وسـپس        
 و ءبـه اسـما   او درخواست نمايد و اميد از درخواست خود اصرار ورزد وبا بيم و     

 همانـا  ؛قبل از دعاي خود صدقه اي تقديم نمايـد  ل كند و  سصفات وتوحيد او تو   
 بـا دعاهـايي      اگر چنين دعايي ممكن نيست كه رد شود و اجابت نگردد خصوصا          

اينكه يا  مصادف باشد و ته اسمعرفي نمود مظنه اجابت آنها را �كه رسول خدا 
  . خداوند باشد١شامل اسم اعظم

در سنن  و صحيح ابن حبان آمده كه عبد اهللا بن بريـده از               و از آن است آنچه      
اللهـم إنـي أسـالك     (:گويـد  مي شنيد كه مردي �پدرش نقل كرد كه رسول خدا   

ـ                  د ولـم   باني أشهد أنك أنت اهللا ال إله اال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولـم يول

                                                 
مؤلف رحمه اهللا در مورد اسم اعظم خداوند روايات بسياري نقل كرده كه به جهت پرهيز از اطالـه كـالم از آوردن                      1

 .تمام روايات خودداري شده است



24  ضعف ايمان و درمان آن 

كفوا أحد فقال لقد سأل اهللا باألسم الذي إذا سئل به أعطـي وإذا دعـى بـه     له  يكن  
دهم كه تو خدا هستي وخدايي جز تو  ميخدايا بدين وسيله كه شهادت ( ١)أجاب

 نه كسي فرزند توست و نه تو فرزنـد كـسي            ، تو يكتايي و بي نيازي     .وجود ندارد 
  .كنم مي از تودرخواست . وكسي مثل ومانند و همتاي تو نيست.هستي
اسـت  وبي گمان او از خداوند به اسـم اعظمـش در خ            :فرمود �پس پيامبر س

و چون بـدان دعـا شـود     شود مينمود كه هر كه به آن در خواست كند به او عطا           
  ) .گردد مياجابت 
أنه كان مع رسول اهللا جالسا       (: آن دو از انس بن مالك روايت شده كه          در ايضا

عا فقال اللهم إني أسالك بأن لك الحمد ال إله اال أنـت المنـان               ورجل يصلى ثم د   
بديع السموات واالرض يا ذا الجالل واالكرام يا حى يا قيوم فقال النبـي لقـد دعـا     

 همـراه   ]انـس [او ( ٢)اهللا باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى           
 خدايا  :عا كرد و گفت   سپس د . خواند ميمردي نماز    و   . نشسته بود  �رسول خدا 

 ، كه حمـد و سـتايش فقـط شايـسته توسـت            مكن ميبدين وسيله ازتو درخواست     
 اي  ،زمـين هـستي     تو منان وآفريننـده آسـمان هـا و         ،تو وجود ندارد   وخدايي جز 

 او از   : فرمـود  � پـس رسـول خـدا      . پايـدار   و اي زنـده  داراي شكوه و بزرگي و      
كـه بـه آن دعـا كنـد اجابـت       خداوند به اسم عظيمش در خواست نمود كـه هـر            

  ) .گردد مي آن درخواست نمايد بدو عطا  وسيلهشود وهركه به مي
  .اين دو حديث را در مسند خويش آورده است امام احمد نيز

ح حاكم از ابو هريره وانس بن مالك و ربيعـه بـن             يمد و صح  حدر مسند امام ا   
 « به( ٣)»الل واالكرامياذ الج«ألظوا بـ ( :فرمود �پيامبر كه    است عامر روايت شده  

  ).برآن مداومت كنيد  متمسك شويد و»االكرام ذوالجالل ويا 
حزبـه  كان النبـي إذا   (:در جامع ترمذي از انس بن مالك روايت شده كه گفت     
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25  عا  د/ لاوفصل 

را  �كه چيزي رسول خـدا هنگامي  ( ١)أمر قال يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث   
ه و پايدار من بواسطه رحمتـت از    اي زند  :مودفر ميداد   ميسختي قرار    ه و ودر اند 

    ).كنم ميتو در خواست 
بن ابي وقاص روايت شده كه رسول    در جامع ترمذي و صحيح حاكم از سعد       

ال إلـه إال أنـت      « دعوة ذي النون اذ دعا وهو فـي بطـن الحـوت              (: فرمود �داخ
 إنه لم يدع بها مسلم في شى قـط اال اسـتجاب             ٢»سبحانك إني كنت من الظالمين    

كه  در حالي    دعا نمود هنگامي   ،]»عليه السالم « يونس   [نون  لدعاي ذي ا   ( ٣) له اهللا
 مـن   ، تو پـاك و منزهـي      ،خدايي جز تو وجود ندارد    «  :ماهي قرار داشت   رشكمد

همانـا هـيچ مـسلماني در چيـزي بوسـيله آن دعـا               »  .خود از جمله ظالمان بودم    
ترمذي گفته كه ايـن      ) .سترا اجابت فرموده ا    ننموده است مگر اينكه خداوند او     

   .حديث صحيح است
سـول  ردر مستدرك حاكم نيز از سعد بن ابي وقاص روايت شـده اسـت كـه                 

 أال أخبركم بشىء إذا نزل برجل أمر مهم فدعا بـه يفـرج اهللا عنـه             (: فرمود �خدا
كه بر شخصي   هنگامي  آيا شمارا از چيزي باخبر نكنم كه         (٤)دعاء ذي النون  يعني  

؟  بدان دعا كنـد خداونـد در حـالش گـشايش ايجـاد كنـد                برسد و  هيوبال و اند  
  ).بودنون ل دعاي ذي امنظورش

مـصيبت  سـختي و   هنگام   � شده كه پيامبر   روايتدر صحيحين از ابن عباس      
الاله اال اهللا رب العرش العظيم، الالـه اال اهللا          ، الاله اال اهللا العظيم الحليم     ( :فرمود مي

 هـيچ معبـودي بجـز       ( ٥)رض رب العرش الكريم     رب السماوات السبع و رب اال     
 هيچ معبـودي جـز اهللا كـه پروردگـار عـرش             .خداي بزرگ و بردبار وجود ندارد     

ي هفتگانه   هيچ معبودي به جز اهللا كه پروردگار آسمانها        .بزرگ است وجود ندارد   

                                                 
 3522ترمذي  1

 87انبيا  2

 2/382 و 1/505 و حاكم 3500ترمذي  3

 506-1/505حاكم  4

 2730 و مسلم 5985بخاري  5



26  ضعف ايمان و درمان آن 

  ).است وجود ندارد ميزمين و عرش گراو پروردگار 
   كـه   اسـت  ه نقل شد  »ي اهللا عنه  رض« البدر مسند امام احمد از علي ابن ابي ط        

الالـه  ( :د بگويم وي برمن وارد ش    مصيبت كههنگامي  به من آموخت     �پيامبر: گفت
 والحمـد هللا رب     ،سبحان اهللا و تبارك اهللا رب العرش العظيم       ،اال اهللا الحليم الكريم   

. هيچ خدايي بجـز پروردگـار بردبـار و صـاحب كـرم وجـود نـدارد               ( ١).العالمين
مبارك و بزرگ است و سپاس      پروردگار عرش بزرگ     ،پاك و منزه است     خداوند  

  ).فقط شايسته ي پروردگار جهانيان است
 كه عبد اهللا بن مسعود روايت كرده كه          است  در مسند امام احمد آمده     همچنين
ما أصاب أحد قط هم وال حزن فقال اللهم إني عبـدك             (:فرمودند � رسول خدا 

بيدك ماض في حكمك عدل في قـضاؤك أسـألك          بن أمتك ناصيتي    ابن عبدك   ا
اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلتـه فـي                  
كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القـرآن العظـيم ربيـع قلبـي           
ونور صدري وجالء حزني وذهاب همي اال أذهب اهللا همه وحزنه وأبدلـه مكانـه               

 هـيچ    (٢)سول اهللا أال نتعلمها قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها          فرحا فقيل يا ر   
  و الهي من بنده تـو     :شود در حالي كه فرد بگويد      مي بر انسان وارد ن    غم و اندوهي  

 فرمـان تـو در      ،در دست توسـت   ) زمامم(فرزند بنده و كنيز تو هستم پيشاني من         
لهي من بوسيله هـر   ا. فيصله ات در حق من عين عدالت است     ،حق من نافذ است   

 بـه يكـي از مخلوقاتـت         اي يـا   كرده مي خود را با آن مس      اسم توست و     كه مياس
ترجيح داده اي كـه نـزد تـو در علـم              يا در كتابت نازل كرده اي    تعليم داده اي يا     

نمايم كه قرآن را بهار دل و نور سينه و برطـرف      ميغيب باقي بماند از تو مسألت       
دارد و   مي بر   غم و اندوهش را     مگر اينكه خداوند      .انيكننده غم و اندوه من بگرد     

 اي رسول خدا آيا آنرا به       گفته شد  .كند ميبه جاي آن سرور و شادماني جايگزين        
  ).ديگران نياموزيم ؟ فرمود شايسته است هر كه آنرا شنيد به ديگران نيز بياموزد

                                                 
 701احمد  1

 452و1/391احمد  2
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شـد   مـي  نصيبتدچار م هيچ  پيامبري از پيامبران خدا   :گويد كه  ميابن مسعود   
  .دنمو مي استغاثه ١حمگر اينكه با تسبي


 اسرار دعا 

 دعا نموده و مستجاب گـشته انـد    به آن كساني   كه يابيم مي دعاهاي بسياري را  
  حـسنه اي همراهيا ، و دعاي آنها با احتياج و رو نمودن به سوي خدا همراه بوده            

عايشان را برآورده است     كه تقديم داشته اند و خداوند در پاداش آن حسنه د           بوده
  .ت اجابت مصادف گشته است و اجابت شده انداقاوو يا با 

پس ممكن است كه شخص گمان كند كه سر در لفـظ دعاسـت و فقـط آنـرا                   
  . و از ساير امور مؤثر در دعا غافل باشدبگويد

اين مانند دوايي است كه شخص بايد آن دواي مشخص را در وقت مشخصي              
 كند تا برايش سودمند باشـد در حـالي كـه ديگـران            و به روش مشخصي مصرف    

ممكن است فكر كنند كه فقط خوردن دوا به هر شيوه اي براي درمان كافي است                
  .افتند ميو اين اشتباهي است كه بسياري در آن به غلط 
 دعاي  كسي كه بـا درمانـدگي و          ،و از همين اشتباهات است كه بعضي مواقع       

پندارد كه سر    ميشود و انسان نادان      ميبر اجابت   تضرع همراه است در كنار يك ق      
داند سر ايـن اجابـت از درمانـدگي و تـضرع صـادقانه               مياجابت از قبر است و ن     

 خداونـد   خداست  و اگر اين تضرع را در خانه اي از خانه هاي             به سوي شخص  
  . انجام دهد فضيلت بيشتري داشته و نزد خداوند محبوبتر است ]مسجد[


  ح استدعا مانند سال

  ]قـدرت شـخص   [  به  نيز ح  قدرت سال   ،نمودن مانند سالح است   دعا و اعاذه    
  .رب بستگي دارد نه فقط به تيزي آناض

پس تا زماني كه سالح كامل بوده و مشكل نداشته باشـد و در دسـتاني قـوي                  
قرار گرفته و مانعي در برابـرش نباشـد بيـشترين ضـربه را برپيكـر دشـمن وارد                    

                                                 
 سبحان اهللا گفتن . 1
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  .ه يكي از اين شرايط نباشد از تاثير آن كاسته خواهد شد و هرگا.خواهد كرد
پس اگر خود دعا صالح نباشد يا قلب و زبان گوينده آن هماهنـگ و همـصدا                 

  . و يا مانعي در كار باشد دعا تاثير نخواهد كردنبوده
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   الهي دعا با قدرهرابط: دومفصل 
  

   رابطه دعا با قدر

  :ر وجود دارد و آن اين است كهدر اينجا يك سؤال مهم و مشهو
دعاي انسان اگر تقدير باشد كه انجام پذيرد پس قطعاً شدني خواهد بـود چـه          

 و اگر هم تقدير باشد كه انجـام نپـذيرد پـس چـه          .به آن دعا كند و چه دعا نكند       
   ]پس چرا بايد دعا نمود ؟[ .انسان دعا كند و چه نكند روي نخواهد داد

پذيرفتـه و دعـا را تـرك نمـوده و آنـرا بـي فايـده         پس عده اي اين سـؤال را    
  .اند شمرده

كساني كه اين عقيده را دارند با وجود جهل فـراوان و گمراهـي آشـكار ايـن                  
 است اسباب   ه تعطيل هم  ، قبول اين فكر   هفكر، در ميان خود اختالف دارند و الزم       

 ،دير شـده  اگر گرسنگي و تشنگي تقـ    انتوان به آنها گفت كه مطابق فكر آن        مي لذا
 و اگر تقـدير نـشده پـس روي          ؛چه بخوري و چه نخوري     ،پس روي خواهد داد   

  .نخواهد داد چه بخوري و چه نخوري
و يا اگر بچه دار شدن براي تو تقدير شده پس روي خواهـد داد چـه ازدواج                  

 ،و اگر تقدير نشده پس در هر دو صورت بچـه دار نخـواهي شـد               .كني چه نكني  
   ....ج نيست وپس نيازي هم به ازدوا

توان عاقل و يا حتّي انسان خوانـد ؟          ميآيا كسي را كه چنين طرز فكري دارد         
 كننـد  مـي بلكه حيوانات چهار پا نيز كه در دوام زندگي خود اسـباب را جـستجو              

و آنـان چـون    كننـد  مـي كـه چنـين فكـر       هـستند   عاقلتر و فهميده تـر از كـساني         
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  . چهارپايانند و بلكه گمراهترند
ط به خاطر عبادت و بنـدگي       گويند كه مشغول شدن به دعا فق       ميگر  بعضي دي 

 و گرنه  ،كند مي كه خداوند به گوينده دعا ثواب عنايت         مي باشد بدينگونه  محض  
 از  .دعا تأثيري در زندگي انسان نداشته و سرنوشت انـسان را تغييـر نخواهـد داد               

كوت با آن اسـت و      همانند ارتباط س   مينظر اين دسته ارتباط دعا با درخواست آد       
  .دعا نزد آنان فرقي با سكوت ندارد

گويند كه دعـا فقـط عالمتـي اسـت كـه             ميعده اي ديگر كه زيرك تر هستند        
 .خداوند قرار داده تا نشانه اي باشد از چيزهايي كه براي انسان مقدر شـده اسـت          

شود   ميدهد كه حاجتش برآورده  ميپس اگر شخص در دعا موفق شد، پس نشان 
كـه  ابـر   هنگـامي    كـه    استگويند اين عمل مانند آن       مي  آنان .اره به آن دارد   و اش 

دانيم كه عالمتي است كـه  داللـت بـر باريـدن      مي ،بينيم ميسياهي  را در آسمان   
  .باران دارد
 بـا   و گناهـان  و عـصيان ،گويند كه نسبت طاعات و عبادات بـا ثـواب      ميآنان  

ر دو اشاره اي به ثـواب و يـا عقـاب    عقاب نيز همين است و عبادات و عصيان ه      
  .باشد نه سبب آن مي

نزد آنان نسبت ماده سوختني با آتش و شئ شكستني با شكسته شدن و ريخته        
 ميان اين دو نسبت سببي وجـود        .استشدن خون با مردن همانند آنچه گفته شد         

  .از ديگري استو عالمتي باشد كه نشانه  ميندارد و فقط يك نسبت عادي 
بـه مخالفـت     شـرع و فطـرت        بـا  همچنـين وعقـل وحـس      طرز تفكر با   با اين 
   .خندند ميبدين فكربلكه عاقالن  اند و برخاسته

 : فكر ديگري وجود دارد كـه      ،اما صحيح تر اين است كه در مقابل اين دو فكر          
 و بـدون ايـن      اسـت هر تقديري به اسبابي مقدر گشته و دعا يكي از اين اسـباب              

 پس هر گاه انـسان سـبب را      .قدر مربوطه صورت گيرد   سبب نبايد انتظار داشت م    
 روي   مقـدر هـم    ايجاد كند مقدر نيز روي خواهد داد و وقتـي آنـرا ايجـاد نكنـد               

 چنانكه رابطه گرسنگي و تـشنگي بـا خـوردن و نوشـيدن همينطـور           ؛نخواهد داد 
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و رابطـه ي   است رابطه بچه دار شدن با ازدواج و رابطه دانه با گياه      چنيناست و   
و همچنين رابطه ورود به بهشت با عمل انـسان و  ج شدن روح حيوان با ذبح    خار

 سؤال باال از آن بـي       هو اين حقيقتي است كه گويند      ،ورود به جهنم با عمل انسان     
  .بهره بوده و به آن دست نيافته است

ت باشـد و درسـت نيـس       مـي ي ترين اسباب    گيريم كه دعا از قو     ميپس نتيجه   
چنانكـه   ، بگوئيم دعا فايـده اي نـدارد        مقدر گشت  ه،عا شد وقتي كه آنچه به آن د     

صحيح نيست بگوئيم خوردن و نوشيدن و اعمال انسان فايده اي ندارد بلكه هيچ              
  .سببي سودمند تر و مؤثر تر از دعا وجود ندارد

 تـرين هـا     فهميدهباشند و    ميبه همين دليل است كه صحابه كه داناترين امت          
  .ن سبب و شروط و آداب آن بوده اندن مردم به ايپايبندتري ،دهستندر دين 

 از آن بر دشمنانش طلـب نـصرت         �دعا وسيله اي بود كه عمر ابن خطاب         
شـما بـا زيـادي      : گفـت  مـي دعا بزرگترين سربازش بود و بـه يـارانش          ،  نمود   مي

 مـن بـه     :فرمـود  مـي و   شويد ميتعدادتان ياري نخواهيد شد بلكه از آسمان ياري         
 پس هرگاه بـه دعـا هـدايت    .گمارم ميورزم بلكه به دعا همت  ميناجابت اهتمام   

  . آن خواهد بودهمراهشديد اجابت نيز 
چنانكـه خداونـد    ،پس هر كس به دعا الهام شد به او قصد اجابت شده اسـت      

$3�� �67E< ��� �: فرمايد مي
� �� � � � �� ��   ).مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم() 60غافر ( ��

  �:ايدفرم ميهمچنين  �: ;
<4�
 =�4$3 >4 ?� >��� �@� A5$ B3�.$ C�DE 
�:�� �� � �� + *� � � � � ( � � �� �� � � * � � � � � �

 ��$3� �   ) 186بقره ( ��
مـن نـزديكم و دعـاى       ] بگـو [و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسـند            (

   ).كنم دعاكننده را هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى
مـن   (: فرمودنـد  �امبر كه پي  ايت شده است  رودر سنن ابن ماجه از ابو هريره        

كسي كه از خـدا درخواسـت نكنـد خداونـد بـر او              ( 1 )غضب عليه سال اهللا ي  يلم  
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    ).گيرد مي خشم
 ،سـت ت خداوند در طلب و درخواست از او       اين حديث داللت دارد كه رضاي     

همچنانكه همه بالها و مصائب در       .و تمام خيرها و خوبيها همراه رضايت اوست       
     .باشد مي معصيت او  وخشم

 با وجود اختالف فرهنگ و نژاد       ،بي گمان عقل و نقل و فطرت و تجربه ملتها         
 داللت بر آن دارد كه نزديك شدن به خـدا و طلـب رضـايت او و نيكـي بـه          انآن

 نيز  اين اعمال مخلوقات او از بزرگترين اسباب جلب خير و نيكي است و خالف             
انند عبادت ونزديكي به خدا و نيكـي بـه          و هيچ چيز م   جلب شر و بالست     سبب  

  . گردد ميشود و باعث دفع غضب او ن ميمخلوقاتش سبب جلب نعمت خدا ن
خداوند در قرآن جلب خير و منفعت در دنيـا و آخـرت و نيـز جلـب شـر و                     

  آمدنلاب به دنمعصيت در دنيا و آخرت را به اعمال انسان نسبت داده و آنرا مانند         
سـبب و  علـت و معلـولي و       رابطـه    است، و بـين ايـن دو         شرط قرار داده  بر  جزا  

  . در قرآن در بيشتر از هزار مورد آمده است]رابطه[و اين مسبب است 
 امـر شـرعي نـسبت    حكم كوني و يك ي را به يك   قرآن در بعضي مواقع جزاي    
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 �' ���� �.8 � �* �) � � ��T
� �� �n ���$ ( � � �( �� 

اند دستشان را به عنوان كيفرى       مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده        (  �38مائده  �
).كيم استاز جانب خدا ببريد و خداوند توانا و ح

  � P�3�p4�
� r�47��"�
� P7��4"�
� r�45'-R
� P5'-4R
� rS98R
� Pb98R
 �:� � � �� � � � � � � � � � � � � �+ � � � � � �� �� �� � � � +�� �� �� ��� � � �
 r��<p7R
� P�<p7R
� r�&���
� P&���
� r
�1�p�
� ���1�p�
� r��3�p�
�� � � � � � � � �� �* � * �� � � � � � � + � � + � + ��� �� �� ��� � � � ��
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���
� ��?��44� P���44�
� rSw�p44�
� Pbw�p44��� ��� � � + � +� �� � �� � � � � � ���T
 ���
Q44�
� r�44���� �� � � �+ �
_44` ) � � 
�T
 <$� r
�
Q�
�+ � �� � �� + S �$ 
�?�� =��N' �� ) � �� � �) � ) � +�  مردان مسلمان و زنـان   (�35  احزاب�  ���

نبردار فرمـان خـدا و زنـان         مـردان فرمـا    ، مردان باايمان و زنـان باايمـان       ،مسلمان
 ، مردان شكيبا و زنان شـكيبا      ، مردان راستگو و زنان راستگو     ،فرمانبردار فرمان خدا  

دار    مردان روزه  ، مردان بخشايشگر و زنان بخشايشگر     ،مردان فروتن و زنان فروتن    
 و مرداني كه بـسيار خـدا را يـاد           ، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن     ،دار  و زنان روزه  

 خداوند براي همه آنـان آمـرزش و         ،كنند   و زناني كه بسيار خدا را ياد مي        كنند  مي
  )  .پاداش بزرگي را فراهم ساخته است

. و نمونه هايي از اين دست فراوانند
  : مانند است آوردها ز و ج شرط صيغه ي  در جايي ديگر آنرا به صورت

��T
 
�"7� �: 
�5'X ��Q�
 �\� ��� � � �+ � � � � � + � J � �� � � �4�N�� ����[ 4E ��54$ �4���� ������ ��� ,&� � � * � � � � � �� �� � � � �� � � �� * ) � � +
���� � �...� 29انفال��  
] نيـروى [ بـراى شـما      ،ايد اگر از خدا پـروا داريـد        اى كسانى كه ايمان آورده    (

زدايـد و شـما را    دهد و گناهانتان را از شـما مـى    قرار مى ] حق از باطل  [تشخيص  
  ).آمرزد مى

�1�� �@�� � � ���<�
 I ���
�G@� =���
 
��X� =ip�
 
�'���� 
�� * � � + �� � �� � � � � + �� � � �� � � ��   � )11توبه � ��
پس اگر توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات دهند در ايـن صـورت بـرادران                  (

  ).باشند دينى شما مى
���<s t�' �m�5 "E� F"����
 U$ 
�'�"7E
 ����) � � �� � �� + � � � �� � �� � � � + � +�    �16 جن � ��
  ).در راه درست پايدارى ورزند قطعا آب گوارايى بديشان نوشانيم] مردم[اگر (

  : مانند،در جايي ديگر از الم تعليل كه براي بيان علت است استفاده شده
�~~~o�.��
 
���� �Q7 �� ����X 
��1< � � � � � +� � *� � � � � � � �+ � +� � �   �29ص� ��
  ).ردمندان پند گيرندآيات آن بينديشند و خ] باره[تا در (
� ...
< �� �� 9$ K�E��
 ����� ��5�
 U$ t
<�� 
����7�) + � �� � �� � � + �� � � �� � *� � �� � � � تا بر  ()143بقره   (��
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  ).مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد
  : مانند،هدش استفاده  استو در جايي ديگر از ادات كي كه براي تعليل

� F��3 ���� � A) � � � � � �� ���5' t� 5s�
 P1 � � �� � � � � � �   �7حشر � ��
  ).تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد(

  : مانند،كه براي بيان سبب است استفاده شده) ب(  در بعضي جاها از حرف 
����<�� Y'<� S1 C��� � �� � �� � + � � � �   �182آل عمران � �...�
  ).به خاطر كار و كردار پيشين شماست] عقوبت[اين (
� 5 �� � ���9b&� �75 S1 ��[.� � � �� *� � � �� �   � 105  مائده� ��
  ).داديد آگاه خواهد كرد پس شما را از آنچه انجام مى(
� ...��.8�� 
��� S1� � � � �� � � �   �129انعام � ��
  ).آوردند آنچه به دست مى] كيفر[به (
� ...�T
 r���1 ������ 
��� ��D1 C��� �� � � � �� �� � � �� � + � �   �112آل عمران � �...�
  ).ورزيدند اين بدان سبب بود كه به آيات خدا كفر مى(

ظاهري و چه به صورت     به صورت    چه   ،در بعضي موارد به صورت مفعول له      

t �� ��,  �: مانند .محذوف وارد شده است   <�g�
 �' ��f�� �� �����'
� ,?��+ (� � �� � � �� �� J � � � �� � � � � �+ � �
�
 ��
<n: �Q7� ��
<n:� � � �� �� * � �� �� � � �}�G�    �282بقره ���

 از ميان كساني گواه كنيد كه مورد رضايت و اطمينان شـما   ،يك مرد و دو زن    (
 تا اگر يكي انحرافي  )اين دو زن به همراه يكديگر بايد شاهد قرار گيرند         (  .هستند

  .) ديگري بدو يادآوري كند،پيدا كرد
�4m �$ �5 ��: F'� "�
 c�� 
���"� ��� � � �+ � �+ � � �� � � �� �� � �P9��4s 
Q� � � � تـا روز قيامـت   ( )172اعـراف  (��

  ).ايم خبر بوده  غافل و بي)يكتاپرستي(نگوئيد ما از اين 
��59.� �' P7�w�� U$ o�7��
 K��� S�: 
���"� ��� � � �� � � �� � �� � �� � � � � � �� � � �� +  نگوئيد كتاب تا ()156انعام ( ��

  .)فرستاده شده است پيش از ما فرو )يهود و نصاري( تنها بر دو گروه )آسماني(
1�c<4'<� �4m��"&� d  �  : سببي ذكر شده است مانند     در جايي ديگر با فاي    Q4��� � �� � � � �� � � �� + �
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�m
�8� ��.�Q1 �Z0 �� 9$� + �� � � J � � �� � �� � �   )14شمس(  ��
 پـس خـدا بـه سـبب         .او را دروغگو ناميدند و شتر را پـي كردنـد و كـشتند             (

  ) .الك كرد و با خاك يكسانشان ساختگناهشان بر آنان خشم گرفت و ايشان را ه
  �F 1
0 =QG� �mQGD� �Z0 K�E0 
�p&�) � + � � * � � �� ) � �� �� � � � �� � ��   ) 10حاقه(  ��

 و خداونـد ايـشان را بـه        ،آنان با فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند      (
  )سختي فرو گرفت

  �P�9�R
 �' 
����� ���1Q��� �� �� �� � �� � �� �� �  اين بود كـه آن دو را تكـذيب           ()48مومنون ( � +
  )  . هالك گرديدند)در دريا غرق و(كردند و در نتيجه 

+�S49 � :در جايي ديگر با ادات لما كه داللت بـر جـزا دارد آمـده اسـت ماننـد                   � �
��5' �5b"7�
 ����EX� � �� � � �� � �   )55زخرف  (��

  ) از آنان انتقام گرفتيم،هنگامي كه ما را  بر سر خشم آوردند(
كه براي ارتباط مابعد آن بـا مـا قـبلش اسـتفاده             ) لوال(جايي ديگر از ادات     در  

  : ماننده است استفاده شد،شود مي
�P^.84R
 �' �� ��� ��9�� � �* � � �� �� � � + � � � 4�� �143  صـافات � �`&.� c�4� k: �45�1 I �4.9�� � �� � � �� �� � � �� � � � � �� 

قطعـا تـا روزى كـه       ) 143(كنندگان نبود    و اگر او از زمره تسبيح     ( �144 صافات�
  ))144(ماند  مى] ماهى[شوند در شكم آن  برانگيخته مى

� ��� � : مانند ،در جايي ديگر با ادات لو كه داللت بر شرط دارد آمده است            ��� � + � �� �
�� 
_G ���� �1 ���$�� �' 
�9&��+ ) �� � �� � �� � �� � � � � و اگر اندرزهائي را كه به آنان داده ) (66نساء  (�ْ�

).دادند براي آنان بهتر بود د انجام ميش مي
مترتـب   توان گفت كه قرآن از ابتدا تـا انتهـاي آن عبـارت اسـت از        ميدر كل   

و بلكه به دنبال آمدن احكـام دنيـوي و            اسباب ري ب خير و شر و احكام كون     شدن  
  . و مصالح و مفاسدشان طبق اسباب و اعمال مربوطهاخروي

كرد و در آن انديشيد نهايـت سـود را از   سپس هر كس كه اين مسئله را درك       
برد و هر كه از روي ناداني بـر قـدر توكـل نمايـد همانـا تـوكلش از روي                  ميآن  
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  .ناتواني است و ناتواني او همان توكل كردنش است
و قـدر را در مقابـل        پس انسان آگاه كسي است كه قدر را با قدر دفع نمايـد              

 زيرا كه گرسـنگي     -باشد   ميدگي ممكن ن  نكار ز  بلكه جز با اين    -. قدر قرار دهد  
رها همه از قدر بوده و مخلوقات همـه در پـي دفـع ايـن        و تشنگي و ترس و حذ     

همچنين كـسي كـه خداونـد او را توفيـق       .قدر هاي الهي با قدرهاي ديگر هستند      
 تقدير عقوبت اخروي را با تقدير توبه و ايمان و عمل صـالح              ،داده و ارشاد نمايد   

از مهمترين  براي كسي كه قدر آن را بداند و حقش را ادا كند             و اين   نمايد   ميدفع  
  . استمسائل

تا و چنين است كسي كه خداوند او را توفيق دهد و هدايت را به او الهام كند                  
    . كند قدر عقوبت اخروي را با قدر توبه و ايمان و عمل صالح بر طرف 

  :شود ميامل ماند كه سعادت انسان بدان ك مياما دو نكته باقي 
يكي اينكه انسان بايد اسباب خير و شر را بداند و توانائي شناخت آنهـا را در                 

 و همانـا    . دروني خويش و سرگذشت پيشينيان داشته باشد       هدنياي اطراف و تجرب   
 تفكر و تدبر در قرآن است كه تمام موارد باال را ،در اين زمينه   سود مندترين چيز    

 از  بعـد  . خير و شر را به تفصيل روشن ساخته است         و تمام اسباب  گيرد   ميدر بر   
و هر كه بدين دو  اني استيقه اي از قرآن است و وحي ث باشد كه شق   ميآن سنت   

 خير و شر و اسباب آنرا چنان        ، دو و اين  دنكن ميروي آورد از غيرآن او را كفايت        
   .بيني ميكني و  مينماياند كه انگار آنرا تجربه  ميبه تو 

 خداوند در مورد اهل طاعـت و        در سرگذشت پيشينيان و وعده     اگربعد از آن    
مطـابق خـواهي     با آنچه ازقرآن و سنت آموخته اي        آنرا ،نمايياهل معصيت تأمل    

 هبـا مـشاهد   و    را خواهي ديد    است و به تفصيل آنچه خدا به آن وعده داده        يافت  
 ي ويـاب  مـي در را �و حقانيـت رسـولش   حقانيـت قـرآن   ،آيات خداوند در آفاق   

آورد و تـاريخ تفـصيلي       مـي ود را به جا     خ ه كه خداوند قطعاً وعد    خواهي دانست 
 به تفصيل در مورد خير و شر و اسباب          �است از جزئيات آنچه خدا و رسولش      

  . به ما آموخته اندآن
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  اشتباه در فهم دعا

مطلب دوم كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه بايد از بـه غلـط افتـادن در                    
 چنانكـه   . دوري نمود كه اين از مهمتـرين كارهاسـت         )دعا(از اين اسباب    استفاده  
 اما ،داند كه غفلت و معصيت از اسباب ضرر و زيان او در دنيا و آخرتند ميانسان  

 با  يا، ي يا با استغفار زبان   ،يا با تأخير در توبه     ،عفو خداوند   برنفس انسان با توكل     
    .كشاند او را به اشتباه مي نظير اينهادر و يا با استدالل به ق،  سنت  اعمالانجام

اسـتغفر  (پندارند كه اگر هر كاري انجام دهند و بعـد از آن            ميبسياري از مردم    
   .رود ميبگويند اثر گناه از بين ) اهللا

دهـم   ميگفت كه من هر چه بخواهم انجام         مي شخصي كه اهل فقه بود به من      
 ايـن گناهـان بخـشيده       د بار و همـه    تا ص  "سبحان اهللا و بحمده   " :گويم ميسپس  

مـن قـال فـي يـوم سـبحان اهللا            (:روايت است كه   �  چنان كه از پيامبر    ،شود مي
 روز صد در كسي هر( ١) حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر       مائة مرة وبحمده  

 هر چند مانند كف ،شود مي  بگويد تمام گناهانش محو "بحمده و سبحان اهللا" بار
  ).درياها باشد

مرتكب اگر كسي از ما گناهي : گفت ميخص ديگري كه اهل مكه بود به من  ش
  . شود ميكند و گناهش پاك  مي غسل نموده و هفت بار دور كعبه طواف ،شود

 � پيـامبر  كـه اسـت   آمـده   شخصي ديگر به من گفت كه در حديث صـحيح           
�.�j :فرمايد مي� <.$ >���,K�"� : o0 B�  ��
	 ��s�� �.�� Y.L�,����N�  �4�' �]

T
 t�� �',�GX �.�� >��� �],K�"�:o0 ��
 	 ��s�� �.�� Y.L� , �' ��' �] ����N� 
K�"� �.�� >��� �],T
 t�� : 	 ��s�� �.�� Y.L� o0 B�,4? � �4$ T
 K�4"�: �49$ 

�1 QGD�� >�Q�
 ��N� �10 �� �� B<.$,t�4� �' �5p 9� B<.&� r��s <�zبنـده اي  ( ٢
پـس   .يد يا رب من گناهي مرتكب شده ام پس مرا بيـامرز           گو ميكند و    ميگناهي  

                                                 
 2691 و مسلم6042بخاري  1

 2758 و مسلم 7068بخاري  2
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گويـد يـا رب     مـي كند و    ميپس مدتي ميگذرد و گناه ديگري        س .شود ميبخشوده  
پس مـدتي    سـ  .شـود  مـي پس بخشوده    .من گناهي مرتكب شده ام پس مرا بيامرز       

گويد يا رب من گناهي مرتكب شده ام پـس     ميكند و    ميگذرد و گناه ديگري      مي
فرمايد بنده ام دانـسته كـه پروردگـاري دارد كـه گنـاهش را        ميخداوند  مرزمرا بيا 

 هرچـه   پـس او را بخـشيدم   .دهـد  مـي ش عقاب   بخشد و او را به خاطر گناهان       مي
  ).خواست انجام دهد

بخشد و   ميمن شك ندارم كه خدايي دارم كه گناه را           : گفت  آن شخص  سپس
  .كند ميخاطرش عقاب  به

طر دست آويز قرار دادن نـصوص مربـوط بـه رجـا و      اين دسته از مردم به خا     
 دچار گمراهي گشته و به محض سرزنش ،اميد به بخشش پروردگار و توكل بر او

يـات واحاديـث در مـورد مغفـرت و           فـورا آنچـه را از آ       ،مورد خطايشان آنها در   
را از    و عده اي از نادانـان پـا        .دهند ميرحمت وسيع خداوند از حفظ دارند ارائه        

 است مانند قول بعـضي   ر نهاده و اقوال عجيب و غريبي از آنها نقل گشته          ترااين ف 
 اگر قرار است پيش خداونـد كـريم حاضـر شـوي پـس تـا                 :گويند مياز آنان كه    

   .تواني گناه و خطا مرتكب شو مي
دوري كردن از گنـاه بـه خـاطر جهـل بـه عفـو و بخـشش                   :گويد مي يديگر
  .خداست
  .باشد مي كوچك شمردن مغفرت و عفو خداوند انه گناه نشترك :گويد مي يديگر

بعضي از اين نادانان را ديـده ام كـه در دعـايش              :گويد ميابو محمد ابن حزم     
  !برم ميخدايا از دوري و عصمت از گناه به تو پناه  :گويد مي

گوينـد انـسان از خـود        مـي   و  جبـر فريفتـه شـده       مسئله بعضي ديگر به خاطر   
   . انجام اعمال گناه استاختياري ندارد و مجبور به

 معتقدنـد كـه ايمـان فقـط          در مسئله رجاء دچار اشـتباه شـده و         عده اي ديگر  
باشد و ايمان فاسق ترين مردم بـا         ميتصديق قلب بوده و اعمال از شروط ايمان ن        

   .ايمان جبرئيل و ميكائيل برابر است



39    رابطه دعا با قدر الهي / دومفصل 

انـسانهاي  عده اي ديگر به خاطر محبت و  رفت و آمد  با  فقرا  و  مـشايخ و   
 نزد آنهـا و طلـب شـفاعت از           كردن و گريه و زاري   صالح و  رفتن سر مزارشان         

درخواست از خداوند به حق آنها      همچنين   آنها و خدا از طريق    و  توسل  به      ن  آنا
   .١ و نسبت به انجام گناه پروايي ندارند اندفريفته شده  نزد خدا،و به خاطر حرمتشان

گان نيك خود مغرور شده و معتقدند كـه نـزد           عده اي ديگر به پدران و گذشت      
 آنهـا را رهـا       را نجـات ندهنـد       ن تا آنـا   خداوند جايگاه بااليي دارند و پدرانشان     

 خـود را     خـواص درگـاه    نزديكانفرزندان و    همچنان كه پادشاهان گناه      ،كنند مين
.گيرند ميناديده 

ذاب آنهـا   عده اي ديگر طوري ديگر فريفته شده و معتقدند كه خداونـد از عـ              
افزايـد و   مي گناهانشان چيزي به ملك خداوند نسببنياز بوده و عذاب آنها به       بي

 ما به رحمت او نيازمنـديم       :گويند ميكاهد پس    ميرحمت خدا چيزي از ملكش ن     
 و اگر فقير بيچاره اي كه نيازمند جرعه اي آب           ،و او بي نياز ترين بي نيازان است       

  ،آب درخواسـت كنـد   ميانه اي روان است كاست از كسي كه در خانه اش رودخ   
  بخـشش و   از اين شـخص بـسيار كـريم تـر اسـت و             خدا   لذا ؛كند مياز او منع ن   

   .افزايد مي او نملككاهد و عقوبت چيزي بر مي او ن ازمغفرت
بـه   ،و سـنت  عده اي ديگر با برداشت اشتباه و فهم نادرست از نصوص قرآن             

:  ضـحي   سوره 5 آيه  طبق :گويند ميد بعضي كه     كرده و گمراه شده اند مانن       اتكا آن
���� C10 C �&� ��8��� � � � � �J � � �� � �� � بزودى پروردگارت تـو را عطـا خواهـد داد تـا            ( ��

   . راضي نخواهد شد يكنفر از امتش در آتش بماند�پيامبر  ).گردىو راضي خرسند 
 بـه  �و اين از زشت ترين جهل ها و روشن ترين دروغ هاست زيـرا پيـامبر               

چيزي رضايت دارد كه خدا به آن راضي باشد و خداوند به عـذاب اهـل ظلـم و                   
 بـه   �پيـامبر حاشا كـه    مصرين بر گناهان كبيره رضايت دارد و        وفسق و خيانت    

  .چيزي رضايت ندهد كه خداوند به آن رضايت دارد

                                                 
 )محقق. (باشد در حالي كه بسياري از اين اعمال حرام بوده و بلكه مواردي از آنها نيز شرك مي .1
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خــدا نوميــد مــشويد در  ايــد از رحمــت روى روا داشــته كــه بــر خويــشتن زيــاده
توكـل   ) مهربـان اسـت    آمرزد كه او خـود آمرزنـده       خدا همه گناهان را مى     حقيقت

 اين آيه شامل شرك     و  در حالي كه اين استدالل نيز ناداني زشتي است         ، اند نموده
 در حالي كه شرك كثيف ترين گناهـان اسـت و اسـاس هـر گنـاهي                  ،شود مينيز  

ين نازل شـده  اين نيست كه اين آيه در خصوص تائب      حال آنكه اختالفي در      .است
آيـه  اين   و اگر    . باشد  هر گناهي كه   ،بخشد ميا  د گناه هر توبه كننده اي ر      نو خداو 

 همچنين احاديثي كه در     وعقاب و وعيد    ين نازل شده باشد آيات      در حق غير تائب   
كنـد   ميمورد خارج شدن دسته اي از موحدان از آتش بوسيله ي شفاعت را بيان               

زيـرا   ،باشـد  مـي صـاحبش    ميفهو كم    ميكم عل  اين برداشت از     .باطل خواهد بود  
د در اين آيه به صورت تعميم و مطلق بيان داشته است و در سوره ي نساء         خداون


��T :به صورت تخصيص و مقيد فرموده است كه        �:+ � �' ��N�� �1 �e� �� ��N� � � � � � � �� � �� �� � � � � � �
t�g� �R C�� ��3� � �� �� � � مسلما خدا اين را كـه بـه او شـرك ورزيـده شـود               ( )48آية  (��

خبـر  خداوند  يعني    ).بخشايد ز آن را براى هر كه بخواهد مى       بخشايد و غير ا    نمى
اگر  اما   .شرك را نخواهد بخشيد ولي غير آنرا ممكن است ببخشايد         داده است كه    

  .شد ميفرقي قايل ن شرك و غير آن بود بين مي در مورد توبه كنندهاين آيه 
���84 '�4 ���4  �  :فرمايد مي به اين آيه كه خداوند ،بعضي ديگر از نادانان �
 �4\�� �� � � � J �

�����
 C1�1 ��s� �� � � �* � +�  چـه چيـز تـو را در برابـر پروردگـار             !اي انـسان  () 6انفطار  (  ��
مغـرور و فريفتـه    )بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولـت زده اسـت          

 انـسان را تكـريم نمـوده اسـت و بعـضي ديگـر             خداونـد   گويند مـي شـوند و     مي
يل فريفته شدن انسان را كريم بودن خود بيان كـرده اسـت و   خداوند دل  :گويند مي

سان را به پروردگارش مغرور و گـستاخ نمـوده،          ناين ناداني زشتي است و آنچه ا      
خداوند در ايـن آيـه      . غرور انسان و شيطان و نفس اماره و هوي و هوس اوست           
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 كـه   به معني سيد و بزرگ و اطاعت شده اي است     كه  را بيان فرموده   "كريم"لفظ  
 اما اين فريفته شـدگان بـه كـسي    ،نبايد به او گستاخ شد و در حقش سستي نمود      

  . شايسته ي او نيستدر مقابلش، شوند كه غرور و گستاخي كردن  ميفريفته 

���a"4 : ليـل  هبعضي ديگر به آيات سور     �: �mip4� �� � � � + �� � �� � �15�  oQ4 BQ4�
� + � � +

 k���+ � همان ) 15 ()بدان نرسد  (در آن درنيايد  ] ين مردم [تر بخت جز نگون ( �����16
ـ  به و همچنين اند فريفته شده  ))16(كه تكذيب كرد و رخ برتافت         ه سـور 24 ه آي

��$>r �������9 �:بقره � � � �� � � +  و .اند فريفته شده ) براى كافران آماده شده]جهنم[( �)24 (�
ور از آن   كـه منظـ    ليـل را درك نكـرده        ه سور 14 اين انسان كج انديش منظور آيه     

 و . نه تمـام جهـنم     مي باشد  مشخصي از جهنم     آتشي است كه مخصوص دركات    
 در حـالي كـه خداونـد    )ال يـدخلها (فرمـود   مـي اگر منظور از آيه خود جهنم بود      

   .)ال يصلها(فرموده 
 از آن عـذاب     ١دهد كه قرار نيـست كـه هـر كـس بـه دركـه اي                مياين نشان   

د وز نگردد بلكه ممكن اسـت وارد جهـنم شـ   مخصوص نرسد اصالً وارد جهنم ني    
 سوره بقره   24 اما در مورد آيه    .آن در امان باشد   ولي از بعضي عذابهاي سخت تر       

و  ).براي كافران مهيا گـشته اسـت  ( اعدت للكافرين :در مورد آتش  گفته شده كه     
���P44"7b9� r<44$: گفتــه شــده كــهبهــشتدر مــورد  � � �+ � +� � بــراي ( �133آل عمــران� ��

   )زكاران آماده شده استپرهي
 وارد  ] ايمان دار  [ن معني نيست كه ظالمان و فاسقان       بدي "  براي كافران  " لفظ

 بدين معني نيست كـه      " براي مّتقين "شوند همچنان كه مهيا شدن بهشت        ميآن ن 
كساني كه مثقال ذره اي ايمان در دل دارند و هيچ عمل خيري انجـام نـداده انـد                   

     .شوند ميوارد آن ن
 حتـي   اند، عرفه فريفته گشتهه عاشورا يا روز هده اي ديگر به پايبندي به روز      ع

 عرفه به هكند و روز ميرا محو سال  عاشورا تمام گناهان    ه روز :بعضي گفته اند كه   
                                                 

باشد و بنابر ميزان گناه و كفر شخص جايگـاه   همچنان كه بهشت داراي درجات است جهنم نيز داراي دركات مي        . 1
 .قرار دارد مربوط به اشقي است) ناراتلظي(يكي از اين جايگاهها كه در آن . آتش  برايش مقرر گشته استمعيني از
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 و اينان درك نكرده اند كه روزه رمضان        .ماند ميباقي  عنوان اجري اضافي برايمان     
و گرانقـدرتر هـستند و   بزرگتـر شورا بسيار    عرفه و عا   هو نمازهاي پنجگانه از روز    

 پس هر رمضان تا .كنند ميتمام گناهان مابين خود را به شرط دوري از كبائر محو 
رمضان بعد از آن و هر نماز جمعه تا نماز جمعه بعدي به شرطي گناهان را محـو            

كنند كه گناهان كبيره در آن مدت ترك گردد و براي محو گناهـان صـغيره در                  مي
از جمعه و هم دوري از      مروزه رمضان و ن     هم اداي  ،مدت دو نكته الزم است    اين  

   .گناهان كبيره
تمام گناهان كبيـره كـسي را   پس چگونه ممكن است كه يك روز، روزه سنت      

كند را محو كند ؟ و ايـن امـري محـال             مين گناهان اصرار نموده و توبه ن      كه بر آ  
شـروط و مـوانعي مقـرر      ، عـذاب   زيرا براي تمام نصوص مربوط به اجر يا        .است

 و  .گشته كه اجراي آن اجر يا عذاب منوط به برقراري شروط ونبودن موانع است             
 اصرار بر گناهان كبيره است و اگـر از اصـرار          ،از موانع محو شدن گناهان با روزه      

باعـث   عـدم اصـرار بـر كبيـره          همـراه روزه گـرفتن     ،بر گناهان كبيره دوري شود    
واهد شد و روزه رمـضان و نمازهـاي پنجگانـه همـراه بـا               تكفيرگناهان صغيره خ  
 سـوره نـساء   31ه خداونـد در آيـه   كچنان ،ن است يچننيز  دوري از گناهان كبيره  

���4E ��54$ �4 ]����� :استفرموده   �45$ ��4�5� �4' �w�. 
�.57l �:� * � � � � �� � � �� � �� � � � � �� � � � � �* � � � � � اگـر از   ( �...�
ايد دورى گزينيـد بـديهاى شـما را از شـما             شدهنهى  ] ها[گناهان بزرگى كه از آن    

  ) ...زداييم مى
شود كه قرار دادن چيزي به عنوان سبب محو گناهان مانع ايـن              ميپس دانسته   

شود كه اين سبب همراه سبب ديگري گناهان را محـو كنـد و محـو گناهـان                   مين
  .انجام پذير است قوي تر و كامل تر ،همراه هر دو سبب
كـا كـرده انـد كـه از قـول خداونـد             ات �رمايشي از پيـامبر   به ف عده اي ديگر    

 من با توجه به گمان      ( ١)أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء        ( :فرمايد مي
خواهـد نـسبت بـه مـن      مـي  پس هر گونه كه  .نيك بنده ام با او رفتار خواهم كرد       
                                                 

 633 و ابن حبان 3/491احمد  1
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  ) ١.گمان ببرد
  .هم دهر چه در ظن وگمان اوست من آنرا انجام مييعني  

 انسان به تا ،د  همراه با حسن عمل باشد   اما بدون شك حسن  ظن  به خدا باي         
 ودهـد   مي به خداوند گمان نيك ببرد كه او را جزاي نيك ، عمل نيك  انجامخاطر  

 امـا شـخص گناهكـار كـه بـر           .كند و توبه پذير اسـت      ميخداوند خالف وعده ن   
ست همانا وحشت گناه  ا]امر خدا[ گناهان كبيره مصر بوده و اهل ظلم و مخالفت     

 و نمونـه ايـن مـوارد قابـل     .و ظلم و امور حرام مانع حسن ظـن او خواهـد شـد        
تواند به او    مي ن ، زيرا شخص گناهكار كه مواليش را اطاعت نكرده        .مشاهده است 

حسن ظن داشته باشد و وحشتي كه ناشي از گناه اسـت بـا حـسن ظـن در يـك            
ازه گنـاهش در وحـشت بـه سـر          گردد و شخص گناهكار به انـد       ميمكان جمع ن  

برد و حسن ظن دارترين مردم نـسبت بـه پروردگارشـان همانـا مطيـع تـرين                   مي
  .آنهاست

 پـس   ،گويد كه مؤمن به خداونـد حـسن ظـن دارد           ميچنان كه حسن بصري     
 به پروردگارش سـوء ظـن دارد و مرتكـب           فاجرعمل نيك انجام ميدهد و انسان       

. گردد ميعمل ناپسند 
داوند حسن ظن دارد كسي كـه نافرمـان اوسـت و مرتكـب              پس چگونه به خ   

چيزي است كه سبب خشم و غضب خداست و خود را در معرض لعنت او قرار                
نهـيش رامرتكـب     و كنـد  مـي شمارد وفرمانش راضايع     ميحقش راسبك    ،دهد مي
چگونه به خداوندحـسن ظـن دارد كـسي كـه             و ؟دارد ميآن اصرار    بر و شود مي

بـه   اوليايش رابه دشـمني  ودشـمنانش را        و پردازد ميه جنگ   ب خداوند آشكارا با 
 و آنچـه خداونـد    در و كنـد  مـي صـفات كمـال خـدارا انكـار          ؟گيرد    مي دوستي

آنـرا   ناداني خود  به آن وصف كرده اند به خداوند سوظن دارد وبا          را او ،رسولش
رد ب ميخداوند حسن ظن دارد كسي كه گمان          وچگونه به  .داند ميكفر   گمراهي و 

   .گيرد ميخشم ن شود و ميراضي ن كند و مينهي ن و امر كند و ميتكلم ن خداوند
                                                 

 . پس هر بنده اي وظيفه دارد نسبت به خداوند گمان نيك ببرد1
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 و  خداوند در حق كساني كه به شنوايي و آگـاهي پروردگارشـان در جزئيـات              
7455� �1�41� �30
4�  �:فرمايد مي ، زندگي شك دارند اسرار� BQ4�
 ��54� ������ � � � � �� � � J� * �� � � �� � �� �+ �


 �' �7^.LD�� � � �* � � ������� � � همين بود گمانتان كه در باره پروردگارتـان  ( �23فصلت� ���
   ). شما را هالك كرد و از زيانكاران شديد پسبرديد

برند كه خداوند بسياري از چيزهـايي را كـه انجـام             ميكه گمان   هنگامي  اينان  
و حـال كـساني كـه       . گـردد  مي آنان   هالكت اين سوءظن باعث     ،داند ميدهند ن  مي

كننـد   ميشناسند و خدا را با چيزي وصف      ميز صفات كمال خداوند را ن     صفاتي ا 
 پس اگر چنين شخصي گمان كند كـه         .بر همين منوال است    كه در شأن او نيست    

 بهشتيان است همانا اين تفكـر از غـرور و مكـر نفـس وي  و از جملـه                     هاز جمل 
    .تزئينات  شيطان است نه از حسن ظن به پروردگار

مالقات با پروردگار ايمان داشته و بداند خداوند كالمـش را         اگر شخصي به     و
ش از  ر امو  از داند و هيچ سري    ميبيند و اسرار و آشكارش را        ميشنود و او را      مي

 و مورد مؤاخـذه و بازخواسـت قـرار          رد در دسترس خدا قرار دا     ،او پنهان نيست    
شته باشـد   و نارضايتي خدا قرار داخشمخواهد گرفت و در عين حال در معرض    

سن و اوامرش را نقض كند و حقوق خدا را ضايع گرداند و ادعا كند كه داراي ح                
 چيـز  ، نفـس و فريفتـه شـدن بـه آرزو و اميـال        آيا اين جز حيله    !ظن به خداست  

  تواند باشد ؟  ميديگري 
 عائـشة  بـن الزبيـر علـى    ةدخلت أنا وعرو  (:گويد مي حنيفابو امامه سهل بن     
 دنانير أو ستةلو رأيتما رسول اهللا في مرض له وكانت عندي         رضي اهللا عنها فقالت     

 فأمرني رسول اهللا أن أفرقها قالت فشغلني وجع رسول اهللا حتي عافاه اهللا ثـم              سبعة
 الـدنانير فقلـت ال واهللا لقـد شـغلني           الستةسألني عنها فقال ما فعلت أكنت فرقت        

 لو لقي اهللا وهذه عنده      وجعك قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبى اهللا           
من و عروه بـن زبيـر پـيش    ( ١)وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقى اهللا وهذه عنده          
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 .بـود  مريض بود و پيش من شش يا هفت دينـار            � او گفت پيامبر   .عايشه رفتيم 
 آنـرا از  � اما مريضي رسول خدا  .)ببخشم(پس مرا امر فرمود كه آنرا تقسيم كنم         

 آيا ؟ چه كردي:ا يافت و در مورد آن از من پرسيد و فرموديادم برد تا اينكه او شف
 بيماري شما مرا    قسم به خدا   نه   : تقسيم نمودي ؟گفتم   )بين فقرا (آن شش دينار را     

 آنرا خواسـت و آنـرا در دسـتش          � عايشه گفت كه پيامبر    . باز داشت  )از ياد آن  (
قات  كند  و     در حالي خدا را  مال     كه    گمان نبي خدا چيست       : سپس فرمود   و نهاد

 گمان محمد به خدايش چيست اگر خـدا       :باشد؟و در لفظي ديگر آمده     اين نزد او  
  ) در نزدش باشد ؟ )دينارها(و اين  را مالقات كند
 ونـد شـوند بـه خدا     مي گمان كساني كه گناه كبيره و ظلم مرتكب          !پناه بر خدا  

ظلم به دسـت     آنچه از گناه و       و را مالقات كنند    كه خداوند  هنگام در آن      چيست
  ؟ ند در نزدشان باشدآورده ا

و آيا اينكه بگويند خدايا ما حسن ظن داشتيم كه تـو كـسي را كـه ظلـم كنـد             
تواند  هر چه  بخواهد  انجام دهد  و هـر چـه از آن      ميدهي  و انسان      ميعذاب ن 

به   سبب مي شودوبه خداوند حسن ظن داشته باشد ،نهي كرده اي  مرتكب  شود
  ؟دنآتش دچار نشو

!.كند مي سبحان اهللا كه  غرور و فريفته شدن با انسان چه 
  :به قومش گفت» عليه السالم«ابراهيم حال آنكه 

��T
 ��3 F�X ���w�� � ) �� �) � ���<��� � � 
�&�PR �86صافات� �� o�1 ��5� S�� � � � *� � � � J � � 87��صافات� �

پـس گمانتـان بـه      ) 86 (؟خواهيـد  مى] ديگر[آيا غير از اهللا به دروغ خدايانى        (
))87 (؟پروردگار جهان چيست

كـه او را مالقـات كنيـد در     هنگـامي   بريد خدا با شما چه كنـد         مي گمان   يعني
  حالي كه غير او را پرستيده ايد ؟ 

 تأمل كند خواهد دانست كه حسن ظـن بـه خـدا همانـا              امر پس هركه در اين   
دارد حسن ظن بـه   ميا اشتغال به عمل نيك است و آنچه انسان را به عمل نيك و          

 يعني حسن ظن او به خـدا او  .خدا و اميد به جزا و ثواب در مقابل اعمالش است     
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 وگر نه حسن ظن همراه با پيروي از هوي و .كند ميرا به انجام عمل نيك تشويق 
د از شداد   نه در حديث ترمذي و المس     ك چنان .هوس همانا از ناتواني و عجز است      

الكيس من دان نفسه وعمـل لمـا    (: فرمود� پيامبر روايت شده است كه بن اوس 
زيرك كسي است كـه  ( ١)بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا         

نفسش را مهار كرده و براي بعد از  مرگش كار و كوشش كنـد و نـاتوان  كـسي                      
  ).دا اميد و آرزو داشته باشدخاست كه از هواي نفسش پيروي كرده و به 

توان گفت كه حسن ظن با متمسك شدن به اسباب نجـات ممكـن               ميكل   در
گفتـه   اگـر   و .آيد ميبا فراهم آوردن اسباب هالكت حسن ظن به وجود ن          است و 

 وحسن ظن به وسعت مغفرت خداونـد ورحمـتش و          آيد مي بلكه به وجود     :شود
 غضبش پيشي گرفته اسـت و      بر وابسته است ورحمت او    بخشش وكرم او   و عفو

  .كاهد ميبخشش از او ن رساند و مياونفعي ن به ،عقوبت
 بزرگوارتر  چنين است وخداوند از آن هم باالتر وبزرگتر و         ،  بله :شود ميگفته  

 .بايد هرچيزي رادر جايگاه مخصوصش قرارداد      مهربانتر است اما   و تر بخشنده و
عقوبـت   مواخـذه كـردن و    به سختي    انتقام و  عزت و  همانا خداوند به حكمت و    

حسن ظن به    بر فقط اعتماد  موصوف است واگر    شايسته عقوبت باشد   هركس كه 
تان دوسـ  و كافر مومن و و بدكار و بود كه درآن نيكوكار صفات او  و ءاسما مجرد

صـفات خداونـد چـه نفعـي بـه مجـرم             و اسما  اما .دشمنان اوباهم برابر بودند    و
عرض لعـن   در م  را رسيده است وخود   رساند درحالي كه غضب خداوند به او       مي
  .به محرمات افتاده وحرمتهارا شكسته است قرار داده و او

 از رساند كه توبه كرده وپشيمان شده باشـد و         ميبلكه حسن ظن به كسي نفع       
بـه   بقيـه عمرخـود    در گناه دست كشيده وخرابي رابه خوبي مبدل ساخته باشد و         

اين  د وطاعت روي آورده باشد وسپس به به خداوند حسن ظن داشته باش   و خير
  .اولي فريفته شدن است حسن ظن است و

نيازبـه آن بـراي     نيم كـه    دهيم ولي بايد بدا    مياين فصل را بيشتر از اين طول ن       
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 و  دارد   وفريفتگي فرق وجـود    ميان حسن ظن و غرور       هرفردي ضروري است و   

�4m ��Q4 �:فرمايـد  مـي  سـوره بقـره      218خداوند در آيه    � 
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 ،انـد   راه خدا جهاد نموده     در آنان كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و         (

  ).خداوند آمرزنده مهربان استو خدا اميدوارند  آنان به رحمت
 اهل حسن ظن به خـدا و اميـدواران           ، مجاهد را  پس خداوند مؤمنان مهاجر و    

  .كند نه فاسقان وگمراهان را ميبه  او معرفي 

  �:فرمايد مي  سوره نحل  110و در آيه    �57� �' <&1 �' 
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زجـر كـشيدن    ] آن همه [با اين حال پروردگار تو نسبت به كسانى كه پس از            (

نسبت بـه   [ پروردگارت   ،هجرت كرده و سپس جهاد نمودند و صبر پيشه ساختند         
).قطعا آمرزنده و مهربان است] همه مصايب[بعد از آن ] آنان

هـاد و   و ج  هجرتيعني  [پس خداوند خبر داده است كه بعد از موارد ياد شده          
  .  نسبت به كساني كه اين اعمال را انجام داده اند غفور و رحيم است،]صبر

پس انسان آگاه و عالم جايگاه رجاء به خدا را شناخته و آنرا در موضـع خـود        
در غيـر معنـا و   آن را گيرد و انسان نادان بدان مغرور و فريفته گـشته و      ميبه كار   

  .گيرد ميجايگاهش به كار 
  

   و بخشش خداونددر مورد عفو

داوند مغـرور گـشته و      خ به رحمت و عفو و كرم        ،بسياري از انسانهاي جاهل   
امرش را ضايع نموده اند و شديد العقاب بودن خدا را از ياد برده اند و فرامـوش               

 و كسي كه بـر عفـو   ؛ نيستيكرده اند كه قوم مجرم و گناهكار را از عذابش ايمن         
ورزد مانند كـسي اسـت  كـه          ميگناهان اصرار   خداوند تكيه دارد در حالي كه بر        

اميدوار بودن به رحمـت     :   است  گفتهمعروف  ه  ك چنان .ورزد ميعناد  و سرپيچي       
   .كني ناشي از حماقت و ناداني است ميكسي كه از او اطاعت ن
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م كه گريـه هـاي طـوالني داري ؟          يبين ميبه حسن گفته شد كه تو را در حالي          
 .ا در آتش بيافكند و اصال به من اهميت ندهدترسم كه خداوند مر ميگفت 
 همانا كساني بودند كه دل در آرزو به مغفرت خدا داشتند و بدون              :گفت ميو  

 در  .مرگويد كه من بـه پروردگـارم حـسن ظـن دا            مي و كسي از آنان      .توبه مردند 
  .داد مي حسن ظن داشت عمل نيك انجام وندگويد و اگر به خدا ميحالي كه دروغ 

ترسانند  مي آيا با كساني مجالست كنيم كه چنان ما را : از حسن پرسيدشخصي
او گفت قسم به خداونـد اگـر بـا          كه نزديك است قلب هايمان به پرواز در آيد؟          

 بهتر  انترسانند تا امنيت به دست آوريد برايت       ميكساني مصاحبت كنيد كه شما را       
دارنـد تـا تـرس و     ميمنيت است از اينكه با كساني مصاحبت كنيد كه شما را در ا 

  .وحشت به شما ملحق شود
 �در صحيحين آمده است از اسامه بن زيد كه گفت شنيدم كه پيـامبر خـدا  

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنـه فيـدور فـي                (:فرمودند
ألـم  النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فالن ما أصـابك                

تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمـركم بـالمعروف وال آتيـه               
انداختـه   و در آتـش  آورده شـده   روز قيامت مـردي      ( ١)وأنهاكم عن المنكر وآتيه   

 آسـيابي باشـد در      ر روده هاي او بيرون ريخته و مانند خـري كـه بـه دو              .شود مي
 اي فالني چـه     :گويند ميه و    جمع شد   اهل آتش دورش   .زند مياف آتش دور    اطر

خواندي و از منكر بـاز       ميبر سرت آمده ؟ مگر تو نبودي كه ما را به معروف فرا              
كـردم  و خـود آنـرا انجـام            مـي  امـر  من شما را به  معروف        :گويد ميداشتي؟   مي

    ) .شدم مينمودم و خود آنرا مرتكب  مياز منكر را نهي شما دادم  و  مين
مر رسول اهللا بالبقيع     (:كند كه گفت   مي را روايت افع حديثي   امام احمد از ابو ر    

فقال أف لك أف لك فظننت أنه يريدني قال ال ولكن هذا قبر فـالن بعثتـه سـاعيا        
 بر قبرستان بقيع    �رسول خدا   (٢)الى آل فالن فغل نمرة فدرع اآلن مثلها من نار         

                                                 
 2989 و مسلم 3094ي بخار 1

 6/392احمد  2



49    رابطه دعا با قدر الهي / دومفصل 

 .نظـورش مـن اسـت    گمان بـردم كـه م  . بر توواي ، بر تو  واي :كرد و فرمود   عبور  
 . فالن فرستاده بـودم    لمن او را به سوي آ       اين قبر فالني است و     ، نه :سپس فرمود 
چـادر    را براي خود برداشت و اآلن ماننـدي از آن )نوعي چادر يماني(و نمره اي   

  ). آتش به دورش پيچيده شده است جنساز
 :مـود  فر � كه پيـامبر    است در مسند امام احمد از انس ابن مالك روايت شده         

 أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤالء   ليلةمررت  (
قالوا خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفال              

  هـايي از  كه لبهايشان بـا قيچـي  عبور داده شدم ميقواز كنار شب اسرا   ( ١)يعقلون
 اينان سخنران هـايي     : كساني هستند ؟ گفتند     گفتم اينان چه   . قيچي شده بود   ،آتش

 را فرامـوش    خودكردند و    مياز امت تو در دنيا بودند كه مردم را به نيكي دعوت             
   )؟ گيرند ميچرا از عقل خود بهره ن. نمودند مي

كان رسـول اهللا يكثـر أن        (: كه  روايت شده است   ايضا در آن از انس ابن مالك      
على دينك فقلنا يـا رسـول اهللا آمنـا بـك وبمـا             يقول يا مقلب القلوب  ثبت قلبي        

جئت به فهل تخاف علينا قال نعم ان القلوب بين أصبعين مـن أصـابع اهللا يقلبهـا                  
 قلبم را بر دينت ، قلبهاه اي دگرگون كنند:فرمود مي بسيار � پيامبر (٢)كيف يشاء 

يمـان   ما بـه تـو و آنچـه آورده اي ا           ، گفتيم اي رسول خدا    .استوار و ثابت بگردان   
 زيـرا قلبهـا بـين دو انگـشت از انگـشتان      ، بله:ترسي ؟ فرمود  ميداريم ؛ آيا بر ما      

    ) .سازد ميخداوند قرار دارند و هر گونه كه بخواهد آن را دگرگون 
أن رسول اهللا قال لجبريل مالي لم أر ميكائيـل    (:از او  روايت شده كه     همچنين  

  چـرا  :به جبرئيـل گفـت  �يامبر  پ( ٣)ضاحكا قط قال ما ضحك منذ خلقت النار   
 او از زمـاني كـه آتـش خلـق         :گفتجبرئيل  بينم ؟    مي ن انهيچگاه ميكائيل را خند   

  ) .گشته نخنديده است

                                                 
 240-239 و 3/120احمد  1

 3/112احمد  2

 3/224 احمد 3
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يـؤتى بـأنعم أهـل       (: فرمود �در صحيح مسلم از انس روايت شده كه پيامبر        
 الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يابن آدم هل رأيت خيرا قـط                  
هل مربك نعيم قط فيقول ال واهللا يارب ويؤتي باشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل 

 في الجنة صبغة فيقال له يابن آدم هل رأيت بؤسا قـط هـل مـر بـك               غالجنة فيصب 
 روز قيامت   ( ١)شدة قط فيقول ال واهللا يارب ما مربي بؤس قط وال رأيت شدة قط             

در و او را آورنـد   مـي از جهنميـان را  آسوده ترين و نعمت دارترين مردم در دنيـا    
 اي فرزند آدم آيا تا به حال خوشـي  ،شود مي سپس به او گفته    .كنند ميغرق  آتش  

 و پـر  . نـه ، سـوگند بـه خـدا   :گويـد  مـي ديده اي؟ آيا راحتي بر تو گذشته است؟   
ــشت    ــرق نعمــت به ــشتيان را آورده و او را غ ــا از به ــردم دني ــرين م ــصيبت ت م

 اي  فرزند  آدم آيا  مـصيبتي ديـده اي ؟ آيـا                ،شود ميه  تو گف  پس به ا   .گردانند مي
 من هيچگاه مصيبت و   ، سوگند به خدا نه    :گويد مي دشواري بر تو گذشته است ؟       

  ) .سختي نديده ام

I T  (:كه گفت   است آمدهو در المسند از براءابن عازب        K�4E0 �4' �45?�G
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 ¬�� �' �� <�b��(١ )جهت تشيع جنازه مردي از انصار خـارج   � با پيامبر

نشـست و مـا    �پس رسول خداما به قبر رسيديم و هنوز دفن نشده بود شديم 
 بـدون حركـت   [ي سـرمان نشـسته   نيز اطراف او نشستيم مثل اينكه پرنده بـر رو     

 از عذاب قبر به خدا پناه ببريـد  : پيامبر سرش را بلند كرد و فرمود،]نشسته بوديم   
و در حـال بريـدن از دنيـا         كـه   هنگامي   سپس فرمود بنده مؤمن      –دو يا سه بار     –

د نشو مي سفيد رويي از آسمان بر او نازل  فرشته هاي  ،استبه آخرت   ي كردن   رو
و  و كفني از كفنهاي بهشت با آنهاسـت          . مانند خورشيد است   ان سيمايش كه گويي 

 تا اينكه در فاصـله ديـد چـشم          عطري از عطرهاي بهشت با خود به همراه دارند        
گويد  مينشيند و  مي سپس ملك الموت آمده و كنار سرش ،نشينند مينسبت به او   

  ي از جانـب  و رضـايت ه سـوي بخـشش   خارج شو ب،اي نفس  مطمئنه  خارج شو   
دهنـه  هماننـد  و شـود   مـي و روان شـود   مي خارج    جان  به محض اينكه    پس .خدا

                                                 
 4754  و ابوداوود 296 و295 و288 و4/287احمد  1
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 ،گيرد و آن فرشته هاي از دور نشـسته         مي )جان را (آنرا  شود   ميمشك آب جاري    
    .دهند ميقرار عطرها در يك چشم به هم زدن  آنرا از دستش گرفته و در آن كفن و آن 

ن مشكي كه روي زمين وجود      شود مانند خوشبوتري   مي خارج   بويي از آن كفن   
 عبـورش   جمعـي از فرشـتگان آسـمان      برند و از كنار هيچ       مي پس او را باال      ،دارد

گويند فالن پـسر     مي از آن كيست ؟      پاك اين روح    :پرسند ميدهند مگر اينكه     مين
بـه آسـمان دنيـا    او را  تـا   .نامگذاري شده بود  كه در دنيا     مي با نيكو ترين اس    ،فالن
 و بـرايش بـاز      نماينـد  مـي براي او طلب گشوده شدن در آسـمان          پس   .دننارس مي
كننـد تـا آسـمان     مي او را همراهي ، مقربان آن آسمان  ،پس در هر آسماني   شود   مي

 بنـده ام را در      پرونـده  :گويد مي پروردگار   .داننرس مي به آسمان هفتم     او را  .بعدي
از آن خلق نمودم و آنها      عليين بنويسيد و او را به زمين باز گردانيد كه من آنها را              

  .گردانم و بار ديگر از زمين خارجشان خواهم نمود ميرا به آن باز 
او را  آيند و    ميگردانند و دو فرشته نزد او        ميكه روح او را به زمين باز         فرمود

 پروردگـارم اهللا عزوجـل      :گويـد  ميگويند خدايت كيست ؟      مي نشانند و به او    مي
 مردي كـه    :گويند مي . دينم اسالم است   :گويد مي؟   دينت چيست    :گويند مي. است

 .رسـول خداسـت   � او محمـد  :گويد ميدر ميان شما برانگيخته شده كيست ؟ 
گويد كه كتاب خدا را خواندم و به او ايمان آوردم            مي از كجا ميداني ؟      :گويند مي

آيـد كـه بنـده ام راسـت          مي پس نداي ندا دهنده اي از آسمان         .و تصديقش كردم  
 و پس از فرش بهشت براي او فرش كنيد و از لباس بهشت به او بپوشـانيد     .گفت

پس از بو و شميم آن به  سـويش          س:  فرمود .دري به سوي بهشت برايش بگشاييد     
  .شود ميقبرش وسيع   ديد چشمشهآيد و به اندز مي

و  .آيـد  مـي  و مردي خوش سيما و خوش لباس و خـوش بـو نـزدش                :فرمود
 اين همان روزي است كه بـه        .كند ميچيزي كه تو را شادمان       مژده باد به     :ميگويد

گويد كه تو كـه هـستي ؟ صـورت تـو هماننـد       مي به او .تو وعده داده شده است    
گويـد مـن عمـل صـالح تـو           مي .صورت كسي است كه با خود خير آورده است        

 تـا بـه سـوي خـانواده و          )دومرتبه(گويد خدايا قيامت را برپا كن        مي پس   .هستم
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   .ي ام بر گردمدارائ
كه در حال بريدن از دنيـا و روي آوردن بـه آخـرت         هنگامي   كافر   ه بند :فرمود

 همراهـشان   شـوند و   مـي است فرشته هاي سياه چهـره اي از آسـمان بـر او وارد               
سپس ملك نشينند  مي پس در فاصله ديد چشم نسبت به او . استپشمينپوششي 

 و  به سـوي خـشم    ي نفس خبيث    نشيند و ميگويد ا    ميالموت آمده و كنار سرش      
 پـس او    .شود مي پس در جسد خود غرق و مخفي         : فرمود .غضب خدا خارج شو   

چنانكه سيخ خاردار  آهنين از ميان پشم خيس خارج          كشند   ميبيرون  با سختي   را  
 جان را گرفت فرشته هاي از دور نشـسته  ، به محض اينكه ملك الموت وشود   مي

دارند تا اينكه آنـرا در آن   ميم به هم زدن نگه ن   آنرا در دست او به اندازه يك چش       
مرداري كـه بـر   و بويي مانند بدترين و كثيف ترين بوي      گذارند   ميپارچه پشمين   

 از كنار هيچ    .برند ميشود و او را باال       مي از آن خارج      است روي زمين يافت شده   
يـث از   ايـن روح خب  :گويند ميدهند مگر اينكه     مي عبورش ن  فرشته ها دسته اي از    
گويند فالني پسر فالني  با  بدترين  اسم هايي  كه در دنيا  ناميده              ميآن كيست ؟    

 .شود ميباز ن برايش نمايند ولي در  مي )درهاي آسمان دنيا(شده است  و طلب باز شدن 
9�� �  سوره اعراف40آيه  �سپس پيامبر G<4� �� tS84�
 o
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 ¥9� a7n F5O� � � � � �� �� � � � ��� � �� ��� � � � + +� * � � �� � درهـاى آسـمان را     ( �.�
مگر آنكـه شـتر در سـوراخ سـوزن          شوند   مين بهشت   واردگشايند و    برايشان نمى 

 خداونـد  . را قرائـت كـرد  ).دهـيم  داخل شود و بدينـسان بزهكـاران را كيفـر مـى           
و  ١. زمـين   پـايينترين طبقـه     در ، ثبت كنيد   اعمالش را در سجين    دهپرون :فرمايد مي

��'�4 � : را قرائـت كـرد     سوره حـج  21سپس آيه    .شود ميروحش به سختي پرت      �

                                                 
در اينجا جا دارد به موضوعي اشاره شود كه شيخ عيدالمجيد الزنداني در نواري آنرا مطرح كـرده انـد و موضـوع                       .  1

اي از دانشمندان روسي كه در حال حفر زمين در اعماق بسيار پايين بوده اند ناگهان بـا صـداهاي       اين است كه عده     
آنها نمونه هايي از اين صدا هـا  .  و ناله ميليونها انسان شبيه است شوند كه به صداي ضجه و فرياد عجيبي رو برو مي

ايشان معتقدند كه ارض سفلي يا همـان  . اده استمذكور قرار د را ضبط كرده اند كه شيخ عبدالمجيد نيز آنرا در نوار
 . پايينترين طبقه زمين، درون زمين بوده و ارواح كفار در آن قرار دارد

 .)"بريم   از وضع جهنميان به خدا پناه مي"نعوذ بااهللا من حال اهل النار (
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ا شرك ورزد چنان است كـه گـويى از آسـمان فـرو افتـاده و                 هر كس به خد   (

 سـپس  ).اند يا باد او را به جـايى دور افكنـده اسـت             او را ربوده  ] شكارى[مرغان  
 و  نـشانند  مياو را    نزدش آمده و     فرشتهروحش به جسدش بازگردانده شده و دو        

دينـت   :گوينـد  مـي  .دانـم  مـي هـا ن  ...  ها :گويد مي خدايت كيست؟  :گويند ميبه او   
مردي كه در ميان شما مبعوث اين  :گويند مي . دانميها نم ... ها :گويد ميچيست ؟   

زند كه  ميپس ندا دهنده اي از آسمان ندا    .دانم ميها ن ... ها :گويد مي ؟   كيستشد  
 پس از فرش آتش براي او فرش كنيد و از لباس آتشين بر او               .بنده ام دروغ گفت   

كه (پس گرما و حرارت شديد       .ويش بگشاييد  دري به سوي آتش به ر      بپوشانيد و 
به شود   مي و قبرش بر او تنگ       .آيد مي سويش    به )شود مياز سوراخ مو وارد بدن      

 و مردي كريه صورت با لباس بد بو و  روند ميگونه اي كه پهلوهايش در هم فرو        
  ايـن  .كنـد  ميبد حال  مژده باد به آنچه  كه  تو را      :گويد ميآيد و    ميكثيف نزدش   

   .بودهمان روزي است كه به تو وعده  داده شده 
همانند صورت كسي است كه با خـود        تت  صوركه   تو كيستي ؟     :گويد ميپس  

 گويد خدايا  قيامت را     مي . من  عمل  خبيث  تو هستم        :گويد مي .شر آورده  است   
  ) .برپا مكن

 پس شخصي كور و كـر و الل بـر      ( : كه  است  احمد آمده  ي از امام  ايضا در لفظ  
شود كه چوبدستي فلزي كوچكي بدست دارد كه اگر با آن بـه كـوه        مياو گمارده   

زند كـه تبـديل بـه خـاك          مي و با آن ضربه اي به او         .گردد ميبزند مبدل به خاك     
 ديگري بـه او     ه پس ضرب  .گرداند مي سپس خدا او را به صورت اولش بر          .شود مي
ي زمين اسـت بجـز جـن و    كشد كه هر چه بر رو ميزند كه فرياد و ضجه اي       مي

 پس  دري  از آتش  به رويـش  گـشوده            ( :گويد مي و  براء       ).شنوند ميانس آنرا   
 ).گردد ميشود  و جايگاهي  از آتش برايش آماده  مي

بينما نحن مـع رسـول اهللا إذا        ( :دوباره در المسند از براء روايت شده كه گفت        
 قبر يحفرونـه ففـزع رسـول اهللا         أبصرا بجماعة فقال على ما اجتمع هؤالءقيل على       
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فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتي انتهي الي القبر فجثي على ركبتيه فاستقبلته من 
بين يديه ألنظر مايصنع فبكى حتي بل الثري من دموعه ثـم أقبـل علينـا فقـال أي                 

 بـوديم ناگهـان     �كه بـا رسـول خـدا      هنگامي  ( ١)إخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا    
 : آنان براي چه جمع شده اند ؟ گفتند:ه جماعتي افتاد و فرمود چشمش ب�پيامبر

 و به سـرعت از يـارانش        ترسيد �پس رسول خدا     .باشند ميمشغول حفر قبري    
 روبرويش رفتم تا ن و م. سپس روي دو زانويش نشست.جلو افتاد تا به قبر رسيد

ود كند ؟ او به حدي گريست كه  اشـكهايش  خـاك را  خـيس  نمـ                    ميببينم چه   
   ). برادرانم براي چنين روزي آماده باشيد اي:رو  كرد و فرمودبه  ما سپس 

خرج الينا رسول اهللا يومـا   (: كه گفت استدر المسند در حديثي از بريده آمده   
فنادى ثالث مرات يا أيها الناس أتدرون ما مثلى ومثلكم فقالوا اهللا ورسـوله أعلـم                

عدوا يأتيهم فبعثوا رجال يتراءى لهم فابصر       فقال إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا        
العدو فاقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فاهوي بثوبـه أيهـا       

  نزد ما آمد و سه بـار � روزي پيامبر( ٢)الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثالث مرات     
رسـولش  ل من و شما چگونه است ؟ گفتند خدا و دانيد مث مي اي مردم آيا     :فرمود

 دشمنان خوف   است كه از حمله ي     ميو شما همانند قو    مثل من    : فرمود .آگاه ترند 
 او دشـمن را ديـده و بـر          .كنند كه نگهباني دهد    مي سپس مردي را انتخاب      .دارند

ترسـد  كـه  قبـل از انـذار و آگـاهي  قـومش        ميگردد  تا  آنان را  بيم دهد و    مي
 ،به سويتان آمـده    :اي مردم  :رده و فرمود  لباسش را رها ك    سپس   .دشمن او را بيابد   

  ) . تكرار كردندسه بار
قال رسول اهللا أري ماالترون وأسمع  (: كه استدر المسند از ابوذر روايت شده

ماال تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربـع أصـابع اال وعليـه              
بكيتم كثيرا وما تلذذتم    ملك يسبح اهللا ساجدا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ول          

                                                 
 4/294احمد  1
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 � پيـامبر  ( ١)بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجاورن الى اهللا تعـالى          
شـنوم كـه شـما       مـي بينيـد و چيزهـايي       مـي بينم كه شما ن    ميي  ي من چيزها  :فرمود

 جاي چهار انگشت    .زند و شايسته است كه بانگ زند       مي آسمان بانگ    .شنويد مين
اگـر  . اينكه در آنجا مالئكه اي در حـال سـجده اسـت           شود مگر    ميدر آن يافت ن   
 و از زنـان     .گريستيد ميخنديد و بسيار     ميدانستيد كمتر    ميدانستم   ميآنچه را من    

جـستيد و بـر بلنـدي هـا  رفتـه و بـه درگـاه خـدا التمـاس                 ميدر بسترها لذت ن   
  ).نموديد مي

  . شد ميكه بريده  بودم ميدرختي  به  خدا سوگند دوست داشتم :گويد مي ابوذر  
خرجنا مع رسول اهللا الى سعد بـن         (: در المسند از جابر روايت شده كه گفت       

معاذ حين توفى فلما صلى عليه رسول اهللا ووضع فـي قبـره وسـوى عليـه سـبح                   
رسول اهللا فسبحنا طويال ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول اهللا لما سـبحت ثـم كبـرت                  

 � بـا پيـامبر    ( ٢)ح قبره حتى فـرج اهللا عنـه       فقال لقد تضايق على هذا العبد الصال      
 بـر او نمـاز   �كه پيامبرهنگامي  . سعد ابن معاذ بيرون رفتيم   )جهت تشيع جنازه  (

 تـسبيح   �پيـامبر  ،و خاك بر او ريختـه شـد       خواند و او در قبرش قرار داده شد         
مـدت   تسبيح گفتيم و سپس تكبيـر گفـت و مـا نيـز          مدت طوالني گفت و ما نيز     

 چرا تسبيح گفتـي و سـپس         � پس گفته شد اي رسول خدا      . گفتيم  تكبير طوالني
 تـا اينكـه     صالح بـر او تنـگ  گـشت            هقبر اين  بند   حقيقتا   :فرمودتكبير  گفتي ؟     

  ٣) .خداوند آنرا برايش گشايش داد
 �در صحيح بخاري از ابوسعيد روايت شـده اسـت كـه گفـت رسـول خـدا        

 قالـت  صالحة كانت فان أعناقهم لىع الرجال واحتملها الجنازة وضعت إذا( :فرمود
 صوتها يسمع بها تذهبون أين ياويلها قالت صالحة غير كانت وان  قدموني قدموني

                                                 
 2414 و ترمذي 5/173احمد  1

 377 و 3/360احمد  2

 )محقق. (ي از راويان اين حديث در ثقه بودن جاي حرف دارديك 3



58  ضعف ايمان و درمان آن 

وقتـي جنـازه قـرار داده شـد و          ( ١)لصعق االنسان سمعها ولو االنسان اال شىء كل
 مرا  ، مرا پيش ببريد   :گويد ميمردم آنرا بر گردن خود حمل كردند اگر صالح باشد           

بريـد؟ و    مـي گويـد واي بـر او، او را كجـا            مـي و اگر نا صالح باشـد       . دپيش ببري 
 كه اگر انسان آنرا بـشنود بـي گمـان غـش             ،شنوند مگر انسان   ميصدايش را همه    

 و در مسند امام احمد از ابو امامه روايـت شـده كـه           .)شود ميكند و بي هوش      مي
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شـود و گرمـايش     ميد به اندازه ي يك ميل نزديك        ي روز قيامت خورش    (٢)
جوشـند و هـر كـس بـه          ميسرها از گرماي آن مانند ديگ       . شود ميچندين برابر   

آنها  بعضي از ،دنشو ميتا كعبين غرق عرق برخي . كند مياندازه ي گناهانش عرق 
  .) شوند مي غرق عرق ،تا ساق پايشان و بعضي تا وسط بدنشان و بعضي تا دهانشان

 :ودكند كـه فرمـ   مي روايت � است كه ابن عباس از رسول خدا   آمده و در آن  
ـ قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن         ( مع متـى يـؤمر   تى جبهتـه يـس   وحن

  ٣)فينفخ فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل على اهللا توكلنا             
و  چگونه راحت باشم در حالي كه صاحب شيپور آنـرا بـر دهـن گرفتـه اسـت؟       (

 پس اصـحابش  .شود ميدميدن امر  پيشاني خود را چرخانده تا بشنود چه موقع به          
ما  ،خدا ما را كافيست و او خوب وكيلي است         :چه بگوييم؟ فرمود بگوييد    :گفتند

  ).بر خدا توكل نموديم
مـن تعظـم فـي       (:اسـت روايت شده   به صورت مرفوع     از ابن عمر   المسند در

كـسي كـه در درون خـود         ( ٤)نفسه أو اختال في مشيته لقى اهللا وهو عليه غضبان         

                                                 
 1251 بخاري 1

 5/254 احمد 2
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 در حـالي خـدا را مالقـات         تكبر ورزد د  يا در راه رفتن خود        ناس  بزرگي ك   احس
  ) .خواهد كرد كه بر او غضبناك است

ان (:  فرمـود  � است كه گفـت پيـامبر       شده در صحيحين از ابن عباس روايت     
همانا صورتكـشان در  ( ١) ويقال لهم احيوا ما خلقتم   القيامةالمصورين يعذبون يوم    

  ) .ديد زنده كنيشود آنچه را كشيده ا مي بدانان گفته روز قيامت تعذيب شده و
 إن (: فرمـود  � در صحيحين از ابن عباس روايت شـده كـه رسـول خـدا              باز

 أهل فمن الجنة أهل من كان إن والعشى الغداة من مقعده عليه عرض مات إذا أحدكم

 و عـز  اهللا يبعثك حتي مقعدك هذا فيقال النار أهل فمن النار أهل من كان وإن الجنة

كه يكي از شما بميرد جايگاه او صبحگاه و شامگاه به           هنگامي    (٢)القيامة يوم جل
 اهـل بهـشت   ]ش جـاي جايگاه[ اگر اهل بهشت باشد پس .شود مياو نشان داده    

 بـه او گفتـه   . اهـل آتـش اسـت   ] ش جـاي جايگاه [است و اگر اهل آتش باشد 
در روز قيامـت بـر انگيختـه    شود اين جايگاه توست تا زمانيكه خداوند تـو را        مي

  ).گرداند

إذا صـار أهـل الجنـة       ( :ودم فر �ايضاً در صحيحين از او آمده است كه پيامبر        
في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتي يوقف بين الجنة والنار ثـم يـذبح       
ثم ينادى مناد يا أهل الجنة خلود وال موت ويا أهل النار خلـود وال مـوت فيـزداد              

كه اهـل   هنگامي   (٣)نة فرحا الي فرحهم ويزداد أهل النار حزنا الي حزنهم         أهل الج 
شـود و    مـي  مـرگ آورده     ، وارد بهشت شدند و جهنميان وارد جهنم شدند        تبهش

 سپس نـدا دهنـده اي   .شود ميشود و سپس ذبح  ميبين بهشت و دوزخ قرار داده      
و  در كار نيـست  جاويداني است و مرگي     )از اين به بعد   (، اي اهل بهشت   :گويد مي

 پـس بـر     .جاويداني است و مرگي در كـار نيـست        ) از اين به بعد    (،اي اهل آتش  
  ).د گردميشود و بر اندوه جهنميان نيز افزوده  ميخوشحالي بهشتيان افزوده 
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 و هـر  .باشـد و از او گرفتـه شـود   بوده است كه دنيا و هر چه بر آن است مال او            
 ترك كند شايسته است كـه خداونـد طينـه           به دليل مستي  كس نمازي را چهار بار    
 :فرمـود  ؟  گفته شد اي رسول خدا طينـه الخبـال چيـست           .الخبال را به او بنوشاند    

روايت به صورت مرفوع    از ابن عمر    و ايضا در آن       ) .عصاره و خونابه اهل جهنم    
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 او را قبـول   هر كس يكبـار شـراب بخـورد خداونـد نمـاز چهـل روز                (٢)
 اگر دوباره اين كـار را       .پذيرد ميپس اگر توبه كند خداوند توبه ي او را          . كند مين

 پس اگر توبه كند خداونـد    .كند ميانجام دهد خداوند نماز چهل روز او را قبول ن         
 اگـر دوبـاره    :دانم در مرتبه ي سوم يـا چهـارم گفـت           مين. پذيرد ميتوبه ي او را     

ه ينـ همـان ط  [ه خداوند در روز قيامـت ردغـه الخبـال           تكرار كند شايسته است ك    
  ). را به او بنوشاند]الخبال يا عصاره ي اهل جهنم 
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ت  او را بـه هالكـ       تـا  شوند مي ر شخص جمع  بزيرا اين گناهان     ،بپرهيزيدگناهان  
 . در صـحرائي فـرود آينـد     كه ميمانند قو  :الي زد  برايشان مث  �و پيامبر  .رسانند مي

را آورد  تا انبـوهي    مي هر فرد رفته و چوبي با خود پس كار آن قوم شروع شد و     
  ) . پس پختند آنچه را در آن انداختند،افروختند و آتشي بر جمع آوري كردند
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 پلي بر جهنم بـسته      : فرمود � پيامبر ) 8(١ ,
و در آن روز دعـاي     گـذرم    مـي آن  بر   كسي خواهم بود كه      ينشده است و من اول    

 و در آن قالبهـايي      . خواهـد بـود    ، خدايا سالم گـردان    ،خدايا سالم گردان  ،پيامبران
وجود دارد كه انسانها را با توجه به كردارشان         ) درختي خاردار (خار سعدان   مانند  

شوند و بعضي از آنـان       مي پس بعضي از آنان بوسيله كردار بدشان نابود          ،ربايد مي
تـا اينكـه خداونـد       .يابنـد  مـي گيرند تا نهايتا نجـات       ميو خيزان بر آن قرار      افتان  

 واهد هر كه از بندگان را كه اراده   خ ميرساند و    ميقضاوت بين بندگان را به پايان       
 . از آتش بيـرون آورد     -  از ميان كساني كه شهادتين گفته اند       - رحم بر او را دارد    

 عالمت اثر سجده شان     بارون آورند و آنان را      كند كه آنان را بي     مي را امر    فرشتگان
 زيرا خداوند سوزاندن اثر سجده هاي فرزندان آدم را بر آتـش حـرام               .شناسند مي

 و بـر آنـان   زغال شده انـد   كند در حالي كه      ميپس آنان را خارج     ٢ گردانيده است 
 اي كـه و مانند روئيدن دانه شود   ميشود ريخته    ميكه به آن آب حيات گفته       آبي    

  ) .رويند ميسيل با خود آورده است از نو 
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62  ضعف ايمان و درمان آن 
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اولـين كـساني كـه در روز قيامـت در موردشـان              :فرمايـد  مي �شنيدم كه پيامبر  
شود و نعمتهايش    مي پس آورده    ،مردي كه شهيد شده    :شود سه نفرند   ميقضاوت  
شود در راه بدسـت آوردن آن        ميگفته  شناسد ؛ پس     ميشناسانند و او     ميرا به او    

 دروغ گفتـي  فرمايـد  مـي  .گويد در راه تو جنگيدم تا كشته شدم ميچه كرده اي ؟    
شود  ميپس امر    .بلكه جنگيدي تا گفته شود كه او داراي جرأت است و گفته شد            

 و مردي كه علم فرا گرفتـه و  .شود مي انداخته در آتش و شده بر رويش كشيده   تا
شود و نعمتهـايش     مي پس آورده    .گران نيز آموخته و قرآن خوانده است      آنرا به دي  
شود در راه بدسـت آوردن آن        ميشناسد ؛ پس گفته      ميشناسانند و او     ميرا به او    

در راه تو علم آمـوختم و بـه ديگـران يـاد دادم و قـرآن                  :گويد ميچه كرده اي ؟     
گفته شـود او عـالم اسـت و    بلكه آنرا آموختي تا      .دروغ گفتي : فرمايد مي .مدخوان

شود   پس امر مي  گفته شد و قرآن خواندي تا گفته شود او قاري است و گفته شد               
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63    رابطه دعا با قدر الهي / دومفصل 

و مردي كـه خداونـد بـر او          .شود   در آتش انداخته مي    و شده بر رويش كشيده     تا
شـود و    مـي  پـس آورده     انواع مال و دارايي عطا كـرده اسـت        به او   فراخي داده و    

شود در راه بدسـت      ميشناسد ؛ پس گفته      ميانند و او    شناس مينعمتهايش را به او     
هيچ راهي نبود كه تو دوست بداري در آن راه           :گويد ميآوردن آن چه كرده اي ؟       

بلكه اين كـار     ،دروغ گفتي  :فرمايد مي .انفاق كنم مگر آنكه در آن راه انفاق نمودم        
 تـا شود    مر مي پس ا  .را كردي تا بگويند او بخشنده و جواد است و اين  گفته شد             

و در لفظي ديگر آمده اين سـه         .شود   در آتش انداخته مي    و شدهبر رويش كشيده    
  ).سوزاند ميرا   خدا  هستند  كه آتش قيامت آنانخلقنفر اولين  

 ،همچنانكه بهترين مردم پيامبراننـد    : گويد ميشنيدم كه شيخ االسالم ابن تيميه       
دهنـد و ادعـا      مـي مانند آنان نـشان      هستند كه خود را      يبدترين مردم دروغ گويان   

و بهترين مردم بعد از آنان علمـا، شـهدا و            .كنند كه از آنانند ولي چنين نيستند       مي
باشند و بدترين مردم كساني هستند كه خود را به آنان  ميصدقه دهندگان مخلص 

  .دباشن مي از آنان نباشند در حالي كه مينمود شود مانند آنها گردانند تا وا ميشبيه 
مـن   (: فرمـود � اسـت كـه پيـامبر   روايت شدهبوهريره ادر صحيح بخاري از    

كانت عنده ألخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليـستحلها منـه قبـل أن يؤخـذ                  
وليس عنده دينار وال درهم فان كانت له حسنات أخذ من حـسناته فاعطيهـا هـذا                 

بر مال   ميهر كس ظل    (١)واال أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار          
و ناموس برادرش نزد اوست آنرا بدو پس دهد و حالليـت بطلبـد قبـل از آنكـه                   

كـه اگـر حـسناتي داشـته باشـد از        .در نزدش نمانـد    ميگرفتار آيد و دينار و دره     
 گرفته شده    مظلوم شود و اال از سيئات     ميداده  ) مظلوم(حسناتش گرفته شده و به      

  ) .شود مي آتش انداخته پس درس شود ميو بر او افزوده 
 � در صحيحين از ابو هريره روايت شـده اسـت كـه گفـت رسـول خـدا           نيز
 قـالوا  جهنم نار من جزأ سبعين من واحد جزء آدم بنوا توقد التي هذه ناركم (:فرمود
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64  ضعف ايمان و درمان آن 

 ١)حرها مثل كلهن جزأ وستين بتسعة عليها فضلت قد فانها قال الكافية كانت ان واهللا

كنند يك قسمت از هفتـاد قـسمت آتـش جهـنم           مي روشن   اين آتشي كه انسانها   (
همانا به اين    :فرمود.  كافي بود  ]براي عذاب [ همين نيز    ، قسم به خدا   :گفتند. است

 گرمـاي  آتش شصت و نه قسمت اضافه شده است كه هر قسمت گرمايش ماننـد           
   ). است]اين آتش[

 التشرك باهللا   أوصاني رسول اهللا فقال    (:در المسند از معاذ روايت شد كه گفت       
شيئا وان قتلت أو حرقت والتعقن والديك وان أمراك ان تخرج من مالك وأهلك              
والتتركن صلوة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلوة مكتوبة متعمدا فقد برئـت منـه               
ذمة اهللا والتشرب خمرا فانه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فان المعصية تحل             

  نورز اگـر    ك شر وند به خدا  :يه نمود و فرمود   به من توص   � پيامبر   ( ٢)سخط اهللا 
اگر چه تو را امر كنند كه       پدر و مادرت را آزار مده        و   .چه كشته يا سوزانده شوي    

از خانواده و مال خود خارج شوي و نمازهاي مكتوب را تـرك مكـن زيـرا اگـر                   
 و شـراب  ،شـوي  مـي  خداوند خـارج   اً ترك نمودي از ذمه    د مكتوب را عم   نمازي

 فاحشه هاست  و از گناه  بپـر هيـز  كـه گنـاه تـو را                    ب رأس همه  رامنوش كه ش  
  ) .كند مي  غضب خدا هشايست

احاديث در اين باب زياد است و شايسته نيست كسي كـه صـالح خـويش را                
ناه بيافكند و رجاء و حسن     كنار آن بگذرد و خود را در گ        خواهد كوركورانه از   مي

.ستاويز قرار دهدظن را بهانه و د
زيـرا  از خدا بترس و به او گستاخ و مغرور مـشو            : گويد ميوفاء بن عقيل    ابوال

كند و به خاطر سر سوزني شراب حـد   ميكه او دست را در مقابل سه درهم قطع        
ده است و جبه اي     نمو در آتش داخل     ، گربه اي  ]اذيت[زند و زني را به خاطر        مي

پوشـانده اسـت در   ، ال غنيمـت دزديـده   از آتش را بر كسي كه آن جبه را از امـو         
 و امام احمد از طارق بن شهاب به صورت مرفوع    . شهادت مرده است   احالي كه ب  
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 µ �Z }� خاطر مگسي وارد بهشت      مردي به   (١)\
 گفتنـد چگونـه اي رسـول خـدا؟     .شد و مردي به خاطر مگسي وارد جهـنم شـد     

گذشتند كه آن قوم بتي داشتند كـه كـسي از كنـار آن               مي دو مرد از كنار قو     :فرمود
 بـه يكـي از آن دو مـرد     .كـرد  ميگذشت مگر اينكه چيزي را براي آن قرباني          مين

 قرباني كن حتـي اگـر مگـسي    : به او گفتند .ارم چيزي ند  : گفت . قرباني كن  :گفتند
 به ديگـري  . او را رها كردند و وارد جهنم شد    .پس او مگسي را قرباني كرد     . باشد

 .كـنم  مـي  من چيزي را براي احدي غير از خدا قربـاني ن           : گفت .گفتند قرباني كن  
 و ايـن يـك كلمـه كـه انـسان بـه زبـان                .پس گردنش را زدند و وارد بهشت شد       

  .) مغربتااندازد به فاصله ي بين مشرق  مياو را در آتش آورد  مي
إذا  (: فرمـود  �امام احمد در المسند از عقبه ابن عامر روايت كرده كه پيـامبر            

رأيت اهللا عز و جل يعطي العبـد مـن الـدنيا علـى معاصـيه مـا يحـب فانمـا هـو                     
هـد و آن  د ميد به بنده اي در دنيا نعمت فراوان     ناواگر ديدي كه خد    ( ٢)استدراج

 بدان آن استدراج است سپس      ،فرد مرتكب گناهي است كه خدا آنرا خوش ندارد        
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را بر آنان گشوديم تا هنگامى      ] از نعمتها [بودند فراموش كردند درهاى هر چيزى       

آنـان را گـرفتيم و   ] گريبـان [ ناگهـان    ،كه به آنچه داده شده بودند شـاد گرديدنـد         
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66  ضعف ايمان و درمان آن 

  ). را تالوت كرد)يكباره نوميد شدند
 گناه هستي ولي خداوند پيـاپي       بعضي از سلف گفته اند اگر ديدي كه در حال         

  در سوره زخرف    و خداوند  .زيرا اين استدراج است    ،افزايد بترس  ميو  تبر نعمت   
   :فرمايد مي
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ورزيدند سقفها و نردبانهايى از نقـره        رحمان كفر مى  ] خداى[هاى آنان كه به      خانه
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�'�� /0 K�" � �b&�� �'�D� �10 di71
 �' 
�: ��8��
� � � � � � � � � � �� � �� * � + � � � J � �� � � �� � � � � � � �  )15(   i71
 �' 
�: �'��� �� � �� +� � 0<"� d� � � � �
 ���m� /0 K�" � ��W0 � 9$� � � * � �� � � �� � �� � � � � )16( i+    17-15 فجر�)17...(�

ما انسان همين كه پروردگارش او را بيازمايد و براي ايـن كـار او را بزرگـي               ا(
 پروردگـارم مـرا بزرگـوار و گرامـي و     : خواهـد گفـت   ،ببخشد و بدو نعمت دهد    
 اما زمـاني كـه پروردگـارش او را بيازمايـد و              و   )15( !محترم و مكرم ديده است    

 پروردگـارم مراخـوار و   : خواهد گفت،براي اين كار روزي او را تنگ و كم نمايد       
  ))17..(.) چنين نيست ( ! هرگز!هرگز )16(زبون داشته است 

 يعني چنين نيست كه هر كسي را نعمت دهم و رزقـش را افـزون كـنم او را                   
ت كه كسي را كه دچار بال كنم يـا از رزقـش بكـاهم    و چنين نيستكريم نموده ام  

كنم و اين ديگـري را بـا         ميبه او اهانت نمايم بلكه آن يكي را با نعمت دچار بال             
     .كنم ميبال تكريم 
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إن اهللا يعطي الدنيا من يحب ( : فرمود�آمده كه رسول خدا  ١در جامع ترمذي  
 دنيـا را بـه كـساني كـه       خداونـد () ومن ال يحب وال يعطي االيمان إال من يحـب         

كـساني كـه    كند، ولي ايمان را  فقط  بـه      ميدوست دارد و يا دوست ندارد  عطا           
  ) .فرمايد ميدوست دارد عطا 

 نعمـت در اسـتدراج      هه به وسـيل    چه بسيار كساني ك    : سلف گفته اند   بعضي از 
دانند و چـه بـسيار كـساني كـه خداونـد گنـاه آنـان را                 ميگيرند و خود ن    ميقرار  

نا و  دانند و چه بسيار كساني كه با ث        ميكند و خود ن    ميشانده و بدان مغرورشان     پو
  .ستايش مردم در ابتال قرار گرفته اند و خود بي خبرند

  
 در خصوص مغروران و فريفته شدگان

آخـرت   را بر  دنيا فريفته دنيا گشته و     هستند كه   كساني فريفته شده ترين مردم   
گويند كـه دنيـا نقـد اسـت وآخـرت نـسيه              مينهاحتي بعضي ازآ   .ترجيح داده اند  

  .است از نسيه سود مندتر نقد باشد و مي
  لذات دنيا قطعي ويقيني است اما در لـذات آخـرت شـك و              :گويد ميديگري  

  . كند ميشبهه رها ن عاقل يقين را به خاطر شك و و شبهه وجود دارد
ايـان ازاينـان    زيينات اوسـت وچهارپ   بزرگترين حيله هاي شيطان وت     اين از و    

ند چيزي كه احتمـال دارد بـه او ضـرري برسـا            از زيرا حيوان اگر   اقلترندبسيار ع 
 ولي اينان باوجود شك بـه خـود        .نكه اورا بزني  رود ولو آ   ميبترسد به طرف آن ن    

  .را به هالكت بكشانند دهند خود ميحق 
  :گويند نقد از نسيه بهتر است ميدر مورد اين سخن كه  اما

بهتـر   نسيه با هم برابرباشند معلـوم اسـت كـه نقـد          و ت اگرنقد جواب اين اس  
معلوم است كه  تراز نقد باشدتفاوت باشند ونسيه بيشتر وارزشمند     لكن اگرم  .است

  .نسيه بهتر است
كـه   اسـت   نقـل  از مستورد بن شداد    چنانكه درمسند امام احمد وترمذي آمده     

                                                 
 .  موجود است279بخاري  ادب المنفرداين حديث در جامع ترمذي نيست ولي در . 1
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دخل أحدكم أصـبعه فـي الـيم        قال رسول اهللا ما الدنيا في اآلخرة اال كما ي          (:گفت
لش ماننـد آن اسـت   اث دنيا در مقابل آخرت م  : فرمود � پيامبر ( ١)فلينظر بم يرجع  

كه كسي از شما انگشتش را در آب دريا فرو برد سپس بنگرد كـه هنگـام بيـرون                   
  )  دارد؟)آب (آوردن چقدر با خود

ي بزرگ  و حماقت   بر چنين نسيه اي ناشي از جهلي فراوان         اين نقد  پس انتخاب 
نسبت عمر انسان بـه آخـرت چقـدر          ،به آخرت است    نسبت دنيا   اين اگر واست  
  است؟

در مدت زماني اندك واز انتخاب دنياي گذران  پس كدام يك عاقالنه تراست؟
ترك شئ كوچك وبي ارزش وتمام شدني به  يا آخرت؟ در ميير دائدست دادن خ 

  يان است؟و بي پا خاطر دست يابي به چيزي كه ارزشش بي شمار
مشتبه رهـا     مشكوك و  شئ سخن كه چيزي يقيني را به خاطر      در مورد اين     اما

شودآيا در وعده الهي وصـدق رسـالت پيـامبران او شـك              ميبه او گفته     !.كنم مين
پس اگر بـه آن ايمـان داري عمـل تـوچيزي جزتـرك               داري يا بدان ايمان داري؟    

  .ميشگي نيست به خاطر چيزي بديهي وقطعي وه،چيزي منقطع وفاني
اراده و   وجـود و قـدرت و       به نشانه هاي خدا كه بـر       ،آن شك داري   در اگر و

مراجعه كن تا برايت روشـن گـردد كـه آنچـه پيـامبران               داللت دارد  وحدانيت او 
آورده اند حقيقتي است كه درآن شكي وجود ندارد وخالق اين عـالم وپروردگـار               

چيـزي  امـر او  يامبرانش بر خالف زمين مقدس ومنزه است از اينكه پ      و آسمان ها 
  .از اوخبر دهند

هر كس چيزي غير از اين را به او نـسبت دهـد بـه او تـوهين نمـوده و او را                       
 زيـرا نـزد هـر       .بوبيت و مالكيت او را انكار نمـوده اسـت         رتكذيب كرده است و     

نـاتوان  ،   ]جهان[داشته باشد محال است كه مالك حقيقي         ميكسي كه فطرت سال   
 چيزي را نداند و يا نشنود و يا نبيند و صحبت نكند و امر نكنـد و                  ،اشديا نادان ب  

هر كه را بخواهـد عزيـز نگردانـد و    . نهي ننمايد و ثواب عطا نكند و عقاب ندهد  
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هر كه را بخواهد ذليل ننمايد و پيامبرانش را به اطراف ملكش نفرستد و به وضع                
  .بندگانش توجه نكند و آنها را رها كند

شـود و    مـي  حتي در مورد پادشاهان بشري نيز توهين محـسوب           اين توصيف 
ست، پس چگونه نسبت دادن آن به مالك حقيقي جايز اسـت؟ و اگـر               اشايست  نا

رسد به احوال خود     ميانسان از زماني كه نطفه است تا زماني كه به كمال و رشد              
را شود كه كسي كه اين همه به او توجه نموده و او              ميدقت كند برايش مشخص     

از اين اوضاع انتقال داده و هر مرحله او را تغيير داده است شايسته نيـست كـه او     
و به او امر و نهي نكند و حقوقش را به او نشناساند و ثواب و عقابش         را رها كند    

بينـد و يـا      مـي رسد كه آنچه     ميو اگر انسان درست تامل كند به اين نتيجه          . نكند
و دليل است بر اينكه قـرآن       كند   مي معاد داللت    بيند همه بر توحيد و نبوت و       مين

چگـو نگـي ايـن اسـتدالل را توضـيح      ) ايمان القـرآن ( و در كتاب     .كالم خداست 
����u4.� S41 �8�� i  � :فرمايد ميكه قرآن    ، آنجا ايم داده � �� �� � � � � � � �  )38(   ��u4.� � �4'�� � � � �� � � 

 )39(   ��� K�E0 K�"� ��: +� �  � � � � �� �  و    )38(  !بينيـد   خورم به آنچه مـي      سوگند مي ( �)40(  �
 )قرآن از سوي خدا آمده اسـت و       ( اين     )39(  !بينيد  خورم به آنچه نمي     سوگند مي 

  38 – 40حاقه   ))شود تبليغ مي( پيغمبر بزرگواري )زبان( از )كه(گفتاري است 
���8 �  : و قسمتي از آن را همراه اين آيه ذكر نموده ايم          � I�� � � � � ���u.� i�� �� � � � � � � � �� 

 . اسـت  )براي شناخت خدا   هاي روشن   نشانه( و در خودِ وجود شما        ()21ذاريات(
  ) بينيد ؟  مگر نمي

 و بـر توحيـد و صـداقت         ،لقشا كه همانا انسان خود دليلي است بر وجود خ        
حـق  [پس روشن شد كه اين شخص كـه          .پيامبران و اثبات صفات كمال خداوند     

 يكي تصديق و يقـين  :غرور گشته است بر دو گمان فريفته و م      راضايع كرده  ]خدا
چگونه تصديقي قطعي و بـدون شـك بـه          :  اگر بگويي  .و ديگري تكذيب و شك    

شود كه عمـل بـا آن مخـالف اسـت ؟ و آيـا در        ميمعاد و بهشت وجهنم حاصل      
طبيعت بشري ممكن است كه انسان در حالي كه بداند فردا جلو پادشاهي حاضر              

و او بـي   كنـد،  مـي دهد يا بهتـرين اكـرام    ميه او را شديد ترين عقوبت     شود ك  مي
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كند و به ياد حضورش جلو پادشاه نباشد و براي آن  خيال و آسوده شب را سپري 
قسم به خدا اين سوالي صحيح است و بـر بـسياري از   : شود ميآماده نشود؟ گفته   

يزهاسـت و ايـن      و اجتماع اين دو از عجيـب تـرين چ          .اين مخلوقات وارد است   
    :مخالفت چند دليل دارد

كنـد   مـي وكسي كه بگويد علم تفـاوت ن       ، ضعف علم وناقص بودن يقين     :يكي
ــاطلترين ســخن هاســت درحــالي كــه ابــراهيم خليــل  ســخنش ازفاســدترين وب

ازپروردگارش خواست كه زنده شدن مردگان را به اونشان دهد درحـالي كـه بـه                
 عينـي بـرايش     آگـاهي  مينانش افزايش يابـد و    اط تا قدرت خداوند برآن آگاه بود،    

 درقلـب وغايـب بـودن آن در        عدم حـضور   ،ضعف علم  همراه   واگر .آشكار شود 
تقاضـاي   و مشغول بودن به آنچه باآن درتضاد اسـت جمـع شـود            اوقات و  بيشتر

طبع وغلبه هوس وچيره شدن شهوت وزينت نفـس وفريـب شـيطان ودورديـدن         
دوست داشتن دنيـا بـرآن اضـافه شـود           لت و وغفوعده خداوند وآرزوي طوالني     

دارد مگرآن كسي كه آسـمانها وزمـين را نگـه            ميچيزي ايمان راثابت نگه ن     ديگر
به اين دليل مردم درايمان وعمل تفـاوت      . آنرا ثابت گرداند   داشته كه نابود نشوند   

جمـع ايـن اسـباب بـه ضـعف            و .رسد ميبه پايينترين ذره ايمان درقلب       دارند تا 
 به همين دليل خداوند اهل صـبرويقين را مـدح           ،گردد ميبر  وضعف صبر  بصيرت

�459 '54�� �F4bw  �  :فرمايد ميفرموده وآنهارا ائمه دين قرار داده است چنانكه         &?�) + �� �� � � � � � � �
 ��5��� �5����1 
���� 
�qL �R ���'D1 ��<\� �� � � �� �� � �� �� �� � �� +� � � � يل اسـرائ   از ميان بني  () 24سجده آيه   ( ��
 بـدان   ،نمودند   مي   راهنمائي )مردمان را (پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما         

  )  .اسرائيل شكيبائي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند گاه كه بني
  

  به خداوط اميد رش

  :الزم است بدانيم كه اگركسي به چيزي رجا دارد سه چيز برايش الزم است
   .به آن اميدوار است  محبت آنچه كه-1 
       .خوف ازدست دادنش-2
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  . تالش در جهت بدست آوردن آن در حد امكان-3
معلـوم اسـت رابطـه او بـه           شخص با سه مورد باال مقـارن نباشـد         يرجا اگر

 وهر كس رجـا     .زيرا رجا چيزيست وآرزو چيزي ديگر     . صورت آرزوست نه رجا   
  خـاطر تـرس از  فتـد وبـه  ا مـي اگرخوف داشت به حركت دارد در خوف است و     

  .كند مييع حركت را سر ،دست دادن
قـال   (: فرمودنـد �جامع ترمذي از ابو هريره روايت شده كه گفت پيـامبر         در

 سـلعة  اهللا غاليـة أال إن  سلعةرسول اهللا من خاف أدلج ومن ادلج بلغ المنزل أال إن           
ز اضـافه  مقـداري از شـب را بـه رو    داشته باشد ترس از خداهركس ( ١)الجنةاهللا  
 .رسـد  مـي هركس شب را به رفتن ادامه دهد به منـزل             و كند ميكند و حركت     مي

  ). بدانيد كه كاالي خدا بهشت است.آگاه باشيد كه كاالي خدا با ارزش وگرانبهاست
را قرار داده    دهند رجا  ميخداوند همچنانكه براي كساني كه عمل صالح انجام         

شـود كـه خـوف       مـي   پـس معلـوم    . است  براي آنان خوف را نيز قرار داده       ،است
  . خوف ورجايي است كه با عمل صالح همراه باشد،ورجاي سودمند

  :فرمايد مي  در سوره مومنونخداوند
���"�g' �Z0 F gG �' �m ��Q�
 �:� +� � � �� �J * � � *� � � � � + � �57� ��45'-� �4Z0 r�4��1 �4m ��Q4�
�� �� � � �� � * � �� � � � �+ 

�58� Z�1 �m ��Q�
�� * � � � � �� +��e� � �� � � � � �� �59�  �4�� F49?� �Z�49�� 
��X �' ���-� ��Q�
�� � � � � � �+ � + � �� ( �� � +� � �� � �
 ��&?
0 �Z0 k:� � � � � * �� � ��60� ��"1�E �� �m� r
_�
 I ��$0�8� C[���� �� � � � � � ��� � � � �� �� �� � � � � � �61� �  

كـه بـه   و كـسانى  ) 57(در حقيقت كسانى كه از بيم پروردگارشان هراسـانند          (
و آنان كه به پروردگارشـان شـرك        ) 58(آورند   هاى پروردگارشان ايمان مى    نشانه
دهنـد در حـالى كـه     مـى ] در راه خدا [و كسانى كه آنچه را دادند       ) 59(آورند   نمى

كه به سوى پروردگارشان بازخواهنـد گـشت        ] دانند و مى [دلهايشان ترسان است    
زند و آنانند كه در انجام آنها سـبقت         ور آنانند كه در كارهاى نيك شتاب مى      ) 60(

  ))61 (.جويند مى
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���Y�DE Y  (: كه  است روايت شده ) ي اهللا عنها  رض(درجامع ترمذي از عايشه     
¢�� ������ �b�
 ��1e� ��Q�
 �m� Y9"� F�M
 dQm �$ T
 K�E0� �4� � K�"� ��

� �� ������ ���<p7�� ��9p�� ��'�p� ��Q�
 ��5��� ¦�<p�
 F51: ��54' ,."7� 
r
_�
 I ��$0�8� C[���(١)  يعنـي   ( آيـه   اين ورد در م  �رسول خدا  از : گفت

نوشـند وزنـا     مـي وگفتم آيا اينان كساني هستند كه شـراب          ، سوال نمودم  )باالآيه  
 بلكه اينان كساني اند كـه       ،نه اي دختر صديق    :فرمودند ؟كنند   ميكنند ودزدي    مي

 .رسند از آنان قبول نـشود     ت ميدهند و  مي صدقه   و خوانند ميگيرند ونماز    ميروزه  
 ايـن  ).كننـد  مـي اينها كساني هستند كه درانجام اعمال خير مـسابقه داده و عجلـه    

   .ابوهريره نيز روايت شده است حديث از
 و ١كنـد  مـي خداوند سعادتمندان را با انجام عمل نيك همـراه خـوف معرفـي             

 و هر كس    .٢نمايد ميمراه امنيت وصف    شقاوتمندان را به ارتكاب اعمال ناپسند ه      
 تامل كند آنانرا در نهايت عمـل و در عـين حـال در               �در احوال اصحاب پيامبر   

احـساس آرامـش وامنيـت       وما كوتاهي وتفريط را بـا      .نهايت خوف خواهد يافت   
  :جمع كرده ايم درحالي كه

دوسـت دارم مـويي در       :گفـت  مـي  �گويد ابوبكر صديق   مياحمد در الزهد    
  . اي مومن باشمي بندهپهلو

 اين همان اسـت     :گفت ميگرفت و  ميزبانش را    ذكر شده است كه او    همچنين  
  .كند ميمهلكات وارد  به گرفتاري هاو كه مرا

 توانيـد گريـه كنيـد،      مـي فرمود گريه كنيـد و اگـر ن        ميكرد و    ميو بسيار گريه    
  .همديگر را به گريه اندازيد

                                                 
 3175ترمذي  1

و آنـان كـه آنچـه را         �)21رعـد    (وَالَّذِينَ َيصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوَصلَ وََيْخشَوْنَ رَبَُّهمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الِحـسَابِ             � .1
 . بيم دارندترسند و از سختى حساب پيوندند و از پروردگارشان مى خدا به پيوستنش فرمان داده مى

مگر ايمن شـديد     �)68اسرا   (أََفأَِمنتُمْ أَن يَْخسِفَ ِبُكمْ جَانِبَ اْلبَرِّ أَوْ يُرِْسلَ عََلْيكُمْ حَاِصبًا ُثمَّ الَ تَجِدُواْ َلُكمْ وَِكيالً               � .2
ود نگاهبـانى  ها بفرستد سپس براى خ از اينكه شما را در كنار خشكى در زمين فرو برد يا بر شما طوفانى از سنگريزه    

 .نيابيد
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ايستاد به خـاطر خـشيت پروردگـار         ميرپا  ايشان هنگامي كه براي اقامه نماز ب      
  .ايستاد ميچون چوبي خشك بي حركت 
دختركم من از مال مسلمين فقط اين عبـا و ايـن      : هنگام فوت به عايشه فرمود    

پس آنها را پـيش عمـر      و اين غالم را دارم      ) ظرف مخصوص شير خوردن   (ظرف  
  .)در بيت المال قرار دهدتا (ابن خطاب ببر 

خوردنـد   ميا سوگند دوست دارم كه درختي بودم كه از آن            به خد  :گفت ميو  
  .شد ميو بريده 
بودم  مي دوست داشتم گياهي     :گفت ميگويد به من رسيده كه ابو بكر         ميقتاده  

  .خوردند ميكه چهار پايان آنرا 

���4 روزي سوره طور را تا آيه      �عمر�� C410 o
Q4$ �:( � * � �� � � � � +  كـه عـذاب     ���7 �

 خواند و شروع به گريستن نمود و آنقدر گريه          ))7(دنى است   ش پروردگارت واقع 
  .كردند مياش شدت يافت كه مريض شد و عيادتش 

ويحك ضع خـدي     (: هنگامي كه در حال مرگ بود به فرزندش گفت         همچنين
 :)على األرض عساه أن يرحمني ثم قال ويل أمي إن لم يغفر اهللا لي ثالثا ثم قـضى     

 سـپس   . به من رحـم كنـد      وند شايد خدا  ، خاك بگذار  گونه هايم را بر    !واي بر تو  
 سـه بـار گفـت و       . اگر خداوند مرا مورد مغفرت قـرار ندهـد         گفت واي بر مادرم   

  .ودفرم رحلتسپس 
روز درخانه    كه چند  دراترسان در نمازشب آيه اي را قرائت فرمود كه چنان او         

  .بردند مريض است ميرفتند وگمان  ميباقي ماند وبه عيادتش 
  .صورتش بر اثر گريه دو خط سياه افتاده بودو بر 

 خداوند بوسيله تـو كـشورهاي بـسياري را گـشود و             :گفت ميابن عباس بدو    
 دوسـت   :گفـت � عمـر  .سرزمينهاي زيادي را فتح كرد و چنان كرد و چنان كرد          

  .داشتم نجات يابم و نه گناهي باشد و نه ثوابي
  .شد ميكرد كه ريشش خيس  ميگذشت آنقدر گريه  مي هنگامي كه بر قبري �عثمان

 .شـوم  مـي  اگر ميان بهشت و جهنم باشم و ندانم به كدام يك امر              :فرمود ميو  



74  ضعف ايمان و درمان آن 

  .شدم مي  خاكسترروم تبديل به  ميدوست داشتم قبل از اينكه بدانم به سوي كدام  يك 
  . و خشيت و گريه ي او� اما عليو 

  .بعيت از هوي و هوس آرزو هاي طوالني و ت: از دو چيز بسيار خوف داشت� علي

�4¦ �� ( :گفت مياو   �4$ <p � B��
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 در مقابل حـق  ،سپارد و تبعيت از هوي مي آخرت را به فراموشي      آرزوي طوالني (
 بدانيد كه دنيا پشت كرده و در حال رفتن است و آخرت در حال آمدن                .ايستد مي

شـيد از فرزنـدان آخـرت    و پس بك .دنيا و آخرت هر كدام فرزنداني دارند      است و   
در كار نيـست    باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد كه امروز روز عمل است و حسابي              

  ).و فردا روز حساب است و عملي در كار نيست
ترسـم ايـن     مـي  سخت ترين چيزي كه در قيامت بر خـود           :گفت ميابو درداء   

دانستي ؟ پس در مقابـل آنچـه كـه           مي اي ابو درداء تو      :است كه به من گفته شود     
ازمـرگ بـا چـه       بعـد  دانـستيد  مي اگر :گفت ميو دانسته اي چگونه عمل كردي ؟     

ــ ــرو چي ــيزي روب ــد وشــرابي  مــياز روي شــهوت ن شــويد غــذايي را م خوردي
 وبـه صـحرا     .شديد تادرسايه آن قرار بگيريـد      مينوشيديد وبه خانه اي وارد ن      مين

كنم كه درختي    مي آرزو   ؛كرديد ميزديد وبرخود گريه     ميرفتيد وبرسينه    ميبيرون  
  ).شد ميشد وسپس خورده  ميبودم كه بريده  مي

شـد و دوسـت داشـتم كـه          مي اي كاش درختي بودم كه بريده        :گفت ميابوذر  
  .شدم مياصال خلق ن

 دوشـم و   مـي  من بزي دارم كه شيرش را      : گفت ،ونفقه اي رابر او عرضه كردند     
مـن از محاسـبه      كنـد و   ميوبنده آزادي كه خدمتكاري     كند   مياالغي كه جابجايم    

  .اينها هم بيم دارم

 أ� واند تا به آيه   خ ميتميم داري شبي سوره جاثيه را       �4n�?
 ��Q4�
 >8n c) � � � � �� � � �+ �
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��b�¸� � � � اند كـه آنـان را       اند پنداشته  آيا كسانى كه مرتكب كارهاى بد شده      (���21 �

بـه طـورى    [اند   دهيم كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده        نى قرار مى  مانند كسا 
 رسـيد و تاصـبح      )كنند زندگى آنها و مرگشان يكسان باشد چه بد داورى مى         ] كه

  .كرد ميكرد و گريه  ميآنرا تكرار 
 ي بودم كه خانوده ام آنرا     قوچ دوست داشتم    :گفت ميبو عبيده عامربن جراح     ا
  ).نوشيدند ميوآنرا كم كم  خوردند ميرا كردند وگوشتم  ميذبح 

 بخـاري  .مـه دهـيم بـه طـول خواهـد انجاميـد         ابراستي اين فصل اگر بـدان اد      
عمالش حبط وباطـل    اكه   درمورد خوف مومن ازاين    :است آورده    بابي درصحيحش

  .داند مين درحالي كه خود شود
كـه  هيچ گاه سـخنم رابـه عملـم عرضـه نكـردم مگراين            :گويد مي  مي ابراهيم تي 

  .ترسيدم كه دروغگوباشم
 رسـيدم و همـه از        خـدا   به سي نفر از اصحاب رسول      :گويد ميابن ابي مليكه    

  . استبر ايمان جبريل و ميكائيلكه او :گفت مينفاق خود بيم داشتند و هيچكس ن
 مگرمـومن و  ترسد مين) خداوند(ازهيچ كس  :گفت ميكنند كه    ميازحسن ذكر 

  .نافقم ايمن نيست مگر او هيچ كس از
 آيا پيامبر نام دهم ميتو را به خدا قسم     :گفت مي به حذيفه    �عمر بن خطاب  

  . و بعد از تو به كسي ديگر جواب نخواهم داد، نه:؟ گفت مرا در بين نام منافقان آورد
 نفـاق مبـرا    از را غيرتـو  اين نيست كه   )حذيفه(منظور :گويد ميشنيدم شيخ ما    

دهـم كـه هركـه ازمـن         مـي ن دم اين اجازه را   دانم بلكه منظوراين است به خو      مين
  .كنم وجوابش رابدهم مبرا را من او نام مرابرد ؟ پيامبر كه آيا پرسيد
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  آفات و ضررهاي عصيان و گناه :سومفصل 
  

برگرديم به آنچه كه مشغول بحث آن بوديم وآن درمـورد دواي دردي بودكـه               
  .ندك ميوآخرتش راتباه  يدا كند دنياانسان ادامه پ بر اگر

ب كـه گنـاه و عـصيان بـه انـسان آسـي            اين است    دانسته شود الزم است   آنچه  
و آسيب گناه به قلب مانند تاثير سم در بدن است رساند و بايد هم چنين باشد    مي

  .با در نظر گرفتن نوع و درجه آن
  ناه و عصيان نباشد ؟و آيا درد و ضرري در دنيا و آخرت وجود دارد كه سبب آن گ

مگر چه چيز پدر و مادرمان را از بهـشت خـارج كـرد ؟ از سـرزمين لـذت و         
و چـه   نعمت و شادي و سرور به سرزمين درد و مـصيبت و انـدوه و نـاراحتي ؟      

چيز ابليس را ازملكوت آسمان  بيرون راند و طرد نمود و لعنت كـرد و ظـاهر و                    
ن صورتها و ناپاكترين آنها قـرار داد  باطنش را مسخ نمود ؟ سيمايش را زشت تري     

و باطنش را از صورتش زشت تر نمود ؟ قرب بـه خـدا را بـه دوري از او مبـدل        
 و بهشت را بر او به جهنم تبـديل نمـود ؟ ايمـانش بـه            ،كرد  و رحمتش را لعنت     

كفر مبدل گرديد و مواالت خدا را به عداوت مبدل ساخت ؟ لباس ايمانش تبديل 
سوق و عصيان شد و از چشم خدا به بدترين صورت فرو افتاد و به لباس كفر و ف

از  وبعـد  غضب خدا بر او حالل گشت و رهبر و سردار فاسقان و مجرمان گرديد        
  .پسنديد براي خود را زنجير و  بند،آن همه عبادت وبزرگي

  .برم از مخالفت با آنچه فرمان دهي و از ارتكاب آنچه نهي كني ميبار الها به تو پناه 
مگر چه چيز سبب غرق تمام ساكنان زمين گرديد چنانچه آب حتي قله كوهها 
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را نيز غرق نمود ؟ و چه چيز سبب تسلط باد بر قوم عاد شد و آنـان را بـر روي                      
زمين چون تنه پوسيده درختان رها نمود ؟ و سرزمين و كـشتگاه و بـاغ و چهـار                   

برتي براي ديگـران تـا قيامـت         تبديل به داستان و ع     چنانكه .پايانشان را نابود كرد   
مود غـرش سـهمگين فرسـتاد چنانكـه قلبهايـشان از            و چه چيز بر قوم ث      شدند ؟ 

از چنـان   و چه چيز سرزمين لـوط را         حركت باز ايستاد و بيكباره همگي مردند ؟       
شنيدند  و سـپس آنـرا    مي سگهاي آنانرا  پارس صدايفرشتگانزمين بلند كرد كه    

 سـپس   .انرا زير و رو نمود و همگي را هالك ساخت         بر سرشان واژگون كرد و آن     
از آسمان بر سرشان سنگ باراند و عذابهاي گوناگوني بر آنان جمع نمود كـه بـر                 

الشان نيز همين عذابها خواهد بود و ايـن  امتها جمع نگشته بود ؟ و براي امث     ديگر  
باران و چه چيز بر قوم شعيب ابرهاي عذاب را چون ابر  .از ستمكاران دور نيست 

و   آتش زبانه كش بـر سرشـان بارانـد ؟       ،فرو فرستاد  و چون باالي سرشان رسيد       
چه چيز فرعون و قومش را در دريا غرق نمود و روحشان را به جهـنم فرسـتاد ؟      

  .اجساد غرق شده در آب و ارواح بر افروخته در آتش
چـه چيـز بـر بنـي      وچه چيز قارون و مال و مكنتش را در زمين فرو بـرد ؟         و  

اسرائيل قومي ستمكار و خونريز فرستاد كه مردان را كشته و زنـان و كودكـان را                 
به بردگي گرفتند  و خانه ها را آتش زدند و اموال را غارت كردند ؟ و پس از آن                    

  .دوباره آنان را به سويشان فرستاد تا هرچه يافتند را هالك و تار و مار كردند
ن مسلط سـاخت ؟ يكبـار بـا قتـل و            چه چيز بر بني اسرائيل عذابهاي گوناگو      

 ديگر باره با ظلم پادشاهان وبار دگر با مسخ كردنشان بـه             ،تعرض و تخريب ديار   
  :صورت ميمون و خوك و سرانجام خداوند تبارك و تعالي سوگند خورد كه
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كسانى را خواهد گماشت كه بديشان عـذاب  ] يهوديان[تا روز قيامت بر آنان      (

  ).سخت بچشانند
كند كه عبدالرحمن بن جبيـر بـن نفيـر از            ميامام احمد در كتاب زهدش نقل       

 هنگامي كه قبرس فتح شد و مـردمش ويـالن شـده و بـر                :كند كه  ميپدرش نقل   
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ر گوشـه اي تنهـا نشـسته بـود و گريـه              ابو درداء را ديدم د     ،گريستند ميهمديگر  
 گفتم اي ابودرداء چه چيز تو را در روزي كه خداوند به اسـالم و اهلـش           .كرد مي

بيني وقتي   مي ، واي بر تو اي جبير     :گفت  به گريه انداخته است ؟     ،عزت عطا كرده  
گردانـد ؟    مـي و پست    را خوار  چگونه خداوند او     ،را ضايع گرداند  قومي امر خدا    

زماني قدرتمند و صاحب ملك بود و چون امر خدا را ترك نمود چنـين               اين قوم   
  بيني ؟ ميشد كه 

  اهللاقالت سمعت رسول  (: است كه  از ام سلمه روايت شده    در مسند امام احمد     
يقول اذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم اهللا بعذاب من عنده فقلت يا رسـول اهللا                

يف يصنع باؤلئك قـال يـصيبهم مـا     أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت ك        
 شـنيدم   :ام سـلمه گفـت     ( ١) من اهللا ورضوان   مغفرةأصاب الناس ثم يصيرون الى      

 هرگاه گناهان در امتم آشكار گردد خداوند همه آنهـا را       :فرمايد مي �رسول خدا 
 مگر نه اينكه در ميان آنها افراد صالحي ، اي رسول خدا: گفتم.كند ميدچار عذاب 
از ( آنچـه  :شـود ؟ فرمـود   مي پس تكليف آنان چه : گفتم. بله: فرمودوجود دارد ؟  

 سپس به سـوي مغفـرت و رضـايت         .رسد ميبه ديگران رسيده بدانان نيز      ) عذاب
  ) .شوند ميخداوند بازگشت داده 

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب  (: فرمود� پيامبر:در مسند آمده كه ثوبان گفت
   ).شود ميناهي كه انجام داده از او سلب رزق انسان به سبب گ ( ٢)يصيبه

يوشـك أن تـداعي علـيكم        (: فرمـود  �ايضا در آن آمده است كه رسول خدا       
االمم من كل أفق كما تداعي األكلة على قصعتها قلنا يـا رسـول اهللا أمـن قلـة بنـا                     
يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثـاء كغثـاء الـسيل تنـزع المهابـة مـن قلـوب          

 في قلوبكم الـوهن قـالوا ومـا الـوهن قـال حـب الحيـاة وكراهـة              عدوكم وتجعل 
نزديك است ملتهاي مختلف از هر سو بر سـر شـما سـرازير شـوند                  ( ٣)الموت

                                                 
 6/304احمد  1
 5/277احمد  2

 5/278احمد  3
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 اي : گفتـيم ،شـوند  ميهمچنانكه گروهي گرسنه بر سر كاسه اي پر از غذا سرازير     
ما در آن  ش:شود ؟ فرمود ميتعداد ما در آن روز چنان      ميرسول خدا آيا به دليل ك     

كـه اسـتقالل و تـواني       ( مانند خس و خاشاك روي سيل هـستيد           اما روز فراوانيد 
 و در   .آورد مـي  خداوند هيبت و تـرس شـما را از دل دشـمنانتان بيـرون                )نداريد

 حـب دنيـا   :؟ فرمـود   سـستي چيـست   : گفتنـد  .گيـرد  مـي دلهاي شما سستي قرار     
  ) ]خدا يعني ترس از مرگ و جهاد در راه [ .وبيزاري از مرگ

 هر گاه مردم علـم      : كه  است )در زهد امام احمد نيز      و  (در مراسل حسن آمده     
را آشكار كرده و عمل را رها سازند و با زبان از محبت يكديگر بگويند و با قلب                  

 خداوند در آن هنگام     ،بغض يكديگر را در دل بپرورانند و صله رحم را قطع كنند           
  .نمايد ميگرداند و چشمانشان را كور  ميا آنان را لعنت نموده و آنان را ناشنو

 رهـط   عشرةكنت عاشر    (:در سنن ابن ماجه از عبداهللا ابن عمر روايت شد كه          
من المهاجرين عند رسول اهللا فـا قبـل علينـا رسـول اهللا بوجهـه فقـال يـا معـشر           
المهاجرين خمس خصال وأعوذ باهللا أن تدركوهن ما ظهـرت الفاحـشة فـي قـوم                

إال ابتلوا بالطواعين واالوجاع التي لـم تكـن فـي أسـالفهم الـذين               حتى أعلنوا بها    
مضوا والنقص قوم المكيال والميزان إال ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان 
وما منع قوم زكاة اموالهم إال منعوا القطر من السماء فلوال البهـائم لـم يمطـروا وال                  

 غير فاخذوا بعض ما في ايديهم وما خفر قوم العهد إال سلط اهللا عليهم عدوهم من
   ١)لم تعمل ائمتهم بما انزل اهللا فى كتابه إال جعل اهللا بأسهم بينهم

 به طرف �پس پيامبر من نفر دهم بودم از مهاجران نزد رسول خدا ؛            : گفت (
 پنج خصلت وجـود دارد و مـن بـه خـدا پنـاه      !اي قوم مهاجر و فرمود ما رو كرد  

بـه گونـه اي     ظاهر نشد    مي هيچ فحشا و گناهي در قو      :آييدكه بدان گرفتار     برم مي
شـوند   مـي گرفتار   هاييبيماري   طاعون و     به  مگر اينكه  انجام دهند  آنرا   ا آشكار كه
خيانـت   پيمانـه و ميـزان      درو هـيچ قـومي        اسـت  هيامد گذشتگان آنها ن   بر سر  كه

شوند  ميو ظلم حكام گرفتار     خشك سالي و سخت زيستي       مگر اينكه به     كند مين
                                                 

 4019ابن ماجه  1
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 محـروم كنند مگـر اينكـه از بـاران آسـمان          ميو هيچ قومي از زكات خود داري ن       
و  براي هميشه محروم بودند       و باريد مي اگر چهار پايان نبودند هرگز ن       و دنشو مي

 را بر آنها    خارجيشكند مگر اينكه خداوند دشمني       ميهيچ قومي عهد وپيمان را ن     
سـتاند و تـا زمانيكـه        مـي ا از آنهـا      و مقـداري از آنچـه دارنـد ر         سـازد  ميمسلط  

 شـان حاكمانشان به كتاب خدا حكم نكنند خداوند جنگ و نزاع را در ميـان خود              
  ) .دهد ميقرار
أنه دخـل علـى عائـشة هـو      (: كند كه مي بن ابي دنيا از انس بن مالك روايت      ا

ا ورجل آخر فقال لها الرجل يا ام المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالـت إذا اسـتباحو               
الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار اهللا عز و جل في سمائه فقـال لـالرض                
تزلزلى بهم فان تابوا ونزعوا وإال أهدمها عليهم قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم قالت               

   )بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكاال وعذابا وسخطا على الكافرين
آن مـرد بـه     پـس    .يشه رفتند  و مرد ديگري نزد عا     )انس ابن مالك   (روزي او (

 را حـالل  گفت هنگامي كه زنا.  از زلزله برايمان بگو   مادر مؤمنان  اي   :عايشه گفت 
كردند و ابزار مختلف موسيقي را به كار بردنـد خداونـد در              و شرابخواري    كردند

 سختي تكان بده پس اگر توبه بهگويد آنان را ميورزد و به زمين   ميآسمان غيرت   
هان دست كشيدند كه خوب و گرنه زمين را بـر سـر آنهـا ويـران                 كردند و از گنا   

پند ورحمتـي   :آيا اين بر ايشان عذاب است؟ گفت     ،مادر مؤمنان اي   :گفت ،كند مي
  ) .ي است كافران راخستبراي مومنان است و عذاب و 

 هيچ حديثي را نشنيده بـودم كـه         �  رسول خدا  ]فوت[بعد از : گويد ميانس  
  .چنين خوشحالم كند

 نامـه اي را بـه سـرزمينهاي ديگـر           )در زمـان خشكـسالي    (ر بن عبـدالعزيز   عم
چيزي است كه خداوند بوسيله   زلزله   همانا اين    ،اما بعد   :فرستاد بدين مضمون   مي

در فالن ماه از خانـه       ،نوشت كه در فالن روز     ميو  . كند ميآن بندگان را سرزنش     
  :فرمايد ميد زيرا خداون. خارج شويد و هر كس توان دارد صدقه دهد

�a�� �' x9�� <�+ � � �� � � � � 
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و نام پروردگارش را ياد كـرد       ) 14(رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد         (
))15(و نماز گزارد 

�5 ����58 �:�� :مانند آدم پيامبر بگوييد   و  b9� �510 ���� � +� � �� � �� � � � � � ����5� �5#��� �5� ��N� v + � �� � �� � � � �� �� � � � � +
 �����
 �'� �� � گفتند پروردگارا ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بـر           ()23اعراف  (����

  ))23(ما نبخشايى و به ما رحم نكنى مسلما از زيانكاران خواهيم بود 
  :و چون نوح بگوييد
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برم كه از تو چيزى بخواهم كـه بـدان علـم            گفت پروردگارا من به تو پناه مى      (
  ).ندارم و اگر مرا نيامرزى و به من رحم نكنى از زيانكاران باشم

  :بگوييد» عليه السالم«و چون يونس 
� �: �4�: � �� rS9��
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 �' Y5 �: C��^.E Y��� �� �+ � � �� � �* � � � �   �87 انبيا � ��
ز بـر او    آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه مـا هرگـ          ] ياد كن [ذوالنون را   (

 ، پـاك و    كه معبودى جز تو نيـست      :دادسر  تاريكيها ندا   ] دل[قدرتى نداريم تا در     
  ). از ستمكاران بودم خودراستى كه منب ،منزهى

و عـذابي بـراي مـردم از جانـب            بال چيزي نيست مگـر جـزا       :گفت ميحسن  
  .خداوند

 آورد مـي بعضي از انبياي قوم بني اسراييل با نگاه به آنچه بختنـصر برسرشـان               
خدايا به خاطر اعمال خودمان كسي را بر ما مسلط ساخته اي كه تـو را           :گفتند مي

  .كند ميشناسد وبر ما رحم ن مين
 گنـاه   :چه چيز مرا به قوم تو مسلط ساخته ؟ گفت         : گفت ميبختنصر به دانيال    

  .]به سبب گناه[ ظلم مردم من بر نفس خودشان و خطاي فراوان خودت و
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: گفـت ) ليه السالم ع( كرده اند كه موسي    از او از قتاده روايت     وغير   ١م احمد اما
نـشانه غـضب و رضـايت تـو چيـست؟            ،پروردگارا تو در آسماني و ما در زمين       

و هـر    هر گاه بهترين هاي شما را بر شما گماردم نشانه رضايت من است            : فرمود
  .گاه شرترين هاي شما را بر شما گماردم نشانه غضب من است

ـ             نيدر معجم طبرا     كـه   اسـت  ه شـد  تاز سعيد بـن جبيـر از ابـن عبـاس رواي
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 ��&5' �
 ��
� ' 
�8y1 �� i  c�� §�� �'

 �� 49$ T
 ¤94E �: �41��
 c�4� I ��� �'� r�R
 �� � ��� �: ����
 c�� I ��� �'�
9E �: ��&1 ���&1 ,7"� ,7"�
 c�� I ��� �� ��5O
 ��� �� �m�<$ �� 9$ T
 ¤

 �4$ A�5�
� ���&R�1 �'�
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هـيچ قـومي از پيمانـه نكاسـت ودر          ) (٢

در هيچ قومي  و ٣.دميزان خيانت ننمود مگر اينكه خداوند آنان را از باران منع نمو
بـا رواج   ودر هيچ قـومي ر    . يانشان رواج يافت   ظاهر نگشت مگر اينكه مرگ م      زنا

نيافت مگر اينكه خداوند ديوانگي را ميانشان گسترش داد ودر هيچ قومي قتـل و               
رواج نيافت مگر اينكـه خداونـد دشمنانـشان را بـر آنـان مـسلط                 كشتن يكديگر 

 فرو رفتن دچار  و عمل قوم لوط در هيچ قومي گسترش نيافت مگر اينكه        .ساخت
 شدند و هيچ قومي امر بـه معـروف و نهـي از منكـر را             و غرق شدن در آن     زمين

  )!ترك نكرد مگر اينكه اعمالشان قبول نگرديد و دعايشان مستجاب نگشت
و اعـراض تـو از خداونـد        توازخـودت    براي غفلـت     :عمري زاهد گفته است   

ـ      عث  همين كافي است كه چيزي را كه با        ي و از كنـار آن  غـضب خداسـت را ببين
اگـر منكـر    (ننمـايي  نهـي   و يا از آن     )اگر معروف است  (امر نكني  و بدان  بگذري

                                                 
 277الزهد  1

 10992 در الكبير طبراني 2

اين سنت محكم الهي است، چنانكه امروزه متاسفانه شاهد آن هـستيم و چـون در معـامالت بـر يكـديگر تـرحم                         3
باشد كه همگـي بـه سـوي خـدا بـاز      .  بر ما منع فرموده استكنيم خداوند باران را   كنيم و يكديگر را خيانت مي       نمي

 گرديم و انصاف پيشه كنيم و براستي خداوند آمرزنده مهربان است
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  .هم ندارد را خود توانايي جلب نفع ودفع ضرر كسي كهاز ترس ) است
كسي كه امر به معروف و نهي از منكر را به خـاطر تـرس از                :  كه  است گفته و

ر فرزنـد يـا يكـي از نزديكـان     اگ و مخلوق ترك كند اطاعت از او برداشته ميشود    
  .خود را به چيزي امر كند در حقش نافرماني خواهند كرد

كنـد كـه گفـت ابـو بكـر        ميامام احمد در مسند از قيس بن ابي حازم روايت           
خوانيد امـا آنـرا در جايگـاه اصـلي اش       مياي مردم شما اين آيه را        :صديق گفت 
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يافتيد آن كـس كـه گمـراه شـده      ايد به خودتان بپردازيد هر گاه شما هدايت  آورده
رساند بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از  به شما زيانى نمىاست 

 �در حالي كه من شنيدم كه رسول خـدا         ).داديد آگاه خواهد كرد    آنچه انجام مى  
 ودر لفـظ    -دنگرفتنـ  و جلـوي او را       ديدنـد هنگامي كه مردم ظـالم را        :فرمايد مي

داونـد همگـي آنـان را    خ نزديك اسـت  -تغيير ندادند و آنرا   ديدندمنكر را    :ديگر
  .دچار عذابي از جانب خود كند

أن النبي قال مـا   (:كند كه مي تي از جرير رواي امام احمد در مسندش در حديث     
من قوم يعمل فيهم بالمعاصى هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه اال عمهـم اهللا                

 هيچ قومي نيست كه در ميانشان گنـاه صـورت         :فرمود �  رسول خدا  ( ١)بعقاب
وجود داشته باشند وآنرا ) از گناهكاران(مندتر و بيشتر تگيرد و تعداد ي ديگر قدر    

  ). كند ميد مگر اينكه خداوند همه آنها را دچار عذاب نتغيير نده
 �در صحيحين آمده است از اسامه بن زيد كه گفت شنيدم كه پيـامبر خـدا                 

ق اقتاب بطنـه فيـدور فـي        يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندل        (:فرمودند
النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فالن ما أصـابك ألـم                 
تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمـركم بـالمعروف وال آتيـه               
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روز قيامـت مـردي آورده شـده و در آتـش انداختـه      () وأنهاكم عن المنكر وآتيـه   
و بيرون ريخته شده و مانند خري كه به دور آسيابي باشد در              روده هاي ا   .شود مي

 اي فالني چـه     :گويند مي اهل آتش دورش جمع شده و        .زند مياطراف آتش دور    
خواندي و از منكر بـاز       ميبر سرت آمده ؟ مگر تو نبودي كه ما را به معروف فرا              

ا انجـام    كـردم  و خـود آنـر        مـي  من شما را به  معروف امـر          :گويد ميداشتي؟   مي
    ) .شدم مينمودم و خود آنرا مرتكب  ميدادم  و از منكر شما را نهي  مين

شما اعمالي مرتكب  : شده كه گفت تدر صحيح بخاري از انس بن مالك رواي       
جو كمتر اسـت در حـالي كـه در زمـان رسـول              دانه   در چشمانتان از     كهميشويد  

   .آورديم مي ما آنرا از كبائر به حساب �خدا
 :فرمـود  �حين از عبداهللا بن عمر روايت شده است كه رسول خـدا          در صحي 

عذبت إمرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار الهي أطعمتهـا وال سـقتها               (
 زني به خاطر اينكـه گربـه اي را زنـداني            ( ١)وال تركتها تأكل من خشاش االرض     
 نـه بـه آن       پس آن زن داخل آتش شد چون       .كرده بود تا مرده بود عذاب داده شد       

 و آن گربـه از حـشرات زمـين          .خوراك داده بود و نه آب و نه آزادش نموده بود          
  ) .خورد مي

روزي به حذيفه گفته شد بني اسرائيل دين  : شده كهروايتابونعيم در حليه از 
 بلكـه هنگاميكـه بـه چيـزي مـامور      ،خود را يك روزه رها كردنـد ؟ گفـت خيـر        

دادند تا   ميشدند آنرا انجام     مياه از چيزي نهي     كردند و هرگ   ميشدند آنرا رها     مي
   .آيد ميزمانيكه از دينشان بيرون آمدند همچنانكه مردي از پيراهنش بيرون 

 مقدمـه كفـر   و    پـل  گناهـان :كهد  وبه همين دليل بودكه بعضي از سلف گفته ان        
ونگاه پل عشق ومريـضي پـل        سيقي پل زنا  وهمچنانكه بوسه پل جماع وم     هستند

  .مرگ است
اي انسان گناهكار، ازعاقبت بـدگناه      (:درحليه ازابن عباس آمده است كه گفت      

 درحاليكه گناه بزرگتري به دنبـال گنـاهي كـه انجـام داده اي               ،غافل وايمن مباش  
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 بـردوش راسـت وچـپ توهـستند         همانا شرم نكردن توازفرشـتگاني كـه       ،آيد مي
خنده هايت درحالي    و .درحال انجام گناه هستي ازگناهت بزرگتراست      درحالي كه 

وخوشـحاليت   .برسرت آورده است ازگنـاه بزرگتراسـت       چه داني خداوند  ميكه ن 
 وناراحتي وانـدوه ازدسـت   .كه به گناه دست يافته اي ازگناه بزرگتر است    هنگامي  

ترسي كه هنگام گناه پرده درگاه       مي از گناه بزرگتر است واينكه ازبادي        ،دادن گناه 
دلت ازنگاه خداوند لرزان نيست     اما  رحال گناه هستي    دهد ود  ميخانه ات راتكان    

 كـه خداونـد    چه بود  پيامبر داني گناه ايوب   مي آيا   تو واي بر  .است گناه بزرگتر  از
 كـه درمانـده اي را كـه         ]گناهش ايـن بـود      [درجسم ومالش دچاربال نمود؟    را او

 و داو دفع كند پاسخ نگفت وكمكش ننمو       از را ميازاوكمك خواست كه ظلم ظال    
  ).بال نمود دچار را او  پس خداوند.از ظلمش نهي نكرد ظالم را
از بـالل   گفـت    مي  كه از اوزاعي شنيدم     وليد به من گفت    گويد ميم احمد    اما

به كوچكي گناه منگريد بلكـه ببينيـد كـه چـه كـسي را                :گفت ميشنيدم  بن سعد   
  .نافرماني كرده ايد

دتوكوچك باشد نزدخـدابزرگ     هراندازه اي گناه نز    :گفت ميفضيل بن عياض    
  .است وهراندازه گناه نزدتوبزرگ باشد نزد خدا كوچك است

از كـه   اولين كسي    !اي موسي : وحي كرد ) ع(و گفته شده كه خداوند به موسي      
مخلوقات مرد ابليس بود و اين به خاطر نا فرماني من است وهر كه مرا نافرمـاني               

  .رود ميكند نزد من از جمله مردگان به شمار 
ــه     ــده ك ــت ش ــره رواي ــو هري ــذي از اب ــامع ترم ــد و ج ــام احم ــسند ام در م

 سـوداء فـإذا     نكتـة إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه          (:فرمود �پيامبر:گفت
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبـه فـذلك الـران الـذي                  

9�Z� '� :ذكره اهللا عز و جل� U$ �
0 ,1 i+ �� � � � �� � �� + ���.8�� 
��� �� � � � ��    ١)�14مطففين � ��
گيـرد پـس    مـي هر گاه مومن گناهي مرتكب شود در قلبش نقطه سياهي قرار      (
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رود و اگـر گنـاه كـرد اضـافه      مـي اگر توبه كرد و استغفار نمود پاك شده واز بين    
نه چنـين اسـت     ( :در آيه  )ران(و منظور از    .گيرد ميشود تا تمامي قلبش را فرا        مي

  ) . همان است)) مطففين14( شدند زنگار بر دلهايشان بسته است چه مرتكب مىبلكه آن
كند كه عايشه نامه اي      ميكند كه زكريا از عامر نقل        ميامام احمد از وكيع نقل      

اي  معصيت خدا را بـه         اما بعد هنگامي كه بنده     :)بدين مضمون (به معاويه نوشت  
  .از او به بدي ياد خواهند كرد،كردند ميد جاي آورد كساني از مردم كه از او به نيكي يا

هـر كـسي بايـد    : كند كه گفت ميابو نعيم از سالم بن ابو جعد از ابو داود نقل    
 .دانـد  مـي  مومنان قرار گيرد در حالي كـه خـود ن       نفرين قلبي بترسد از اينكه مورد     

  اگر انـسان در خلـوت  : گفت.گفتم نه ؟ است به چه دليل ين ا داني مي:سپس گفت 
دهـد طـوري     ميبغض او را در دل مومنان جاي          معصيت خدا شود خداوند    دچار

  .داند ميكه خودش هم ن
: كنـد كـه    مـي عبد اهللا بن احمد در كتاب زهد پدرش از محمد بن سيرين نقل              

دانم كه اين انـدوه   مي  :گفت ميو   شدنگرانگشت بدهي بر او چيره   هنگامي كه   
  .كب شدمبه خاطر گناهي است كه چهل سال پيش مرت

در اينجا  نكته مهمـي وجـود دارد كـه مـردم در مـورد گناهـان بـه آن توجـه           
كنند وآن اين است كه ممكن است تاثير آن گناه درآن لحظه نمايـان نـشود و                  مين

وشخص فكر كند كـه بـه خـاطر آن گنـاه         .به تاخير انداخته شده و فراموش شود      
  .اثري به او نرسيده است

ـ        كه ايـن نـادا     !سبحان اهللا  سياري از خلـق را بـه هالكـت      ني و حماقـت چـه ب
و چـه بالهـايي را بـدانان     از نعمـت محـروم نمـوده؟    و چه بـسياري را     ؟كشانده

وچه بسيارعالمان وفاضالني رافريفتـه كـرده اسـت چـه رسـد بـه                رسانده است؟ 
 كند اگرچه مانند سم بعد     ميدانستند كه گناه تاثير      مي واين فريفته شدگان ن    .نادانان

  .تي تاثير كندمد از
 خـدارا چنـان عبـادت كنيدكـه         :كند كه گفت   ميابودردا روايت    از  امام احمد 

وبدانيدكه انـدكي   . ازجمله مردگان به حساب آوريد     را خود بينيد و  ميرا   او انگار
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 بهتـر  بـه سركـشي وطغيـان بكـشد        را  كه شما   اي فزوني بي نيازكند از   را كه شما 
  .گردد ميگناه فراموش ن و ودش ميبدانيد كه نيكي كهنه ن است و

سپس  بودو گويند پارسايي به كودكي نگاه انداخته ودر زيبايي وي تامل كرده             
از   اگرچـه  بعـد     ،دتاثير و سزايش را خواهي دي      بودبه خوابش آمده و به او گفته        

  .باشدچهل سال ديگر
  .افتد ميدارد كه به تاخير ن اين براي گناه جزايي نقدي وجود وجود با

شود و هنگامي  ميهمانا شخصي در پنهاني دچار گناه : گويد ميمان تميمي سلي
  .ن بر او هويدا استآصبح ميكند كه آثار 

 پنهاني خيانت كند خداوند آشكارا آبرويش       را كسي كه خدا   :گويد مي ذوالنون  
  .برد مي را
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   گناهزشتثار آ :چهارمفصل 
  

  وجود دارد  كه به قلب و بدن  ضـرر ميرسـاند     زيانباري براي گناه آثار قبيح و    
  .داند ميكس ن جزخدا كه بسياري را،چه در دنيا و چه در آخرت

نـرا  زيرا علم نور است و خداونـد آ       .استيكي از اين آثار از بين رفتن علم          .1
هنگـامي كـه شـافعي در     .كند ميدهد و گناه اين نور را خاموش   مي يدر قلب جا  

امام مالك از ذكاوت و فهم       ،ودرسش رابراوخواند ام مالك نشست    جلسه درس ام  
نرابـا  قلب تو نوري القا فرموده است پس آخداوند در  :او به تعجب افتاده و گفت   

  .تاريكي  گناه خاموش مكن
  :فرمايد ميشافعي رحمه اهللا در شعري 

  شكوت الى وكيع سوء حفظـي     
  

  فارشدني الـى تـرك المعاصـي        
  علــم فــضلوقــال اعلــم بــان ال  

       
  وفـــضل اهللا اليؤتـــاه عاصـــي  

 خود گله كردم و او مرا به ترك گناه راهنمايي كـرد    نزد وكيع از ضعف حافظه      
  .شود ميبدان كه علم فضل و بركت است و فضل خدا شامل گناهكار ن:و گفت

ان  (:در مسند آمده است كه    . يكي ديگر از اين آثار از ميان رفتن رزق است          .2
 همانا انـسان  بـه سـبب گنـاهي كـه انجـام               ( ١) الرزق بالذنب يصيبه   العبد ليحرم 

   ) .شود مياز رزق و روزي محروم دهد  مي
تـرك   ،چنانكه قبال گفته شد همان طور كه تقوي باعـث افـزايش رزق اسـت              

   .شود ميتقوي موجب فقر است و هيچ چيز مثل ترك گناه موجب افزايش رزق ن
كنـد كـه هـيچ     مـي ار در قلبش احساس   ديگر وحشتي است كه گناهك    يكي  . 3
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جمع  شخص   بر دنيا    لذائذ اگر چه تمام  بود و    برابر نخواهد     هم وزن و   لذتي با آن  
  .شود در برابر آن وحشت ارزش ندارد

قلبش زنده باشد   اينكه  كند مگر    مياين حالتي است كه كسي كه آنرا احساس ن        
نهـا اثـر گنـاه همـين        اگـر ت   .كنـد  مياحساس ن را   دردي   ،شدن ميبا زخ زيرا مرده   

گوينـد مـردي نـزد      . بود شايسته  بود هر عاقلي از آن پرهيز كند          ميوحشت قلبي   
 را گنـاه :ايت برد و او گفـت    كرد شك  مي از وحشتي كه درون خود احساس        يعارف

  .ترك كن تا آرامش بگيري
شـود و   مـي حاصـل   از اثرات ديگر وحشتي است كه ميان شـخص و مـردم        .4

  .سان هاي اهل خيران ميان او و مخصوصا
كند هر   ميپس همانا گناهكار ميان خود و انسان هاي صالح وحشتي احساس            

جويـد واز مجالـست      مـي شـود از آنهـا بيـشتر دوري          مـي چه اين وحشت قويتر     
وبه همان اندازه   . ماند ميگيرد واز بركت همنشيني آنها محروم        ميفاصله   صالحين

 وايـن   .شـود  مـي شـيطان نزديكتـر     گيرد به حـزب      ميكه از حزب رحمان فاصله      
 او و فرزندان و خانواده اش و حتـي           ميان شود كه حتي   ميوحشت همچنان قوي    

  . نيز وحشت خواهد داشتشاندازد و از خود مينفس خودش فاصله 
شـوم آثـار آن را در        ميكه هنگامي كه دچار معصيت      :بعضي از سلف گفته اند    

  .بينم مي حتي مركبم نيز  وبرخورد زن
انسان رو به هيچ كاري      . مشكل شدن كارها بر انسان است      گناه،ثار ديگر آ از .5

 .شـود  مـي  بـر او مـشكل    آن كـار يابد و مينخواهد كرد  مگر اينكه راهها را بسته    
 هركس تقوي را   و ،آسان ميكند اوكارها را بر     خداپيشه كند ي  ا تقو  هركس چنانكه

  .كند ميسخت  او بر را كارها ترك كند خداوند
 خـود  برابر در صالح را  و راه هاي خير   و چگونه است كه انسان درها    ! شگفتا

  داند؟ ميودليل آنرا ن بيند ميمشكل  بسته و
د و انـسان    كن مي احساس   شظلمت و تاريكي است كه در قلب       :از آثار ديگر  . 6

كند تاريكي گناه را در قلـب خـويش          ميچنانكه تاريكي ظاهري را با چشم حس        
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گناه و معصيت تاريكي اسـت  و عبادت و طاعت نور است حس خواهد كرد زيرا    
در بـدعت و گمراهـي        و كنـد  مـي  كه اوراسرگشته يابد   مي  افزايش  چنان و تاريكي 

 مانندانسان كوري كه به تنهايي درتـاريكي شـب       ،داند ميدرحاليكه خودن  افكند مي
  .رود ميبيرون 

ه شـود و حتـي    در چشم ديـد   كه  چنان افزايش يابد   تواند مي  اين تاريكي  حتي
  . آنرا ببيندتواند  ميگيرد چنانكه هر كسي  ميتمام صورت را 

 پس سستي در   .كند مي آن اين است كه قلب و جسم را سست           از ديگر آثار  . 7
تي در بـدن  س اما سـ .گيرد مييابد تا حيات آنرا  ميقلب آشكار است و آنقدر ادامه  

 قـوي تـر      و هرچه قلـبش    گيرد مي بدين دليل است كه مومن نيرويش را از قلبش        
 ، اما انسان فاجر هـر چنـد بـدنش قـوي باشـد             .دگرد ميشود بدنش نيز قويتر      مي

روم   نيروي بدني فـارس و     بنگرچگونه. كند ميقوتش در هنگام نياز به او خيانت        
در حالي كه بدان محتاج بودند در مقابل اهل ايمان به آنان خيانت كرد و مغلـوب          

  .ن شدندمسلمانانيروي بدني وقلبي 
واگربـراي گنـاه عقـوبتي      از آثار ديگر گناه كم شدن طاعت و عبادت است           . 8

همـين  [توانست به جاي آن انجام گيرد      ميكه   شد ميجزاين نبودكه مانع ازعبادتي     
 گيـرد  ميشد قرار  ميو هر گناه به جاي طاعتي  كه بايد بجاي آن انجام  ]بس بود   

بادتي كه از دنيا و ما فيهـا        ع راه را بر     ،گناهو هر   . بندد مي راه را بر طاعت بعدي       و
  .كند ميبندد و انسان را از انجام آن محروم  مي  استبا ارزشتر

كند و بـركتش      مياز ديگر آثار سوء گناه اين است كه گناه طول عمر را كم               .9
از دهـد گنـاه      ميطول عمر را افزايش     برد يعني همچنانكه عمل نيك       ميرا از بين    

  : اما در  اين مورد  اختالف وجود دارد. كاهد ميآن 
 رفتن  بركت عمر اسـت و ايـن    از بيننقصان عمر منظور از   گويند   ميعده اي   

  .حقيقت دارد و از جمله آثار بد گناه است
چنانكه با گنـاه    همگويند منظور كوتاه شدن واقعي عمر است         ميعده اي ديگر    

  .شود ميرزق كم 
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كوتاه شدن زندگي  حقيقـي انـسان اسـت كـه     گويند منظور      ميعده اي ديگر    
  ١.خواند مي وبه همين سبب خداوند  كافران را مرده و غير زنده .همان حيات  قلب است

 و عمر چيزي جز اوقاتي كه انسان به ياد          .پس حيات واقعي حيات قلب است     
ا كه همـان    ر لحظات ياد خدا     ، و نيكي و تقوي و طاعت      .خدا زندگي كرده نيست   

  .كنند مي زياد ،عي استزندگي واق
  

  شود ميگناه باعث ايجاد گناهاني ديگر 

شـود و گناهـاني ديگـر را توليـد           مـي هر گناه باعث ارتكاب گناهي ديگر        .10
 چنانكه بعـضي    .كند ميكند به طوري كه دوري از آن را براي صاحبش سخت             مي

و يكـي  زمينه سازي گناه بعدي است       ،يكي از عقوبت هاي گناه    :از سلف گفته اند   
اي  وقتي شخصي حسنه .باشد ميزمينه سازي نيكي ديگري ،از ثواب هاي هر نيكي

شود انجـام حـسنات    ميحسنات ديگري به دنبال آن آمده و موجب  را انجام دهد 
 و ملكه ذهن او  شود و اگر آن طاعـت را              در آيد  در شخص  چون صفتي  دائمي      

اخي و وسعتش بر او تنـگ  شود وجهان با همه فر     ميترك كند درونش بر او تنگ       
شـود تـا    مـي  كه از آب دور مانده بي تابي بر او مستولي  ايشود و چون ماهي    مي

  .آنكه دوباره بسوي آن بر گردد و چشمش بدان روشن شود
شود مگر   ميمعصيت را ترك كند درونش بر او تنگ          ،همين طور اگر گناهكار   

ز تبـه كـاران  حتـي بـدون      چنانكه بـسياري ا  . به سوي آن رجوع كند      دوباره آنكه
نـاه احـساس  درد و       شوند زيـرا در دوري از گ       ميب گناه    مرتك ،دستيابي به لذتي  

  .كنند مياندوه 

                                                 
اهُ وَجَعَْلنَا لَهُ نُورًا يَْمِشي بِهِ ِفي النَّاسِ كَمَن مَّثَُلـهُ ِفـي            أَوَ مَن كَانَ َمْيتًا َفأَْحَيْيَن     �:فرمايد  چنانكه خداوند سبحان مي   . 1

بـود و  ] دل[آيـا كـسى كـه مـرده    ) 122انعـام   (�الظُّلُمَاتِ َليْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِْلكَافِرِينَ َمـا َكـانُواْ يَعْمَُلـونَ         
 در پرتو آن در ميان مردم راه برود چون كـسى اسـت كـه گـويى             اش گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا         زنده

 . دادند زينت داده شده است آمدنى نيست اين گونه براى كافران آنچه انجام مى گرفتار در تاريكيهاست و از آن بيرون
زنـده اسـت بـيم دهـد و        ] دلـى [را  تا هر كه    ) 70يس   (�ِلُينذِرَ مَن كَانَ َحيا وَيَحِقَّ اْلقَوْلُ عََلى اْلكَافِرِينَ        �: همچنين

 .در باره كافران محقق گردد] خدا[گفتار 
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گيـرد و آنـرا      ميكشد و به آن انس       ميبنده همواره زحمت طاعت را به دوش        
فرسـتد  كـه او را    مـي   تا خداوند مالئكه را به سويش گزيند ميدوست دارد و بر    

  . كنند و تحريك و تشويقتقويتنات بيشتر به انجام حس
يابد  تا خداوند شياطين را به        ميدوستي وعادت بزهكار با معصيت ها ادامه        و  

  . كنند و تحريك و تشويقتقويتات بيشتر  سيئفرستد كه او را به انجام  ميسويش 
  

  كند ميگناه اراده قلب را ضعيف 

اراده قلب شخص است زيرا     يكي از خطر ناكترين آثار گناه ضعيف كردن         . 11
حتي كـامال    و كند مي و اراده توبه را كم كم ضعيف         ، تقويت گناه اراده معصيت را   

توبه دروغين بازبان به  و شخص به استغفار و حتي    دارد مياز قلب بر   اراده توبه را  
 در حالي كه قلبش با گناه گره خـورده اسـت و بـر آن        وردآ ميروي   صورت زياد 

 وبراسـتي ايـن درد از       .صورت امكان بر انجـام آن آمـاده اسـت         اصرار دارد و در     
  .  بارترين امراض گناه استتهالك
  
  .كشد مي بيرون قلب را از ازگناهنفرت قلبيگناه 

حس نا پسند بودن گناه است و باعـث  از بين بردن يكي ديگر از آثار گناه      . 12
ط ديگـران    وي توس  ه شدن  حتي از ديد   ،شود و ديگر شخص    ميعادي شدن  گناه     

  .و حرفهاي آنان در مورد وي نيز باكي ندارد
نها خبر نداشته   ار كرده و كساني را كه از معصيت آ        حتي بعضي ها به گناه افتخ     

كنند و اين دسـته از مـردم       مي نزد آنان با افتخار ياد       ،با خبر كرده واز گناهان خود     
 :فرمايـد  مـي  � شود چنانكه رسول   ميشوند و در توبه بر آنان بسته         ميبخشيده ن 

كل أمتي معافا إال المجاهرين وإن من االجهار أن يستر اهللا على العبد ثـم يـصبح                 (
يفضح نفسه ويقول يا فالن عملت يوم كذا وكذا وكـذا فتهتـك نفـسه وقـد بـات                   

تمام امت من قابل بخشش هستند  مگـر كـساني كـه آشـكارا گنـاه                 ( ١)يستره ربه 
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ردن اين است كه خداوند گنـاه شخـصي را          كنند و يك نمونه از آشكار گناه ك        مي
 :گويـد  مـي  ،كنـد  مـي  خود را رسـوا   وآيد ميصبح آن شب    شخص   اماپوشاند   مي

 او   گنـاه شـب را بـر        در حالي كـه خـدا      . من فالن روز چنين وچنان كردم      ،فالني
  ).پوشانده بود

نكته ديگري كه  بايد به آن توجه كرد اين اسـت كـه هـر گنـاهي ميـراث        . 13
مـثال   : كه خداوند بـه سـبب آن گنـاه آن قـوم را هـالك كـرده اسـت          قومي است 

  . ميراث قوم لوط استهمجنس بازي
 از حق خود از ديگران و ادا كـردن نـاقص بـه آنـان ميـراث قـوم           گرفتن بيش 

ود بـزرگ بينـي و طغيـان ميـراث قـوم فرعـون اسـت وتكبـر و                    خ .شعيب است 
  .ستمگري ميراث قوم هود است
كـي از اقـوامي را كـه از دشـمنان خـدا محـسوب               پس هر گنهكاري لبـاس ي     

  . شوند  به تن كرده است مي
 روايت شده اسـت     �در مسند امام احمد در حديث عبداهللا بن عمر از پيامبر          

بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتي يعبد اهللا وحده الشريك له وجعل  (:كه فرمود
ومـن تـشبه     والصغار على من خـالف أمـري         الذلةرزقى تحت ظل رمحى وجعل      

  قيامت با شمشير برهنه بر انگيخته شـدم تـا             ي  من در هنگامه   ( ١)بقوم فهو منهم  
خداوند به تنهايي وبدون شريك عبادت شود و رزق من در سايه نيزه ام قرار داده  

نان كه با مـن مخالفـت ورزنـد و هـر كـس       آشده است و ذلت و خواري است بر  
  ).وم استخود را به قومي شبيه كرد همانا ازآن  ق

  

  .شود ميگناه سبب سبك شدن شخص نزد خداوند 

و هنگـامي    گناه سبب سبك شدن نزد پروردگار و افتادن از چشم اوسـت           . 14
چنانكـه   .كه كسي نزد خداوند بي ارزش باشـد كـسي او را اكـرام نخواهـد كـرد                 

��'� \� .. .�:فر مايد  ميخداوند   � � � ��T
c��' �' �� S�  �� J � � � � و هـر كـه را   ()18ج ح(� ~~~~~~�
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  )...اى نيست دارنده خدا خوار كند او را گرامى
اگر هم شخصي به آنها احترام بگذارد يا به خاطر نيازي دنيوي است و يـا بـه                  

  .دانند ميطمع در امان ماندن از شرشان است ولي در دل آنان را كوچك و خوار 
 گنـاه  انجـام    شود تـا   مياز آثار گناه اين است كه شخص مدام مرتكب آن           . 15

 و هـر    . و اين عالمت هالكت است     نمايد ميبرايش ساده شده و بر قلبش كوچك        
 چنانكـه در    .شـود  مـي نزد خـدا بزرگتـر       چه گناه در چشم شخص كوچكتر شود      

إن المؤمن يري ذنوبـه      (:صحيح بخاري از ابن مسعود روايت شده است كه گفت         
ى ذنوبه كذباب وقـع علـى       كانها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وأن الفاجر ير          

بينـد   مـي بـه گونـه اي      همانا شخص مومن گناهش را      ( ١)أنفه فقال به هكذا فطار    
ترسـد بـر سـرش ريـزش كنـد و شـخص             مي كه همواره    انگار زير كوهي نشسته   

و به دسـت    بيند كه بر بيني اش نشسته است         ميگناهكار گناهش را مانند پشه اي       
  ).كند ميكند و او پرواز  ميبه آن اشاره 

  
  شوم بودن گناه

گنـاه بـه ديگـر انـسانها و حيوانـات             مياز آثار بد گناه اين است كـه شـو         . 16
 :گويد ميابوهريره  . سوزند ميگناه و ظلم او      ميرسد و گناهكار و غير او به شو        مي

 هم در النه ي خود به سبب ظلم ظالم          ]پرنده اي است با گردن دراز     [حتي حباري 
 و بـاران نبـارد      كـه خـشك سـالي شـود       هنگـامي    :ويـد گ مـي و مجاهـد    . ميرد مي

گنـاه   ميگوينـد ايـن از شـو    مـي و  كنند ميكاران بني آدم را لعنت       گناه ،چهارپايان
 جنبندگان و درندگان زمـين و حتـي شـير هـا و              :گويد مي و عكرمه    .آدميان است 

 بـراي [ پـس  . به سبب گنـاه آدميـان از بـاران منـع شـده ايـم               :گويند ميعقرب ها   
  .تا لعنت بي گناهان نيز به او رسيد  عقاب و جزاي بد گناهش كافي نبود ]رگناهكا
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  آورد مياه ذلت و خواري به همراه گن

آورد و بايـد هـم چنـين باشـد زيـرا تمـام        ميگناه ذلت و خواري با خود  . 17
  :فرمايد مي آيه  اين در خداوندچنانكه .ها در طاعت خداست عزت
هـر كـس سـربلندى      () 10فـاطر  (�ةَ َفِللَّـهِ اْلِعـزَّةُ جِميعـا      من َكانَ يرِيد اْلِعـزَّ    � 
  ).خواهد سربلندى يكسره از آن خداست مى

خواهد آنرا در طاعت خدا جستجو كند  زيرا جـز در   مي  يعني هر كس عزت  
سـلف ايـن     از    ويكي از دعاهاي بعضي    . عزتي وجود نخواهد داشت    ، خدا طاعت
  . مكنارت عزت بخش و مرا با گناه و معصيت خو خدايا مرا با طاعت و عباد:بود كه

:گويد ميبن مبارك اعبداهللا 
رايت الـذنوب تميـت القلـوب      

                 
وقــد يــورث الــذل ادمانهــا     

ــصيانها     القلـوب  حيـاة و ترك الـذنوب      ــسك عـ ــر لنفـ و خيـ

و هل افسد الـدين اال الملـوك         

                
ــوء و    ــار سـ ــاو احبـ  رهبانهـ

 .ميراند و پيروي از آن ذلت به دنبـال دارد          ميگناه را چنان ديدم كه قلب ها را           
 مگـر  . حيات قلب است و صالح نفس تو در سرپيچي از گناه اسـت            ،و ترك گناه  

  .كشاند ميدين را به فساد  ،چه چيز جز پادشاهان و پيشوايان و راهبان بد
  

  كند ميگناه عقل را فاسد 

 گناه فاسد نمودن عقل است زيرا عقل داراي نوري است كـه گنـاه               از آثار . 18
  .شود مييف و ناقص عن عقل ضو با خاموشي آ كند ميآنرا خاموش 

و اين چيزي آشكار است زيرا اگر هنگام معصيت عقل حاضـر باشـد او را از                 
شـود كـه در      مـي معصيت باز خواهد داشت زيرا شخص در حالي مرتكـب گنـاه             

 و مالئكه .ست و تحت اراده اوست و او بر احوالش آگاه است         قبضه قدرت خدا ا   
 و مرگ و جهنم او را به دوري از          ن و ايمان  و قرآ . نگرند مي شاهدند و او را      بر او 

در اثـر گنـاه از   از خير هـاي دنيـا و آخـرت        دهند و چيزهايي كه      مين گناه  پند     آ
 پـس  .ارزشتر استآورد با  ميدست خواهد داد بسيار از سرور و لذتي كه بدست           
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  .آيا كسي كه داراي عقل سليم است به چنين كاري و گناهي دست خواهد زد
 

  دنزن ميگناهان بر قلب گناهكار مهر 

از آثار بد گناه اين است كه اگر گناهان زياد شـوند بـر قلـب صاحبـشان مهـر       
i4 41 �  :چنانكه بعضي از سلف در مورد آيـه        .شود ميزنند و او از غافالن       مي� + � ,�

��.8�� 
��� �' �Z�9� U$ �
0� �� �� � �� + �� � � �  اصالً كردار و تالش     !هرگزاهرگز( �)14مطففين(  ��
   )ايشان دلهايشان را زنگ زده كرده است) زشت(

 منظور گنـاهي    :گويد مي حسن   . منظور گناهي بعد از گناه ديگر است       :گفته اند 
كـه  هنگـامي  يگر گفته اند و بعضي د .كند ميروي گناه ديگر است تا قلب را كور    

 و اين بدين خاطر اسـت كـه   .كند ميبر قلب شان احاطه  شوند ميگناهانشان زياد   
شود و سـپس     مي» ران«زند و اگر زياد شود تبديل به         ميقلب به خاطر گناه زنگ      

شود و ديگر قلب در پوسـته و غـالف قـرار             ميچيره شده و به مهر و قفل تبديل         
 بعد از هدايت به او دست دهد باعث عقب گرد او شده             گيرد و اگر اين حالت     مي

 دشمنش او را دوسـت داشـته و بـه هـر كجـا                درآن هنگام  وشود   ميو زير و رو     
  .كند ميبخواهد او را روانه 

 
   گناه موجب لعنت است

  . قرار بگيرد�نت رسول خداشود كه شخص مورد لع مي گناه باعث .19
  قـرار گرفتـه اسـت    پيامبر در سـنت ن  از جمله گناهاني كه صاحبش مورد لع     

  :1توان به موارد ذيل اشاره كرد مي
 و  . كسي كه خال روي بدن بكوبد وكسي كه اين كار را برايش انجـام دهـد                _

كسي كه موي ديگري را به خود پيوند دهد و آنكه مـويش را بـه ديگـران پيونـد                 
 و زنـي كـه   دهد و كسي كه موي پيشاني را بچيند و آنكه آن كـار را انجـام دهـد        

  .دندانش را تيز كند و آنكه اين كار را برايش انجام دهد

                                                 
 .  تمام اين موارد از احاديث صحيح گرفته شده است 1
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كسي كه به قصد حالل گردانيدن زن مطلقه براي مـدت كوتـاهي بـا آن زن                  -
و ازدواج ازدواج كند و بعد از نزديكي او را طالق دهد تا همسر قبلي دوبـاره بـا ا    

  .گيرد ميكند و كسي كه تحليل برايش انجام  مي و كسي كه تحليل ،كند
   ربا و كاتب و شاهد بين آنها  گيرندهربا خوار و -
  دزد    - 
گيـرد و كـسي كـه بـرايش        مـي  شرابخوار و ساقي شراب و كسي كه شراب          -

شود و فرو شنده و خريدار آن و خورنده پول آن و شخص حمل كننده                ميگرفته  
  .كنند ميآن و آنچه آن را بر روي آن حمل 

  ١.دهند ميير ي حد و مرز هاي زمين را تغكساني كه عالمت ها و -
  .كسي كه پدر و مادرش را لعن كند  -
تيـر  )  يا نـشانه   هدفبعنوان  (كسي كه به چيزي كه در آن روح وجود دارد             -

  .كنداندازي 
در (كننـد   مـي مردان زن طبع و زن صفت و زناني كه خـود را شـبيه مـردان        -

   .)لباس و غيره
   .ح كندذب غير خدابراي  كسي كه  -
كسي كه بدعتي را بوجود بياورد يا اينكه اهـل بـدعتي را جـا دهـد و زيـر            - 

  .حمايت خود قرار دهد
  .كنند مي كساني كه مجسمه سازي و نقاشي - 
  .كسي كه عمل قوم لوط را انجام دهد -
  .كه به پدر و مادر خود ناسزا بگويدكسي  -
  . كسي كه نابينايي را از راه منحرف كند-
  .ه با حيوانات آميزش كند كسي ك-
  .كسي كه صورت حيواني را داغ زند -
  .سازند مي زائرين قبر ها و كساني كه بر آن مسجد -

                                                 
 . عملي كه متاسفانه بسياري از صاحبان زمين و كشاورزان به سبب طمع مرتكب آن مي شوند1
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  .دكنكسي كه به مسلماني ضرر رساند و يا بدو مكر  -
نـسبت بـه    گرداند يـا بـرده اي را   دلسرد شوهرش  نسبت به كسي كه زني را     -

.سيدش دلسرد و بي توجه گرداند
 . كندلواطا زنش كسي كه ب -
. استفرشتگان زني كه از هم بستري با شوهرش سر باز زند تا صبح مورد لعنت -
.كسي كه خود را به غير پدرش نسبت دهد -
 مورد تهديـد قـرار دهـد مـورد          آهني كسي كه برادرش را با اشاره كردن به        -

. استفرشتگانلعنت 
.ناسزا بگويد �كسي كه به صحابي پيامبر -
نماينـد   ميكنند و يا قطع رحم       مين كريم كسانيكه در زمين فساد       ر قرآ   د  .20 

 و  .انـد  گرفتـه كننـد مـورد لعنـت خداونـد قـرار            ميو يا خدا و رسولش را اذيت        
  :همچنين افراد ذيل

خداوند كسي را كه احكام و آيات و هدايت خداوند را كتمان كننـد مـورد                 -
  .دهد ميلعنت قرار 

  .زنند مي و بي خبر مومن تهمت فحشا  كساني كه به زنان پاك-
  .دانند ميكساني كه راه كافران را هدايت يافته تر از راه مومنان  -
 هـر دو را مـورد    يرشوه دهنده و رشوه گيرنـده و واسـطه      � رسول خدا    -

  .لعنت قرار داده است
پو شد و زني را كه لباس مردان  مي مردي را كه لباس زنان را      � رسول خدا  -

.١شد را مورد لعن قرار داده اندپو ميرا 
  

  شود مي فرشتگان و ���� دعاي رسول خدامحروم شدن ازگناه سبب 

 و مالئك در شخص گناه كار  �عدم تاثير دعاي رسول خدا     ، از آثار گناه   .21

                                                 
شـوند لعـن     كساني را كه مرتكب بعضي از گناهان مي�ير از اينها موارد ديگري نيز وجود دارد كه رسول خداغ. 1

گويند هر لعنتي نسبت بـه گنـاهي در حـديثي وجـود داشـته       فرموده است و اين برخالف گفته كساني است كه مي     
 .  د تواتر رسيده استباشد آن حديث جعلي است در حالي كه به طور قطع و يقين اين احاديث به ح
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 كه براي آمـرزش مـردان و زنـان     استهامر فرمود  �است زيرا خداوند به پيامبر    
  : استفرمودهدر سوره غافرمومن دعا كند و 
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انـد   گويند و به او ايمان دارند و براى كسانى كه گرويـده            پروردگارشان تسبيح مى  
هـر چيـز احاطـه دارد       ] تو بـر  [كنند پروردگارا رحمت و دانش       طلب آمرزش مى  

اند ببخش و آنها را از عذاب آتـش          را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده         كسانى  
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.نشود نه غير آنا ميهستند 
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 3���� T
 K�E0 K�"� PeR
 3���� T
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 آيا هيچ يـك از شـما خـوابي ديـده            :فرمود مي اغلب به اصحاب      �پيغمبر (
 ،كـرد  مـي  خوابش را براي پيغمبـر بـاز گـو           ،خواست مياست ؟ هركسي كه خدا      

با خـود    مرا آمدند و  شبي در خواب دو نفر پيش من         ،پيغمبر يك روز صبح گفت    
 به نزد مردي رفتيم كه دراز كشيده       ، من هم با ايشان رفتم     ، گفتند با ما بياييد    .بردند

 اين مـرد ايـستاده بـااين    ، يك نفر با سنگ بزرگي بر باالي سرش ايستاده بود         ،بود
 آنگـاه آن  ،كـرد  مـي وكله اش را خرد  كوبيد ميسنگ بزرگ برسر آن مرد خوابيده       

رفت آنرا بـر     مي صاحب سنگ به نزد سنگ       ،گشت ميبش بر   سنگ به سوي صاح   
 مانند بار   ،شد ميداشت تا اينكه سر آن مرد كامال خوب          مي سنگ را بر     ،داشت مي

 در خواب به آن دونفري كه بـا مـن بودنـد             : پيغمبر فرمود  ،كرد مياول با او رفتار     
 بـا ايـشان   :گفت پيغمبر ، بيائيد: سبحان اهللا اين وضع چيست ؟ به من گفتند   :گفتم

 ويك نفرديگـر بـر او       ، كه بر پشت دراز كشيده بود      ،رفتيم وبه نزد مردي رسيديم    
 با اين قالب يك ، چوبي در دست داشت كه سرش قالب آهن داشت،ايستاده بود

نمـود وهمينطـور    مـي كشيد وآنرا قطعه قطعه  ميطرف صورت آن مرد را به عقب  
 پيغمبـر   ،نمود مينها را قطعه قطعه     كشيد و آ   ميبيني و چشمش را به طرف پشت        

 وباليي را كه بر قـسمت اول        ، سپس آن مرد بر طرف ديگر ش دراز كشيد         :فرمود
 گفتم سبحان اهللا وضع ايـن       ،ندآورد ميصورتش آورده بودند بر طرف دومش نيز        
 به جايي رسيديم تنور     ، با ايشان رفتم   ،دو مرد چيست ؟ به من گفتند فعال با ما بيا          

 ديـديم كـه    ،آمد وقتي كه به آن نگاه كرديم       ميد كه سر و صدايي از آن        مانندي بو 
 وحرارت شديد آتش از ته تنـور بـه آن هـا             ،مردان و زنان لختي درآن جا هستند      

 اين جماعـت    : به اين دونفر گفتم    .افتند ميكند وايشان هم به ناله وفرياد        ميحمله  

                                                 
 2275 و مسلم 6640بخاري  1
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 با ايـشان رفتـيم تـا بـه رودي     ،بيا با ما ، با ما بيا   :چه كساني هستند ؟ به من گفتند      
 ويك نفـر    ،كرد مي يك نفر در آن رود شنا        ،رسيديم كه آبش مانند خون قرمز بود      

 آن ، سنگهاي فراواني را پيش خود جمع كرده بود   ،هم در كنار آن رود ايستاده بود      
كرد بعدا به نزد آن شخصي كه در كناره رود ايستاده بود  ميتوانست شنا  ميمرد تا 

 ،انـداخت  مـي  واو هم يك سنگ در دهنش        ،كرد ميمد ودهنش را براي او باز       آ مي
كرد وبه سوي مرد ساحلي بـر   ميخواست مجددا شنا  ميرفت تا  ميسپس آن مرد   

كرد واو هم    مي دهنش را براي او باز       ،گشت مي هر وقت به سوي او بر        ،گشت مي
چه كساني هـستند ؟      اين دو نفر     : به آن دو نفر گفتم     ،انداخت ميسنگي دردهنش   

 به نزد مرد كريه المنظري رسيديم كه از او كريه المنظر            ، با ايشان رفتيم   ، بيا :گفتند
كند تاروشـن تـر    مي ديديم كه آتشي را روشن كرده بود و آن را زيرو رو       ،تر نبود 

  اين مرد كيست ؟      : گفتم ،)نمود ميواز آن مراقبت    (زد   مي و آن آتش را دور       ،شود
 با ايشان رفتـيم تـا بـه باغچـه اي پـر از گـل و گيـاه و درخـت         ، بيا:به من گفتند 

 در وسط اين باغچه مرد بلند قدي        ، كه انواع گل بهاري درآن موجود بود       ،رسيديم
 ، به اندازه اي سرش به آسمان رفته بود كه نزديك بود سرش را نبينم              ،ايستاده بود 

نـدازه اوالد فـراوان نديـده       اوالدان فراواني دورش راگرفته بودند كه هرگزتا اين ا        
 اين جماعـت چـه كـساني هـستند ؟           : به آن دو نفري كه همراه داشتم گفتم        ،بودم

 كـه هرگـز بـاغي بـه         ، تا باآلخره به باغ بزرگي رسيديم      ، با ايشان رفتيم   ، بيا :گفتند
 بـا   ، آن دو نفر به من گفتند به طرف باال برو          ،چنين عظمت و زيبايي نديده بوديم     

 ، كه آجر هاي آن يكي  طال وديگري نقـره بـود     ،ا به شهري رسيديم   ايشان رفتيم ت  
 در آنجا   ، در را بر ما گشودند وبه آن وارد شديم         ، درزديم ،به دروازه شهر رسيديم   

مرداني را ديديم كه قسمتي از بدن آنان زيباترين چيزي بود كه تا بـه حـال ديـده             
 ايـن  ، به حال ديده اي اما قسمت ديگراز بدنشان زشت ترين چيزي بود كه تا       ،اي

 ، برويـد داخـل آن رود بـشويد        :دو مرد به آن مردان كه داخل شهر بودنـد گفتنـد           
كرد و آبش ماننـد شـير خـالص         ميرودي بود كه در عرض حركت       : پيغمبر گفت 

 ، بعدا به سوي مابر گـشتند ، داخل آن رود شدند و مردان آن شهر رفتند،سفيد بود 
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 در زيباترين شـكل و      ،د به كلي از بين رفته بود      زشتي كه در قسمتي از بدن داشتن      
 آن دو مرد به من گفتند اين شهر جنات عدن است وفـالن جـا                ،قيافه قرار داشتند  

 قصري را ديدم كه مانند      ، چشم به طرف باال انداختم     :  پيغمبرگفت  ،منزل شماست 
ـ  ،اين قصر منزل شمااست   :  به من گفتند   ،ابر سفيد برهم انباشته شده بود      شان  بـا اي

 گفتنـد بعـدا     : اجازه بدهيد تاداخل آن بشوم     ، خدا خيرو بركت به شما بدهد      :گفتم
 من از اول شب چيزهاي عجيـب و         : به ايشان گفتم   ،شوي ولي اآلن نه    ميداخلش  

 امـا   ،دهـيم  مي اكنون به شما خبر      : آنها چه بودند ؟ به من گفتند       ،غريبي را ديده ام   
 اين مـردي  ،شود ميرش با سنگ خرد  وديدي كه س   ،آن مردي كه به نزدش آمدي     

 وبعـدا آنـرا تـرك    ،نمايـد  مـي كند و آنـرا حفـظ    مياست كه با قرآن سروكار پيدا     
 امـا آن كـسي كـه        .خوابد مي ومردي است كه قبل از خواندن نماز واجب          ،كند مي

 و آنهـارا پـاره پـاره        ،كـشيدند  مـي ديدي صورت وبينـي وچـشمش را بـه عقـب            
گويـد كـه    مي ودروغ هايي ،آيد ميح از منزل بيرون  كسي است كه صب    ،نمودند مي

 اينهـا  ، زنان و مردان لختي كه در چاه تنور ماننـدي قـرار داشـتند   .رسد ميبه همه   
كـرد و سـنگي در      مي آن مردي كه در آب شنا        .باشند ميكساني هستند كه زنا كار      

ي كـه در     اما آن مرد كريـه المنظـر       .باشد مي اين مرد رباخوار     ،انداختند ميدهنش  
  او مالـك و    ،سـاخت  ميزد وآتش را شعله ورتر       مينزديكي آتش بود وآن را دور       

او ابـراهيم   ، وآن مرد بلند قدي كه در وسط باغچه ايستاده بـود           .دربان دوزخ است  
بود وبچه هايي كه در اطرافش بودند بچه هايي هستند كه قبل از بلـوغ وشـريك                 

ـ          بعـضي از مـسلمانان      .وت كـرده انـد    قرار دادن براي خدا برفطرت پاك انساني ف
 اوالد  ، بلـي  :باشند ؟ فرمود   ميمشركين هم جزو آنان       اوالد ! اي رسول خدا   :گفتند

 اما آن جماعت كه قسمتي از بدنشان زيبا و قسمت     ،مشركين هم جزو آنان هستند    
را با هم انجام     بد  ايشان جماعتي هستند كه عمل نيك و       ،ديگر بدنشان زشت بود   

).نمايد ميخداوند از گناه آنان صرف نظر  و،داده اند
  
  



106  ضعف ايمان و درمان آن 

  شود ميگناه سبب انواع فساد در زمين 

  زراعت آثار گناه اين است  كه سبب انواع  فساد در آب و هوا  و              ديگر  از .22
  :فرمايد ميچنانكه خداوند  .گردد ميو ميوه و حتي خانه ها 
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 فـساد در خـشكى و دريـا نمـودار      ،به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده      (
انـد بـه آنـان بچـشاند باشـد كـه             بعضى از آنچه را كه كرده     ] سزاى[شده است تا    

  ).بازگردند
يازد خداوند باران را قطع      ميقتي ظالم به ظلم وفساد دست        و :گويد ميمجاهد  

 و .گردد زيرا خداونـد فـساد را دوسـت نـدارد     ميكند و زمين و نسل ها نابود     مي
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اند به آنـان    بعضى از آنچه را كه كرده     ] سزاى[خشكى و دريا نمودار شده است تا        

را خواند سپس گفت منظور از بحر هر آبـادي اسـت    ).بچشاند باشد كه بازگردند   
  .كه در كنار نهري جاري قرار دارد

  :برد مي نام )) بحر((وند ازآب شيرين  با كلمه  خداگويم كه مي
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نوشيدنش گواراست ] و[زدا   شيرين تشنگىي دو دريا يكسان نيستند اين يك    ( )12
  ) .مزه است  شور تلخيو آن يك

 بلكه منظور رود هاي ؛بحري شيرين و ايستاده و ساكن وجود نداردودر جهان 
 پس روستا هايي كه در كنار آب        .دناشب مير  جاري هستند و در يا هاي ساكن شو       

  .جاري هستند به نام آب آنها كه بحر است ياد شده اند
آورد ناشي از گنـاه      مي در زمين  به وجود        خداوند فساد و نقص ودردهايي كه    

شوند عقوبـت جديـدي برايـشان     ميت و هر گاه گناه جديدي مرتكب    بندگان اس 
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  .شود ميقرار داده 
است در حالي كه فقط عقوبت نـاچيز و بـسيار كمـي از     اين حال و وضعيت م    

 رسـيد جنبنـده اي   ميم  واگر عقوبت تمام اعمالمان به يبين ميگناهانمان را در دنيا  
  .ماند ميبر زمين باقي ن

اي زمين و زلزله هـا و نـابودي    فرو رفتگيه  ، گناه در زمين   از تاثيرات ديگر   .23
  .بركت آن است

 از كنار سرزمين قوم ثمود گذشـت ديگـران را از             �هنگامي كه رسول  خدا    
و بيرون كـشيدن    ن آب   نوشيداز   و   ،ورود به آنجا منع فرمود  مگر در حالت گريه         

حتي نهـي فرمـود از       ،منع كرد    )به خاطر تاثير شوم گناه در آب      (ان چاههاي آن  نآ
 و همچنان تاثير .اينكه خميري كه به آب آنجا درست شده بود به شتران داده شود   

   .بد گناهان در كم بودن ثمر و ميوه درختان و زدن آفات و بال به آن
لت گناه هـايي اسـت كـه از    آيد به ع مي از آفات كه به بوجود و بسياري ديگر  

  .زند ميبندگان سر 
ه هـايي را كـه      گفتند كـه قـبال ميـو       ميان  باديه نشين به من       عده اي از پيرمرد   

 از آفـاتي كـه جديـدا بـه          ين بزرگتـر بـوده انـد و بـسيار         كردنداز اآل  ميبرداشت  
   .ايجاد شده است شناختند و جديدا ميزند را قبال ن ميمحصوالت صدمه 

ترمذي در جامع خود روايـت  :   اما تاثير گناه در صورت و خلقت انسانها    -24
 ولـم  ذراعا ستون السماء في وطوله آدم اهللا خلق( : فرمود �يكند كه رسول خدا   م

خداوند آدم را خلق كـرد در حـالي كـه طـول او              ( ١)اآلن حتى ينقص الخلق يزل
  .) شوند ميشصت ذراع بود و مخلوقات از آن زمان تا كنون همواره كوتاه تر 

ان و خائنـان پـاك      كه خداوند بخواهد زمين را از ظالمـان و سـتمكار          هنگامي  
 و زمين را پر     هاي از بندگان خود از اهل بيت رسولش را خارج نمود           گرداند بنده 
 و مـسيح يهـود و نـصارا را بـه قتـل              .كند چندانكه پر از سـتم بـود        مياز عدالت   

 .دارد مـي و ديني را كه خداوند رسولش را به آن فرستاده در زمين بر پا                رساند مي
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 به حدي كـه عـده ي   ،شود كه بود ميكند و چنان  مي و زمين بركت خود را ظاهر     
كننـد و    مـي خورند و زير سايه ي پوستش اسـتراحت          ميزيادي از مردم اناري را      

ي عده ي زيـادي از      جوانشود و شتر   مي از انگور به اندازه ي بار شتري         خوشه اي 
پاك كه زمين از گناهان     هنگامي   و اين بدان دليل است كه        .كند ميمردم را كفايت    

  . شود ميشد آثار بركتي از جانب خدا كه گناه و كفر آنرا نابود كرده بود ظاهر 
 شكي نيست كه عقوبت هايي كه خداوند بر زمين نازل كـرده اسـت آثـارش                

شود كه امتهاي پيشين بر اثـر        ميهمچنان ماندگار و جاري است و شامل گناهاني         
زمـين آثـار آن عقوبـت هاسـت     پس اين آثار در  .آن گناهان عقوبت داده شده اند     

پس حكمت و حكم كـوني خداونـد در         .  جرمهاست آن دنبالهچنانكه اين گناهان    
ابتدا و انتها با هم متناسب است و عقوبت بزرگ براي گناه بزرگ اسـت و سـبك            

 .كند مي و خداوند اين چنين در برزخ و قيامت بين مخلوقات داوري             ؛براي سبك 
كه بر بنده اي هنگامي  و خانه ي او تامل كن كه  در همراهي شيطان و جايگاهپس

و قول و رزق او برميدارد و اطاعـت از او بـر       تسلط يابد بركت را از عمر و عمل       
ه خانـه اش كـه جهـنم        كـ دارد چنان  ميزمين تاثير كرده و بركت را از آن محل بر           

  . است از شادي و رحمت و بركت خالي است
  

  ميراند ميگناه غيرت قلب را 

ز عقو بت هاي گناه خاموش كردن غيرت قلب است  كه ضامن حيات و               ا .24
 گرما و حرارت غيرت تمام .گرما بخش غريزي تمام قسمت هاي ديگر بدن است      

تـش ناپـاكي را از طـال و         كند چنانكه آ   ميوم را از قلب دور      ناپاكي و صفات مذم   
ر تـرين آنهـا     كند و موفق ترين و سر بلند ترين انـسانها غيـو            مينقره و آهن جدا     

 از همه امتش غيور تر و خدا از رسولش غيـور تـر               � چنانكه رسول خدا   .است
أتعجبون من غيرة سعد    (: فرمود �است چنانكه در صحيح بخاري آمده كه پيامبر       

بدانيد من از او     كنيد ؟  ميآيا از غيرت سعد تعجب      ( ١)ألنا أغير منه واهللا أغير مني     
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  ).است از من غيورتر وندغيورترم و خدا
مة محمد ما أحد أغير من      يا أ  (:در صحيح بخاري در خطبه كسوف آمده است       

ي از زن يا مرديهنگامي كه    �محمد  امت   اي   ( ١)زني عبده أو ترني أمته    تاهللا أن   
  ).شد نخواهد ي تر خدا غيرتكند هيچكس از ميبندگان خداوند زنا 

ال أحـد أغيـر    (:فرمود �در صحيح بخاري آمده است كه رسول خدا      باز هم   
من اهللا من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن وال أحـد أحـب اليـه       
العذر من اهللا من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنـذرين وال أحـد أحـب اليـه          

ت و هيچكس از خدا غيور تر نيس   ( ٢)المدح من اهللا من أجل ذلك أثنى على نفسه        
و هيچكس به انـدازه     .رام فر موده است   شكار  را ح   به همين دليل گناهان پنهان وآ     

خدا عذر را دوست ندارد به همين دليل انبيـا و پيـامبران را مـژده  دهنـده و بـيم                  
هيچكس به اندازه خدا ستايش را دوست ندارد و به همين   است و   دهنده فرستاده   

  ).سبب خود را ستايش نموده است
الي كه غيـرت  در ح، آوردن عذر با هم جمع شدهحبدر اين حديث غيرت و    

بر تنفر از گناه استوار است و محبت عذر بر نهايـت عـدل و رحمـت و احـسان                    
و خداوند با وجود غيرت فراوانش دوسـت دارد بنـدگانش در برابـر           . داللت دارد 

انجام آنچـه    بندگانش رابه خاطر   او وپذيرد   مينها را نيز    آگناه معذور بوده و عذر      
بـه همـين     را بپذيرد و   آنها عذر تا كند مينواخذه  م شود ميكه به خاطرش غيرتي     

  .را نازل فرموده است پيامبران رافرستاده وكتاب ها انذار و ليل ازروي عذرد
زيرا در بـين مخلوقـات        است  احسان و كمال خداوند     و اين نهايت بزرگواري  

ذر سـر بـاز      عجله نمـوده و ازپـذيرفتن عـ        يي كه غيورترند در هنگام عقوبت     آنها
 .شـود  مي هم عذري موجود باشد شدت غيرتشان از قبول عذر مانع            زنند واگر  مي
ليلش كم غيرتي آنان است كـه دايـره         دپذيرند   ميديگري كه عذرهارا     عده زياد  و

دانند كه عذرنيست وحتي عـده اي        ميدهند وچيزهايي را عذر      ميوسعت   را عذر

                                                 
 901 و مسلم 4923بخاري  1

 2760 ومسلم 4922بخاري  2
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  .پسند استكاري ناهمه اينها  در حالي كه دهند ميقرار  عذر را قدر
 پس بايد درمحـل غيـرت       .عذراست  غيرت با  آنچه پسنديده است همراهي    اما

كـارش پـسنديده     هركه چنـين كنـدحقيقتا      و . عذرآورد ،غيرتي شد ودرمحل عذر   
كه خداوند تمام صفات كمال را داراست ازهمه بيشترشايسته مدح          هنگامي   .است

وچنان است كه   چنانكه شايسته اوست مدح كند بلكه ا       را او است وكسي نميتواند  
   .خودرامدح فرموده است

اوهمراهي نموده اسـت وهركـه       با انسان غيوردريكي ازصفتهاي خداوند    همانا
راهنمـايي   را موافقت داشته باشد آن صفت او      با او  يكي ازصفت هاي خداوند    در

 را گردانـد واو   مـي نزديـك    كنـد وبـه خـدا      مـي داخل   رحمت خداوند  در كرده و 
همانا خداوندرحيم است ورحم كنندگان رادوسـت        ند و گردا ميمحبوب خداوند   

 . علـيم اسـت وعالمـان رادوسـت دارد         ،دارد وكريم است وكريمان رادوست دارد     
قوي است ومومن قوي رادوسـت دارد ومـومن قـوي نـزدش از مـومن ضـعيف                  

 زيباست واهل زيبايي ،دوست دارد  اهل حياست واهل حيارا     اوخود .محبوبتراست
دوست دارد واگربراي گناه عقوبتي جزاين       فرديت را  تاست و يك دوست دارد و   را

انـسان   شود ميبه غيراين صفات موصوف شود ومانع       شود انسان    مينبودكه سبب   
  .اين صفتهارا به خودبگيرد همين عقوبت كافي بود

شود ووسوسـه بـه اراده واراده بـه     ميپس همانا خطوردرفكربه وسوسه تبديل   
 تبـديل شـده وسـپس بـه صـفتي ثابـت ومـالزم               سپس به فعل   و ،عزيمت وقصد 

  .شود وديگردوري ازآن ممكن نيست ميمشخص تبديل 
 منظوراين است كه هر قدرشخص اهل گناه شود به همـان انـدازه غيـرت بـر                

 شودكه زشـتي را    ميرود وچنان ضعيف     ميمردم ازقلبش بيرون     خانواده و  و خود
 واگربه ايـن درجـه برسـد        ،نديگراجانب  ونه از    خود جانب   داند نه از   ميزشت ن 

 ، وبعضي از اينها به عدم زشت دانستن گناه كفايت نكـرده           .ديگرهالك شده است  
 وبدان  دهند مينشان   زيبا وآنرا    جلوه داده  نيكوديگران  بلكه گناهان وظلم را براي      

 وبـه همـين دليـل انـسان         .وسعي دركـسب آن دارنـد      كنند ميخوانند وتشويق    مي
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وقات خداوند است وبهشت براو حرام است وهمچنـين         ديوث ازكثيف ترين مخل   
آنچه كه اورابـه آن وادار كـرده         بنگر  و ،آنكه ظلم وبغي برغير خودرا حالل بداند      

   .است كم غيرتي است
 ،توان گفت كه غيرت اصل دين است و كسي كه غيرت ندارد    ميپس در كل      

و گنـاه و فحـشا      كند   مي حمايت غيرت قلب را وقلب ساير جوارح را         .دين ندارد 
  .ماند ميميرد و دفاعي باقي ن ميراند و در نبود غيرت قلب و جوارح انسان  ميرا 

غيرت در بدن مانند نيـروي مقاومـت در مقابـل بيمـاري اسـت و وقتـي ايـن             
  . شود ميگيرد و هالك قطعي  ميمقاومت باقي نماند بيماري قدرت 

  
  برد مي گناه شرم و حيا را از بين 

گناه از ميان بردن حيا است و حيا سر چشمه همه خوبي ها اسـت                از آثار    .25
   .و با رفتن آن همه نيكي ها از ميان ميرود

 همـه اش    ،حيا( ١)الحياء خير كله   (: فر مود  �در صحيح مسلم آمده كه پيامبر     
   ).خير است

 النبوةان مما أدرك الناس من كالم       ( : فرمود �كند كه پيامبر   ميبخاري روايت   
چيزي كه مردم از كالم پيـامبران پيـشين در          ( ٢)ا لم تستح فاصنع ماشئت    االولى اذ 

  ) .خواهي انجام بده مي كني هر چه مي اگر حيا ن:يافت كردند اين بود كه
 ،كند و حتي ممكن است كامال آنرا از بين ببـرد  ميانسان را ضعيف   گناه حياي 
حتي عـده    و  باكي ندارد  زشت خود  افعال   نسبت به  مردم   مطلع شدن و شخص از    

كنند كه دليلش  مياي ازآنها ديگران را ازوضع خودوگناهي كه انجام داده اند باخبر
  . اگر شخص به اين حالت برسد  اميدي به اصالح او نيستبي حيايي است و

بين گناه و كم بودن حيا و غيرت رابطه دو طرفه وجود دارد و هر كدام سـبب             
 وهر كه هنگام گناه از خـدا شـرم كنـد            .شود وديگري را به دنبال دارد      ميديگري  

كند و هر كه از معصيت خـدا شـرم نكنـد     ميخداوند از عقوبتش در آخرت شرم     
                                                 

 37مسلم  1

 5769بخاري  2
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  .خداوند از عقوبتش شرم نخواهد كرد
  

  كاهد ميگناه از عظمت پرورد گار در قلب انسان 

تضعيف عظمت و وقـار خداونـد در قلـب شـخص            ، از عقوبت هاي گناه    .26
ر و عظمت خداونـد را در قلـب خـود احـساس كنـد               است زيرا اگر شخص وقا    

 : اما ممكن است كه فريفتـه شـده وبگويـد          .جرات اقدام به گناه را نخواهد داشت      
ف عدارد رجاي به خداوند واميد به عفواوست نـه ضـ   ميآنچه مرا به انجام گناه وا   

 ،درقلـب  است زيـرا تعظـيم خداونـد       مي واين ازمغالطه درون آد    !عظمت اودرقلبم 
 شـود و   مـي وگناه مانع    محرمات اورابه دنبال دارد وتعظيم محرمات بين او       تعظيم  

 داننـد و  مـي چنانكه شايسته اوست ن    را خدا يازند قدر  ميكساني كه به گناه دست      
 وكنـد وبـه اواميـد دارد         مياو را تعظيم وتكبير      داند و  ميچگونه كسي قدرخدارا    

ايـن ازمحـالترين     ؟شـمارد  يمنهي اورا سبك     درعين حال امرو   داند و  ميبزرگش  
 وهمين تاثير براي گنـاه كـافي اسـت كـه            ؛محال هاست وروشنترين باطل هاست    

بعـضي   و .دهد ميدهد وحقش راسبك جلوه      ميعظمت خداوند رادرقلب كاهش     
 دارد ميخداوند ابهت شخص را از دل مردم بر  : است كهچنين بت هاي ديگروعق
 و .ند چنانكه امر خدا را سبك شمرده استگردا مي او را نزد آنان سبك و خوار         و

دهد  مي محبتش را در دل مردم  قرار          خداوند ،به اندازه محبت شخص به خداوند     
و به اندازه  خوفش از خدا و وقار ي كه براي خدا قائل است  خداوند خـوف و                    

 و چگونـه بنـده اي محرمـات خداونـدرا           ١.دهـد  مـي ارش را در دل مردم قرار       قو
                                                 

الَّـذِينَ  �: و نسبت دادن ذلت و خواري و نيز توهين به آنان در قرآن كريم             نمونه هايي از مهر شدن دلهاي كافران         .1
اتَّخَذُواْ دِيـنَُهمْ لَْهـوًا وَلَِعًبـا وََغـرَّتُْهمُ الَْحَيـاةُ الـدُّْنيَا َفـاْليَوْمَ َننـسَاُهمْ كََمـا َنـسُواْ ِلَقـاء َيـوْمِِهمْ َهـذَا وََمـا كَـانُواْ ِبĤيَاِتَنـا                                 

همانان كه دين خود را سرگرمى و بازى پنداشتند و زندگى دنيا مغرورشان كرد پـس همـان                   �)51اعراف  (يَجْحَدُونَ
و . بـريم  امـروز آنـان را از يـاد مـى    ] هم[كردند ما  گونه كه آنان ديدار امروز خود را از ياد بردند و آيات ما را انكار مى           

دْ جَاءتُْهمْ رُسُلُُهم بِاْلَبيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ ِليُؤِْمُنـواْ بَِمـا َكـذَّبُواْ ِمـن َقْبـلُ      تِلْكَ اْلقُرَى َنُقصُّ عََليْكَ مِنْ أَنَبĤئِهَا وََلَق  �: همچنين
اين شهرهاسـت كـه برخـى از خبرهـاى آن را بـر تـو حكايـت           �)101اعراف   (كَذَلِكَ َيْطَبعُ اللّهُ عََلىَ قُلُوبِ اْلكَافِرِينَ     

ايمـان  ] بـاز [شان آوردند اما آنان به آنچه قبال تكذيب كرده بودند       كنيم در حقيقت پيامبرانشان داليل روشن براي       مى
دخـان    (ُثمَّ ُصبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ ِمـنْ َعـذَابِ الْحَِمـيمِ          �:  و نيز .   نهد آوردند اين گونه خدا بر دلهاى كافران مهر مى         نمى
بچـش كـه تـو    ) 48 ( آب جوشان بر سـرش فـرو ريزيـد     آنگاه از عذاب   �)49دخان   (ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ اْلكَرِيمُ    ) 48

 )49 (همان ارجمند بزرگوارى
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 را  وار است خداوند حرمتش را نشكند ؟ ياچگونه حـق خداونـد            شكند واميد  مي
چگونـه   و دارد خداوند نـزد مـردم اورا سـبك نـشمارد؟       شمارد وانتظار  ميسبك  

  را سبك شمارد ومردم اورا سبك نشمارند ؟   خدانافرماني از
رقلـب  وشـش ب خداوند در قرآن هنگام ذكر عقوبت هـاي گنـاه بـه انـداختن پ        

كند ونيز به اينكـه خداونـد آن هـارا فرامـوش             مييشان اشاره   كاران ومهردلها گناه
چنانكـه   شمارد ميكرده اند وآنان راسبك      ميچنان كه آنان خدارا فراموش       كند مي

كـرده   مـي كند چنان كه فرمانش را تبـاه         ميدينش راسبك شمرده اند وآنان را تباه        
��'� �:فرمايد ميوبه همين دليل در آيه سجده مخلوقات         .اند � �4\ � � ��T
 �4' �4� S4� � � � � �

c��' �� J ) توانـد او را       هـيچ كـسي نمـي      ،ارزش كنـد    خـدا هركـه را بـي       (�)18حـج
كه سجده بر خداوند راسبك شمردند وبه اوسـجده نبردنـد         هنگامي   و )دارد ميگرا

ديگركـسي   خداوندآنان را سبك شمرد وبعداز اينكه خداوند آنان را سبك شـمرد         
چه كسي است كه كسي را كه خـدا سـبك شـمرده       و بدارد ميگرانبود كه آنان را     

   ؟ استنمودهوند اكرامش اكه خد سبك شمارد كسي را  يا وبدارد بزرگوار
  .  به حال خود رها نمايداورا شخص را فراموش كند ووندشود خدا ميگناه سبب 

 از عقوبت هاي گناه فراموشي شخص توسـط خداونـد اسـت و خداونـد                .27
بـارترين  مرگكند و اين از خطر نـا كتـرين و     مي طينش ترك     شيا همراهشخص را   

   . كه اميد رهايي از آن وجود نداردعقوبت هاي گناه است

�� :فرمايد مي  در سوره حشر   چنانكه خداوند  �\� ��+ � J � ��T
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�5'X ��Q� + � � � � �4�57�� � � � � �
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 �m C[��� ��8��� �m�8�D� � � � �� �� �� � � � �� � �� � �� � ايـد از    اى كسانى كه ايمان آورده    ( �)19(�

از پـيش چـه   ] ى خـود [ داريد و هر كسى بايد بنگـرد كـه بـراى فـردا    بخدا پروا  
كنيـد آگـاه اسـت     خدا به آنچه مى  خدا بترسيد در حقيقتاز] باز[فرستاده است و  

آنـان را دچـار     ] نيـز [و چون كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او            ) 18(
  ))19(فراموشى كرد آنان همان نافرمانانند  خود
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 تقوا نهـي    ترك با شكردن كند و از فرا موش     مي امر   خودش تقواي   خداوند به 
 هر كه تقواي خدا را ترك كند و خود و مصالح نفـس              دهد كه  مينمايد و خبر     مي

برد چنانكه عظمت و خوف خـدا را   ميخود را از ياد ببرد خداوند نيز او را از ياد   
بي تفاوت بوده   بيني كه نسبت به مصالح خود      مي را پس گناهكار .از ياد برده است   

ل هـوس   ازياد خودغافل كرده اسـت ودنبـا       قلبش را  كند وخداوند  ميوآنرا ضايع   
كوتـاهي نمـوده      ودرسعادت ابدي خـود    . است كردهبه راه افتاده وكم كاري       خود
بزرگترين عقوبت هاي گناه     از و. پستي مبادله نموده است    لذت كوچك و   با وآنرا

 نـسبت بـه خـودبي اهميـت باشـد و           و فراموش كند  اين است كه شخص خودرا    
ي وكـاالي بـي ارزش      با نيرنگ وسـست    آنرا و حقش نسبت به خداوندراضايع كند    

 وبـدلي بـراي او    بي نيـاز نيـست       او  حق كسي راضايع كندكه كس از      .معامله كند 
 بدلهاي بسياري را   و بي نيازند  او كه همه از   كند ميكسي جايگزين    با نيست وآنرا 

 را گيـرد وكـسي جـاي او       مـي را   خود غير همانا خداوند جاي همه چيز     .داراست
 ه چيزبـي نيازاسـت وكـسي ازاوبـي نيازنيـست و           ازهم و .گيرد مي ن ]براي انسان [

 شـود و   مـي  ازهرچيـزي مـانع      ،دهـد  ميدهد وكسي اورا پناه ن     ميهرچيزي را پناه    
انـدازه   و ازاطاعت كسي كه اين قدر    تواند    مي چگونه انسان    .چيزي مانعش نيست  

وچگونه يادش رابـه فراموشـي       .اوست يك چشم به هم زدن اظهاربي نيازي كند        
تبـاه   را فراموش كند وخود   را اينكه اوخود  كند تا  ميمانش را ضايع    سپارد وفر  مي

پس انـسان بـه خداونـد ظلـم      .مرتكب شود بزرگترين ظلم رادرحق خود    سازد و 
 هم به اوظلم ننموده اسـت و       ظلم نموده است وخداوند    نكرده است بلكه به خود    

  .ظلم كرده است اين خوداوست كه به خود
  

  كند مي خارج 1احسانگناه انسان را از دايره 

كند  مي از عقوبت هاي گناه اين است كه شخص را از دايره احسان خارج               .28

                                                 
اينكـه خداونـد را     ) ( ان تعبداهللا كانك تراه فان لم تكن تراه، فانه يـراك          : (احسان يعني ) ص(بنا بر فرموده پيامبر   .  1

 .)بيند او تو را مي)  كهيقين داشته باشي(بيني،  بيني و اگر تو او را نمي چنان عبادت كني كه انگار او را مي
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احسان اگر در قلب قـرار گيـرد از          .است ثواب محسنين     مانع بهره مند شدن از     و
بيند  ميرا   كند انگار كه او    ميكند و انسان چنان خدا را عبادت         ميناه جلو گيري    گ

 ر و محبت و خوف و رجاي خداوند در قلـب اسـت            يگيري ذك اواين به خاطر ج   
 گنـاه حايـل     ارادهو اينهـا بـين او و       بيند ميشودكه انگارخداوندرا    ميوبه گونه اي    
از دايـره   واگـر  .كند چه برسد به اقـدام بـه آن         مي اراده گناه ن    شخص شده و حتي  

ونعمت هـاي    وزندگي گوارا دست داده    از را موافقت خداوند  احسان خارج شود  
  .دهد ميدست  از لش راكام

دايره عموم   در را اراده خيرداشته باشد او    كه خداوند نسبت به او    هنگامي  پس  
دايـره ايمـان خـارجش       از نافرماني كند  را كه خدا هنگامي   و دهد ميمومنان قرار   

� '-'� �� �oe4 (:فرمود�چنانكه رسول خدا   .كند ميm� ��� Pn �
��
 ����
 �m� �1e� Pn �b�
 >4�75� �� �'-4' �4m� �¢� Pn �0�8�
 �¢� �� �'-'

 ��4�: ��4�: �'-4' �m� ��.�75� Pn �m0�p1� �� � ��5�
 � �
 ���� �¯ r
� F.�
<&1 Ff��&' F1�7�
كنـد مـومن نيـست وشـراب         مـي كـه زنـا     هنگـامي   زناكار �(١)

كنـد   مـي كـه دزدي    هنگـامي   خورد مومن نيست ودزد      ميكه شراب   هنگامي  خوار
كـه آنـرا    هنگامي  كند و مردم     ميو كسي كه چيز با ارزشي را غارت         ن نيست   موم

 در آن هنگـام  ،]آن چيز برايـشان مهـم باشـد   [غارت ميكند چشمشان به آن است      
پس خود را محافظت كنيد و همانا تو به بعد از آن قابـل دسترسـي                مومن نيست،   

  .اين خارج شدن از دايره ايمان است و) .است
  

  شود ميدست دادن خيرات گناه سبب از 

ناه اين است كه وقتي شخص همنشيني مومنان را تـرك           گاز عقوبت هاي    . 29
تمام  )كند ميخداوند از ايمانداران دفاع     زيرا  ( ،نمود ودفاع خداوند ازاو سلب شد     

 را از دسـت      اسـت    خير و خوبي هايي را كه خداوند براي اهل ايمـان قـرار داده             

                                                 
 57 ومسلم5/86بخاري  1
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وآنچـه درآن اسـت       كـه هركـدام ازدنيـا       اسـت  دهد كه بالغ بر صـد خـصلت        مي
   ] :توان به موارد زير اشاره كرد ميكه  [.بهتراست


�T �:اجر عظيم . 1 r-� ��E�� � � �� � �S �$ 
�?� P5'-R
 ) � � �� �) � � � و بـه زودى    ( �)146نـسا  (��
   ).خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشيد


�Tإ� :دفاع از مومن در مقابل شر دنيا و آخرت        . 2 �� +�$ ��
<� � � � � � � �: 
�45'X ��Q4�
 + � � � � � +
�T
0�� �
�G , >¸ �  � � � � + J+ � � انـد   قطعا خداوند از كسانى كه ايمان آورده( ��38حج� �

    ).كند زيرا خدا هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد دفاع مى

���Q � :.كنند ميو كساني كه عرش را حمل       فرشتگان  استغفار و دعاي خير     .3� � +

 
�45'X ��Q9� ����N78�� �1 ��5'-�� �Z0 <b^1 ��^.8� ���n �'� ¬�&�
 ��9b¸� � �� � � � � � * � � � � � �� � � � � * � � � � � �� � � � � � �+ � � �� � � � �� � �� � � �
 �4��� C9 .4E 
�4&.�
� 
�1�4� ��Q49� ��s�� S9$� F#0 t« , Y&E� �510� � � + �� � � � � �  �� � � � � � � � � � +� �� + � +� + � � � �� ) �) �� o
Q4$� ��

� ^O
� � كنند و آنها كه پيرامون آنند  را حمل مى] خدا[كسانى كه عرش ( ��7غافر� ��
 به  گويند و به او ايمان دارند و براى كسانى كه          به سپاس پروردگارشان تسبيح مى    

هر چيز ] تو بر[كنند پروردگارا رحمت و دانش   اند طلب آمرزش مى     گرويده ايمان
اند بـبخش و آنهـا را از     وبه كرده و راه تو را دنبال كرده       احاطه دارد كسانى را كه ت     

             ).عذاب آتش نگاه دار

��T :.كنـد  مـي  آنها از جانب خدا وخداوند دوستان خود را ذليـل ن           تمواال. 4 

�� 
��4� ��Q4�
� 0�45�
 k: rS9��
 �' ��?�� 
�5'X ��Q�
 	�� � � � � � � �� � � �� * �� � J �� � �+ � � +� � � JJ � � � � r�s�4��
 �m2�4 �� � + � �� � �
��<44��G �44� � �44m 0�445�
 o�^44L� C44[��� rS449��
 k: 0�445�
 �44' ���44?��� � � + J� � � �� � * �� � � � � � � �� �� �� � � �� J � � � � 

اند آنان را از تاريكيها بـه        خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده      (��257بقره�
همـان  [سرورانـشان   اند   كسانى كه كفر ورزيده   ] لى[برد و  سوى روشنايى به در مى    

برند آنـان    طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها به در مى           ] عصيانگران
   ). در آن جاودانندو آناناهل آتشند 

�k: C410 An إ� :.كند مو منان را تثبيت كنند      مي امر   فرشتگان خداوند به    .5� �� � � � J � �� �
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�
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+ � �� * �� � �� �* � � � �� 
�1©�4� >4$��
 
��4� ��Q�
 o�9� I A"�DE 
�5'X ��Q� � � �� � � � �� �� � + � � �� � �� � �+ � �� �
��451 , ��5' 
�1©
� ��5$�
 ��� � � � �� � � � �+ � � � � �� � � � هنگـامى كـه پروردگـارت بـه        (� �12انفـال � �

انـد   كرد كه من با شما هستم پـس كـسانى را كـه ايمـان آورده               فرشتگان وحى مى  
خواهم افكند پس فراز گردنهـا را      ه زودى در دل كافران وحشت     قدم بداريد ب   ثابت

         ).بزنيد و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد
����]C � :. است همرا ه مغفرت و رزق كريم       ينزد خدا براي مو منان درجات     . 6 � � � �

�W0� =��N'� �Z0 <5$ r�?03 �� �"n ��5'-R
 �m( {� � ( �� � � � � � �( � � � * � � � �� � �� � �+ � � ����� ( � آنان هـستند   (��4انفال� �
كه حقا مؤمنند براى آنان نـزد پروردگارشـان درجـات و آمـرزش و روزى نيكـو                 

  ).خواهد بود

�$�4 : عزت   .7 �?�4y � F5�<R
 k: �5&?0 �[� ����"�� + � � �� � � � � �� + �� � � �� � ��� � � ���T� K��
 �4�5' �� + � � � � � J� =�4&�
 � + � �

5'-b9�� ���E���� � � � � �� � � �� � ���b9&� � P"��5R
 ���� P� � �� �� + �� � �� � �� گوينـد اگـر بـه       مـى (  ��8منـافقون � ��
تر را از آنجا بيرون خواهد كرد        مدينه برگرديم قطعا آنكه عزتمندتر است آن زبون       

عزت از آن خدا و از آن پيامبراو و از آن مؤمنان است ليكن ايـن دورويـان            ] لى[و
  ).دانند نمى

 � :.يمان است  معيت خدا با اهل ا     .8�4�75� �:� x74��
 �t�? <"� 
�^7�78� �:� � �� � � � � � � �� �� � � �� �� � �� �

[ 4� ��74[� ��5$ A5N� ��� <&� 
�3�&� �:� ��� _G ���) � � � � � �� � � � � �� �� � � � �� �� � � � � � �� +� � ( ��T
 ��� r�4` �4�� �+ � � � �� �� � � �4' � �
P5'-R
� � � � طلبيـد اينـك      را مـى   ]حـق [اگر شما پيـروزى     ] اى مشركان [( ��19انفال� ��

بازايـستيد آن   ] از دشـمنى  [و اگـر    ] و اسالم پيروز شد   [پيروزى به سراغ شما آمد      
كـه  ] بدانيـد [گرديم و  برگرديد ما هم بر مى] به جنگ[براى شما بهتر است و اگر      

گروه شما هر چند زياد باشد هرگز از شما چيزى را دفع نتوانند كرد و خداسـت                  
     ).كه با مؤمنان است


��T : . رفعت و بلندي در دنيا و آخرت       .9 ����� � � � 
�4��� ��Q�
� ��5' 
�5'X ��Q�
 � �� � � �� � �+ +� ��
 r�?03 �9&�
 �� �� � � �
���TS1 � �_.G ��9b&� ( � � �� � � كسانى از شما را كه     ] رتبه[خدا  (�11مجادله� ��

ه آنچه درجات بلند گرداند و خدا ب] بر حسب[گرويده و كسانى را كه دانشمندند 
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  ).كنيد آگاه است مى
دهـد و از جانـب خـود         مي به مومنان دو برابر اجر       ازرحمت خود  خداوند .10

   . نوري به آنان عطا ميكند كه با آن حركت كنند
دهـد و خـود آنهـا را         مـي  و محبتي كه خداوند براي مـومن قـرار           دوستي. 11

ــتي اش را در دل   ــت دارد و دوس ــتگاندوس ــ فرش ــدگان ص ــا و بن الحش  و انبي
  1.افكند مي

گيردخداوند آنهـا را از خـوف ايمـن نگـاه      ميدر هنگامي كه خوف شدت     .12
4��� :.دارد مي��¸ �4m �� �� 49$ ��G i� x9L�� �'X �b�� � � ( �� � � � � � �� � � � � � � � �� � �� �� � پـس  () 48انعـام ( ��

كسانى كه ايمان آورنـد و نيكوكـارى كننـد بيمـى بـر آنـان نيـست و انـدوهگين           
  ).نخواهند شد

دهد كه بـه آنهـا نعمـت ارزانـي      ميكساني قرار   ء  خداوند اهل ايمان راجز    .13
در كـه  مرتبه در نماز دعا كنيم 17شبانه روز امركرده است درهر   به ما است و    شده

  2 .زمره آنان باشيم

 � }<4m�t��4 � :.قران براي مومنان هدايت و شفاست     .14�45'X ��Q49� �m ,�� � � �� � � � �) � � + � �

 � ��Q�
�� � �� +< &1 ���' �' ��3�5� C[��� ab$ �� 9$ �m� ��� ��
�X I ��5'-� � � � � �� � � � � � � � � � � + � ) � � ( � �� � �� �� � �� � � � � ��   
انـد رهنمـود و      براى كـسانى كـه ايمـان آورده       ] كتاب[بگواين  ( �44  فصلت �

آورند در گوشهايشان سنگينى است و قـرآن         درمانى است و كسانى كه ايمان نمى      
  ).دهند آنان را از جايى دور ندا مى] گويى[ت و برايشان نامفهوم اس

ه خيـر در دنيـا و   چـ بايد گفت ايمان جذب كننده تمام اسباب خير است و هر        
وهرشري دردنيـاوآخرت بـه سـبب عـدم     به سبب ايمان است     آخرت وجود دارد  

شخصي بي اهميت است كه گناهي مرتكب شودكه         براي پس چگونه  .ايمان است 
دايره  از ميان اووايمان فاصله بيندازد وهرچنداورا     خارج كند و  دايره ايمان    از اورا

                                                 
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايـسته    �96مريم�  �إِنَّ الَّذِينَ آَمنُوا وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ َسيَجَْعلُ لَُهمُ الرَّحْمَنُ وُدا        � 1

 .دهد قرار مى] در دلها[رحمان براى آنان محبتى ] خداى[اند به زودى  كرده
 حمدسوره  2
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تـرس آن    آن اصـرار ورزد    وبـر  اگربه گناه ادامه بدهـد     اما كند ميمسلمين بيرون ن  
 ]مفهـوم [وازاينجـا   .اسالم خارج كنـد    از كه برقلبش تسلط يابد واوراكامال     رود مي

گناهـان   از  شـما :گفتنـد  مـي شود چنانكه بعـضي ازآنـان       ميترس سلف مشخص    
  .ترسم مي كفر ومن از ترسيد مي
  

  شود مي گناه سبب ضعيف شدن سير قلب به سوي خدا

 كند سراي آخرت را و  سيرقلب به سوي خدا   قوبت هاي گناه اين است كه     ازع
دهـد   مياجازه ن كند و ميبه تعويق انداخته ويا متوقف       آن را  كند ويا  ميضعيف   و

 پـس   .اورابه عقب براند   رتي است كه نتواند   به سوي خدابردارد واين درصو      ميقد
 .گردانـد  مـي  كند وطالب راعـاجز    ميوحركت را قطع     شود ميگناه ازرسيدن مانع    

كند واگربه وسـيله گناهـان مـريض         ميقلب بانيرويش به سوي خداحركت       همانا
شود واگراين نيروكامال ازبـين   ميدارد ضعيف  مي شود نيروي كه اورابه حركت وا     

. شود كـه بازگـشتش مـشكل اسـت     ميدور  وبريده چنان ازخداوندبرود  شخص    
 .كاهد ميكند وياازنيرويش  ميآن راسخت مريض  ويا ميراند ميپس گناه ياقلب را    

ازآن هابه  �شودكه رسول خدا   مياينكه ضعف آن به يكي ازهشت چيزي منجر        تا
  :برد كه عبارتند از ميخدا پناه 

  ١.  وسنگيني وام و غلبه مردان،ل ترس وبخ، ناتواني وسستي،غم واندوه

  غـم وانـدوه بـاهم قرينـه انـد زيـرا            .دو باهم قرينه انـد     به دو تمام اين ها  كه  
غـم   به خـاطر امـري درآينـده باشـد ايجـاد        اگر شود ميناراحتي كه بر قلب وارد      

 و .آورد مـي شده درگذشته باشـد انـدوه را پديـد          كند واگربه خاطرامري ايجاد    مي
 اسـباب خيـر عقـب       كردناگرشخص ازدنبال    قرينه اند زيرا   باهمناتواني وسستي   

اش عدم اراده     واگربه خاطر   او نياه ناتو شانبه خاطرعدم قدرتش باشد ن     بماند اگر 
 هم قرينه اند زيراعدم استفاده شخص        با ترس وبخل   و .باشد نشانه سستي اوست   

انه بخـل   به خاطر جسمش باشد نشانه ترس او واگربه خاطر مالش باشد نـش             اگر

                                                 
 6008بخاري  1
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اوست وسنگيني وام وغلبه مردان باهم قرينـه انـد زيرابزرگـي و قـدرت ديگـران            
براواگر به خاطر حق باشد ازسنگيني وام است واگربه ناحق باشد ازغلبـه مـردان               

دركل منظوراين است كه گناهان ازقوي تـرين سـبب هـاي جلـب ايـن                  و .است
واصابت شقاوت وبدي   سختي بال   (باشد چنانكه گناه سبب جلب       مي هشت مورد 

  اسـباب زوال نعمـت و  ن اسـت وهمچنـين ازبزرگتـري    )عاقبت وشـادي دشـمنان    
باعـث خـشم ناگهـاني وهرگونـه غـضب           نيز دگرگوني عافيت وسالمتي است و    

  .پروردگار است
  

  شود ميكند و سبب نزول بال  ميگناه نعمت را زايل 

اعـث نـزول     از عقوبت هاي گناه اين است كه سبب زوال نعمت شده و ب             :30
مگر به سبب گناه و هيچ شود  ميبرگرفته ن از انسان يچون هيچ نعمت  . گردد ميبال  
نـشده اسـت     برطـرف    ييمگر به سبب گناه و هيچ بال      رسد   ميبه شخص ن  ي  عذاب
  .  توبهبامگر

 و  يمگر به سبب گنـاه    نشده است   هيچ باليي نازل    : گويد مي �چنانكه علي 
  . اي توبه به سببمگرنشده است  رفع ييهيچ بال

وما أَصابكُم من مِصيبةٍ َفبِما َكسبت أَيدِيكُم ويعفُو عـن          � :فرمايد ميو خداوند   
مصيبتى به شما برسـد بـه سـبب دسـتاورد خـود             ] گونه[هر  () 30شوري  ( �َكِثيرٍ

  :فرمايد مي و نيز ).گذرد از بسيارى درمى] خدا[شماست و 
��T
 �D1 C��+ � � � � � v � � ��� ��84��D1 �4' 
�_4N� a7n c�� U$ ��b&�� Fb&� 
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� 9$ � bE( �� �� بدان سبب است كه خداوند نعمتى را كه بـر    ] كيفر[اين  ( )53انفال  ( �)
ـ  قومى ارزانى داشته تغيير نمى    د دهد مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند تغيير دهن

  ).و خدا شنواى داناست
شـود از او   مـي  شخصي اعطـا  ه نعمتي كه ب ، بر آنچه خداوند خبر داده     برنابلذا  
گردد مگر اينكه خود را دگرگون گرداند و طاعت ازخدا را به معـصيت    ميسلب ن 

 پـس اگـر     . او تبديل كند   خشمرا به كفر و رضايتش را به        مبدل كند و شكر از او       
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 برابر و در خـور      يشود و اين جزا و پاداش      مي او حاصل     بر  نعمت تغيير كرد تغيير  
   .دارد مياست و خداوند بر بندگانش ظلم روا ن

و اگر شخصي گناه را به طاعت خدا تغيير دهد خداوند عقوبتش را به عفـو و                 
��� � : چنانكه فر موده است    .دارد ميدهد و ذلتش را به عزت مبدل         ميپاداش تغيير    �
1 �' r�."&'� � �* �( * ��9G �'� ��<� P� � � �� � �� � � � ���T
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نى است كـه پـى در پـى او را بـه فرمـان خـدا از پـيش رو و از             براى او فرشتگا  (

دهد تا آنـان     خدا حال قومى را تغيير نمى      كنند در حقيقت   سرش پاسدارى مى   پشت
حال خود را تغيير دهند و چون خدا براى قومى آسـيبى بخواهـد هـيچ برگـشتى                  

  ).براى آن نيست و غير از او حمايتگرى براى آنان نخواهد بود
  
   استونيرعب و وحشت در سببگناه 

آثار گناه خوف و وحشتي است كه خداوند در قلب گناهكار قرار            ديگر از   .32
  .بيني  مگر وحشت زده و هراسان ميدهد بطوريكه او را ن مي

از زيرا همانا طاعت و عبادت قلعه محكم خدا است كه هر كه بدان وارد شود                
م ترسها از همه طرف بر او     و هر كه از آن خارج گشت تما        ،در امان است  عقوبت  
شـود و هـر      ميخدا را اطاعت كند ترس او به امن تبديل          كس  هر   .يابد مياحاطه  

ي مگـر   يـاب  مـي  پس او را ن    .گردد ميكه او را عصيان كند آرامش او مبدل به ترس           
گويد طلبكار  مي را حركت دهد  خانه اشر باد دراينكه قلبش در طپش است و اگ    

را بشنود آنرا از جانب انذار دهنده و سر زنـش كننـده اي              آمد و اگر صداي پايي      
   .پندارد ميداند و هر صدايي را به ضرر خود  مي

 و هـر كـه از       دارد ميش   از همه چيز در امان      خداوند پس هر كه از خدا ترسيد     
  .كند ميش هراساناز همه چيز  خداوندخدا نترسيد 

  . دل است از عقوبتهاي گناه قرار گرفتن وحشت بزرگي در-33 
يابي كه وحشت ميان او و پروردگارش و ميان  ميپس گناهكار را وحشت زده   
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او و مردم و ميان او و خودش واقع شده است و هر چه گناه بيشتر شود وحشت                   
 و ســخت تــرين زنــدگي هــا، زنــدگي وحــشت زده هــا و .شــود مــيشــديد تــر 

 عاقـل تفكـر     و اگـر   . زندگي آرامش يافتگان است    ،و پاكترين زندگي  ترسوهاست  
 وضع   از  كه بر او راه يافته مقايسه كند       يكند و لذت معصيت را با وحشت و ترس        

شود كه آرامش و شيريني عبادت را بـه تـرس و             ميبد خود و ضرر بزرگش آگاه       
 و سر مـسئله در ايـن اسـت كـه عبـادت              .وحشت و ضرر معصيت فروخته است     

شود و   ميآرامش زياد    موجب نزديكي به خداست و هر چه نزديكي افزايش يابد         
  .گـردد  ميگناه سبب دوري از خداست و هر چه دوري زياد شود وحشت افزوده              

كنـد هـر چنـد       مـي احـساس دوري     به همين دليل شخص ميان خود و دشـمنش        
كند هـر چنـد    ميان خود و دوستش احساس انس و نزديكي      ينزديك او باشد و م    

ر چـه حجـاب غلـيظ تـر          سبب وحشت حجاب است و ه      همانا .از او دور باشد   
آورد و شديد تـر از آن        ميگردد و غفلت هم وحشت       ميباشد وحشت افزوده تر     

و هيچ كـس مرتكـب      . وحشت گناه است و شديد تر از آن وحشت شرك و كفر           
شود  ميشود مگر اينكه به اندازه ي آن گناه دچار وحشت          مييكي از اين گناهان ن    

   .گيرد ميو وحشت صورت و قلبش را فرا 
  

  برد ميرا از ميان گناه استقامت قلب 

بر مرض و رابه از عقوبت هاي گناه اين است كه صحت و استقامت قلب          .34
دهـد از    مـي دارد و اجازه ن    ميو همچنان آنرا در مرض نگاه       كند   ميمبدل  انحراف  

 تاثير گناه بر قلب مانند تـاثير بيمـاري           وب حيات و صالح خود تغذيه نمايد        اسبا
   . و دوايي بجز ترك آن وجود نداردبر بدن است

كساني كه به سوي خدا در حركتند به اين امر اجماع دارند كه قلب ها به آرزو 
رسـند   مـي رسند مگر اينكه به مواليشان برسند و به مواليشان ن          ميو هدف خود ن   

 اينكه درد خود را بـه دوا        باشند مگر    ميمگر اينكه صحيح و سالم باشند و سالم ن        
 چون هوي و هـوس      ،ند و اين ممكن نيست مگر با مخالفت با هوس ها          تبديل كن 
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درد درون است و شفايش مخالفت با آن است و اگر اين درد جايگير شود كشنده  
   .خواهد بود

وي و هوس دور بـدارد بهـشت مـاوايش    پس همچنانكه هر كس نفس را از ه   
نعمـت هـايش    كـه   خواهد بود   بهشتي  در قلبش در اين دنيا       هم نطوراگردد هم  مي

نيـا  شبيه هيچ نعمتي نيست و تفاوت بين اين دو نعمت مانند تفاوت نعمت هاي د 
  : و گمان مبر كه آيات ذيل فقط مخصوص آخرت است.و آخرت است

�� &� A�� 0
�1�
 �: �� � � � � � � � + 
��A�� 0�6 ?^ � �13انفطار� � �:� � �� + �� �� � + قطعا نيكان به   ( ���14 �
  ))14(شك بدكاران در دوزخند  و بى) 13(بهشت اندرند 

و چـه  ، گـردد  مـي هرسه دوره زندگي يعني دنيا و برزخ و آخـرت          شامل  بلكه  
و تنگـي سـينه و بريـدن از خـدا و         ترس و غم و انـدوه       عذابي شديد تر است از      

  امتساك به غير او؟
 در دنيا به جاي خدا دوست بدارد در همين دنيا سـه بـار   ، انسان  كه  هر چه را  

و هنگامي كـه آنـرا      ، قبل از بدست آوردن آن در عذاب است        :بيند مياب  به آن عذ  
 و هنگامي كه آنرا از دست ،بدست آورد در خوف است تا مبادا آنرا از دست دهد       

   .شود ميداد عذابش چند برابر بيشتر 
دردي كه   ،رسد ودر برزخ همراه عذاب     ميهر سه اين عذابها در اين دنيا به او          

دن نعمت هاي بزرگ بهشت و بـه خـاطر حجـاب بـين او و                به خاطر از دست دا    
 ش دروناندوهدهد و حسرت غم و  ميآيد شخص را شكنجه  ميخداوند به وجود 

كنند و اين تاثير بر درونـشان        ميبدنها را پاره     چنانكه درندگان كند   ميرا پاره پاره    
اب  عـذ   سـپس  گردانـد  مـي يابد تا خداوند روحشان را به جسد شان بـر            ميادامه  

  .گردد ميسخت تر و دردناك تر و تحمل نا پذير تر 
پس اين كجا و سرور و شادي و آرامشي كه در قلب كساني كه با خـدا انـس                   

  گرفته اند كجا ؟
 :ست كه بعضي در حال مرگ گفتـه انـد       ااين انس واشتياق و آرامش به حدي        

  !!چه قدر لذت بخش است
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استي كه زندگي پـاك و لـذت        بر،اگر اهل بهشت در اين حالتند       :ديگري گفته 
  .بخشي دارند

كننـد و لـذت زنـدگي را         مـي ديگري گفته اهل دنيا بيچاره اند چون آنرا ترك          
  .و از خوشترين نعمت آن بي بهره اند ،چشند مين

بـريم   مـي  اگر پادشا هان و فرزندانشان از آنچه ما در آن بـه سـر   :ديگري گفته 
  .شكافتند ميشير پو ستمان را خبر داشتند همانا براي بدست آوردنش با شم

همانا در دنيا بهشتي وجـود دارد كـه هـر كـه وارد آن نـشود در                  :گري گفته دي
.گردد ميبهشت آخرت نيز داخل ن

 به قيمت نا چيز فروخته اي و ضرر واقعي          پس اي كسي كه كاالي با ارزش را       
و بـر    از ارزيـابي كننـدگان       ، اگر از قيمت واقعي كاالي خود بي خبري        ،نموده اي 

و عجب اينكه مشتري كااليي كه با توست خداونـد اسـت و           . آوردكنندگان بپرس 
گيـرد و    ميبهايش بهشت برين است و نماينده اي كه عقد بيع به دستش صورت              

ضامن اخذ بها از مشتري است پيامبر است و تو آنرا بـه چيـز بـي نهايـت پـستي           
صي بـا خـودش اسـت     اگر اين معامله شخـ : چنانكه كسي گفته است.فروخته اي 

   دارد؟ ميپس چه كسي بعد از آن او را بزرگ 

��T :فرمايد ميخداوند   �\ �'�� � � � �  S�� ��T
 �: c��' �' ��+ �  �� J � � � t�g� �' ,&��� � � � �� � ) 18حـج (��

 خـدا    همانـا  ،تواند او را گرامـي دارد        هيچ كسي نمي   ،ارزش كند   خدا هركه را بي   (
  ).دهد هد انجام مياست كه هر چيزي را كه بخوا

  
  كند ميگناه بصيرت قلب را كور 

كنـد و نـورش را       مـي از عقوبت هاي گناه اين است كه بصيرت قلب را كـور             
 چنانكـه  .شـود  ميكند و راه هدايت را مانع    ميو راه را بر كسب علم سد        گيرد   مي

 : به او گفـت كه حضور ذهن و قوت حافظه امام شافعي را ديد هنگامي  امام مالك   
بينم كه خداوند نوري را به تو القا فرموده است پس آنرا بـا تـاريكي گنـاه                   مي من

   .خاموش نكن
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يابـد تـا اينكـه قلـب         ميشود و تاريكي گناه افزايش       مياين نور پياپي ضعيف     
كند و آنـرا     ميو چه بسيار هالك شده اي كه در آن سقوط            .مانند شب سياه گردد   

 سـپس ايـن تـاريكي       . راه مهلكي رهسپار شود     مانند كودكي كه شبانه در     .بيند مين
 قسمتي از تاريكي قلب را  .شود ميشود و از قلب به ساير اعضا كشيده          ميتقويت  

شود و قبـر را پـر از تـاريكي           ميپوشاند و تاريكي هنگام مرگ در برزخ ظاهر          مي

�( :فرمايد مي �كند چنانچه رسول خدا    مي dQm 0�."�
 F[97� U$ ��9m� Fb9� �:� 
T
 �m0�5� ²ip1 ��همانا اين قبرها بر اهلـشان پـر از تـاريكي و ظلمـت               9$(١) 

 و هنگـام    .)گردانـد  مـي شده اند و خداوند با دعاي من قبرشان را بر آنها روشـن              
بينـد و بعـضي    مـي قيامت و حشر بندگان صورتها نمايان شـده و هـر كـس آنـرا             

شوند كه لذتهاي دنيـا      ميچار  شوند و به عقوبتي د     ميصورت ها مانند زغال سياه      
      .كند مياز اول تا آخرش با آن برابري ن

  
  كند ميگناه نفس را خوار وذليل 

 از عقوبت هاي گناه اين است كه قلب را خوار نموده و آنرا پـو شـانده و                   .35
خداونـد در سـوره   . نمايـد  ميشمارد چنانكه عبادت آنرا بزرگ و پاك        ميكوچك  
��> �:فرمايد ميشمس  ��m�W �' x9��� �+ � � � � � �9� �m�E3 �' o�G <��� � � �+ � � � كه هر كس ( ���10 �

اش ساخت قطعـا باخـت       و هر كه آلوده   ) 9(آن را پاك گردانيد قطعا رستگار شد        
)10((   

منظور اين است كه بي گمان كساني رستگارند كه خود را با طاعت و عبـادت         
كه با معصيت و گناه درون خود   بزرگ و پاك گردانند و كساني زيانبار و خاسرند          

  .را خوار و خفي گردانند
به معناي مخفي كردن است و گناه كار با گناه خود را مخفي             » تدسيه«در اصل   

شود و نزد خـود و       ميكند و به خاطر آنچه كه انجام داده از مخلوقات متواري             مي

                                                 
 956مسلم  1
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 كـرده    اما عبادت و نيكو كاري نفس را بزرگ        ،شود ميخداوند و مخلوقات خوار     
شود و اين بدين     ميدارد چنانكه به بزرگترين و پاكترين چيز ها تبديل           ميو عزيز   

داند و به خاطر ذلـت در        ميخاطر است كه خود را در مقابل خداوند كوچكترين          
 پس هـيچ چيـز انـسان را ماننـد گنـاه           .رسد ميبرابر خداوند به اين رشد و عزت        

  .   گرداند مي نشزرگ و شريفكند و هيچ چيزي مانند عبادت ب ميخوار ن
  

  شود مي گناه سبب اسارت در بند شيطان و زندان شهوت 

 از عقوبت هاي گناه ايـن اسـت كـه شـخص دائمـا در بنـد شـيطان و در            .36
برد و هميشه اسير و زبون است و هيچ اسيري معذب تر  مياسارت شهوت به سر 

يچ زنداني تنـگ تـر از        و ه  !از اسيري نيست كه در بند بد ترين دشمن خود باشد          
 پـس  !و هيچ بندي محكم ترو سخت تر از بند شهوت نيست        !.زندان هوي نيست  

و تواند به سوي خدا سير كند ؟         ميقلبي كه اسير و در بند و زنداني است چگونه           
كه قلب در بند باشد آفتها از هر        هنگامي  تواند حتي يك قدم بردارد ؟          ميچگونه  

انند پرنده اي است كه هر چه بلند پرواز باشد از آفـات     قلب م  .كوبند ميسو او را    
شـود ودر    مـي ماند و هر چه به زمين نزديكتـر شـود از امنيـت او كاسـته                  ميدور  

شـيطان  ( ١)االنسان ذئب الشيطان( :در حديث آمده است كه     . وحشت خواهد بود  
  ).گرگ انسان است

 ،شـود  مـي هـالك   ي در ميان گرگها قرار گيرد به سرعت         گوسفند  اگر چنانكه 
 انـسان  .ن انسان اگر از جانب خدا حفاظت نشود گرگش در كمين اوسـت           يهمچن

 مانع و سپري است كه بين انسان و گـرگش           ا در حفاظت است و تقو     ابوسيله تقو 
  .كند مي تانعمگيرد و همچنان بين شخص و بين عقوبتش در دنيا و آخرت م ميقرار 

 امنيـت بيـشتري نـسبت بـه گـرگ           هر چه بره اي به چوپان نزديكتر باشـد از         
گردد و وگـرگ     ميبرخوردار است و هر چه از او دورتر شود به هالكت نزديكتر             

  . ربايد زيرا از چوپان دورشده اند ميبره هاي دور افتاده و گوشه گير را 
                                                 

 243و5/233احمد  1
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آيـد و    ميآفات و بال به سرعت به سويش         پس هر چه قلب از خدا دور گردد       
دوري از خدا مراتبـي دارد    و؛شود مي از او دور هر چه به خدا نزديك شود آفات      

كند و گنـاه از      ميغفلت قلب را از خدا دور        ،كه بعضي از بعضي ديگر دور تر ند       
غفلت اثر بيشتري دارد و بدعت از گناه هالك بار تر است و نفاق و شرك از همه 

  . شوند ميآنها بيشتر سبب دوري از خداوند 
  

  شود مي خدا و خلق خدا گناه سبب افت منزلت شخص نزد

 .ثار گناه افت جاه و منزلت و كرامت شخص نزد خدا و خلق خداست   از آ  .37
 و نزديكترين كس به خدا .با تقوي ترين آنهاست ،ترين افراد نزد خدابزرگوارزيرا 

شود و   مي نزد خدا بيشتر      هم منزلتش ،هاست وبه اندازه  طاعت بنده     نمطيع ترين آ  
افتـد و خداونـد او را از دل مـردم            مـي از چـشم خـدا      با عصيان و گناه شـخص       

ن بـا او بـر خـورد      ي نزد مخلو قات خوار شـود بـر طبـق آ            و وقتي كس   .اندازد مي
 كنـد  مينكسي از او ياد      ،شود و در بين مردم بد ترين زندگي را خواهد داشت           مي
و ايـن هـا      ناراحت و غمگين است       و  بي حرمت  ، قدر و ارزشي نخواهد داشت     و

 و براستي اگـر مـستي       .ب سرازير شدن غم ها و اندوه ها به سوي اوست          خود سب 
  اين دردها كجا و لذت گناه كجا؟ شهوت نبود 

از بزرگترين نعمت هاي خداوند بر بندگان اين است كه نام و يادشان را بلنـد                
بيـا خـصو صـيتي       خـاطر بـه ان     نمـي  به ه  .برد ميو منزلتشان را باال     كند و قدر     مي

3�� � :فرمايد مي چنانكه خداوند نان داده نشده است    غير آ  بخشيد ه كه به   �.$ ��
�� � � �� � � �
0�p1�
� B<��
 	�� o�"&�� ��^E:� � m
�1:� � � � � � � � � � �� �� �� �� � � � �� � �� �)45(  }�� Fp��y1 �m�5p9G� ��:� � � � ��  �� � �� � � + �

0
<�
و يعقوب  از بندگان ما ابراهيم و اسحاق )اي پيغمبر(( )45 و  46ص   ( �)46ِ(+
 ما آنان را با صفت خاصـي          )45(. آنان كه داراي قدرت و بينش بودند       ،سخن بگو 

  ))46( .  بود١ويژگي بخشيديم كه ياد سراي آخرت

                                                 
شـود منظـور از ذكـري الـدار در ايـن آيـه را آوازه نيـك در         ظاهرا مولف رحمه اهللا چنانكه در ادامه نيز روشن مي          1

 .كند نه ياد آخرت همين دنيا تفسير مي
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اسـت كـه    )) لـسان صـدق   ((وآن نام نيك و زيبا در اين دنيا است و اين همان           
 مـريم  و84چنانكه در سوره شعرا آيه  .آنرا از خداوند در خواست نمود     )ع(ابراهيم  

  :استآمده  50
����4GM
 I �<4L ��84� 	 ,&?
�� � � �� � � �� �  � � � ] ميـان [و بـراى مـن در       ( �84شـعرا   � �*

  ).آيندگان آوازه نيكو گذار
�� 9$ �<L ��8� �� �59&?� �57#0 �' �� �5.m��{ � � + *� � � �� � � � � � � � � � � � �� �� ��� خويش  و از رحمت  (� ��50 �

  ))50( بلندى برايشان قرار داديم به آنان ارزانى داشتيم و ذكر خير
���4 :فر مايد  مي) ص( و همچنين خداوند به رسولش    � C� �5&�0�� � �� �� � � � الـشرح  ( ��

  ).نامت را براى تو بلند گردانيديم( �)4
وي از آنـان    اطاعـت و پيـر     اتباع و پيروان پيامبران نيز به اندازه  اي كه از          پس  

شوند و هر كـه   مي انبيا است بر خوردار وازه نيك كه ميراث   ارث برده اند از اين آ     
  .شود ميبا انبيا مخالفت ورزد از اين نعمت به سبب معصيتش محروم 

  
 را بر او شدهگناه اسمهاي پاك را از شخص بر داشته و اسمهاي نكوهش 

  دارد ميروا 

 ،نيكوكـار  ،مومن  مانندپسنديده از عقوبت هاي گناه اين است كه اسمهاي       .38
توبـه   ، ترسـان از خـدا     ،عابـد  ،صالح ،اهل ورع  ،ولي ،منيب ،عيطم ،متقي ،محسن
 ،فاجر   مانند مذموم و نا پسند   و غيره را از شخص برداشته واسمهاي         ، پاك ،كننده

و لوطي و   دروغگو و خائن     ،قاتل ،دزد ،زنا كار  ،خبيث ، مفسد ،خطا كار  ،گناهكار
  .پـو شـاند    يمـ و غيـره را بـر شـخص          قاطع رابطه ي خويشاوندي و نيرنگ بـاز       


���S �:فرمايد ميخداوند   <&1 ��8��
 �E�
 �[1� � � � � �� � �� � � �� � � چه ناپـسنديده   (�)11حجرات(�
  ))11(است نام زشت پس از ايمان

  موجب رضايت خداونـد و دخـول بهـشت و            ]دسته ي اول از اين اسم ها       [
دربين سايرانسان هاست واگـرهم عقـوبتي بـراي         بزرگي شخص نام گذاري شده      

نامگذاري شدن به اسم هاي زشت نبود كافي بود كه عقل ازآن ها نهي               اه غيراز گن
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 واگرهم براي عبادت ثوابي غيرازدستيابي به ايـن اسـم هـاي پـسنديده نبـود              .كند
مانعي دربرابراعطاي خدا وجـود      لكنامركند   همين هم كافي بودكه عقل به آن ها       

نزديك كننـده اي وقتـي كـه        نيست و  منعش موجود  عطاكننده اي دربرابر   و ندارد
بخواهد دور كند وجود ندارد ودور كننده اي براي كسي كه بخواهد نزديكش كند      


�T �.وجود ندارد  �\ �'�� � � � � S� � ��T
 �: c��' �' ��+ �  �� J � � �t�g� �' ,&�� � � � � �� � و خـدا   ) (18حج  (��
 خدا اسـت كـه   انا همدارد ميتواند او را گرا  هيچ كسي نمي   ،ارزش كند   هركه را بي  

  ).دهد هر چيزي را كه بخواهد انجام مي
  

  شود ميگناه سبب نقصان عقل 

شود كـه    مي هيچ دو عاقلي يافت ن     . از عقوبت هاي گناه نقصان عقل است       .39
يكي اهل طاعت و ديگري اهل معصيت باشد مگر اينكـه اولـي عقلـش بيـشتر و                  

و به همين  .كتر استفكرش صحيح تر و نظرش استوار تر است و به صواب نزدي   
است چنانكه خداوند و تفكر بينييم كه خطاب قرآن با اهل عقل  ميسبب است كه  

  :فر مايد مي
�o�.��
 	�� �� ��"�
�� � � �� � � �� � �   )اى خردمندان از من پروا كنيد( )197بقره ( �+
پـس اى   ( )100 مائـده   (�َفاتَّقُواْ اللّه يـا أُوِلـي األَلْبـابِ َلعلَُّكـم ُتْفِلحـونَ           �

  ).خردمندان از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد
  ).گيرد ، كسى پند نمى و جز خردمندان() 269بقره   (�وما يذَّكَّرُ إِالَّ أُولُواْ األَلْبابِ�

كنـد كـه در      مـي عـصيان   توان شخصي را عاقل خواند كه كـسي را           ميچگونه  
كند  ميخدا را عصيان     كند؟ ميده اش   بيند و مشاه   مي را   ودرت اوست و ا   ققبضه  

از نعمت خدا براي غضبناك كـردن خـدا          داند گناهش از او پوشيده نيست؟      ميو  
  .كند ميكند و غضب و لعن و دوري از او را طلب  مياستفاده 

كه بعدا به خـوابي     ،چگونه عقلي است كه لذت يك لحظه يا يك روز يا مدتي           
نعمتهـاي پايـدار و رسـتگاري عظـيم       را به    اهد ماند كه اصال روي نداده باشد      خو

  حجـت   عقلي كه بـه آن اتمـام       ]داراي[اين شخص  واگر   دهد ؟  ميترجيح  آخرت  
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  . دارند هموعاقبت بهتري وبلكه ديوانگان بهترند بود ميديوانگان از نبود  شود مي
كه تنها راه دستيابي بـه لـذت و          براستي اگر عقلي سالم باشد در خواهد يافت       

اني در زندگي همانا كسب رضايت كـسي اسـت كـه كـسب همـه                سرور و شادم  
ر چه درد و عذاب است در غضب و         به كسب رضاي اوست و ه     نعمت ها منوط    
  .نارضايتي اوست

شني چشم و سرور درون و حيات قلب و لذت روح و پاكي زندگي و               پس رو 
  بـا ارزشتراسـت و در   از تمـام دنيـا   پاكترين وخوشبو ترين نعمتها كه هر ذره اش       

بر خورداري از نعمت هاي دنيـا همـه و همـه در رضـايت خـدا          ،  كنار همه اينها    
و مافيهـا عـوض       اگركمترين نصيبي از اينها به قلب برسد آن را بادنيا           بلكه .است

اين شخص ازدنيا نيز به انـدازه اهـل خوشـي هـاي دنيـايي                وجود با  اما .كند مين
 دن خوشگذراناني كه غم واندوه و     شود وبهره مندي اومانند بهره مندش      ميمند   بهره

 بلكـه بـه دونعمـت دسـت         .شـود  مي كدر ن  ،كند ميخوشي هايشان را كدر     ،  ترس
 و صد البته اگر هم در خـالل        .دست يابي به دو نعمت بزرگتر است       منتظر يافته و 

 همانا به ساير اهل دنيـا نيـز امثـال آن رسـيده     [اين راه به او درد و ناراحتي برسد       
  :فرمايد مياوند  چنانكه خد]است
�� S ��RD� ��@� ��RD� 
����� �: c�"�
 t�N71
 I 
�5V ��� � � � � �� � ��� ��� �� � � + � � �� �� � � �� � � �� � � � ��T
 �4' ��?��� ��RD� � �� � �� � � � 

�T
 ��� ��?�� � �'� �� � � � � ��S �n S 9$ ) )� �� سـستى  ] دشـمنان [در تعقيب گروه   ( )104نسا  (��
كـشيد درد    همان گونه كه شـما درد مـى       ] نيز[كشيد آنان    مىنورزيد اگر شما درد     

كشند و حال آنكه شما چيزهايى از خدا اميد داريد كه آنها اميد ندارند و خـدا                 مى
  ).كار است همواره داناى سنجيده

   الاله اال اهللا !        ر گرانبهـارا بـه پـشكل        كه چقدرناقص است عقل كسي كـه د
فروشد وهمراهي ودوستي كساني از پيامبران       مي ومشك خوشبورا به تپاله      ،حيوان

خـشم   صالحين را به همراهي كساني كه خداوند بـرآن هـا           و شهدا صديقين و  و
  .كند مينفرين نموده وجهنم رابرايشان آماده كرده است معاوضه  را آنها گرفته و
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  گردد ميگناه سبب قطع رابطه  بين خدا و گناهكار  

رابطـه بـين شـخص و       قطـع   شـدن    سـبب     از بد ترين عقوبت هاي گنـاه       .40
 و اين قطع رابطه اسباب خير را از انسان سلب كرده و اسباب شر .پروردگار است

را وارد ميكند وكسي كه اسباب خير از او سـلب شـود چگونـه بـه رسـتگاري و                    
توانـد   مـي  ن  كـه  درحاليكه بين او ومـواليش     آرامش و زندگي دست خواهد يافت     

نياز باشد قطع رابطه شده است حال آنكه كسي جـاي         بي   او چشم به هم زدني از    
بزرگتـرين دشـمنش     و   بـين او   رسـد و   ميگيرد واسباب شربه او    ميبرايش ن  را او

 كند و  ميرها   را دوستش او  گيرد و  ميدوست   را  دشمنش او  .شود مي ايجاد پيوند
 ؟ چه دردها وعذاب هايي درانتظاراوسـت ،پيوند داند دراين بريدن و   ميانسان چه   

انسان بين خدا و شيطان معلق است و اگر خداونـد از او         :بعضي از سلف گفته اند    
ربايد و اگر خـدااو را دوسـت بـدارد شـيطان بـر او              ميروي گرداند شيطان او را      

684>�
 :� �: فرمايد مي خداوند   .يابد ميتسلط ن � c3M 
�<64E
 F4�wib9� �59� �:�+ � �� � �� � � �� � � �� � � � �� � �� � �
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 �<41 PR��9� �[1 �<$) � � �� � | �� �� �+ هنگامى را كه به فرشتگان گفتـيم  ] ياد كن[( �)50كهف  (�
جن بود و از    ] گروه [جز ابليس سجده كردند كه از     ] همه[آدم را سجده كنيد پس      

او و نسلش را به جاى من دوسـتان    ] با اين حال  [فرمان پروردگارش سرپيچيد آيا     
گيريد و حـال آنكـه آنهـا دشـمن شـمايند و چـه بـد جانـشينانى بـراى                      خود مى 

  ).ستمگرانند
من پدر شما را اكرام كـردم و منـزلتش را بـاال           :فرمايد مي  به بندگانش  خداوند

 دسـتور دادم بـر او       فرشـتگانم ر او فضيلت بخشيدم و به تمـام         بردم و او را بر غي     
نافرمـاني  و دشـمن مـن و خـودش         اطاعت كردند    پس فرشتگان مرا  سجده كنند   

پس شيطان چگونه بر شما احسان      . عتم سر بتافت   و مرا عصيان كرد و از اطا       نمود
د ودر معـصيت مـن از او        يـ ذريـتش را بـه دوسـتي بگير       و   او   اگركند   ميو نيكي   

د درحـالي كـه بزرگتـرين       ي وبرخالف رضاي من اورابه دوستي بگير      طاعت كنيد ا
  ؟ ان استتدشمن
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نـزد   ،آن شخص و دشـمنان پادشـاه      ، هر كه دشمنان پادشاهي را دوست بدارد      
شود مگر با دشمني بـا   ميزيرا محبت و طاعت كامل ن    .پادشاه يكسان خواهند بود   

ت اسـت كـه     ايـن از محـاال     و   !دشمنان اطاعت شونده و دوسـتي بـا دو سـتانش          
  . سپس با دشمنان او رابطه داشته باشد،دارد ميشخصي ادعا كند كه كسي را دوست 

واگـر دشـمن     دندشمن خودش هم نباش   ،  اين براي حالتي است كه دشمنان او      
ازدشمني  آنها دشمني و دنشو ميازبزرگترين دشمنان محسوب  د،ن باشهمخودش 

دشـمن   و اقلي دشمن خودعه است انسان  بزرگتراست وچگونه شايست گرگ وبره 
  .به دوستي بگيرد،را كه مواليي جزاو برايش نيست ولي خود

  :لذا خداوند از قبح وبطالن چنين دوستي خبر داده و فرموده است
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جـز  ] همـه [هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيـد پـس              ] ياد كن [(

ردگارش سـرپيچيد آيـا   جن بود و از فرمان پرو     ] گروه[ابليس سجده كردند كه از      
گيريد و حال آنكه آنهـا       او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى         ] با اين حال  [

  ).دشمن شمايند و چه بد جانشينانى براى ستمگرانند
شود كه دشمني شيطان هم باخداونداست وهم با ماست كـه            ميپس مشخص   
  .او شود تواند سبب دشمني با ميهركدام ازاين دو 

كه من شـيطان را     :خواهد بگويد  ميبا بيان سرزنش كننده لطيفي      گويي خداوند   
او بـه     بر پدر شما با خود دشمن گـرفتم ودشـمني مـن بـا               نبردن به خاطر سجده  
  ؟!كنيد خواهيد با او مصالحه مياز اين دشمني  بعد اما شما. خاطر شماست

  
  برد ميگناه بركت دين ودنيا را از بين 

طاعـت   رزق وعلـم وعمـل و   و كه بركت عمر  ازعقوبتهاي گناه اين است      .41
دنيـاي شـخص    ديـن و  وكمتـرين بركتـي در عمـر و        .شود ميبوسيله گناه برداشته    

  .و بركت از زمين برداشته نشده است مگر به سبب گناه مردم ماند ميگناهكار باقي ن
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شهرها ايمان آورده و به تقـوا گراييـده بودنـد قطعـا بركـاتى از آسـمان و زمـين                     
آنان ] گريبان[ان  دستاوردش] كيفر[گشوديم ولى تكذيب كردند پس به        برايشان مى 
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تا در اين باره    ) 16(د قطعا آب گوارايى بديشان نوشانيم       راه درست پايدارى ورزن   

آنان را بيازماييم و هر كس از ياد پروردگار خود دل بگرداند وى را در قيد عذابى             
  ))17(افزون درآورد ]روز[

به سبب گنـاهي   همانا بنده (]:چنانچه در حديثي كه قبال هم ذكر شد آمده كه        [
   .)شود مياز رزق محروم كه انجام داده است 

 فراواني آن نيست و طول عمر بـه تعـداد مـاه و سـال                فراخي رزق و عمل در    
 و چنانكه گذشت عمر انـسان       .نيست بلكه فراواني رزق بستگي به بركت آن دارد        

كنـد و بـه      ميهمان مدت حياتش است و حياتي براي كسي كه از ياد خدا دوري              
و زنـدگي   . آن بهتر اسـت   غير او مشغول باشد وجود ندارد و زندگي حيوانات از           

انسان به زندگي قلب و روحش بستگي دارد و قلب زنده نخواهـد بـود مگـر بـا                   
شناخت خالقش و محبت و عبادت او و رجوع به سوي او و آرامش باد يـاد او و          

  . انس در كنارش
ه باشد تمام خير و خوبي را از دست داده اسـت هـر              تهر كه اين زندگي را نداش      

 و بلكه تمام دنيا همپـاي آن        . دنياست را در عوض داشته باشد      چند تمام آنچه در   
عوضـي بـرايش خواهـد بـود امـا      نخواهد بود و انسان هر چه را از دست بدهـد        

 زيرا چگونه كـسي كـه       .كه خدا را از دست بدهد عوضي نخواهد داشت        هنگامي  
 و .ذاتا فقير و نيازمند است هم پاي كسي خواهد بود كه ذاتا بي نياز و غني اسـت     
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 اسـت    و همچنين  .كسي كه ذاتا ناتوان است هم پاي كسي است كه ذاتا تواناست           
د نـدارد بـا     وميرد و مخلوق با خالق و كسي كه وج         مي مرده با زنده اي كه ن      رابطه

 و چگونـه    .كسي كه بي نيازي و حيات و كمال و رحمـت از لـوازم ذات اوسـت                
 كه مالكيت آسمانها و زمـين       برابري ميكند كسي كه ذره اي توانايي ندارد با كسي         

  را داراست؟ 
همانا گناه سبب نابودي بركت رزق و عمر است زيرا شيطان موكـل گناهكـار               

يابد و هر چيزي با شيطان باشد بـي بركـت خواهـد           ميخواهد بود و بر او تسلط       
بود و به همين دليل خوردن و پوشيدن و سوار شدن و جماع كردن بـا نـام خـدا                    

شـيطان   ،ا در همراهي اسم خدا بركت وجود دارد و ياد نام او           شود  زير   ميشروع  
 .آورد و هر چيزي براي خدا نباشد بـركتش مخلـوع اسـت             ميراند و بركت     ميرا  

و هر چه بـه او      آورد و همه ي بركات از اوست         ميهمانا خداوند است كه بركت      
 رسولش مبارك اسـت،    كالمش مبارك است،   ،نسبت داده شود داراي بركت است     

 خانه ي خدا مبارك     ،بنده ي مومنش كه براي ديگران سود مند باشد مبارك است          
 از اوست و مباركي نيـست مگـر در           اينكه مباركي و جود ندارد مگر    هيچ  است و   

 الوهيت و محبت و رضايت اوسـت       در  منظورم ،آنچه به او نسبت داده شده است      
همانـا هـر چـه از او         .وگر نه همه ي مخلوقات به ربوبيت و خالقيت او منسوبند          

بركتـي نـدارد و هـر چـه بـه او نزديـك اسـت بـه انـدازه ي            وخيريدور است   
    .است بركت  داراياش نزديكي

 ياعملي كه خـدا آنـرا لعنـت كنـد            شخصي زمين يا   بركت است و   دلعنت ض  
وهرچـه بـه آن متـصل بـوده وبـدان            دورترين چيزها، ازخير و بركت خواهد بود      

 و خداوند ابليس را لعنت نموده       .شود مييز بركت ازآن محو     ن   باشد  هارتباط داشت 
پس هر چه جانب او باشد بـه  . و او را دورترين مخلوقات از خود قرار داده است       

  .گردد مياندازه ي نزديكي به ابليس از لعنت برخوردار 
پس گناه تاثير بسياري در محو بركت رزق دارد و هر وقتي كه در آن معصيت                

ي كه با آن معصيت انجام شود      هر مالي يا بدني يا مقام وعلم و عمل          يا ،انجام شود 
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و فقط آنچه از عمر و مال و  به ضرر صاحبش خواهد بود و به نفعش نخواهد بود
  .ماند مي كه بدان خدا را اطاعت كرده برايش باقي قوت و مقام و علم وعملش

نند ولي عمرشـان    ك مي در اين دنيا زندگي      بعضي از مردم صد سال     ، اين رببنا   
 بعضي پول و مال و مكنت فراوان از طال و نقـره     كه  همچنان .سدر ميبه ده سال ن   

رسـد و   مـي دارند ولي در حقيقت ميزان مـال و دارايـي شـان بـه هـزار درهـم  ن                 
   . مقام و علم استهمينطور
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  ) .علمطالب  يالم ا دوست دارد وهمچنين بجز عو هر آنچه خدا آنراذكر خدا 
  

  .شود مي پستي و حقارتگناه سبب 

 بـه همـراه   ياز آثار گناه اين است كه بـراي صـاحبش كـوچكي و خـوار        . 42
ردمان را به دو دسته اهل بلندي و عليا و اهل پـستي و سـفلي                 خداوند م  .آورد مي

 اهل طاعت را در دنيا و آخرت در بلندي و اهل معصيت را در               .تقسيم كرده است  
 چنانچه براي اهل طاعت بزرگواري و عـزت    .دهد ميدنيا و آخرت در پستي قرار       

عبـد اهللا   ،و در مسند امام احمد    و براي اهل معصيت سبكي و ذلت قرار داده است           
بعثـت بالـسيف بـين يـدي الـساعه و            (:كند مي روايت    �بن عمر از رسول خدا    

 مـن   ( ٢)جعل الذل والصغار على من خالف أمرى      جعل رزقي تحت ظل رمحي و     
ر سـايه نيـزه ام قـرار داده        زيدر هنگامه قيامت با شمشير مبعوث شدم و رزق من           

   ).خواهد رسيدمن  مخالفان هشده است وذلت و خواري ب
كند و همچنان    ميكند درجه اي به پايين  سقوط         ميهر وقت بنده اي معصيت      

 و هـر وقـت شـخص طـاعتي        .گيـرد  مييابد تا در اسفلين قرار       ميسقوطش ادامه   
   .ن قرار  گيرديعلي رود تا در زمره ميجه اش باال تر دهد در ميانجام  

                                                 
 2322ترمذي  1

 92 و 2/50احمد  2
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دام از سقوط اما هر ك ،انسان در زندگي صعود و سقوط فراواني خواهد داشت        
  . بيشتر باشد آن شخص اهل آن خواهد بود كهيا صعودش
ن اين است كه بايد توجه كنيم كه        ن مورد فهم اشتباهي وجود دارد و آ       اما دراي 

مـشرق اسـت    تا  بعضي اوقات يك سقوط طوالني كه به اندازه فاصله بين مغرب            
كـه در   چنان.كنـد  مـي نـرا كفايـت ن  آگيرد كه هزار درجـه صـعود نيـز           ميصورت  

إن العبـد ليـتكلم بالكلمـة الواحـدة وال      (: فرمود�صحيحين آمده كه رسول خدا   
ممكـن اسـت     ( ١)يلقى لها باال يهوى بها فى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب           

او را به اندازه ]آن كلمه [شخص كلمه اي بگويد و براي آن اهميتي قائل نشود اما 
  ).اندازد] پايين  به[ مغرب در آتشتان مشرق فاصله بي

سقوط براي انسان امـري       پس چه صعودي اين سقوط را جبران خواهد كرد؟        
عادي است اما بعضي سقوطشان به سبب غفلت است و بعـضي بـه خـاطر تـرك      

  .طاعتي و بعضي به خاطرمعصيتي
اولي كافي است كه از خواب غفلت بيدار شود تا به درجـه اش بـاز گـردد و                   

بـا توبـه اي نـصوح و         مي و سو  گردد ميبه درجه اش باز     با انجام آن طاعت      ميدو
  .بازگشتي صادقانه درجه ي خود را باز خواهد يافت

در اين مورد اختالف وجود دارد كه آيا بعد از توبه شخص كامال به درجه اي                
 به آن   دوباره يا ،كند مي طبق اينكه توبه گناه را محو        ر ب گردد ميكه در آن بوده باز      

توبه اين اسـت كـه عقوبـت را ازشـخص سـاقط        تاثير  زيرا سيد؟خواهد ر ندرجه  
  .كند امابه درجه اي كه ازدست داده نخواهد رسيد مي

 ،در جواب گفته اند كه چون شـخص توبـه كننـده بـين زمـان گنـاه تـا توبـه                     
توانست براي صعود به درجه باالتر استفاده كند ولي به علت معصيت سـقوط               مي

 .ر اين ميان شخص دچار ضرر زيادي شـده اسـت          كرده وسپس توبه نموده پس د     
كـه  هنگـامي   و كنـد  مـي باتمام دارايي اش كسابت      روز كاسبي مردي كه هر    مانند

پس درزمان معصيت ميزان ميزان مال  .شود ميمالش افزوده شود سودش هم بيشتر
                                                 

 2988 و مسلم 6112بخاري  1
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  .يابد ميوسودش كاهش 
اال روند و هـر  گويند مثال آن مانند دو نفر است كه از نردباني بي نهايت بلند ب  

و بعد دوباره  دو در يك سطح قرا ر داشته باشند و ناگهان يكي از آنها پايين بيفتد            
شروع به باال رفتن كند و مشخص است كه شخصي كه اصـال نيفتـاده بـسيار بـه                   

  .درجه باالتر رسيده است
 بين توبـه كننـدگان     :شيخ االسالم ابن تيميه نيز حكمي مقبول دارد كه ميگويد         

رونـد و عـده اي هـستند كـه بـه             ميهستندكه از درجه قبلي خود باال تر          كساني  
  .رسند ميدرجه قبلي خود ميرسند و بعضي حتي به درجه قبلي خود ن

 و خضوع و باز گشتي كه انجام داده و       وذلت اين بر حسب ميزان توبه شخص     
و بعضي از مواقع شـخص بعـد از          .ترس از خدا و گريه به درگاه او بستگي دارد         

خطـا بـرايش چـون رحمتـي اسـت كـه درد              وايـن  شـود  مي بهتر از گذشته  توبه  
 هاري برآسـتان  و گونه ي خ   و شخص  زدايد ميخودپسندي و اتكا به نفس را از او         

بـه مراعـات     خـود  شـود ونيـاز    مـي نموده   به او  خدا نهد وقدر  ميموالي خود    در
شكسته شـده   وشخص  . شود ميشناسانده   به او  او مواليش ونياز به گذشت وعفو    

 درمقابل  ،زمره خطاكاران  آيد ودر  ميبداند بيرون    ديگران بهتر  از اينكه خودرا  از و
نقـص و   .بيند ميكم  عبادتش را  و ايستد ميشرم وترس    به زيري و   سر خداوند با 

پـس هـر     .كنـد  مـي را حـس    خداونـد يابد و كمال و بزرگي       ميضعف خود را در     
و هـر    ،داند ميبيند و خود را پايين تر از آن          مينعمتي بدو برسد آنرا بر خود زياد        

ـ   سختي به او برسد خود     بال و   كـه  دانـد  مـي  و دانـد  مـي زرگتـر از آن   بته  سرا شاي
 زيرا آن . مجازات نكرده است  او را  كه به اندازه گناهانش    خداوند به او رحم كرده    

قوبت كه شايسته شخص اسـت كـوه هـاي اسـتوار نيـز آن را تحمـل                  مقدار از ع  
زيرا گناه هرچند هم كوچك باشد در مقابلش         .كنند چه برسد به بنده ضعيف      مين

رسد و كبيري است كـه كـسي از او    ميگي است كه كسي به بزرگيش ن   رخداي بز 
  .تر نيستجليلي است كه كسي ازاو جليل نيست وبزرگتر

 با ناپسندي هااگراز لحاظ جوانمردي ديگربدترين ورذلترين انسانها نيز ازطرف
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 ه برسد به پروردگار عظـيم آسـمانها و  چ]  دهند ميواكنش نشان [و شوند روبه ر
  ؟!اله آسمانها و زمين مالك و زمين  و

 نويـرا  زيرپاهاي گناهكار  زمين را  اگررحمت خدا برغضبش پيشي نگرفته بود     
بـه لـرزه     ازگنـاه بنـدگان      زمـين    آسمان و  بردباري ومغفرتش نبود    اگر و نمود مي

��T :فرمايـد  ميوند  چنانكه خدا  افتاد مي �:+ � ���4� �� h0�
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هيچ كـس آنهـا را      دارد تا نيفتند و اگر بيفتند بعد از او           آسمانها و زمين را نگاه مى     

  ).دارد اوست بردبار آمرزنده نگاه نمى
شـده كـه     يـاد  )الغفور( و )الحليم( در آخر آيه ازدواسم خداوند     دقت شود كه  

 درمقابل جنايتگران ومغفرتش بـر     اين است كه اگرحلم وبردباري خداوند      نشانگر
 ازبعـضي    وخداونـد ازكفـر    !يافـت  ميآسمان وزمين آرام وقرار ن     گناهكاران نبود 
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{ � �� � بشكافند و ] سخن[چيزى نمانده است كه آسمانها از اين  () 90مريم  (��

 را از  مـا  خداوند پدر و مـادر      و ). و كوهها به شدت فرو ريزند      شكافته شود زمين  
ملكـوت   از ابلـيس را   و خارج نمـود   يك گناه كه مرتكب شدند     بهشت به خاطر  

  .گناه اخراج كرديك زمين به سبب  و آسمان ها
باتوبـه   شـود  ميوقتي بنده اي بايك گناه درجه اش كم          چنانكه مشخص شد  [

اماهمه اينها بـراي گناهـان اسـت        ] به درجه قبلي باز گردد     دتوان ميوجبران آن   
 ايمـان صـدمه بزنـد ماننـد         ريـشه     و  معصيتي شودكه به اصل    واگر كسي مرتكب  

برايش ممكن   طوري سقوط نموده كه صعود     دراين صورت شخص     ،شرك ونفاق 
  . بياورد اسالماينكه ازاول واساس مگرنيست 

  
  كنند ميگناهان انواع مخلوقات رابرگناهكار جسور

ر ص جسو نسبت به شخ   ازعقوبت هاي گناه اين است كه موجوداتي راكه قبال        
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 وسوسـه و  فريـب و  اذيـت و  بـا   پس شـياطين را   ،كند مينبودند برشخص جسور  
 يادبردن آنچه مصلحتش دربه ياد داشتن آن است بـر          از اندوه و  ايجاد ترساندن و 

بـراي   بخشد كه هرچه توان دارنـد      مي جرات   به شياطين انس    و .كند مي جسور او
خانواده   از  اعم رافش است به هرآنچه اط   و،  دارند اذيتش درغيبت وحضورش روا   

  . بخشد ميوهمسايه وحيوانات براوجرات  اوالد و خدمتكار و
برخورد  آن را دراخالق و كنم واثر مي من گناه :بعضي ازسلف گفته اندچنانكه 

   .بينم ميحتي مركبم  و همسر
نفـس   و كننـد  اجـرا  رابـر او   خـدا  كه حد  گمارد مي او بر حاكمان را همچنين  

داشـته   چيزي را  قصد واگر ايستد ميكه درمقابلش    كند ميسور  ج براو خودش را 
كشاند چـه بخواهـد چـه        ميبه محل هالكتش     را كند و او   مياطاعت ن  او از باشد

 .زيرا عبادت پناهگاهي ازجانب خداست وهركه واردآن شد درامان است         . نخواهد
 گنـاه   يابنـد وهرچـه اوبـه انجـام        مـي راهزنان براوجرات    آن خارج شود   از اگر و

  . يابند مياو جرات  بر اين آفات هم بيشتر بيشترجرات يابد
نهـي   به معـروف و    امر راهنمايي نادانان و   وصدقه و  عبادت خداوند  و ذكر اما

و دفع كنـد      نيرويي كه بيماري را    مانند شوند و  ميباعث حفاظت شخص     از منكر 
 وهالكـت   شـود  مـي  واگرنيرويـي نباشـد بيمـاري وارد       .دنـ ك درمقابلش مقاومـت    

 هركس چيزي براي دفاع داشته باشد و همانا اسباب گنـاه و            است پس بايد   ميحت
كند چنانكـه    مي رارد   ] آفات   [ كنند اگرطرف نيكي قوي باشد     مي دربنيكي با هم ن   

 وعمل است وبه اندازه     لكند وايمان قو   ميايمان داران دفاع     از خداوند  و ،گذشت
  .توان ايمان دفاع هم قوي است

  
  كند مي درهنگام نيازمندي شخص به اوخيانت گناه

ماني كه شخص درنيازاسـت      اين است كه در سختترين ز      هازعقوبتهاي گنا . 43
رسـاند را    مـي كه آنچه بـه او نفـع         هرشخصي نياز دارد   همانا .كند ميبه اوخيانت   

داناترين مردم كسي است كـه        .بشناسد نيز رساندرا مي آنچه به اوضرر   و بشناسد
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 زيركترين مردم كسي است قويترين و و جزئياتش شناخته ودرك كند با را اين دو
بهره گرفته وازهرچه به او      رساند ميآنچه به او نفع      از و كه برنفس خود فايق آيد    

 تـالش    و مردمان در فهم اين دو مـورد متفـاوت انـد           و .دوري جويد  زند ميضرر
است كـه ايـن اسـباب       وعالم ترينشان كسي     .راه يكسان نيست   اين   وكوششان در 

راه يافته ترينشان كـسي اسـت كـه راه سـعادت را              و سعادت وشقاوت رابشناسد  
گنـاه در زمـاني كـه انـسان بـه اسـتفاده از ايـن علـم                   امـا    برشقاوت ترجيح دهد  

 شـخص را  و كند ميشقاوت نيازدارد به شخص خيانت از سعادت  ه  وتشخيص را 
كه شخص گرفتار شـود     هنگامي  و   .ددار مياشتغال به راه سعادت وكاميابي باز        از

نـد و ماننـد     نك مـي و نياز به رهايي يابد قلب و درون و اعـضايش بـه او خيانـت                 
شود كه شمشيري همـراه خـود داشـته باشـد كـه زنـگ زده باشـد و              ميشخصي  

بيـرون   ،كـشد  مـي غالفش بر آن ثابت شده باشد طوري كه وقتي صـاحبش آنـرا              
بـرد و تـالش    مـي  و او دستش را به شمشير آيد پس دشمن به او وارد ميشود   مين

آيد و دشمن ناگهان او را گرفتار كرده و بـر            مياما بيرون ن   ،كند آنرا خارج كند    مي
 ادرهنگام مواجهه ب   زنگ بزند و مريض شود    وقتي قلب شخص     .شود مي زاو پيرو 

وهميـشه   كند ميوانسان به وسيله قلب مبارزه       ،رساند ميياري ن  دشمن شخص را  
كـه قلـب بـا      هنگـامي    .وساير اعضاوجوارح پيرو قلب هـستند      افتد ميلو  قلب ج 

نفس اماره قوي    -نفس مطمئنه است  منظور   - گرددشهوت وگناه ومعصيت آلوده     
شـخص بـه     تـا  گـردد  ميدومي قويتر    وهرچه اولي ضعيفترشود   شود ميمحكم   و

د زنده   و چه بسا نفس مطمئنه ي او طوري بميرد كه امي           .تصرف نفس اماره درآيد   
خـرت هـم    در برزخ هم مرده خواهد بود و در آ        شدن آن نرود سپس اين شخص       

 نخواهد داشت كه به او نفعي برساند بلكـه زنـدگي اش فقـط حيـاتي                  اي زندگي
  .است كه با آن درد را درك خواهد كرد

 قلـب و   مقصود اين است كه هنگامي كه شخص در بالوسختي گرفتـار شـود            
بازگـشت   و شخص به توكل برخـدا     قلب   و كند مياعضايش به اوخيانت     زبان و 

 را او زبـانش برذكـر خـدا    و .شـوند  ميتضرع درحضورش متمايل ن  با به سوي او  
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زبانش با هم هماهنـگ      قلب و  آورد واگرهم با زبان ذكري به جا      كند مياطاعت ن 
كل تمـام    در و .قلب اومشغول غفلت ولهو است     كند واگرهم بازبان دعا   شود مين

 وهمـه ايـن هـا اثرگنـاه و         .كنند مي تمايل او به اطاعت خدا سرپيچي        اعضايش از 
 مانند كسي كه سربازاني داشته باشد كه در مقابل دشمن از او دفاع              معصيت است 

كنـد و و   ميكنند و او نسبت به سربازانش بي اهميت است و حقشان را ضايع             مي
داشتن اشد كه بدون آنان را ضعيف گرداند و هنگام حمله ي دشمن انتظار داشته ب

 اماچيزي كه ازاين نيز دردناكتر     .  همه تالششان را در دفاع از او به كار گيرند          نيرو
هنگـام مـرگ وآخـرين       در زبـان گناهكـار    مخوفتراست اين است كـه قلـب و        و

وحتـي ممكـن اسـت نطـق بـه          كنـد،  ميلحظات كوچ به سوي خدا به او خيانت         
ايي ازچنـين    هـ  هنومن بسياري ازمردم شاهد  چنانكه   1شهادتين را به اواجازه ندهد    

بگـو الالـه اال اهللا و او    : بعضي گفته اند  به وحتي اشخاصي درهنگام مرگ بوده اند    
  .بگويمآنراتوانم  مي آه ن، آه:گفته

، من از 2 رخ ، شاه: است به شخص ديگري گفته شد بگو الاله اال اهللا و او گفته           
  .و سپس مرده است.. .تو بردم

 ،ي گفته شد بگو الاله اال اهللا و او شروع به آواز خواندن نموده به شخص ديگر  
  .تا وقتي كه مرده است

گويي به مـن     مي آنچه   :به شخص ديگري گفته شده بگو الاله اال اهللا و او گفته           
رساند زيرا هيچ معصيتي نبوده كه آنرا انجام نداده باشم و سپس مرده و               مينفعي ن 

  .آنرا نگفته است
چگونـه بـه مـن نفـع        : گفته شده بگو الاله اال اهللا و او گفتـه          به شخص ديگري  

  .رساند در حالي كه حتي يك نماز را بجا نياورده ام ؟ و آنرا نگفته است مي
 مـن بـه آنچـه تـو         :به شخص ديگري گفته شده بگـو الالـه اال اهللا و او گفتـه              

  .گويي كافرم و آنرا نگفته و مرده است مي
                                                 

كنـيم و   گويند درپيري و قبل ازمرگ توبـه مـي    است كه درجواني معصيت كرده ومي به كسانيتذكر اين اخطار و 1
 .عمل صالح انجام خواهيم داد

 . از اسمهاي مربوط به مهره هاي شطرنج است 2
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خواهم آنرا   مي هر گاه    :الاله اال اهللا و او گفته     به شخص ديگري گفته شده بگو       
  .شود ميبگويم زبانم از آن باز داشته 

براي رضاي خدا يك فلس      :گفت مي و به من گفتند گدايي سمج هنگام مرگ         
  .اينكه مرده است تا براي رضاي خدا يك فلس بدهيد بدهيد،

هنگـامي  فـت   حتي يكي از نزديكان تاجري كه هنگام مرگ با او بوده به من گ             
 ايـن   ، ايـن قطعـه نفـيس اسـت        :گفت ميكردم او    ميكه الاله االاهللا را به او تلقين        

  .تا وقتي فوت كرده است.. . چنين استاين. مشتري خوبي است
چه از احوال   آن چه بسيار مردم شاهد چنين موردهايي بوده اند ؟ و            !سبحان اهللا 
  .فراوان تر است ،نده استاز ما پوشيده مااحتضار و مرگند حال كساني كه در 

 شيطان بر انسان فـايق      ،پس اگر در زمان قدرت و كمال و هنگام حضور ذهن          
آيد و او را به انجام معصيت وا دارد و قلبش را از ياد خدا غافل گرداند و زبانش                   

و قلب و درونش بـه      زماني كه انسان در حال مرگ باشد         ،را از ذكر خدا باز دارد     
و نيرو هايش همه از بين رفته و ضـعيف       و گرفتار باشد   درد جان كشيدن مشغول   

شده باشد و شيطان نيز تمام قدرت و قوت خـود را بـراي گـرفتن فرصـت از او                    
و شيطانش در قوي ترين حال خود باشد و او در ضعيف تـرين              جمع كرده باشد    

   بماند؟تواند بر شيطان فايق آيد و سالم ميچگونه  ،حال
  :اينجاست كه
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گذارد و خدا  راه مى ان را بىگرداند و ستمگر و در آخرت با سخن استوار ثابت مى     
  ).دهد هر چه بخواهد انجام مى

 چگونـه عاقبـت   ،پس كسي كه از ياد خدا غافل بوده و پيرو هواي نفس گشته           
 ه،و همانـا تـرس ازسـوءخاتم       ؟ است حالي كه كم كاري نموده    خواهد شد در  رخي

ضا  ام  و نامهظالم با خود    گويي گناهكاران و    پشت اهل تقوا را خم كرده است اما         
  !!نديافت نموده اامان و امنيت در
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 پيرو  وپس بعيد است كسي كه قلبش از ياد خدا دور است و از او غافل است        
شهوت است و زبانش از ياد خدا خشك است و اعـضايش از           اسيردرون و   هواي  

 بعيد است چنين شخصي عاقبـت نيكـو   ،عبادت خدا دور و به گناه او مشغول اند       
   .داشته باشد
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كدامشان ضـامن   از آنان بپرس    ) 39(حكم كنيد    ايد كه هر چه دلتان خواست      گرفته
  ))40(يند ] ادعا[اين 

  

  گرداند مي كور و بصيرت آنرا ضعيفگناه قلب را 

كـورش  گردانـد و اگـر       مي را كور     قلب اين است كه   از عقوبت هاي گناه      :44
 ضـعيف گـشت    كـور يـا   وقتي قلـب    و گرداند ميبصيرتش را حتما ضعيف     نكند  

از ب ضعف بصيرتش    بر حس را  و ديگران بر آن      خود   شناخت راه هدايت وتطبيق   
  .دهد ميدست 

 يكي معرفت و شـناخت حـق از         : كمال انسان بر دو اصل استوار است       چرا كه 
دنيـا وآخـرت بـه ميـزان      در  و منزلـت مردمـان  ، حق بر باطل   ترجيحباطل و دوم    

كـه خداونـد     شود واين دو همان چيزي اسـت       ميموفقيت در اين دواصل مربوط      
  .ه استانبيا را به سبب آنها ستايش فرمود

�0�p441�
� B<44��
 	�� o�4"&�� ¦^44E:� � m
�41: �44�3�.$ �4�
�� � � � � � � � � � � � �� �� �� � �� � � � � �� �� � � � � ) 45ص (��
  ).ور بودند به يادآور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه نيرومند و ديده(

مربـوط بـه بـصيرت    ) اْلأَبـصارِ ( حـق و  اجرايمربوط به قوت در ) اْلأَيدِي(پس
  .وخداوندآنها رابه كمال ادراك حق وكمال تنفيذ آن وصف نموده است .ن استدردي

  :شوند ميمردم در اينجا به چهار دسته تقسيم 
  .]انبيا[ ترينند ميمردمانند و نزد خدا گرادسته اول شريفترين 

 نه در دين بصيرت دارند نه  كهدسته دوم عكس دسته اول هستند و كساني اند  
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كساني كـه    دهند مي و اكثريت مردم را تشكيل       فيذ حق دارند  نيرو و قوتي براي تن    
ديد نشان خاشاك چشم و تب روح و بيماري قلـب وتنگـي ديـار و برافـروختن                  

  .شود ميو از همنشيني با آنان جز ننگ چيزي عايد انسان نجنگ به دنبال دارد 
به حق دارند اما براي اجراي آن و        و معرفت   دسته سوم كساني اند كه بصيرت       

آن نيرويي ندارند و اين شامل مؤمن ضعيف است و مـؤمن قـوي نـزد                ه  دعوت ب 
  . و محبوب تر از مؤمن ضعيف استبهترخدا 

در  مـي  آگـاهي ك   ده قوي دارند ولـي    ا كه قوت و ار     هستند دسته چهارم كساني  
  . و بين اولياي رحمان و اولياي شيطان تفاوتي قائل نيستنددارنددين 

 چنانكـه  ه اول شايسته ي امامـت در ديـن هـستند       از اين چهار دسته فقط دست     
   :فرمايد ميخداوند 

���45��� �45����1 
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�qL �R ���'D1 ��<\ Fbw� ��5' �59&?�� �� � � � � �� � � �� � � + �� �� �� � � � � �� +� � � � � ) � � ) 24سـجده   (��
چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند برخى از آنان را پيشوايانى قـرار                (

  ).كردند هدايت مى] مردم را[ه به فرمان ما داديم ك
مله ي خاسـرين    به امامت در دين رسيده اند و از ج        يعني اينها با صبر و يقين       

  :چنانكه در سوره ي عصر آمده است.مستثني شده اند
�u4&�
�� � � �� �1�¢44G A4�� ��844��
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��� ¦��1 
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���� � + � � � � � � � �� �� �* ���3��  
مگر كسانى كه   ) 2(كه واقعا انسان دستخوش زيان است       ) 1 (زمانسوگند به   (

گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را بـه حـق سـفارش و بـه شـكيبايى                   
  ))3(اند  توصيه كرده

بـه توصـيه آن بـه    در اين سوره به معرفت حق و صـبر بـر آن اكتفـا نـشده و             
و اگر انسان هايي غير آنـان        .ديگران و هدايت و تشويق آنان نيز اشاره شده است         

 به آنها اشاره شد دست خوش زيان هـستند پـس معلـوم    ]كه در سوره ي عصر [
كنـد و حـق را چنانكـه شايـسته اسـت در              مياست كه گناه بصيرت قلب را كور        

ارد بلكـه   د مـي ند و او را از صبر بـاز         ك مييابد و قوت و اراده اش را ضعيف          مين
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 طوريكه حق را باطـل و باطـل را حـق            ، به ون كرده بعضي وقت ها قلب را دگرگ     
گـردد و ماننـد نفـسي باطـل      مـي بيند و از حركت به سوي خدا و آخرت بـاز             مي
گردد كه به زندگي دنيا راضي گشته و بدان آرامش يافته و از يـاد خـدا غافـل                    مي

تواند چنان قلـب     ميطاعت و عبادت     .كنند مي لقايش آماده ن   است و خود را براي    
 ماننـد آينـه اي      را نوراني و صقيل بخشد و آنرا تقويت كرده و استوار گرداند كـه             

شـود   مـي كه شـيطان بـه او نزديـك         هنگامي   پر از نور شده و       كهصيقل زده شود    
كننـد  كند چنانكه شـياطيني كـه در آسـمان اسـتراق سـمع         مينوري به او اصابت     

شود  مي و شيطان به سرعت فراري داده ،شهاب سنگ با آنان بر خورد خواهد كرد
آورد و شـياطين بـر او جمـع          مـي و فريـاد بـر       ،مانند فراري شدن گـرگ از شـير       

انـسان   :گوينـد  ميگويند چه بر سرش آمده؟  ميشوند و بعضي به بعضي ديگر    مي
  !او نظر كرده استانسان بر   وزده شده است

ين قلبي با قلبي كه تاريك و ظلمـت زده اسـت و شـيطان در آن خانـه                   آيا چن 
  كرده و مسكن گزيده است برابر است ؟

  :فرمايد  مي خداوند در سوره زخرف
����� �� ��� ���� � �� ! "� �#��
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گماريم تـا بـراى      مان دل بگرداند بر او شيطانى مى      رح] خداى[هركس از ياد    (
] آنهـا [دارنـد و     و مـسلما آنهـا ايـشان را از راه بـاز مـى             ) 36(وى دمسازى باشد    

به حـضور مـا آيـد       ] همدمشبا  [تا آنگاه كه او     )  37(پندارند كه راه يافتگانند      مى
كه چه  گويد اى كاش ميان من و تو فاصله خاور و باختر بود             ] خطاب به شيطان  [

بخشد چون   براى شما سود نمى   ] پشيمانى[و امروز هرگز    ) 38(ى هستى   همدمبد  
  ))39(شما در عذاب مشترك خواهيد بود  ستم كرديد در حقيقت

ن اعـراض  آ قـر ازمانـد و  بدهد كه كسي كه از ياد خدا غافـل     ميخداوند خبر   
كـه   رددگـ  مـي  شيطاني بر او گماشـته       ،آن دوري جويد  تدبر در   ورزد و از فهم و      
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عقوبت اعراض او از كتاب خداست و آن شيطان هم نشين و هم صـحبتي اسـت                
  .شود مي بد دوست و رفيقي است كه بدان دچار  كند و در واقع ميكه او را ترك ن

دارد  ميدهد كه آن شيطان هم نشين خود را از بهشت باز       ميپس خداوند خبر    
و د كه بر راه هدايت است       پندار ميو شخص گمراه    سازد   ميو از هدايت منحرف     

 اي كـاش    :گويـد  ميكه در قيامت هر دو جمع گردند هر كدام به ديگري            هنگامي  
 دوري بود كه تو بـد همنـشيني در دنيـا     مغربتا بين من و تو به اندازه ي مشرق       

بودي و مرا از هدايت باز داشتي تا من هالك شدم و امـروز نيـز همنـشين بـدي                    
  .هستيبرايم 

و نفــر در يــك عــذاب مــشترك باشــند از تخفيــف و ســبكي  در دنيــا اگــر د
در قيامت از اين حالت خبري نيـست و هـر             كه خداوند خبر داده  برخوردارند اما   

و خداونـد از اهـل آتـش        بيننـد    مـي ناز عذاب ديگري    دو هيچ راحتي و سروري      
����4 ��54&��  �:فرمايـد  مـي چنانكه خداوند  . آسايش را منع فرموده است    گونههر �� � �� �

���g4' o
Q&�
 I ���� �7b9� �: c� �
� � �� �� � � +� � � � � �� � � �� � �� + امـروز هرگـز بـراى شـما سـود          (����39
  ))39(شما در عذاب مشترك خواهيد بود  بخشد چون ستم كرديد در حقيقت نمى

  
   دشمنش عليه خودشايگناه كمكي است از طرف انسان بر

مددي است كه انسان در       از عقوبت هاي گناه اين است كه گناه  كمك و              :45
 و اين در حالي است كه خداوند انـسان را           .دهد ميحق دشمنش عليه خود انجام      

 از انـسان    و كنـد  ميانسان را رها ن    به دشمني مبتال كرده كه يك چشم به هم زدن         
 را   آنهـا   انـسان   اما بينند ميدشمني كه او و هم دستانش انسانها را          .شود ميغافل ن 

گيرد و هر امري     مي به كار     در دشمني شخص   را در همه حال   و تالشش    ،بيند مين
 و از برادران خود چـه جنـي و      رساند ميرا كه بتواند بدان او را بفريبد به شخص          

رادرراهـش  و بنـد هـا و بـال هـا و دامهـا        .گيـرد  ميچه انساني عليه انسان كمك      
واظبـت  وپـدرتان را م    كند كه دشمن خود    ميتشويق   همدستانش را  دهد و  ميقرار

 رحمت نصيب اوشـود    و جهنم نصيب شما شود    و بهشت شود  وارد او كنيد مبادا 
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بـه    ازسـر  اعـم شما آمـده  دانيد آنچه كه برسرمن و مي وشما .لعنت نصيب شما  و
 همه به سبب انسان است پس سـعي كنيـد          رحمت خدا  لعنت ودوري از   زيري و 

   .شريك ما باشند نيز رسيده آنها باليي كه به ما كه در
 ،سـاخته  به اين دشمن گرفتار دانست كه آدم وفرزندانش را     مي چون پروردگار 

 نيـز بـا    دشـمنان را   و دشـمنان مقابلـه كننـد      بـا  سربازان كمك نمود تـا     با را آنها
 و ايـن دنيـا    در را جهاد  و .آنها روبرو شوند   با سربازان تقويت كرد تا    لشكريان و 

 بهشت خريـد تـا     با مالشان را   و انجمومنان   تمام طول عمربه راه انداخت واز      در
 كه تورات و   ودرشريفترين كتاب ها   كشته شوند  و بكشند راه خدا قتال كنند و     در

او بـه     كـسي از   كـه است  فرموده  وعده داده و   را آنها قرآن است به تاكيد    انجيل و 
نموده كه ديگران رابه اين معامله مـژده         امر سپس به آنها   ،عهدش وفادارتر نيست  

ـ به بهـايي كـه بايـد    بنگر  بنگركه مشتري اين معامله كيست ؟ و      پس   دهند رايش  ب
 پس چه رسـتگاري ازايـن       .شود ميبه كسي كه معامله بردستش انجام        پرداخت و 

  بزرگتراست ؟ وچه تجارتي ازاين سودمندتراست ؟
  :كند مي بر اين امر تاكيد خداوند در سوره ي  صف
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 e1�� � � � �� � * � ى راه نمايم   ايد آيا شما را بر تجارت      اى كسانى كه ايمان آورده    (����13
به خدا و فرستاده او بگرويد و در راه         ) 10(رهاند   كه شما را از عذابى دردناك مى      

اگر بدانيـد بـراى شـما       ] گذشت و فداكارى  [خدا با مال و جانتان جهاد كنيد اين         
تا گناهانتان را بر شما ببخشايد و شما را در باغهـايى كـه از زيـر      ) 11(بهتر است   

سراهايى خوش در بهشتهاى هميـشگى    ] در[وان است و    آن جويبارها ر  ] درختان[
ديگر كـه آن را دوسـت   ] رحمتى[و ) 12(كاميابى بزرگ است  ] خود[درآورد اين   
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  ))13(بشارت ده ] بدان[داريد يارى و پيروزى نزديكى از جانب خداست و مؤمنان را 
 مگر به اين خـاطر       ، مسلط نگردانيده  بنده ي مؤمنش     برخداوند اين دشمن را     

 محبوبترين چيزها نزد خداست و اهل جهاد از باال ترين درجات نزد او ، كه جهاد
 پرچم دار اين جهاد قلبي است كه محل شناخت و محبت             و بر خوردارند و محل   
 جايگاه اخالص براي خدا و توكـل بـر او و بازگـشت بـه                 و و عبوديت خداست  

 از جانـب    فرشتگاني سان را با  ان و گمارد به او   پس كاراين جنگ را    . اوست سوي
  .بخشد ميخود نيرو و قوت 

   :فرمايد ميچنانكه در سوره ي رعد  
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براى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پـيش رو و                  ( � ��11

دهـد تـا     خدا حال قومى را تغيير نمى       كنند در حقيقت   سرش پاسدارى مى   از پشت 
 براى قومى آسيبى بخواهد هيچ برگشتى آنان حال خود را تغيير دهند و چون خدا    

  ).براى آن نيست و غير از او حمايتگرى براى آنان نخواهد بود
 او را ترك كنند عده اي ديگر جانـشين آنهـا   فرشتگانهر وقت عده اي از اين     

  و نماينـد  ميكنند و بدان تشويقش      ميشوند و او را تثبيت كرده و به نيكي امر            مي
 دنيـا چيـزي نيـست جـز      :گويند ميدهند و    ميا را نويد    وعده ي نصر و اكرام خد     

  . است تو و بعد از آن آسايش ابدي در انتظار، صبرمدت كوتاهي
 يـاري س خداوند او را به سربازي ديگر كه همانـا وحـي و كـالم اوسـت                  پس

 نيرويي بـر  و كند ميفرستد و براي او كتاب نازل  مي و به سوي او رسولي    دهد مي
 و عقل را مشاور و      افزايد ميياريگرانش   ياريگري بر  كمك و   و افزايد مينيرويش  

سازد و با ايمان تثبيـت و        ميو  دهد و معرفت را ناصح و مشاور ا        ميمدبرش قرار   
سـازد طـوري كـه انگـار         مـي  حقيقت امر را برايش روشـن        ،و يقين . كند مييد  تاي

  .بيند ميهاي خدا را در جهاد بر ضد دشمنانش  وعده
 كنـد پـس    مـي  ظاهري و باطني در اين جنگ به انسان كمـك            ياخداوند با قو  
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دهـد و زبـان    مـي دهد و گوش را مخبرش قرار    ميقرار  روشني بخش او    را  چشم  
 و حـامالن عـرش در       فرشـتگان سـازد و     مـي پا را ياوران او      مترجمش و دست و   

. خواهند كه از گناه دور بماند و به بهشت نائل گـردد  ميكنند و   ميحقش استغفار   
فرمايد اينان گروه من هـستند و        ميگيرد و    ميخداوند خود دفاع از او را به عهده         

  .   گروه و دسته من رستگارند
  ��T
 o�n C[���� �� � �� � ��T
 o�n �: �� � � � + � � ���^9�R
 �m � � �� � �� حـزب  آنـان   ( )22مجادلـه  (��
  ).ند  رستگارحزب خدايند هان همانا خدا

   � ��<5? �:��� � � � �+ ���.��N�
 �� � � � �   ).چيره و غالب هستند سپاه ما حقيقتا( )173صافات (�
  .خداوند از چگونگي اين جنگ و جهاد خبر داده و در چهار كلمه نشان داده است

�
��1�L� 
�qL
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0� � � �+ � �� � ���4^9�� �4�9&� � � �� � � � � + آل   (��
ايد صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزهـا     اى كسانى كه ايمان آورده    ( )200مرانع

  ).را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد اميد است كه رستگار شويد
 بـا  صـبركامل نيـست مگـر      و ،بااين چهار كـار    مگر شود ميكامل ن  پس جهاد 
دشمن از آن    اپاسداري برآن است ت    اين قلب و   درمقابل دشمن و    آن ايستادگي بر 

به كار ديگـري هـم نيازاسـت وآن نگهبـاني            دشمن هم صبرنمود    اگر ،وارد نشود 
زيـرا دشـمن   ، دست وپا شكم و زبان و بستن روزنه هاي چشم وگوش و   است و 

كند ونبايـد جـايي رارهـا كنـد كـه       ميوارد شده وشروع به فساد     از اين روزنه ها   
  .شود مي وارد  آن دشمن از

 با وجود اينكه بهترين خلق خـدا بعـد از انبيـا و               �اپس اصحاب رسول خد   
كردند به علت ترك     ميپيامبرانند و از همه كس بيشتر خود را از شيطان پاسداري            

 دشمن بـر آنـان     ،مكاني كه به بستن و پاسداري از آن امر شده بودند در روز اُحد             
بطـه  اما بايـد دانـست كـه صـبر و مـصابره و مرا             . وارد گشت و چنان شد كه شد      

  .ماند مگر بر صبر ميكه تقوي است و تقوا پايدار ن نآگيرد مگر بر ستون  ميصورت ن
  :نگريم ميقاي اين دو لشكر و صف كشيدن سربازان در مقابل هم تحال به ال

 مالـك و    ،آيـد و قلـب را در قلعـه خـود           مـي ر با سربازانش جلـو      افرمانده كف 
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 در زيردسـتانش نفـوذ دارد و   يابد درحالي كه امـرش  ميفرمانروا بر مملكت خود  
پـس حملـه بـر او ممكـن         . كنند ميسربازانش بر او احاطه كرده و از او پاسداري          

پرسـد   مـي  پـس    .نيست مگر با تحريك بعضي از زيردستان و سربازان بر ضـد او            
 پس به زيردسـتان     ،  نفس  :شود مينزديكترين و مهمترين سرباز او كيست؟  گفته         

 شويد از راه خواسته ها و آرزوهايش و جـاي محبـتش    بر او وارد :گويد ميخود  
 وعـده آن چيـز را بـه او     پس،را پيدا كنيد و بنگريد كه چه چيزي را دوست دارد          

 و صورت محبوبش را در خواب و بيداري پيش          بدهيد و او را به آن اميدوار كنيد       
 در كنار آن آرام گرفت پس قالب و ربايندگان شـهوت را             پس اگر . چشمش آريد 

 با شما بر ضد قلب  پس اگر.د و او را به سوي خود بكشانيد    يه سويش پرتاب كن   ب
همراه شد همانا بر روزنه هاي چشم و گوش و زبان و دهـان و دسـت و پـايش                    

 پس بر اين روزنه ها حراست ورزيد زيرا اگر از اين روزنه ها بـر                .ابيدي ميتسلط  
   .يابيد مي افتاده مي يا زخاسيركشته يا قلب وارد شويد او را 

پس اگر بر اين روزنه ها تسلط يافتيد سعي كنيد كه نگاه كردن چـشم نگـاهي           
و اگر هم نگاهي عبـرت       . آميز گردد  وعبرت آموز نباشد بلكه نگاهي تفرجي و له       

پس بر روزنه چشم پاسـداري      . موز انداخت آنرا با غفلت و شهوت فاسد سازيد        آ
من بدان بذر شـهوت را  . فاسد نكرده امكنيد كه من با هيچ چيز مثل نظر انسان را  

پرورانم تا اراده و     ميكنم و اين قدر آنرا       ميكارم و با آب آرزو آبياري        ميدر قلب   
  .عزيمتش را قوي سازم و زمامش را به دست شهوتش بسپارم

 خداوند چشم تو را :توانيد اين روزنه را فاسد سازيد و به او بگوييد         ميپس تا   
ر محروم باشد و اگر نظر اندكي بيفكني و در اين صورت زيبا           خلق نكرده تا از نظ    

ـ         .كند ميتامل كني تو را به تسبيح خالق دعوت           او ظفـر    ر پس اگـر بـدين مكـر ب
ايـن صـورت   :  پس بـه او بگوييـد  .د يافتييافتيد او را كم علم و تباه عقل  خواه     

فت او را    دعوت كنيد پس اگر نپذير     ١مظهري از مظاهر حق است و او را به اتحاد         

                                                 
عده اي از صوفياني كه در غلو و گمراهي اند به اتحاد خالق و مخلوق معتقدند و براسـتي خداونـد از آنچـه               : اتحاد .1

 )محقق. (گويند باالتر و واالتر است  ظالمان ميآن
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پس اگر قبول    .و به غير اينها قناعت نورزيد     . عام يا خاص دعوت كنيد     ١لبه حلو 
شود و از آن به بعد از او صيانت و پاسـداري             مي مبدل    نصاراي شما  كرد به برادر  

و به وسيله او جاهالن را صيد كـرده        زهد در دنيا امركنيد    را به عبادت و    واوكنيد  
از نزديكترين جانشينان من و از بزرگترين سـربازان مـن          و به دام بيندازيد زيرا او       

  .است و بلكه من از سربازان اويم
  

   گوش از شنيدن محرماتنگهداري

 ] توصيه هاي ابليس به سر بازانش در راستاي گمراهي انسان:ادامه[

پس بر روزنه گوش مواظبت كنيد و نگذاريد چيزي به آن وارد شود كـه كـار                 
پـس باطـل را   .تالش كنيد كه جـز باطـل بـه آن وارد نـشود     ،شما را فاسد گرداند  

 تمايـل نـشان داد       و او  راسته كنيد و هر كلمه اي كـه وارد كرديـد          آبرايش زيبا و    
و بـسيار مواظـب باشـيد كـه     .  از همان نوع را به دنبالش بفرستيد    يكلمه ي ديگر  

يزي مبادا كالم خدا يا رسولش يا كالم ناصحان در گوشش وارد شود و اگر هم چ            
 بـا  ،از آنها را شنيد بين آن و فهمش فاصله بيفكنيد و از تدبر و پنـد گـرفتن از آن      

د آن يا با سخت جلوه دادن فهم آن و يا با اشتغال به چيزهـايي كـه   ضوارد كردن   
  . بزرگتر است او را باز داريدمنزد مرد

ه از  كه چگون متوجه شويد  ،توانيد اين را از شياطين انسان      مياگر هم خواستيد    
فـضولي نكـردن و عيـب جـويي     امر به معروف و نهي از منكر به بهانه هايي مثل    

 يا جلوگيري از ايجاد فتنه و آشوب و يا ترس از درگيري و بـالي طاقـت                  نكردن
بعيت از سنت و وصف خدا بدانچه خود را بـه آن      و آنها ت  . گزينند مي دوري   فرسا

و عّلـو   . نامند مي تشبيه    و ميس تج ،وصف فرموده و يا پيامبرش او را وصف نموده        
خداوند بر خلقش و استواء بر عرشش و جدا بودن از مخلوقـاتش و نـزولش بـر                  

 دست و   به دارا بودن  و توصيف خداوند    . خوانند مي تحرك و انتقال      را آسمان دنيا 

                                                 
 كه معتقد بـه حلـول خـالق    - و در زمان ما نيز–اين خيالي ومكري ديگر است از مكرهاي ابليس بر قلب صوفيان           1

 )محقق. (و همانا خداوند ازآن برتر و جليلتر است. در مخلوق هستند
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نامنـد و    مـي نامند و صـفات افعـالي خـدا را حـوادث             مي اعضا و بدن      را صورت
 و آنچه را خداوند خود را بـه آن وصـف فرمـوده              مندنا ميصفات ذاتي را عرض     

  .دانند ميس خداوند ي تعظيم و تقدات راكنند و اين تعطيل صف مينفي 
اكثر مردم ضعيف العقل هستند و چيزي را در لفظ و حـرف قبـول ميكننـد و                  

  :فرماييد ميكنند خداوند  ميعين آنرا به لفظي ديگر رد 
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گونه براى هر پيامبرى دشمنى از شيطانهاى انس و جن برگماشتيم بعضى از آنهـا             

كنند و اگـر پروردگـار تـو         سخنان آراسته القا مى   ] يكديگر[به بعضى براى فريب     
  ).سازند واگذار كردند پس آنان را با آنچه به دروغ مى خواست چنين نمى مى

كند و تـا   ميآنرا تزئين  ،چون باطل است و گوينده ،رف ناميدهخخداوند آنرا ز 
  .دهد تا بدان فريفته شود ميه ارائه دب خوردهد و آنرا به فري ميتواند منطقي جلوه  مي

بندد تا بجز چيـزي كـه بـه ضـرر            مي شيطان روزنه گوش را      :منظور اين است  
 در آن وارد نشود و اگر چيزي به نفع انـسان بـود و وارد   يانسان است چيز ديگر  

  .كند آنرا بر انسان فاسد كند ميآن گشت سعي 
  

  حفظ زبان از به زبا ن آوردن محرمات 

 ]توصيه هاي ابليس بر شياطين سربازش براي گمراهي انسانادامه [

پـس  . دار باشيد كه بزرگتـرين روزنـه اسـت         بر روزنه زبان پاي    :گويد ميسپس  
رساند بر آن جاري كنيد وازآنچـه كـه بـه او نفـع              ميآنچه كه ضرر دارد و نفعي ن      

گان و  ذكر خدا و استغفار وتالوت قرآن ونصيحت بند:رساند مانع شويد  مانند مي
  .به زبان آوردن علم نافع

 شما دو چيز بدست خواهيد آورد واز هركـدام كـه بـدان دسـت               نهاز اين روز  
  :يافتيد غافل نشويد

گويد برادري از    ميبه زبان آوردن سخن باطل زيرا كسي كه سخن باطل           : يكي
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  .برادران شماست و از بزرگترين سربازان و مددكاران است
ق حـ  زيرا كـسي كـه در مقابـل زايـل شـدن              .حق بيان سكوت در مقابل     :دوم

 چـه بـسا     ،چنانكه اولي برادر نـاطق شماسـت       كند برادر الل شماست    ميسكوت  
كـسي كـه     ((:از اولي به شما بيشتر سود برساند چنانكه ناصحي گفته اسـت            ميدو

كنـد   مـي  حق سكوت بيانگويد شيطاني ناطق است و كسي كه در مقابل       ميباطل  
  ))١.الل استشيطاني 

 يكي از شما سخني را بـر زبـان        :كنم كه آنرا پاس داريد     ميمن به شما وصيتي     
برادر انسان خويش براند و ديگر از زبان شنونده آن سـخن او را تحـسين كنـد و            

  .اظهار تعجب نمايد و از برادرش بخواهد آنرا تكرار كند
ينـي  بر ضد انسان همكاري كنيد و از هر دري بر آنان وارد شويد و در هـر كم  

  :ي را كه من براي پروردگارشان خوردم نشنيده ايد وقتي گفتمسوگندآيا .منتظر بمانيد
 �� "78R
 C�
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آنـان حتمـا بـر سـر راه     ] فـريفتن [سبب آنكه مرا به بيراهه افكندى من هم بـراى       
  ).و خواهم نشستراست ت
بينيد كه من بر تمام راه ها در مقابل انسان ايستاده ام و از هـيچ راهـي                   ميآيا ن 

    .شكست نخورده ام مگر اينكه بر راهي ديگر نشسته ام تا نياز خود را بر آورم

� g��� �c3X �41� <4&� <  (:پيامبر شان آنان را بيم داده و به آنان گفته است      �:
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آوردن شخص نشـسته     ها در كمين انسان نشسته است پس در راه اسالم            تمام راه 

پـس او   كنـي؟  مـي آوري و دين خود و پدرانت را رهـال     ميآيا اسالم   : گويد ميو  
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 بعـد   ،نـشيند  مـي  و سپس در راه هجرت برايش        آورد ميكند و اسالم     ميمخالفت  
كني پـس او در ايـن راه    ميكني و زمين و آسمانت را رها   ميگويد آيا هجرت     مي

 و نشيند ميبرايش پس بر سر راه جهاد او      . كند مي و هجرت    ورزد ميهم مخالفت   
 مالت را قسمت كنند و همسرت به        بعد ، كشته شوي  تاكني   مي آيا جهاد    :گويد مي

  )  درآيد؟ديگريازدواج 
اگـر كـسي خواسـت     . ديپس بر سر راه تمام كارهاي خير در انتظارشان بنـشين          

الـت را خـرج      آيـا م   :صدقه دهد جلو راه صدقه بنشينيد و در دلش به او بگوييـد            
كني تا مانند اين گدا شوي ؟ و تو نيـز بـا او برابـر شـوي ؟  و آيـا سـخني را               مي

 :نشنيده ايد كه بر زبان يكي از آنان كه چيزي از او خواستند القا كرده ام كه گفت                 
  .اين اموال ماست اگر آنها را به شما بدهيم مانند شما خواهيم شد

 راهي سخت و ترسـناك اسـت و         :گوييددر مقابل راه حج آنها قرار گيريد و ب        
 در مقابـل  بدين منوالسالك اين راه در معرض از دست دادن جان و مال است و    

راه هاي خير قـرار گيريـد و مـشكالت و سـختي هـاي آن را يـاد آوري كنيـد و          
همچنين بر راه هاي گنـاه بـا يـستيد و آن را در نظـر آدميـان آراسـته كنيـد و در                      

 وزبان رابزرگترين ياريگران خود بگيريـد وازراه آنهـا وارد           .قلوبشان تزئين نمائيد  
 پاهـا   سپس روزنه دست و.شويد زيرا آنان خويشان خوبي براي شما خواهند بود      

  . راه روند يا مانع شويد كه به ضرر شما دست زنند را ببنديد و
بدانيد يكي از  بزرگترين همكاران شما در اين راه نفس اماره است پس به آن                

ك كنيد و از آن كمك بگيريد و با آن بـر ضـد نفـس مطمئنـه جنـگ كنيـد و                       كم
از قلعـه اش پـايين        كنيد وقلب را   تقوي ت  ونفس اماره را   .نيرويش را از بين ببريد    

 انـسان را   ونفس اماره را جايگزين كنيد پـس او        مملكت عزل نمائيد   از بياوريد و 
 چه شـما بـه آن امـر    وهركند  مي دوست داريد امر شما كند و ميبه آنچه سستش  

   .كند ميبلكه بالفاصله به آن اقدام  كند و ميكنيد با شما مخالفت ن
اي فرزندان من از دو نيروي بزرگ كمـك بگيريـد كـه همـراه آنهـا شكـست                

  :نخواهيد خورد
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دل آدميان را از آخرت غافل گردانيد  زيرا هيچ چيـز            پس   :يكي نيروي غفلت  
كند زيرا قلبي كه از ياد خـدا غافـل باشـد             مييك ن مانند آن شما را به هدفتان نزد      
  .شما بر آن تسلط خواهيد يافت

  پس آنرا در قلوبشان تزئين كنيد و در چشمانـشان نيكـو              :دوم نيروي شهوت  
  .جلوه دهيد

و از شهوت براي كمك به غفلت بهـره         . پس با اين دو سرباز به او حمله بريد        
وغافالن رابا هم همراه كنيـد   .وئيدگيريد و از غفلت براي كمك به شهوت مدد ج     

 واگرجمعي راديديـد كـه بـه چيـزي مـشغول انـد كـه بـه                  .وازآنها كمك بگيريد  
نتوانستيد آنهارا متفرق   و-و تذكرامر ونهي ودين او مانند ذكرخدا -ضررشماست 

را به آنـان     كنيد از انسان هاي هم جنس خودشان برعليه آنها كمك بگيريد و آنها            
 آمـاده   هـي  خالصه براي هرامـري همرا     .ارشان را مشوش گردانيد   نزديك كنيد وك  

راه به دست آوردنش  شهوتش وارد شويد ودر در قصد و هر شخص از بر كنيد و
وپايـداري بـرآن ونگهبـاني در        را به صبر   چنانكه خداوند آنها   كمك كنيد و   به او 

گهبـاني  روزنـه هـا ن     پايداري نمـوده وبـر     و  شما نيزصبر  ،مقابل شما توصيه كرده   
 يكي در حال شـهوت  : و فرصت هاي خود را در دو حالت غنيمت شماريد      .دهيد

  .و ديگري در عصبانيت
و بدانيد بعضي   .  زيرا از اين دو حالت فرصت بهتري براي صيد آدميان نداريد          
 پس بـر راه   . تر از آنان قدرت شهوتشان بيشتر است و قدرت عصبانيتشان ضعيف         

بانيت را رها كنيد و اگر بعضي ديگـر عصبانيتـشان           شهوت آنان بايستيد و راه عص     
كنيد زيرا اگر كسي بر عصبانيت خود غلبه نكند بر نقويتر است راه شهوت را رها  

شهوت خود غلبه نخواهد كرد پس در اين حالـت شـهوت و غـضبش را بـا هـم            
آميخته كنيد و از راه غضب او را به شهوت و از راه شهوت به غضب و عصبانيت 

  .يددعوت كن
بدانيد از اين دو سالحي برنده تر بر آدميـان نخواهيـد يافـت كـه مـن پـدر و             
مادرشان را با شهوت از بهشت بيرون راندم و با عصبانيت و غضب بين اوالدشان         
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  آن يكي از   سبببه   و دشمني انداختم و ارحام را قطع كردم و خونشان را ريختم          
  .فرزندان آدم برادرش را كشت

 فارش نموده كه از صبرونماز كمك بگيرند پس ميان آنـان و       خداوند به آنان س   
شهوت وخشم عليه  فاصله بيندازيد و آنرا ازيادشان ببريد وشما هم از نماز و صبر

 تبعيـت ازهـوي و    و  آنان كمك بگيريد وكاراترين اسلحه شما برآنها همانا غفلت          
  . هوس است

 ياد خدا   :رت است از   قلعه شان عبا   نبزرگترين اسلحه آنان بر شما و محكمتري      
 پس اگر كسي را ديديد كه از هوا و هوس خود پيـروي              .و دوري از هوا و هوس     

  .كند از سايه اش هم بگريزيد و به او نزديك نشويد مين
 كمكـي اسـت كـه انـسان بـه       ومعـصيت اسـلحه   اين است كه گنـاه و     منظور

سلحه خودش  با ا  كند تا  ميكمك   عليه خود  را دهد وآنها  مي دشمنش برعليه خود  
عجيـب   و .هم با آنان همراه است واين نهايت ناداني اسـت          او د و ناو جنگ كن   با

 چنين بپندارد كه آنرا    صرف كند و   اين است كه انسان تالشش را در خواري خود        
كه  كند وفكر  آلوده كردن آن تالش كند      و در نابودي وتحقير   بزرگ داشته است و   

 آگـاه باشـيد     :گفتند ميز سلف درخطبه خود      بعضي ا  .گرداند ميبزرگ   و آنرا بلند 
پندارند آنرابزرگ داشته اند     مي  خوار كننده نفس هستند و      كساني كه  كه چه بسيار  

 ودچه بسيار خ   دارند عزيز داشته اند و    پن مي گردانند و  ميذليل   را خود وچه بسيار 
ضايع بزرگ داشته اند وچه بسيار حق خودرا         پندارند آنرا  مي كنند و  ميرا كوچك   

 وبراي ناداني فرد همين كافي اسـت      .كرده اند  پندارند حق خودرا ادا    مي كنند و  مي
كه با دشمنش عليه خودش بجنگـد وبـا خـودش كـاري كنـد كـه دشـمنش هـم           

   .نتوانسته بكند
  

  د گردمي خويشتن توجه به عدمو گناه سبب فراموش كردن خود 

 وقتـي    و بـرد  مـي ياد   را از     خود  از عقوبت هاي گناه اين است كه شخص        :46
و اگر گفته شود    . گردد ميكند و فاسد و هالك       مي  خود را رها   ،خود را از ياد برد    
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 خود را از ياد ببرد چه چيز        ،برد؟ و اگر خود    ميكه شخصي چگونه خود را از ياد        
  آورد؟ و معناي فراموش كردن خود چيست؟ ميرا به خاطر 

خداوند عظـيم الـشأن     . كند ميموش    بله انسان خود را تماما فرا       :شود ميگفته  
  :فرمايد مي
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دارند و دستهاى خود  دارند و از كار پسنديده باز مى يكديگرند به كار ناپسند وامى    

فراموششان كـرد  ] خدا هم[بندند خدا را فراموش كردند پس   فرو مى ] از انفاق [را  
  ).ر حقيقت اين منافقانند كه فاسقندد

 :دهـد  مـي  خداوند دو عقوبت برايش قـرار        ، كسي كه خداوند را فراموش كند     
كند و دوم اينكه     مي او را فراموش     ،يكي از آنها اين است كه خداوند سبحان خود        

و فراموش كردن بنده از جانب خداوند منظور        . برد ميخود شخص را از ياد خود       
 و در اين حالت هالكت از فاصله ي       . ١ كردن و دوري از اوست     رها كردن و ترك   

و اما فرامـوش كـردن شـخص از جانـب           . دست تا دهان به او نزديكتر است      بين  
خودش همانا فراموش كردن ارزش و هدف واالي خود است و فرامـوش كـردن               
اسباب سعادت و صالح و كمال خويش است و همچنين عيب ها و نقايص خود               

اض ودرد هـاي    رو همچنين امـ   . كند و در فكر اصالح خود نيست       ميرا فراموش   
                                                 

ممكن است بعضي از اشخاصي كه خود به تأويل كردن عادت دارند اين تفسير را نـوعي تأويـل بداننـد امـا ايـن                   .  1
زيرا اين جمله تفسير لغوي نسيان است كه در اصول منهج سـلف و قواعـد لغـت عـرب بيـان         . اشتباهي محض است  

 )محقق.(شده است
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افتـد و در از بـين بـردن     مـي برد و به فكر مداواي آنها ن ميخود و قلبش را از ياد      
  .كند واصال مرض خود را احساس نخواهد كرد ميعلت آن تالشي ن

پس كدام عقوبت از اين بزرگتر است كه شخص خود را رها كند و مـصالح و       
س خود را از ياد ببرد و اسباب سعادت و فالح خود و زنـدگي جاودانـه                 دواي نف 

  .در نعمت هاي ماندگار را به فراموشي بسپارد
يابد كه بسياري از خلق خـود را از يـاد            ميهركه در اين موضوع تامل كند در        

برده اند و خود را به پولي اندك فروخته اند و در ضرر بسيار فرو رفته اند و ايـن          
 به آشكارا خواهنـد  ورشكستگيشود و در روز   ميم مرگ برايشان روشن     در هنگا 

 روزي كه انسان خواهد دانـست كـه در معاملـه خـود در ايـن دنيـا و در                     ،فهميد
  . چه زياني كرده است،تجارتي كه براي آخرت كرده

كنند اهل سود و كسب اند و زندگي دنيـا           مياران كساني هستند كه فكر      كزيان
 پس خوشي هايشان را در دنيا از دسـت         .خرند ميشيهاي آخرت   را با لذات و خو    

دهند در حالي كه بدان راضي بودند و به آن اطمينان داشتند و در راه به دست                  مي
و آجل را به عاجل فروختند ونسيه را به نقد وغايب را   آوردنش تالش كرده بودند   

گويند آنچه را    يمست و بعضي از آنها      ا اين از زيركي     گفتند و   به حاضر فروختند  
 و چگونه چيز نقدي در اين دنيا بـه          .شنوي رها كن   مينچه را   آبيني در ياب و      مي

 ارزد؟ و ضعف ايمان و دعوت شهوت و تشبه و          ميچيز غائبي و نسيه در آخرت       
  .كند مي گرفتن از ساير انسانها به گمراهي اش كمك گوال

 چنانچـه خداونـد     پس بسياري از مردم در اين تجارت زيانمند خواهنـد شـد           
  :فرمايد ميسبحان در مورد آنها 
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  ).يافته نبودند نياورد و هدايت] ى به بار[ستدشان سود
يـشان  كه روز تغابن رسيد زياني كه در اين تجارت ديده انـد برا            هنگامي  آري  
  .گيرد مينها را فرا شود و حسرت آ ميآشكار 

اما آنان كه سود برده اند كساني هستند كه فاني را به باقي فروختـه انـد و بـي           
مگر اين دنيـا از اول   : و گفته اند.ارزش را به بهادار و كم را به فراوان فروخته اند        

  ن بفروشيم؟ارزد تا آخرت را به آ ميخرش چقدر تا آ
  :فرمايد ميخداوند سبحان 
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 �m�^f� � پرسند كه فرارسيدنش چه وقت اسـت        در باره رستاخيز از تو مى     ( ����46

تـو فقـط   ) 44(علم آن با پروردگار تو است ) 43(تو را چه به گفتگو در آن       ) 42(
بينند گويى كه  روزى كه آن را مى) 45(دهى  ترسد هشدار مى كسى را كه از آن مى  

   42-46نازعات  ))46(اند  آنان جز شبى يا روزى درنگ نكرده
�� ,E��
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پس همان گونه كه پيامبران نـستوه صـبر كردنـد صـبر كـن و بـراى آنـان                    (�)35

شوند بنگرنـد گـويى كـه        مده روزى كه آنچه را وعده داده مى       شتابزدگى به خرج    
ابالغى است پس آيا جز مردم      ] اين[اند   نمانده] در دنيا [آنان جز ساعتى از روز را       

  ).خواهند يافت نافرمان هالكت
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  ! روزي يـا بخـشي از روزي    :گويند  يم) 112(مدت به عدد سالها در زمين مانديد        
مانـدگار   نـدكى فرمايد جز ا   مى) 113(از كساني بپرس كه قادر به شمارش هستند         

  )112-114مؤمنون(  ))114(دانستيد  كاش شما مى ايد نبوده
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شود و در آن روز مجرمـان را كبودچـشم           روزى كه در صور دميده مى     ] همان[(�
] در دنيـا  [گويند شـما     ميان خود به طور پنهانى با يكديگر مى       ) 102(انگيزيم   برمى

گوينـد آنگـاه كـه     مـا دانـاتريم بـه آنچـه مـى     ) 103(ايد  نمانده] روز بيش [جز ده   
  ) 102-104طه ())104(ايد   جز يك روز بيش نماندهگويد ترين آنان مى آيين نيك

كه از وجود دنيايي ديگـر  هنگامي  و   ،تي اين مقدار واقعي دنياست در قيام      آر
 زيان بـزرگ خـود را   هآنگا ، دنيايي كه دار بقاست   ،شوند ميخبر  با ،غير از اين دنيا   

ند زيركان تجارت كنيـد   پس مانشوند مير فناست متوجه كه فروختن دار بقا به دا     
و در روز تغـابن مقـدار تجارتـشان آشـكار     . ريب تجارت نادانـان را نخوريـد    ف و

 و هـر كـسي در حـالي صـبح           ،شود زيرا هر شخصي در اين دنيا تـاجر اسـت           مي
كنـد و يـا هـالك و نـابود      مـي  پس يـا آنـرا آزاد     . كند كه فروشنده خود است     مي
  ١.سازد مي

     :فرمايد ميخداوند سبحان 
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�T
 3�<� ������
�� � �� � ��� � �P5'-R
 e1� � � � � �� � * � خـدا از مؤمنـان جـان و         در حقيقـت  ( ���112 �
اينكه بهشت براى آنان باشد خريده است همان كسانى كه در    ] بهاى[مالشان را به    
بـه عنـوان وعـده حقـى در        ] اين[شوند   كشند و كشته مى    جنگند و مى   راه خدا مى  

يل و قرآن بر عهده اوسـت و چـه كـسى از خـدا بـه عهـد خـويش        تورات و انج 
ايد شادمان باشيد و ايـن همـان         اى كه با او كرده     وفادارتر است پس به اين معامله     

ــت   ــزرگ اس ــابى ب ــان[ )111(كامي ــه] آن مؤمن ــان توب ــتندگان  هم ــدگان پرس كنن
ى كننـدگان وادارنـدگان بـه كارهـا        كننـدگان سـجده    داران ركوع  سپاسگزاران روزه 

پسنديده بازدارندگان از كارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدايند و مؤمنـان را             
    )112-111توبه ())112(بشارت ده 

�� 4�� o
Q4$ �' �� 65� =0�l U$ ���3� ,m 
�5'X ��Q�
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�'D41 � � � � � � �� � �� � � � �+ ( � � �� � � � � � �

 ��b9&�� � � � ايد آيا شما را بر تجارتى راه نمايم كـه           اى كسانى كه ايمان آورده    ( ����11
به خـدا و فرسـتاده او بگرويـد و در راه            ) 10(رهاند   شما را از عذابى دردناك مى     

اگر بدانيـد بـراى شـما       ] گذشت و فداكارى  [تان جهاد كنيد اين     خدا با مال و جان    
  )10-11صف ())11(بهتر است 

منظور اين است كه گناه سهم و ارزش انسان در اين تجارت بـزرگ را از يـاد             
 شـخص را  ،كـشاند وهمـين عقوبـت      مـي برد و او را به زيان و نيستي          ميشخص  
  .كند ميكفايت 

  
  برد ميگناه نعمت هارا ازميان 

 زعقوبت هاي گناه اين است كه نعمت هـايي كـه شـخص داراي آن اسـت و       ا
هـيچ چيـز     بـرد زيـرا    ميبين   از نعمت هايي كه درحال بدست آوردن آن است را        

هيچ چيز مانند عبادت موجب جلب       شود و  ميمانند عبادت موجب حفظ نعمت ن     
 كـه    سببي ،براي هر چيزي سبب وآفتي قرار داده است        خداوند. گردد   مينعمت ن 
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عمـت وگنـاه    سبب جلب ن وعبادت را،و آفتي كه آنرا باطل گرداند  نرا جلب كند  آ
را آفت آن قرار داده است وهرگاه خداوند بخواهد نعمتي رابراي بنـده اش حفـظ    

ا كند وهرگـاه اراده از ميـان بـردن نعمتـي ر            ميرا به رعايت عبادتش الهام       كند او 
   . اش كندكند تا نافرماني ميداشته باشد اورا رها 

 بينـد و  مـي ديگـران   و  اين حالت را بامشاهده خود    عجيب اين است كه انسان    
 اخبار كساني كه به سبب گناه نعمت از آنها پس گرفتـه شـده را شـنيده اسـت و                   

چه ناداني   و .گويي ازاين دسته استثنا شده است واين براي مردم است نه براي او            
حكـم از آن     همانا   اين باالتر است ؟ و     از برخود مياز اين بزرگتر است ؟ وچه ظل      

    .خداوند بلند مرتبه وبزرگ است
  

  كند مي را از انسان دور فرشتگانگناه 

  دوســت ونــافع تــرين مخلــوق و از عقوبــت هــاي گنــاه ايــن اســت كــه:47
. كنـد  مي كسي را كه سعادتش در گرو همراهي با اوست را از او دور               دلسوزترين

 دشـمنش و  ، و بـا دور شـدن فرشـته   . استگي او فرشته ي همراه هميش همان كه
اي  و وقتي بنده  . شود ميزيانبار ترين شخص برايش كه شيطان است به او نزديك           

شود و شيطان  ميشود فرشته اش به اندازه ي آن گناه از او دور    ميمرتكب گناهي   
  .شود ميبه همان اندازه به او نزديك 
بـه   فرشـته و شـيطان       كـرد   صـبح  هنگاميكه شخص   :بعضي از سلف گفته اند    

تهليل نمود شيطان طرد وپس اگر خدا را ياد كرد و تكبير گفت  .شتابند ميسويش 
 غير آن شـروع نمـود فرشـته او را         اشود و اگر ب    ميشود و فرشته به او نزديك        مي

  .شود ميكند و شيطان به او نزديك  ميترك 
طاعت از او باشـد و  اوشود تا حكميت و غلبه  ميه مدام به انسان نزديك   فرشت

چنانكـه   .گيرنـد  ميشخص را به دوستي در زندگي و هنگام مرگ و هنگام حيات  
    :فرمايد ميخداوند سبحان 
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آينـد   ان بر آنان فرود مى   سپس ايستادگى كردند فرشتگ    گفتند پروردگار ما خداست   
ين مباشيد و به بهشتى كه وعده يافته بوديـد          گهان بيم مداريد و غم    ] گويند و مى [

در زندگى دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم و هـر چـه دلهايتـان           ) 30(شاد باشيد   
براى شماست و هر چه خواسـتار باشـيد در آنجـا خواهيـد              ] بهشت[بخواهد در   

  )فصلت )31(()داشت
 همدم او شد همانا ناصـحترين و نـافعترين و نيكـو تـرين خلـق                 فرشته وقتي

  :فرمايد ميكند چنانكه خداوند  ميهمدمش شده و او را تثبيت و تعليم 
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�1©�� >$�� � � � �� � � � � � � �+ � +� � � � �� �� �� � � هنگامى ( � �12  انفال � �
كرد كه من با شما هستم پس كـسانى را كـه    كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى  

خواهم افكند پس    قدم بداريد به زودى در دل كافران وحشت        اند ثابت  ايمان آورده 
  ))12(زنيد و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد فراز گردنها را ب

نترس و اندوهگين مباش و به آنچه  ((:گويد مي  او در هنگام مرگ به   آن فرشته 
 و او را بـر قـول ثابـت، تثبيـت            )).دهـم  مـي تو را مژده    تو را شادمان خواهد كرد      

كنند كه بزرگترين نيازش است چه در دنيا و چه در هنگام مرگ و چه هنگـام                  مي
  .  ل در قبرسوا

براي او نافع تر نيـست و او همـراه و           فرشته  آن  هم صحبتي   پس هيچ كس از     
 در وحشت ، و در زندگي و هنگام مرگ و قبر،ولي اش است در بيداري و خواب    

 با دشمنش خواهد جنگيـد و از        ، در خلوت هم صحبت اش است      ،مو نس اوست  
  .كند مييق حق تشويق دهد و به تصد ميكند و او را به خير وعده  مياو دفاع 
گويـد و سـخن      مي به شخص بسيار نزديك گردد بر زبان او سخن           فرشتهاگر  

شـود   مي شيطان به او نزديك      ،بجا و استوار بر زبانش ميراند و اگر از او دور شود           
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  .گويد و سخن نا بجا و فحشا بر زبانش ميراند ميو بر زبانش سخن 

��8 �5 �5�¦ $�9 � (:در حديث است كه    �
�b$ ��8(١ )     آرامش بر زبان عمـر

  ).گويد ميسخن 
 كسي اين سـخن را بـر        :گاهي شخص سخني را از مردي صالح شنيده و گفته         

:  شنيده و گفته يو گاهي شخصي سخن نادرست    فرشته  ساخت جز   نزبان تو جاري    
  .ساختنكسي جز شيطان اين سخن را بر زبانت جاري 

سـازد و شـيطان    ميزبان جاري افكند و بر  ميسخن حق را بر دل      مالئكه  پس  
  .كند ميافكند و بر زبان جاري  ميسخن باطل را به قلب 

كند و هرگاه فرد  ميدفاع شود از او    مي همراه شخص وقتي به او توهين        فرشته
 دو مرد    (:آمدهدر حديث   چنانكه  دهد   ميبي خردي به او ناسزا بگويد جوابش را         

سـپس  . ساكت مانـد  او  فوش داد ولي      دعوا كردند ويكي ديگري را     �نزد پيامبر 
اي  :خص گفـت  شـ  . بلند شد  �پيامبر .سخني گفت وجواب شخص ديگر را داد      

اي ه  فرشت : به خاطر اينكه من جوابش رادادم بلند شدي ؟ گفت          آيا �رسول خدا 
وقتـي جـوابش رادادي شـيطان آمـد ومـن بـا شـيطان يكجـا              كـرد    ميدفاع  از تو   

  2).نشينم مين
 هكنـد فرشـت    ميسلمان خود پشت سر او دعا        برادر م  كه شخصي براي  هنگامي  

و وقتي سـوره فاتحـه    ".نيزبراي تو   " :گويد ميگويد و    مي  براي دعايش آمين   اي
و اگر بنـده  ي مـومني كـه موحـد      .گويند ميرا تمام كرد مالئك بر دعايش آمين     

متابع سنت رسول خداست دچار گناه شود فرشتگان حامل عرش خداونـد            وبوده  
 اگر با وضو بخوابد در لباس او فرشته اي است كه هرگـاه              .ش استغفار ميكنند  براي

 فرشـته ي انـسان مـومن از او دفـاع     .كنـد  مياز خواب بيدار شود برايش استغفار       
كند پس شايـسته نيـست كـه انـسان همـسايه و              ميكند و او را تعليم و تثبيت         مي

و اگـر از لـوازم      اسـت    ميآدهمراه خود را اذيت كند زيرا فرشته همسايه و همراه           

                                                 
 1/106احمد  1

 )محقق. ( اين حديث صحيح است 2
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 پـس  ،داشـت  مينيكي كرد و مهمان را گرا ميايمان اين است كه بايد با همسايه آد   
   برخورد با بهترين مهمان و نيكوترين همسايه بايد چگونه باشد؟

 ،نـد نك مي است كه شما را ترك ن      اني همراه شما كس   :گفتند ميبعضي از صحابه    
و خداوند سبحان نيز به اين معني اشاره        . بداريد مياز آنان شرم كنيد و آنان را گرا       

  :فرموده است
�P���� �� 9$ �:�� � � �� � �� � � �+ ��10� P.�� �'
�� � � �� ) ��11� ��9&�� �' ��b9&�� �� �� �� � � � قطعا بر  (� ���12

اعمال [بزرگوارى كه نويسندگان    ] فرشتگان)[10(اند]گماشته شده [شما نگهبانانى   
  ) انفطار)12(دانند  كنيد مى آنچه را مى)11(هستند] شما

حيا داشته باشيد و خود را دور بداريد از ايـن كـه              مييعني از اين نگهبانان گرا    
 و  .چيزي از شما ببينند كه دوست نداريد كسي كه مثل خودتان اسـت آنـرا ببينـد                

از زيـرا انـسان   . آيد ميبدش ن آيد كه انسان از آ    ميمالئكه از همان چيزي بدشان      
 پس چه رسد به   . شود مي اذيت   در محضرش گناه كند و ستم نمايد      شخصي  اينكه  

   هستند؟فرشتگانه كترين كاتبان  ميگرا
  

  گناه سبب هالكت در دنيا و آخرت است

از عقوبت هاي گناه اين است كه مواد هالكـت شـخص در دنيـا و آخـرت را        
 كـشنده  كند زيرا گناهان مانند بيماري هايي هستند كه اگر جايگير شوند      ميفراهم  

خواهند بود و چنانكه بدن جز با تغذيه اي كه نيـرويش را حفـظ كنـد و جـز بـا                      
بيرون ريختن مواد فاسد و جز با غيرتي كه از خوردن آنچه به ضررش است او را      

 سالم نخواهد بود همانطور حيات قلب هم ممكن نيست مگر با تغذيه ي              ،بازدارد
ختن مواد فاسد با توبه اي نصوح   و عمل صالح براي حفظ قوت و بيرون ري        ايمان  

 ا و تقـو .با غيرتـي كـه موجـب حفـظ سـالمتي و دوري از ضـرر گـردد            همراه   و
شود و هـر كـدام از ايـن اعمـال      مياست كه براي اين سه عمل به كار برده     مياس

 و چنانكه روشن شـد گنـاه ضـد    . از بين رفته است   اترك شود به همان اندازه تقو     
گردد و نيز موجب اسباب ضـد        مي مضرلب مواد   اين سه عمل است و موجب ج      
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 پس به بدن بيماري بنگر كـه        .غيرت و مانع بيرون ريختن مواد فاسد با توبه است         
ريـزد و غيـرت    مـي  و او آنـرا بيـرون ن  هچگونه مواد بيمـاري بـا آن تركيـب شـد         

 پس چگونه سالم خواهد ماند ؟ هر كه نيروي پايبندي بـه امـر خـدا و                  .ورزد مين
غيرت با دوري از گناه و بيرون ريختن مواد فاسد با توبه را به كار گيـرد                 نكاربرد

   .خيري را از دست نخواهد داد و هميشه پناهي براي دوري از شر خواهد يافت
  

  شود ميگناه سبب اجراي عقوبت هاي شرعي  بر شخص 

ا در  رو آثـار آنهـا      دارد   مـي پس اگر اين عقوبت ها شما را از گناه كردن بـاز ن            
كني پس به عقوبت هاي شرعي كه خدا و رسولش بـر جـرائم               ميب احساس ن  قل

شـود و   ميچنانچه به خاطر دزديدن سه درهم دست قطع   . قرار داده اند توجه كن    
 دست و پـا     ، اموال و كشتن آنان    ندر مقابل راهزني بر انسانها ي بي گناه و دزديد         

و بـه خـاطر فـرو بـردن      به زني پاكدامن   زنا زدن  و در مقابل تهمت   . شود ميقطع  
 به خاطرهمبستري    شكافتن پوست با شالق مقرر گشته و       ،قطره اي شراب در گلو    

 كشتن با سنگ كه وحشتناك ترين قتل اسـت قـرار داده شـده و اگـر                 ،)زنا(حرام  
شخص مجرد باشد به صد ضربه شالق تخفيف داده شده است همراه با اخراج از    

 و جدا شدن سر از بدن بـراي  . يك سالدتبه مديار و كاشانه اش به ديار غربت   
 زنا كند يا نمازي فرض را ترك گويد يا كلمه اي كفر بـه زبـان   رمامحكسي كه با    

 نيز امـر شـده كـه     و به كشتن دو نفر كه عمل لواط انجام دهند امر شده و              . بياورد
ـ . دنكسي با حيواني نزديكي كند هـم خـود و هـم حيـوان بـا او كـشته شـو                  هو ب

 و عقوبت هـاي   امر شدهروند مينه هاي كساني كه به نماز جماعت ن   سوزاندن خا 
  .ديگري كه براي گناهان قرار داده شده است

 روي فطرت ميلي به انجام آنها نـدارد فقـط تحـريم             زپس گناهاني كه انسان ا    
شده و با قرار دادن تعزير بر آنها اكتفا شده است و ديگر حدي شـرعي بـراي آن                   

و گنـاهي كـه     . خون و خوردن مردار   سرگين و مانند خوردن   قرار داده نشده است     
كنـد و بـه      مـي انسان به انجام آنها تمايل دارد به اندازه ي مفـسده اي كـه ايجـاد                 
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و . ي كه انسان به سوي آن دارد براي آن عقوبت تعيين شـده اسـت              شي كش  اندازه
بات و چون تمايل به زنا از قوي ترين تمايالت است عقوبت آن از بزرگترين عقو           

 سخترين كشتن هاست و عقوبت ساده ي آن شالق همراه با تبعيد به ديار غربـت               
  . استبه مدت يكسال

  .جريمه لواط دو حالت دارد كه هر دو حالت قتل و كشتن است
چون تمايل به دزدي قوي است و مفسده ي آن نيز قوي است قطع دست بـر                 

  .آن قرار داده شده است
نه عضوي كه جنايـت را انجـام داده از بـين            در اين حكمت تأمل كن كه چگو      

امـا  . شـود  مـي رود چنانكه دست و پاي راهزن كه آلت جـرم او هـستند قطـع                مي
شود زيرا قطع زبان او از ميزان جرمش         ميزند زبانش قطع ن    ميشخصي كه تهمت    

  .  به تمام بدنش با شالق اكتفا شده استد به رسانيدن درلذاافزونتر است 
شـود؟      مـي  قطـع     اسـت   آيا آلت شخص كه با آن زنـا كـرده          اگر گفته شود كه   

گنـاه او بيـشتر     ميزان   از   مجازات يكي اينكه اين     : به چند دليل   ، خير :شود ميگفته  
  .رود مياست و در آن قطع نسل وجود دارد و در ضمن احتمال كشتن او نيز 

هـدف   ،دوم اينكه عورت انسان عضوي مستور و پوشيده است و بـا قطـع آن              
 در حالي كه در قطع دست       شود ميه ن دآورربكه عبرت جنايتگران ديگر است      حد  

  .اينطور نيست
ماند اما  ميسوم اينكه اگر دست شخصي قطع شود دست ديگري براي او باقي 

  .عورت چنين نيست
گيرد پس بهتر است عقـوبتي داشـته         ميچهارم اينكه لذت زنا تمام بدن را فرا         

  .دباشد كه تمام بدن را فرا گير
 عقوبت ها و جرائم مربوط به گناه با كامل ترين صورت و موافقترين حالـت               

در كل مقصود ايـن     . با عقل و و نزديكترين حالت به مصلحت انتخاب شده است          
ر دو وجود دارد و ممكن      است كه براي گناهان عقوبت هاي شرعي يا قدري يا ه          

  .ه و عمل نيك محو شوداست با توب
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   گناهانعقوبت هاي شرعي و قدري: ششمفصل 
  

 و اگر عقوبت شرعي بـر       . شرعي و قدري   :عقوبت گناهان به دو صورت است     
. شـود  مـي شود و يا در آن تخفيـف داده          ميشخص اجرا شود عقوبت قدري رفع       

كند مگر اينكه يكي از آنها بـه تنهـايي    ميخداوند دو عقوبت را بر شخص جمع ن       
و اگـر عقوبـت هـاي شـرعي تعطيـل شـود             .  اثر آن كافي نباشد    براي رفع گناه و   

شود و چه بسا از عقوبت هاي شرعي مشكل تر باشد         ميعقوبت هاي قدري اجرا     
ي فقط  رعاما عقوبت قدري عموميت دارد ولي عقوبت ش       . ١و شايد هم كمتر باشد    

كنـد مگـر    مـي مختص گناهكاران است و خداوند سبحان شرعا كسي را عقوبت ن          
  . كه به گناه دست زده و سبب آن بوده استكسي را

شود و هم ممكن است بر عامـه         مياما عقوبت قدري هم برخود شخص نازل        
رسـاند و    مـي  اگر گناه در خفا انجام گيرد فقط بر صاحبش ضرر            . نازل شود  مردم

اگر علني و آشكار صورت گيرد به خـود شـخص و ديگـران نيـز ضـرر خواهـد              
د و از آن نهي نكنند احتمـال دارد كـه خداونـد             نا ببين رساند و اگر مردم منكري ر     

  .همه ي آنها را به عقاب آن گرفتار كند
 عقوبت هاي شرعي به اندازه ي مفسده شـخص و    ميزان چنانكه قبال گفته شد   

   :كشش او به سوي آن بستگي دارد و خداوند آنرا سه نوع قرار داده است
  الق ش- 3           قطع– 2          قتل-1   

                                                 
بريم و چون در اين زمان به علت عدم اجراي احكام الهـي عقوبتهـاي شـرعي     مانند زماني كه ما در آن به سر مي   . 1

توان فراوان به چشم ديد و براستي الزم اسـت هرچـه بيـشتر از گناهـان      گيرد لذا عقوبتهاي قدري را مي       صورت نمي 
 .دوري جست و به سوي خداوند باز گشت كه او توبه پذير و مهربان است
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  است قتل براي كفر و گناهاني كه به آن نزديك هستند قرار داده شده            عقوبت   
  .كنند مي زيرا چنين گناهاني دين انسان و نسل و انسانيت او را فاسد ،مانند زنا و لواط
بيـنم و بـه    مـي گويد هيچ گناهي را بعد از قتل مانند زنا بـزرگ ن  ميامام احمد   

قال يا رسول اهللا أي الـذنب        (:كند كه گفت   ميسعود استدالل   محديث عبداهللا بن    
 مخافةأعظم قال أن تجعل هللا ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولـدك   

 � اي رسـول خـدا  (١) جاركةلبحليأن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزني       
ه شـريك  دبراي خدايي كه تو را خلـق كـر       اينكه   :فرمودكدام گناه بزرگتر است ؟      

 اينكه بـا تـو    فرزند خود را بكشي از ترس        :فرمودگفت و بعد از آن ؟       . يقائل شو 
   ). همسايه ات زنا كنيزن با :گفتم بعد از آن ؟ فرمود: گفت . بخوردغذا


��4 . سوره فرقان را نازل كـرد      68 پس خداوند در تصديق آن آيه ي        �+ � � ��Q� � �
�T
 �' ��$<�� �� �� ���97"� �� �GX ��: � � � �� � �� � )� �
 �T
 c�n A7�
 ��5�� + � �� + � + ,&�� �'� ����� �� ¦��1 �: � � � �� � � �� � � � +* �� � �

 �'�]� ¦9� C��) �� � � � � � خوانند و كسى را كه      اند كه با خدا معبودى ديگر نمى       كسانى(����68
 و هر كس ،كنند كشند و زنا نمى حرام كرده است جز به حق نمى    ] خونش را [خدا  

  ).خواهد كرد سزايش را دريافتاينها را انجام دهد 
 از هر نوع از گناهان بزرگترين آنها را ذكر فرموده تا بـا سـوال        � رسول خدا 

انـواع  زيرا بزرگترين   . او كه از بزرگترين گناهان سوال نموده مطابقت داشته باشد         
 و بزرگترين نوع قتـل آن اسـت         .شرك اين است كه براي خدا شريك قائل شوي        

و .  تـو شـريك شـود    بـا شي مبـادا در خـوردن و نوشـيدن   كه فرزند خـود را بكـ     
 همسايه ات زنا كني زيرا مفسده ي اين نوع          زنبزرگترين نوع زنا اين است كه با        

زيرا زنا بـا زنـي كـه همـسر     .  بزرگتر است،زنا به خاطر ضايع كردن حقوق بيشتر 
ـ   در  چون  . دارد از زنا با زني كه همسر ندارد گناهش بيشتر است           ك حالت اول هت

نيز وجـود  و نسبت دادن نسبي كه از او نيست     شوهر و پاشيدن زندگي او      حرمت  
حال اگر شوهر او .  گناه و جرم آن از زنا با زنان بدون شوهر بزرگتر است لذادارد

                                                 
 86 و مسلم 4207بخاري  1
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 آزار همسايه كـه از بزرگتـرين نـوع           گناه ، زنا همسايه شخص باشد عالوه بر گناه     
 : روايت شده كـه فرمـود       �رسول خدا و از   . شود ميآزار است نيز بر آن افزوده       

 آزار و اذيـت     ازكسي كه همسايه اش     ( ١)ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه       (
  ).گردد مياو در امان نباشد به بهشت وارد ن

 ،پـس اگـر همـسايه      . هيچ اذيت و آزاري از زنا با زن همسايه بزرگتر نيـست           
بـاز هـم    در پي دارد    نيز راا يكي از نزديكان شخص باشد چون قطع رحم          برادر ي 

  .شود مي افزوده  آن ميزان گناه و پليديبر
اگر همسايه شخص به خاطر انجام طاعت خدا از خانه بيرون رفته باشد مانند              

چنانكه كسي  .  گناه افزوده خواهد شد    بزرگي باز هم به     ،نماز و طلب علم و جهاد     
كنند  ميامت او را متوقف كه با زن كسي كه در راه خدا جهاد كرده زنا كند روز قي          

 : فرمـود   �و پيامبر . خواهي براي خود بردار    ميگويند هرچه از حسنات او       ميو  
گـذارد   ميكنيد چيزي از حسنات براي او باقي         ميكنيد؟ يعني آيا فكر      ميچه فكر   

شـدت نيـاز بـه يـك        در حالي كه حق دارد همه ي آنرا از او بگيرد؟ با توجه بـه                
 كه پدر بر پـسر و همـسر بـر همـسر و دوسـت بـر                  نه اي  به گو   در قيامت  حسنه

 باشد به خاطر    رمامحاز  كند؟ پس اگر زن      ميدوست حقي را كه داشته باشد رها ن       
شود و اگر زنا كار متأهل باشـد بـاز هـم       ميگناه افزوده   به بزرگي   رحم  صله  قطع  

اني شود و اگر پيرمرد باشد گناه بزرگتر اسـت و او از جملـه كـس                ميگناه بزرگتر   
گردانـد و    مـي كش ن كنـد و پـا     مـي است كه خداوند در روز قيامت با او صحبت ن         

  .ي دردناك را به او خواهد رساندعذاب
اگر اين گناه در ماهي حرام يا در شهري حرام يا در اوقاتي كه نزد خداوند بـا                  
ارزش هستند مانند وقت نماز و يا وقت اجابت دعا صورت گيـرد بـر بزرگـي و                  

ـ مبر همين    و   شود ميزوده  پليدي گناه اف   كـن و    مفاسـد گناهـان را محاسـبه         والن
  .اه و عقوبت آن بسنجدرجات آن را در ميزان گن
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  گردد ميدزدي سبب تباه شدن اموال 

را قرار داده زيرا دست  عقوبت قطع    ،خداوند سبحان در مقابل تباه كردن اموال      
 و بـه دنبـال      ددزد مـي دوري گرفتن از دزد ممكن نيست چون در پنهاني اموال را            

مانـد   مـي او چـون مـار   . شود ميي براي ورود خود است و از در وارد نيروزنه ها 
گناه او به انـدازه اي نيـست        . گردد مي معلوم نيست از كدام طرف بر تو وارد          زيرا

كه جزايش قتل باشد و آنقدر هم كم نيست كه به شالق اكتفا شود پـس بهتـرين                  
بين بردن عضوي است كه با آن دست بـه جنايـت   براي دفع مفسده ي وي از     ه  را

خدشـه   و )بوسيله نوشيدن شـراب   ( شالق را در برابر فاسد كردن عقل         .زده است 
  . قرار داده استبي گناه زن به آبرو به وسيله تهمت زنا زدن به

 -قطـع    -قتـل    (:عقوبت هايي كه خداوند قرار داده شامل اين سـه نـوع بـود             
 آزاد كـردن    :راي گناهان قرار داده شده سه نوع اسـت        چنانكه كفارتي كه ب   ) شالق

  .روزه و اطعام بنده كه بزرگترين نوع است و
  : دسته قرارداده استسهپس خداوند نيز گناهان را نيز 

  . گناهاني كه براي آنها حد قرار داده شده است:اول
 گناهاني كه خداوند فقط براي آنها كفـارت در نظـر گرفتـه اسـت ماننـد                  :دوم
 در روز ماه مبارك رمضان و يا در احرام و همچنين ظهار و قتل غير عمد و           جماع

  ...شكستن قسم و
و اين دسـته    .  حد در نظر گرفته شده و نه كفاره         گناهاني كه براي آنها نه     :سوم

  .خود دو حالت دارد
كند و ميلي به انجام آن     مي گناهاني كه انسان به طور طبيعي از آنها دوري           :اول

  .ند خوردن نجاسات و كثافات و نوشيدن ادرار و خونندارد مان
 از ميزاني كمتر است كه بـراي آنهـا حـد قـرار داده           ا گناهاني كه جرم آنه    :دوم

 و يا دزديدن يك فلس       يا سخن گفتن   شود مانند نگاه به نا محرم يا بوسه يا لمس         
  .غيرهو 
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  :ت براي سه نوع از گناهان قرار داده شده استاكفار
 به خاطر شرايطي تحريم شده است ماننـد         وليباح است   مدر اصل    آنچه   :اول

امـا نزديكـي از     . ض و نفـاس   يجماع در حالت احرام و روزه و امثال آن مانند حـ           
باشـد و اينكـه      مـي و در هيچ شرايطي جـايز ن      باح نيست   معقب در هيچ شرايطي     

در  بعضي از علما گفته اند مانند جماع كردن در حالت حيض است اشتباه است و 
  .و نوشيدن شراب استمانند لواط هيچ حالتي مباح نيست و 

باشـد  شده  يا در مورد آن قسم خورده        نذر شده باشد  براي خدا    آنچه كه    :دوم
پس بخواهـد آنـرا حـالل گردانـد پـس            سـ  و يا به خاطر خدا حرام شده باشـد و         

ـ        هخداوند حالل گرداندن آن را بر شخص منوط ب         ه  دادن كفاره نموده و آنـرا تحّل
 چنانكـه   كند ميهتك حرمت شكستن نذر و قسم را پاك ن        ناميده است ولي كفاره     

چـون قـسم بعـضي مواقـع واجـب و بعـضي مواقـع           . كنند ميبعضي از فقها فكر     
  .گرداند مي كفاره عقدي را كه بسته شده حالل لكنمستحب و بعضي مواقع مباح است 

ند كفاره قتل غيـر عمـد    مان.كند ميكفاره اي كه خطاي گذشته را جبران       :سوم
 ، و مانند كفاره شـكار كـردن در حـرم مكـه    .هر چند در اينجا گناهي وجود ندارد    

وم حـالل   دد اما نوع اول تنبيهي اسـت و نـوع           اينها كفاره هاي جبران كننده هستن     
  .كردن چيزي كه به عقد منع شده بود

تعيـين  شوند بلكه اگر براي يك گنـاه حـد        مي كفاره در يك گناه جمع ن       و حد
  . وجود نخواهد داشتشده باشد ديگر كفاره ندارد و اگر كفاره تعيين شده باشد حد 

ير و كفاره براي گناهي كه حد برايش تعين نشده بـا هـم جمـع                زع اينكه آيا ت  
  روزه يـا  حـال  حالت مانند جماع در احـرام يـا در         يك :دو حالت دارد   شوند؟ مي

 گفته شده تعزير نيـز واجـب اسـت          مكني واجب    را  اگر ما كفاره   ، با حائض  جماع
 تعزيـر الزم نيـست و       :نيز صورت گرفته است و همچنين گفتـه انـد          ميچون حرا 

  .كند ميكفاره كافي است زيرا گناه را جبران و محو 
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   قلبي و بدني: عقوبت هاي قدري

 يك نوع بر قلب و نفس مؤثرنـد و نـوعي            :عقوبت هاي قدري دو نوع هستند     
  .ديگر بر بدن ومال

  .شـود  مـي  يكي دردهايي كه بر قلب نازل        :رسد دو نوع است    مينچه بر قلب    آ
و عقوبـت قلـب     .  قطع موادي كه حيات و صـالح قلـب در گـرو آن اسـت               :دوم

گردد كه بر بـدن نيـز سـرايت     مياست و آنقدر قوي و مشكل      شديدترين نوع آن    
از بـدن  ) فسن(و هر گاه جان  .كند مي بدن نيز بر قلب سرايت  دكند چنانكه در   مي

گيرد و آن موقع مجازات قلب نمايـان و علنـي    ميجدا شد حكم خدا به آن تعلق        
شود و آن است كه عذاب قبر نام گرفته و نسبت آن به عالم برزخ مانند نسبت                  مي

    .به اين دنياست ميعذاب جس
  

   دنيوي و اخروي:عقوبت هاي بدني

 عقوبت هاي بدني    ]نيقلبي و بد  : عقوبت ها دو نوع اند     چنانكه مشخص شد  [
  .نوعي دنيوي و نوعي ديگر اخروي هستند :خود دو نوع هستند

 ، بـستگي دارد   شـود  ميمفسده اي كه بر آن مترتب        آنها به ميزان     دوامو  شدت  
اگر مفسده ي آن زياد باشد شدت عقوبت نيز زياد است و اگر كم باشـد آن هـم                   

  .كم است
جود ندارد و شر شامل اين هر        عقوبت آن شري و    جز گناه و  در دنيا و آخرت     

ئات عمـل اسـت كـه ايـن دو همـان دو             يواصل آن شر نفس و س     . است دو مورد 
ونعوذ  (: در خطبه اش از آنها به خدا پناه برده است         �اصلي است كه رسول خدا    

م يبر مي از شر نفس خود به خدا پناه ( ١)باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا   
 شر نفـس    ز ناشي ا   و سيئات عمل   ).خوداعمال  بدي هاي   و همچنين از سيئات و      

و در معنـاي سـيئات اعمـال اخـتالف           شر نفس اسـت    ،است و منشا تمام شر ها     
  . ناشي از اعمالء است يا آثار سوءوجود دارد كه آيا منظور اعمال سو
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 در اينجا منظور پناه بردن از تمام شرهاست :شود كه ميو اين قول ترجيح داده    
و  . در پـي دارد سـوء  آثار سوء اعمال   كه  است ءخود شامل اعمال سو   و شر نفس    

  :گويند مياز دعاهايي كه مالئكه در حق مؤمنين 
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ر كه را در آن روز از بديها حفظ كنى البته           آنان را از بديها نگاه دار و ه       ( ) 9غافر(
  ).اى و اين همان كاميابى بزرگ است رحمتش كرده

 بـه    كـه  ي اسـت  ئاين درخواست دوري آنان از سيئات اعمالـشان و آثـار سـو            
 محفوظ داشت از ءكه خداوند شخص را از عمل سو هنگامي  رساند و    ميشخص  

  . نيز محفوظ داشته استءجزاي سو
  : دور داشتن از سيئات به دو صورت استگفته شده است كه

 ءيك حالت دور داشتن شخص از انجام سيئات بدين صورت كه آن عمل سو             
  .دهد ميرا انجام ن

 بدين صورت كه پـس از انجـام         ، دور داشتن از عقوبت بر اثر گناه       :حالت دوم 
  .آن شخص مورد مغفرت قرار گيرد و عقوبت نشود

 جمله ي شرطي را     ] يومئذ [و كلمه ظرف     شود ميآيه باال شامل هر دو حالت       
منظور اين است كه عقوبـت گناهـان مختلـف           .كند نه جمله ي خبري را      ميمقيد  
و عقوبت قـدري يـا   . بعضي عقوبت هاي شرعي است و برخي ديگر قدري      است  

 و بعضي عقوبت ها مخصوص بعد از مرگ و عالم .قلبي است يا بدني و يا هر دو
  .وز برانگيخته شدن اجساد مردگانبرزخ است و برخي مخصوص ر

عقوبت ها را بنده  ممكن است ،گناه خالي از عقوبت نيست اما به خاطر ناداني        
كند و هنگام بيـداري   مياحساس نكند مانند مست و خماري كه درد را احساس ن         

 و مترتب شدن عقوبت ها بر گناهان مانند مترتـب           .كند ميو سالمت درد را حس      
  .و شكسته شدن بر شكستن و غرق كـردن بـر آب اسـت    سوختگي بر آتش  نشد

بعضي وقت ها عقوبت با گناه همراه است و گاهي وقت ها ممكـن اسـت ماننـد                  
 در ايـن هنگـام      نها انـسا  ا و اكثـر   .تاخير بيماري از علتش مدتي تاخير داشته باشد       
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ـ    ميبينند و ن   ميكنند و به دنبال آن اثري ن       ميدچار اشتباه شده و گناه       ر آن  داننـد اث
مانند اثر سم در بدن تدريجي است پس اگر آنرا از خود دفـع كـرد كـه خـوب و            

كند و اين براي گناهي است كه اثر آن از بين نرود و واي بـه   ميگرنه او را هالك    
   !شوند ميحال گناهاني كه هر روز و هر لحظه به دنبال هم انجام 

  
  آيند ميعقوبت هايي كه به دنبال گناهان 

ي از عقوبت هايي كه خداوند سبحان بر گناهان قـرار داده توجـه              حال به بعض  
  :و آنرا سبب دوري نفس از گناه و ترك آن قرار دهيدكنيد 
 ، قلب و گوش    بر ننهاد مهر   :توان اشاره كرد   مي از عقوبت ها به موارد زير        -1

 و مهر شـدن   آن پرده هايي برنقرار داد قلب و  زدن قفل   ، چشم ربپرده  قرار دادن   
 قلب از ذكر    غافل شدن  ، فاصله بين انسان وقلبش    ، دگر گون شدن چشم ودل     ،آن

از كند   مي احساس    كه شخص  چنانكه تنگ شدن سينه     ، فراموش كردن خود    ،خدا
،  آن بيماريهاي بر   بيماري افزوده شدن    ، برگرداندن قلب از حق    ،رود ميآسمان باال   

ونه باقي بماند همچنان كه  به گونه اي كه وار،و زمين گير شدن و وارونه شدن آن
 قلبها چهار گونه اند يكي      :كند كه گفت   مي از حذيفه بن يمان روايت       )امام احمد (

قلب پاك است كه در آن چراغي فروزان روشن است و آن قلب مـومن اسـت و                  
 قلب منافق است و قلبـي كـه         كه قلب كافر است و قلبي وارونه        ، كه قلبي پوشيده 

 يكي نيروي ايمان و ديگري نيروي نفاق؛ و      ،كشند ميرف  دو تا نيرو او را به دو ط       
  .هر كدام از آن دو بر او چيره شد براي آن نيرو است

  .آن بهبي توجه بودن  و در عبادتشدن سست  -2
شود و حق را به زبـان        مي الل   ،شنودن حق را    كر شدن قلب به گونه اي كه       -3

ب با حق مانند رابطه ي گـوش      و رابطه ي قل   . بيند مي كور است و آنرا ن     ،آورد مين
  . و زبان الل و سخن است، رنگبا چشم كور ، صداباكر 

شود كه كوري و كري و اللي بالحقيقـه بـر قلـب مـستولي                مياز اينجا دانسته    
  :فرمايد مي چنانكه خداوند .گردد و بالعرض بر اعضاء مي
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  ).شود مي هاست كور  دلهايى كه در سينهشوند بلكه ميحقيقت چشمها كور ن

 منظور اين است كه كوري كلي       بلكهو منظور انكار كوري حسي چشم نيست        
  .كند ميدر حقيقت كوري قلب است و گناه قلب را كر و كور و الل 

  فـرورفتن  مچنانكـه در جـايي و زمينـي        يكي ديگر فرو رفتن قلب است ه       -4
رود و از هـر پـستي پـستتر          مـي  به پايين ترين نقطـه فـرو          نيز شود قلب  ميايجاد  

  عالمـت فـرورفتن ايـن اسـت كـه          .شود در حالي كه صاحبش متوجه نيـست        مي
هميشه دنبال كارهاي پست و بي ارزش و كثافت كاري است همچنانكه قلبي كـه              

ي كارهـا  انجام    و [ده همواره در اطراف عرش      ردانيخدا آنرا به سوي خود بلند گ      
  .كند مي گردش ] نيك
 و بعـضي از     . اخـالق بـا ارزش      و  دوري از نيكي و خير و اعمال و اقـوال          -5

 عـرش   بـه دور   آنهـا پـس بعـضي از        والن هـستند  ج قلب ها در     :سلف گفته اند  
  .به دور پليدي ها و فاضالبند و بعضي چرخ مي

شود همچنانكه  مي قلب مسخ ،ت ها مسخ قلب است اين عقوبجمله ي  از  -6
يد كه در اخالق و اعمال      آ ميحيواني در   قلب  شود و به صورت      ميصورت مسخ   

آيـد و برخـي بـه        ميپس بعضي از قلوب به شكل خوك در         . شبيه آن شده است   
  . به آنهاان به دليل شباهت صاحبشغيرهشكل سگ يا االغ يا مار يا عقرب و يا 

جهل را يك بار به االغ تشبيه كرده و بار ديگر به سـگ و چهـار                 خداوند اهل   
 بـه   ،شود چنانكه در صورت ظاهري انسان      ميو اين مشابهت باطني تقويت      . پايان

يابـد تـا    ميبينند و ادامه     ميو انسانهاي زيرك آنرا      .شود ميصورت خفيف آشكار    
ايـن همـان    شود و    ميتش منقلب   و به إذن خدا صور     گرداند ميصورت را زشت    

از اين امت نيز     ميامثالشان چنين شدند و قو    يهود و   ام و كلي است چنانكه      مسخ ت 
  .شوند ميبه صورت ميمون و خوك مسخ 

 چه بسيار قلب هايي كه وارونه هستند و صاحبش از آن بـي خبـر                !ن اهللا سبحا
 و چـه    !كنـد  مـي و چه بسيار قلبهايي كه مسخ شده انـد و صـاحبش درك ن             است  
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 و چه بسيار كساني كه به خاطر سـتايش مـردم بـر              ايي كه فرو رفته اند    بسيار قلبه 
 يا به خاطر مستور ماندن گناهانـشان توسـط خداونـد مغـرور              !آنها در بال هستند   

تـا   و زمام برايشان رها شده    با نعمت خدا در استدراج قرار گرفته اند         يا اند و  شده
 اسـت و انـسان نـادان آنـرا      عقوبت و اهانت    همه  و اينها  !خواهند بكنند  ميهرچه  

  !پندارد ميكرامت 
  از عقوبت هاي گناه مكر خداوند با نيرنگ باز و حيله اش با حيلـه گـر و            -7

  .است  از حقمنحرف ساختن قلب منحرفمسخره كردنش به مسخره گر و 
 ،پندارد و حـق را باطـل       مي قلب چنانكه باطل را حق       وارونه كردن و همچنين   

بـرد اصـالح     مي فساد كرده و گمان      .ارد و منكر را معروف    پند ميمعروف را منكر    
بـرد بـه سـوي آن دعـوت          مـي ايستد و گمان     ميدر مقابل دين خدا      .نموده است 

كند هدايت شـده اسـت و دنبـال     ميخرد و فكر    ميگمراهي را به هدايت     . كند مي
  .برد مطيع موالي خود است ميرود و گمان  ميهوي و هوس 

 و حجـاب بزرگتـر در       ،ن قلـب از خداونـد در دنيـا         همچنين در حجاب بـود    
: چنانكه خداوند سبحان فرموده است،آخرت
� ��.84�� 
���4 �4' �Z�49� U$ �
0 ,1 i� �� � �� � �� + �� �� � � � �� +�14� Q4['�� �4Z0 �4$ �4�: i4 � � � � * + � �� � +� � + �

R�+ ��1�6^� � � ��15��)  شدند  ىنه چنين است بلكه آنچه مرتكب م    ()15و14مطففين
ــت    ــسته اس ــشان ب ــر دلهاي ــار ب ــان در آن روز از  ) 14(زنگ ــه آن ــدار ك ــى پن زه

  ))15(پروردگارشان سخت محجوبند 
  .اندازد ميفاصله  بين آنها و بين خالق و پروردگارشانو گناه بين آنها و قلبشان 

 چنانكه  ،عذاب در آخرت    نيز   ،همچنين زندگي تنگ و مشكل در دنيا و برزخ        
  :يدفرما ميخداوند 

�a4b$� F4'� "�
 c�4� de4^�� ��54f Fg4 &' �4� �@4� B�� �$ h�$� �'�� � � � � � � �� � � � � � � � � �� �� � � �� �� � )� ) �� + � � � � �� 
] و سـختى  [هر كس از ياد من دل بگردانـد در حقيقـت زنـدگى تنـگ                ()124طه(

  ).كنيم خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى
 اند و شـكي نيـست كـه آن زنـدگاني             تفسير كرده  قبرزندگاني تنگ را عذاب     
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تنگي است اما آيه عموميت دارد و خداوند زنـدگاني تنـگ را الزمـه اعـراض از                  
 و كــسي كــه از يــاد خــدا رويگــردان اســت بــه انــدازه .يــادش قــرار داده اســت

و اگر هم در دنيا همه نعمتها را در          .برد ميرويگردانيش در تنگي و سختي به سر        
و  هم بر قلبش وحشت و ذلت و حـسرت مـستولي اسـت               د باز شاختيار داشته با  

  اسـت  و حب دنيـا و رياسـت  ، مستي شهوت و عشق،آنچه آنرا از او پنهان داشته  
 مستي شراب را هم اضافه نكرده باشد زيرا كه مستي اينها از مستي              ،اگر چه به آن   

شود و اثر آن     ميشراب هم باالتر است زيرا به دنبال مستي شراب بيداري حاصل            
پـس   . بيـداري ممكـن نيـست      ،ولي از مستي هوي و هوس و دنيـا        رود   مياز بين   

  .خدا در دنيا و برزخ و آخرت استكتاب زندگاني تنگ الزمه رويگرداني از 
گيرد و درون جز با ياد خداوند كـه        مي و قلب آرام ن    شود مي ن روشنلذا چشم   

تمـام  شت   گـ  روشـن  شكند زيرا هركه به خدا چـشم       ميحق است اطمينان پيدا ن    
ت گـش  ن  روشـن  ش و هر كه با ياد خدا چشم       شود مي روشنچشمها به ديدن او     

ـ     ميپاره   افسوس دنيا نفسش را پاره     گاني پـاك را درنيـا بـراي        دكند و خداوند زن
  . ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد به اوكسي قرارداده است كه

��4m� a`�� �� �� �' ���L ,b$ �'� � � � � � �� � �  � � * �)� �� ��5��465�� F4. � =�4 n �45  ^59� �'-4' � � * � � �� + � + �� � � � � � � (� �) � ) � � � �
��9b&� 
��� �' �8nD1 �m�?�� � � � � � �� � � �� � � � � �  كـار شايـسته   ،هر كس از مرد يـا زن   ()97نحل   (��

بخشيم و مـسلما  ] حقيقى[اى حيات  كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكيزه      
  ).دادند پاداش خواهيم داد به آنان بهتر از آنچه انجام مى

 زنـدگي پـاك در دنيـا و نيكـي در            ،لذا خداوند براي اهل ايمان و عمل صالح       
 و بهترين زندگي را در هردو جهـان نـصيب آنهـا كـرده               تضمين نموده آخرت را   

   :فرمايد مي چنانكه خداوند سبحان .است
�<4�� F584n � �<4�
 dQ4m I 
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نيكويى است و قطعا    ] پاداش[براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند         () 30نحل(
  ).سراى پرهيزگاران سراى آخرت بهتر است و چه نيكوست

بر حياتي پـاك   و شده اند رستگار ،نيكو كاران متقي با نعمت در دنيا و آخرت       
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 درون و شادي قلب و لـذت و شـور و             پاكي  همانا .ا دست يافته اند   در هر دو دني   
 نعمـت  ، حـرام  هـاي  شـهوت سـالم بـودن از  آرامش و انشراح و نور و فراخي و         

    .واقعي است كه قابل مقايسه با نعمت هاي بدني نيست
 اگر پادشاهان و شـاهزادگان از       :بعضي كه اين لذت را درك كرده اند گفته اند         

بـا مـا نبـرد    بريم با خبر بودند براي كسب آن با شمـشير      ميبه سر   آنچه ما در آن     
    .كردند مي

 اگر اهل بهشت    :گويم ميگذرد كه    مي همانا لحظاتي بر قلبم      :گويد مي ديگري  
  .دارند ميدر چنين لحظاتي باشند براستي كه زندگي خوش و خر

خـرت  همانا در دنيا بهشتي وجـود دارد كـه ماننـد بهـشت آ             : گويد ميديگري  
 وارد شود و هـر كـه        مياست و هر كه وارد آن گردد در بهشت آخرت نيز داخل             

  .شود مي بهشت آخرت هم نوارداين بهشت نشود 
إذا  (:فرمايـد  مـي كند كه    مي در اين حديث به اين بهشت اشاره         �رسول خدا 
 اگـر از     (١) قال حلـق الـذكر     ؟الجنة قالوا وما رياض     ، فارتعوا الجنةمررتم برياض   

 گفتند باغهـاي بهـشت كـدام        .ر باغهاي بهشت عبور كرديد از آن بهره بگيريد        كنا
  ). حلقه هاي ذكر و ياد خدا:است ؟ فرمود

بـين  ( ٢)ما بين بيتي ومنبري روضة من ريـاض الجنـة          (:همچنين فرموده است  
  ).استخانه و منبر من باغي از باغهاي بهشت 

   :فرمايد ميگمان مبر اين آيه كه خداوند 
��:+ �� &� A�� 0
�1�
  �� � � � � � � � �13�� ^? A�� 0�6��
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  ))14(شك بدكاران در دوزخند  و بى) 13(اندرند 
 زنـدگي در  3فقط مخصوص روز قيامت است بلكه اين گروه در هر سـه دوره           

  .نعمت اند و آن گروه در هر سه دوره زندگي در جهنم و عذاب

                                                 
 حسن لغيره 1

 1390 و مسلم 1137بخاري  2

 .منظور حيات دنيا و برزخ و آخرت است 3
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م لذت و نعمت در دنيا گوارا تر از نيكويي قلب و سالمت سينه و شناخت    كدا
  و معرفت خداي متعال و محبت و عمل به رضاي اوست ؟

كـه  حـال آن     غير از زندگي  با قلبي سالم وجـود دارد ؟              اي  زندگي اآيا حقيقت 
كنـد و    مـي خداوند سبحان از خليل خود به خـاطر سـالم بـودن قلـبش سـتايش                 

  :فرمايد مي
�� m
�1� �7& � �' �:�� �� � � � �� � �� � + � �83�� 9E >9"1 �10 t�? �: � � � � � � � + � �   صافات  ���84 �
آنگاه كه با دلى پـاك بـه        ) 83 ()نوح است  (گمان ابراهيم از پيروان اوست     بى(

))84(پروردگارش آمد ] پيشگاه[
  :فرمايد ميهمچنين به نقل از او 

��51 �� K�' ��5� � c��� � � � �� �( � � � ���� �88��T
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مگر كسى كه دلى پاك به سوى خـدا         ) 88(دهد   كه هيچ مال و فرزندى سود نمى      

  ))89(بياورد 
 حسد و كبر و حب دنيا       و قلبي است كه از شرك و خيانت و كينه           ،قلب سالم 

كند سالم بمانـد     مياز خداوند دور    و رياست در امان باشد و از هر آفتي كه او را             
 كـه بـا   خواسـته اي  و از هر شبهه اي در ايمان و هر شهوتي در امورش و از هـر                 

در بهشت دنيا و در      مي چنين قلب سال   .هدف اصلي اش در تضاد باشد سالم بماند       
  .شود ميبهشت برزخ و در بهشت آخرت ساكن 

 از شـركي كـه      : چيـز  شود مگر با سالم مانـدن از پـنج         ميسالمت قلب كامل ن   
توحيد را نقض كند و بدعتي كه مخالف سنت باشد و شهوتي كه نا فرماني كند و       

  .غفلتي كه ياد خدا را فراموش سازد و هوي و هوسي كه اخالص را به باد دهد
 و هر   كنند ميپرده هايي هستند كه انسان را از ديدن خدا محروم           اين پنج چيز    

  .توان همه آنها را بر شمرد مينكدام شامل انواع ديگري است كه 
الزم است از خداوند بخواهد كـه او را بـه راه راسـت هـدايت                بر شخص   لذا  

 به هيچ چيز به اندازه ي اين دعا محتاج نيـست و هـيچ چيـز بـه                   انسانفرمايد و   
  .اندازه ي آن برايش سودمند نيست
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دانـد و گـاهي      ميو مشخصات صراط  مستقيم را گاهي شخص         پس جزئيات   
 و آنچـه را     .داند بيشتر است   ميداند از آنچه     مي و بعضي مواقع آنچه را ن      .داند يمن

 .داند بعضي مواقع بر آن قادر است و بعضي مواقع بر آن قـدرت نـدارد   ميهم كه   
و بـر   .  آن راه راسـت اسـت      ،اما بايد گفت اگر هم بـر آن نـاتوان باشـد بـاز هـم               

خواهد و بعضي ديگـر را از روي         مي كه قادر است بعضي از آنرا        ،چيزهايي از آن  
خواهـد بعـضي را      مـي و آنچـه را      خواهد مين.. .سستي و تنبلي و يا وجود مانع و       

دهد بعضي را بر پايه      ميو آنچه را انجام      دهد ميدهد و بعضي را انجام ن      ميانجام  
 بعـضي   در، و آنچه را با اخالص انجام داده      .دهد و بعضي را نه     مياخالص انجام   

 و آنچـه را بـا       .بعضي چنين نبوده است   در   بوده و     شرع ال مطابق و پيرو   از آن كام  
گـردد و قلـبش از       مي  قدم  انجام داده بر بعضي از آن ثابت        شرع پيروي و مطابقت  

  .گردد ميبعضي ديگر منصرف 
  . زياداً كم و بعضاً بعض،اين واقعيت جاري بر خلق است

 هـر   .صراط مستقيم اسـت   بر  در قضا و قدر و در امر و نهيش          خداوند سبحان   
  را كنـد و هركـه     مـي  فضل و رحمت خود به راه راست هـدايت           اكه را بخواهد ب   

 زيـرا كـه    –با عدل و حكمت خويش       - گرداند مي راه راست منحرف     بخواهد از 
  .صالحيت هدايت را ندارد

 قرار داده كـه بنـدگان را        را مي خود صراط مستقي   امر و دستور  خداوند از روي    
 و  .كند ميند و هر كه را بخواهد از سر فضل و رحمت بدان هدايت              خوا ميبر آن   

دهد كه آنهـا     مي بهشت قرار     سوي به مي صراط مستقي  كه قيامت فرا رسيد   هنگامي  
نيـا بـاز داشـته از آن بـاز           د  و هر كـه را از راه مـستقيم در          ،رساند ميرا به بهشت    

 و نور   .دارد مي بر آن ثابت     هو هر كه را در دنيا بر راه مستقيم ثابت گرداند           دارد مي
ايمان به خدا و رسول و آنچه كه فرستاده است را كـه در دنيـا در قلـب مؤمنـان                     
جاي داشت را در آخـرت آشـكار نمـوده و از روبـرو و از سـمت راستـشان در                     

 و نور منافقين را در سخت ترين مكاني كـه بـه آن              .كند ميتاريكي محشر نمايان    
 خـاموش   از نـور ايمـان  انكه دلهايشان را در دنيـا نگرداند چ ميمحتاجند خاموش  
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  .ردانده بودگ
در دو طرف اين راه قالبهايي اسـت كـه همـان معـصيتهاي شـخص اسـت و                   

  .ربايد مي او را هنگام عبور ،چنانكه انسان را در دنيا از راه راست ربوده بود
 .سرعت و توان عبور آنها به سرعت و توان عبور شخص دردنيا مربوط اسـت              

 ،براي مؤمنان حوضي است كه به اندازه اي كه در دنيا از شرع خدا نوشيده انـد                و  
  .گردد مي نوشيدن از آن بر او حرام ، و هر كه از شرع خدا بهره اي نبرده.نوشند مياز آن 

بيني  و در حكمت خداونـد در هـر    ميپس چنان به آخرت بنگر كه انگار آنرا      
 و نمونـه    ، دنيا مزرعه آخرت است    : بدان كه   آنگاه با علم و يقين     ،دو سرا تامل كن   

 و جايگـاه مـردم در آخـرت از لحـاظ سـعادت و               .اي و الگويي از آخرت اسـت      
شقاوت بر حسب جايگاهشان در دنيا از لحاظ ايمان و عمل صالح و يـا غيـر آن                  

  .است و توفيق با خداست
 از بزرگترين عقوبت گناهان خارج شدن شـخص از صـراط مـستقيم در             همانا

  .يا و آخرت استدن
  

   بخاطر تفاوت گناهانانتفاوت عقوبتهاي گناه

نها در دنيا و آخرت بر حسب       چون گناهان درجات متفاوتي دارند عقوبتهاي آ      
 متفاوت است و به كمك خداوند توضيح مختصر و جامعي           ،فاوت گناهان تهمان  

  . دهيم ميرا ارائه 
   :اصل گناه دو نوع است :گوييم كه مي

    .ه استكه به آن امر شد ترك چيزي -1
  .ه است انجام چيزي كه از آن نهي شد-2

و    والدين جن و انس را به آن آزمود اين همان دو اصل گناه است كه خداوند   
ظـاهر   بـدن  اعضاي   بر -1: شود ميقسمت تقسيم   هردو گناه به اعتبار محل به دو        

  .گيرد مي باطني است و در قلب صورت -2  .شود مي
  .حق الناس و حق اهللا : بودن دوگونه اندمرتبطر و به  اعتبا
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 حق اهللا نيز هست لكن چون  با درخواسـت صـاحب             ي حق الناس   هر هر چند 
  .گويند مي آنرا حق الناس شود مي و با گذشت او، بخشيده شود ميواجب حق 

 – شـيطاني    – ملكـي : شـوند  ميهركدام از اين گناهان به چهار قسمت تقسيم         
  . و از اين چهار حالت خارج نيست،)حيواني( ميه ب –) درندگي(سبعي

 و جبروت و تسلط و بلند    كبريايي  و عظمتنا حق     ادعاي مانند :گناهان ملكي 
   .و امثال آن كردن مردم و بنده مرتبگي

  :گيرد كه خود شرك دو نوع است مي به خداوند در اين دسته قرار  ورزيدنشرك
  . همراه اوي ديگرود هايمعبيكي شرك در اسماء و صفات و قرار دادن 

  .رفتاردوم شرك در 
 كه در    را شود ولي عملي   مي مستوجب داخل شدن در جهنم ن      گاهي مي اين دو 

  .كند مي شده را باطل گرفته خدا شريك غيرآن 
 خلـق و امـر     مـورد  گفـتن در    سـخن   بزرگترين نوع گنـاه اسـت و       اين قسم از  

 در  اهل چنين گناهاني باشـد گيرد و هركه مي زمره قرار  اينخداوند بدون علم در   
و ايـن   ؛   خداوند شريك قرار داده اسـت       براي ربوبيت و ملك خدا منازعه كرده و      

  .رساند ميبزرگترين گناهان نزد خداست و هيچ عملي با آن سود ن
  

  گناهان شيطاني

 و خيانـت  و  سركشي در حسد و      گونه شدن  يطاني عبارتند از شيطان   گناهان ش 
 به معصيت خدا و نيكو جلوه دادن آن و نهـي از  نمودن غل و نيرنگ و مكر و امر    

 و زشت جلوه دادن آن و ايجاد بدعت در دين و دعوت به سـوي    اطاعت خداوند 
  .  گمراهي و زيان و ضرر اين نوع از گناه يك درجه پايين تر از گناه نوع اول است.آن

  
  )درندگي(گناهان سبعي

 و ريختن خون    موال ديگران  ا ب كردن  دشمني و غص   :هان سبعي عبارتند از   انگ
و زورگويي به ضعفا و ناتوانان و تمام چيزهايي كه باعث اذيت انـسانهاي ديگـر                
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  . ظلم و دشمني بهو همچنين اقدامشود  مي
و حـرص بـر ارضـاي شـهوت         طمع ورزي   : عبارتند از ) حيواني(گناهان بهمي 

خسيـسي  الـت و  زنا و دزدي و خوردن مال يتيم و بخ        و از آنها     ،شكم و زير شكم   
.شود ميترس و اندوه وغيره ايجاد و

بيشتر گناهان مردم از اين نوع حيواني است چون از انجام گناهان درنـدگي و               
شروع نمـوده و بـه سـبعي و سـپس            ميو شخص از گناهان به    طلبي ناتوانند    جاه

شود و سپس در ربوبيت خداوند منازعه نموده و در وحدانيت            ميشيطاني كشيده   
هر كه در اين مـورد تامـل كنـد بـرايش روشـن              ؛ و ك خواهد افتاد  او به ورطه شر   

  .گردد كه گناهان دروازه شرك و كفر هستند مي
  

  گناهان كبيره و صغيره

ن و امامان دين بر ايـن داللـت دارد كـه            يقرآن و سنت و اجماع صحابه و تابع       
  :شوند ميبر صغيره و كبيره تقسيم گناهان 
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 �b1 �9$�� + � � �� � � كنند و  گيري مي همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره  ()32نجم  (��

اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است چرا كه پروردگار تو داراي آمـرزش گـسترده و فـراخ         

خداوند از همان زمان كه شما را از زمين آفريده است ، و از آن روز كـه شـما بـه صـورت        . است  

. ايد ، از شما به خوبي آگاه بوده است و هـست             مهاي مادرانتان بوده  جنينهاي ناچيزي در درون شك    

  )شناسد بهتر مي) از همه ( پس از پاك بودن خود سخن مگوئيد ، زيرا كه او پرهيزگاران را 

الـصلوات   (: روايت شده است كه فرمـود      �از رسول خدا  ) مسلم(در صحيح   
ما بينهن إذا اجتنبـت     الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلي رمضان مكفرات ل        
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 نمازهاي پنجگانه و هر جمعه تا جمعه ي بعد از آن و هر رمـضان تـا                  ( ١)الكبائر
باشند به شرطي كه از گناهان كبيره  مي كفاره گناهان مابين خود ،رمضان پس از آن

  ).دوري شود
  :اعمالي كه كفاره گناهان هستند سه درجه دارند

 و  عمـل   بـه خـاطر ضـعف      پاك كنـد  را  تواند گناهان صغيره     مي ن :اوليدرجه  
تواند  ميدهد ولي  مي و مانند دوايي هستند كه درد را شفا ن        . آن در اخالص   ضعف

  .از شدت و مقاومت درد كم كند
تواننـد كفـاره گناهـان كبيـره         ميبرند ولي ن   مي گناهان صغيره را از بين       :دومي

   .شوند
بيـره را نيـز محـو     گناهان صغيره را محو كـرده و بعـضي از گناهـان ك       :سومي

  .كنند مي
�.4]��  (:فرمـود  �در صحيحين از ابوهريره روايت شده كه رسول خـدا           � �
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 بله اي   :آگاه نكنم ؟ گفتيم   ) بزرگترين گناه كبيره  (آيا شما را به اكبر كبائر       ) (٢

  ). والدين و شهادت ناحقبد رفتاري با شرك به خدا و : فرمود پس.ارسول خد

�84.�  (:فرمـود   �رسـول خـدا    كه    است در صحيحين روايت شده    
�4.57?
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گفته شد آنهـا چيـستند؟      .  از هفت هالك كننده پرهيز كنيد      ) (٣
 مگـر از   اسـت كشتن نفسي كه خدا حرام كرده ، سحر،به خدا بستن   شرك   :فرمود

 زنـا    فرار در روز رويارويي با دشـمن و تهمـت          ، ربا ، خوردن مال يتيم   ،روي حق 

                                                 
 233مسلم  1
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  ) .منپاك دامؤمن بي خبر  به زنان زدن
 سوال شد كدام گناه نـزد خـدا    � كه از رسول خدا است آمده ١در صحيحين 

ي در حـالي كـه او تـو را خلـق     را بخـوان  خدا غير اين كه : فرمود (بزرگتر است؟ 
 اين كه فرزند خود را بكشي از تـرس          : گفته شد و بعد از آن ؟ فرمود        .كرده است 

  ). همسايه ي خود زنا كنيزن با :مود گفته شد و بعد از آن ؟ فر.اينكه همراه تو بخورد
  . سوره فرقان را در تصديق فرموده وي نازل كرد68خداوند آيه 
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9� C�� ,&�� �'� ������ �� � � �� � � � �� � � ��'�]� ¦) � � اند كـه بـا خـدا معبـودى ديگـر            و كسانى ( ���68  �

كشند  حرام كرده است جز به حق نمى      ] خونش را [خوانند و كسى را كه خدا        نمى
  ).خواهد كرد كنند و هر كس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت و زنا نمى
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  گناه شرك: فصل هفتم
  

   برقراري توحيد آفريده استخداوند مخلوقات را براي

  :جهت روشن شدن مسئله ورفع ابهام بايد گفت كه
خداوند عز و جل پيامبران را فرستاده و كتابها را نازل كرده و آسمان و زمـين                 

 ؛ گردد و بـه يگـانگي گرفتـه شـود    ش تا شناخته شود و پرست      است را خلق نموده  
 و دعوتهـا بـه      آن او باشـد   از   كامل فقط براي او و اطاعـت كامـل از            فرمانبرداري

  :فرمايد مي چنانكه صورت گيردسوي او 
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� � �� � ما آسمانها و زمين و آنچه را كه ميـان آن دو اسـت              ( )85حجر  (� �+
از تقـصير ديگـران بـه    ايم و يقينا قيامت فرا خواهد رسيد پس    جز به حق نيافريده   

  ). كنگونه پسنديده اي چشم پوشي
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در ميان  ] خدا[كسى است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين آفريد فرمان             

آيد تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى تواناست و بـه راسـتى دانـش وى     آنها فرود مى  
  ).هر چيزى را در بر گرفته است
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�T
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مردم قـرار  ] مصالح[كعبه بيت الحرام را وسيله به پا داشتن         ] زيارت[خداوند  ()97

نيز به همـين منظـور   [نشان و قربانيهاى نشاندار را  داده و ماه حرام و قربانيهاى بى 
اين براى آن است تا بدانيد كـه خـدا آنچـه را در آسـمانها و                 ] ر فرموده است  مقر

  ).داند و خداست كه بر هر چيزى داناست آنچه را در زمين است مى
دهد كه مقصود از خلق و امر اين است كه بـه             مي خبر   )در اين آيات   (خداوند

 مـردم   د و گـرد ايي و بدون شريك عبادت      ه و به تن    شود اسماء و صفاتش شناخته   
  .عدالت را بر پا دارند
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���$ B�� ( � � | � پيامبران خود را با داليل آشـكار روانـه   ] ما[به راستى  ()25حديد   (��
 برخيزنـد   جراي عدالت كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به ا             

و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است پديد آورديـم تـا                  
كنـد آرى خـدا      دا معلوم بدارد چه كسى در نهان او و پيـامبرانش را يـارى مـى               خ

  ).نيرومند شكست ناپذير است
 خداوند رسوالنش را فرستاده و كتابها را نازل فرموده تا مردم عـدل را بـه پـا      

 توحيد اسـت و توحيـد اسـاس و برپادارنـده عـدل و               ،لتدارند و بزرگترين عدا   
   . ظلم استبزرگترينشرك  
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هنگامى را كه لقمان به پسر خويش در حـالى كـه وى او را           ] ياد كن [()13لقمان  (
  به خدا شرك مياور كـه بـه راسـتى شـرك            وچولويمك داد گفت اى پسر    اندرز مى 

  ).ستمى بزرگ است
  .پس شرك بزرگترين ظلم است و توحيد عادالنه ترين عدل است

  از بـه صـورت مطلـق       لـذا  با اين مقـصود منافـات دارد       شرك ذاتا    از آنجا كه  
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 بـر    را  بهـشت   خداونـد   و ، شـود  مـي شمرده  ) اكبر كبائر (ان كبيره   هبزرگترين گنا 
ـ  ايه و خون و مال اهل شـرك بـر  كردمشركان حرام    د مبـاح اسـت و    اهـل توحي

  .  را رها كرده اند خداوندبندگيتوانند آنان را به بندگي بگيرند چرا كه  مي
پـذيرد   ميكند و شفاعتي را برايش ن      ميخداوند هيچ عملي را از مشرك قبول ن       

 ميـان  چـرا كـه از       .سـت  خدا  شـناخت  نـسبت بـه   زيرا مشرك نـادانترين نادانـان       
 نهايت ناداني و همچنـين نهايـت    شريك قائل شده و اين   وندمخلوقات براي خدا  

   . استهنمود بلكه به خويشتن ظلم هدر مشرك به پروردگار ظلم نك هر چند،ظلم است
  

  شود ميقرار دادن واسطه و ميانجي سبب غضب پروردگار 

آيد و آن اين است كه مشرك قصد تعظيم خداوند تبارك  مياينجا سوالي پيش 
 ، بـه سـبب عظمـتش    نيزخداوندد پادشاهان   هماننپندارد كه    ميو تعالي را دارد و      
  . مگر با واسطه و شفيعشودواست از او درخ) مستقيما(شايسته نيست كه 

 تعظـيم   شپس شخص مشرك قصد اهانت به پروردگار را ندارد و بلكه قصد           
كنم تا آنها مرا به خدا نزديـك   ميگويد من اين واسطه ها را عبادت     ميو  ! ستاو  

  .ست و اينها فقط وسيله و شفيع هستندكنند و مقصود اصلي خدا
 در جهنم و سبب ريختن  ابديپس چرا اين عمل موجب غضب خدا و دخول      

مطـرح   سوال ديگري  ، به دنبال اين سوال    گردد ؟ و   ميخون و مباح شدن اموالش      
است كه خداوند براي تقرب جـستن بنـدگانش   روآيا   است كه     و آن اين   مي شود 

و سپس تحريم اين عمـل از شـرع گرفتـه       بگمارد به خود شفيعان و واسطه هايي     
يا اينكه اين عمل نزد فطرت و عقل نيز زشت بوده و همين مانع شده     شده است؟   
 كه با فطرت و عقل      با خود دارد  نيز جايز نباشد ؟ زيرا شرايع  چيزي          در شريعت 

زشت تـرين زشـتها      )يعني شرك را  (  آنرا)عقل و فطرت    ( و  . سازگار است  ميآد
شود؟  ميبخشوده نشرك  گناه ، تمام گناهاندر ميان كه چه رازي است و  ،نددا مي

  :فرمايد ميچنانكه خداوند 
��T
 �:+ �R C�� ��3 �' ��N�� �1 �e� �� ��N� � �� � � � �� � � � �� � � � � �� �� � � � � ��T�41 �e4� �4'� t�g4� �� � � � � � �� � <4"� � � �
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S �$ S]: }��
) )� � � � � � ايـن را كـه بـه او شـرك ورزيـده شـود              مسلما خـدا    ()48ءنسا( ��
بخشايد و هـر كـس بـه خـدا       بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مى           نمى

  ).شرك ورزد به يقين گناهى بزرگ بافته است
 قلب و ذهنت را براي يافتن جواب جمـع          سراپاپس در اين سوال تامل كن و        

دا شـناس و خـدا    خـ ، اين جواب فرق بين مـشرك و موحـد   پاسخ به زيرا با  .كن
  .شود ميمشخص  مينشناس و بهشتي و جهن

 زيرا هر كـه     –پس با استمداد از خداوند و درخواست كمك و پشتيباني از او             
  گمراه گرداند هدايتي برايش نيست     ار را خدا هدايت كند گمراهي ندارد و هر كه        

   :ييمگو مي  -و مانعي در برابر عطا كردنش و عطايي در برابر منعش وجود ندارد
  :شرك دو نوع است

  .شرك در ذات خدا و اسماء و صفات و افعال اوعبارت است از  يك نوع -
 هر چند شخص معتقد باشـد خداونـد هـيچ    ، دوم شرك در عبادت و اعمال      -

  . اوشريكي ندارد نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال
   :شرك اول خود دو نوع است

نوع شرك است مانند شرك فرعون كـه     و آن زشت ترين  :يكي شرك تعطيل  

�&�PR�4 :گفت o0 �4'� ��4$�� K�4�� � �� � J � � �� � � �� � فرعـون گفـت و پروردگـار    ) 23ءشـعرا  (��

  يست ؟جهانيان ك
  : هامان گفتكند كه به وزيرش ميخداوند از زبان فرعون نقل نيز 

 �®91� £&� �n¿ 	 �1
 ��'�m �� ��$�� K���� � * +� � ) � � � � �� � � � �� � �� � � � �o�.E�
 � � � � �j¼» z r
�S84�
 o�.E�� � � �� + � �
 �4$ <4L� �49b$ t�4E ��4$��� ��W C�Q� �1�� �5�� �:� aE�' ��: k: �9�D�� � � � � � � � � ) � � �+ � � � J� � � � � � � �� � � * � �� � � � � +� � * � � �� � � �

o�.� I �: ��$�� <  �'� , .8�
 � � � �� � �� + � � � � � +� �  فرعون گفت اى هامان بـراى مـن  (غافر  ���37 �
آسمانها تا ] دستيابى به[راههاى ) 36(ى بلند بساز شايد من به آن راهها برسم          اخك

آن پنـدارم و   از خداى موسى اطالع حاصل كنم و من او را سخت دروغپرداز مـى            
 و ه شـد بازمانـد ] راسـت [ براى فرعون زشتى كـارش آراسـته شـد و از راه             چنان
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  ))37(نيرنگ فرعون جز به تباهى نينجاميد 
شرك و تعطيل متالزم يكديگرنـد و هـر مـشركي معطـل و هـر معطلـي                  البته  

 بلكـه گـاهي اوقـات       . اما هميشه شرك مستلزم اصل تعطيل نيـست        .مشرك است 
  .كند ميمشرك به خداوند و صفاتش اقرار دارد ولي حق توحيد را تعطيل 

تعطيـل اسـت كـه سـه        ،  اساسي كه شرك بر آن بنا مي گردد        شرك و    ريشه ي 
  :حالت دارد

   از خالقشخلوق م)جدايي(طيلتع -1
 با تعطيل اسماء و صفات اوخالقتعطيل  -2

. استبر بنده واجب كردهاز حقايق توحيد تعطيل عمل به آنچه  -3
 وجـود  يگوينـد خـالق و مخلـوق       مـي  است كه     اول شرك وحدت الوجود از نوع    

  .خالق و مخلوق هردو يكي هستند و خالق منزه همان مخلوق استندارد بلكه 
 و اينكه عـالم     ١ك ملحداني كه به قديميت و ابديت عالم معتقدند        همچنين شر 

 و حـوادث تمامـا و       .هيچ وقت در عدم نبوده و همواره بوده و وجود داشته است           
بدون استثناء متعلق به سببي هستند كه آنرا ايجاد كرده است و آنرا عقـل و نفـس              

  .نامند مي
 كـه اسـماء و صـفات     اسـت )دوم( ها نيز از اين نوع   ٣ و قرمطي  ٢شرك جهميه 

با تعطيل اسم (   بلكه،نكردهكنند و اسم و صفتي را برايش ثابت    ميخدا را تعطيل    
 بـه    هـر چيـز       كمال ذات  چوندانند   ميمخلوق را از او كاملتر       )و صفت در واقع   

  .كمال اسماء و صفات اوست

                                                 
 را بـه اعتقـاد بـه     –  ابن قـيم      –اين جمله ردي است بر بعضي از گمراهان معاصر كه شيخ ابن تيميه و شاگردش               .1

 )محقق. (كنند قديميت عالم متهم مي
 بدعت او در ترمذ ظهور كـرد و . پيروان جهم بن صفوان كه او از جبريهاست و معتقد به مختار بودن انسان نيست            .2

سالم بن احوذ مارني در مرو او را كشت در آخرين عهد پادشاهان بني اميه و در نفي صفات ازلي با معتزلي هـا هـم                           
 و سـنن ابـو داوود احاديـث        1/109شهرسـتاني ج    ) نگـاه الملـل و النحـل      . (نظر است و از آنان هم فرا تر رفته است         

 4733 تا 4732 و 4728 تا 4721شماره 
 توسـط عامـل   293تند كه بزرگ آنان قرمط است كه خوزسـتاني االصـل اسـت و در سـال      يك فرقه باطني هس     .3

 .رحبه بازداشت شد و مكتفي باهللا عباسي او را كشت
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  .دانند مي خداي سومشرك نصاري كه خدا را 

گيرنـد و اسـماء و       مـي اوند كسي را اله      شرك كساني است كه با خد      :نوع دوم 
كنند مانند شـرك مـسيحيان كـه خـدا را             ميصفات و ربوبيت خدا را نيز تعطيل ن       

 ي اول و دوم و مـادرش را خـدا    »عليه الـسالم  « دانند و عيسي   ميسومين سه خدا    
و همچنين شرك مجوسيان كه حوادث خير را از نور  و حوادث شر را  پندارند مي

  .دانند مي از تاريكي
همچنين  قدري ها كه معتقدند موجود زنده خود خالق افعـال خـود اسـت و                 

١. در اين زمينه به مجوسي ها شباهت دارند كهمشيت و اراده خدا در آن دخالت ندارد

  : مجادله نمود از اين قبيل شرك است »عليه السالم«نيز شرك شخصي كه با ابراهيم
�: ��n BQ�
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 B<\ � � �� �+ � � � � � � آن )  حـال (آيـا از  (�)258بقره  (�

در باره پروردگار   ) نازيد، و  و بدان مى  (كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود          
پروردگـار  : ( ؟ آنكاه كه ابراهيم گفـت      كرد، خبر نيافتى  ) مى(خود با ابراهيم محاجه     

كـنم   زنده مى )  هم(من  : ( گفت.) ميراند كند و مى   زنده مى من همان كسى است كه      
آورد،  خورشـيد را از خـاور برمـى    )  ى من (خدا: ( ابراهيم گفت .)  ميرانم مى)  هم(و  

و خداوند . پس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند .) تو آن را از باختر برآور     
  ).كند قوم ستمكار را هدايت نمى

 كـه او نيـز   بـدين معنـا  اونـد قـرار داده اسـت    اين شخص خود را شريك خد     
پس ابـراهيم او     .كند ميميراند و زنده     ميكند چنانكه خداوند     ميميراند و زنده     مي

بايد بتواني خورشيد را از مغرب بر خالف جهتـي كـه خـدا               :را اينگونه پاسخ داد   
عضي   اين استدالل انتقالي نيست بر خالف آنچه ب         .دهيآورد طلوع     آنرا بيرون مي  

  .پندارد ميگويند بلكه الزام بر ورود دليل است اگر خود را حق  مياز اهل جدل و مناظره 

                                                 
 نگـا   ".  قدريه، مجوسي هـاي ايـن امـت هـستند          ") القدريه مجوس هذه االمه   : (فرمايد   مي �چنانكه رسول خدا  . 1

 )محقق.  ( شيخ آلباني329و328تخريج الطحاويه 
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داننـد و   مـي  از اين دسته است شرك كساني كه سـتارگان را شـريك خـدا     نيز
  . چنين عقيده دارند١خوانند چنانكه صابئي ها ميآنانرا مدبر امور عالم 

  .همچنين شرك آفتاب پرستان و آتش پرستان
پندارند كـه معبـود پـاييني آنهـا را بـه معبـود بـااليي نزديـك             ميعضي ديگر   ب
كنـد تـا اينكـه ايـن         مـي  نزديك   خودبااليي به باالتر از     ) بدين منوال (گرداند و  مي

كنند و گـاه   ميواسطه ها را بيشتر خدايان او را به خداوند نزديك گردانند وگاهي   
  !!.كاهند مياز آن 
  

  شرك در عبادت

 خفيـف تـر اسـت و از كـسي      آسانتر و كه از شرك قبلي   ،ر عبادت اما شرك د  
دانـد كـه كـسي جـز خـدا           مـي  كه معتقد بـه ال الـه االاهللا اسـت و             روي مي دهد  

 امـا   . بخشنده و منع كننده نيـست       جز او  كسي نيست و    دهنده و سود  رسانندهضرر
ر دهد و گـاهي بـه خـاط        مي را به تنهايي مد نظر قرار ن       ونددر عمل و عبادت خدا    

جاه و منزلت   نفس و گاهي به خاطر طلب دنيا و مقام و منزلت دنيايي و يا كسب                
 بـراي نفـس    هم براي خدا و هـم ،شود و در عمل ميبين مردم اعمالي را مرتكب  

  . مردم را سهمدهد و هم ميو هم سهم شيطان را شود  ميخود نصيب قائل 
 در مـورد آن  �روضع اكثر مردم است و اين شركي است كه پيامب   ال و   حاين  

الشرك فى هذه األمة أخفى من دبيب النمل قالوا وكيف ننجوا منه             (:٢فرموده است 
يا رسول اهللا قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلـم وأسـتغفرك لمـا ال                   

 اي رسول خدا :گفتند. خفي تر است، شرك در اين امت از حركت مورچه  ( )أعلم
برم از اينكـه برايـت       مي بگوييد خدايا به تو پناه       :چگونه نجات پيدا كنيم ؟ فرمود     

طلـبم در آنچـه كـه        مـي شريك قائل شوم در حالي كه ميـدانم و از تـو آمـرزش               
  ).دانم مين

                                                 
 .آنان كه از راه حق بيرون رفتند و راه انبيا را گم كردند و محور باورشان بر تعصب  براي روحاني ها ست .1
 . شاهد اين حديث است4940 و طبراني در االوسط 4/403اما روايت احمد  . 3/130ابن حبان در المجروحين  .2
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  :فرمايد مي چنانكه خداوند ، شرك استكالريا 
�� <n
� ��: ���: S�� 	: an�� ��9`' e1 ��� S�: ,�� ( � � ( � �� � � �� � � �� � � *� + � � +�� � + ( �� �� � � �410 t�4"� �4?�� ��4 �4b� �* �� � � �� � �


<n� �10 =3�.&1 �e� �� ���L ib$ ,b& 9�) � * � � � � � �� � � � �� � � � �� � � � � ) ) � � بگـو مـن هـم مثـل     () 110كهف  (��
شود كه خداى شما خدايى يگانـه اسـت          به من وحى مى   ] لى[شما بشرى هستم و   

كار شايسته  )ياعمل صالح   (پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به            
  ).بپردازد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد
 همـانطور هـم بايـد       ،زيرا چنانكه خداوند يكتاست و خـدايي جـز او نيـست           

 در الوهيت بـه يگـانگي گرفتـه         وند خدا همانطور كه عبادت فقط براي او باشد و       
  .شود  عبادتبه تنهايي همشود بايد  مي

  . بوده و مطابق سنت باشدخاليست كه از ريا عمل صالح عملي امراد از 
 خـدايا عملـم را بـراي خـود ثابـت          :بود كـه  اين   �از دعاي عمر بن خطاب    

  .1گردان و آنرا خالصانه براي خود قرار ده و چيزي از آنرا به كسي وامگذار
و اگر عمل واجب باشد عقوبـت        كند مي لشرك در عبادت ثواب عمل را باط      

ست كه هيچ عملي انجام نـداده و بـه خـاطر تـرك عمـل          هم دارد و مانند كسي ا     
چنانكـه  مـوده  ن امـر    به عبادت خالصانه براي خـود       زيرا خداوند  .شود ميعقوبت  

  :فرمايد مي
�'� �'�� � � � � �: 
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C���� � � �F4b "�
 ��3 � �� * � �  بودند جز اينكه خدا را بپرستند به چيزي فرمان نشده()5بينه   (��
و از باطـل رويگـردان       خالصانه و بدون ريا او را فرمانبرداري كنند       و در حالى كه     

] ثابـت و  [ و نماز برپا دارند و زكـات بدهنـد و ديـن              باشند به سوي حق بگروند    
  ).ن استاپايدار هم

ت مخلص نباشد آنچه را كه بدان امر شده انجام نداده است پس هركه در عباد 
 پـس عملـش   .ست كه به آوردنش امر شده اسـت ني آن چيزي ،و چيزي كه آورده 
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197   گناه شرك/ هفتمفصل 

أنـا   (:فرمايـد  مي )در حديث قدسي   (شود و خداوند   مي ن پذيرفتهصحيح نيست و    
أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عمال أشرك معى فيه غيري فهو للذى أشرك              

نيازترين شريكها از شرك هستم و هركه عملي انجـام            من بي  ( ١)أنا منه برئ  به و 
 ازآن كسي اسـت كـه        عمل پس آن  ، شريك گرداند  ي را با من   دهد و در آن ديگر    

  ). و من از آن عمل بيزارمبا من شريك قرارداده شده است
 خـود بـه     شرك اكبـر   شود كه    مياين نوع شرك به شرك اكبر و اصغر تقسيم          

 و  .نديـست شود و هيچكدام قابل بخشش ن      ميتقسيم  ) كبير و اكبر  ( بزرگتر   بزرگ و 
بـه ايـن   شريك قائل شدن براي خداوند در محبت و تعظيم از ايـن دسـته اسـت           

  ايـن  ودارد مـي  خدا را دوسـت  همانطور كهصورت كه مخلوقي را دوست بدارد     
  :فرمايد ميهمان شركي است كه خداوند سبحان در مورد آن 

� �'�� ����5�
� +
 ��3 �' Qy7� �' � � � �� + � ��T3
<�� � ��T
 >^ ���.¸ 
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� � �� + �.n <�� 
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�b9� ��Q�
 }�� ��� � � + �� � � � �� � � � �� � � � ��T =�"�
 �� o
Q&� + � �� � + � ��T
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 <�<4� � � � � � � �� 
گزينند و آنها  برمى] براى او[ برخى از مردم در برابر خدا همانندهايى     ()165بقره  (

انـد بـه خـدا     دارند ولى كـسانى كـه ايمـان آورده       را چون دوستى خدا دوست مى     
انـد اگـر     سـتم نمـوده   ] با برگزيدن بتها به خـود     [محبت بيشترى دارند كسانى كه      

از آن خداست و خدا     ] ها[يرودانستند هنگامى كه عذاب را مشاهده كنند تمام ن         مى
  ).كند مي شكنجه  سخت

در حـالي   (گوينـد    ميكساني كه دچار اين نوع شرك شده اند به اله هاي خود             
  :)كه همگي در جهنم جمع گشته اند

��T���P.' Kif A�� �5 �:  � J  � � � � + � 
�&�97�PRشعراء�� o�1 ����8� �:� � � � * *� � �� � � � ��98��  
آنگـاه كـه شـما را بـا         ) 97(ه ما در گمراهى آشكارى بوديم       سوگند به خدا ك   (

  ))98(كرديم  پروردگار جهانيان برابر مى
وزنده كردن ميراندن و دادن  را در خلقت و رزق   اينان  مشركان معلوم است كه  
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198  ضعف ايمان و درمان آن 

 شريك خداوند نكرده اند بلكه در حب و خضوع و تذلل آنانرا             ،و ملك و قدرت   
  . نهايت ناداني و ستم استبرابر خدا قرار داده اند و اين

توان  ميتوان خاك را با پروردگار جهانيان برابر قرار داد ؟ و چگونه  ميچگونه 
توان فقير و ضعيف و ناتوان و پوچ         ميبنده را با مالك مساوي گرفت ؟ و چگونه          

  را با خداي غني قادر مالك يكي گرفت ؟
 سـتمكارانه   داورين زشت تر است؟ و كدام داوري از اي        ظلم از اين  ميچه ظل 

تر است؟ كه براي كسي همتا و برابر قرار دهـي كـه در ميـان مخلوقـات بـرايش                    
  :فرمايد ميخود خداوند  چنانكه !همتا و برابري نيست

��T <b�
� � �� 
��4� ��Q�
 �] 0�5�
� rS9��
 ,&?� h0�
� r
�S8�
 ¦9G BQ�
 � �� + � � +� � J �� � � � � � �� � � �+ � � � +� �J � � �
Z�1� * � ����<&� �� � � � سـتايش خـدايى را كـه آسـمانها و زمـين را آفريـد و       () 1انعـام    (��

غيـر او  [انـد   تاريكيها و روشنايى را پديد آورد با اين همه كسانى كه كفر ورزيـده        
  ).كنند با پروردگار خود برابر مى] را

  
   و اراده و نيتشرك در اقوال و افعال

در  شـرك  .وال و قصد و نيت اسـت  شرك در افعال و اق     ،نوع ديگري از شرك   
 تراشيدن سر به نيـت  ، طواف بر غير خانه خدا   ،افعال مانند سجده براي غير خدا       

 و سـجده     و دسـت كـشيدن روي آن        بوسيدن قبر  ، خضوع براي غير او      وعبادت  
    . آنهاايبر

 كساني را كه قبر انبيا و صالحين را مسجد قرارداده اند و در آن               �سول خدا ر
 لعنت نموده است چه رسد به كساني كـه قبـر هـا را               را خوانند مينماز   براي خدا 

  پرستند ؟ ميبت نموده و آنرا 
لعن اهللا اليهود والنصارى أتخذوا     ( : فرمود �در صحيحين آمده است كه پيامبر     

 كـه قبـر     كنـد نفـرين    خداونـد يهوديـان و مـسيحيان را          ( ١)قبور أنبيائهم مساجد  

                                                 
 529 ومسلم 1265ي بخار 1



199   گناه شرك/ هفتمفصل 

  ) .ندكرد مسجد  راپيامبرانشان
 شرار الناس من تدركهم الـساعة وهـم          من أن( :در صحيح آمده است   همچنين  

 كـساني هـستند كـه       ان مردمـ  از بـدترين  ( ١)أحياء والذين يتخذون القبور مساجد    
  ) .دكنن مي مسجد  را قيامت زنده باشند و همچنين آنانكه قبرهاهنگام فرا رسيدن

ن كـان قـبلكم كـانوا       ن م إ (: فرمود �آمده است كه پيامبر   ) مسلم(در صحيح   
 ٢)يتخذون القبور مساجد أال فال تتخذوا القبور مـساجد فـأنى أنهـاكم عـن ذلـك                

 آگاه باشيد كه قبـر را    ،ندكرد ميكساني پيش از شما بودند كه قبرها مسجد         همانا  (
  ) .كنم ميمسجد قرار ندهيد و بدانيد كه من شما را از آن نهي 

 ٣) اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد     اشتد غضب اهللا علي قـوم      (:ستو فرموده ا  
  ). استت غضب گرفته شد بهنداد را مسجد قرار دشان بر كساني كه قبر پيامبرانوندخدا(

إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الـصالح   (: فرموده اند � رسول خدا  باز
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عنـد اهللا يـوم                

كه مردي صالح در ميانشان فوت      هنگامي   كساني پيش از شما بوده اند        ( ٤)القيامة
 آنهـا   ،كـشيدند  ميآن شكلها را در آن       و   ساختند ميكرد بر روي قبرش مسجد       مي

  ).بدترين خلق در روز قيامت نزد پروردگارند
 قرار دارد بـراي خـدا       ياين حال و روز كسي است كه در مسجدي كه بر قبر           

   ٥!!!به حال كسي كه براي خود قبر سجده كند واي ،سجده ببرد
 خدايا قبرم را بتي قرار      ( ٦)اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد      (:فرمود مي �پيامبر

  ).نده كه پرستيده شود
نمود و حتي از     ميبه بزرگترين و بهترين روشها از توحيد دفاع          �رسول خدا 

                                                 
 340 و ابن حبان 1/435احمد  1

 532مسلم  2

 3/345 و ابن ابي شيبه 1587عبدالرزاق  3

 1/375 و مسلم 1/523بخاري  4

از شـرك و  . خواننـد  شوند و ديگران را نيز بدان مـي      چه بسيارند كساني كه در زمان ما مرتكب اين شرك پليد مي            5
 .بريم خرافات به خداوند پناه مي
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200  ضعف ايمان و درمان آن 

ود تا مانع مـشابهت     فرم مي منع   ، هنگام طلوع خورشيد و غروب آن       در نماز سنت 
 و همچنـين از  .برنـد  مـي  خورشيد سجده  ايبا كساني شود كه در اين دو وقت بر        

به دو وقتي   نماز سنت بعد از نماز عصر و صبح منع فرموده اند زيرا اين دو وقت                
  .برند متصل است ميكه مشركان براي خورشيد سجده 

 �� �4n� A4N.5�� <4n� <684> (:و در مورد سجده براي غير خدا فرموده كه        
T�:(١ ) دكن شايسته نيست هيچكس براي كسي غير از خدا سجده.(  

 در كالم خدا و رسولش نشانه شديدترين نهي هاسـت           "شايسته نيست "كلمه  
  :فرمايد ميچنانكه خداوند 

�
<�� Qy7� �� �#�9� AN.5� �'�) +� � � � �� � � �� + � �� � شايـسته  رحمـان   ] خـداى [براي  (�92مريم�  ��
  ). كندبراي خود اتخاذفرزندى  كه نيست
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جـز انـدرز و     ] سـخن [به او شعر نياموختيم و در خور وى نيـست ايـن             ] ما[(

  ).قرآنى روشن نيست
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�8� a7n �mt�1X�) ) � � �� � � � � � �� � �� �   منزهـى   پـاكي و   گوينـد  مى(�18فرقان��*+
 ما را نسزد كه جز تو دوستى براى خود بگيريم ولى تو آنان و پدرانـشان  ، تو براي

را فرامـوش كردنـد و گروهـى       ] تو[ياد  ] آنجا كه [دى تا    برخوردار كر   از نعمت  را
  ). شدندهالك


  شرك در لفظ 

باشـد   مـي شرك قائل شدن براي خداوند در لفظ نيز يكي ديگر از انواع شرك              
  .مانند قسم خوردن به غير خداوند

'�4  (:فرمـود  �كنند كه رسول خدا      ميچنانكه امام احمد و ابوداوود روايت       
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201   گناه شرك/ هفتمفصل 

 <"� T
 _N1 §9n�¯�(١ )               هر كسي به غير خدا قسم بخـورد بـي گمـان دچـار 
  . و حاكم و ابن حبان نيز آنرا صحيح دانسته اند) .شرك شده است

 آنچـه   :گويند مي كه به مخلوقي      است  سخن كساني  )شرك در لفظ  (نوعاز اين   
أنه قال لـه    (: زيرا روايت شده كه    .)ما شاء اهللا و شئت    (خدا بخواهد و تو بخواهي      

مـردي بـه    (  ٢)شاء اهللا وشئت قال أجعلتني هللا ندا قل ما شـاء اهللا وحـده             رجل ما   
 � رسـول خـدا    " هر آنچه خدا بخواهد و تـو بخـواهي           " : گفت �رسول خدا 

 هر آنچه خداوند بـه تنهـايي     :دهي ؟ بگو   مي آيا مرا شريك خداوند قرار       " :فرمود
  )" .بخواهد

ي بـشر نيـز تاييـد كـرده     اين در حالي است كه خداوند اراده و خواست را برا  
� �R��t '�5� �� �78" � :فرمايد مي چنانكه   .است � � �� � �� � � � براى هر يك از شما     ()28تكوير (�

 ))28(كه خواهد به راه راست رود 
 چنان ناپسند است كه آنـرا در مرتبـه شـرك      �سخن نزد رسول خدا   اين  اگر  

 من بر خـدا     :يندگو ميداند پس سخن كساني ديگر در نظر او چگونه است كه             مي
 من جز خدا و تـو چيـزي         ،كنيد مي خدا و تو براي من كفايت        ،كنم ميو تو توكل    

 در آسمان خـدا  ، اين از بركتهاي خدا و توست، اين از طرف خدا و توست    ،ندارم
 يـا   .گويد به خدا قسم و به زندگي فالن شخص         مي و يا    .را دارم و در زمين تو را      

 من توبه كننده خداوند     :گويد مي يا   .فالن شخص  نذر است براي خدا و       :گويد مي
  !!٣.و فالن شخص هستم يا به خدا و فالن شخص اميد دارم و امثال آن
 هر  : گفت �پس بيا و اين الفاظ و سخنان را با سخن آن شخص كه به پيامبر              

 مقايسه كن و ببين كدام يك بي ادبانـه تـر و          ،آنچه خداوند بخواهد و تو بخواهي     
شـود گوينـده سـخنان ديگـر بـسيار           مي است ؟ پس برايت روشن       توهين آميز تر  

                                                 
 1177 و ابن حبان 4/297 و 1/18حاكم  1

 783بخاري در ادب المفرد  2

گيرند بـدون آنكـه بـه معنـاي آن      متاسفانه بسياري از مردم اين جمالت و تعارفات را در زندگي روزمره به كار مي      3
 . ندانسته مرتكب شرك به خداوند بي شريك شده اندتوجه نمايند، و اين در حالي است كه دانسته و



202  ضعف ايمان و درمان آن 

شـخص  [ايـن سـخن     در پاسـخ گوينـده     �شايسته تر است به جوابي كه پيـامبر       
  .گفته است ]مذكور در حديث 

 همانـا ديگـران   ، را با خداوند شـريك گرفتـه       �و اگر آن شخص رسول خدا     
كه ممكـن اسـت   كنند و بل مي برابري ن�كساني را كه در هيچ چيز با رسول خدا     
  . خداوند شريك گرفته اندبااز دشمنان خداوند و رسولش نيز باشند 

پس همانا سجده و عبادت و توكل و انابـت و رجـوع و تقـوي و خـشيت و                    
 تكبيـر گفـتن و تهليـل و حمـد گـويي و             و كفايت و توبه و نذر و قسم و تسبيح        

 ،ف و دعـا   طلب مغفرت و حتي تراشيدن سر از روي عبادت و نيز خضوع و طوا             
 آن همه و همه فقط شايسته خداست و حق اوست و براي غير او جايز نيست چه

  . فرشته مقرب باشد و چه انبياء و رسوالنغير
أن رجال أتى به إلى النبي قـد أذنـب ذنبـا             (:در مسند امام احمد آمده است كه      

عرف فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك وال أتوب إلى محمد فقال قد          
 آورده شد كه گناهي مرتكب شده بود و         � مردي نزد رسول خدا    ( ١)الحق ألهله 
كـنم و بـه      مـي  خدايا من به سوي تـو توبـه          : رسيد گفت  �رسول خدا قتي جلو   

 حق را شناخت براي كـسي كـه         : فرمود � رسول خدا  .كنم ميسوي محمد توبه ن   
  ) .شايستگي اش را دارد

  
  شرك در قصد و نيت 

 انـد  و نيت مانند دريايي است كه ساحل ندارد و بـسيار كـم     اما شرك در قصد     
 پس هركه با عملش غير خدا را اراده كند و يـا نيتـي               ،دناست كه از آن نجات ياب     

غير از تقرب به سوي او را داشته باشد و پاداشي را از غير او بخواهد در نيـت و                    
.قصدش شرك ورزيده است

 خـود را بـراي   ، و قـصد و نيـت  اخالص يعني اينكه شخص در اقوال و افعال   
 است كـه    »عليه السالم «  ابراهيم تو اين همان حنيفيت مل     لص گرداند خداوند خا 
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203   گناه شرك/ هفتمفصل 

پـذيرد و همـان    ميكند و غير آن را از كسي ن   ميخداوند همه بندگان را به آن امر        
  .حقيقت اسالم است

��4m� �5' ,."� �9� �5�3 ciE�
 _s ®7.� �'�� � � � � � �� ) �� �� �� � � � � �� � � � � � �����4�
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 I � �� � � � ��� � آل  (� �
جويد هرگز از وى پذيرفتـه نـشود و        ] ديگر[ هر كه جز اسالم دينى       () 85عمران  

  ).وى در آخرت از زيانكاران است
 است كه هـر كـه از آن روي بگردانـد از         »عليه السالم «  ابراهيم تاين همان مل  

  .رود مينادانترين نادانان به شمار 
  

  يت شركحقيقت و ماه

كه اين مقدمه را دانستي راه براي جواب سـؤال مـذكور برايـت بـاز                هنگامي   
كنـيم و   مـي  لذا از خداوند يكتا جواب درست و صحيح را در خواسـت            .گردد مي
 حقيقت شرك عبارت است از تشبيه گرفتن براي خالق و تشبيه كـردن              :گوييم مي

  .مخلوق به او
انستن صفتهاي كمال براي خداوند كه    اين معناي حقيقي تشبيه است نه ثابت د       

 نيز او را بدان وصف      �خداوند سبحان خود را بدان وصف نموده و رسول خدا         
  .كرده است

 واقعيت را بالعكس ،پس هر كس كه قلبش واژگون گشته و چشمش نابيناست       
دانـد و تـشبيه را بزرگداشـت خـدا و اطاعـت از او                ميبيند و توحيد را تشبيه       مي

  .كند ميمعرفي 
پس مشرك كسي است كه مخلوق را در خصوصيتهاي الهي بـه خـالق تـشبيه                

و از خصوصيتهاي الهي مالكيت بر ضرر و نفع و همچنـين عطـا كـردن و                  كند مي
 به تنهايي براي خـدا      ،گرفتن است و اين باعث تعلق دعا و خوف و اميد و توكل            

ا به خـدا تـشبيه       و هر كس اينها را به مخلوقي متعلق بداند آن مخلوق ر            .گردد مي
 و كسي را كه مالكيت ضرر و نفع و زندگي و مرگ و برانگيختن خود .كرده است 

 به كسي تشبيه كـرده اسـت كـه همـه امـور در               – چه رسد به ديگران      –را ندارد   
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 شده است   ، و هرچه خواسته   .گردد مياختيار اوست و همه كار ها به سوي او باز           
تواند در برابر عطاكردنش مانع شـود و         مي كسي ن  . نخواهد شد  ،و هر چه نخواهد   

 بلكه اگر در رحمت را به سـوي بنـده           . در برابر منعش وجود ندارد     يعطا كننده ا  
اي بگشايد كسي ياراي بستن آنرا نـدارد و اگـر ببنـدد كـسي را يـاراي گـشودن                    

 يعنـي تـشبيه گـرفتن       :پس از زشت ترين تشبيه ها اين نوع تـشبيه اسـت            .نيست
  . ذات تواناي بي نيازناتوان بي چيز به

از خصوصيتهاي الهي كمال مطلق در همه جنبه هاست و اينكه او كسي اسـت            
شود كه عبادت  مي و اين سبب .باشد ميكه در هيچ جنبه اي داراي نقص و عيب ن

فقط مختص او باشد و تعظيم و بزرگداشت و خـشيت و دعـا و اميـد و توبـه و                     
 ، همراه نهايت حـب    خضوع نهايت   بازگشت و توكل و درخواست مدد و ياري و        

 و عقـل    .همه و همه الزم است كه عقال و شرعا و فطرتا فقط براي او انجام گيرد               
   .كند ميو شرع و فطرت آنرا از غير او منع 

پس هركه چيزي از آنرا براي غير خدا قرار داد همانا آن غير را به خدا تـشبيه                  
اين زشت ترين و باطلترين تشبيه  و   . به كسي كه شبيه و مانندي ندارد       .كرده است 

 و به خاطر شدت زشتي آن و شامل بودن ظلم فراوان خداوند خبر داده كه                .است
   .بخشد هر چند كه رحمت را بر خود واجب نموده است ميكسي كه دچار آن شود را ن
 عبوديتي است كه بر دو پايه استوار است كه بدون آنها            ،از خصوصيتهاي الهي  

  . در حـضورش    و خـضوع    نهايت حب او همراه بـا نهايـت ذلـت          :ماند ميپايدار ن 
  .ارزش و جايگاه مخلوقات به اندازه تفاوتشان در اين زمينه متفاوت است

هر كسي حب و ذلت و خضوع رابراي غير او قرار دهـد آن كـس را در حـق                    
محال است شريعتي از شرايع آنرا تاييد كند ؛ و خالص خدا به او تشبيه كرده است

 لكن شياطين فطرت و عقل .ي و نادرستي آن در فطرت و عقل مستقر استو زشت
   .بسياري از مردم را تغيير داده و فاسد كرده اند

 و هركه براي غير خدا سجده برد        . است ه سجد ،از خصوصيتها و حقهاي الهي    
 هركه به غيـر خـدا توكـل         ،و از آن است توكل     مخلوق را به او تشبيه كرده است      
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  .به خدا تشبيه كرده استكند آن كس را 
 هركه براي غير خدا توبه كند آن كـس را بـه خـدا تـشبيه                 ،و از آن است توبه    

  .و از آن است قسم خوردن از روي تعظيم و بزرگداشت؛ كرده است
  : و اما از لحاظ تشبيه شدن به او،اين از لحاظ تشبيه قراردادن

عظيم و خـضوع  هر كسي احساس بزرگي و عظمت كند و مردم را به مدح و ت        
 دعوت كنـد خـود    ،و اميد و تعلق قلب به او از روي خوف و رجا و پناه و كمك               

را به خدا تشبيه ساخته و در ربوبيت و الوهيت با خداوند سـبحان منازعـه كـرده                  
  . و شايستگي آنرا دارد كه خداوند او را به سختي خوار كند.است

ظمـة ازاري و    الع( : فرمـود  �در صحيح مسلم آمـده اسـت كـه رسـول خـدا            
لبـاس  ( عظمت و بزرگـي ازار  ( ١) فمن نازعني واحدا منهما عذبته ،الكبرياء ردائي 

مـن اسـت    ) لبـاس بـاال تنـه     (من است و كبرياء و بزرگي ذاتـي رداي          ) پايين تنه 
   ).نجه خواهم دادكهركس در اين مورد با من نزاع كند او را ش

ستند كه در روز قيامـت       از جمله كساني ه    ]نقاشان موجود زنده  [اگر مصوران   
 خود را بـه  ،رسد به علت اينكه فقط در صفت صنع ميسخت ترين عذابها به آنها  

خداوند تشبيه كرده اند پس حال كساني كه در خصوصيتهاي ربوبيـت و الوهيـت      
  كنند چگونه خواهد بود ؟  ميخود را به خداوند تشبيه 

 القيامـة المـصورون     أشد الناس عـذابا يـوم      (:فرمايد مي �چنانكه رسول خدا  
 صورتكـشان گرفتارترين مردم در عذاب روز قيامـت       ( ٢)يقال لهم أحيوا ما خلقتم    

   ) .شود آنچه را خلق كرده ايد زنده كنيد مي و به آنها گفته .هستند
 :قال اهللا عزوجـل   ( : فرمود �همچنين در صحيحين آمده است كه رسول خدا       

 او  ،حبـة  او ليخلقـوا     ،ذرةا   فليخلقـو  ،ومن اظلم ممن ذهب يخلـق خلقـا كخلقـي         
 چه كـسي سـتمكار تـر اسـت از           :فرمايد مي خداوند عز و جل      ( ٣)شعيرةليخلقوا  
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 مورچه اي بيافريننـد يـا       )توانند مياگر  ( پس   ،آفريند ميآيد مانند من     ميكسي كه   
   ) .دانه اي بيافرينند يا دانه جوي بيافرينند

داوند متشابه ساخته انـد     پس اين حال كساني است كه خود را در صفتي به خ           
چه رسد به كساني كه در اسمهاي خاص ربوبيت و الوهيت خود را بـه خداونـد                  

گزينند كه فقط مخصوص     مي؟ و همچنين كساني كه اسمهايي را بر         دمتشابه سازن 
  . ملك االمالك و يا حاكم الحكام و امثال آن:خداوند است مانند

أن أخنع االسماء عنـد اهللا   (: فرمود�در صحيحين روايت شده كه رسول خدا   
 همانـا از زشـت      ( ١)وال ملـك اال اهللا    » ملك الملـوك    « رجل يسمى بشاهان شاه     

 يـا پادشـاه پادشـاهان       "شاهنشاه"ترين اسمها نزد خداوند كسي است كه خود را          
    ) . در حالي كه پادشاهي جز خداوند سبحان وجود ندارد.خواند مي

يظ رجـل علـي اهللا رجـل يـسمى بملـك            أغـ  (: در لفظ ديگري آمده است كه     
 مبغوض ترين مرد نزد خداوند كسي است كه خود را ملك الملـوك              ( ٢)االمالك

   ).يا شاهنشاه ناميده است
به خداونـد شـبيه سـاخته كـه         مياين خشم خداست بركسي كه خود را در اس        

شايسته ي غير خدا نيست زيرا او به تنهايي پادشـاه پادشـاهان اسـت و او حـاكم       
   .كند نه غير او ميام حكام است و اوست كه بر تمام حكام حكم تم

  
  شود ميسوء ظن داشتن به خداوند از بزرگترين گناهان محسوب 

 و آن ايـن     .شود كه حل مسئله را در پـي دارد         مياشاره   ميدر اينجا به اصل مه    
 زيرا كسي كه به خداوند     . سوء ظن به اوست    ،است كه بزرگترين گناه نزد خداوند     

 و چيـزي را گمـان       .بـرد  مـي وءظن دارد اغلب خالف كمال خداونـد را گمـان           س
 و بـه همـين سـبب        .برد كه نقض كننده ي اسماء و صفات پاك خداوند است           مي

دهد كه بـه غيـر    ميخداوند كساني را كه به او سوء ظن دارند را به عواقبي وعده              

                                                 
 2143 و مسلم 5253بخاري  1

 2143مسلم  2
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  .آنان وعده داده نشده است
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_p4' rt�E�) � � �� پيشه و مردان و زنـان مـشرك را    مردان و زنان نفاق] تا[()6فتح (��

اند عذاب كند بد زمانه بر آنان باد و خدا بر ايشان خـشم             كه به خدا گمان بد برده     
بد سـرانجامى   ] چه[تشان كرده و جهنم را براى آنان آماده گردانيده و           ننموده و لع  

  ))6(است 
  اسـت  خداوند در جواب كسي كه يك صـفت از صـفات او را انكـار نمـوده                

�����4 �:فرمايد مي
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  ))23(و از زيانكاران شديد 
  :فرمايد مي  در سوره صافات»عليه السالم« همچنين از زبان خليلش ابراهيم
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 o�1� � � � *� � آيـا  ) 85(پرستيد   و قوم خود گفت چه مى     ] خوانده[چون به پدر  ( �)87(�

پـس گمانتـان بـه پروردگـار      ) 86(خواهيد   مى] ديگر[ به دروغ خدايانى     خداغير از   

 ))87( چيست نايجهان

بريد آنگاه كه خداوند شما را مجازات كند در حالي كه غير             مييعني چه گمان    
بريد در حالي كه غيـر او را بـا او عبـادت     مياو را عبادت كرده ايد ؟ و چه گمان   

  كرده ايد ؟
 او بـر همـه      :كـه كرديد كه شايسته او بود از جمله اين        ميكاش چيزي را گمان     

 و از غير خود بي نياز است و غيـر او بـدو      .چيز داناست و بر هر چيزي تواناست      
 و او بـر پادارنـده ي عـدالت ميـان مخلوقـات اسـت و او تنهـا مـدبر                      ،نيازمندند

 او جزئيـات امـور را       .مخلوقات است بدون نياز به كسي كه او را مـشاركت كنـد            
 به كمك .و هر چيزي را كافي و بس است و ا.داند و چيزي از او مخفي نيست  مي
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كننده و ياري گري نياز ندارد و در ذات خود رحمان است و در رحمت خود بـه               
 نيازي ندارد چنانكه حال پادشاهان و رؤسا چنين         ،كسي كه او را به عطوفت آورد      

است زيرا آنان به كساني محتاجند كه حال رعايا و مردم را به آنان بازگو كننـد و                  
كه آنان را در رفع احتياجات كمك كنند و كساني كه آنها را با شفاعت بـه     كساني  

عطوفت وادارند و لذا واسطه هـايي را در اطـراف دارنـد كـه نـشانگر ضـعفها و                    
  .ناتواني ها و كاستي هايشان است

 و ،  اما خداوند قادر بر همه چيز وبي نيـاز از هـركس وعـالم بـر تمـام امـور                
اسـطه قـرار دادن     و ،همه چيزو همه كس رافراگرفته    كه رحمتش    ميرحي رحمان و 

در ربوبيـت والوهيـت وتوحيـدش    ميان اين چنين پروردگاري وميان مخلوقـاتش        
ود چنين چيزي را براي  محال است كه خ واستبه او  وسو ظن ، ناداني توهين و

  .يع كندرنش تشابندگ
را  او شود كه عابد كسي است كه خداونـد را بـزرگ شـمرده و              ميروشن   لذا

زيـرا فقـط خداونـد اسـت كـه           .يگانه اله بداند ودر درگاهش خاضع وذليل باشد       
 وازبزرگترين  . واين حق خالصانه براي اوست     ،مستحق نهايت تعظيم وجالل است    

 . وبراي او شريك قائـل شـوي       . غير او ادا كني    راياين است كه حقش را ب      ظلمها
ود بنده و تحـت فرمـان   مخصوصا اگر كسي را با او شريك گرداني كه آن كس خ       

��4m ��8, ��4� � :فرمايد ميه خداوند   ك چنان .خدا قرار دارد  � �' i`' ��� o©� � �+ �� � �� +� �� � ) � � �
 ��74� y �����4¨ t
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 ,p� � �� � �� � *� � � بـراى شـما از     ] خداونـد [()28روم  ( ��
ايم شـريكانى از بردگانتـان    خودتان مثلى زده است آيا در آنچه به شما روزى داده     

مساوى باشيد و همان طور كه شـما از يكـديگر بـيم        ] مال با هم  [داريد كه در آن     
انديـشند    خود را براى مردمى كه مى      داريد از آنها بيم داشته باشيد اين گونه آيات        

  ))28(كنيم  به تفصيل بيان مى
 هايتـان را در رزق وامـوال خـود   ه يعني اگر خود شما دوست نداريد كـه بنـد         

دانيد كه بندگان مرا در چيزي كه كه همـان الوهيـت             ميشريك كنيد چگونه جايز     
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 است وفقط شايسته من است با من شـريك گردانيـد درحـالي كـه كـسي ديگـر                  
آنچنان   پس هركه چنين بپندارد    .شايستگي آن را ندارد وبراي غير من جايز نيست        

را ندانسته وعظمت مرا نشناخته ومرا بـه يگـانگي نگرفتـه            مكه شايسته است قدر     

���Q4  �:فرمايد مي چنانكه خداوند    .است �: �4� 
�&b7E�� ,`' o© ��5�
 �\� ��� � � � �� �+ � (+ � � +� � �� � � � � J �
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 ��3 �� � � �[ 4� o�1Q4�
 ��.984� �:� �4� 
�4&b7?
 �4�� �41�1� 
�"9� �� + ) �� � � � �� � � � � � � � � ) �J �� � � � � �� � � � �
o�9�R
� >����
 §&f �5' d�Q"578�� � � � � �� � +�� � � �� � � �� �  ما َقدروا اللَّـه حـقَّ َقـدرِهِ إِنَّ اللَّـه            )73حج(�

ى زده شد پس بدان گوش فرا دهيد كسانى را          اى مردم مثل  (�) 74حج(َلقَوِي عزِيزٌ 
آن ] آفريدن[آفرينند هر چند براى  مگسى نمى] حتى[خوانيد هرگز  كه جز خدا مى   

توانند آن را بـازپس گيرنـد    اجتماع كنند و اگر آن مگس چيزى از آنان بربايد نمى          
قـدر خـدا را چنانكـه در خـور اوسـت            ) 73(طالب و مطلـوب هـر دو ناتواننـد          

  ))74(ناپذير است  خداست كه نيرومند شكست   در حقيقتنشناختند
  همراه با خداونـد خداوند را ندانسته كسي كه   پس آنچنانكه شايسته است قدر    

تواننـد   مـي گيرد كه ضعيف ترين حشره را كه مگس اسـت ن           ميشريك   كساني را 
 .آن چيـز از او ناتواننـد        چيزي را ازآنان بربايـد از گـرفتن        يخلق كنند واگر مگس   


��T :فرمايد ميچنانكه خداوند    
�0<� �'�� �� � � c�4� �7�4.� �4& � h0�
� d0<4� ¦4n � � �� � � ) � �� �� � �� �� � � � � +
��e� S$ k�&�� ���^.E �5 b 1 r����' r
�S8�
� F'� "�
� � � ( �� � � � � + � + � �+ � � � � � � � �� �� � � � � �� � و خـدا را    (�)67زمـر (�

 آنكـه روز قيامـت زمـين يكـسره در           اند و حال   آنچنان كه بايد به بزرگى نشناخته     
 پيچيده به دست اوست او منزه است و برتـر  بهماوست و آسمانها  ] قدرت[قبضه  

  ))67(گردانند  شريك مى] با وى[است از آنچه 
چنانكه شايسته است ندانسته اند كه       تي قدر خداوند تواناي مقتدر را     پس براس 

 وهمچنين كساني هم    .ه اند موجودات ضعيف وناتوان وعاجز را با او شريك گرفت        
 قدر خداوند   ،كتابي نازل نفرموده   پندارند كه خداوند پيامبري را نفرستاده و       ميكه  

دهنـد كـه     مـي  زيرا چيـزي را بـه او نـسبت           .دانند ميراآنچنان كه شايسته است ن    
هـدف از    دانند و  ميرا نسبت به مخلوقات خود بي تفاوت         او نيست و  ته او سشاي
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  .دانند ميق را باطل و عبث خلق اين همه مخلو
آنچنان كه شايسته اوسـت ندانـسته انـد كـساني كـه              را همچنين قدر خداوند  

علو او  اختيار و اراده و و سمع و بصر و كنند ميرا نفي  و صفات او  ء  حقايق اسما 
 و يـا مـشيت و      كننـد  مـي  نفي   راهركه بخواهد    با تكلم او  كالم و  برمخلوقاتش و 
 شـبيهان بـه     خداوند از آنچـه     و .دانند مياراده او ن   شيت و تحت م  اراده بندگان را  

  .واالتر است گويند باالتر و مي مجوس
ـ   خداوند :گويند ميهمچنين قدر خداوند را ندانسته اند كساني كه          ان رابـه   سان

كـه انـسان را بـه آن مجبـور كـرده اسـت وقـدرت                 دهد ميخاطر چيزي عقوبت    
 شـود  مي صادر   خداافعال از    و  وهمه كارها  !!.وتاثيري براي انسان قرار نداده است     

حالي كه   در .دهد مين وادارشان كرده عقوبت     آبه سبب چيزي كه به       بندگان را  و
سروري بنده اش را به كـاري وادارد     و فطرت مشخص است كه اگرآقا     عقل و  در

 عقوبت دهـد كـاري زشـت و        و را سرزنش كند    او  كار وسپس به خاطر انجام آن    
 احكـم الحـاكمين و     و  چگونه عادلترين عـادل هـا      س پ .ده است ناپسند متكب ش  

دخـالتي در انجـام آن       ارحم الراحمين بنده اش را به خاطر چيزي كـه توانـايي و            
  ؟! ابد دهد آن هم تا مي عقوبت ،نداشته

 وسخن اينـان از ديگـري نيـز         ،خداوند بسيار باالتر و واالتر است از اين پندار        
دو خداونـد را آنچنانكـه شايـسته         به راستي هـر    و و ناپسند تر است    شرورانه تر 

  .است نشناخته اند
 را از  شناسـند كـساني كـه او       مـي را چنان كه شايـسته اوسـت ن        همچنين خدا 

را  دهند و بلكه او    ميهر جايي قرار     را در  او دارند و  ميدور ن  كثافات و پليدي ها   
  .دارند مياز عرشش كه بايد برآن استواء يابد مصون 

 � �'� � x��p4�
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� �44&���� � � � ( � � � � �� � � � �� +� � � � * + � � � � �� �( �� �� �� �

0�.��   لندى يكـسره از آن خداسـت      خواهـد سـرب    هر كس سربلندى مى   ()10فاطر(���
بخـشد و    رود و كار شايـسته بـه آن رفعـت مـى            سخنان پاكيزه به سوى او باال مى      
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خواهنـد داشـت و       كننـد عـذابى سـخت      كسانى كه با حيله و مكر كارهاى بد مى        
  ))10(گردد  نيرنگشان خود تباه مى

  و نزدش نزول كـرده    روند واز  ميدرحالي كه فرشته هاوجبرئيل به سويش باال        

d0 ��§  �:آيند ميپايين <"' �� c�� I � �: ��&� �] h0�
 k: tS8�
 �' �'�
 �1<�� � � �� � � � � � *� � � � � + � + � � � �� � �� �� � ��  � � �� � �� ��

��<&� �� F5E� J � �� + *  كنـد آنگـاه     را از آسمان به زمـين اداره مـى        ] جهان[كار  ()5سجده(��
ــزارش آن[ ــ ] نتيجــه و گ ــدارش آن چن ــه مق ــما در روزى ك ــه ش ــان[ان ك ] آدمي

  ))5(رود  شماريد هزار سال است به سوى او باال مى برمى
را در مكانهـايي قـرار       او و خواننـد  مـي ز تخت پادشاهي اش دور      سپس اورا ا  

  .كنند ميآن مكان ها دوري  قرارگرفتن در دهند كه انسان وحتي حيوانات از مي
 او زن و فرزند قـرار       وخداوند را چنانكه شايسته است نشناخته كسي كه براي        

قدر خدا را چنان كـه      و   ؛پندارد كه در مخلوقاتش حلول كرده است       مي دهد يا  مي
گويد خداوند ممكـن اسـت اوليـايش را كـه           ميشايسته اوست نشناخته كسي كه      

حتي كوچكترين گناهي نكرده اند عذاب دهد و وارد جهنم گرداند و يا دشمنانش 
  .اند پاداش داده و وارد بهشت گرداندرا كه حتي به او ايمان نياورده 

در حالي كه خداوند در كتابش اين امر را مردود دانسته و انكار فرموده اسـت                
 چنانكـه فرمـوده     .و آنرا بدترين داوري هـا در مـورد خـود معرفـي كـرده اسـت                
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� + � �� � �� +� � �� �� � �� � آسمان و زمين و آنچه را كه ميان ايـن          (�)28ص(�
پوشـى   و حـق [ديم اين گمان كسانى است كه كـافر شـده           دو است به باطل نيافري    

كسانى را كـه  ] مگر[يا ) 27(اند  اند پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده     ]كرده
گـردانيم يـا     اند چون مفـسدان در زمـين مـى         ه و كارهاى شايسته كرده    ايمان آورد 

))28(دهيم  پرهيزگاران را چون پليدكاران قرار مى
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اند كه آنـان را ماننـد        اند پنداشته  آيا كسانى كه مرتكب كارهاى بد شده      ()22جاثيه(

] بـه طـورى كـه     [اند   دهيم كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده        كسانى قرار مى  
و خدا آسمانها و    ) 21(كنند   زندگى آنها و مرگشان يكسان باشد چه بد داورى مى         

آنچـه بـه دسـت آورده       ] موجـب [ به حق آفريده است و تا هر كسى بـه            زمين را 
  ))22(پاداش يابد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت 

ــي و   ــد م P'�6R�44 ���: فرماي Pb9844R
 ,44&65�� �� � �� � � ��� ��� �� � �j�449�¼Ãz §44  �44�� �44' � � � �� � �
��b�³� � � � ) 35( خـواهيم داد     پس آيا فرمانبرداران را چون بدكاران قـرار       ( �)36قلم(�

 ))36 (؟كنيد  چگونه داورى مى ؟شما را چه شده
پنـدارد خداونـد مـرده را زنـده      مـي همچنين قـدر خداونـد را ندانـسته آنكـه          

گرداند و مـردم را در روزي        ميگرداند و كساني كه در قبرها هستند را زنده ن          مين
ند تا حق ظـالم    ك ميكه نيكوكار را جزاي نيك و گناهكار را جزاي بد دهد جمع ن            

 و همچنين قدر خداوند را چنانكه شايسته اوست ندانسته انـد             را از مظلوم بگيرد   
شوند و حقش را ضايع      ميآورند و نهيش را مرتكب       ميكساني كه امرش را بجا ن     

 و طاعـت مخلـوق      .كنند و قلبشان از ياد او غافـل اسـت          ميگردانند و يادش ن    مي
  .برايشان از طاعت خالق مهمتر است

 كساني كه نگريستن خداوند بر خودشان و اطالع وي از احوالشان را          طورهمين
پندارند در حالي كه در قبضه قـدرت او قـرار دارنـد و پيشانيـشان در                  ميكوچك  

 نگريستن مخلوق و اطالع مخلوق از خود را بزرگ          ،دست اوست و در عين حال     
ـ و از خدا ترسي ندار    د  نترس ميو از مردم    كنند   مينسته و از آن شرم و حيا        دا د و  ن

ند و هنگام برخورد بـا خداونـد      نك ميبا مردم با تواني بيشتر از توان خود برخورد          
د بـا جـديت و   نـ د و اگر كاري را براي مخلوقي انجام دهنكن ميكوتاهي و سستي  

د  و  وقتي حق خـدا        نده ميد و آنرا بر مصالح خود ترجيح        نپرداز ميتالش به آن    
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د كه اگر براي مخلوقي مانند خودش هم بـود از او       نكن ميري ادا   ند طو نك ميرا ادا   
   .شد ميراضي ن

 كسي كه بين او و دشمنش ،آيا قدر خداوند را چنان كه شايسته اوست شناخته
شـود هماننـد تعظـيم و        ميدر حق هايي كه فقط مختص خداست مشاركت قائل          

  اطاعت و خضوع و بيم و اميد ؟
 تـوهين  ز خداوند هم به او شريك گرفته شود بـا و اگر نزديكترين مخلوق نزد  

شود چه رسد بـه اينكـه مبغـوض تـرين شـخص و               ميبه خدا و شرك محسوب      
   . برايش شريك قرار داده شود،بزرگترين دشمنش

براستي كسي كه غير خدا را عبادت كند در واقع كسي جز شـيطان را عبـادت                 
��v �$ �:فرمايد مينكرده است چنانكه خداوند      � �� � 
�<4.&� � �� c3X A451 �4� �� 4�: <4�� � �� � � �+ � � � � �� � � � �

P.' �<$ ��� ��: ��� g�
( � J � �| � �� � + +� � � اى ()61يس(� وأَنْ اعبدونِي هذَا صِرَاطٌ مسَتِقيم     )60يس(�
فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد زيـرا وى دشـمن                 

))61(را بپرستيد اين است راه راست و اينكه م) 60(آشكار شماست 
 در واقـع    ،كننـد  مـي پنداشتند كه فرشـتگان را عبـادت         ميكه مشركين   هنگامي  
4�me4¸ c� � &�4 [4� � :فرمايد مي چنانكه خداوند   . شيطان بود  يعبادتشان برا ��+ � � �� �) � � �� � � � �

 ��<.&� 
��� ���: t�-m� F�wib9� K�"�� �� � �� � �� � + � �� �� � � � � �� � � �Y4 �� �45 '�4 ) 40باس(�� C��^.4E 
����� �� �J �� � �� � � � �
��5'-' �Z �m�`� �O
 ��<.&� 
��� ,1 ���3� � � �� �� �J � �� � � + � � � �� � � � � � روزى را كـه    ] ياد كن [() 41سبا(�َ�

فرمايد آيا اينها بودند كه شـما را   كند آنگاه به فرشتگان مى همه آنان را محشور مى   
 بلكـه جنيـان را      ،زهى تو سرپرست ما تويى نه آنها      گويند من  مى) 40(پرستيدند   مى
  ))41(پرستيدند بيشترشان به آنها اعتقاد داشتند  مى

نمايانـد كـه    مـي كند و به او چنان  ميپس شيطان مشرك را به عبادتش دعوت       
كند و همچنـين كـساني كـه خورشـيد و مـاه و سـتارگان را                  ميفرشته را عبادت    

كنند و آنهـا   ميروحانيت اين ستارگان را عبادت    برند كه    ميكنند گمان    ميعبادت  
 و بـه  .كننـد  مـي دهند و نيازشان را برطرف  ميهستند كه مشركان را مخاطب قرار     
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 و كـافران    گيـرد  ميجلو آن قرار    كند شيطان    ميهمين دليل و قتي خورشيد طلوع       
گيرد و   ميكنند و در واقع سجده شان براي شيطان صورت           ميبر خورشيد سجده    

و همچنـين كـساني كـه مـسيح و مـادرش را عبـادت                نين در هنگام غروب   همچ
كنند و همه اينها  ميكنند و شيطان را عبادت  ميكنند در واقع آن دو را عبادت ن    مي

��4 � :گيرد كه  ميتحت اين آيه قرار     : ��� g�
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آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرسـتيد زيـرا وى دشـمن آشـكار       
  ))61(و اينكه مرا بپرستيد اين است راه راست ) 60(شماست 

 عبـادتش بـراي شـيطان       كنـد مگـر اينكـه      ميهيچ انساني غير خدا را عبادت ن      
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� 9$( ] فرمايـد  و مى[آورد   روزى را كه همه آنان را گرد مى       ] ياد كن [( �)128انعـام (�
فراوان يافتيـد  ]  .يعني در اغوا كردن و گمراه نمودنشان [اى گروه جنيان از آدميان      

گويند پروردگارا برخى از ما از برخى ديگـر          انسان مى ] نوع[خواهان آنها از    و هوا 
فرمايـد   مـى ] خـدا [بهره بردارى كرد و به پايانى كه براى ما معين كردى رسـيديم    

كـه  [جايگاه شما آتش است در آن ماندگار خواهيد بود مگر آنچه را خدا بخواهد   
    ))128(آرى پروردگار تو حكيم داناست ] خود تخفيف دهد
بود به اينكه چرا شرك بزرگترين گناه كبيـره اسـت ؟ و             ظريف   اين اشاره اي    

بخشد و آنرا موجب ورود ابدي در آتـش قـرار            ميچرا خداوند بدون توجه آنرا ن     
  .داده است ؟ و محال است خداوند عبادت غير خود را براي بندگانش تشريع كند

  

  شرك و كبر با عبادت خدوند منافات دارند

كه شرك بزرگتـرين گنـاهي اسـت كـه بـا هـدفي كـه  خداونـد           هنگامي  س  پ
مخلوقات را براي آن خلق كرده است منافات دارد پس نزد خدا بزرگتـرين گنـاه                
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 همانا خداونـد مخلوقـات را    و كبر و دنباله هاي آن نيز چنين هستند،         .كبيره است 
 باشـد و اطاعـت   خلق كرده است و كتابها را نازل فرموده كه عبادت فقط براي او          

از او صورت گيرد و شرك و كبر بـا ايـن هـدف در تـضادند و بـه همـين دليـل                        
خداوند بهشت را بر اهل شرك و كبر حرام فرموده و كسي را كه ذره اي كبـر در                   

   .كند ميقلبش داشته باشد وارد بهشت ن
  

  سخن گفتن از جانب خدا بدون داشتن علم در مورد اسماء و صفات و افعال او

ن چيزي از جانب خدا بدون علم در اسماء و صفاتش و وصـف كـردن او     گفت
بر خالف آنچه خود را بدان وصف نموده و رسـولش او را وصـف كـرده اسـت                   
مخالف حكمت خداوندي است كه خلق و امر را در اختيار دارد و جـسارت  در                 
ربوبيت و خصوصيات خداوند است و اگر آگاهانه و از روي علم از سوي كـسي        

  .ت گيرد عنادي است كه از شرك بزرگتر و بدتر استصور
كند از كسي كـه راه تعطيـل را در           ميزيرا مشركي كه به صفات خداوند اقرار        

 زيرا كسي كـه بـه   .كند بهتر است ميپيش گرفته و صفات كمال  خداوند را انكار        
 گيـرد  ميكند ولي در بعضي امور كسي را با او شريك           ميپادشاهي پادشاهي اقرار    

  .كند بهتر است مياز كسي كه صفت پادشاهي پادشاه را تماما انكار 
 دردي است كه درماني براي آن وجود ندارد و لـذا از    ،در تعطيل كردن صفات   

 امام و رهبر تعطيل گران كه فرعون است نقل شده كه به انكار اين سـخن موسـي    
 :و گفـت ا . دارد پروردگار من بر آسـمانها قـرار  : برخاست كه فرمود   »عليه السالم «
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آسمانها ] دستيابى به [راههاى  ) 36(كوشكى بلند بساز شايد من به آن راهها برسم          
پنـدارم و   تا از خداى موسى اطالع حاصل كنم و من او را سخت دروغپـرداز مـى       

بازماند و نيرنگ   ] راست[رش آراسته شد و از راه       اين گونه براى فرعون زشتى كا     
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))37(فرعون جز به تباهى نينجاميد 
شيخ ابوالحسن اشعري در كتابهايش در رد تعطيل كنندگان به اين آيـه اشـاره               

پس سخن گفتن از جانب خداوند بدون علم بـا شـرك همـراه و مـتالزم              .كند مي
يزي است كه خداونـد      جهل به صفات خداوند و تكذيب چ       ،است و چون بدعت   

شود و نـزد شـيطان    مي لذا از بزرگترين گناهان شمرده ،خود از آن خبر داده است     
 :چنانكـه بعـضي از سـلف گفتـه انـد     از گناهان كبيره نيز دوست داشتني تر است       

صـورت   زيـرا از گنـاه توبـه    بدعت نزد شيطان از گناه دوست داشتني تر اسـت     «
   ».گيرد ميگيرد ولي از بدعت توبه صورت ن مي

انسانها را با گناه به هالكت انداختم و آنها مـرا بـا توبـه و                ( :ابليس گفته است  
نـشان  وقتـي چنـين ديـدم هـوي و هـوس را ميا             ،الاله االاهللا به هالكت انداختنـد     

كردنـد عمـل    مـي نمودند چون گمان  ميكردند و توبه ن ميگسترش دادم پس گناه     
  ).دهند مينيكي انجام 

 رساند و لي مبتدع به خود و ديگران        ميگناهكار به خود ضرر     معلوم است كه    
و فتنه و بالي مبتدع متوجه اصل دين است ولي فتنه گناهكار متوجـه شـهوت و                 

  .اميال اوست
دارد ولـي گناهكـار      مـي مبتدع بر صراط مستقيم نشسته و ديگران را از آن باز            

كند و گنـه كـار       ميو مبتدع به صفات و كمال خداوند دست درازي           چنين نيست 
   .چنين نيست

گويد در حالي كه     ميايستد و خالفش را      ميمبتدع در مقابل آنچه پيامبر آورده       
 ولـي گنـاه كـار بـه         مي بندد و مبتدع راه آخرت را بر مردم         گناهكار چنين نيست  

 . كند است]به سوي آخرت[سبب گناه حركتش
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  گناهان كبيره بعد از شرك:   هشتمفصل
  

  .م نزد خداوند از بزرگترين گناهان كبيره استظل

 شده انـد  كه ظلم و ستمگري با عدلي كه آسمانها و زمين  بدان بر پا               هنگامي   
 درود و سالم خداوند بر آنهـا        – خداوند پيامبرانش    - در حاليكه  -در تضاد است    

 پـس   ، را فرستاده و كتابهايش را نازل فرموده تا مردم عدالت را به پا دارنـد               –باد  
رود و درجه و انـدازه اش    ميظلم از بزرگترين گناهان كبيره نزد خداوند به شمار          

باشـد و اينكـه انـسان فرزنـدي را كـه طفلـي        مـي در بزرگي به اندازه ي فسادش    
 در حالي كه خداوند سبحان قلبهـا را بـر   –كوچك و بي گناه است به قتل رساند         

باالخص پـدر و مـادر را در        و  محبت و رحمت و عطوفت بر او خلق كرده است           
 پس اينكه او را بكشد از ترس اينكه در طعـام            ،اين مورد برتري آشكار داده است     

 از زشـت تـرين و سـخت تـرين ظلـم             –و نوشيدني و مالش با او شريك شـود          
 قتـل   والـديني كـه سـبب وجـود شـخص شـده انـد و               قتـل  و همچنـين     .هاست

ـ      .چنـين اسـت    نيزخويشاوندانش   ر حـسب زشـتي قتـل و    و درجـه هـاي قتـل ب
 و نه كشتن    ،مقتول[به قتل رسانده است در زنده نگه داشتن         او شايستگي كسي كه  

تفاوت دارد و به همين دليل معذب ترين مردم در روز قيامت كسي است كـه                ] او
 او كسي است كه امام يـا        بعد از و   پيامبري را كشته و يا پيامبري او را كشته است         

نمايـد و در     مـي كند و به سوي خدا دعوت        ميدالت امر   را كه مردم را به ع      ميعال
   .كشد مي  ،دينشان آنها را نصيحت ميكند

همـراه بـا   كشد آتش ابـدي   ميخداوند عقوبت كسي كه عمدا انسان مومني را     
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   .قرار داده استغضب خداوند جبار و لعنت او و آماده شدن عذابي بزرگ برايش 
اگر مانعي   ،شود مي ]ه عنوان قصاص  ب [و اين باعث كشتن عمدي انسان مومن      

   .در برابرش ممانعت نكند
 از تنفيـذ و     ،خالفي در اين نيست كه اسالم آوردن از روي اختيار بعد از قتـل             

 قتـل از    ارتكـاب   آيا توبه ي انـسان مـسلمان بعـد از          اما .شود مياجراي قتل مانع    
  كند ؟  ميعقوبتش ممانعت 

رد است كه هر دو قول از امام احمد         از سلف و خلف دو قول در اين مورد وا         
 به نظر   ،شود ميگويند توبه از اجراي عقوبت مانع ن       مي كساني كه    .روايت شده اند  

شـود و او     مين  وجود دارد كه در دنيا به او ادا        – مقتول   –آنها حقي براي شخص     
   .بي عدالتي از دنيا رفته است پس بايد در آخرت حقش ادا بشودمظلوميت و با 

كند فقـط بـه خـاطر حقـي اسـت كـه              مي و آنچه كه وارث دريافت       :ندگفته ا 
امـا مقتـول از آنچـه        ،خداوند او را در گرفتن يا گذشت از آن مخير نموده اسـت            

برد؟ و با دريافت وارثش كدام بي عدالتي و          ميكند چه سودي     ميوارثش دريافت   
  شود ؟  ميستم كه به او رسيده است برايش حاصل جبران 

 حق مقتول با دريافـت وارث   كه :اله است  ترين دو قول در اين مس      اين درست 
   .شافعي و غير آنها آمده استامام  از پيروان امام احمد و  قولدو  و اين.شود ميساقط ن

گروهي ديگر نظر دارند كه با توبه و دريافـت حـق از جانـب وارث عقوبـت                  
 مرتكـب  ]قاتـل [اهي كه كند و گن ميشود زيرا توبه ما قبل خود را نابود       ميساقط  

 اگر توبـه اثـر كفـر و سـحر را     : گفته اند. حدش بر او اقامه شده است   ،شده است 
توانـد اثـر    مي پس چگونه ن   ،كند در حالي كه گناهشان از قتل بيشتر است         مينابود  

قتل را نابود كند؟ در حالي كه خداوند توبه ي كافراني را كه اولياي خدا را به قتل 
و كساني كه فته است و آنها را از بهترين بندگانش قرار داده است رسانده اند پذير  

اوليا يش را به آتش كشيده اند و در دينشان دچار فتنه نمـوده انـد بـه توبـه فـرا                      
84�� �� :خوانده است چنانكه فرموده است    ��� U4$ 
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 از لطف و مرحمت خـدا مـأيوس و نااميـد         !ايد  روي هم كرده    كه در معاصي زياده   
  ).آمرزد  قطعاً خداوند همه گناهان را مي.نگرديد

ست رتكب كفر شده ا   كسي است كه توبه كند در حالي كه م        پس اين در مورد     
  پس حال كسي كه گناه كمتري مرتكب شده است چگونه است ؟ 

كند و بعد از توبه بـر آن گناهـان           مي و چگونه بنده از گناهانش توبه        :گفته اند 
   . اين امر در شريعت خداوند واضح و آشكار استابطالشود ؟ پس  ميعقوبت 
ـ               :گفته اند نيز   سليم  كه توبه ي اين گناهكار بدين صورت است كـه خـود را ت

نموده است و چون تسليم شدنش براي مقتول ممكن نيست پس شارع ولي او را               
و تسليم شدن او براي وارث و براي مقتـول را در تـسليم    دهد ميبه جاي او قرار  

كردن و اداي مالي قرار داده است كه بايد به وارث پرداخت شود و اين به معناي                 
  .تسليم شدن در مقابل موروث است

 و  حقـي بـراي خداونـد      :درقتل سه حـق وجـوددارد      :در اين مسئله  اما تحقيق   
به ولـي    را  اگرقاتل ازروي اختيارخود   .حقي براي ولي مقتول    حقي براي مقتول و   

در دل   را تسليم كند درحالي كه ازآنچه كه انجام داده پشيمان است وتـرس خـدا             
 ]ديه[داخت توبه وحق ولي با پر  حق خداوند با  ، كامل نموده است    ي توبه دارد و 

ماند كه خداوند آن حق      ميحق مقتول باقي     و شود ميگذشت ساقط    يا توافق و  يا
ميانشان صلح برقرار    كند و  ميروز قيامت ازطرف بنده توبه كار نيكوكار ادا          را در 

  .را ]قاتل[كند ونه توبه  ميرا ضايع ]مقتول[نه حق  نمايد و مي
  

 توبه كردن درمورد حق مالي

 كـه در   اگرحقـي را   : عده اي گفته اند كه     ،مال اختالف وارد است   مساله   در اما
نيست  او  ادا كند درآخرت گناهي بر     ]صاحب حق [او وارد است به وارث       مال بر 

  .آن مبرا شده است از دنيا چنانكه در
بلكه حق كـسي كـه بـه اوظلـم شـده اسـت               ]چنين نيست [ :عده اي گفته اند   

 ،ريافـت حـق توسـط وارثـانش       تاروزقيامت بـردوش اوسـت وصـاحب حـق باد         
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ازسود بردن شـخص     شخص ظالم  زيرا   ، جبران نشده است   ،وارد شده  او بر ميست
مظلوم ازآن مال درطول زندگيش مانع شده است وآن شخص مرده ونفعي ازمـال              

 درآن به حق خود نرسـيده       ]شخص مظلوم [است كه    مينبرده است واين ظل    خود
بـراين قـرار     را وبنا؛  ازخود او هستند   غيركنند   مياست وكساني كه ازمال استفاده      

داده اند كه اگرمال ازكسي به كسي ديگرانتقال داده شود ووارثان متعدد شدند حق   
 چون اين حقي است كه براو واجب است به تمام آنها ادا كند          ،شامل همگي است  

  .باشد ميدرصورتي كه وارث باشند واين قول جماعتي ازپيروان مالك واحمد 
 اگـر :  بين اين دودسته داوري نمـوده اسـت وگفتـه اسـت    -حمه اهللا  شيخ مار 

تا اينكـه   دريافت نكند شخص موروث توانايي دريافت مالش راداشته باشد اماآنرا 
نيـز چنـين     دنيـا  باشد چنانكـه در    ميبميرد آنگاه طلب حق درآخرت براي وارث        

لش را لـم وسـتم توانـايي درخواسـت وطلـب مـا         ظاگرموروث به دليل     اما .است
  .نداشته باشد پس طلب حق درآخرت براي اوست

 نتواندآنرا پس بگيرد ماننـد  و پس اگرموروث مالي رابه ظلم ازدست داده باشد  
طعـام و    يـا  آتـش زده باشـد و      خانـه اش را    وراكـشته باشـديا   ااينكه كسي بنـده     

 پس امثال اينها ازموروث تلف شده است نه از        ... .خورده باشد و   نوشيدني اش را  
  .]يعني موروث[حق مطالبه آن براي كسي است كه ازملك او تلف شده است  و.ارثو

پس  مرگ باقي بماند از مسكني باشدكه بعد  اگرمال زمين يا   :شود ميپس گفته   
زمـان آنرابـه وارث      هـر  ملك وارث است وواجب است شخص غصب كننده در        

خواهـد داشـت    خداونـد  نـزد  اگرعين مال رابه او ندهد حق مطالبه آن را     و بدهد
  .چنانكه حق مطالبه آنرادردنيا دارد

هـم وارث   [ دو  هر :خالصي ازاين سوال ممكن نيست مگراينكه گفته شود كه        
 حق مطالبه رادارند چنانكه اگرمال مـال مـشتركي متعلـق بـه چنـد             ]وهم موروث 

  .مطالبه نمايد را حق خود تواند مينفرغصب شود هركدام ازآنها 
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  لناه قات مفسده قتل وگ

�'�4  �:فرمايـد  مـي   در مورد آن    چنين مفسده اي دارد خداوند     ،كه قتل هنگامي   �
 S�D�� h0�
 I 3�8� �� ��� _N1 �8�� ,7� �' ��� , w
�: A51 U$ �5.7 C�� ,?�� �+ � � � � +� � ��  �� � � � �� ��  � � �� � � � � �� � �� �� ) �� � �� � � �� � �

S�D�� �m� n� �'� �& � ��5�
 ,7�� + �� � � � � � �� �� ) �� � + �� �& � ��5�
 � n� ) � � � �+ � به همين جهت بر ) (32مائده(��
 هركس انساني را بـدون    ) چرا كه  .متجاوز كشته شود  (اسرائيل مقرّر داشتيم كه       بني

 چنان است كه گوئي همه انـسانها را كـشته         ، يا فساد در زمين بكشد     ،ارتكاب قتل 
ي همه مـردم   چنان است كه گوئ  ، و هركس انساني را از مرگ رهائي بخشد        ،است

  )را زنده كرده است
معلوم است كه   :  آيه دچارمشكل شده اند وگفته اند      نبسياري ازمردم درفهم اي   

 ،اسـت  كشته بيشتر راكشته است ازگناه كسي كه يك نفر را     نفر گناه كسي كه صد   
 برند تشبيه دراين آيه مربوط به مقدار گنـاه و          مياين بدين خاطراست كه گمان       و

 چيزي به   نارد وتشبيه كرد  داللت ند  اين    آيه بر   لفظ رحالي كه عقوبت آن است ود   
  .گيرد مين  درتمام خصوصيات واحكام آن رادربر]شباهت[چيزي ديگر


 :� ��m�^4f �� F g4$  : فرمايد ميهمانا خداوند   �4`.9� v �4���� c�4� ��D4� � � � � � � � +� � ) �+ � � � � � � � �� + � � � � � �� 
كننـد    چنين احساس مـي   (بينند  تاخيز را مي  روزي كه آنان برپائي رس    )(46نازعات  ( 

انـد و بـسر       گوئي جز شامگاهي يا چاشتگاهي از آن درنـگ نكـرده          ) كه در جهان  
  ).اند نبرده

 :� F$�44E '�44 � :فرمايــد مــيايــضا   �44`.9� v ��<44$�� �44' ���44� c�44� ��D44* � � � � � � � � � �) �� � � � � ++ � � � � � �� ��
0�� � كنند كـه بديـشان وعـده     مشاهده مي روزي كه ايشان چيزي را      ) (35احقاف(�+

  ).اند  انگار كه آنان مدتي از يك روز در دنيا مانده،شد داده مي
  .ده استودنيا فقط اين مقدارب در كه ماندن آنها رساند مياين آيات ن
 الليـل  نـصف  قام فكأنما جماعة فى العشاء صلى من( :فرمايد مي�رسول خدا 

١)كلـه  لليـل ا قـام  فكأنما جماعة فى الفجر صلى ومن
بـا   را عـشا  هـركس نمـاز   ( 
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ايستاده باشد وهـركس   جماعت بخواند مانند اين است كه نصفي ازشب رابه نماز      
نمازصبح رابه جماعت بخواند مانند اين است كه تمام شـب رابـه نمـاز ايـستاده                 

لفـظ ديگـري     چنانكـه بـا    ،جماعت بخواند  با را نمازصبح وعشا  يعني اگر  .)باشد
 .آمده است

 صـام  مـن  (:فرمايـد  مـي  كـه  �اين قول رسول خداسـت   اين نيز  از واضح تر 
هركس رمـضان راروزه بگيـرد      ( ١)الدهر صام فكأنما شوال من ستا وأتبعه رمضان

اين است كه تمام سـال       مانند وشش روز ازماه شوال را نيزبه دنبال آن روزه باشد         
 فكأنمـا  أحـد  اهللا هو قل قرأ من(:فرمايد مياين قول كه  نيز  و) .راروزه گرفته باشد  

را بخواند مانند ايـن اسـت كـه         »قل هواهللا احد  « هركس سوره   ( ٢)القرآن ثلث قرأ
  .)يك سوم قرآن راخوانده باشد

 ثـواب كـسي كـه       بـا معلوم است كه ثواب كسي كه اين اعمال را انجام دهـد             
ميـزان ثـواب     اگر  و برابري نمي كند  دهد   ميانجام   اعمالي كه به آنها شبيه شده را      

بـه جماعـت بخوانـد درنمازشـب      وصبح را بود براي كسي كه نمازعشا  ها برابر آن
  .بود ميغيرازخستگي نفعي ن

رسـولش داده    و ازفهم كالم خدا    كس چيزي بافضيلت تر     هيچ ايمان به  از بعد
  .كند ميعطا  نشده است واين فضلي است كه خداوند به هركس كه بخواهد

   در چيست ؟ ] در آيه[مردم اقاتل تمامتشبيه قاتل يك نفر ب وجه اگرگفته شود
  :شود درچند چيز ميگفته 

مخالفـت   امـر او   وبـا  باشد ميرسولش   و  هردوي آنها نافرمان خدا    :يكي اينكه 
به همراه دارنـد وشايـسته       را كرده اند ودرمعرض عقوبت او قرار دارند وخشم او        

 وامـا   .ه است ماندگاري ابدي درجهنم هستند وعذاب دردناكي برايشان آماده گشت        
را  مياب است وگناه كسي كه پيامبر ياامام عادل يـا عـال      ذتفاوت آنها در دركات ع    
رساند مانند گناه كسي نيست كه كـسي      ميكند به قتل     ميكه مردم را به عدالت امر     
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  . دانند ميرساند كه كسي ازمردم اورا نيك ن ميرا به قتل 
  .ه شوند هردو شايستگي دارند كه خونشان ريخت:دوم اينكه
هردو در جرات به اقدام در ريختن خون حرام برابرند وكـسي كـه              :سوم اينكه 

 به كشتن هرتعـداد     ،در زمين وگرفتن مالش بكشد     يك نفررا به ناحق وبراي فساد     
  .كه امكانش راداشته باشد نيز جرات خواهد داشت

وظـالم وعـصيانگر ناميـده       كه اوبا كشتن يك نفر قاتل وفاسـق          اين روست  از
 اين روستاز  و .شود ميشود همانطور كه با كشتن تمام مردم هم همان ناميده    مي

مومنان در محبـت و تـرحم و رابطـه شـان بـا              (:خداوند چنين قرار داده است كه     
يكديگر مانند يك جسم هستند كه اگر عضوي از آن به درد آيد بقيه ي اعضا نيز                 

قاتل عضوي از اين جسم را       اگر   و١).كنند ميبا تب و شب بيداري با او همدردي         
از بين ببرد مانند اين است كه تمام جسم را از بين برده باشد و تمام اعضا به درد                   

آيند و هر كه مومني را اذيت كند مانند اين است كه تمام مومنان را اذيت كرده       مي
و اذيت همه ي مومنين اذيت تمام مردم را به دنبـال دارد زيـرا خداونـد بـه        باشد

مناني كه ميان مردم هستند عذاب را از آنها دفع ميكند و اذيت پناه دهنده  خاطر مو 
   .اذيت پناه شونده را به دنبال دارد

 ابن على كان الا حق بغير ظلما النفس التقتل:( فرموده است كه   � رسول خدا 
هـيچ نفـسي از روي ظلـم كـشته          ( ٢)القتـل  سن من أول ألنه منها كفل األول آدم

 است زيرا ]قابيل[ بر گردن اولين فرزند آدم  اوه نصيبي از خون شود مگر اينك   مين
  ) . كشتن را پديد آورده استرسماولين كسي است كه راه و 

 هـر چنـد     ،اولين شخص زناكار و دزد و شرابخور نيامده است        اين وعيد براي    
اولين مشرك از اولين قاتل به اين وعيد شايسته تر است زيرا اولين كـسي اسـت                 

بـن لحـي   و ا عمـر �رك را آورده است و به همين دليل رسـول خـدا   كه رسم ش  
شد زيـرا اولـين      مي شكنجه ،خزاعي را در حالي ديد كه با بزرگترين عذاب جهنم         
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  ١.كسي بود كه دين ابراهيم نبي را تغيير داد
��� �1 �:فرمايد ميخداوند  K�� 
����� ��� ��  � � + �� � � � �   )شيدنخستين كافران به آن نبا()41هبقر(� �

 گناه كفـر  با اين كار تا كساني كه بعد از شما هستند به شما اقتدا نكنند و       :يعني
آنها نيز به شما برسد و حكم كسي كه روشي ناپـسند را بوجـود آورد و متابعـت                   

   .شود هم چنين است
 �از ابــن عبــاس روايــت شــده اســت كــه رســول خــدا در جــامع ترمــذي

 دمـا  تشخب واوداجه بيده ورأسه ناصيته امةالقي يوم بالقاتل المقتول يجىء:(فرمود
آيـد در    مـي در روز قيامت مقتول همراه قاتـل        ( ٢)ىنقتل فيم هذا سل رب يا يقول

 : ميگويـد  .ريـزد  مـي حالي كه پيشاني و سر او را بدست دارد و از رگهايش خون              
 .خدايا از اين بپرس چرا مرا كشت؟ پس توبه را براي ابن عباس يادآوري كردنـد               


 � :آيــه را تــالوت كــردو ايــن <44��G �544�? d2X�446� 
<44b&7' �445'-' ,447"� �44'�) ) ) �� �� + � � �� * J � � �� � � � � �� � � �
�� �� و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد كيفـر او دوزخ اسـت و            ) (93نساء(��

  )ماند جاودانه در آنجا مي
  د؟مان ميتوبه براي او باقي   چگونهپس ،سخ و تبديل نشده است اين آيه ن:سپس گفت

  .ترمذي اين حديث را حسن دانسته است
 روزي عبداهللا بن عمر به كعبـه  :ايضا در آن از نافع روايت شده است كه گفت        

 چقدر بزرگي و چقدر حرمت تو بزرگ است و همانـا حرمـت              :نگاه كرد و گفت   
  .مومن نزد خدا از حرمت تو هم بزرگتر است

 �سـول خـدا   در صحيح بخاري از ابن عمر روايت شده اسـت كـه گفـت ر              
مومن مدام در   ( ٣)حراما دما يصب لم ما دينه من ةحفس فى المؤمن يزال ال(:فرمود

  ).گشايش در دينش است ماداميكه خوني را به حرام نريزد
از گرفتاري هايي كه خـارج   : (كند كه گفت   ميايضا بخاري از ابن عمر روايت       
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  ).يختن خون حرام استشدن از آن براي كسي كه خود را در آن بيندازد ممكن نيست ر
 المـؤمن  سباب(:در صحيحين از ابوهريره به صورت مرفوع روايت شده است         

و )فوش دادن به مسلمان فسق اسـت و كـشتنش كفـر اسـت             (١)كفر وقتاله فسوق
 بعـدي  الترجعـوا (: فرمود �ايضا در آن دو از ابوهريره آمده است كه رسول خدا          

فر نشويد بدين گونه كه بعضي      بعد از من كا    (٢)بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا
  ).از شما گردن بعضي ديگر را بزند

 يرح لم معاهدا قتل من(: فرمود �در صحيح بخاري آمده است كه رسول خدا       
 را كـه بـا او       كـافري هر كس   ( ٣)عاما أربعين مسيرة يوجد ريحها وإن الجنة رائحة

 بهشت رسد و همانا بوي ميپيمان بسته شده است بكشد بوي بهشت به مشامش ن
  ).شود مياز فاصله اي به اندازه ي چهل سال شنيده 

اين عقوبت كسي است كه دشمن خدا را كه در عهد و امان خداسـت بكـشد                 
  پس عقوبت كسي را كه بند ه ي مومنش را بكشد چگونه است؟

 اگر زني به خاطر اينكه گربه اي را حـبس كـرده بـود تـا از گرسـنگي و                     پس
 او را در آتش ديد در حالي كـه          � و رسول خدا    وارد آتش شد   مرده بود تشنگي  

 پس عقوبـت كـسي كـه بـدون گنـاه            ،خراشيد ميآن گربه صورت و سينه اش را        
  مومني را حبس ميكند تا بميرد چگونه است ؟ 

 علـي  أهون الدنيا لزوال(: فرمود� بعضي از سنن آمده است كه رسول خدا   در
 از كشته شدن مـومني      وندنزد خدا از بين رفتن دنيا     ( ٤)حق بغير مؤمن قتل من اهللا

  ). سبك تر و كمتر است،به ناحق
  

  مفسده ي زنا از بزرگترين مفاسد است

 مخالف مصلحت عالم    كه –هنگاميكه مفسده ي زنا از بزرگترين مفاسد است         

                                                 
 64 و مسلم 5697بخاري  1

 65 و مسلم 6666بخاري  2

 6516بخاري  3

  1345ترمذي  4
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چيز هايي كه بزرگترين   دوري از در حفظ نسل است و با حفظ آبرو و محرمات و            
 لذا بعد از مفـسده ي قتـل از   –د مخالف است آور ميدشمني را بين مردم بوجود     

 در سنتش آنهـا  �گيرد و خداوند در كتابش و رسول خدا    ميجمله ي كبائر قرار     
  .را همراه يكديگر آورده اند

  . دانم ميبعد از قتل نفس گناهي را بزرگتر از زنا ن :گويد ميامام احمد

��   :خداوند تحريم آنرا تاكيد نموده و فرموده است       �+ ��T
 �' ��$<� � ��Q� � �� �� � � � ��: ) � �


 ��97"� �� �GX� � � �� � �� ��T
 c�n A7�
 ��5�� + � �� + � + �4'�]� ¦49� C4�� ,&�� �'� ����� �� ¦��1 �: ) � � � *� �� � � �� � � � � �� � � � � +�� � �
 j �����»Âz  ����' � � <9�� F'� "�
 c�� o
Q&�
 �� §$��� ) � � � � � � �� � � �� � � � �� � �� � � � � �� �   )69( o�� �' �:� � � + � �'X� � ��

���L ib$ ,b$�) � �� � � �) � ��T
 K<.� C[��D� � * � �� � � � � ��[ E � * ��T
 ��� r�58n �V� � �� � � � � �S 4n0 
0��s ) � + ) � � )70( � 
 ،نماينـد   خوانند و پرستش نمي      معبود ديگري را به فرياد نمي      ،و كسانيند كه با اهللا    (

رسـانند مگـر بـه         به قتل نمي   ، خونش را حرام كرده است     و انساني را كه خداوند    
كارهاي ناشايـست شـرك و      (اين  ) يكي از ( چرا كه هر كس      .كنند   و زنا نمي   ،حق

عـذاب او در قيامـت مـضاعف         )68(بينـد    كيفر آن را مي    ،را انجام دهد  )قتل و زنا  
و كندمگر كسي كه توبه  )69(.ماند  جاودانه در عذاب مي، و خوار و ذليل،گردد مي

گناهـان چنـين كـساني را    (ايمان آورد و عمـل صـالح انجـام دهـد، كـه خداونـد           
كنـد،    ايشان را به خوبيها و نيكيها تبديل مـي        ) گذشته(بديها و گناهان  ) بخشدو  مي

  )70(وخداوند آمرزنده ومهربان است
پس زنا را با شرك و قتل نفس همراه نموده است و جزاي آنرا تا ابد ماندن در 

 مگر اينكه شخص با توبه و ايمان و عمل صـالح            ، قرار داده است   مضاعفعذاب  
�� ��t�4E� Fgn � :فرمايد ميو خداوند   خود را از آن برهاند       ��: a���
 
�1�"� ��� �� � � �) � �� + �� � � � * �� �

i .E) � وبه زنا نزديك نشويد كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و             ) (32اسرا  ( ��
  ).شيوه است

بـه آخـر     خبر داده است كه زشـتي آن         آنز فحشاي زنا در ذات      پس خداوند ا  
در عقلها جاي گرفته و حتي نزد بسياري از         رسيده است به گونه اي كه زشتي آن         
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 از ابـن عمـر بـن        ١ بخاري در صحيحش    چنانكه  است زشت و قبيح  حيوانات نيز   
ه  در زمان جاهليت ميمون نري را ديدم كـ         :كند كه گفت   ميميمون االودي روايت    
 پس ميمونها بر آن دو اجتمـاع نمـوده و هـر دو را رجـم                 .با ميموني ماده زنا كرد    

  ٢.كردند تا اينكه مردند
زشـت اسـت زيـرا راه هالكـت و         ميپس خداوند خبر داده كه زنـا راه و رسـ          

   .نابودي و بي چيزي در دنياست و راه عذاب و خواري در آخرت است
شت ترين صورت هـاي آن اسـت     ز  پدران از  همسرانچون به نكاح درآوردن     

� �� �  :فرمايـد  مـي باسرزنش بيشتري به طورخاص ذكرشده است پـس خداونـد            �
i .E t�E� �7"'� Fgn�� �� ��: §9E <� �' �: t�85�
 �' �2�1X x�� �' 
�^�5�) �� � � � � � � * �� � � � � � �) � ) � �� + � � �� �� � � � * � �� �� +� 

 چرا كه .اند  شما با آنان ازدواج كردهو با زناني ازدواج نكنيد كه پدران() 22نساء  ( 
 ، مبغوض بوده و روش بسيار نادرسـتي اسـت          عمل بسيار زشتي است و     ،اين كار 

  )  .مگر آنچه گذشته است
 قرار داده است كـه بـدون آن      زنا رستگاري انسان رادرحفظ عورت از     خداوند


R  �:فرمايد ميرستگاري ممكن نيست چنانكه خداوند       x49�� <��� � � � � � ���45'-� �� � )1( ��Q4�
� � +
��&��G �ViL I �m� � � �� � � �� � � � )2(��4f�&' �4N9�
 �$ �m ��Q�
�� � � � � � � �� �� � + +� � )3( =�4�9� �4m ��Q4�
�� � �� + � � � �+

��9$��� � � � )4(�����n ��?���� �m ��Q�
�� � � � �� � � �� � �� � � + )5( �4�S�� Y4�9' �4' �� ��?
�W� U$ �:� � � � � �� � � �� � � �� �� � �� + �
@�� � P'�9' _s ��� � � � � � �� � + )6(�j ��3�&�
 �m C[��D� C�� t
0� aN71
 �b�� � � � � � �� �� � �� �� �� � �� � �  )1-7مومنون ()7( �
 كسانيند كه در نمازشان خشوع و خضوع          )1( .مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند    (

                                                 
 3849بخاري  1

الزم به تذكر است كه  اوال اين روايت هر چند در صحيح بخاري هم روايـت شـده باشـد لكـن حـديث محـسوب                            2
 نيست و ثانيا حافظ ابن حجر رحمه اهللا در كتاب فتح الباري شرحي طوالني بـر            �موده رسول خدا  شود زيرا فر    نمي

چنانكـه  .اين حديث نوشته است  و از اختالف علما در قبول و رد اين روايت و نيز اختالف در فهم آن خبر داده است      
ده اند كه مسخ شده اند و اين گونـه احكـام      دانند كه قبال انسانهايي بو      عده اي اين روايت را مربوط به ميمونهايي مي        

گويند ممكن است كه اين اتفاق توسط جنيان صورت گرفتـه باشـد               در بين آنها باقي مانده است و عده اي ديگر مي          
در اين حديث نسبت زنا به غيـر مكلفـين و نيـز اقامـه     : گويد كه در شكل ميمون ظاهر شده باشند و ابن عبدالبر مي  

 .براي اطالع بيشتر به شرح آن در فتح الباري رجوع نماييد.د دارد كه اين نزد علما منكر استحد بر حيوانات وجو
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 و    )3(  . يـاوه رويگرداننـد    )گفتـار ( بيهوده و    )كردار( و كسانيند كه از        )2(  .دارند
   )5(  .كننـد    و عورت خود را حفـظ مـي          )4(  .كنند  كسانيند كه زكات مال بدر مي     
 )6(  . كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيست،مگر از همسران يا كنيزان خود   

  ))7( . آيند  متجاوز بشمار مي، را دنبال كنند)دو راه زناشوئي( اشخاصي كه غير از اين  
 هركس كـه عـورتش راازحـرام حفـظ نكنـد از      :است شامل سه چيز    آيات اين

 پس رسـتگاري را ازدسـت       .رستگاران نيست وازسرزنش شدگان ومتعديان است     
بيمـاري    اسـت، لـذا نبـرد بـا        مستحق سـرزنش  داده وشايسته بدخواهي ودشمني     

 نظير آن مانند اينكه خداونـد انـسان را        و .ن تراست ااينها آس  از بسياري از   شهوت
نـدارد    صـبر ،آرام خلق شده است وبرخوشـي وناخوشـي   كه نانمايد   ميسرزنش  
ورزد واگرشـري بـه اوبرسـد        مـي كند وبخالـت     ميي به اوبرسد منع     خيربلكه اگر 

 مگركسي كه خداوند اورادر جمله نجات يافتگـان مـستثني كـرده             .كند ميتابي   بي
��    �:فرمايد مي چنانكه   .باشد���n ��?���� �m ��Q�
�� � � � �� � � �� � �� � � + jÅ½z �4�?
�W� U4$ �: � � �� � �� � + �

P'�49' _4s ��@4� �4�S�� Y�9' �' ��� � � �� � � � � � � � �� �� + � �� � � �� �  )30( �4m C4[��D� C4�� t
0� a4N71
 �4b�� � �� � � �� �� �� � � �� � � �
��3�44&�
� � � ــارج(  �)31( � ــت   )(29- 31مع ــود را محافظ ــورت خ ــه ع ــساني ك آن ك

ه در اين صـورت لومـه و سرزنـشي     ك، مگر از زنان و كنيزان خود       )29( .دارند  مي
 متعــدي و متجــاوز ،آنــان كــه فراتــر از ايــن را بطلبنــد )30(  .بــر ايــشان نيــست

  ))31(بشمارند
ظ فـ كه مومنـان رابـه پوشـاندن چشمـشان و ح          كند ميامر    را پيامبرشخداوند  

بينـد   ميعورتشان از گناه فرمان دهد وبه آنان تعليم دهد كه خداوند اعمال آنهارا              

�p>�0 � :ع دارد ا اطال وبرآنه A�¨ �'� P$�
 F5w�G �9&�� � � � �� � �J � � �� �� � � � � � خداونـد از   )(19غافر  ( ��

 آگـاه   ،دارنـد   ها در خـود پنهـان مـي         دزدانه نگاه كردن چشمها و از رازي كه سينه        
بـه   امـر  قبـل از   ،ناحيه چشم است امربه چشم پوشـي       از وچون ابتداي زنا  ) است

 اين گناه نگاه است چنانكـه آتـش هـاي بـزرگ از              حفظ عورت آمده است ومبدا    
 پـس نظـري كوچـك اسـت سـپس      ،آينـد  مـي شراره هاي آتشين كوچـك پديـد       
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  .فكركردن درآن و سپس اقدام به آن وبعد خطا وگناه
هركس ايـن چهـارچيزرا محافظـت كنـد ديـن            شده است    هبه همين دليل گفت   
  . اقدام كردن، سخن گفتن،و فكركردن  به خاطر آوردن، نگريستن:خودراحفظ كرده است

لذاشايسته است كه شخص دربان نفس خود باشد وبراين چهارروزنه مراقبـت     
كند وبه هـر چـه    ميشود وخانه اش را جستجو  ميكند كه ازآنها دشمن براو وارد    

  .كند ميبرسد نابودش 
  

  د؟راه مي يابچگونه گناه برشخص 

فصلي  در  درها را ايندام ازشود كه هرك   ميبرانسان وارد   ناه بيشتراز چهاردر    گ
  .ذكرخواهيم كرد

 كه پيشوا وفرستاده شـهوت اسـت وحفـظ آن اسـاس حفـظ       ،همانا نگريستن   
چنانكـه   در هالكت افكنده است    را رها كند خود   عورت است وهركه چشمش را    

 لـك  وليـست  األولـى  لـك  فإنمـا  النظـرة  النظـرة  التتبع(:فرمايد مي �رسول خدا 
كـه بـدون قـصد      (زيرا نگاه اول   نينداز نگاهي ديگر    ،نگاهبه دنبال يك     (١)خرياال

ـ   از )كـه از سـر اختيـار اسـت        ( توست ونگاه ديگر   از آن  )است و بـه   (ستآن توني
  ).)زيانت خواهد بود

چـشمان خـود را از گنـاه        ( ٢)فـروجكم  واحفظوا أبصاركم غضوا:(ايدمفر مي و
  .)بپوشانيد وعورتتان رااز گناه حفظ كنيد


�584��È T ( :فرمايد ميهمچنين   K�4E0 �4� 
���4� r�����
 U$ ��9O
� ���:
 !4s K�� �"n �'� 
���� �"n ¦����
 
��$D� P9$�� <1 � �75 �@� K�� ��5' <1 �5��'

ci8�
 30� }��
 §� u.�
 اي : گفتنـد .ازنشستن برسـر راههـا دوري كنيـد   ) (٣
 اگربـه   : فرمـود  .نجا جاي نشستن ماست وچاره اي جز ايـن نـداريم          آ !رسول خدا 

                                                 
 2777  و ترمذي 2149ابوداوود  1

 4/358 و حاكم 5/323احمد  2

 2121 و مسلم 6229بخاري  3



230  ضعف ايمان و درمان آن 

 : حقـش چيـست ؟ فرمـود       : گفتنـد  .انجام آن ناچاريـد پـس حـق راه را ادا كنيـد            
  ). دست برداشتن از اذيت وجواب دادن سالم وپوشاندن چشم از گناه

 بـه   ه زيرا نگاه خاطر   .رسد نگاه است   مي از گناهاني كه به انسان       ياريريشه بس 
ت به دنبـال دارد وشـهوت اراده   رد و آن هم فكر به دنبال دارد وفكر شهودادنبال  

گيـرد،   مـي شـود وگنـاه صـورت     مـي محكـم تبـديل     ميبه دنبال دارد سپس به عز     
پوشـاندن    بـر   صبر : وبه همين دليل گفته شده است      ممانعت نكند اگرمانعي از آن    

  .از آن آسانتر است صبر كردن بردرد بعد چشم از
بـال دارد كـه     از آفتهاي نگريستن اين اسـت كـه حـسرت وآه بـه دن             همچنين  

يزي را ببيني  چ :كه بزرگترين دردهاست  آن قدرت وصبر ندارد واين از      شخص بر 
   .نداريقدرتي   همبدست آوردنش ودرنداري صبر بر دوري آن كه 

  
   هاي گناه به خاطر آوردن وفكركردن است ورودياز

 عـزم از   اراده و  مبدا خير وشراست و    اما خطورات كه امر آن دشوارتر است و       
هركس بر خطورات خويش نظارت داشته باشد مالك زمـام           شود و  مي اصلحآن  

نفس خود خواهد بود وهر كه خطوراتش براو غلبه نمايد نفسش براو غلبه يافتـه               
  .است

ـ      شود تـا   ميخطورات به صورت مداوم برقلب وارد         باطـل   ياينكـه بـه آرزوي

����b '� :شود ميتبديل   �.8¸ F& "1 o
¢� � � �� + � � �� �  � �  � � <4?�� �[ 4� d<� v dt�? 
�: a7n t�� � +� � � � � � �) � � � � � � � �

d<5$ �+T
� � ��T
� �1�8n d���� � � � � �� � + �o�8�
 ��� � �� �� � ماند كه در بيابان      به سرابي مي  ) (39نور  (��
اما هنگامي كه به سـراغ آن رود،  . اي آن را آب پندارد آب و علفي شخص تشنه  بي

وي را بـه    ) عمـل (خدا را كه به حساب او برسد و سزاي          اصالً چيزي نيابد، مگر     
  )خداوند در حسابرسي سريع است. تمام و كمال بدهد

بي اراده ترين انسانها كسي است به جاي حقايق به آرزوهاي دروغين راضـي              
 وقسم بـه خـدا      استبراي خود انتخاب كرده وزينت خويش گردانده         شده  وآنرا  

 وبـراي انـسان اسـت        ترين چيـز  مـضر  و  دستان  كه اين با ارزش ترين كاالي تهي      
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شخص خيـالپرداز     و .آيد ميكوتاهي و پشيماني از آن به وجود         تنبلي و  ناتواني و 
از دست بدهد صورتي از آنرا در قلبش مجـسم           به محض اينكه حقيقتي حسي را     

فكر خود تصور نمـوده قناعـت        خيالي كه در   به رسيدن به آن در وهم و       نموده و 
  .ورزد مي

خورد ومانند گرسنه وتشنه اي است كه در خيال خود غـذا             ميين به درد او ن    ا
مانـدن درايـن حالـت       و .نوشـد  ميخورد ون  ميدر حالي كه ن    و آبي را تصور كند    

پـاكي آن در ايـن       رشـد و   بزرگـي نفـس و     نشانه پستي وفرومايگي نفس است و     
دهد بـه ذهـنش     اجازه ن   و است كه هرخيالي را كه حقيقت ندارد از خود دور كند          

  .خطور كند
  :شود ميدارد كه درچهار اصل محدود  ميخطورات اقسا

  .آيد ميخطوراتي كه به وسيله آن منافع دنيوي بدست 
  .شود ميخطوراتي كه به وسيله آن ضررهاي دنيوي دفع 

  .شود ميخطوراتي كه به وسيله آن منافع ومصالح اخروي كسب 
  .شود ميفع  داخرويخطوراتي كه به وسيله آن ضررهاي 

پس بايد شخص خطورات وافكار خودرا دراين چهار قسم منحصر كند واگـر             
را رها نكند واگر ممكن نبـود   نهاآجمع شدن چند مورد از آنها برايش ممكن بود         

 وديگـري راكـه از اهميـت        ،مهمترين را كه ترس ازدست دادنـش را دارد گرفتـه          
  .كمتري برخوردار است به تاخير اندازد

  : ماند ميگرباقي دو قسم دي
  .رود مي مهم نيست اما از دست :دوم .رود مي مهم است ولي ازبين ن:يكي

انداختن موجود است واين باعث حيرت وترديـد         در هركدام دليلي براي جلو    
غير مهم به    واگر رود ميافتد ترس ازدست دادن غير مهم        شود اگرمهم به جلو    مي

ه غير مهم انسان را از مهم  بـاز دارد           رود كه مشغول شدن ب     ميجلو افتد ترس آن     
واين به دليل آن است كه دو چيز كـه امكـان جمـع شـدن آنهـا وجـود نـدارد و                       

 .اند شود در مقابل هم قرار گرفته ميبا از دست دادن ديگري ممكن ن هيچكدام جز
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ودر واقع اينجا مكان به كار گيري عقـل وفهـم وشـناخت اسـت واز اينجـا بلنـد                 
شـود   مـي شود آنكـه پيـروز شـد ونـابود           مي بلند شد وپيروز     شود هر كس كه    مي

قل ومعرفت برآنها دشوار است راخواهي  وبيشتر كساني كه ع    .گشتهرآنكه نابود   
كه ازدست رفتني اسـت تـرجيح       ميرود به مه   ميرا كه ازدست ن    ميديد كه غير مه   

   .بيني كه از اين امر سالم باشد ولي كم وزياد دارد ميدهند وكسي را ن مي
آن استوار   بر كم دراين باب براساس قاعده بزرگي است كه مدار شرع وقدر          ح

گردد وآن ترجيح مصلحت بزرگتر است هرچندكـه         ميبه آن بر   امر است وخلق و  
بـراي اينكـه    اسـت   افتادن درمفـسده كـوچكتر       ود و رمصلحت كوچكتراز دست    

  .مفسده بزرگتر دفع شود
كند وشرايع براساس آن آمـده       ميز ن اقل از اين تجاو   خطورات وافكار انسان ع   

بزرگتـرين وسـودمندترين     ماند و  ميبرپايه آن استوار ن    مصالح دنيا وآخرت جز    و
 سـت  پـس آنچـه كـه بـراي خدا         .و روز آخرت باشـد     فكرآن است كه براي خدا    

  :ت است ازرعبا
همانا خداونـد    و،ر آياتي كه خداوند نازل فرموده وفهم منظورآن    تفكر د  :يكي

براي تفكر نازل فرموده است نه فقط براي تالوت كردن وبلكه تالوت            راآن آيات   
  . استوسيله اي براي تفكر

بـه آن عمـل شـود        قرآن را نازل فرموده تـا       خداوند :بعضي از سلف گفته اند    
  . عمل محسوب نموده اند هموتالوت قرآن را

  و وعبرت گرفتن از آنهـا    ] در اطراف وآفاق وانفس   [ تفكردرآيات مشهود    :دوم
 وجـود    و كـاري نيكوو  احـسان    صـفات وحكمـت و      و ءاستدالل بـدانها براسـما    

 در آنها تشويق نموده و      همانا خداوند بندگانش را برتفكر درآيات وتدبر       .خداوند
  .غافالن را سرزنش نموده است

 تفكر در نعمت ها واحسان خداوند وانواع نعمتهايي كـه بـر مخلوقـات               :سوم
 .بردباري خداوند وسعت رحمت ومغفرت وارزاني داشته است ونيز در 

به خداوند درقلب را به دنبال دارد        واين سه مورد معرفت و محبت وبيم واميد       
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  .كند مي رنگ الممحبت كا  شناخت وبا قلب را ،ومداومت بر تفكر در آنها همراه ذكر
  واين تفكر بسيار سودمندتر اسـت و       ، تفكردر عيب نفس ونقص عمل     :چهارم

است واگر نفس اماره شكـسته شـود نفـس مطمئنـه              اماره موثر  در شكستن نفس  
خواهد بود وقلب زنده شده ونفس مطمئنـه        او  يابد وحكم درون از آن       ميزندگي  

 .  را در مصلحت خود پخش خواهد نمودشاميران وسربازان

 زيرا انسان عارف بر وقتش مالزمت دارد        . تفكر در وقت و اهتمام به آن       :پنجم
 كند مصالح خود را ضايع نموده است و همه ي مصلحت هـا از               و اگر آنرا ضايع   
  .يابد ميگيرد و اگر آنرا ضايع گرداند به مصلحت دست ن ميوقت سرچشمه 
 با صوفيان همنشين شدم و جز دو سخن از آنان بهره اي             :گويد ميامام شافعي   

  شمشير است اگر قطعش نكني تو را قطع         چون  زمان : يكي اين قول بود كه     :نبردم
 اگر نفس خود را به حق مـشغول نكنـي تـو را بـه باطـل                  : و ديگري  .خواهد كرد 

   .مشغول خواهد كرد
در نعمت مانـدگار    وقت انسان در حقيقت عمر اوست و ماده ي زندگي ابدي            

 .گذرد ميوقت از حركت ابرها سريعتر       .و يا زندگي تنگ در عذاب دردناك است       
شد همانا زندگي و عمر انسان است و         با خداپس آنچه از وقت كه براي خدا و با          

شود و مانند زندگي حيوانات است واگرانسان وقـت          ميغيرآن زندگي محسوب ن   
خود رابا غفلت و شهوت و آرزوهاي باطل از بين ببـرد و بهتـرين زمـاني را كـه                    

 صرف خواب و بطالت باشد پس مرگ چنين شخصي از زنـدگي او              ،صرف كرده 
از شـخص جـز آنكـه در آن تعقـل نمـوده بـرايش               و اگر نصيبي از نم     .بهتر است 

   .نصيبي ندارد ،نيست،پس ازعمر هم غير از آنچه كه با خدا و براي خدا بوده
 وسوسه هاي شيطاني اسـت       از جمله  غيراز اين اقسام بقيه خطورات وافكار يا      

  .نيرنگ هاي دروغين يا آرزوهاي باطل و و
رسـاند   مـي  آنچـه ضـرر    رسـاند و   ميذهن ضرري ن   بدان كه گذر خطورات بر    

 را او  كه اگـر   ،راهي عابري است در   مانند  پس فكر  .با آن است   گفتگو طلب آن و  
را  شود واگر اورا طلب كني بـا سـخن تـو    ميمنصرف  از تو گذرد و  ميترك كني   
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  .دهد ميفريب  سحر نموده و
ديگـري نفـس      يكي نفـس امـاره و      :خداوند دونفس رادرانسان قرارداده است    

 ايـن دو سـبك بيايـد بـر         وهرچه بريكـي از   با هم در تضادند      اين دو كه   .مطمئنه
 كـشد و   ميآن درد    كدام ازچيزي لذت ببرد ديگري از      هر ديگري سنگين است و   

هيچ چيزبر نفس اماره دردناكتراز عمل براي خداوترجيح رضاي اوبرهوي وهوس           
  .ترنيست نيست وهيچ چيز برنفس مطمئنه از عمل براي خدا واجابت هوي وهوس سخت

 در سمت راست قلب است وشيطان با نفس امـاره           ،فرشته همراه نفس مطمئنه   
 وهمانا باطل مـشخص  .جنگ ادامه دارد تا اجل شخص فرارسد      و ،در طرف چپ  

 همراه شيطان ونفس اماره است وحق نيز مشخص وهمراه نفس مطمئنه است و             و
 بره نمايـد و   مـصا  هر كدام كـه صـبر كنـد و         پيروزي با كسي است كه صبركند و      

  .قواي خدارا رعايت كند عاقبت دنيا وآخرت از آن اوست نگهباني دهد وت
كـه عاقبـت ازآن    : نموده است كه تاابد قابل تغيير نيـست        ميهمانا خداوند حك  

وقلب صفحه بي نقشي است وخطورات نقـشهايي اسـت كـه         . متقين است  و تقوا
 قلـبش دروغ وغـرور   شود وكدام عاقل دوست دارد كه نقش صـفحه     ميبرآن زده   

ونيرنگ وآرزوي باطل وسراب واهي باشد؟ وچه حكمت وعلم وهدايتي بـا ايـن              
  نقوش همراه است ؟

افكار بنا   ي از خطورات و   ورد  سلوك خويش را بر    ،بسياري ازصاحبان سلوك  
نهاده اند وسعي كرده اند كه اجازه ندهند چيزي به قلبشان خطـور كنـد تـا قلـب               

  .حقايق راداشته باشدراحت بوده وقابليت كشف 
  آنان قلب را   .ان چيزي را حفظ نموده اند وچيز ديگري را ناديده گرفته اند           ينا 

از خطورات خالي نگه داشته اند وچون شيطان آنرا خالي يافته است بـذر بطالـت         
ه كه اين بزرگترين وبـاالترين چيـز        توهم نمود لبهايي كاشته است وبرآنها     ارا در ق  

 واگرقلب  .ه اساس علم وهدايت است تعويض نموده است       است وآنرا با فكري ك    
يابـد وآنـرا    مـي خالي باشد شيطان محل را خـالي  ] علم وهدايت[ازاين خطورات  

نمايد واگر نتواند اورا به افكار پست مـشغول          ميمتناسب باحال صاحبش مشغول     
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دوري از اراده اي كـه بـه صـالح شـخص اسـت              نمايد اورا به تجرد وفراغـت و      
 كند واراده اي كه به صالح شخص است اراده كردن دين خداونـد در              يممشغول  

 اشتغال به شناخت آن به تفصيل و        است و  ،آنچه دوست دارد وبدان رضايت دارد     
  .اجراي آن در مخلوقات برپاداشتن و

بدين صورت كـه آنهـارا بـه تـرك ايـن امـور              پس شيطان آنهارا گمراه نموده      
 آنهـا   هب و   . دردنياواسباب آن دعوت نموده است     وتعطيل آن به بهانه زهد در تفكر      

 بلكه كمـال در     . نموده كه كمالشان درآن است ولكن هيهات كه چنين باشد          تلقين
 افكار بدست آوردن رضايت خداي متعال از شخصوپر نمودن قلب از خطورات  

پس كاملترين مردم كسي اسـت كـه بيـشتردر فكرجلـب رضـايت              .  مردم است  و
  .ه ناقصترين آنان كسي است كه در فكر هوي وهوس خود باشدخداوند باشد چنانك
بينيم كه فكر كسب رضايت خداوند چنان به  مي رادر حالي  �عمرابن خطاب 

برد وسپاهش رادر نماز تجهيز وآماده       ميفشار آورده كه آنرا در نماز نيز به كار           او
مـودن چنـد    د ن  واين بابي اسـت دروار     ١كند ميكند وجهاد ونماز رابا هم جمع        مي

 و توانا در علـم    قلبي زيرك و   كه بابي بزرگ است كه جز     يك عبادت؛    عبادت در 
شود بگونه اي كه با يك عبادت بـه عبادتهـاي    مي كسي وارد آن ن  ،با اراده اي بلند   
  .نمايد ميشود واين فضل خداوند است كه به هركه بخواهد عطا  ميمختلفي نائل 

  
  ان آوردن استاز وروديهاي گناه سخن گفتن وبه زب

 صورت است كه لفظـي بيهـوده از دهـان           ن پس حفظ آن بدي    ،اما سخن گفتن  
مگر اينكه سود وفايده اي در ديـنش          نگويد يخارج نشود بدين صورت كه سخن     

كه آيا سود وفايده اي دارد يا نـه ؟          د  داشته باشد واگر خواست سخن بگويد بنگر      
                                                 

ـ                     . 1 ن خطـاب در    اين سخن به ماجرايي اشاره دارد بدين شرح كه هنگامي كه عده اي از مسلمانان در زمان عمـر اب
يـا سـاريه،   : نمـود ناگهـان در ميـان خطبـه گفـت      حال جهاد بودند و امام عمر در مدينـه خطبـه جمعـه ايـراد مـي            

حاضران در نماز از شنيدن اين كلمه تعجب نمودند اما مدتي بعد قاصدي از طرف مجاهدان به مدينـه               ! الجبل،الجبل
انان ممكن بود از ناحيه كـوهي مـورد هجـوم دشـمن     آمدو گفت كه در همان روز و همان ساعت در حالي كه مسلم           

قرار گيرند صدايي مانند صداي امام عمر را شنيده اند كه آنها را از قصد دشمن آگاه كرده اسـت و بـا عكـس العمـل      
 .مناسب بر دشمن پيروز شدند
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گـر در گفـتن آن سـود بـود          اگرسودي در آن نيست از گفتن آن خودداري كند وا         
آيا سخن ديگري هست كه ازاين سخن سودمندترباشد ؟ كه آنرا به وسـيله              د  بنگر

  .اين سخن ضايع نكند
اگرخواستي ازدرون قلب كسي آگاه شوي از حركت زبانش راهنمايي بگير كه            

  .كند چه صاحبش بخواهد چه نخواهد ميتورا بر قلبش آگاه 
آن اسـت    آنچـه در   نند ديگهايي هستند كـه بـا       دلها ما  :گويد مييحيي ابن معاذ  

 پس به شخص نگاه كـن آنگـاه         ،زبان ها مانند مالقه هاي آن هستند       جوشند و  مي
دارد  ميگويد زيرا زبانش از آنچه كه در قلب دارد مالقه اي برايت بر             ميكه سخن   

 يعني  .كند ميقلبش رابرايت روشن    وطعم   ،شور وغيره يا  گوارا   ترش، و يا  شيرين  
 از همـانطور كنـي   ميانگونه كه بازبان طعم غذايي را كه دريك ديگ است مزه  هم

  .نمايي ميزبانش آنچه راكه درقلب دارد مزه 
 از چيزي كه بيشترين مردم رادرآتش انداختـه اسـت سـوال           �رسول خدا   از

  ١)دهان وعورت (:؟ فرمود شد
هـنم دور   وارد بهشت كند واز ج     در مورد عملي كه اورا     �از رسول خدا   معاذ

ركـن  [اورابه راس وستون بلنداي كوهـان       � پس رسول خدا   ،گرداند سوال نمود  
 رسـول  يا بلى قال كله ذلك بمالك أخبركم الا:(آن خبرداد وسپس فرمود   ] اساسي

 ؟بـه  نـتكلم  بما لمواخذون وإنا فقال هذا عليك كف قال ثم نفسه بلسان فأخذ اهللا
 علـى  أو وجـوهم  علـى  النـار  فـى  النـاس  يكـب  وهـل  معاذ يا أمك ثكلتك فقال

 بله  :آيا تورابه مالك همه اينها خبر ندهم؟ گفت       ( ٢)؟ألسنتهم حصائد اال مناخرهم
 ايـن را    :گرفت وسپس فرمود   زبان خودش را  �پس رسول خدا  .  اي رسول خدا  

 :شـويم ؟ پـس فرمـود       مـي گوييم مواخـذه     مي آيا به آنچه     :گفت]معاذ. [حفظ كن 
 يـا    رو  مردم را به   ، مگرچيزي جزمحصول زبان   ،ذمادرت به عذايت بنشيند اي معا     
  ).به پشت به جهنم انداخته است
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 دزدي و و زنا عجيب اين است كه براي انسان دوري از خوردن حرام وظلم و        
نگاه به نامحرم راحت است اما حفظ زبانش برايش مشكل است به             شرابخوري و 

ت ولي كلمـاتي را     بيني كه به دين وزهد وعبادت مشهوراس       ميطوري كه كسي را     
 دهد درحالي كه با    ميآورد كه موجب غضب پروردگاراست واهميتي ن       ميبه زبان   

  .يابد مي تنزل وندخدا  مغرب ومشرق نزدنگفتن يك كلمه به اندازه فاصله بي
زبانـشان   كنند امـا   ميبيني كه از فواحش وظلم دوري        ميچه بسيار كساني را      

 !گويند ميكنند كه چه  ميتوجه نو بندد ميبرآبروي زنده ومرده دروغ 

كنـد كـه گفـت       مـي مسلم درصحيحش حديثي رااز جندب بن عبداهللا روايت         
 ذا مـن  عزوجـل  اهللا فقـال  لفالن اهللا يغفر ال واهللا رجل قال(: فرمود �رسول خدا 

 :مردي گفـت  ( ١)عملك وأحبطت له غفرت قد لفالن أغفر ال إني على يتالى الذي
:  پس  خـداي عزوجـل فرمـود        .بخشد ميشخص ران قسم به خداكه خداوند فالن      

 را بخـشم ؟ مـن او   مـي چه كسي برمن سبقت گرفتـه كـه مـن فـالن شـخص ران            
  .)باطل كردم را تمام عمل تو بخشيدم و

اين يك كلمه    بسيار عبادت كرده است و     را پس اين حال عبدي است كه خدا      
يره آمـده  حـديثي ازابـوهر   و در صـحيحين در     .باطل نموده اسـت    تمام عملش را  

 ال اهللا رضـوان  مـن  بالكلمـة  ليتكلم العبد أن(:فرمود �است كه گفت رسول خدا    
 يلقى ال اهللا سخط من بالكلمة ليتكلم العبد وأن درجات بها اهللا يرفعه باال لها يلقى

  كـه گويـد ازكلمـاتي   مـي همانـا بنـده كلمـه اي    ( )جهنم نار فى بها يهوي باال لها
را  خداوند باآن كلمـه او  دهد اما ميآن اهميت نآن است وخودبه  در رضايت خدا 

گويد ازكلمـاتي كـه خـشم        ميدهد وهمانا بنده كلمه اي       ميدرجات زيادي ترفيع    
  ).اندازد ميرا درآتش جهنم  او دهد اما ميبه آن اهميت ن بر دارد و در را خدا

 �كند كه رسـول خـدا      مياز بالل ابن حارث مزني روايت        ترمذي حديثي را  

T :(فرمود >47� � YN91 �' ®9.� �� ����' T
 �
�f0 �' Fb9���1 �9�7 � �<n
 �
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 ®49.� �� ����' T
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 >7� � YN91�'( ١)     همانـا يكـي ازشـما كلمـه اي

بـه آن مقـام      را كند او  مي است وگمان ن   درآن كلماتي كه رضايت خدا    گويد از  مي
روز  آن تـا   به خاطر  پس خداوند ]رسد ميكه باگفتن آن سخن به آن مقام        [ برساند

 گويـد از   مـي يكـي ازشـما كلمـه اي         همانا  و .كند ميقيامت رضايتش راشامل او     
 ]پـست [بـرد كـه اورابـه آن مقـام           مـي گمان ن  دربردارد و  خشم خدارا كلماتي كه   

  ).كند ميروز قيامت شامل او تا وند به خاطرآن خشم خودرابرساند پس خدا
از گفتن آن   مرا   چه بسيارسخناني كه حديث بالل بن حارث         :گويد مي ١علقمه
  .منع نمود

صحاب وفـات  ا مردي از:درجامع ترمذي درحديثي ازانس آمده است كه گفت   
ا و مـ  (:فرمـود  � پس رسول خدا   ، تورامژده باد به بهشت    : پس مردي گفت   .يافت

دانـي؟   مـي چـه    تـو ( ٢)ينقـصه  بمـاال  بخـل  أو اليعنيـه  فيما تكلم لعلهفيدريك؟  
چيـزي بخالـت ورزيـده     در شايدچيزي گفته باشد كه به اوربطي نداشته باشد ويا       

  .)كاهد مين او باشدكه چيزي از
روزاحد پسري شهيد شـدكه سـنگي روي شـكمش           (:درلفظي ديگرآمده است  

: گفت و از صورتش ماليد    مادرش خاك را   ،وديافت شدكه ازگرسنگي برآن بسته ب     
 يـتكلم  كان لعله ؟كييدر وما(:فرمود � رسول خدا  .پسركم بهشت گواراي توباد   

داني ؟ شايدسخني گفته باشد درچيزي       ميتو چه   ( )يضروه ماال ويمنع اليعنيه فيما
  .)رساندمانع شده باشد مياز چيزي كه به اوضرر ن كه به اوربط ندارد ويا

 كـان  مـن  (:شـده اسـت كـه     ازابوهريره به صورت مرفوع روايت      درصحيحين  
بـه خـداوروز آخـرت      كس  هـر ( ٣)ليصمت أو خيرا فليقل اآلخر واليوم باهللا يؤمن

                                                 
 2319ترمذي  1
 )محقق.(باشد  از بالل ابن حارث مزني ميعلقمه ابن وقاص كه راوي حديث قبل. 1
 2316ترمذي  2
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  ).ايمان دارد سخن خير بگويد ويا ساكت باشد
 حـسن  مـن :(كند كه فرمـود    مي روايت   �سند صحيح ازرسول خدا    ترمذي با 

كويي اسالم شخص آن است كه چيـزي راكـه          ازني (١)يعنيه ال ما تركه المرأ إسالم
از سفيان بن عبـداهللا ثقفـي روايـت شـده اسـت كـه                و) .به اوربط ندارد رها كند    

 قـل  قال بعدك أحدا عنه أسأل ال قوال اإلسالم فى لى قل اهللا رسول يا قلت:(گفت
 بلـسان  فأخـذ  علي تخاف ما أخوف ما اهللا رسول يا قلت قال استقم ثم باهللا آمنت
 اسالم سخني برايم بگو كه بعداز تـو        اي رسول خدا از   : گفتم( ٢)هذا قال ثم نفسه

 .ايمـان آوردم و سـپس بـرآن پايـدارباش           بگوبه خدا  : فرمود . ديگرنپرسم يكس از
گرفت  را ترسي ؟ پس زبان خود     ميمن   بر بيشتر چه چيز  از  اي رسول خدا   :گفتم

  ). اين:دوفرم و
من :  اوپرسيده شد گفت    و وضع  الح  از ؛بزرگي ازاهل علم درخواب ديده شد     

 مردم چه بـسيارمحتاج     : گفته بودم  .به خاطركلمه اي كه گفته بودم متوقف شده ام        
  .داني؟من به مصلحت بندگانم آگاهترم ميتوچه  :به من گفته شد .بارانند

وهمانـا ازهمـه    حركـت زبـان اسـت        ساده ترين وراحت ترين حركات اعضا،     
  .به ضررشخص است بيشتر

فقـط  شـود يـا      مـي گويد ثبت    مي تمام آنچه شخص      دراينكه آيا  سلف وخلف 
 تـر  وبر دو قول هستند كه اولي روشن       ، اختالف دارند  گويد مي شر   و خير آنچه از 

كـه   اوست مگرآنچه  تمام سخنان بني آدم به ضرر     :گويند مي بعضي ازسلف    .است
  .باشد، دوست دارد آنچه خدا وخدا  ذكر شامل

  . هالكت وارد نمودورودي اين مرابه :گفت ميگرفت و ميابوبكرصديق زبانش را
اسير او خواهي   كه ازدهانت خارج شد توهنگامي توست اما    سخن اسير همانا  

�K :� �>��4 �0 4< $7 4>�   :وخداوند نزدزبان هرگوينده است    .شد� �' ª�9� �'( �� � � � �� ( �� � � �� �+ �  � �� 
اي، مراقـب و       اين كه فرشـته    راند مگر   انسان هيچ سخني را بر زبان نمي      () 18ق  ( 
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  ) .آن سخن است)ثبتبراي (آماده 
 رهـايي يـابي از   ازيكـي ازآن دو  دارد كـه اگـر   آفت بزرگ وجـود   زبان دو  در

هر كـدام زمـاني     و . آفت سخن گفتن وآفت سكوت كردن      ،شوي ميديگري رها ن  
گفتن حق سكوت كندشيطاني الل اسـت        كسي از . ديگري گناهش بزرگتراست   از

آورد شـيطاني نـاطق اسـت       ميفرمان خداست وكسي كه باطل به زبان         روعصيانگ
وبيشتر مخلوقات دركالم وسكوت منحـرف بـوده وبـين           .وعصيانگر امر خداست  

  .سرگردانند اين دو
دارنـد وآنـرا     ميازباطل باز     كه اهل صراط مستقيم هستند زبانشان را       ميانهاهل  

وكـسي از آنـان       به همـراه آورد    گذارند كه نفع آخرت رابرايشان     ميچيزي باز    در
 اينكـه درآخـرت ضـرري بـه          رسـد بـه    بيني كه سخني بيهوده بگويـد چـه        ميران

آيـد امـا     ميهمانا بنده درروز قيامت با نيكي هايي به انـدازه كـوه هـا              و. اوبرساند
آيد كه زبـانش بـا    ميبا گناهاني به اندازه كوه ها كند ويا  ميزبانش تمام آنرا ويران     

  .كند ميرا نابود  آنها  خدافراواني ذكر
  

  .و قدم نهادن در راه گناه است وروديهاي گناه اقدام كردن از

برندارد مگـر در آنچـه      ميپس حفظ اقدام كردن ها به اين صورت است كه قد          
 آن ثوابي وجود نـدارد همانـا نشـستن         در قدم نهادن اميد ثوابش را دارد و اگر در        

  .كند امكان دارد كه او را به خدا نزديكتر گرداند ميم بهتر است و هر مباحي كه به آن اقدا
 در ايـن فرمـوده ي       . لغـزش پـا و لغـزش زبـان         :چون لغزش دو گونـه اسـت      

�� � :هر كدام از اين دو قرين ديگري آمده اند        خداوند،  g4b� ��Q4�
 �#��
 3�.$�� � � � +� � � � �� �+ � �
�9m�O
 ��.��G 
�:� ���m h0�
 U$� �� �� �� �� � � � � �� � � � ) � ��'iE 
���� �) �� � � ��jو بندگان رحمان     ()63فرقان 

رونـد، و هنگـامي كـه         روي زمين راه مي   ) و بدون غرور و تكبر    (كسانيند كه آرام    
دهنـد، از آنـان       قرار مي ) دشنامها و بد و بيراههاي خود     (نادانان ايشان را مخاطب     

  )  .گويند گردانند و ترك ايشان مي روي مي
ستقامت در سخن و قدم نهـادن وصـف نمـوده اسـت             پس خداوند انها را به ا     



241  گناهان كبيره بعد از شرك/ فصل هشتم

� �$9� ي�   :فرمايد ميچنانكه بين نگريستن و فكر نمودن جمع نموده است آنجا كه  � �
 0�<p�
 A�¨ �'� P$�
 F5w�G� � �� � �J � �� �� � � � � خداوند از دزدانه نگاه كردن چشمها و  ( )19غافر( ��

  ) .ه است آگا،دارند ها در خود پنهان مي از رازي كه سينه
  

   و واجب بودن حفظ عورتزناحريم ت

تمام آنچه گفتيم مقدمه اي بـود بـر تحـريم فـواحش و واجـب بـودن حفـظ                    
 ١)والفـرج  الفـم  النـار  النـاس  يدخل ما أكثر(: فرموده است  � رسول خدا  ،عورت

  ).بيشترين چيزي كه مردم را در آتش انداخته است دهان و عورت است(
 إال مـسلم  امـرء  دم يحل ال(: فرمود � خدا در صحيحين آمده است كه رسول     

 ٢)للجماعـة  المفـارق  لدينـه  والتـارك  بـالنفس  والنفس الزاني الثيب: ثالث بإحدى
 زناكاري كه   :ريختن خون هيچ مسلماني جايز نيست مگر با يكي از اين سه دليل            (

ازدواج كرده باشد و كشتن كسي در مقابل كشتن شخصي ديگر و آنكه ديـنش را                
  ).و جماعت مسلمين را رها كرده باشدترك نموده 

 در سـوره ي اين حديث در همراه نمودن زنا با كفرو قتل مانند آيـه اي اسـت        
 حديث را با گناهي كـه  � و رسول خدا.و مانند حديث ابن مسعود است      ٣فرقان

گيـرد و    مـي شود شروع نموده است پس زنا از قتل بيشتر صـورت             ميبيشتر واقع   
 گناهان را به ترتيب بزرگي گناه در كبيره بودن ذكر نموده            نيز و   ،قتل از رده بيشتر   

 و مفسده ي زنا با مصالح عالم در تضاد است زيرا اگر زني زنا كند ننگ بر                  .است
سر آنها را پايين نگه      و اگر حامله شود   شود   ميخانواده و همسرو نزديكانش وارد      

 نموده است و اگر آنـرا       اگر فرزندش را بكشد زنا و قتل را همزمان جمع          .دارد مي

                                                 
 2004ترمذي  1

 1676 و مسلم 6484بخاري  2
حَقِّ وَلَا يَزُْنـونَ وََمـن َيفَْعـلْ ذَِلـكَ يَْلـقَ            وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ َمعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا َيْقتُلُونَ النَّفْسَ الَِّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِاْل               �  3

نماينـد، و انـساني را كـه خداونـد      خواننـد و پرسـتش نمـي        كسانيند كه با اهللا، معبود ديگري را به فرياد نمي         (  �أَثَاماً
كارهـاي  (ايـن  ) يكي از(چرا كه هر كس . كنند رسانند مگر به حق، و زنا نمي    خونش را حرام كرده است، به قتل نمي       

 ) . بيند را انجام دهد، كيفر آن را مي) ناشايست شرك و قتل و زنا
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به شوهرش نسبت دهد غريبه اي را به خود و شوهرش نسبت داده اسـت كـه از                  
شـود  ولـي از آنـان         مـي برد ولي از آنان نيست و به آنها نسبت داده            ميآنها ارث   

 و اما زناي مرد كه آن هم باعث قاطي شدن نسل است و سبب فاسد شدن           .نيست
دهـد و خرابـي    مـي  معرض هالكت و فساد قرار   شود و او را در     ميزن پاك دامن    

   .دين و دنيا در اين مفسده است
شـود و    مـي از خصوصيت هاي زنا اين است كه موجب فقر و كوتـاهي عمـر               

  .گرداند و خشم مردم را به دنبال دارد ميصاحبش را روسياه 
كنـد و    مـي نكشد مريض   اگر  شود كه قلب پريشان گردد و آنرا         ميايضا باعث   

كنـد و شـيطان را    ميو فرشته را از گناه كار دور آورد  ميو ناراحتي و ترس اندوه  
 گناهي از آن بزرگتر نيست و به همـين          ،گرداند و بعد از گناه قتل      ميبه او نزديك    

 و اگر به كـسي      .كشتن به بدترين صورت قرار داده شده است       براي حد آن،    دليل  
   . تر است تا بگويند زنا كرده است است برايش راحتهبگويند زن يا ناموسش كشته شد

 اگر مردي را همراه زنم ببينم با ضربه ي شمـشير او را        :سعدبن عباده گفت كه   
 ألنـا  واهللا سـعد  غيـرة  من تعجبونا( : با خبر شد و فرمود     � رسول خدا  .كشم مي

 ١)بطـن  وما منها ظهر ما الفواحش حرم اهللا غيرة أجل ومن مني أغير واهللا منه أغير
كنيد ؟ قـسم بـه خـدا مـن از او بـا غيـرت تـرم و                    ميغيرت سعد تعجب    آيا از   (

خداوند از من با غيرت تر است و به همين دليل فواحش آشكار و پنهان را حرام                 
  متفق عليه ).نموده است

 وإن يغـار  اهللا إن (: فرمـود  �ايضا در صحيحين آمده است كـه رسـول خـدا          
شـود و    مـي خداوند غيرتـي     (٢)عليه حرم ما العبد يأتي أن اهللا غيرةو يغار المؤمن

 و غيرت خدا زماني است كه بنده عملي انجـام دهـد     ،شود ميانسان مومن غيرتي    
  ).كه بر او حرام است


T : ( فرمود �دوباره در صحيحين آمده است كه رسول خدا        �4' _s� <n� �
                                                 

 2760 و مسلم 6454بخاري  1

 2761 و مسلم 4925بخاري  2
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�8�� U$ A5]� C�� ,?�(١ )          فاحشه كسي از خداوند غيور تر نيست به همين دليل
هاي آشكار و پنهان را حرام نموده است و كسي بيشتر از خداوند عذر را دوست                

ده و بيم دهنده فرسـتاده اسـت و كـسي           ندارد به همين دليل پيامبران را مژده دهن       
  ).مانند خداوند مدح را دوست ندارد به همين دليل خود را ستايش نموده است

 در خطبه ي نماز كـسوف       � در صحيحين آمده است كه رسول خدا       همچنين
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YN91(٢ )        هنگامي شود  مياي امت محمد قسم به خدا كسي از خداوند غيرتي تر ن

 اي امت محمـد قـسم بـه خـدا اگـر آنچـه را مـن                  .كند ميكه بنده يا كنيزش زنا      
رديـد سـپس دو دسـتش را      ك ميخنديديد و بسيار گريه      ميدانستيد كم    مي،دانم مي

  )خدايا آيا ابالغ نمودم ؟(:مودباال برد و فر
 رازي وجـود دارد بـراي     ،در ذكر اين گناه كبيره مخصوصا بعد از نماز كسوف         

 ظاهر شدن زنا از نشانه هاي نابودي جهان است و زنا از نشانه .كسي كه تامل كند
شـده اسـت كـه      هاي قيامت است چنانكه در صحيحين از انس بن مالك روايت            

كنـد   مـي كنم كه بعد از من كسي آنرا برايتان نقل ن مي حديثي را برايتان نقل      :گفت

�  (:گويـد  مي � شنيدم كه رسول خدا    . شنيدم �كه آنرا از رسول خدا    ¯� �4'
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از نشانه هاي قيامت آن است كـه         �(٣)" � 

كنـد و    مـي كند و زنا ظهور      ميشود و ناداني و شرابخواري ظهور        ميعلم برداشته   

                                                 
 2760 ومسلم 4358بخاري  1

 901 و مسلم 997بخاري  2

 2671 و مسلم 81 بخاري 3
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  ).به طوري كه پنجاه زن يك قيم دارندشوند  ميشود و مردان كم و زنان زياد  ميفراوان 
رد و گيـ  مي سنت خداوند چنين است كه اگر زنا ظهور يابد خداوند خشم  پس

 عبـد اهللا بـن مـسعود       .ناچار خشمش در زمين عقوبتي را به دنبال خواهد داشـت          
 نيافته مگـر اينكـه خداونـد اجـازه ي           ظهور هيچ گاه ربا و زنا در جايي         :گويد مي

 و خداوند حد زنا را با سه خصوصيت از ساير حد هـا              .هالكت آنها را داده است    
   :جدا نموده است

ترين صورت اسـت و حالـت خفيـف آن عبـارت            يكي اينكه قتل در آن به بد      
   .است از جمع بين عقوبت شالق بر بدن و ديگر تبعيد از وطن كه عقوبتي است بر قلب

ـ    :دوم اينكه  ن  خداوند بندگانش را نهي فرموده كه در برخورد با زنا كـار در دي
امه ي حد شود و همانا خداونـد بـا رحمـت            نرمش نشان دهند طوري كه مانع اق      

عقوبت را براي آنها تشريح نموده است و او از شما به آنها مهربـان تـر                 خود اين   
كـه در    مي پس ترح  ،است و رحمتش از امر كردن به اين عقوبت مانع نشده است           

  .دلتان است مانع اقامه ي فرمان خداوند نشود
اما در حـد     -اجراي ساير حدود هم عموميت دارد     اگر چه براي     –اين توصيه   
 بيشتر به صورت خاص بيان شده است زيرا مردم سختي و شدتي           زنا به دليل نياز   

نـسبت بـه زناكـار      را كه در دل نسبت به دزد و تهمت زننده و شـرابخوار دارنـد                
ندارند و دلهايشان نسبت به زناكار نسبت بـه گناهكـاران ديگـر بيـشتر بـه رحـم               

  ا بگيـرد   آنها ر  ،آيد و واقعيت هم شاهد همين است لذا نهي شده اند كه ترحم             مي
  .و آنها را به تعطيل كردن حد خداوند وادار كند

  و پست  دليل اين ترحم اين است كه اين گناه از انسانهاي شرافتمند و متوسط            
زند و نفـس بزرگتـرين تمايـل را بـه سـوي آن دارد و بـسياري در آن        مينيز سر   

   .دشريكند و بيشترين سبب آن عشق است و دلها بر ترحم بر عاشق خلق شده ان
شـود و در آن      مـي ايضا اين گناهي است كه غالبا با رضايت دو طـرف انجـام              

دشمني و ظلم كه نفس از آن بيزار اسـت وجـود نـدارد و در آن شـهوتي غالـب                     
 و .شود ميشود كه از اقامه ي حد مانع  ميرود باعث ترح  ميوجود دارد كه تصور     
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 كه نيرويي بر پا كند كه اينها همه از ضعف ايمان است و كمال ايمان در اين است
ن اقامه كند و رحمتي داشته باشد كه به حد شونده ترحم نمايـد         آفرمان خدا را با     

  .رحمت خداوند با پروردگارش موافقت داشته باشدو كه در فرمان 
 ايمان صورت گيرد و در خلوت        اهل نها در حضور جمعي از     حد آ  :سوم اينكه 

   .نباشد كه كسي آنان را نبيند
كاري كه ازدواج نموده برگرفته ازعقوبتي است كه خداوند بـراي قـوم             زنا حد

ط  دليل مشترك بودن زناكار واهل لوا  با سنگ است واين به     رجملوط قرار داد كه     
 فسادي وجـود دارد كـه باحكمـت         ،در فحشا بودن عملشان است ودرهردو عمل      

ته شـود    كش ه اگر لواط شد  او  با  كه  وكسي ،خداوند درخلق وامرش درتضاد است    
  از بـين تمامـا  بهتر است زيرا فسادي راباعث شده است كه اصالح ندارد وخير او     

ايـن از خـدا      از بعـد  صـورتش مكيـده اسـت و       از رفته است وزمين آب حيـا را      
  .ندارد ميومخلوقاتش شر

شـود؟   مـي مردم دراينكه آيا كسي كه بااو لـواط صـورت گرفتـه وارد بهـشت           
  .كند ميكه شنيدم شيخ االسالم آن دورا حكايت   اند،بردو قولو اختالف دارند 
  :كنند ميشوند به داليل زير احتجاج  مي وارد بهشت ندگوين ميكساني كه 
فرزندي كه به سبب زنا متولد ( ١)زنا ولد الجنة يدخل ال (:فرمود �رسول خدا

واگر اين وضع ولدالزنا باشد درحالي كـه درآن         ) .شود ميشده است وارد بهشت ن    
اسـت وشايـسته اسـت كـه از او          و ناپاكي   ه شر مظنداشته است بلكه فقط     گناهي ن 

بـدني كـه     خيري صورت نگيرد زيرا از نطفه اي خبيث خلـق شـده اسـت واگـر               
 بدني كه از نطفه حرام بـه وجـود آمـده          ،برحرام پرورش يافته شايسته آتش است     

  وضعش چگونه است؟
 و خبيـث تـر    زنا بدتر و  ولدالنكه با اولواط صورت گرفته است از        وآ: گفته اند 

اكثر كساني كه دركـودكي      پست تراست وشايسته تراست كه برخير توفيق نيابد و        
به اين عمل دست زده اند دربزرگي بدتر بوده اند وبه علم سودمند وعمل صـالح                

                                                 
 2/203 و احمد 2/112دارمي  1
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  .وتوبه توفيق نيافته اند
 اگركسي به اين بـال دچـار شـده          :تحقيق دراين مسئله اين است كه گفته شود       

 بهتر گردد و از گذشته خود وتوبه نصوح نمايد وعمل صالح انجام دهد و دبازگرد
 از گناه پوشـيده و     بشويد وچشم را   عبادت ننگ را   بديها رابه نيكي تبديل كند وبا     

 پـس بخـشيده     ،از گناه حفظ كند ودر ارتباط با خداونـد صـادق باشـد             عورت را 
آمرزد زيـرا توبـه      ميا  شود واز اهل بهشت خواهد بود وخداوند همه گناهان ر          مي

كفـر   و سـحر  وكشتن پيامبرانش و   كند حتي شرك به خدا     ميهمه گناهان را نابود   
  .پس ازنابودي اين گناه نيز ناتوان نيست .را

ه از گناهان توبـه      كه كسي ك   ل وفضل براين است   حكمت خداوند از روي عد    
كسي كـه   وخداوند تضمين نموده كه     ت كه گناهي نداشته باشد      كند مانندكسي اس  

توبه نمايد بـديهايش را بـه نيكـي تبـديل كنـد وايـن حكـم                  زنا شرك وقتل و   از
  .ازهرگناهيو است براي هرتوبه كننده اي  ميعا

8�� � �   :همانا خداوند فرموده است  ��� U$ 
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از لطف و مرحمـت خـدا       ! ايد  روي هم كرده     اي آنان كه در معاصي زياده      !بندگانم
 چرا كه او بـسيار      .آمرزد   قطعاً خداوند همه گناهان را مي      .مأيوس و نااميد نگرديد   

  )آمرزگار و بس مهربان است
 امـا  .چ گناهي ازاين خارج نيست واين حق مخصوص توبه كنندگان اسـت           هي

بزرگي نيز بدتر شود به توبه نصوح وعمل صـالح           در اگر شود ميلواط   او آنكه با 
يابـد وبـديهايش بـه نيكـي مبـدل           مـي يابد وآنچه ازدست داده رابـاز ن       ميتوفيق ن 

 هشت شود و  وارد ب  بعيداست كه چنين شخصي حسن خاتمه داشته و        و شود مين
دهد چنانكه   ميهرگناهي راباگناه ديگرعقوبت     اين عقوبت عملش است وخداوند    

  .دهد ميبا نيكي اجر نيكي را
بينـي كـه     مـي به حال بسياري ازكساني كه درحال مـرگ هـستند بنگـري              اگر

  .ازحسن خاتمه مانع شده است،شانءاعمال سو عقوبت بر
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 -خـدايش رحمـت كنـد   -حافظ ابومحمدعبـدالحق ابـن عبـدالرحمن اشـبيلي        
 داليلي اسـت و     -خداوند مارا ازآن پناه دهد       -وبدان براي سوء خاتمه   : گويد مي

كه ازبزرگترين آنها افتادن دردنيا ودوري ازآخـرت ونيـز اقـدام بـه               راههايي دارد 
 وچه بسا نوعي از گناه ولغزش وسرپيچي برانـسان چيـره            .نافرماني خداوند است  

نـورش   و دام به گناه بهره مند وعقلش زايل شـود        شود وقلب ازنوعي جرات دراق    
 وچـه بـسا     نرسـاند  يسود وحجاب برآن پوشانيده شده وپند به او       خاموش گردد 

از دور بشنود امامفهوم آنرا درنيابد وندانـد     اگرچه ندايي را   وارد شود و   مرگ براو 
  .تكرار كندنيز ندادهنده سخنش را  گويد هرچند ميچه 

 ]كه درحـال مـرگ بـود      هنگامي  [شناسم ميسي كه اورا   به ك  :گويد ميعبدالحق  
درخانه فالني فالن چيزرابسازيد ودربـاغ       :گفت مي الاله اال اهللا پس      :بگو گفته شد 

  .فالني فالن كار راانجام دهيد
بوطاهر سلفي اجازه دادكه ازاونقل كنم اين است كه مـرگ            ازآنچه ا  :گويد مياو

  .ده  يازده: گفت مي پس به فارسي .ه اال اهللا بگو الال:برشخصي وارد شد به اوگفته شد
 راه حمام منجاب ازكـدام      :گفت ميبه ديگري گفته شد كه بگوالاله اال اهللا پس          

  طرف است ؟
 واين سخن داستاني دارد وداستان اين است كـه مـردي دم             :گويد ميبدالحق  ع

آنجـا  از  پس دختري زيبـا    .درخانه خودنشسته بود ودرخانه اوبه درحمام شبيه بود       
 ايـن حمـام منجـاب       :گذشت وگفت راه حمام منجاب ازكدام طرف است؟ گفت        

 وراد شد پس وقتي دخترخـود      به دنبال او   نيز خانه شد واو   وارد  پس دختر  .است
خانه اوديد ودانست كه اورافريب داده است درظاهرازبودن با او خوشحالي            را در 

 باشيم كه بـا آن خـوش         الزم است كه چيزي داشته     :وسرور نشان داد وبه اوگفت    
 همين االن هرچه بخواهي واشتها كنـي        :گفت  مرد .باشيم وچشممان روشن گردد   

 پس آنچه   .را قفل ننمود   در خانه رها كرد ودر     را آورم وبيرون رفت واو    ميبرايت  
 .هم ازخانه نبرده بـود     درحالي كه او رفته بود وچيزي را      ،برگشت و خواست آورد 

   :گفت مي رفت و ميكوچه راه  گفت ودر مياز او  عاشق اوشد وبسيار پس مرد
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ود كـه راه حمـام   گفت درحالي كه خسته شده ب مياي كاش گوينده اي روزي    

  منجاب ازكدام طرف است ؟
  !ديوث اي :پنجره اي جوابش داد كه گفت دختري از ميهمينطوركه روزي اين را
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چراوقتي به اودست يافتي فورا نگهباني برخانه نگذاشـتي يـاقفلي بـردر قـرار               

  ندادي ؟
پس سرگشتگي وهيجان اوافزوده ترشد ومدام برآن حال بود تااينكه اين بيت             

  !!آخرين سخني شدكه هنگام رفتن ازدنيا گفت
 :گفتـه شـد    كه صبح كردبه او   هنگامي  ،نمود ميي تاصبح گريه    سفيان ثوري شب  

آياهمه اينها ازترس گناه بود ؟پس كاهي رااز زمين برداشـت وگفـت گنـاه ازايـن                
  .ترسم ميسوء خاتمه  است ومن از سبكتر

اين فهم بزرگي است كه شخص ازاينكه گناهانش اوراهنگام مـرگ خواركنـد             
كند كه   ميوامام احمد ذكر     .در خوف باشد  خاتمه فاصله بيندازد    حسن  ووميان او   
د بيهوش شد وسپس به هوش آمد واين آيه         وكه ابودرداء درحال احتضارب   هنگامي  
�N� I �m0Q4 ��4�  � :راخواند� =�' K�� �1 
�5'-� v S �m0�p1�� �V<[�� >9"��� � � � + � � � � �� �  � � �� � �� � � � + � � � � � �� � � � �� � �� � � �� � � � � � *
���b&�� � � گـردانيم    ما دلها و چشمهاي آنان را  واژگونه و حيران مـي           () 110انعام  (� ��

 و ايـشان را     ، همان گونه خواهند بود كه در آغاز بودند        )و بعد از نزول معجزات    (
  ).گذاريم تا در طغيان و سركشي خود سرگردان و ويالن شوند به خود وا مي

  .له بيندازدكه گناهان بين آنها وحسن خاتمه فاص ترسيدند ميسلف اين چنين 
 شـامل   -خداوندماراازآن پنـاه دهـد    -  وبدان كه سوءخاتمه   :گويد مي عبدالحق  

وكسي آنرا نـشنيده     شودكه درظاهر استقامت ورزد وباطنش صالح باشد       ميكسي ن 
بلكه سوء خاتمه شامل كسي اسـت كـه عقيـده اش             ،است وسپاس براي خداوند   

وقبـل  وارد شود   توبه مرگ براو    بركباير اصرار ورزد وچه بسا قبل از       فاسد باشد يا  
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پيـروز   او بگيرد وقبل ازتوبه جانش گرفته شود وشيطان بـر         را صالح درون او  از ا 
  .شود ودر آن هنگام ترس وسختي اورابربايد

كنند كه در مصر مردي بود كه هنگـام اذان و           مي حكايت   :گويد ميعبد الحق     
 روزي از   ،ر وي آشكار بود   اقامه و نماز مالزم مسجد بود و نور عبادت و طاعت ب           

روي عادت به باالي مناره مسجد رفت تا اذان بگويد و در پايين مناره خانه مردي  
 ،ه كرد و مجذوب دختر صـاحب خانـه شـد          به خانه نگا  مسيحي قرار داشت پس     

 : دختـر گفـت    .سپس اذان را رها كرد و به سوي او پايين آمـد و وارد خانـه شـد                 
 مرا شيفته   : گفت چرا؟ مرد گفت    .خواهم مي را   خواهي؟ گفت تو   ميكيستي و چه    

بـدون شـك تـو را پاسـخ         :  دختـر گفـت    .خود كرده اي و تمام قلبم را گرفته اي        
تـو مـسلمان هـستي و مـن     : مگر ازدواج كرده اي؟ دختـر گفـت    :گفت. گويم مين

آيـا مـسيحي شـوم؟    : گفـت . آورد ميمسيحي هستم و پدرم مرا به ازدواج تو در ن         
پس مرد مسيحي شد تا بـا        .كنم مين كار را بكني با تو ازدواج         اگر اي  :دختر گفت 

در همان روز درحالي كه ازجايي بلند در آن         . او ازدواج كند و در همان خانه ماند       
 به دختر دست نيافت و دينش را هـم از         پس .رفت سقوط كرد و مرد     ميخانه باال   
  .دست داد

و محبـت او در     مردي عاشق كسي شد و عـشقش شـدت يافـت            : گويد مياو  
قلبش جاي گرفت به حدي كه مريض شد و بـه سـبب آن بـستري گـشت و آن                    

 مـدام واسـطه هـا ميـان آن دو رفـت و آمـد                .نمـود  ميشخص خود را از او منع       
 آن بيچاره خبردار شد و خوشـحال        .كردند تا اينكه وعده داد او را عيادت كند         مي

 كه واسطه ميـان آنهـا       .ه بود گشت و منتظر وعده اي بود كه ميان آنها گذاشته شد          
. آمد و گفت كه آن شخص تا ميانه راه آمد و برگشت و من با او صـحبت كـردم                   

 و از آمدنم خوشحال است و مـن خـودم را در معـرض    مرا ياد كرده كه او    :گفت
 پس . پس از او خواستم برگردد اما منصرف شد و امتناع كرد.دهم ميتهمت قرار ن 

داد و از گذشته هم بد تر شد و نشانه هاي مرگ بر او          آن بيچاره خود را از دست       
   :گفت ميآشكار گشت و در آن حال 
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اي باعث آرامش مريض و     ]نام درختي كه نماد بلندي و زيبايي است       [سلم  اي  
  .ز بيماري الغر و ضعيف گشته استاي شفاي بيماري كه ا

  .همانا قلبم به رضايت تو بيشتر از رحمت خالق بزرگ تمايل دارد
 از پيش او برخاسـتم و  . استهمين : گفت.از خدا بترس! به او گفتم اي فالني 

  .هنوز از در خانه بيرون نرفته بودم كه شيون مرگش را شنيدم
  .پناه بر خدا از سوء خاتمه و بدي عاقبت

  

  اط ازبزرگترين مفسده هاستلو

 چون مفسده لواط ازبزرگترين مفسده هاست عقوبتش نيز دردنيـا وآخـرت از            
بزرگترين عقوبت هاست ومردم دراين اختالف دارند كـه آيـا عقوبـت آن از زنـا                 

  برابراست ؟ دو است يا عقوبت زنا شديد تراست ويا عقوبت هر شديدتر
 بـن ابوطالـب وخالـدابن وليـد و         ابوبكر صديق وعلي ا    :برسه قول هستند  پس  

 و زهـري و    عبداهللا ابن عباس وجابرابن زيد وعبداهللا ابن معمـر         عبداهللا ابن زبير و   
 درصـحيحترين  -ربيعه ابن ابوعبدالرحمن ومالك واسحاق ابن راهويه وامام احمد     

 وشافعي دريكي از دوقولش براين هستند كه عقوبتش ازعقوبت زنا           -روايت از او  
  .رهر حال عقوبتش قتل است چه ازدواج كرده باشد چه خيرشديدتر است ود

 باح وحسن بصري وسعيدابن مـصيب وابـراهيم نخعـي وقتـاده و            رابن ابو  عطا
 ابويوسـف و   -درروايـت دوم ازاو   -اوزاعي وشافعي در ظاهرمذهبش وامام احمد     

   .محمد برآن هستند كه عقوبتش با عقوبت زنا برابر است
اند  وگفته .ه عقوبتش از زنا كمتر است وتعزير دارد       ابوحنيفه برآنند ك   حكم و  و

رسولش براي آن حدي قرار نداده اند پـس درآن       و  لواط گناهي است كه خدا     :كه
  .تعزير است مانند خوردن گوشت مردار وخون وگوشت خوك

 زيرا اين جماعي است درجايي كه طبيعت سليم بـه آن ميلـي نـدارد                :گفته اند 
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پـس حـدي درآن     .  رابرتنفرازآن خلـق نمـوده اسـت       بلكه خداوند حتي حيوانات   
  .االغ و غيره است مانند جماع با نيست و

پس نـصوص    شود ميعرف شخص زناكارناميده ن    شرع و   درلغت و  : گفته اند 
  .شود ميمربوط به شخص زناكار شامل اون

از  ميبازدارنده اي در طبيعت آد بينيم كه اگر ميو ما در قواعد شرعي       :گفته اند 
، ديگر حدالزم نيست واگر طبيعت انسان به آن گنـاه ميـل كنـد              باشد  موجود گناه

قرار داده شده است وبه همين دليل درزنـا وسـرقت            برحسب ميل آن به گناه حد     
قرار داده شـده اسـت وبـراي خـوردن گوشـت مـردار وخـون                 وشرابخواري حد 

  .وگوشت خوك حد تعيين نشده است
 وانات ومرده قـرار داده نـشده اسـت و          چون حدي براي جماع با حي      :گفته اند 

نسبت به اين عمل قرار داده است همانا نفـرت           ميدر طبيعت آد   خداوند نفرت را  
دو طرف در لواط برنفـرت   از جماع مرد با مرد ازاين هم بيشتر است وطبيعت هر      

 برخالف زنا كـه طبيعـت هردوطـرف بـه سـوي آن         ،اين عمل خلق شده است     از
  .تمايل دارد

عـشق  با هم   زن   دو واجب نشده است چنانكه اگر     حد،  براين دو : كهگفته اند   
  .بازي كنند حدي برآنان تعيين نشده است

 اين  ،ونيز كساني بيشتر از يك نفر      -كه جمهورامت هستند  –صاحبان قول اول    
بـين گناهـان گنـاهي ازايـن       در: گفته اند كـه  وقول را اجماع اصحاب دانسته اند     

گيرد وچه بـسااز     ميناه از لحاظ بزرگي بعداز كفر قرار        بزرگتروجود ندارد واين گ   
  .قتل بزرگتر است چنانكه آنرا روشن خواهيم ساخت

وآنان را  دكسي رابه اين گناه كبيره مبتال نكر خداوند قبل از قوم لوط       :گفته اند 
رابرآنهـا  عقوبتي نمود كه امت هاي ديگررا چنان عقوبتي نداد و انـواع عقوبـت ها   

وآنها رادر زمين فروبرد وازآسمان برآنهـا        زمينشان رادگرگون كرد  جمع نمود وسر  
پس آنانرا عذابي داد كه غير آنان را چنان عذاب نداده بـود وايـن بـه              ،سنگ باراند 

علت بزرگي اين گناه بود كه نزديك بودكه زمين به سبب آن ازاطراف مايل گردد               
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  .ا اين عذاب شامل آنان گرددفرشتگان ازاطراف آسمانها وزمين فرار نمودند كه مباد و
ايـن   اينكـه زنـده بمانـد و       لواط شده برايش بهتراست تا     او كشتن كسي كه با   

 اين عمل مانند كشتني است كه اميد حيات ندارد اما          زيرا صورت گيرد  او عمل با 
  .نفع برساند چه بسا در آخرت به او است و شهيد ميدر صورت كشته شدن او مظلو

است كه خداوندحد قاتل رادراختيار ولي قـرار داده اسـت           دليل اين   : گفته اند 
كـشتن اهـل لـواط       امـا  .كنـد  مـي  اگربخواهـد گذشـت       و كـشد  مـي بخواهد   اگر
بـرآن اسـت ومخـالفي       �است چنانكه اجماع اصحاب وسنت رسول خدا       ميحت

  .ندارد وبلكه عمل اصحاب وخلفاي راشدين برآن بوده است
واحي عرب مردي رايافت كه مانند زن دربعضي ن ابن وليد ثابت است كه خالد   

هـم بااصـحاب مـشورت       ابوبكر  پس به ابوبكرصديق نامه نوشت و      ،شد مينكاح  
 جزيك امت ازبين امتها،     :شديدتري داشت گفت   وعلي ابن ابوطالب كه نظر     نمود

دانيد كـه خداونـد باآنهـا چـه      ميامت ديگري اين عمل راانجام نداده است وشما     
نامـه   به خالـد   پس ابوبكر  .آتش سوزانده شود   كه با   است نظرمن اين  ،كرده است 

  .را سوزاند او نوشت و
 برده شـود  شهر بايد به بلندترين مكان هر  لواط گر :گويد ميباس  عبداهللا ابن ع  

  .وسپس با سنگ رجم شود آنجا به پايين انداخته شود از و
 و رسـاند به قوم لوط     كه خداوند  از عقوبتي گرفته است    را ابن عباس اين حد   

 مـن  (:كـه فرمـود   كنـد  مـي روايـت   �ابن عباس همان است كه از رسـول خـدا         
هركس رايافتيد كـه     (١)به والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه

  .) بكشيد هم فاعل وهم مفعول را]را دو هر[دهد  ميعمل قوم لوط را انجام 
 عمـل  مـن  اهللا عنل (:فرموده است �شده است كه رسول خدا     ثابت: گفته اند 

 ٢)لوط قوم عمل عمل من اهللا لعن لوط قوم عمل عمل من اهللا لعن لوط قوم عمل
، خداوند لعنت كند    دهد ميخداوند لعنت كند كسي را كه عمل قوم لوط راانجام           (

                                                 
 1456 و ترمذي 4462ابوداوود  1

 4417 و ابن حبان 1/309احمد  2
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دهد، خداوند لعنت كند كسي را كـه عمـل           ميكسي را كه عمل قوم لوط راانجام        
  ).دهد ميقوم لوط راانجام 

دريك حديث نيامده است وهمانا بعـضي ازاهـل        زناكار سه بار    كردن بر  لعنت
 گناهان كبيره لعنت شده اند اما لعنت هيچ كدام از يك بار تجاوز نكرده است امـا                

  .لعنت درمورد اهل لواط تكرار شده وسه بار تاكيد شده است
 و هيچ دو نفـري در ايـن   ند نموده ا به كشتنش اتفاق�اصحاب رسول خدا    

 و بعضي تصور كـرده انـد        ،تالف ندارند بلكه اختالف در نحوه ي كشتن است        اخ
كه در كشتن اختالف بوده است و آنرا دليل نزاع اصحاب دانسته اند در حالي كـه     

  .بر كشتن اجماع وجود دارد
��4   � :ي در اين قول خداوند تامل كند كه هر كس  :و گفته اند  : a4���
 
�1�"� ��� � �+ �� * �� �� �

 ��� �i .E t�E� Fgn��) � � � � ) � � و به زنا نزديك نشويد كه زنـا گنـاه بـسيار             ) (32اءاسر(  � �
��  �: و نيـز ايـن قـول در مـورد لـواط             ) .زشت و بدترين راه و شيوه اسـت       �D4��� � �� �
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� �  � �� � � � �� �* � � �� � � �� � آيـا كـار بـسيار زشـت و         ) (80اعراف(��
دهيد كه كـسي از جهانيـان پـيش از شـما مرتكـب آن نـشده                    انجام مي  پلشتي را 

ا را بـه    نـ شـود زيـرا خداونـد فاحـشه ي ز          ميفرق اين دو برايش روشن       )است؟
 در حاليكـه در     ،صورت نكره آورده است يعني فاحشه اي از بين فـواحش ديگـر            

 .ه اسـت جامع براي فاحشه قرار داد ميمعرفه آورده است و آنرا اس    مورد لواط آنرا  
شويد كه زشتي آن بر همه كس آشكار اسـت و       مييعني آيا فاحشه اي را مرتكب       


��Y9&� A7 :اين قول مانند سخن فرعون به موسي است        C79&� Y9&��� � �� + � �� � � �� � �� شـعرا  ( ��
 يعني همان كار زشتي كـه زشـتي آن بـر            )اي  اي كه كرده    و آن كاري را كرده    ) (19

  .همه كس آشكار و معلوم است
كند به اينكه كسي قبل از قوم لـوط          ميسپس خداوند فاحشه بودن آنرا تاكيد        

ــرا مرتكــب نــشده اســت پــس   *'44n� �44' �44Z ��".44E �44> '�44 � :فرمايــد مــيآن � � � �� � �� � � �
PR�&�
� � � و ) كسي از جهانيان پيش از شما مرتكـب آن نـشده اسـت؟       ) (80اعراف(�َ�
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كند دلها از اين عمـل       مي تصريح   نمايد به اين صورت كه     ميسپس تاكيد را بيشتر     
كند  مينفرت دارد و طبيعت بشر از آن متنفر است كه مردي چنانكه زني را نكاح                


��?K�4 �:فرمايـد  ميمرد ديگري را نكاح كند سپس    ���D47� �4��:� � * �� � �� � � + ) 81اعـراف ( ��
را  سپس بي نياز بودن آنها از اين عمـل    )بازيد  شما به جاي زنان به مردان دل مي       (

داند نه نيازي كه به      مياعالم نموده و آنچه را سبب ميل به اين گناه است شهوت             
دليل آن جنس نر و ماده به هم ميل دارند از قبيل لذت جماع و برقراري مودت و                  

 پدر و مادرش را فراموش كند و بـه يـاد همـسرش            ،شود زن  ميرحمت كه سبب    
 كه اشرف مخلوقـات     ،خلوقات و برقراري نسل كه سبب حفظ اين نوع از م          ،باشد

شود و نيز برقراري پيوند خويشاوندي و نيز بوجود آمدن محبوب تـرين           مياست  
خلق خدا از جماع زن و مرد كه انبيا ء و اوليا و ايمان داران هستند و نيز مـسائل                     

  .ديگري كه مفسده ي لواط در مقابل همه ي اينها مانع است
را كه خداوند بر آن مردان را سرشـته         كند كه لواط گر سرشتي       ميسپس تاكيد   

 پس كار را دگرگون نموده -كه ميل به زنان است نه به مردان- است عكس نموده
بـه  كنـد    مـي كند و به جاي زنان به مردان ميل          ميو فطرت و سرشت را معكوس       

كنـد و نيـز    ميكند و آنرا زير و رو  ميهمين سبب خداوند سرزمينشان را واژگون   
كنـد   ميكند سپس خداوند باز هم به زشتي كارشان تاكيد           مياژگون  دلهايشان را و  

�41, � :فرمايـد  مي ف پس    به اينكه آنان اهل اسرافند يعني از حد تجاوز نموده اند           �
 ���¢' c�� �7��� � � � J ( �� � �  سپس تامل كن  )ايد  اصالً شما مردمان تجاوزپيشه   ) (81اعراف  (��

   است ؟ شدهواردا نكه آيا مانند اين ها براي ز
�Y4  �:كند كه  ميخداوند با اين فرموده به آنان تاكيد        � A47�
 F4��"�
 �' d�5 6�� �� �� � �+ �� � �� � � +

�w�.�
 ,b&�� � � ��� � � كارهـاي  ) مردمان آن ( را از شهر و دياري كه        ]لوط[و او ) (74انبيا(�+
   ).دادند رهائي بخشيديم زشت و پليد انجام مي

ـ            نمايـد و    مـي ت زشـت آنهـا تاكيـد        سپس با سرزنش بـه دو صـفت بـي نهاي
4�P"4E�� t �:فرمايد ميE c�� 
��� ��:� � � � � � +� � � �� � � آنـان مردمـان بـدي بودنـد        ) (74نبيـا ا(��
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  .)كردند وسركشي مي
4�c  �  :نامـد  مـي  مفـسد    ،نها را از زبان پيامبرشان    آو  "�
 U4$ �u4�
 o0 K�4�� � � *� �� � � � � � �

 ��<8�R
� � � �  و  ) مرا بر قوم تباه پيشه پيروز گـردان        !دگارا پرور :گفت) (30عنكبوت( ���
��4  �:نامـد  مـي كردنـد آنهـا را ظـالم     مياز زبان فرشتگانش كه با ابراهيم صحبت   :+ �

PR�� 
��� ��9m� �: F��"�
 dQm ,m� ��9�'� � ��� � � � �� � �� � �� � �� �+ � � � �� كه ما اهل اين شهر را      ) (31عنكبوت(��
  سپس بنگر كه چه كسي بـا ايـن           ).گرند چرا كه اهل آن ستم     ،هالك خواهيم كرد  

كـه ابـراهيم بـا    هنگـامي  عقوبت ها عقوبت شده و چنين سرزنش شـده اسـت و         
گفتـه   عذاب آنها با خبر شـده بـود بـه او   نمود در حالي كه از ميفرشتگان مجادله  

�� �> ?C410 �4'� t�4 �:�4� �  :شد: 
Qm �$ h�$� � m
�1: ��� � � � � � � �+ � * � � � � � � �� � �� � �� � + � � � � _4s o
Q4$ �� 4�X � � �� ( �� � �
3�3�'� �  فرمـان پروردگـارت     . دسـت بكـش    )جدال(اي ابراهيم از اين     ) (76هود(  �ٍ�

 شرف صدور يافته است و بـه طـور قطـع عـذاب بديـشان               )درباره هالك ايشان  (
         ).رسد و برگشت ندارد مي

يـامبر او   تامل كن آنگاه كه نزد پ،ودر خباثت لواط گر و نافرماني او از خداوند   
كه شنيدند مهمان دارد و مهمانانش زيباترين صورتهاي بشري         هنگامي  لوط رفتند   

كه لوط آنها را ديد بـه آنـان         هنگامي  را دارا هستند پس شتابان به سوي او آمدند          
��4 ��4� �:گفت�� �m ²�51 t�-m c�� ��� � �� �� � � � + � � � �� � � ��j نهـا  اي ! اي قـوم مـن     :گفـت ()78هـود

من حاضرم آنـان را بـه      (ترند    پاكيزه) از آميزش با ذكور   (اي شما   دختران منند و بر   
  ))عقد شما درآورم

 آنـان را از مهمانـانش    ،پس خواست با به ازدواج در آوردن دختر انش با آنهـا           
 پس  . مهمانانش بود  ومنصرف كند به خاطر ترسي كه از ننگ شديدي كه مقابل او           

�m ²�51 t�-m c �:گفت� �� K��� � � �� � � � � �� � 
�"��� ��� ���� �� � + � � �� � � � � +�T
 � 4�� A� 4f I ���4¨ �� � �� �� � � � � � � � � �
< �0 ,?0 ��5'( � �+ � �( �  بـر مهمانـان مـن    !شـرمتان بـاد   (  ! اي قوم من   :گفت (�)78هود(�

مـن  (ترنـد      پاكيزه )از آميزش با ذكور   ( اينها دختران منند و براي شما        )ببخشائيد و 
 پس از خدا بترسيد و در مورد مهمانانم مـرا           )ورمحاضرم آنان را به عقد شما درآ      
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 )شـود؟    يافتـه نمـي    ،خوار و رسوا مكنيد آيا در ميان شما مرد راهياب و راهنمائي           

 �"I �45� �4' Y4b9$ <4  �  : سركشي و ستم گري سخنش را رد كردند         با پس���4�� � � �� � �� � � � � � �

<��� �' �9&7� C�:� ¦n �' C��51� � �� � +� � � �� � � � �� �� ¾ � دانـي مـا را بـه          تـو كـه مـي      :گفتند() 79هود( � �
   )  .خواهيم داني كه چه چيز مي  و مي،دختران تو نيازي نيست

 قلبـي انـدوهگين بـر       پس پيامبر خدا با سينه ي درد مند نفـسي كـشيد كـه از              
0� �4>�>�   :آمد و گفت   مي k: B�X �� =�� ��1 	 �� �� K�� � �  � � �� �� � � + �� �) � � �� � +  لـوط    ()80هـود (  ��

تا با قدرت و قوت هرچه بيـشتر بـا شـما            (داشتم     بر شما توانائي مي    ! كاش :گفت
چـون  (گاه محكمـي       يا اين كه تكيه    )نمودم  جنگيدم و از مهمانان خود دفاع مي        مي

از دسـت  (داشـتم و بـدان     مي)پيمانان نيرومند قوم و عشيره و پيروان فراوان و هم   
پرداختم و شـما افـراد    و آزارتان از مهمانانم ميو به دفع اذيت (بردم   پناه مي )شما

  ) )كردم شرم را سركوب مي سر و بي خيره
 خبـر  بـه او  و كردندو برايش بازگ را حقيقت ماجرا پس فرستادگان خداوندس

 ،خودت سـخت مگيـر   بر پس ازآنان مترس و رسد ميكه دستشان به آنها ن دادند

�� �E0 :پس گفتند : ��� �� 
����� � �+ � � � �� �C �: 
�9p� �� C10 ,� �� � �� � � �� � �  ! اي لوط  :گفتند) (81هود(�*
  واو ).رسـد   دستشان به تو نمي   ) اين زشتكاران  (،ما فرستادگان پروردگارت هستيم   
 :گفتنـد  و ده دادنـد  مژعذاب براي قومش     وعيد رابه وعده نجات براي خودش و     

��79� �� , 9�
 �' ��"1 C9mD1 �D�� � �� � +� � * �� � � ��  � � �� � �� � �Z�L� �' ��. p' ��: C���'
 �: <n� ��5' Y� � � � � � � �� � � �� � �� � �+ �� �� � ( �+
>4��"1 x.p�
 � �� x.p�
 �m<$�' �: � � � � � J � � � J � �� � �� � � � + اهل و عيال خود را در پاسـي  ) (81هود(��

 و كسي از شما پشت سر خود را ننگرد مگـر همـسر تـو كـه او           ،از شب بكوچان  
 موعـد   .شـود   گردند گرفتـار مـي      ه آنان بدان گرفتار مي    ماند و به همان بالئي ك       مي

  ) ؟  آيا صبح نزديك نيست.ايشان صبح است) هالك(
خـواهم   مـي  :دانـست وگفـت    مـي تاخير   وعده هالكشان را با    پس رسول خدا  


�x.p4 1"��4<� :زودتر باشد پس فرشتگان گفتند     � 4�� � � � � � J � � � آيـا صـبح    ) (81هـود (��
  ) ؟ نزديك نيست
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نجات پيامبر واوليـايش فاصـله اي    و بين هالكت دشمنان خدا اقسم به خد و
ناگهـان سرزمينـشان از ريـشه        كـه  ،نبـود  تا طلوع خورشيد   از فاصله سحر   بيشتر

  صـداي سـگ و   آسـمان كه فرشتگان شده بود چنان به آسمان بلند   بركنده شده و  
اش برفرسـتاده    پس فرمان بي چون وچـراي پروردگـار        .شنيدند مياالغهايشان را   

+�S9 �  :فرمايد ميچنانكه درقرآن سرشان دگرگون سازد  بر جبرئيل نازل شد كه آنرا � �
3��5' , 6E �' =0�6n �� 9$ ����'�� ��9��E �� ��$ �59&? ���'� t�?� )+ * � � � � � � � � * � � � � � � �� � � �� � �� � �� �� �  )82هـود (  �ٍ��

را ) هر و ديـار   شـ (فرا رسـيد، آن     ) مبني بر هالك قوم لوط    (هنگامي كه فرمان ما     (
وآنـانرا   ).زير و رو نموديم و آنجا را با ِگلهاي متحجر و پياپي سـنگباران كـرديم               

وعبرتي براي كساني كه از اعمالـشان پيـروي        نشانه وپندي براي جهانيان قرار داد     
ــشان رادر مــي ــد وسرزمين ــرار د كنن ــسافران ق :� r�44�M C44�� I �   :داســر راه م �� � � � + �

b44E�7b9�� * �� � � * P� jÆÃz   � 44"' , .844.� �44�:�  J � � � � � + �� jÆ»z  P5'-44b9� F44�M C44�� I �: � � � �� �� * ) � � � + �  )77(� 
هائي بـراي      نشانه )بالئي كه بر سر قوم لوط آمد      (گمان در اين      بي( )75-77حجر(

كاروانيان و مسافران است و     (اين آثار بر سر راه       )75(افراد هوشمند موجود است   
 نشانه )بقاياي مانده بر راستاي راه(گمان در اين  بي )76(برجا است )هاي آن خرابه

  ))77(بزرگي براي مؤمنان است
فرا گرفت   را آنها، و   درغفلت فراگرفت درحالي كه خواب بودند        آنانراعذاب  

 حالي كه ازسستي بي خودشده بودند وآنچه اندوخته بودند به دادشان نرسيد و   در
  .بدان عذاب داده شدند ل شد وهمه لذتهايشان به درد تبدي

ـ      يخوش بـدبختي   گذشـت و    جـاي مانـد وشـهوتها      رها همه رفتند وحـسرت ب
عـذاب دردنـاكي بـه       وبسيار شكنجه شدند و     اندكي بهره بردند   ،جايگزين آن شد  

 مگـر  و بـه هـوش نيامدنـد      آنـانرا مـست نمـود      ، شراب آن شهوت   ،دنبالشان آمد 
  مگـر  وبيـدار نـشدند     به خواب برد    آن غفلت آنانرا   .درسرزمين شكنجه شوندگان  

ـ  وقسم به خدا   .درسرزمين نابود شوندگان   ـ  يب ت پـشيمان شـدند آنگـاه كـه          نهاي
كاش ؛ خون گريستند  ،رساند وبرگذشته خويش به جاي اشك      ميودي ن پشيماني س 
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جسمشان فرو   و روزنه هاي صورتها   ديدي كه آتش از    ميپايين اين گروه را    و باال
وآنگـاه   نوشـند  ميبه جاي نوشيدني آب داغ و ار دارند  برسفره جهنم قر   و رود مي

شود از آنچه اندوختـه ايـد        ميشوند به آنها گفته      ميآتش انداخته     در ،كه به روي  
9���  : بخوريدb&� �75 �' ���l S�: �� 9$ t
�E 
�qp� � �� 
�qL�� �m�9L
� �� � �� � � � � �� � � � � � � � � �� � � � �� � � + �� � �� �� � � �  

 ، چه شكيبائي هم كنيد و چه بيتابي،تش وارد شويد و بدان بسوزيد به آ   ()16ورط(
ايد كيفـر      چرا كه تنها برابر كارهائي كه خودتان كرده        .كند  به حال شما تفاوتي نمي    

خداوند فاصله عذاب بين اين امت وآنانرا كـه ازايـشان پيـروي         و ).شويد  داده مي 
��'�4 � :فرمايـد  مـي  به آنها   باترساندن ازواقع شدن عذاب    كنند نزديك ساخته و    مي �

< &.1 PR���
 �' Am � �� � �� �� � + به ) ديگر هم (اين چنين سنگهائي از ستمكاران       (�)83هود  ( �
  ).دور نيست

  

  دانند ميكساني كه عقوبت لواط را كمتراز عقوبت زنا ي بررد

  :گوييم ميآورند كه عقوبت لواط كمتراز زناست  ميدرجواب كساني كه دليل 
 لواط گناهي است كه خداوند حـد معينـي بـراي آن قـرار              :فته آنها كه  امااين گ 
   :جواب آن چند حالت دارد.نداده است

قـرار داده اسـت      مـي  فرستاده خداي براي صاحب اين گناه قتل حت        :يكي اينكه 
  كـه اگـر   .كنـد خداونـدآنرا تـشريع كـرده اسـت          مي تشريع   �وآنچه رسول خدا  

 گـر  اشخص ننمـوده كـه باطـل اسـت و        آنرا شـرع مـ     منظورتان اين است كه حد    
ون  مشخص نشده است كه آن الزم نيست چـ  قرآننص   منظورتان اين است كه با    

   .سنت مشخص شده است با
رجـم باسـنت ثابـت        سخن شماسـت زيـرا     ض ناق ، اين نيز با رجم    :دوم اينكه 

  .]نه باكتاب[است
 وحكمـش بـاقي مانـده   ه بگوييد بلكه درقرآن بوده است ولفظش نسخ شد      اگر
  . پس حدشراب خوار ناقض سخن شماست:گوييم مي. است
حال ، نفي يك دليل معين مستلزم نفي تمام دليل يا مدلول نيست           :سوم اينكه    
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  .آنكه چنانكه گذشت دليلي را كه شما نفي كرده ايد نيز نفي نشده است
 اين عمل جماع با محلي است كه طبيعت به آن ميلي ندارد           :گوييد مياما اينكه   

ن خلق نموده است مانند جماع بـا مـرده يـا    آرا بر تنفر از   ميداوند طبيعت آ  و خد 
   :جوابش چند وجه دارد .حيوان

 و اجمـاع صـحابه   �اين قياس باطلي است و با سنت رسول خدا  :يكي اينكه 
  .چنانكه گذشت مخالف است

ع با جوان بي موي زيبا كه فتنه گر است با جماع با قاطر    ا قياس جم  :دوم اينكه 
و آيا تا به حال كسي عاشق قاطر يـا گـاو    از باطل ترين قياس هاست      ،ا زن مرده  ي

   هوش از سرش برده باشد و قلبش را اسير كرده باشد ؟،مرده اي شده است كه عشق
 اين سخن با حكم جماع با مادر و دختر و خواهر متنـاقض اسـت                :سوم اينكه 

الي كـه حـد آن از شـديد    زيرا در اين حالتها نفرت طبيعي نيز وجـود دارد در حـ          
و كشتن در همـه ي حالـت هاسـت چـه              -در يكي از دو قول    -ترين حدهاست   

 چه ازدواج نكرده باشد و اين يكي از روايت هاي امام احمـد     وازدواج كرده باشد  
  .است و نيز سخن اسحاق بن راهويه و جماعتي از اهل حديث است

 :كننـد كـه گفـت    مـي يـت   بن عازب روا ءابو داوود و ترمذي در حديثي از برا       
 :روي ؟ گفـت    مـي  گفتم به كجـا      .عمويم را ديدم كه پرچم جنگ به دست داشت        

 مرا فرستاده به سوي مردي كه همسر پدرش را بعد از او به نكـاح                �رسول خدا 
  ١.خود در آورده است تا گردنش را بزنم و اموالش را بگيرم
د حد بر او واجب است      مسلمانان متفق هستند بر اينكه هر كه با محارم زنا كن          

اما در نحوه ي حد اختالف دارند كه آيا در هر حال حد آن قتل است يـا حـد آن    
  مانند حد زناست ؟ 

  :و بر دو قول هستند
  .دانند ميحد آنرا حد زنا  -در يكي از دو قولش- امام مالك و شافعي و احمد

قتـل  و امام احمد و اسحاق و جماعتي از اهل حديث در هر حـال حـد آنـرا                   
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و همه اتفاق دارند كه اگر شخصي اين عمل را به اسم نكاح انجام دهد و  دانند مي
ن آبه حرام بودنش عالم باشد حد بر او واجب است مگر امام ابـو حنيفـه كـه در                  

   .داند ميبيند و حد را ساقط  ميه هشب
 اگر به اسم نكاح اين عمل را انجام دهد همانـا گنـاهش              :گويند ميمخالفينش  

يكي گناه عقد و ديگري      : تر است زيرا دو گناه بزرگ را مرتكب شده است          شديد
  كند ؟ مي پس چگونه عقوبتش با افزودن گناه عقد بر زنا تخفيف پيدا .گناه جماع

 يكي اينكه حد بر او واجب است و ايـن قـول             :اما جماع با مرده دو قول دارد      
 برفاحـشه مرتكـب بـي       اوزاعي است زيرا اين گناه عمل بزرگتر است زيرا عالوه         

  ]و قول دوم عدم واجب بودن حد است[حرمتي به مرده نيز شده است 
  

  حكم شرعي كسي كه با حيوانات جماع كند

   :فقها براي كسي كه با حيوانات جماع كند سه قول دارند
شود و حـد نـدارد و ايـن قـول مالـك و ابوحنيفـه و                  مييكي اينكه او تاديب     

   . نيز قول اسحاق استشافعي در يكي از دو قولش و
 حكم آن حكم زناسـت اگـر ازدواج نكـرده باشـد شـالق زده           :قول دوم اينكه  

  .شود و اين قول حسن است ميشود و اگر ازدواج كرده باشد رجم  مي
اما در . ن حكم لواط گر است و احمد بر اين قول است  آقول سوم اينكه حكم     

  است يا مانند زناست؟ ميآن قتل حتيكي از دو روايت از اين خارج ميشود كه آيا حكم 
گويند حد آن قتل است به آنچه ابو داوود از ابن عباس روايـت               ميكساني كه   

 واقتلوهـا  فاقتلوه بهيمة أتى من (: فرمود �كنند كه رسول خدا    مي استداللكند   مي

هر كسي با حيواني آميزش نمود او را بكـشيد و حيـوان را هـم همـراه او                   ( ١)معه
  ).بكشيد

 و اين جماعي است كه در هر حال مباح نيست و حد آن قتل اسـت                 : اند گفته
  .مانند حد لواط گر
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 حـديث صـحيحي در ايـن مـورد          :گويند ميبينند   مين ن آكساني كه حد را در      
   .نموديم ميكرديم و مخالفت ن ميوجود ندارد و اگر بود ما هم قبول 

ي كـه بـا حيوانـات     از احمد در مورد كس:گويد مياسماعيل بن سعيد شالنجي  
 پس بر آن توقف نمود و حديث عمر ابن ابي عمر را در اين               :آميزش كند پرسيدم  

      .مورد حجت ندانست
 حديث ضعيف است و ايضا راوي  آن ابن عباس است كـه              :گويد ميطحاوي  

  .كند ميگويد اين حديث را ضعيف  ميخود فتوا داده كه حد ندارد و ابو داوود 
از تنفر از لـواط قـوي تـر    از جماع با حيوان  ميطبيعت آد نيست كه تنفر  يشك

  .است و قياس كردن اين دو با هم از باطل ترين قياس هاست چنانكه گذشت
  

  درمان لواط

يا براي اين درد عالج ناپذير درمـاني        آاگر گفته شود كه با وجود همه ي اينها          
ي ايـن درد    وجود دارد؟ و رقيه اي براي اين سحر كشنده موجود اسـت؟ چـاره               

و آيا كسي كه از هـواي نفـس         نابودگر چيست؟ و راه موفقيت بر آن كدام است؟          
مست است افاقه خواهد يافت؟ و آيا اين عاشق مالك قلبش خواهد شد در حالي               

  كه عشق او را به ماليخوليا كشانده است؟
  

  درمان آن از دو طريق ممكن است

اوند هيچ دردي را قرار نداده خد( : جواب اين اصل است كه، بله :شود مي گفته
است مگر اينكه درمان آنرا نيز قرار داده است پس هـر كـس آنـرا شـناخت آنـرا                    

  ).شناخته است و هر كس آنرا ندانست آنرا ندانسته است
   : استجهتاز دو درد بحث در درمان اين 

   بريدن اصل آن قبل از ايجاد درد:يكي
  ردن بعد از واقع شدن دآ از ميان بردن :دوم

ردانـد و مـشكل     اوند برايش آسـان گ    هر دو راه آسان است براي كسي كه خد        
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   . زمام امور در دست اوستچرا كهاست براي كسي كه خداوند كمكش نكند 
   :اما راه مانع شدن از ايجاد اين درد دو گونه است

 از  ميمـسمو  نگاه تير  نانكه گذشت زيرا   چ ،چشم از محرمات  يكي پوشاندن    -
 همانـا  و. حسرت خواهد كشيد   كند  وهركس چشمش رارها    است تيرهاي شيطان 

عبارت  دارد كه بعضي ازآنها    پوشاندن چشم ازمحرمات نفع هاي زيادي وجود       در
  :است از
  پايبندي به امرخداوند كه نهايت سعادت شخص درزندگي وآخرتش در          :يكي
  اوامـر   بـه  پايبنـدي   از  سـودمندتر  وبراي شخص چيـزي دردنيـاوآخرت      آن است 

آخـرت سـعادتمند نـشده       و دنيا هيچكس در  ندارد و  وجود  آن و اجراي  اوندخد
آخرت بـدبخت نگرديـده    و دنيا هيچكس در و خداوند اجراي اوامر  با است مگر 
  .او ضايع نمودن اوامر با است مگر

 -كه چه بساباعث هالكتش شود    - اين عمل ازرسيدن تيرمسموم به قلبش        :دوم
  .شود ميمانع 

وآرامـش آن خواهـد شـد چنانكـه          ب انس قلـب بـه خـدا        اين عمل سب   :سوم
سـازد   مـي از خداونـد دور    وقلـب را   گردد ميرهاكردن چشم سبب پريشاني قلب      

وحشت  زيراباعث ايجاد  رساند مين  رهاكردن چشم به قلب ضرر     دوهيچ چيز مانن  
  .گردد ميخداوند  بين شخص و

نكـه  گـردد چنا   مـي  اين عمل سـبب قـوي شـدن قلـب وشـادماني آن               :چهارم
  .شود ميرهاكردن چشم سبب تضعيف قلب واندوه آن 

درقلب است چنانكه رهاكردن چشم ظلمـت        نور اين عمل باعث ايجاد    :پنجم
به  آيه امر از را بعد آيه نور وبه همين دليل خداوند وتاريكي قلب را به دنبال دارد    
�4� �:فرموده است  پوشاندن چشم آورده است و    N� P5'-b9� ,�J � � �� � � � � * � �m0�p41� �4' 
� � �� � � ��

��?��� 
���¸�� �� � �� � � � آنان موّظفنـد كـه از نگـاه بـه            (:به مردان مؤمن بگو   ) (30نور(��
چشمان خود را فرو گيرند، و عورتهاي خويشتن       ) عورت و محلّ زينت نامحرمان    

  ).مصون دارند) با پوشاندن و دوري از پيوند نامشروع(را 
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� �:آن فرموده است   از بعد �+T
� �4� � =��g4b d0�4� ,4`' h0�
� r
�S8�
 0�� �  � � �� � �� � � � � � + �� � � � � �
��.p'( � �  بـه چلچراغـي     ،خدا روشنگر آسمانها و زمين است نور خـدا        ) (35نور(� �

  يعني مثال نورش درقلـب مـومني كـه بـه اوامـر      )ماند كه در آن چراغي باشد   مي
  . چنين استكند مياز نهي او دوري  خداوند پايبند است و

چنانكـه   شـوند  ميبرآن وارد    هر سو  از اگرقلب روشن گردد نماينده هاي خير     
 پـس هرچـه بـدعت و       .شـوند  مي هرسو برآن وارد   از ابرهاي بال  تاريك شود  اگر

سرپيچي ازاسباب سـعادت     هدايت و  دوري از  گمراهي وتبعيت ازهوي وهوس و    
را  امشغول شدن به اسباب شقاوت وجود دارد نـوري كـه درقلـب اسـت آنهـ                 و

 دست برود صاحبش ماننـد كـوري اسـت كـه در            از اين نور  اگر كند و  ميآشكار  
  .كند ميتاريكي شب جستجو 

شـود كـه بـاآن       مـي  اين عمل زيركي وهوشياري صـادقانه اي را سـبب            :ششم
  . را ازهم تشخيص دادگو ودروغراستگو ،توان حق وباطل مي

 بـاطنش را  ازسـنت و بعيت  تهركس ظاهرخودرابا   : گويد ميابن شجاع كرماني    
  خود  و مواظبت برآن آباد كند وچشمش را از محرمات بپوشاند         دوام مراقبت و   با
  .كند مياز شبهات دور بدارد واز حالل تغذيه كند هوشياريش خطا ن را

هركه چيـزي را بـه       دهد و  ميجزاي عمل بنده اش را از نوع عملش           خداوند
پس  .دهد ميآن را به او    از هتردر عوض چيزي ب    خداوند خاطرخداوند ترك گويد  

بـصيرتش   درعـوض نـور    اگر شخص چشمش رااز محرمـات بپوشـاند خداونـد         
 معرفـت و  ايمان و علم و بسته بود ودر خدا به خاطر زيرا چشمش را   كند ميراباز

 و .كنـد  مي برايش باز  شود را  ميبصيرت قلب نصيبش     كه از  هوشياري صادقانه را  
 اهـل لـواط را     بصيرت است و خداونـد      ضد  همان سرگشتگي است كه    ،اين ضد

���   :فرموده است كه   بدان وصف نموده است و    �b&� �V��E A�� ��: ��b&�� � � � � � � � � � �� + �� � � � � �� �� 
  ).آنان در مستي خود سرگردان بودند! به جان تو سوگند) (72حجر( 

اد بصيرت اسـت وصـف   قل وسرگشتگي كه فسبه مستي كه فساد ع     پس آنانرا 
عقـل وسرگـشتگي     وشـمايل موجـب فـساد      ق به عكس ها   پس عش  .تنموده اس 
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  .مستي قلب است بصيرت و
ده عت ونيروي قلب است چنانكه دراثر آم       اين عمل موجب ثبات وشجا     :هفتم
شيطان از سايه اش هـم بـه         مخالفت كند  كسي كه باهوي وهوس خود    ( :است كه 
  .)افتد ميوحشت 

ذليل بودن   قبيل   از –وس است   بيني كه تابع هوي وه     ميدركسي   اين را  ضد و
 ،ش قـرار داده اسـت  فرمـان كه خداونـدبراي عاصـيان     -نفس وپستي وحقارت آن   

ن ااسـب  وبا شود مي آنان اگرچه صداي سم قاطرانشان بلند        :گويد مي نچنانكه حس 
 مگر كراهت دارد  روند اما ذلت گناه برگردنشان است وخداوند       ميتاتاري يورتمه   

  . كند خوار كنداينكه هركه راكه عصيانش
همانا خداوند عزت راهمراه طاعتش وذلـت راهمـراه نافرمـاني اش قـرار داده           

��� �����T��P5'-4b9 :وفرموده است  استE��� =�&�
 � � � � � � � �� � � �� �� � � عـزّت از آن    ) (8منـافقون (� +
   )خدا و فرستاده او و مؤمنان است


 �� �   :فرموده است كـه    همچنين   و�45V ��� �� �� �� �745 �: ��49$�
 �74��� 
�4��³� � � �� � � � �� � � � � � �
P5'-'� � � � J�  ) و ،و سست و زبون نشويد و غمگين و افسرده نگرديد) (139آل عمران 

   ). اگر كه به راستي مؤمن باشيد)و پيروزي و بهروزي از آن شما است(شما برتر هستيد 
 �:فرمايد مي  خداوند .قول وعمل است درظاهروباطن   ايمان   �'� � =�4&�
 <��� ��� + �� � � � �

�&��� x��p�
 ,b&�
� > ��
 �9��
 <&p� � �: �& � =�&�
 �99�� � � + � � � � �� �� � � * � � �� � � � � � �� � � � � ++ � � +� ) � هر كس ) (10فاطر( ��
 هر چه عزّت و قدرت     )آن را از خدا بخواهد چرا كه      (  ،خواهد  عزّت و قدرت مي   

گيرد، و خـدا كـردار         اوج مي  است در دست خدا است گفتار پاكيزه به سوي خدا         
  )برد پسنديده را باال مي

عمل صالح   او و  ياد و ذكر و  يعني هركس طالب عزت است آنراباطاعت خدا      
 مـن  يعـز  وال واليـت  مـن  يذل ال انه( :دعاي قنوت آمده است كه     ودر .طلب كند 

كـه   وكـسي را  نخواهـد شـد    دوست بداري خـوار    كه تو  هماناكسي را ( ١)عاديت
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 را او خداونـد  اطاعت كنـد   را كس خدا  وهر .)يافت ي عزت نخواهد  دشمن بدار 
عـزت   برحـسب طـاعتش بـه او    و دارد مـي آنچه اطاعت كرده اسـت دوسـت     در
نافرماني كرده اورا بـه      درآنچه اورا  خداوند نافرماني كند  را كه خدا  وهر بخشد مي

  .رساند ميبرحسب معصيتش به اوخواري  و گيرد ميدشمن 
بـه   نظـر  بندد زيرا شـيطان بـا   ميراه ورود به قلب رابرشيطان    اين عمل    :هشتم
آرايـد وآنراچـون     مـي نظرش   شود وصورت آنچه راكه نگاه شده در       مي قلب وارد 
آرزو  ودر دهـد  مـي وعده   را واو كند ميآن سرگرم    با دهد كه قلب را    ميبتي قرار   

قلب  و ندازدا ميافروزد وهيزم گناه رادرآن      ميقلب   آتش شهوت رادر   و افكند مي
  .بدون آن نگاه ممكن نبود رود كه دستيابي اش به اين كار ميآتش زبانه كش فرو در

 از همـه سـوفرا    آتش قلـب را ،سوختنها و به همين دليل اين شعله ورشدن ها      
سوزد وعقوبت شهوتگراني كه به      ميوسط آن مانند بره اي درتنور      گرفته وقلب در  

تنـوري ازآتـش قـرار       بـرزخ در   كـه در  چنـين اسـت      دنبال تصاويرحرام هـستند   
چنانكـه خداوندآنرابـه     مانـد  مـي درآن بـاقي     محشر روز ارواحشان تا  گيرند و  مي

  .كه درحديثي متفق عليه آمده است پيامبرش درخواب نشان داد
 در فراغت يابد  درمصالح خود  شودكه قلب براي تفكر    مياين عمل باعث     :نهم

 درپيروي ازهـوي و  را او و برد مييادش   از حالي كه رهاكردن چشم مصالحش را     
��� ��� '� ��59�s  �:فرمايد ميچنانكه خداوند   . اندازد ميهوس وغفلت ازياد خدا    �� � � � � � �� � �

���� d�'� ��� d
�m �.�
� ���� �$ �.9�) �� � �� � � � � � � � � � � �� � � + �� � � و از كسي فرمـان مبـر كـه         ) (28كهف  (��
 و او ،ايـم  ل او را از ياد خود غافل سـاخته د) به خاطر دنيا دوستي و آرزو پرستي  (

  ).به دنبال آرزوي خود روان گشته است و كار و بارش افراط و تفريط بوده است
 بين چشم وقلب روزنه وراهي وجود دارد كـه موجـب ارتبـاط آن               :دهم اينكه 

 فاسدشـدن ديگـري فاسـد      بـا   و  اصالح، اصالح ديگري  دوشده است وهركدام با   
قلـب   واگر نگاه فاسد شـود     شود مي نگاه فاسد  ب فاسد شود  شوند، پس اگرقل   مي

  .گردد واصالح هركدام هم چنين است ميفاسد 
از ا ر اين اشاره اي بود به بعضي ازفوايد پوشاندن چـشم از محرمـات كـه تـو          
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  .سازد ميغيرآنها نيز آگاه 
واين بامشغول نمودن قلب به چيزهايي  : راه دوم ممانعت از تعلق قلب است       -
 واين بـا  شود ميآن مانع  واقع شدن در بين قلب و   كند و  مي آن دور  از لب را كه ق 

وهر گاه قلب باازدسـت      .آرام كننده ممكن است    محبتي نا  يا ترسي پريشان كننده  
 ترسـي  ،دست يابي به اين محبوب برايش بيشتر اسـت  دادن چيزي كه ضررش از    

 ازمحبـت ايـن     كـسي راكـه نفعـش     ترس ازدست دادن محبـت       يا و نداشته باشد 
  .آورد ميروي  خوبرويانرا نداشته باشد ناچاربه عشق به  است محبوب برايش بيشتر

 به خـاطر   مگر كند مين رها شرح آن به اين صورت است كه انسان محبوبي را         
تـرس از مـصيبتي كـه واقـع شـدنش ازاينكـه              يا به خاطر   و ،او از محبوبي باالتر 

به همين دليل صاحبش به      .است ن تر برايش ضررآفري  دست بدهد  از محبوبش را 
 نفعـي نخواهـد    را نداشته باشـد    يكي ازآن دو   يا نياز دارد كه اگرآن دو و      چيز دو
هش وبصيرتي صحيح است كه فرق بين درجات محبوب ومكر :ن دوآيكي از: برد
مكـروه   مكروه سبكتر از بر پاييني ترجيح دهد وبا را محبوب باالتر و درك كند  را

انجـام دهـد عاقـل       اين كار را   قل است وهركس غير   عيابد واين كار    باالتر نجات   
  .شود مينشمرده 
بـسيارند كـساني كـه       است تابراين كارتمكين يابـد و      ربنيروي اراده وص  : دوم
 اراده شان از برگزيدن سودمندترين هـا       ضعف نفس و   كنند اما  ميدرك   را تفاوتها

  .شود ميمانع 
بـه آنهـا سـودي       تواننـد  ميديگران نيز ن   و درسانن ميامثال اين به خود نفعي ن     

يقـين   و براي كساني كـه اهـل صـبر    برسانند وهمانا خداوند امامت دردين را جز      
�59 '54�� �F4bw \4>�� �   :فرمايد ميچنانكه   ديگران منع نموده است    از باشند&?�� � � �� � ) + �� �� � � � � �

5��� �5����1 
���� 
�qL �R ���'D1� � �� �� � �� �� �� � �� +� � � ��اسرائيل پيشواياني    و از ميان بني   () 24سجده(��
اسـرائيل     بـدان گـاه كـه بنـي    ،نمودند  مي را پديدار كرديم كه به فرمان ما راهنمائي   

  وچنـين كـسي اسـت كـه          )  . پيـدا كردنـد    يقـين شكيبائي ورزيدند و به آيات ما       
 وداز علـم خـ     رساند وگروهي ازمردم خود    ميبرد وبه مردم سود    ميازعلمش سود 
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  و ،رونـد  مـي راه   خود نور اينان با  رسانند و  ميسودي ن  برند وبه غيرخود   ميسود  
 نور رسانند پس در ميبرند وهم به غيرخود سود       ميگروهي هم از علم خود سود       

سـود    وگروهي نه ازعلم خـود  ،روند ميروند ومردم نيز بانور آنها راه        ميخود راه   
 كـه از   هـر  روند و  ميد پس درتاريكي راه     رسانن مي نه به غير خود سود        و برند مي

  .آنان تبعيت كند هم درتاريكي آنهاست
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  محبت :نهمفصل 
  

  كند مياقتضا  را محبت صادقانه به يگانگي گرفتن محبوب اعال

 وواال حال كه اين مقدمه رادانستي بدان كه ممكن نيست كه محبـت محبـوب     
 بـا هـم     و يكديگرنـد  ضد  دريك قلب جمع شود بلكه اين دو       نخوبروياعشق به   

پس هركدام تمـام    .قلب خارج كند   از ديگري را  يكي ازآنها  وبايد شوند ميجمع ن 
بلكـه بـراي     باطـل اسـت و     كه محبت غيراو   ب اعاليش باشد  ومحبتش براي محب  

دارد  ميباز او   محبت غير  از را چنين محبتي او   ،شود ميصاحبش عذاب محسوب    
 رسـيدن بـه او     محبوبش يابه خاطر   هم كسي رادوست بداردآنراجزبه خاطر     گرا و

كند ونبايـد بـين    مياقتضا  ومحبت صادقانه يگانه گرفتن محبوب را .دوست ندارد 
ادعـايش   در   و نموده دور اين عمل اورا   و او درمحبت شريك قائل شود     غيرو  او  

واهـدكرد وغيـرت    محبوبي ازبـين مخلوقـات قبـول نخ        اگر شمارد و  مي گودروغ
اينكه شايستگي اين  باوجود  -اينكه غيراورا درمحبت بااوشريك كنند  ورزد از مي
پـس حبيـب واالمقـام چگونـه خواهـد           -ندارد كه تمام محبت راصرف اوكني      را

محبتي براي غيراو عـذابي اسـت بـراي     شايسته نيست وهر  بودكه محبت جزاو را   
  . صاحبش

بـراي هركـه     بخشد وغيرآنرا  مي محبت ران  به همين دليل خداوند شرك دراين     
  محبت كسي راكـه بـراي اوسـودمندتر   ،محبت تصاوير  لذا .بخواهد خواهدبخشيد 

گيرد كه هيچ مصلحت ونعمتي وهيچ       ميبلكه محبت كسي را      گيرد و  مياست ازاو 
بايـد شـخص يكـي ازايـن دو           لذا .ندارد محبت اووجود  با زندگي سودمندي جز  

 بلكـه هـركس از     شـوند  مياين دوباهم دريك قلب جمع ن      برگزيند زيرا  محبت را 
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 شـود  مي دچار او شوق لقاي اواعراض نمايد به محبت غير       و او وياد محبت خدا 
  .بيند ميآن عذاب  و برزخ  و آخرت با و دردنيا

شـد   خواهنـد   وهوسش اله اواهو ،نشود وا اله ،هركس مالك وموالي واقعيش  

¨Q :�� �� أ �  :فرمايد مي چنانكه خداوند  �' Y����� � � � + � � � �� �� d
�m �� � � � ��T
 �9f�� + � � �74G� �49$ U4$ � � � � � � ��

� =��gs du1 U$ ,&?� �.9�� �&bE U$� ) � � � � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � �<4&1 �4' �4�<\ �4b� � � �� � � � ��T
 ���Q4� i4�� � � + �� � � � �  
خدائي خود گرفتـه    اي كسي را كه هوا و هوس خود را به             هيچ ديده  ) (23جاثيه  (

 خدا او را گمراه ساخته است، و بر گوش و دل او مهـر               ،است، و با وجود آگاهي    
پـس چـه كـسي جـز خـدا        ! ؟  اي انداختـه اسـت      گذاشته است و بر چشمش پرده     

  ) شويد؟ گيريد و بيدار نمي تواند او را راهنمائي كند؟ آيا پند نمي مي
  

  در مقابل محبوبمحبتي همراه خضوع وذلت  ت است ازرعبادت عبا

 كس چيزي را   هر  محبت همراه خضوع وذلت درمقابل محبوب است،       ،عبادت
كنـد وبلكـه     مـي قلبش اورا عبادت     مقابلش خضوع داشته باشد    دوست بدارد ودر  

 هـم  محبـت تـا حـد پرسـتش    عبادت آخرين مراتب محبت است وبه آن تتيم يـا    
ـ             .گويند مي ه ايـن نـام خوانـده       اولين مراتب محبت عالقه است وبـه ايـن دليـل ب
 محبـت بچگانـه    صبابه يـا   مرتبه بعد  گيرد ميچون قلب به محبوب تعلق       شود مي

  .قلب سرگرم محبوب است چونشود  مياست وبه اين دليل به اين نام خوانده 
مداومت   است كه عبارت است ازهمراهي و      محبت ماندگار  مرتبه سوم غرام يا   

غـريم خوانـده    ]عربـي [ در وام نيز نشود و  قلب برمحبت به طوري كه از آن جدا       
��4  �:فرمايـد  مـي  چنانكه خداوند چون همراه صاحبش است شود   مي �Z
Q4$ �:� +� � � � � �

�'
�s) � جـدا  ) گريبـانگير هـر كـس كـه شـد از او           (چرا كه عذاب آن     ) (65فرقان(��
  ))شود و تا ابد مالزم وي مي(گردد  نمي

بـه همـين     محبـت و    در زيـاده روي   به بعد عشق است كه عبارت است از       تمر
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  ١.رود ميبه كار ن حق او در و شود ميآن توصيف ن دليل خداوند سبحان با
قلب به سوي محبوب، كـه ايـن         شوق است كه عبارت است ازسفر      تبه بعد رم

درحـديثي از    امام احمد  مسند چنانكه در  رود مينيز به كار   كلمه نسبت به خداوند   
 در مورد آن از     ،واند و آنرا كوتاه ادا كرد      كه او نمازي خ    آمده است  ابن ياسر  عمار

 دعـا  آنهـا  بـا  �من درآن دعاهايي نمـودم كـه رسـول خـدا           :او سوال شد گفت   
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� �S��
 F5��1 �5�W ��9�
��<7�' =
<m �(١ )ـ  من به علم خدايا بـه    برغيـب و وت
زنده نگه داري اگرزنـده مانـدن بـرايم          خواهم كه مرا   مي قدرتت برمخلوقات ازتو  

رپنهـان  د خـدايا مـن تـرس را      . بميراني اگرمردن برايم نيك است     نيك است ومرا  
ازتو مسئلت دارم وسخن حق رادرحال عـصبانيت ورضـايت ازتوطلـب             وآشكار،

خواهم  مينعمتي   تو ازتو خواستارم واز   بي نيازي را   و فقر ميانه روي در   وكنم   مي
 آسـايش زنـدگي بعـد      تـو  از و. دگـرد كه نابود نشود وچشم روشني راكه قطـع ن        

كـنم وشـوق     ميلذت نگاه كردن به صورتت را طلب         تو از خواهم و  ميازمرگ را 
يافتنـه اي كـه       و برساند نمايم بدون ضرري كه به من ضرر       ميديدار تورا مسئلت    

هـدايت   را ومـا  ا بـه زينـت ايمـان مـزين فرمـا          ر مـا  پروردگـارا  .گمراهم گرداند 
   .)دهندگاني هدايت يافته قرارده

��4 ��?4� �   :برخي ازاهل بصيرت درمورد اين فرموده خداوند گفته اند         �4'� � � �� �

                                                 
. برنـد  اين تذكر به جايي است به برخي از اديبان و اهل تصوف كه اين كلمه را بسيار در حق خداوند بـه كـار مـي         .1
 ]محقق[

 3/54 و نسائي 18351احمد  1
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�T
 t�"�� ��T
 ,?� �@� � � � + � �9&�
 � b8�
 �m� rM � � � � � � �� + �� �� j  كسي كه مالقات خدا    ) (5عنكبوت
رسد، و او  فرا مي) دير يا زود(دارد زماني را كه خدا تعيين كرده است   را چشم مي  

 و،  داند ميچون خداوند شدت شوق اوليايش رابه ديدار خود          .)شنوا و آگاه است   
دي موعـ  زمـان و   براي آنها  گيرد ميآرام ن  او ديدار با داند كه دلهايشان جز    مينيز  

  .آن آرام كند با دلهايشان را براي ديدارش قرار داده است تا
مشتاق آرامش يافته است كـه        زندگي دوستداران  ،لذيذترين زندگي  پاكترين و 

آرامـش   و  زندگي پاك حقيقي است وحياتي براي قلب پـاكتر         انبراستي زندگي آن  
مـورد آن   در  است كه خداونـد     پاكي ندارد واين همان حيات    آن وجود  از يافته تر 

4� 'F4. � =�4 n �45  ^59� �'-4 �:فرمايد ميm� a4`�� �� �4� �4' ���L ,b$ �') � )� � � � ( � � � � � � �* � � � * �� ) + � �� � �� � � �� � �  �� 
 بـدو   ،هركس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشـد             ) (97نحل(
       )بخشيم زندگي پاكيزه و خوشايندي مي) در اين دنيا(

 نيكوكـار  كافر و  حيات مشتركي نيست كه درآن مومن و    ،اين زندگي  از منظور
نكاح با هـم برابرنـد وچـه بـسا           پوشيدن ونوشيدن و   از لحاظ خوردن و    بدكار و

  .بهره برده اند بيشتر دشمنان خدا از اوليايش چندين برابر
همانا خداوند براي هركس كه عمل صالح انجام دهد زندگي پـاكي راتـضمين            

كنـد وكـدام     مي وعده خود صادق است وخالف وعده ن       نموده است وخداوند در   
 دركـسب رضـايت خداونـد      راتوانش  زندگي زيباتراست اززندگي كسي كه تمام       

و  فكـر  تقسيم ننموده وتمامـا رو بـه خـداكرده اسـت و     قلبش را و كند ميصرف  
 او شوق ديـدار   محبوب وااليش وحب و    او جمع نموده است وياد     بر اش را  اراده

  و تمام همـت و اراده و نيـت و          بر وجودش مستولي شده است    ،  او  آرامش نزد  و
او ساكت شده است واگرسـخن        واگرساكت شود به ياد    گردد ميافكارش گرد او    

دستش  بيند مياو   اگر ببيند از   و شنود مياو   از بشنود گويد اگر  مياو   بگويد به ياد  
 ايـستد و  مـي  كنـد و  مياو حركت  به ياد و رود ميراه  او با كند و ميبه او حركت  

 چنانكه درصـحيح بخـاري آمـده اسـت          ،شود ميزنده   ميرد و  ميكند و  ميزندگي  
 تقـرب  ما: (كند كه خداوند فرمود مياز خداوند روايت   �درآنچه كه رسول خدا   
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 حتـي  بالنوافـل  الـي  يتقـرب  عبدي يزال وال عليه افترضت ما أداء بمثل عبدى الى
 يبطش التي ويده به يبصر الذي وبصره به سمعي الذي سمعه كنت أحببته فاذا أحبه

 ولـئن  ١)يمـشى  وبي يبطش بي يبصرو بيو يسمع بيف( بها يمشى التي ورجله بها
 عـن  ترددي فاعله أنا شيء فى ترددت وما العيذنه بي استعاذ ولئن العطينه سئلني
هـيچ بنـده     (١)منه له بد وال مساءته وأكره الموت يكره المؤمن عبدي روح قبضى

اداي فـرايض بـه      به وسيله چيزي به من نزديك نشده است به آن اندازه كه با            اي  
 را اينكـه او  شـودتا  مـي مدام بنده ام باسنت هابه من نزديك      و شود ميمن نزديك   

 و شـنود  مـي شوم كـه بـه آن        مي دوست بدارم پس اگراورادوست بدارم گوش او      
آورد  مي به حركت در   شوم كه آنرا   ميدستش   بيند و  ميشوم كه به آن      ميچشمش  

بينـد و    مـي شـنود و بـا مـن         مـي پس با من     (رود ميآن راه    شوم كه با   ميپايش   و
 بـه او   مـن بخواهـد    از اگـر  و )رود مـي دهد و با من راه       ميدستش را با من تكان      

درهـيچ كـاري كـه انجـام دهـم           دهم و  ميپناهش   كنم واگربه من پناه ببرد     ميعطا
 بنده مومنم كه ازمردن كراهت دارد        جان دم درگرفتن ترديدي ننموده ام مانند تردي    

  .) چاره اي برايش نيست از مرگاماناراحتي اش را دوست ندارم  و
نموده  چيز حصر در دو را پس اين حديث شريف الهي اسباب محبت خداوند  

  .با انجام سنت ها انجام فرايض ونزديكي به خدا: است
ين چيزي است كه كـساني كـه   پس خداوند خبرداده است كه فرايض محبوبتر     

 ازآن سـنت هـا     بعـد  و كنـد  مـي نزديك   به او  را نزديك شوند  به خدا  خواهند مي
 واگـر  شـود  مـي  دهد تا محبـوب خـدا      ميانجام   شخص مدام سنت هارا    و هستند

 او بـر  از محبـت اولـي ازجانـب خـدا        باالتر  محبت ديگري   محبوب خداوند شد    
دارد وتمـام    مـي باز   به غيرخدا  ال وفكر اشتغاز   را اين محبت او   شود و  ميواجب  

محبـوبش   از بـشنود  شكي نيست كه اين شخص اگر      و. گيرد مي بر در روحش را 
 دهـد و   مـي اوحركت   دستي حركت دهد از    بيند واگر  مي ببيند ازاو  اگر و شنود مي

                                                 
 .صحيح بخاري وجود ندارداين قسمت كه داخل پرانتز قرار گرفته در  .1

 6502بخاري  1
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ت سـ دو س و يان و همراه او  قلبش است و   در او رود و  ميبه سوي او   راه رود  اگر
  .اوست
اعضاي  كه اين اعضا،  چرا  ذكرشده است    پا گوش وچشم ودست و   حديث   در

 كنـد و  ميهمانا گوش وچشم ميل ونفرت رابرقلب وارد   .درك وفعل انسان هستند   
پس اگرگـوش     .دارند ميد ودست وپارا به عمل وا     ننماي ميبغض راكسب    حب و 

ودرحب  چشم شخص به سوي خداباشد پس اعضاي ادراكي اش درامان است           و
  .ماند ميفوظ است پس درحركت وراه رفتن هم محفوظ بغض مح و

نـشده   زبـان ذكـر    شده و  اكتفا بنگركه چگونه به ذكرگوش وچشم ودست وپا      
وهمچنين  او گاهي بدون اختيار   و شنود ميگوش گاهي به اختيارانسان      است زيرا 

چنـين اسـت حركـت دسـت وپـاي           بينـد و   مـي انسان   اختيار چشم گاهي به غير   
انـسان بـه     اختيـار  و قـصد  درحالي كـه جزبـا     زبان ذكرشود  پس چگونه    .شخص

  وايـضا واكـنش زبـان      .دهد ميانجام   هرچه انسان امركند آنرا    آيد و  ميحركت درن 
 نماينـده قلـب اسـت و     واقع زبان ترجمـه و     اعضا كاملتراست ودر   ازسايرقلب   با

 در گوش و چشم و دست و پا با   را خود بودن بنده اش با    بنگركه چگونه خداوند  
  .  با بودن خود با او محقق ساخته است،حديث

و نفرموده » با من  « بنگر كه چگونه در تمام قسمت هاي حديث فرموده است           
  .»براي من«

 استفاده شده است و اين نـه فقـط بـراي اسـتعانت            » با«در تمام حديث از لفظ    
 ،ودشـ  مـي  كه همانا تمام حركات نيكو كار و بد كار با كمك خدا انجام     است چرا 

بينـد و دسـت      ميشنود و    ميدر اينجا براي همراهي است يعني شخص        » با« بلكه
 چنانكـه در حـديث      .رود و من همراه او و بـا او هـستم           ميدهد و راه     ميحركت  
كه يـادم كنـد و لبهـايش را بـه     گاه من همراه بنده ام هستم هر    ( :گويد ميديگري  

فرموده ي خداوند آمده اسـت       در   و اين همراهي همان است كه     ) .يادم تكان دهد  

��T :كه �: ��³ �+ �� � � � ��5&' � � و همان اسـت    ) غم مخور كه خدا با ما است      ) (40توبه(� �
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گمانـت چيـست در      «١)ثالثهمـا  اهللا بـاثنين  ظنك ما (:فرمايد مي �كه رسول خدا  
+:� � :و نيز اين فرموده خداونـد كـه       » .مورد دو نفري كه سومينشان خداوند است       �

�T
P58^R
 �R � � � � ��� 
��T :   ونيـز  )قطعاً خدا با نيكوكاران است    ) (69عنكبوت(��� �:+ � �4' � �
��58¡ �m ��Q�
� 
�"�
 ��Q�
� � +� � �� J � � + �+ +� گمان خدا همراه كساني اسـت كـه          بي) (128نحل(��


 :� �: و ) .تقوا پيشه كنند و با كساني است كـه نيكوكـار باشـند            �q4L
�+ � � � � � ��T
  �4' � �
���1�p�
� +� i4 :� �   : و )شكيبائي كنيد كه خدا با شكيبايان است      ) (46انفال(�� K�4�+ � + � � �

��<� E /0 A&'� � �� � � � �  پروردگار من با مـن      .چنين نيست : گفت) موسي(() 62شعراء(  �*�
�A45  �:ه موسي و هـارون    ب فرموده ي خداوند     نيز و ) . است رهنمودم خواهد كرد   :� + �

}0�� �bE� S�&'� � � �� �� � ��   )بينم شنوم و مي من با شما هستم و مي) (46طه(��
بـه كـار بـرده      » الم«رساند كه اگر     مي به كار برده شده اين معيت را         ي»با«پس  

شد اين معني را نداشـت و اخـالص و صـبر و توكـل در رسـيدن بـه منـازل                       مي
   .معيتشود و مگر با اين همراهي و  ميعبوديت براي شخص ممكن ن

شود و ترسـها بـر او امنيـت          ميبنده با خدا باشد سختي ها بر او سبك           هرگاه
گـردد و   مـي با خداست كه تمام سختي ها سبك شده و مشكالت آسان            . گردد مي

رود و قلـب   مـي شود و با خدا ناراحتي و اندوه و غم ها از ميان   ميدورها نزديك   
پرد تا به درون  مي باال و پايين شود كه اگر آب را ترك كند      ميشخص مانند ماهي    

   .آن برگردد
 فـراهم شـود   در آنچـه خـدا دوسـت دارد     با خداوند    موافقت شخص اگر اين   

گـردد چانكـه     مـي  فـراهم موافقت خداوند در خواسته ها و نيازهاي شخص با او           
) .دهـم  ميكنم و اگر به من پناه ببرد پناهش  مياگر از من بخواهد عطا   ( :فرمايد مي

 من نيـز در  ، با من موافقت نموده،انكه با انجام اوامر من و نزديكي به من  يعني چن 
خواهـد كـه انجـام     ميكنم در آنچه كه از من  مي اش با او موافقت  بي ميلي  و   ميل

   .برد ميدهم يا به من پناه 
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شـود كـه خداونـد در        مـي اين موافقت و همراهي آنچنان از دو طـرف قـوي            
افتـد و همانـا خداونـد        ميدارد به ترديد     ميوست ن ميراندن بنده اي كه مرگ را د      

نرا دوسـت نـدارد و از ايـن لحـاظ اقتـضا             آدارد آنچه را كه بنده اش        ميدوست ن 
ميراند مگـر    ميكند كه او را نميراند اما مصلحتش در مردنش است زيرا او را ن              مي

د و كند مگر براي اينكه سالمش گردان ميبراي اينكه زنده اش گرداند و مريضش ن
گيرد مگـر بـه خـاطر     ميكند مگر براي اينكه ثروتمندش كند و از او ن  ميفقيرش ن 

اينكه به او ببخشد و او را در پشت پدرش از بهشت خارج نكـرده بـود مگـر بـه              
  .خاطر اينكه او را به آنجا برگرداند و اين دوست دار واقعي است نه غير او

  
   تشيا محبت تا حد پرس تتيم ،آخرين مرتبه ي محبت

اما تتيم آخرين مرتبه ي محبت است و عبارت است از بندگي شـخص بـراي                
  .و حقيقت بندگي عبارت است از ذلت و خضوع در مقابل محبوب. محبوبش

لذا باالترين مقام شخص مقام بندگي است و هيچ منزلتي بـرايش از آن بـاالتر               
  وجود ندارد 

نهـا را كـه رسـول    همانا خداوند شريف ترين مخلو قاتش و محبـوب تـرين آ      
ست در باالترين مقام كه مقام دعوت به سوي خدا و تحدي در نبوت و                ا �خدا

�c�4� �4R �4  � : فرمايـد  مـي  پس .كند ميمقام اسرا است با بندگي وصف       ��� � +� � �+ � <4.$� � ��T
 
d�$<�� � � � 
<.� � 9$ ������ 
�3� ) � � �� � � �� � � � ايـستاد   بر پاي    )محمد(چون بنده خدا     ) (19جن (� �

 ،و بـه پرسـتش خداونـد پرداخـت        ) و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن كرد         (
I �745 4�0< � :فرمايد مي و   ) .كافران پيرامون او تنگِ يكديگر ازدحام كردند       �:� � � �� � � � �

�49`' �' =0�81 
��D� ��<.$ U$ �5��� ��� �  �� �* * � � � � � +� � � �� � �� � + ـ ) (23بقره(�* ر بنـده خـود   اگر درباره آنچه ب
 و  ).اي هماننـد آن را بـسازيد        ايم، دچار شك و دودلـي هـستيد، سـوره           نازل كرده 


��É4  �:فرمايد مي <684R
 k: c
�4�
 <684R
 �' i � d<.&1 }�� BQ�
 ��^.E� � � � � � � �� �� � � * � � ��� �� ��� � +� � � � � � �) � � � �
���n �50�1 BQ�
� � � �� +� � � سزا است كـه بنـده خـود      سبيح و تقديس خدائي را      ت) (1اسرا(��
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بـرد،  ) المقـدس   بيت(به مسجداالقصي   ) مّكه(را در شبي از مسجدالحرام      ) محمد(
  )ايم آنجا كه دور و بر آن را پربركت ساخته

به سوي محمد برويـد او بنـده اي اسـت كـه             ( :در حديث شفاعت آمده است    
  بـا كامـل    � پس رسـول خـدا     ١)خداوند گناه قديم و جديدش را بخشيده است       

  .نمودن بندگي اش به مقام شفاعت و مغفرت خداوند دست يافته است
 ،همانا خداوند مخلوقات را براي عبادت نمودنش بـه تنهـايي و بـدون شـريك                 

 انـواع محبـت، همـراه كامـل    خلق نموده است و اين بندگي همان كامـل نمـودن            
 بـن  و اين حقيقت اسالم است و حقيقـت د    نمودن خضوع و ذلت در برابر اوست      

ابراهيم است كه هر كـه از آن روي بگردانـد خـود را بـه ديـوانگي زده اسـت و                      

L�� I d�5 � : فرمايد ميخداوند  <"�� �8�� ��E �' �: � m
�1: F9' �$ >s�� �'� � � � � � � � � � �� � � � � � � * � � �� �� � � � �� � +� + � � �

P��p�
 �R =�GM
 I ��:� � �<�
� �� � � �+ � � �� � �� + �� J ) 130(  � �: � � � o�4� Yb94E� K�4� �94E� �410 �� K�* � J �� � � � � �� �� � �� �� ��
PR�&�
� � � � �  )131(   A51 �� o�"&�� � 51 � m
�1: �Z Ê�� + � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � + �:+ ��T
a��L
 � � � i4� ��<�
 ��� � � � * � � �

 ��b98' �7��� �: ���Ë� � � J� � �� � ++ � � � jº¼Åz  n �: t
<�� �75 c� � � � � � �� � � � � �4 5.� K�� �: r�R
 o�"&� H� � �� � � �� � �� � � �� � � �
 �4�: ��^4E:� , $S4E:� � m
�41: C4w�1X ��:� C�: <.&� 
���� B<&1 �' ��<.&� �') � � �� ��� � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � �� � �� � � � �� � � � � �� �

��b984' �� �^�� 
<n
�� � � �� �� � � � �� � چـه كـسي از آئـين ابـراهيم         ) (133-130بقـره (�)133(  (
 و  مـا او      رددابكه خود را خوار و كوچك       ) ناداني(خواهد شد مگر آن     رويگردان  

 از زمـره  ،و او در جهان ديگـر  ) و رهبر ديگران كرديم   (را در اين جهان برگزيديم      
به يگانگي خدا اقـرار    :  (آن گاه كه پروردگارش بدو گفت     ) 130(.شايستگان است 

.  جهانيـان گـشتم  خالـصانه تـسليم پروردگـار   :   گفت .اخالص داشته باش  ) كن و 
نوه او نيز   ( و يعقوب    ، و ابراهيم فرزندان خود را به اين آئين سفارش كرد            )131( 

 آئـين   ، خداونـد  !اي فرزندان مـن   ) : هر كدام به فرزندان خويش گفتند      .چنين كرد 
و نميريـد جـز ايـن كـه مـسلمان           .  را براي شما برگزيده است    ) توحيدي اسالم (

نمائيـد و     وديان و مسيحيان كه محمـد را تكـذيب مـي          شما يه ( آيا     )132(  .باشيد
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هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسـيد، شـما         ) ادعاء داريد كه بر آئين يعقوب هستيد      
آن هنگامي كه به فرزندان خود ) تا آئيني را بشناسيد كه بر آن مرد ؟(حاضر بوديد 

ابراهيم خداي تو، خداي پدرانت     : پرستيد؟ گفتند    پس از من چه چيز را مي       :گفت
  ))133( .و اسماعيل و اسحاق را كه خداوند يگانه است و ما تسليم او هستيم

به همين دليل بزرگتـرين گنـاه نـزد خـدا شـرك اسـت و خداونـد شـرك را                     
   .بخشد مين


���5 '�4 � :فرمايد مي شرك در محبت است چنانكه ،اصل شرك به خدا  �'�� � + � ��
 ��3 �' Qy7�� � � �� + ��T
 ¸ 
3
<��� � ) � � �4.n <4�� 
�45'X ��Q4�
� �·T
 >^ ���.) �· � � � * � � JJ � �� � � � �� +�T�j 165بقـره (

گزيننـد و آنـان را       هـائي برمـي     برخي از مردم هستند كه غير از خدا، خـدا گونـه           (
اند خدا را سخت دوست       دارند، و كساني كه ايمان آورده       همچون خدا دوست مي   

  ).دارند مي
كـه عـده اي از مـردم بـه او اينگونـه شـرك                   پس خداوند خبر داده اسـت       

 ،دارنـد  مي آنچنانكه او را دوست      ،دارند ميورزند كه شريكي غير از او دوست         مي
و خبر داده است كه دوستي مومنان نسبت به خدا بسيار بيشتر از دوستي مشركان               

   .كه به خدا گرفته انداست نسبت به شريكاني 
ين است كه مومنان از مـشركان بيـشتر   معني آيه ا : گفته شده است كه    همچنين

خدا را دوست دارند زيرا مشركان اگر چه خدا را نيـز دوسـت دارنـد امـا چـون                    
سبت به خدا ضعيف است اما      كاني را نيز دوست دارند محبتشان ن      همراه خدا شري  

موحدين چـون محبتـشان خالـصانه بـراي خداسـت لـذا محبتـشان از مـشركان                  
 در برابر گرفتن محبـت      ، و برابر گرفتن با خدا     ا به خد  پس همانا شرك  .بيشتراست
  .اوستمحبت ديگران با 

كه هدف خداوند از خلق مخلوقات خـالص گردانـدن محبـت بـراي              هنگامي  
گيرند سخت نهي نموده اسـت   مي كه غير او را ولي و شفيع  را اوست پس كساني  
 بـه    نهي نمـوده و گـاهي از يكـي         ]ولي گرفتن وشفيع گرفتن     [و گاهي از هر دو      

+:�  �: پس فرموده است   .تنهايي نهي نموده است    �
 �4�10� �� +�TBQ4�
 � + r
�S84�
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. كه آسمانها و زمين را در شش دوره بيافريد، سپس به اداره جهان هستي پرداخت  
تواند بشود مگر پـس     كسي ميانجي نمي  . زمام اداره جهان هستي به دست او است       

 را پرسـتش    اين خدا است كه صاحب و پروردگار شما است، پس او          . از اجازه او  

�T �  :فرمايـد  مـي  و نيـز  ) ؟)گيريد و پند و عبرت نمي(شويد  كنيد آيا گوشزد نمي  
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زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است در شش دوره بيافريد و سپس بـر تخـت                    
كـه  (بجز خدا براي شما هيچ ياوري و هيچ شـفيعي     . فرماندهي جهان قرار گرفت   

آور  آيـا يـاد  .وجود ندارد)  برايتان شفاعت كند- جز با اجازه خدا      -در پيش خدا    

 :Z0 k� � � �4� '�4 �   :فرمايد مي و   ) شويد؟  مي�e¸ �� ����� ��Q�
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��"7� ��9&� � �� �� 	� ���3� � �+ � � � + +� ( � � �� � �� � چيزهـائي كـه در قـرآن آمـده         (با آن   ( )51انعام(  �|
ه در پيـشگاه پروردگارشـان   ترسـند از ايـن كـ    كـساني را بترسـان كـه مـي       ) است

براي آنـان جـز خـدا يـاور و ميـانجيگري      ) آنجائي كه در آن(شوند   گردآورده مي 
و مثال براي تنها آوردن يكـي از آنهـا          )  . شايد پرهيزگاري پيشه كنند    .وجود ندارد 
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چنـين چيزهـائي را     (آيـا : اند بگـو    رضايت و اجازه خداوند ميانجيهائي را برگزيده      
هر چنـد كـه كـاري اصـالً از دسـت ايـشان       ) دانيد ميانجي و متصرّف در امور مي 

هر گونه ميانجيگري از آن : بگو )43( ته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند؟     ساخ
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و عـذاب  ) رهانـد  و از دوزخ نمي(رساند  اند، اصالً به حالشان سودي نمي      برگزيده
  ) .بس بزرگي دارند

  ودهد مي شفيعاني را برايش قرار  خداوند بنده اي را به دوستي بگيرديكهزمان

 مومنان نيز به خاطر خدا ولـي و    ،دهد مي اير بندگان مومنش دوستي قرار    بين او س  
 برخالف كسي است كه مخلـوقي غيـر از          ]و اين دوستي  [دوست او خواهند شد     

  . و اين رنگي دارد و آن يكي رنگي ديگر.گيرد ميخدا را به دوستي 
چنانكه شفاعت شرك آميز باطل هم رنگي دارد و شفاعت حقيقي نيـز كـه بـا                 

آيد رنگي ديگر دارد و اين جايگاه فرق ميـان اهـل توحيـد و                ميحيد به دست    تو
   .كند مياهل شرك است و همانا خداوند هر كه را بخواهد به راه راست هدايت 

منظور اين است كه حقيقت عبادت با شريك گرفتن با خدا در محبت حاصل               
زم عبادت اسـت    براي خدا و در راه او كه از لوا         ]كسي[شود برخالف محبت     مين

 و بلكه تقديم حـب او بـر حـب جـان             – �زيرا ايمان جز با محبت رسول خدا      
 برگرفتـه از  �شود زيرا محبت رسـول خـدا   مي كامل ن–خود و حب پدر و مادر   

محبت خداست و هر محبت ديگري كه براي خـدا و در راه او باشـد نيـز چنـين              
 من ثالث: (است فرموده   �است چنانكه در صحيحين آمده است كه رسول خدا        

سه چيز در هر كس باشد شيريني ايمان را بـا           ( ١)االيمان حالوة بهن وجد فيه كن
  )آنها خواهد يافت

 كـان  من اال االيمان طعم عبد يجد ال (:در لفظي ديگر در صحيحين آمده است      
 المرأ يحب وان سواهما مما اليه أحب ورسوله اهللا يكون أن ،خصال ثالث قلبه في
 أن يكـره  كمـا  منـه  اهللا أنقـذه  اذ بعـد  الكفر الى يرجع أن يكره وان اهللا اال يحبه ال

كند مگر اينكه سه خصلت در       ميكسي شيريني ايمان را درك ن     ( ٢)النار في يقذف
و اينكـه   نها محبوب تر باشدآ اينكه خدا و رسولش نزد او از غير :او موجود باشد 

نداشته باشـد و بعـد   دوست او را   جز به خاطر خدا       كه اگر كسي را دوست بدارد    
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نكه خداوند او را از كفر نجات داده است متنفـر باشـد كـه بـه كفـر برگـردد                     از آ 
  ).آنچنانكه متنفر است وارد آتش شود
 هللا ومنع هللا وأعطى هللا وأبغض هللا أحب من (:در حديثي در سنن آمده است كه     

ر خـدا   هر كس به خاطر خدا دوسـت بـدارد و بـه خـاط             ( ١)االيمان استكمل فقد
دشمن بدارد و به خاطر او ببخشد و به خاطر او منع كنـد همانـا ايمـان را كامـل                     

  )نموده است
 أفـضلهما  كـان  اال اهللا فـي  رجـالن  تحـاب  مـا ( :در حديث ديگري آمده است    

هـيچ دو نفـري بـه خـاطر خداونـد يكـديگر را دوسـت            ( ٢)لصاحبه حبا أشدهما
  بيـشتر  ديگـري را  ) كسي اسـت كـه    ( آن دو   و بهترين  دارند مگر اينكه برترين    مين

  ).دوست دارد
اين نوع محبت از الزمه هاي محبت به خداست و هر چه اين محبت قوي تر                

  . باشد ريشه ي آن نيز قوي خواهد بود
  

  انواع چهار گانه ي محبت 

   :چهار نوع محبت وجود دارد كه الزم است بين آنها فرق گذاشته شود
زيـرا  شـود   مـي جب نجـات از عـذاب ن   محبت خداست كه به تنهايي مو  :يكي

  .دارند ميمشركان و صليب پرستان و يهوديان و غير آنها نيز خدا را دوست 
 محبت آنچه كه خدا آنرا دوسـت دارد و ايـن همـان محبتـي اسـت كـه                    :دوم

سـت دار تـرين خـدا     و دو.سازد ميكند و از كفر خارج  ميشخص را وارد اسالم  
  .ن كوشا تر باشدآت بيشتر پاي بند بوده و در بين مردم كسي است كه به اين محب

 محبت براي خدا و در راه خدا كه از الزمه هاي محبت كسي اسـت كـه                  :سوم
شـود   ميشود كامل ن   ميشود زيرا محبت كسي كه دوست داشته         ميدوست داشته   

  .مگر با دوست داشتن ديگران در راه او و به خاطر او
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 شرك آميز است و هر كه چيـزي را          حبتيم كه   ، با خدا  ]كسي[ محبت   :چهارم
نرا شريك خدا قرار داده است       دوست بدارد آ   ،خاطر او و در راه او     با خدا و نه به      

   .و اين محبت مشركين است
ماند كه از بحث ما خـارج اسـت و آن محبـت طبيعـي      ميباقي نيز   مينوع پنج 

ام است كه عبارت است از مايل بودن انـسان بـه چيـز هـايي كـه سرشـتش را آر                 
كند مانند محبت تشنه به آب و گرسنه به غـذا و محبـت خـواب و همـسر و                      مي

   .فرزند
كه شخص را از ياد خـدا غافـل         هنگامي  شود مگر    مياين محبت ها سرزنش ن    


 � ���� :فرمايد مي چنانكه خداوند    .و از محبت او باز دارد     گرداند  �45'X ��Q4�
 �\� � � � � � + � J �
� ���
�'� ���9�� �� � �� �� �� � � �4$ �43��� �� � �� � � �� �4�� � ��T
 اموالتـان و    !اي مؤمنـان  ) (9منـافقون  (�

�� 0�4l= �� � :فرمايد مي و   )اوالدتان شما را از ياد خدا غافل نكند        4�9� � K�4?0� +� �( � �� � � � � � ( �

 �� �$ � 1� � � � ( ���T�)ا اي، آنـان را از يـاد خـد          مرداني كه بازرگاني و معاملـه     ) (37نور

   ).سازد غافل نمي
  

  عبارت است از كمال محبت كه ،يل شدنخل

 عبـارت اسـت از كمـال و نهايـت            كه و خصوصي   مياما خله يا دوستي صمي    
 طوري كه در قلب دوست دارنده مـشغوليتي بـراي غيـر محبـوبش بـاقي                 ،محبت

درود (ابراهيم و محمـد     : است كه مخصوص دو خليل است      ميماند و اين مقا    مين
 اهللا إن (:فرمايـد  مـي  �چنانكه رسول خـدا   ) ر دوي آنها باد   و سالم خداوند بر ه    

 چنانكه ابراهيم را خليـل      ،همانا خداوند  (١)خليال ابراهيم اتحذ كما خليال إتحذني
و در حـديث صـحيح ديگـري        ) خودگرفت مـرا نيـز خليـل خـود گرفتـه اسـت            

 ولكـن  خلـيال  بكر أبا الاتخذت خليال االرض أهل من متخذا كنت لو (:فرمايد مي
گرفتم همانـا ابـوبكر را       مياگر از اهل زمين كسي را خليل        ( ٢)اهللا خليل صاحبكم
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  ).گرفتم اما دوست شما خليل خداست ميخليل 
و كه ابراهيم عليه سالم از خداوند فرزند خواست و بـه او عطـا شـد                 هنگامي  

گرفت خداونـد از اينكـه      تعلق گرفت و بخشي از قلبش را فرا       محبت قلبش به او     
لش جاي كسي ديگر باشد به غيرت آمد و امر كرد كه او را ذبح كنـد و                  قلب خلي 

 و همانـا منظـور   ،اين امر در خواب صورت گرفت تا بال و امتحاني بزرگتر باشـد        
ذبح فرزند نبود بلكه هدف ذبح او در قلب ابراهيم بود  تا قلب براي خدا خالص                 

ـ        كه خليل خدا به تنفيذ امر خدا اقدام نمو        هنگامي  گردد و     رد و محبـت خـدا را ب
 فرمان ذبح برداشته شد و ذبحـي        ،محبت فرزند جلو انداخت و هدف حاصل شد       

نـرا  آپس سـ كند  و  ميبزرگ فديه ي فرزند گشت و همانا خداوند به چيزي امر ن           
ن باقي بمانـد چنانكـه   آاز ريشه باطل گرداند بلكه بايد قسمتي از آن يا عوضي از       

شته است و چنانكـه صـدقه را قبـل از مناجـات             فديه را در شريعت نيز باقي گذا      
مستحب قرار داده است و چنانكه پنج نماز را بعداز برداشـتن پنجـاه نمـاز بـاقي                  

 القـول  يبـدل  ال (:گذاشت و ثواب پنجاه نماز را همراه آن باقي گذاشت و فرمـود            
كنـد   مينزد من امر و فرمان تغيير ن      ( ١)االجر في وخمسون الفعل في خمس ،لدى

  ).باشد مي در عمل پنج است و در پاداش پنجاه ]نماز[نا و هما
  

  حبت عام است و خليل بودن خاص استم

كه محبت از خله كامل تر اسـت        پندارند   مياما آنچه كه بعضي اشتباه كنندگان       
 از نـاداني آنـان سرچـشمه        حبيـب خداسـت،     محمد  و  خدا و همانا ابراهيم خليل   

ص است و خله عبارت است از نهايـت         گيرد زيرا محبت عام است و خله خا        مي
 را خليل خود گرفته اسـت   او خبر داده است كه خداوند  � و رسول خدا   ،محبت

چنانكه ابراهيم را خليل گرفته است و هر خليل ديگري را غير از خدا براي خـود       
رد نموده است با وجود اينكه از محبت خود براي عائـشه و پـدرش و عمـر بـن                 

+:�  �:خبر داده است و ايضا خداوند نيز فرمـوده اسـت           و غير آنها نيز      �خطاب � 
                                                 

 162 و مسلم 7517بخاري  1
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 و همانـا جـوان توبـه گـر حبيـب خداسـت امـا خلـه ي خـدا                     ).دارد  دوست مي 

و كـم دركـي صـاحب آن         مـي وص دو خليل اوست و اين اشتباه از كـم عل          مخص
  .نسبت به خدا و رسول اوست

  
  ست داردوند به خاطركسي كه اورا دك ميانسان آنچه رادوست دارد ترك 

مگـر بـه خـاطر     كنـد  ميچنانكه گذشت انسان چيزي راكه دوست دارد ترك ن   
بزرگتـرش تـرك    اطررا بـه خـ   ي كه دوست دارد لكـن ضـعيفتر آن دو    ديگر چيز
دهـد بـه خاطرمحبـت       مـي د انجـام    دار مـي ، چنانكه چيزي راكه دوست ن     گويد مي

اينكه  يابه خاطر   باالتر است و   ،چيزي كه نزد اواز ناراحتي حاصل شده برايش نيز        
 و .دارد ونـاراحتي اش ازآن بيـشتراست خـالص شـود           مـي چيزي كه دوست ن    از

 گزيند ميپاييني بر  بر را  باالتر چنانكه گذشت خاصيت عقل اين است كه محبوب       
  .بغض است كمال محبت و اين از كند و مي انتخاب بزرگتر بر را ناراحتي كمتر و

   .شجاعت قلب  نيروي ادراك و :دو چيز با نيست مگر برايش امكان پذير اين كار
سرپيچي ازايـن عمـل يابـه خاطرضـعف ادراك اسـت طوريكـه مراتـب                 زيرا

 ضـعف نفـس و     به خاطر  يا و كند مي كه هست درك ن    آنگونه محبوب ومكروه را  
گـزينش اصـلح، نفـسش ازاو اطاعـت      ناتواني قلب است طوري كه درانتخـاب و  

 ادراكش سالم باشد ونفسش قوي وقلبش برگزينش محبـوب بـاالتر        كند واگر  مين
  .شود ميمكروه پست شجاع باشد به اسباب سعادت موفق  بر

به همين   ايمان وعقل قوي تراست ومردم قدرت شهوت ازقدرت     دربرخي از 
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عقـل از    برخـي ديگـر قـدرت ايمـان و         در  و ،يابد ميدليل قوي برضعيف تسلط     
از  حال آنكه بسياري از بيمـاراني كـه پزشـك آنهـارا           .قدرت شهوت قوي تراست   

كنند اما نفس وشهوتشان از آنها سـرپيچي         ميدارد منع    ي كه برايشان ضرر   يچيزها
بيـشترآنان كـه     و. گيـرد  مـي بر عقـل پيـشي       شهوت كنند و  ميميل   آنرا و كند مي

 ،كننـد  مـي كنـد انتخـاب    مـي قلبشان مريض است آنچه را كـه مرضـشان را زيـاد     
ضـعف   ضـعف ادراك و    در ريـشه شـر     و .كند ميبه آن ميل     زيراشهوتشان بيشتر 

 قـدرت نفـس وبزرگـي و    كمـال ادراك و  در پستي آن است وريشه خيـر  نفس و 
 اراده اصل هـر چيـز ومبـدا آن هـستند ونفـرت و         حب و   پس .شجاعت آن است  

اين دونيـرودر قلـب سـبب     كراهت  باعث اصلي ترك هر چيز ومبدا آن هستند و    
يك عمـل اختيـاري ممكـن نيـست      وجود. اصلي سعادت وشقاوت انسان هستند    

اما عدم وجودآن ممكن اسـت بـه   . سبب آن كه محبت و اراده است     وجود با مگر
 آن ويا بـه علـت وجـود مـانعي كـه باعـث كراهـت ازآن               علت عدم وجود سبب   

  .گردد باشد مي
رود كـه آيـا تـرك چيـزي          مـي بين   فهم مساله ترك نيز از     ينگونه اشتباه در  بد 

  وجودي است يا عدمي؟
 ترك بـه خـاطر عـدم وجـود سـبب         :حقيقت اين است كه ترك دوگونه است      

 ،برابـر انجـام فعـل      وجود مانع در   ترك به خاطر   است و  مي ترك عد  ،اقتضا كننده 
  .ترك وجودي است

  

  انتخاب سودمندتر

گيـرد   مـي هركدام ازانتخاب ياترك اختياري چيزي توسط موجودزنده صورت         
يا كنار زدن دردي كه      و برد مي دستيابي به آن لذت      تيابي به نفعي كه با    به دليل دس  

ينه شـود سـ   مـي شود وبه همين دليل گفته  ميبرايش حاصل  ميان رفتنش شفا   از با
  .قلبش شفايافت يافت يا اش شفا
گزيننـد   مـي بر  است كه هرعاقلي وحتي حيوانات چهارپـا نيـز آنـرا           هدفياين  
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 كننـد كـه درد     ميدنبال   لذتي را  افتند و  مي زشتي   طري از مردم درآن به غل     اامابسي
كنند كه مـرض بزرگتـري بـه       ميچيزي درمان    با قلب را  بزرگي رابه دنبال دارد و    

دوختـه وآجـل    واين حال كساني است كه چـشم بـه عاجـل دنيـا          . دآور ميدنبال  
 عواقب كاراست و عاقلترين  ن به خصوصيت عقل نگريست   نگرند اما  مين آخرت را 

لـذت پايـان پـذير عاجـل         بر را ميدائ مردم كسي است كه لذت وآسايش آجل و       
 و  مـي گي پـاك دائ    زند ترجيح دهد ونادانترين مردم كسي است كه نعمت ابدي و         

 و انـواع درد  قـاطي شـده بـا      و كه نقص ندارد به لذتي پايان پذير       ت بزرگي را  لذ
  .ترس معامله كند

دراين فكرنمودم كه عاقالن درچه راهي تـالش        : بعضي دانشمندان گفته اند كه    
كنند وبه اين نتيجه رسيدم كه سعي همه آنها دردستيابي به يـك هـدف اسـت                  مي
 ديدم كه همه آنهابراي دفع اندوه       ،كند يمچه راه هاي بدست آوردنشان فرق ن       اگر

 تجـارت و    ديگري با  ،نوشيدن كنند يكي با خوردن و     ميدرونشان تالش    غم از  و
نواهـاي شـادي      آن ديگـري باشـنيدن موسـيقي و        ،كسب وكار وديگري باازدواج   

  .لهو لعب بخش وديگري با
 آن برساند وبه  انسان را تواند   مين اما تمام راه ها    گفتم اين هدف عاقالن است    

راهي  بين اين راه ها    در و رساند ميآن   دبه ض   راه ها انسان را    نبلكه بسياري ازاي  
 بـه    و او روي آوري به خدا ومعامله با      با براي دستيابي به آن هدف نديدم مگر       را

  .برهمه چيز تنهايي برگزيدن رضايت او
آخـرت   نصيبي ازنيز ازدست بدهد به  را نصيبي ازدنيا اين راه اگر  همانا راهرو 

دست دهـد همـه چيـز        مييابد كه ازدست رفتني نيست واگرآن براي آد        ميدست  
 دست داده است و از را دست دهد همه چيز برايش حاصل شده است واگرآنرا از

 يابـد و   مـي دست يابد به گواراترين صورت به آن دسـت           دنيا اگرهم به نصيبي از   
 بـه  را اين او از تواند بهتر مينيست ون اين راه براي انسان سودمندتر     هيچ راهي از  

  .لذت وسعادت وسروري برساند
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  غير خودش محبوب به خاطر خودش و محبوب به خاطر محبوب دوگونه است،

 محبـوب بـه خـاطرخودش ومحبـوب بـه خـاطرغير             :محبوب دوگونه اسـت   
شود به ناچارمحبتش    ميوهركسي كه به خاطر غيرخودش دوست داشته        . خودش

دراين  شود زيرا مياست كه آن كس به خاطر خودش دوست داشته به خاطركسي 
حالت تسلسل محال است وهركسي غيرازمحبوب حقيقي بـه خـاطرغير خـودش            

وكسي به خاطر خـودش دوسـت داشـته         ،  شود ميدوست داشته    محبوب است و  
شـود محبـتش     مـي كه دوست داشـته      شود مگر خداوند و  هر آنچه غير خدا         مين

 زيـرا محبـت   ،ند است مانند محبت فرشتگان و پيامبران و اوليا    محبت خداو  دنباله
و از لـوازم محبـت اوسـت و همانـا دوسـتي       همه ي اينها دنباله ي محبـت خـدا      

گرداند و اين چيزي است كه       مي الزم    را  دوستي آنچه كه او دوست دارد      ،محبوب
ي كـه    ميان محبت غير اوكه سودمند است با محبت        تفاوتبايد به آن توجه شود و       

   . در همين استرساند مي همرساند و بلكه ضرر  ميسود ن
شود مگر كسي كه كمـالش       ميبدان كه كسي به خاطر خودش دوست داشته ن        

ـ             هاز لوازم وجودش است و الوهيت و ربوبيتش الزمه ي ذات اوسـت و غيـر او ب
شـود و دشـمني اش بـه انـدازه ي            مـي خاطر منافات با حب او به دشمني گرفته         

 حب او دارد بيـشترين      ا كه بيشترين منافات را ب     يزش با حب اوست و هر چ      منافات
تنفر را در عين و وصف و فعل و قصد خواهد داشت و اين ميزاني متعادل اسـت           

پس اگر  . كه با آن موافقت و مخالفت و دشمني با خدا را ميتوان اندازه گيري كرد              
د و هـر آنچـه را خـدا     كسي را ديديم كه آنچه را خدا دوست ندارد دوست ميدار          

دارد به همـان انـدازه از دشـمني او بـا خـدا بـا خبـر                   ميدوست ميدارد دوست ن   
دارد و  مـي شويم و اگر كسي را ديديم كه آنچه را خـدا دوسـت دارد دوسـت               مي

دارد به همان اندازه از دوستي و مواالت او      ميآنچه را خدا دوست ندارد دوست ن      
  .شويم ميبا خداوند مطلع 

 و واليـت عبـارت   يخود و ديگران بر اين اصل متمسك شو كه دوست    در  پس  
 دوست   در آنچه  دوست دارد و  او  نچه  ز موافقت و همراهي با خداوند در آ       است ا 
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  .دارد و به فراواني روزه و نماز و رياضت كشيدن بستگي ندارد مين
  :شود دو گونه است ميآنچه به خاطر غير خودش دوست داشته 

  .شود ميايي است كه با دست يابي به آن لذت حاصل يكي از آن دو چيزه
شـود امـا بـراي رسـيدن بـه           مين درد حاصل     آنچه كه با دست يابي به آ       :دوم

47< �  :فرمايـد  ميخداوند   .نوشيدن دواي بد مزه   : شود مانند  ميمحبوب تحمل    � � �
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� ��� ¯ �m� �[ �� � � �� �� + | � ) � �T��b9&� � �7��� �9&�� � � � �� �� � �� �� جنگ بـر شـما واجـب      () 216بقره(  ��
 لـيكن چـه بـسا       ،از آن بيزاريـد   ) بنابه سرشت انساني  (گشته است، و حال آن كه       

شما نيك باشد، و چه بـسا چيـزي را          داريد و آن چيز براي        چيزي را دوست نمي   
دانـد و شـما       دوست داشته باشيد و آن چيـز بـراي شـما بـد باشـد، و خـدا مـي                   

   ).دانيد نمي
فرمايد كه جنگ نفرت انگيز اسـت امـا بـا وجـود ايـن بـراي          ميپس خداوند   

مانـا نفـس انـسان      ، و ه  رسيدن به بزرگترين و سودمند ترين محبـوب نيكوسـت         
شود محبوبش  ميدارد اما اين براي او بد است زيرا سبب راحتي و رفاه را دوست 

گزينـد و    مـي و انسان عاقل لذت بودن با محبوبي عاجـل را برن          . را از دست بدهد   
ن دوري كند زيرا در بعـضي مـوارد ايـن           شود از آ   ميدرد مكروهي عاجل سبب ن    

ن گيرد بلكـه عـاقال   ميشود و بزرگترين لذت ها را از او     ميبراي او شر محسوب     
  .كنند مي را به خاطر دستيابي به لذت هاي بعد از آن تحمل رنج هاسختي 

  : امور چهار حالت دارد،پس در كل
  .شود ميمكروهي كه باعث رسيدن به مكروهي ديگر 

  .شود ميمكروهي كه باعث رسيدن به محبوب 
  .شود ميمحبوبي كه باعث رسيدن به محبوب 
  .شود ميمحبوبي كه باعث رسيدن به مكروه 

صورت به انجام عمل     دوبه  شود   مي به محبوب    نپس محبوبي كه باعث رسيد    
صـورت   دوبه شود  ميمكروهي كه سبب رسيدن مكروهي ديگر  كند و  ميدعوت  
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مانـد كـه از دوطـرف      ميباقي   قسم ديگر  پس دو . كند ميبه ترك آن عمل دعوت      
آنها به  پس نفس نزديكترين -ومحل آزمايش وامتحان است-شود  ميازآن دعوت 

گزينــد وآن عاجــل آن دوتاســت وعقــل وايمــان وســودمندترين   مــيا بر رخــود
 وقلب بين اين دو دعوت كننده سرگردان است وگـاه   ،گزيند ميوماندگارترين رابر 

  .كند وگاه به آن ميبه اين ميل 
  

  محبت ريشه تمام اعمال حق وباطل است

ه اعمال ديني   پس زمانيكه محبت ريشه تمام اعمال حق وباطل است پس ريش          
  اصل اقوال ديني تصديق خدا و رسول اوست        ه چنانك ورسول اوست  محبت خدا 

آن  بـا  و ت كنـد انعـ مورسـولش م  نيتي كه ازكامل نمودن محبت براي خـدا   هر و
واگرآنچنـان  ،  بوده وضعيف كننـده آن اسـت       مخالفت نمايد باريشه ايمان درتضاد    

ـ           منجـر  ه كفروشـرك اكبـر    قوي شود كه باريشه محبت وتصديق مخالفت نمايد ب
 اراده و  در نمـوده و   آن ضـعف ايجـاد     هم به آن درجه نرسـد ودر       اگر شود و  مي

همانا مـواالت صـحيح نيـست مگرهمـراه          و. كند مي خواست انسان سستي ايجاد   
745�  �  :فرمايد مي چنانكه خداوند ازقول امام موحدين       ،معادات 7���4� '�4�� K�4�� + � �� � � � �� � �
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 هم شما و هم پدران        )75( پرستيد؟  بينيد كه چه چيز را مي       آيا مي  ) (75-77شعراء(
   ))77( .بجز پروردگار جهانيان  همه آنها دشمن من هستند )76( پيشين شما

 ،همراه ايـن نـوع معـادات    رسد مگر ميمواالت براي خليل خدا به انجام ن     اين  
 نيست مگـر بـا   دوستي براي خدا   و ،ندارد مگربراي خدا   د هيچ دوستي وجو   زيرا

4�= � :فرمايد ميچنانكه خداوند   . اواز  هر معبودي غير   دشمني با E� �4�� Y�� <�( � � �� � �� � � � �
' ��Q�
� � m
�1: I F58n� � � �� � � �� �+ � � ( � ��3 �4' ��<4.&� ��� ��5' t
�1 ��: ��'�"� 
���� �: �&� � � � � � � � �� � � � �� � � + � � �� + � �� � �� � �T


441� t��44N.�
� =�
<44&�
 ��544 1� �4455 1 
<441� �44�1 �44���� � � � � � � � � �� � �� � � �� �� � � � � �� � � � �� ��T�441 
�445'-� a447n 
<� � � +� � � ) 
d<n�� �  الگـوي خـوبي بـراي      ،ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند      ) (4ممتحنه(���
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ما از شما و از چيزهائي كه بغير از خدا          : شما است، بدانگاه كه به قوم خود گفتند       
اعتنـائيم، و     پرستيد، بيزار و گريزانيم، و شما را قبول نداريم و در حق شما بـي                مي

توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است، تا زمـاني كـه                دشمنانگي و كينه  
��:� �  : فرمايد مي  و  ).پرستيد  آوريد و او را به يگانگي مي        يمان مي به خداي يگانه ا    � �

��<.&� �� t
�1 A5�: �'��� � 1� � m
�1: K��� � �� � � � � �+ * � � �� � � � �+ � �� �� � � �)26z ��<� E ��@� ���� BQ�
 �: � � �� � � �� + � �� �� � + +  )27(   
44�9&� �44."$ I F44 ��1 F44b9 �44�9&?�� �+ � �� � � � � �� � � �� � ) )� � ���44&?�� �� � � � � ــراي ) (26-28زخــرف(  �)28(  � ب

وقتـي ابـراهيم بـه      . اي از داستان ابراهيم را      كنندگان معاصر بيان كن گوشه      تكذيب
 بجز آن معبودي )26(پرستيد بيزارم من از معبودهائي كه مي: پدر و قوم خود گفت

يد را بـه    ابراهيم توح    )27( رهنمود خواهد كرد   چرا كه او مرا   . كه مرا آفريده است   
عنوان شعار يكتاپرستي در ميـان قـوم خـود بـاقي گذاشـت، تـا ايـن كـه ايـشان                      

و دشــمني وبيــزاري ،  يعنــي خداونــد ايــن مــواالت بــراي خــدا))28( .برگردنــد
قرار داده است كه پيامبران      كلمه اي جاودانه براي پيروان او      ازهرمعبودي غيراو را  

 بردند وآن كلمه الاله اال اهللا است و        مياز يكديگربه ارث      آنرا ،پيروان آنها  و ديگر
قيامـت بـراي پيـروانش بـه ارث      اين همان چيزي است كه امام موحـدين تـاروز     

  .گذاشته است
همه مخلوقات  زمين برآن برپاشده  و      كلمه اي است كه آسمانها و      الاله اال اهللا،  

 ه اسـت و   گـشت آن نـصب      برآن تاسيس شـده وقبلـه بـر        دين و خلقت يافته آن   بر
برتمـام بنـدگان    كشيده شده است و حـق محـض خـدا    برايش   شيرهاي جهاد شم

دارد وسبب   ميدراين دنيا معصوم     را فرزند  كلمه اي است كه خون ومال و       ؛است
 آن كـسي بـه بهـشت       و عذاب جهنم درآخرت اسـت وجزبـه        نجات ازعذاب قبر  

  .رسـد  مـي ن نابي است كه جزبا دستاويزي برآن كسي بـه خـدا          شود وط  ميداخل ن 
الله اال اهللا كلمه اسالم وكليد بهشت است ومردم برآن به دوگـروه اهـل سـعادت                 

 وايمـان از هـم جـدا       شـوند وبوسـيله آن سـرزمين كفـر         ميواهل شقاوت تقسيم    
شـوند وسـتون حمـل كننـده         ميشوند وسراي نعمت ونقمت ازهم تميز داده           مي
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  ١.)شود ميبهشت  دهركس آخرين كالمش الاله اال اهللا باشد وار(فرض وسنت هاست و
 محبـت و  به يگانگي گـرفتن خداونـد در        : روح وسراين كلمه عبارت است از     

 هـر  و. رهبت رغبت و و  وابع آنها نظيرتوكل وانابت     بزرگي وتعظيم وبيم واميد وت    
شـود بـه تبعيـت از محبـت او دوسـت داشـته               ميكه دوست داشته     خدا چه غير 

 او محبـت اوسـت واز غيـر       ديـاد  فقط وسيله اي بـراي از       آن چيز  بودن شود و  مي
 و دشو مياوتوكل ن  شود وبرغير  ميداشته ن  اميد او گيرد وبه غير   ميترس صورت ن  

قـسم   وجزبه اسـم او    گيرد ميصورت ن و از غير او ترسي       يرغبت ميل و   او ربه غي 
صـورت   او نـزد  توبـه جـز   شـود و  ميشود ونذري جزبراي اوتقديم ن   ميخورده ن 

 ها سختي در كند و ميكفايت ن او جز شود و مياطاعت ن ازفرمان او  گيرد وجز  مين
براي اوسجده   شود وجز  ميپناه برده ن   او به غير  شود و  مياو كمك گرفته ن    غير از

شود وهمه اينها دريـك كلمـه        ميبا نام او ذبح ن     وجز براي او  جز و شود ميبرده ن 
 -ه عبادتتمام وجو  در- او از كسي غير : جمع شده است وآن جمله اين است كه       

و بـه همـين دليـل بـر هـر       نبايد عبادت شود و اين محقق شدن الاله اال اهللا است         
كسي كه حقيقتا به الاله اال اهللا شهادت دهد آتش را حرام نمـوده اسـت و محـال                   
است كسي كه اين شهادت را به تحقيق رساند و آنرا به پـا دارد وارد آتـش كنـد                    


�m ��Q�� : فرمايد ميچنانكه  �� � �� +��bw�4� �V
3��g41 � � �� � � � � � � ��j  و كـساني كـه     ) (33معـارج
پس اين شخص در ظاهر     )كنند  گواهيهائي را كه بايد بدهند، چنان كه بايد اداء مي         

 يدار است و همانا عده اي از مـردم،        و باطن و قلب و بدن بر شهادتش استوار و ب          
و عـده   ه  اي لميد   و عده   است خوابدر   عده اي     شهادت  و ستا شهادتشان مرده 

 و همانا شهادت در قلب مانند روح در بـدن اسـت و          اي به ايستادن نزديك است    
همانا روحي مرده است و روحي مريض و روحي در حال مرگ اسـت و روحـي          

  .كند ميبه حيات نزديك است و روحي سالم و پابرجا در صالح بدن كار 
 يقولهـا  ال كلمة ألعلم إني: ( فرمود �در حديث صحيح آمده است رسول خدا      

                                                 
 5/233احمد  1
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دانم كـه هـيچ      ميهمانا من كلمه اي     ( ١)روحا لها روحه وجدت اال الموت عند عبد
 ]وجـان [ آن روح  بـه  شگويد مگـر اينكـه روحـ       ميبنده اي در هنگام مرگ آنرا ن      

  .) خواهد يافت
پس حيات روح به حيات اين كلمه بستگي دارد چنانكه حيات بـدن، بوجـود               

ر كه بر اين كلمه بميرد در بهشت خواهد بود   روح در آن بستگي دارد و چنانكه ه       
و هر كه براي محقق ساختن آن زندگي گند و آنرا به پا دارد روحـش در بهـشت                 

كند و زندگي اش پاك تـرين زنـدگي هـا خواهـد بـود و خداونـد                   مير  يبرين س 
4�{ �   :فرمايد مي�
 �$ ��5�
 a�� �10 c�"' ��G �' �'��� � � � � * � ��� � � + � �� � � � � +� � � jÌÇz   A4m F45O
 �@4� � � � + �� + � �

 }�DR
� � و اما آن كس كه از جاه و مقـام پروردگـار خـود     ()40-41نازعات(� )41( ��
 قطعاً بهشت جايگـاه       )40(. و هوس بازداشته باشد    اترسيده باشد، و نفس را از هو      

  .جايگاه او خواهد بودبهشت  روز قيامت در پس  )41( .است) او(
او در اين دنيا بهشت معرفت و محبت و انس او با خـدا و               همانا جايگاه روح    

و هـر كـه چنـين        . از اوسـت    رضـايت   و خداشوق لقاء او و سرور و رضايت به         
بهشتي جايگاهش باشد بهشت برين نيز در قيامت ماوايش خواهد بود و هر كه از      

شود و همانا نيكوكاران  مياين بهشت محروم گردد  از آن بهشت شديدتر محروم        
ر نعمت خواهند بود اگر چه زندگي دنيا بر آنان سخت بگذرد و گناهكـاران در                د

 :فرمايد ميآتش خواهند بود اگر چه دنيا بر آنان گشايش داده شده باشد  خداوند               
�F. � =� n �5  ^59� �'-' �m� a`�� �� �� �' ���L ,b$ �') � )� � � � ( � � � � � � �* � � � * �� ) + � �� � �� � � �� � �  هركس ) (97نحل(��
زندگي ) در اين دنيا  (ه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو              چ

 بهـشت دنياسـت و خداونـد    ، و پـاكي زنـدگي  )بخـشيم  پاكيزه و خوشايندي مـي    

� :فرمايد مي 3�� �b�� � � � ��T ,4&� �9�4� �� 3�4� �4'� ci4EÍ� d0<L �e� ��<\ �� � +� � � � � � � �� � � � �� � � � � � �� �� � � � � � � ��

d0<L� �� ��?�n �" f ) )� *� اش  آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينه) (125انعام(� �
سازد، و آن كس را كه خدا بخواهـد گمـراه و               اسالم مي  )پذيرش(را گشاده براي    

                                                 
 1/72و حاكم  1/63احمد  1
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   )سازد اش را تنگ مي سرگشته كند، سينه
گواراتر است ؟ كـدام عـذاب از        خوش تر و   كدام نعمت از گشايش سينه       پس

  تر است ؟تنگي سينه تلخ 
��� :� ��� �t   � :فرمايد ميخداوند   � � � �+ ��T
��4��¸ �4m �� �� 49$ ��4G � � � � ( �� � � � �� � � �� �� �  )62(   

��"7� 
���� 
�5'X ��Q�
� � � �+ � �� �� � � � +  )63(    ,�<4.� � =�4GM
 I� � �<4�
 =�4 �
 I }e4.�
 �4�� �� � � �� � �� J� � � �� �� �� � � ��
 rS9��� � �� ��T
C�� � � �� �&�
 W���
 �m � � � � � �� �� بيگمـان دوسـتان    ! هـان ) (62-64يونس( �)64( �

انـد و     كسانيند كه ايمـان آورده     )62(گردند  خداوند ترسي بر نيست و غمگين نمي      
 سخنان خدا،   .براي آنان در دنيا و در آخرت بشارت است          )63(.اند  تقوا پيشه كرده  

              ))64( . ري بزرگي است اين رسيدن به آرزو و رستگا،ناپذير است تخلّف
مومن مخلص گواراترين زندگي را در بـين مـردم داراسـت و فكـرش پـر        لذا  

نعمت و سينه اش گشايش يافته ترين و قلبش مـسرورترين اسـت و ايـن همـان                  
  . شود ميبهشت عاجلي است كه قبل از بهشت آجل نصيب انسان 


F5O( :فرمايد مي �رسول خدا  h���1 ��0�' 
�:
���4� 
�&�0�4�   : h�4�0 �4'�
K��  ?F5O
 :�Q�
 ¦9n( ) كه از كنار باغهاي بهـشت گذشـتيد از آن بهـره    هنگامي

  .) خدايادحلقه هاي  :باغهاي بهشت كدام است؟ فرمود: بگيريد گفتند
'� A47 1 P1 ( :فرمايد مي نيز از همين نوع است كه  �اين فرموده رسول خدا    و

F5O
 h��0 �' Ff�0 Bq5'� ()بين خانه و منبر من باغي است از باغهاي بهشت(.  
كه در مـورد وصـال روزه از او         هنگامي   – از اين نوع است اين فرموده ي او         

 ١)ويسقيني يطعمني ربي عند أظل انى كهيئتكم لست اني(: كه فرمود–سوال كردند 
پـس رسـول    .) شـوم  مـي من مانند شما نيستم من از جانب خدا غـذا و آب داده              (

شـود كـه     مـي  خبر داده است كه تغذيه اي از جانب خدا برايش حاصـل              �خدا
گيرد و اين امري است كه مخـصوص اوسـت و            ميجاي طعام و شراب حسي را       

  .كسي ديگر در آن شريك نيست

                                                 
 1105 و مسلم 1863بخاري  1
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هر اندازه وجود چيزي براي شخص سودمند باشـد و شـخص بـدان نيازمنـد                
هر اندازه نبود چيزي بـراي  باشد به همان اندازه در فراق آن دردش بيشتر است و  

 و به طور كلـي  ،انسان سودمند باشد به همان اندازه بودنش براي او دردناك است      
هيچ چيزي به اندازه ي روي آوردن به خدا و مشغول شدن به ياد و محبـت او و                   

 رضايت او براي شخص سودمند نيست و بلكه زندگي و نعمت و شـادي               ترجيح
نبودن اينها دردناك ترين عذاب براي . جود ندارد جز به وسيله ي آن و،و سروري

شخص است و  مشغول شدن روح به غير اينها و غرق شدن در غيـر آن، روح را            
 خانـه و امـوال و خـانواده و           كـه  كنـد ماننـد  مـستي       مياز ديدن اين عذابها كور      

 و   اما چنان در مستي خود غرق است كه درد         خته و از بين رفته است     اوالدش سو 
كند تا زماني كه سالمت يابد و پـرده ي         مي از دست دادن آنها  حس ن       درحسرتي  

  . يابد ميمستي كنار رود و آن زمان بهتر حال خود را در 
اين حالت با حالت كسي كه پرده از چشمش برداشته شود و بر آخرت مطلـع                
شود و از دنيا كنده شده و به سوي خدا انتقـال يابـد برابـر اسـت و بلكـه درد و                       

 و حسرت آن بيشتر است زيرا كسي كه در دنيا دچار مصيبت شود به دنبال       عذاب
داند كه به چيزي گرفتار شده كه دوام نـدارد و بـه پايـان       ميگردد و    ميجبران آن   

رسد اما وضع كسي كه به مصيبتي گرفتار آيد كه جبران ناپذير و پايان ناپـذير                 مي
  ه است ؟ باشد و اصال  با دنيا قابل مقايسه نباشد چگون

حال بزرگترين محبوب خود در دنيا را كه زندگي بدون او برايت گوارا نباشد              
 اما ناگهان خود را ببيني كه او از تو گرفته شده اسـت در حـالي كـه      ،در نظر بگير  
  حـالي  دره به او نياز داري پس حال تو چگونه خواهد بود؟ و ايـن     يشبيش از هم  

 بـرايش عـوض و      ]يـزي هـم باشـد     هرچ[ كه آنچـه كـه از دسـت داده اي            است
 اما اگر كـسي را از دسـت بـدهي كـه جانـشيني بـرايش                 ،جايگزين موجود است  

  يابي حالت چگونه خواهد بود ؟ مين
  :چنانكه گفته شده است

�' , t« 
�
 �7& f h�$~ ~~�'� �' T
 �� �7& f h�$ 
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ا را   هر چيزي را تباه و ضايع كني برايش جانشيني خواهي داشت اما اگر خـد              
  . جانشيني و بدلي برايش نخواهي يافتاز دست دادي

  
  محبت انواع مختلفي دارد

 كـه اليـق   ،ي از آناقـسام   كـه محبت در اندازه و وصف انواع گونـاگوني دارد    
 خداونـد جـز بـراي     آنبرخـي از انـواع    ورود ميخداوند باشد در حق او به كار        

  . آنهاامثالت و انابت و  عباد ديگر به كار رود مانندانبراي كس  نيستصحيح
 : ايـن فرمـوده ي خداونـد    گاهي محبت به صورت مطلق ذكر شده است مانند        

� ²D� ��8�� � � �� � ��T
 ���.¸� ��.¸ c�"1� J � J �� � �� �� � � بـه جـاي    (خداونـد جمعيتـي را      ) (54مائده(��
دارد و آنان هـم خـدا       خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي     ) ايشان بر روي زمين   


��T : و نيز اين فرموده    ).دارند  دوست مي را   �4 ��3' Q4y7� �' ��5�
 �'�� � � �� � �� + +� � �3
<4�� � � 
)
�T
 >^ ���.¸* � � J� � � � � �.n <�� 
�5'X ��Q�
� ) �· � � �J �� � � � +�T� )برخي از مردم هستند كـه      ) (165بقره

دارند، و  ست ميگزينند و آنان را همچون خدا دو هائي برمي غير از خدا، خدا گونه
  ).دارند اند خدا را سخت دوست مي كساني كه ايمان آورده

 خداست كـه در آن      همراه محبت محبت  : اما بزرگترين محبتي كه مذموم است     
  .دهد ميشخص بين محبت خدا و محبت شريكي كه با او گرفته است برابري قرار 
 و محبـت    ابزرگترين محبتي كه درسـت و قابـل سـتايش اسـت محبـت خـد               

 كه او دوست دارد و اين محبـت ريـشه ي سـعادت و اسـاس آن                   است چيزهايي
  . يابد مياست كه كسي بدون آن از عذاب نجات ن

 ريشه و اساس شقاوت و بدبختي است كه بجز اهل اين محبت    ،محبت شركي 
ماند زيرا اهل محبتي كه خدا را دوست دارند و عبـادت            ميكسي در عذاب باقي ن    

شوند و اگر هم بـه سـبب گناهانـشان وارد جهـنم شـوند       ميكنند وارد جهنم ن   مي
  . ماند ميكسي از آنان تا ابد در آن باقي ن

محبـت  ول و الزمه هـاي آن و نهـي از            نوع ا  همانا مدار قرآن بر امر به محبت      
براي هر دو و قصه ها و تفاصيل        آوردن  مثال  بر   و نيز    ،است   و لوازم آن    مدونوع  
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 هـر دو و بحـث در حـال ايـن دو در هـر سـه دوره ي             اعمال و اوليا و معبـودان     
و اساس دعوت پيامبران از اولينشان تا آخرينـشان    . دنيا و برزخ و آخرت :زندگي

 كـه شـامل كمـال    ،از عبادت خدا به تنهـايي و بـدون شـريك         : ت بوده است  رعبا
 لـوازم آن كـه    شاملمحبت و خضوع براي او و بزرگداشت و تعظيم اوست و نيز  

   .قواستطاعت و ت
 والـذي  (: فرمـود  �در حديث انس در صحيحين آمده است كه رسـول خـدا           

 والنـاس  ووالـده  ولـده  مـن  اليـه  أحـب  أكـون  حتـى  أحـدكم  يؤمن ال بيده نفسي
 از شما ايمان نـدارد تـا         كسي قسم به كسي كه جانم در دست اوست       ( ١)أجمعين

  ).ر باشم از فرزند و پدر و مادرش و تمام مردم محبوب ت،اينكه من نزد او
 واهللا اهللا رسـول  يا (: گفت �در صحيح بخاري آمده ايت كه عمر بن خطاب        

 اليـك  أحب أكون حتى عمر يا ال فقال نفسي من إال شيء كل من الي أحب النت
 ٢)رعم يا اآلن فقال نفسي من الي أحب النت بالحق بعثك والذي فقال نفسك من

چيـز غيـر از خـودم محبـوب     اي رسول خدا، قسم به خدا كه تو نزد من از همه   (
 تا اينكه مـن نـزدت از خـودت هـم            ]داريايمان ن [نه اي عمر،    : پس فرمود . تري

 نمـ  نزد قسم به كسي كه تو را بر حق برانگيخت تو      :عمر گفت . محبوب تر باشم  
  )]ايمانت كامل شد[ االن اي عمر :فرمود. از خودم هم محبوب تري

وست و واجب است محبـت او بـر    اگر اين جايگاه محبت بنده و فرستاده ي ا        
 پـس  ،خود انسان و فرزندان و پـدر و مـادرش و تمـام مـردم تـرجيح داده شـود          

گمانت در مورد محبت فرستنده ي او كه خداي سـبحان اسـت و واجـب بـودن                  
  تقديم محبت او بر ديگران چگونه است؟

با محبت غير او     ،و به يگانگي گرفتن    در اندازه و وصف      وندهمانا محبت خدا  
فرق دارد و واجب است او نـزد شـخص از فرزنـد و پـدر و مـادرش و بلكـه از        
گوش و چشم و جاني كه بين دو پهلوي او قرار دارد محبوب تر باشـد تـا الـه و                     

                                                 
 44 و مسلم 15و14بخاري  1

 6257بخاري  2
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 در بعـضي از     غيـر او  معبود حقيقي اش نزد او از تمام آنها محبـوب تـر باشـد و                
  .خيرشوند و در جنبه هاي ديگر  ميها دوست داشته  جنبه

شود و الوهيت جز براي      مي كسي جز خداوند از همه لحاظ دوست داشته ن         اما
�F�X S :�  �:او نيست � �� ��+ � ( �� �� � � � � ��T
��<8�� � � � � ��jغير ،اگر در آسمانها و زمين) (22انبياء 

  ).گرديد بودند قطعاً آسمانها و زمين تباه مي از يزدان، معبودها و خداياني مي
  

  زميني و آسماني محبت استم حركات اساس تما

  .  محبت استاش علت فاعلي و ريشه ، و زمينهر نوع حركتي در آسمان
  .حركت اجباري و حركت طبيعي، ، حركت ارادي و اختياري:حركات سه نوع دارند

اساس حركت طبيعي سكون است  و اگر جسم از مكان و مركـز طبيعـي اش                 
 خـروج او از مكـان       كنـد و   مـي خارج شود بـه سـوي بازگـشت بـه آن حركـت              

اش به دليل محركي اجباري است، لذا جسم حركتي اجبـاري دارد كـه بـه                 طبيعي
كند و حركتي طبيعي دارد كه سعي در بازگـشت بـه             ميتحريك محركش حركت    

و حركت اجبـاري    كه هر دو حركت تابع حركت اجباري هستند        ،مكان اوليه دارد  
  .اساس دو حركت طبيعي و اختياري است

ت ارادي و اختباري اساس هر سه حركت بوده و تابع اراده و محبـت               اما حرك 
و دليل منحصر نمودن حركات  است لذا هر سه حركت تابع اراده و محبت هستند 

در اين سه دسته اين است كه اگر متحرك حركـت را احـساس كنـد پـس ارادي                   
ـ      ]دو حالت دارد  [است و اگر آنرا حس نكند        ر،  يا بر وفق طبيعت اوست و يـا خي

  .اجباري ميكه اولي حركت طبيعي است و دو
 هر حركتي اعـم     ، گشت در آسمان ها و زمين و بين آن دو          معلومحال كه اين    

از حركت افالك و خورشيد و ماه و سـتارگان و بـاد و ابـر و بـاران و نباتـات و                       
حركات جنين در شكم مادرانشان همه بوسيله ي فرشتگان تدبيرگر و تقسيم گـر              

ه نصوص قرآن و سنت بر آن داللت دارد و ايمان به آن از              كد چنان گير ميصورت  
 ايمان به فرشتگان است همانا خداوند فرشته اي را موكـل رحـم قـرار داده                 كمال
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است و فرشته اي را بر قطره ي باران موكل قرار داده و فرشته اي را بر نباتـات و              
سـتارگان فرشـته گماشـته       و نيز بر افالك و خورشيد و ماه و           ،فرشته اي را بر باد    

شده است و بر هر شخص چهار فرشته گماشته شده است دو كاتـب در چـپ و                  
ـ        .راست او و دو محافظ در جلو و پشت او           قـبض روحـش     هو نيـز فرشـته اي ب

گماشته شده است و فرشته هايي بر سوال و جـواب قبـر و عـذاب و نعمـت در                    
برنـد و    مـي  بـه سـمت محـشر         و فرشتگاني كه هنگام برخاستن از قبر او را         ،آنجا

دهنـد و بـر      ميدهند و يا در بهشت نعمت        ميفرشتگاني كه او را در آتش عذاب        
كوهها فرشتگاني گماشته شده است و بر ابرها نيز فرشتگاني كه آنها را به هر كجا       

دهند و بر قطرات باران فرشتگاني كه آنها را به امر خـدا بـه            ميكه امر شود سوق     
فرسـتند و فرشـتگاني كـه بـر كاشـتن       ميكه خدا بخواهد فرو  اندازه ي مشخصي    

بـر آتـش نيـز     همينطـور    بهشت و فرش كردن و برپا كردن آن گماشته شده اند و           
  .فرشتگاني قرار دارند

بزرگترين سربازان خدا فرشـتگان او هـستند و چنانكـه از لفـظ ملـك حـس                  
كننـد و خـود      مـي شود كه منظور فرستادگاني هستند كه امر غير خود را اجـرا              مي

كنند و بـه     ميكنند بلكه امر همه از جانب خداست و آنها امور را تدبير              ميامري ن 
   :فرمايـد  مـي كنند چنانكه خداوند از قول آنـان         ميامر و اذن خدا تقسيم و توزيع        

� �'� �5�9G �'� �5�<�� P1 �' �� C10 �'D1 �: K�57� �'�� � � � � � � �� � � � * �� � � + � �� � �� � � � � � � + � � �� 84� C10 �� �'� C�� P1) · � � �� �� � �J � �� � � �� 
از آن او اسـت     . آئيم  جز به فرمان پروردگارت فرود نمي     ) فرشتگان(ما  () 64مريم( 

آنچه پيش روي ما و آنچه پشت سرِ ما و آنچه ميان اين دو است و پروردگـارت                  
�I C49' �4' �4   :فرمايد مي و نيز    ) ).و نيست (فراموشكار نبوده   ��  � + * � � � r
�S84�
 � � � � +

 ��D� �� <&1 �' �: �[ � ��7$��� A5N�� � � � � �� � � �� � �+ � ) � �� � �� ��T
���� t�g� �R � � � �� � � بـسيار    چـه () 26نجم(  ���
بخـشد و كـاري       فرشتگاني كه در آسمانها هستند و شفاعت ايـشان سـودي نمـي            

 و خوشنود   سازد، مگر بعد از آنكه خدا بخواهد به كسي اجازه دهد، و راضي              نمي
 و خداوند به گروهي از فرشـتگان كـه فرمـانش را در بـين خاليـق اجـرا                    ).گردد
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����4L r���p4   :فرمايـد  مـي خورد چنانكه    ميكنند قسم    مي�) · � + �� +  )1(    r
�?
���4�� � � + �

�?W) � �)2 ( 
�� r� ��7��� ) � +� � �� قـسم بـه آنـان كـه محكـم صـف            () 1-3صـافات  (�)3(  �

 و قسم به آنان كه پيـاپي          )2( ! دارند  و قسم به آنان كه سخت باز مي         )1( اند  كشيده

ri44E�R $���44  �:فرمايـد  مــيو ))3( ! كننـد   تـالوت مــي )آيـات خــدا را (� ) � � �� �� � ��  )1(   

��p$ r��L�&���) � � �� �� � �  )2(   
e� r
¯�5�
�) � � � �� + �  )3(   ���� r��0�����) �� � �� � � �  )4(   r�4 "9R��� �� � �� �
�4� ) � � 
 )5(   
0Q� �� 
0Q$) )� �� � كـه    )1(  درپـى  سوگند به فرسـتادگان پـى    ) (1-6مرسالت(�)6(  ��

] ميان حق و باطـل [كه    )3(  و سوگند به افشانندگان افشانگر     )2( اند   سخت توفنده 
و )) 6(  خـواه عـذرى باشـد يـا هـشدارى           )5( اند   و القاكننده وحى    )4( جداگرند  


������s r�$W�5 �  :فرمايد مي) � � � � � +  )1(   ��g� r����5�
�) � � � �� + �)2(   �^.4E r�^1�84�
�) � � �� +� �  )3(   
�".E r�"1�8���) �� � +� � �  )4(    
�'� r
�1<R��) � �� � * � �� � j5(� ) سوگند به همه چيزهائي     ) (1-5نازعات
ه چابكانه  و سوگند به همه چيزهائي ك )1( ! كشند كنند و بيرون مي كه  كامالً برمي  

 و سوگند به همه چيزهائي كـه بـه گونـه سـاده و       )2( ! كشند و استادانه بيرون مي 
! گيرنـد    و سوگند به همه چيزهائي كه كامالً سبقت مـي            )3( ! دهند  آسان انجام مي  

  ))5( ! پردازند  و سوگند به همه چيزهائي كه به اداره امور مي  )4( 
  .سم خوردن به آن را بيان كرده ايمدر كتاب اقسام القرآن معنا و سر ق

 را دانستي پس تمام اين محبت ها و حركات و ارادات و              موضوع حال كه اين  
افعال همه عبادت آنها براي پروردگار زمين و آسمانهاست و تمام حركات طبيعي             

چرخيد و ستارگان روشـن      ميو اجباري تابع آنهاست و اگر محبت نبود گردون ن         
وزيدند و ابرهاي حامل بـاران  بـه راه           ميد و بادهاي مسخر ن    افتادن ميبه حركت ن  

كردند و انـواع نباتـات از        ميافتادند  و جنين ها در شكم مادرانشان حركت ن          مين
افتاد و فرشتگان تدبير گـر و   ميشدند و امواج درياها به حركت ن     ميدانه شكافته ن  

ه در آنهاسـت در  نمودند و زمين ها و آسـمانها و هـر آنچـ           ميتوزيع گر حركت ن   
��x.84 ��4  �  :افتادند پس پـاك و منـزه اسـت كـسي كـه             ميحمد خدا به تسبيح ن     � *� � �

 ��4�"�� � ���� d<b^1 x.8� �: t« �' �:� �� � �'� h0�
� �.8�
 r
�S8�
� � � �� � � �+ +� �  �� � � � * � + � � � � �� � � * � � + +� � �� �� � �
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0��s S 9n �� ��: ��^ .8�) � � ) � � � �� � �+ � � �� آسمانهاي هفتگانه و زمين و كساني كـه  () 44اسرا(��
گويند و  بلكه هيچ موجـودي نيـست مگـر         در آنها هستند همگي، تسبيح خدا مي      

گمـان   فهميـد بـي   گويند، ولي شما تسبيح آنها را نمـي  اين كه حمد و ثناي وي مي 
  ) .يزدان بس شكيبا و بخشنده است

  
  هر موجود زنده اي داراي اراده و محبت است

 دانسته شـد پـس تمـام موجـودات زنـده داراي اراده و                موضوع حال كه اين   
محبت و عمل بر حسب خود هستند و هر متحركي، اسـاس حـركتش محبـت و                 
اراده است و صالح موجودات در اين است كه تمام حركـات و محبتـشان بـراي                 

  .كرد وجود نداشتند ميخالقشان باشد چنانكه اگر او آنان را خلق ن

� :فرمايد ميليل خداوند   به همين د   �: F�X S� � �� ��+ � ( �� �� � � � � � �T��<84��� � � � ) 22انبيـاء  (��

بودند قطعاً آسمانها     اگر در آسمانها و زمين، غير از يزدان، معبودها و خداياني مي           (
آمدند و نفرموده  مي و خداوند نفرموده است كه به وجود ن).گرديد و زمين تباه مي  

د نيز باقي بگذارد اما     ا زيرا خداوند قادر است آنرا با فس       ،رفتند مي  از بين  :است كه 
ممكن نيست كه درست و پا برجا باشند مگر به اينكه خداوند بـه تنهـايي معبـود              
آنها و آنچه در آنهاست باشد و اگر در جهان دو خدا موجود بود نظـامش كـامال                  

ري بود تـا خـود را     شد زيرا هر خدايي در جستجوي غلبه بر خداي ديگ          ميفاسد  
به تنهايي خدا كند زيرا شريك داشتن با كمال الوهيت در تنـاقض اسـت و خـدا                  

شود كه خدايي ناقص باشد و اگر يكي بـر ديگـري غلبـه كنـد او بـه                    ميراضي ن 
تنهايي خدا خواهد بود و ديگري خدا نيست و اگر هيچ كـدام بـر ديگـري غلبـه                   

 پس بايد باالتر از آنها خدايي باشد كه نكنند ناتواني و نقص در هر دو خواهد بود
 و هـر    زدمي پردا مخلوقات خود   به   و گر نه هر كس       ؛بر هر دوي آنها حاكم باشد     

 و اين كـار تبـاهي و فـساد آسـمانها و         استكس در جستجوي برتري بر ديگري       
زمين و آنچه در آنهاست را به دنبال دارد چنانكه سرزميني كـه دو پادشـاه داشـته         

  . همين گونه استشود و نيز زني كه دو شوهر داشته باشد ميباشد تباه 
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ريشه ي فساد جهان از اختالفـات پادشـاهان و خلفاسـت و بـه همـين دليـل                   
دشمنان اسالم در هيچ زماني به سرزمين اسالم طمع نكرده اند مگر در زماني كـه                

د  بوده و اختالف داشته باشند و هر كـدام در سـرزمين خـو         متعددپادشاه مسلمان   
  .بوده و در جستجوي برتري بر يكديگر باشندتنها 

پس درستي و پابرجايي آسمان ها و زمين و نظم كار مخلوقات كـه بـر كامـل            
ترين نظم قرار دارد از آشكار ترين دليل هاست بـر اينكـه هـيچ خـدايي جـز اهللا                    

 زنـده  ،وجود ندارد و شريكي براي او نيست و مالكيـت و سـتايش از آن اوسـت             
و از عرشش تا زمينش هر معبودي       . ميراند و او بر هر كاري تواناست       مي كند و  مي


�T �  :فرمايد ميغير او باطل است و خداوند  Q¨
 �'� � + � 
�: ��: �' �&' �� �'� <�� �' ) � � �  �� �� � � � �� �� �
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 ���p4� S4$ � � � � + �)91( �v�4$  � �

 ��e� S$ k�&7� =3��g�
� > N�
� � �� �� � �+ � � � �� �� � � + خداوند نـه فرزنـدي     () 91-92مومنون( �) 92( �
بـوده اسـت، چـرا كـه اگـر          ) شـريك (براي خود برگرفته است و نه خدائي با او          

ك از خدايان  پرداخت و هر ي بود، هر خدائي به آفريدگان خود مي       خدائي با او مي   
شـد و     و نظام عـالم از هـم گـسيخته مـي          (جست    بر ديگري برتري و چيرگي مي     

خدا واالتر و باالتر از آن چيزها است كه ايـشان           ) كشيد  جهان هستي به تباهي مي    
 خـدا از پنهـان و آشـكار  آگـاه اسـت  لـذا او پـاك و دور از آن                )91( .گويند  مي

  ))92( . گردانند مي) جهانخداوند (چيزهائي است كه ايشان شريك 

���e5� �m h0   �: فرمايد ميو   �' F�X 
�Q¨
 c�� � � �� � � *� �� � � ) � � � + � � jÅºz   �: F4�X S� � �� �� + � ( �� �� � � � � �

 �T
�T
 ��^.8� ��<8��� � � � �� � � � � ���p� S$ ¬�&�
 o0 � � � � � �+ � � *� � jÅÅz  � �m� ,&�� S$ KD8� � � � � � �� � � �� � + � � � ���D8� � � �
 jÅ¼z� )زمـين  ) سنگ و چوب و فلز و ديگر اشياء       (آيا خداياني از     ) (21-23انبيا

 اگـر در آسـمانها و زمـين،          )21( اند كه زندگي دوباره بخشند؟        را به خدائي گرفته   
. گرديـد   بودند قطعاً آسمانها و زمين تباه مـي         غير از يزدان، معبودها و خداياني مي      

 جهان، بسي برتر از آن چيزهائي اسـت كـه ايـشان بـر               لذا يزدان صاحب سلطنت   
كند، مورد بازخواست قـرار       خداوند در برابر كارهائي كه مي         )22( . رانند  زبان مي 
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  و   ))23( . گيرنـد   گيرد  ولي ديگران مـورد بازخواسـت و پرسـش قـرار مـي                نمي
4�� :� �  :فرمايد مي��"� S4 F4�X �4&' ��4 �4� ,�� � �� +� ( �� �� � ��� � � � i .4E ¬�4&�
 B� k: 
�4N71� 
) � � �� � � �� �� � � )� � +

پنداريد، خداياني بودنـد،      آن چنان كه مي   ) جهان( اگر با خداوند     :بگو  (�)42اسرا( 
صـاحب تخـت    ) يـزدان سـبحان   (آمدند كه بر      در اين صورت قطعاً درصدد برمي     

  ) . چيره شوند) جهان(
 غلبـه و قـدرت بـر او    گفته شده است كه معني آن اين است كه راهي را براي    

كنند و بر اين دليلـي در   ميكردند چنان كه پادشاهان بر يكديگر چنان       ميجستجو  
1&�4�� U4$ 1&4! �:ي ديگر وجود دارد   اآيه   i&� � � � � � �� �� � � هـر يـك از   ) (91مومنـون  (��

  ).جست خدايان  بر ديگري برتري و چيرگي مي
 را بـراي نزديكـي و        معناي صحيح اين اسـت كـه راهـي         :گويد مياما شيخ ما    

پس چگونه شما آنها را عبادت ميكنيد؟ در حالي كه          : كردند ميطاعت او جستجو    
  . گويند اله باشند، خود بنده ي خدا هستند مياگر آنها چنانكه 

يكي از آنها اين فرموده ي خداوند       : داليلي چند براي آن وجود دارد     : گويد مي
�� �:است كه $<� ��Q�
 C[���� � �� � � �+ �� � �47#0 ��4?��� o��� �\� F9 E��
 �Z0 k: ��N7.� � � � � � � �� �� � � � � � � * � �� �� �� �� J � � �� � � �

�1
Q$ ������� � � �� � � �  آنـان كـه از همـه    ،خوانند آن كساني را كه به فرياد مي      ) (57اسرا( ��
جويند و به رحمت خدا اميـدوار         مقرّبترند براي تقرّب به پروردگارشان وسيله مي      

  ).اسناكندو از عذاب او هر
كنيد بنده ي من هستند چنانكه شما بنده ي          مييعني كساني را كه شما عبادت       

 پـس چـرا آنـان را        ،ترسـيد  مـي من هستيد و به رحمتم اميـد داريـد و از عـذابم              
  ؟ پرستيد مي


 (: خداوند نفرموده است  : دوم اينكه �N71�� � �� � در جـستجوي راهـي     يعنـي   ) £4$ +

�&�i .4E ¬�4 :ه فرمـوده اسـت    براي غلبه بـر او هـستند بلكـ         B� k: 
�4N71�) � � �� � � �� �� � � � � +� 

   )42اسرا(

� :شود مانند اين فرموده ي خداونـد  مياين لفظ براي نزديكي اعمال     
�4"�
� � +�T 
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F9 E��
 � �: 
�N71
�� �� � �� �� � �� � از خدا بترسيد و بـراي تقـرّب بـه خـدا وسـيله              ) (35مائده(� �
امـا اگـر    ))ت و عبادت و اعمال شايسته و بايسته است        كه عبارت از طاع   (.بجوئيد

��4@�  �:فرمايـد  مـي خداوند  كه  ه   آي رفت مانند اين   ميبه كار   » علي«براي غلبه بود     � �
i .E �� 9$ 
�N.� i� ��5&��) �� � � �+ � � �� �� � � �� �� بـر  ] ديگـر [اگر شما را اطاعت كردند      ) (34نساء (��

  )مجوييد] براى سرزنش[آنها هيچ راهى 
كنـد و برتـري      مـي كه اله هاي آنان بـر خـدا غلبـه           : آنان نگفته اند  :  اينكه سوم

��� :يابد و خداوند فرموده است     مي��"� S F�X �&' �� �� ,�� �� +� ( �� �� � ��� � �  :بگـو ) (42اسرا(� �
 و بلكه آنان گفته اند كه اله )پنداريد، خداياني بودند اگر با خداوند آن چنان كه مي

پس خداوند فرمـوده اسـت   . جوي نزديكي و تقرب خدا هستندهاي آنان در جست   
گوييد پس آن معبودان شما بنده ي خـدا هـستند پـس              مي اگر چنين است كه      :كه

  !پرستيد؟ ميچرا به جاي او بندگانش را 
  
   ضروريات و احكام محبت ، توابع،آثار

است چه خوب و چه بد، چـه      مي محبت داراي آثار، توابع، ضروريات و احكا      
شور و شيريني و شوق و انس و رسيدن به محبـوب            : ودمند و چه مضر از قبيل     س

و نزديكي به او و بريدن و دوري از او و رويگرداني و هجران و شادي و سرور و 
  .گريه و اندوه و غيره از ديگر احكام و ضروريات آن

محبت ستايش شده و خوب محبتي سودمند است كه نفـع دنيـا و آخـرت را                 
 و ضد آن كه ضرر دنيـا  ،از سعادتاست ت ركه عبا ؛كند مي كسب  براي صاحبش 

  .كند شقاوت است ميو آخرت را براي صاحبش كسب 
معلوم است كه موجود زنده عاقل، چيزي را كـه ضـرر و بـدبختي اش در آن                  

كند و انتخاب چنين چيزي از روي جهـل و ظلـم اسـت زيـرا                 مياست انتخاب ن  
كند و اين ظلم  ميدارد و سودي ندارد آرزو      نفس گاهي چيزي را كه برايش ضرر        

انسان به خودش است حال يا به اين دليل كه از وضع محبوب بي خبـر اسـت و                   



304  ضعف ايمان و درمان آن 

ضرري كه محبت آن چيز بـرايش بـه دنبـال دارد            از  دارد كه    ميچيزي را دوست    
كننـد و    مي و هوس پيروي     اناآگاه است و اين حال كساني است بدون علم از هو          

 است كه از ضرر آن با خبر است اما هوي و هوسش آنرا بر علمش            يا به اين دليل   
اعتقادي فاسـد   : دهد و گاهي هم محبتش از دو چيز تركيب شده است           ميترجيح  

  .   و هوسي نا پسنداو هو
كننـد و محبـت    مـي اين حال كساني است كه از گمان و آرزوي نفس پيـروي          

 فاسد يا هوي و هوسي غلبـه        آيد مگر از روي ناداني و اعتقادي       ميفاسد بوجود ن  
 شبهه اي كه با آن حـق        دهد ميپس شبهه و شهوت را رواج       . گر يا تركيبي از آنها    

بر باطل مشتبه شود و محبـوب در نظـرش مـزين شـود و شـهوتي كـه او را بـه                       
شهوت بر سپاه عقل و ايمـان تقويـت       ون دعوت كند پس سپاه شبهه       آدستيابي به   

   . قوي ترين استشود  وغلبه و پيروزي از آن مي
ته شد همانا توابع هر نوع محبتي حكم متبوع خـود را دارد پـس               دانساگر اين   

محبت پسنديده كه سعادت شخص را به دنبال دارد توابعش نيز سودمند اسـت و               
 اگر اندوهگين شود بـه  ،رساند ميحكم متبو عش را دارد، اگر گريه كند به او نفع          

رسـاند و در هـر حـال او در     مـي د به او نفع   رساند و اگر خوشحال شو     مياو نفع   
  .د و در ازدياد و سود و نزديكي استشو مي جابجاجايگاههاي محبت 

محبت ناپسند، توابع و آثارش هم ناپسند و ضرر آفـرين اسـت و از خداونـد                 
گرداند و هر چه در آثار و جايگاههاي آن باال و پايين كنـد در نـابودي و                   ميدور  

  .دوري خواهد بود
آيد پس هر چه از      مين حال هر عملي است كه از طاعت و معصيت بوجود            اي

آيد موجـب ازديـاد و نزديكـي صـاحبش اسـت و هـر چـه از                   ميطاعت بوجود   
 خداونـد . آيد سـبب نـابودي و دوري صـاحبش خواهـد بـود      ميمعصيت بوجود  
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7� ��T
 �\�6 � �� >� � �� � � � �� �� ��9b&� 
��� �' �8n� � � � � � �� � �� � � � jºÅºz �)چـرا كـه    ) (120-121توبه
رسد، و گامي به جلـو        هيچ تشنگي و خستگي و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي           

زننـد مگـر      تبردي نمي دارند كه موجب خشم كافران شود، و به دشمنان دس           برنمي
بيگمان خداوند پاداش . شود اين كه به واسطه آن، كار نيكوئي براي آنان نوشته مي     

كنند، و    هيچ خرجي خواه كم خواه زياد نمي      و     )120(.دهد  نيكوكاران را هدر نمي   
پـاداش  (سپرند، مگر اين كـه         نمي )در رفت و برگشت از جهاد     (هيچ سرزميني را    

كنند بديشان  شود، تا خداوند پاداشي نيكوتر از كاري كه مي يبرايشان نوشته م) آن
  ))121( . دهد

نهـا  آپس خداوند در آيه ي اول خبر داده است كه آنچـه از طاعـت و اعمـال              
شود و در آيه ي دوم خبر داده است خود           ميآيد عمل صالح محسوب      ميبوجود  

  .گردد ميدهند براي آنان ثبت  مياعمال صالحي نيز كه انجام 
فرق اين دو آن است كه اولي خود عمل آنان نيست  بلكه از آن بوجود آمـده                  

خود اعمال صالح است كه بـراي        ميشود ولي دو   مياست و عمل صالح محسوب      
 در اين فصل تامل كند تا بداند كه چـه           قرباني محبت پس هر    .شود ميآنها نوشته   

  .چيز به سود اوست و چه چيز به ضرر او
  

   محبت و اراده استاصل تمام دينها

چنانكه محبت و اراده اصل هر كاري است همانطور اصل تمام دينهاي حق و            
 و محبت و اراده اساس ،باطل است و دين عبارت است از اعمال ظاهري و باطني 
دين طاعتي مداوم است    . همه ي اينهاست و دين طاعت و عبادت و اخالق است          

همين دليل اخالق به دين تفـسير شـده         شود و به     ميكه به اخالق و عادت تبديل       
�49G U4&� C¦ $�4 ��   :فرمايد ميخداوند كه است در اين آيه  :� +� � � � � �� � تـو  () 4قلـم ( � �

  ) . سترگ هستياخالقيداراي 
بر ديـن   :  گفت ]در تفسير آن  [كند كه ابن عباس    ميامام احمد از ابن عينيه نقل       

  . بزرگي هستي



306  ضعف ايمان و درمان آن 

اخـالق او قـرآن     :  گفـت  ، سوال شـد   �دااز عايشه در مورد اخالق رسول خ      
در دين معناي به ذلت گرفتن وغلبه كردن و نيز معنـاي ذلـت و خـضوع و                   .١بود

  .طاعت وجود دارد
دين باطني داراي محبت و خضوع است و با عبادت يكي است بر خالف دين      

و ذلـت در آن مـشهود        ظاهري كه مستلزم محبت نيست هر چنـد در ظاهرانقيـاد          
د روز قيامت را يوم الدين ناميده است زيرا در آن روز مـردم طبـق                و خداون باشد  

شوند اگر عمل نيك انجام داده باشند جزاي نيـك دارنـد و          مياعمالشان جزا داده    
اگر عمل ناپسند انجام داده باشند جزاي آنرا خواهند ديد و اين در بـر گيرنـده ي       

  .بير شده استجزا و حساب است و به همين دليل به روز جزا و حساب تع
P5�<' _s �75 � : فرمايد ميخداوند   �: ��9�� � � � � �� � � � � � � � �jÂ» z P�3�L �75 �: ���&?�� � � � � � �� � �� � �� � 

اگر راسـت    )86( . باشيد   نمي )يزدان(اگر شما مطيع فرمان      ) (86-87واقعه( � )87( 
ه جـسم   كـ [يعنـي چـرا روح را بـه مكـانش           ))87( . گوئيد روح را بازگردانيد     مي

گردانيد اگر خدايي نداريد و مغلـوب نيـستيد و جـزا     مي بر ن]شخص مرده است   
  .شويد ميداده ن

ر زنده شـدن و محاسـبه در        ااين آيه به تفسير نياز دارد زيرا اين آيه در رد انك           
و علت استدالل اين . قيامت آمده است و بايد به عنوان دليلي بر مدلول خود باشد   

 برانگيخته شدن و جزا داده شدن در قيامت را انكار كردند است كه آنان هنگاميكه  
به پروردگارشان كافر شدند و قدرت و ربوبيت و حكمتش را انكار كردنـد، پـس      

كنند كه پروردگاري قاهر دارند كه هر گونه بخواهد در امـور تـصرف               مييا اقرار   
ند و آنها را امـر      ك ميميراند، اگر بخواهد زنده شان       مي اگر بخواهد آنها را      ،كند مي

 و يـا  ،دهـد  ميدهد و بد كارشان را عقاب  مي نيكوكارشان را ثواب ،كند ميو نهي   
 اگر به او ايمان آوردند كه به برانگيختن ،كنند مياينكه به چنين پروردگاري اقرار ن    

و زنده نمودن نيز ايمان آورده اند و اگر انكار كردند و به او كافر شـدند و گمـان             
بـر آنـان چيـره نيـست و پروردگـاري چنانكـه              ميايي ندارند و حك   بردند كه خد  
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 مـرگ بـر آنـان وارد    كـه هنگـامي   پس چرا ،كند ميبخواهد در امورشان تصرف ن   
كه روح بـه گلويـشان رسـيده    هنگامي توانند آنرا از خود دفع كنند و       ميشود ن  مي

  توانند آنرا به بدن باز گردانند؟ مين
 است كه اطراف شخص در حال مرگ قرار         اين خطاب متوجه تمام حاضريني    

گردانيد اگر  ميمش باز نچرا روحش را به جس   :  يعني نگرند، مي و مرگش را     دارند
و قاهر و قادري نداريد كه حكمش بر شما جـاري            قدرت و تصرفي داريد و خدا     

كه هنگامي .  آنان است كردنباشد و امرش در شما تنفيذ شود و اين نهايت ناتوان    
توانند جان يـك نفـر را از جـايي بـه             ميشود كه ن   ميان برايشان روشن    ناتواني آن 

  .جاي ديگر بر گردانند هر چند كه جن و انس بر آن جمع گردند
 و هر دو    ، دين دو گونه است ديني شريعتي و آمرانه و ديني حسابي و جزايي            

براي خداست و محبت اصل اين هر دو دين است پس هر چه را خداوند تشريع                
 است و بدان امر كرده است آنرا دوست دارد و بدان رضايت دارد و از هـر                  نموده

دارد زيرا با حب و رضايتش منافات دارد، پس  ميچه نهي نموده است آنرا ناپسند 
  .گردد ميدين شريعتي او كامال به محبت و رضايتش بر 

شود كه با محبـت و رضـايت همـراه           ميزماني دين بنده از جانب خدا مقبول        
 ربـا  بـاهللا  رضـي  مـن  االيمـان  طعـم  ذاق(: فرمايد مي �د چنانكه رسول خدا   باش

طعم ايمان را چشيده است كسي كه به خدا بـه           ( ١)رسوال وبمحمد دينا وباالسالم
 �عنوان پروردگار و به اسالم به عنوان دين وبه محمـد بـه عنـوان رسـول خـدا      

  .)ه استراضي شد
 سبب آن تشريع شده و بر آن         به  اصال  و ،پس اين ديني است بر اساس محبت      

ايجاد شده است و نيز چنين است دين جزايي كه تضمين گر مجازات نيكـو كـار             
و تمام اين دو امر نزد خـدا محبـوب           به نيكي و مجازات گناهكار به عذاب است       

است زيرا اين عدل و فضل خداست  كه هر دو از صفات كمال خداوند اسـت و                  
كـسي را كـه اسـماء و صـفاتش          نيـز   دارد و   خداوند اسماء و صفاتش را دوست       
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  .دارد ميرادوست دارد دوست 
هر دوي اين دين ها صراط مستقيم خداست و همانـا خـدا در امـر و نهـي و                    

كنـد كـه بـه     مـي ثواب و عقاب بر راه راست قرار دارد چنانكه از قول هـود نقـل          

� :قومش گفت  <��� �:� � �� * ��T� tB�1 �� 
�<��
� + * ( � � �* � � � � ���e� �� � �� �jÃÌz   ��<4 �� ���3 �' � � � � � �� �

 ����5� � �] �& �� � +� �� � � ) � jÃÃz  
 U$ Y9�� �: � �� �� + � * ��T Q4GX �4m �: F41X3 �4' �4' ��10� /0 ( �  �� � + � * � *+ � + � ��
� "784' �
¿ U4$ /0 �: ��7 L�51 �  � � �� �� J � �� � � * + � � ا گـواه  مـن خـدا ر  ) (54 – 56هـود    (�)56(  �

پرسـتيد    مـي ) بجـز خـدا   (گيرم و شما هم گواهي دهيد كه من از چيزهائي كه              مي
 بجز خدا  همگي به نيرنگ و چاره جوئيم بپردازيد و مهلتم               )54(.بيزار و بركنارم  

. ام كه پروردگار من و پروردگار شـما اسـت            من بر خدا تكيه كرده       )55( .  مدهيد
 بيگمان خـداي مـن بـر        ،خدا بر او تسّلط دارد    اي  نيست مگر اين كه         هيچ جنبنده 

  ))56( صراط مستقيم قرار دارد
 هود دانست كه پروردگارش در خلق و امـر و نهـي و              ،كه پيامبر خدا  هنگامي  

ثواب و عقاب و قضا و قدر و منع و عطا و سالمت نمودن و بـال نـازل كـردن و                      
آنچـه اسـماء و     موفق كردن و سـرافكنده كـردن، بـر راه راسـت قـرار دارد و در                  

شود از قبيل عدل و حكمـت و احـسان و            ميكند از آن خارج ن     ميصفاتش اقتضا   
فضل و قرار دادن ثـواب و عقـاب در جايگـاه اليقـشان و قـرار دادن موفقيـت و            

 و عطا و منع و هدايت و گمراهي در محل متناسب خودشان،  بـه گونـه                  شكست
 علم و ايمان     اين است، آنگاه اي كه بر همه ي اينها مستحق حمد و ستايش كامل            

 هنگام كه بر سر قوم خود با قلبـي ثابـت و بـدون تـرس و                  ، آن بر او ايجاب كرد   

�: خالص براي خدا ندا زد كه <��� �:� � �� * ��T��e� �� tB�1 �� 
�<��
� � � � �� � �+ * ( � � �* � � �jÃÌz   �' �

 ����5� � �] �& � ��< �� ���3� �� +� � � � �� �� � ) � � � jÃÃz  
 U$ Y9�� �: � �� �� + � * ��T �: F1X3 �' �' ��10� /0 + �  �+ � * � *+ � ��
 � "78' �
¿ U$ /0 �: ��7 L�51 QGX �m �  � � � �� �� J � �� � � * � �+ � � � ( jÃ»z�)   مـن خـدا را     ) (54 – 56هود

پرستيد  مي) بجز خدا(گيرم و شما هم گواهي دهيد كه من از چيزهائي كه  گواه مي 
 بجز خدا  همگي به نيرنگ و چاره جوئيم بپردازيد و مهلتم               )54(. بركنارم بيزار و 
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. ام كه پروردگار من و پروردگار شـما اسـت            من بر خدا تكيه كرده       )55( .  مدهيد
 بيگمان خـداي مـن بـر        ،اي  نيست مگر اين كه خدا بر او تسّلط دارد            هيچ جنبنده 

  ))56( صراط مستقيم قرار دارد
  در  قدرت و غلبه ي خدا بر همه چيز و خواري همـه چيـز              سپس از فراگيري  


� �: ش خبر داد وگفت    بزرگي مقابل¿ U$ /0 �: ��7 L�51 QGX �m �: F1X3 �' �' � � � �  �� � � * � � + �� � ++ � �� � � ( +
� "78' � � � J)اي  نيست مگر ايـن كـه خـدا بـر او تـسّلط دارد      هيچ جنبنده  (�)56هود، 

  ).قيم قرار داردبيگمان خداي من بر صراط مست
ترسم كه پيشاني اش در دسـت غيـر خـودش اسـت و در                ميچگونه از كسي    

  . تحت غلبه و سلطان غير خود است وقبضه ي قدرت او
سپس خبر داده است كه خداوند در آنچه تقدير كند بر راه راست قرار دارد و                

ني همـه در  ترسم زيرا پيشا ميبنده از ظلم و ستم او ترسي ندارد و من از غير او ن          
و  دست اوست و من از ظلم و ستم او ترسـي نـدارم كـه او ر راه راسـت اسـت                     

، مالكيـت   حكمش بر بندگانش جـاري اسـت وقـضاوتش درحـق اوعـدل اسـت              
ست وتمـام تـصرفاتش در بنـدگانش ازعـدل وفـضل خـارج             وستايش شايسته او  

رحمـت   فـضل و   از  توفيـق دهـد     و  هدايت  و شود كه اگرببخشد واكرام كند     مين
عدل  سر بدبخت سازد از وست واگرمنع كند وتوهين نمايد وگمراه وسرافكنده وا

   .راه راست است بر دوي اينها هر در او وحكمتش است و
9�4� :� ( :حديث صحيح آمده است    در�
 K�4"� ��4n �� �m ¤� <.$ o�L� �'
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بنـده وكنيـز تـو       خدايا من بنده تو و فرزنـد      : بگويد او غم واندوه نرسيده است و    
اسـت، فيـصله ات      هستم پيشاني من دردست توست، فرمان تودرحـق مـن نافـذ           

آن نـام    بـا  را كه خـود   ميدرحق من عين عدالت است، خدايا من به وسيله هراس         
مخلوقاتـت تعلـيم داده اي    بـه يكـي از   تابت نـازل كـرده اي ويـا   درك نهاده اي يا  

 خواهم كـه قـرآن را      ميتو   از،تودرعلم غيب باقي بماند    وياترجيح داده اي كه نزد    
 برطرف كننده غم واندوه من قرار دهي، مگراينكـه خداونـد           سينه و  دل ونور  بهار

اي رسـول   : نـد گفت دهد ميدارد وبه جاي آن گشايش قرار        ميبر اندوهش را  غم و 
بله شايـسته اسـت كـه هركـه         : تعليم ندهيم؟ فرمود   ]ديگران[به   آن را  آيا �داخ

  .)آنراشنيد به ديگران تعليم دهد
شـامل قـضاوت    گـردد ونيـز   مياين شامل حكـم كـوني وشـريعتي پروردگـار       
هــردوحكم  اســت و مجبـور  يــا پروردگـار درآنچــه كــه شـخص درآن مختــار و  

عدل است وايـن حـديث درحـق          درحق او  قضاوت برشخص روان است وهردو   
  .اين آيه مشتق شده است وبين آنها رابطه نزديكي موجود است
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  عشق :دهم فصل
  

  وآخرت مفسده هاي عشق دردنيا

دهـيم   مـي آخرت آن خاتمـه      و دنيا  ومفاسد ١عشق فصلي درمورد  با جواب را 
 كند واگر مي فاسد عشق قلب را است وهمانا بيشتر چه سخن براي بيان بسيار    اگر

فاسد  شود وچنانكه گذشت توحيد نيز ميقلب فاسدگردد اراده وقول وعمل فاسد     
گروه مردم حكايت كرده اسـت كـه    دو از خداوند اين بيماري را   وهمانا. گردد مي

 فريـب و  از پس ازعشق زن عزيز مـصربه يوسـف و       . زنان اهل لواط و   از عبارتند
 اتقو با صبر و پاكدامني و    يوسف   حالي كه بر   واز اده است خبرداو   به   شحيله هاي 

آن  بـر كسي بدان مبتلي گشته است     يوسف  آنكه آنچه    وجود  با ،داد شد خبر  وارد
ارتكـاب عمـل بـه       همانـا  و صبوري دهد  مگر كسي كه خداوند به او      ندارد، صبر

 ا كننده درايـن مـاجر     جذب كننده ونبودن مانع بستگي دارد ونيروي        جذبنيروي  
  : وجوه متعددي است نهايت قدرت است واين به خاطر در

 كـه عبـارت     قـرارداده اسـت    طبيعت مرد   آن چيزي است كه خداونددر     :يكي
بـه   ميل به سوي زن، چنانكه تشنه به آب مايل اسـت وگرسـنه بـه غـذا،                است از   

 تحمل دارند امابرزن صبر ندارند و      و اي كه بسياري ازمردم برغذا وآب صبر       گونه
 در به حاللي باشد ناپسند نيست وبلكه پسنديده است چنانكه امام احمد            اگر اين  

كند كه   ميحديثي ازيوسف ابن عطيه صفار واواز ثابت بناني واونيز ازانس روايت            

                                                 
شود منظوراز عشق در اين مبحث، عشق هاي حـرام و روابـط نامـشروع اسـت و           چنانكه در ادامه نيز مشخص مي      .1

م نيست و همانطور كه مولف در فصلهاي بعدي به آن اشاره خواهد كرد عشق انسان به همـسر     گرنه عشق، ذاتا مذمو   
 .خود نه تنها ناپسند نيست بلكه الزمه ي ادامه زندگي و بوجود آورنده مودت و رحمت ميان آنان است
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��&c�4  (:فرمود �رسول خدا  �4$ q4L� t�845�
� >4 ��
 ��4 �3 �4' 	
 >4.n
��5$ qL� �� o
e�
�zوبـوي خـوش خوشـايند      من زنان  دنياي شما نزد   از( ١  

بـر زنـان صـبوري     كـنم و   مـي نوشـيدني صـبوري      و برغـذا  و ،ومحبوب هـستند  
  ٢).كنم مين

  . يوسف جوان بود وشهوت جوان نيرومنداست:دوم
  .بشكند شورش شهوت را وهمسر وكنيزي نداشت تا  يوسف مجردبود:سوم

 درسرزمين غربت بود وبرآورده شدن نيـازبراي شـخص غريـب از             او :چهارم
  .شود مياست راحت تر حاصل  وهمراه خانواده وآشنايان خود وطن خود ي كه دركس

رويـارويي  به   اينها ب وزيبايي است كه هركدام از     اراي مقام ومنص   زن د  :پنجم
  .كند مي تشويق با او

رغبـت بـسياري    نيست زيرا امتناع وسرپيچي زن گر  زن بي ميل وامتناع    :ششم
 و،  كنند مي ذلت وخضوع     احساس اين درخواست برد زيرا در   ميمردم را ازميان     از
وطبيعـت آدميـان  مختلـف        دهد ميافزايش   بسياري نيزامتناع اراده ومحبت را     در

وهنگـام امتنـاع ازبـين       شود مياست بعضي ازآنها هنگام ميل زن محبتشان افزوده         
هنگـام   گفتندكه بعضي از آنها    ميبرآورندگان ميل جنسي به من      بعضي از  و .ميرود

ممانعت زن  لشان با مينشيند وبعضي نيز حب و     ميشهوتشان فرو  كنيز اع زن يا  امتن
  .گردد ميشود وهرچه بيشترمنع شوند شوقشان افزون  ميافزوده 

  درخواست نمـوده واقـدام كـرده و    است كه  زن بوده اين  ] دراين ماجرا  [:هفتم
خواسـت وذلـت ميـل بـه سـوي          فريب كاري وتالش كرده است واوست كـه در        

 مايل ذليل اسـت ويوسـف سـرافرازي كـه بـه او             واو كند مياري  زگاكاريوسف ر 
  .رغبت شده است

                                                 
 7/78 و بيهقي 3530 و 3482 و ابو يعلي 2/160 و حاكم 3939 و نسائي 285 و 199و3/128احمد  1

صـحيح اسـت و آنـرا    .) كنم كنم و بر زنان صبوري نمي و برغذا و نوشيدني صبوري مي ( اين حديث بدون زياده ي       2
اند اما اين زياده را فقط امام احمـد از   احمد و نسائي و حاكم و ابو يعلي و بيهقي در طرق ديگري از انس روايت كرده         

 . استيوسف ابن عطيه صفار روايت كرده است كه او نيز متروك
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  يوسف درخانه آن زن وتحت سلطه وخشم اوست به گونه اي كه اگـر              :هشتم
  .كنند ميوت  به گناه دعرا ترس او ميل و لذا بيم دارد اذيت او از اطاعت نكند او از

ترسـي   فـاش سـازد    را جرامـا   او  جانـب  كـسي از   اينكه زن يا    يوسف از  :نهم
  .را بسته بود درها و الب ومايل بود طزن خود نداشت زيرا

او  آن خانه تحت مالكيت زن بود به گونه اي كـه بـا             در   يوسف درظاهر  :دهم
 و نمـود  مـي يافت وكسي مـنعش ن     مي اوحضور شد وبا  ميشد وبااوخارج    ميوارد  

بزرگتـرين   از د كه خـود  موجود بو و همراهي ميان آنانانس درخواست او قبل از 
 گناه است چنانكه به زن بزرگي ازاشراف عرب گفته شد چـه              سوي  به  ها محرك

 . نزديك بـودن بـالش وطـوالني بـودن تـاريكي           :به زنا واداشت؟ گفت    را توچيز  
  .طوالني بود به بالشم نزديك بود وتاريكي بين ما  بالش مرد كهمنظورش اين بود

بـه زنـان ديگـر       را اوكمك گرفـت واو    يله بر زن از امامان نيرنگ وح     :يازدهم
 پـس   ،كمك بگيرد  عليه او  آنها نيز  از آنها گله كرد تا    نزد نشان داد وازاحوال خود   

�4 � :يوسف ازخداكمك خواست وگفت   �� �� �: >L� �m<  A5$ �u� �:�� � � * � �� � �� + � � + � � �� �� � �� � +
P9m�O
 �'� � � �� �  از مـن بـاز نـداري، بـدانان          و اگـر نيرنـگ ايـشان را       ) (33يوسف(� *

  ).گردم گرايم و از زمره نادان مي مي
 به زندان وخواري وعده داد واين نوعي اكـراه اسـت زيـرا             را  زن او  :دوازدهم

 سالمتي ازميل به  شهوت و ميل به   رود انجام شود پس      ميتهديدي است كه گمان     
  .كنند مي به گناه دعوت  آن، با همخواري زندان و

نگـاه   هـم جـدا    از را كه آنها  دهد مينشان ن  زن غيرتي ازخود    همسر :سيزدهم
دهد اين است كه بـه       ميهم دوركند بلكه نهايت عكس العملي كه انجام          دارد واز 
 از ايـن    !اي يوسـف  ) (29يوسـف (يوسـف أَعـرِض عـنْ هـذَا          :گويـد  مييوسف  

�.C :� :گويد ميبه زن     و )پوشي كن   چشم) موضوع(Q4� B��N7E
� � � �� �� � � � �4' Y45 C4�� � � �� +
P[���
� � � ) .اي  گمان تو از بزهكاران بـوده       از گناهت استغفار كن، بي    ) (29يوسف(���

  .دهد ميغيرتي نشان ن از خود شدت غيرت مرد ازبزرگترين موانع زناست واو و



314  ضعف ايمان و درمان آن 

كند يوسف رضايت و تـرس       ميبا وجود همه ي اين موارد كه به گناه دعوت           
 :دارد مـي  او را بر انتخاب زندان بر زنـا وا     ،حبت خدا كند و م   مياز خدا را انتخاب     

�� �: A5��$<� �� 	: >n� �68�
 o0 K��� � �� � * �� �� �� � J � � � *� + + � �  زندان ! پروردگارا:گفت) (33يوسف( ��
داند كـه    ميو   )خوانند  براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بدان فرا مي           

فع كند و اگر پروردگارش او را معصوم نـدارد          تواند اين بال را از خود د       ميخود ن 
شـود و از نادانـان       مـي و مكر آنان را از او بازنگرداند از روي طبع به آنـان مايـل                

  .به نفس خودش استعلم خواهد شد و اين از كمال معرفت يوسف به پروردگارش و 
 اميد است خداوند ما ،در اين داستان بيش از هزار پند و فايده و حكمت است           

  .ا توفيق دهد كه در كتابي جدا آنرا بيان كنيمر
  

   نموده استنقلكساني كه خداوند عشق را از آنان 

كنـد طايفـه ي لـواط        مـي كه خداوند عشق را از آنان حكايـت          ميطايفه ي دو  

��e4.78� F45�<R �  :فرمايد ميهستند چنانكه خداوند     ,4m� t�4?�� � � � �� � � �� �� � �� � � j»Æz   �: K�4� + � � �

�-m� � ��^��� i� A� f t� � � � � � � � � � j»Âz  �T
 
�"�
� � + � ���¨ �� � � � � � � j»½z   �4$ C4�5� v�� 
���4� � � �� � � � � � � � �
 PR�&�
� � � � � jÆÇz   P9$�4� �745 �: ²�51 t�-m K�� � � � � � � � �� � � �� � � jÆºz   �V��4E A4�� �4�: ��4b&� � � � � � � �� � � � � �+ �� �

 ���b&�� � � �� jÆÅz�) فرشتگان را به صورت مـردان بـسيار        (هل شهر   ا ()67-72حجر
 :گفـت ) لوط ( )67( . شاديها كردند ) زيبائي ديدند و بديشان چشم طمع دوختند و       

 و از خدا بترسيد و مـرا خـوار           )68( . اينان مهمانان من هستند، مرا رسوا مسازيد      
نهـا  اي:  گفـت    )70( مگر مـا تـو را از مردمـان نهـي نكـرديم              :  گفتند  )69( . مكنيد

دختران مـن هـستند، اگـر       ) دختران شهر، همه آماده ازدواج با مردانند و به منزله         (
آنان در مستي خود    ! به جان تو سوگند   ) !اي پيغمبر  (  )71( . خواهيد كاري كنيد    مي

پس اين طايفه عشق ورزيدند و خداونـد عـشق را از دو               ))72( . سرگردان بودند 
هايي عشق ورزيدند كه بر آنان حـرام شـده          طايفه نقل كرده است كه همه به چيز       
  .دادند مي اهميت نداشتبود و به ضرري كه عشقشان به دنبال 

اين بيماريي است كه دوايش پزشكان را متحير كرده است و شفايش بـر آنـان            
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كشنده اسـت و بـر هـيچ     ميگران آمده است و قسم به خدا كه دردي سخت و س           
 و آتـشش بـر      بودهادنش از اسارت مشكل     قلبي آويزان نگشته مگر اينكه نجات د      

جان كسي شعله ور نشده مگـر اينكـه نجـات دادن از آن بـر مخلوقـات دشـوار                    
  .آيد مي

  :عشق انواعي دارد
گيـرد و او را      مـي گاهي كفر است مانند كسي كه معشوق خود را شريك خدا            

دارد و چگونه خواهد بـود اگـر حـب او از حـب خـدا در                  ميچون خدا دوست    
شـود و از     مـي رگتر باشد؟ و اين عشقي اسـت كـه صـاحبش بخـشيده ن             قلبش بز 

بخشد اما غيـر آن را بـا توبـه          ميبزرگترين انواع شرك است و خداوند شرك را ن        
  .بخشد مي

عاشق رضايت محبوبش را به رضـايت     :  آلود اين است كه    عالمت عشق شرك  
رند حق دارد و اگر حق خداوند و حق معشوقش در تعارض قرار گي ميخدا مقدم  

كنـد و   مـي دارد و رضايت او را بر رضايت خداوند انتخاب    ميمعشوقش را مقدم    
كند و كـم ارزش تـرين هـا را در           مينفيس ترين ها را در حق معشوقش بخشش         

بخشد و توانش را در رضـايت و اطاعـت و            مي -دخشب تازه اگر هم ب    –حق خدا   
را كه از معشوقش باقي     كند و باقي مانده ي زماني        مينزديكي به محبوبش صرف     

  . كند ميصرف خدا  – تازه اگر خدا را اطاعت كند–بماند 
 آنـان را مطـابق ايـن خـواهي     همانـا پس در حال بسياري از عاشقان تامل كن     

يافت و سپس اين وضع آنان را در كفه ي ترازو و ايمانشان را در كفـه ي ديگـر                    
  و با عدالت مطابق استندزاني كه خدا و رسولش به آن رضايت دار   يبگذار و با م   

  . آنها را وزن كن
 توحيـد  زشخص عاشق به صراحت بگويد كه رسيدن بـه معـشوقش ا   چه بسا 

  :ه استتمحبوبتراست چنانكه عاشق خبيثي گف او نزد خدا
  التوحيد من فيه أحلى هن.. .رشفات فمي من يترشفن

  .است من ازتوحيد شيرينتر كد كه نزدچ ميدهانم آب دهاني  از 
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 رحمـت خـدا    گويد كه به وصل معشوقش بـيش از        مينكه خبيث ديگري    چنا
  :گفته است و  -بريم مي ازاين پستي به خدا پناه –مايل است 

B3
-� k: a��� C9L�~ ~~, 9O
 ¦���
 F#0 �' 
  .محبوبتراست و رحمت خالق بزرگ هم خوشتر  دلم از نزد وصل تو

لبته بسياري از عاشـقان     شكي نيست كه اين عشق ازبزرگترين شرك هاست وا        
كنند كه درقلبشان جايي براي غير معشوق باقي نمانده است ومعـشوق      ميتصريح  

جنبه اي بنده ي محض معـشوقش اسـت، پـس     درهر مالك قلبش شده است واو  
عبـادت بـراي خـدا رضـايت داده         به جاي   اين شخص به عبادت براي معشوقش       

محبـت   خص تمام توان و   عبادت نهايت محبت وخضوع است واين ش       است زيرا 
  .خضوعش رابراي معشوقش قرار داده است و

 گناهي كبيره اسـت و  زنا قابل مقايسه نيست زيرا مفسده زنا  مفسده اين گناه با   
   . گناه شرك است،گناه اين نوع عشق

اينكـه بـه    دچارشوم برايم بهتراسـت از     اگربه زنا  :عارفين گفته اندكه   بعضي از 
مـشغول شـدن بـه       از آن را  و بگيرد  رابه عبادت خود   عشقي گرفتار شوم كه قلبم    

  .بازدارد خدا
  

  درمان درد كشنده عشق

ناسازگاراست اين است كه كسي كه بـه آن          درمان اين دردكشنده كه با توحيد     
پس الزم است . كه ابتاليش به دليل غفلت قلبش ازخداست    مبتال شده است بداند   

 بادات ظاهري وباطني روي آورد تا     بشناسد وبه ع   را توحيد وسنن وآيات خداوند   
 از او  ايـن درد را    مداومت كند وبـه خداونـد پنـاه وتـضرع بـرد تـا              آنها قلبش بر 

 وجود نـدارد وايـن همـان        اوبازگرداند وبراستي دوايي سودمندترازاخالص براي      
�u45� C�Q4 � :فرمايد مي و كند مي ذكر دركتابش آنرا  دوايي است كه خداوند   � � �� � � �� �


 �5$� ��Pp9yR
 ��3�.$ �' ��: t�g^��
� t�8�� � � � �� �� �� � + �� � � � �� � � J�)ما اين چنين كرديم تـا      ) (24يوسف
  ). ما بودمخلصچرا كه او از بندگان پاكيزه و . بال و زنا را از او دور سازيم
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فحـشا   اخالصـش از عـشق و      دهد كه يوسف رابه خـاطر      ميخبر پس خداوند 
براي خدا خالص گرداند عـشق   عملش را و اگر قلب خالص شود   نجات داد زيرا  
  .شود ميبي خيال مسلط  لب آسوده و قعشق بر زيرا يابد ميبرآن تمكين ن

كامل نمـودن   و  ع مستلزم كسب مصلحت     رانسان عاقل بايد بداند كه عقل وش      
پس اگركاري به انسان روي آورد كـه         سد وكاهش آن هستند   اآن وازميان بردن مف   

  :او واجب است بر چيز ود دو مفسده اي ب وآن مصلحت در
 مفـسده را   آن است كه برترين مصلحت يا      ميكارعل .وكاري عملي  ميكاري عل 

    .او واجب است بر برترين راشناخت انتخاب اصلح آن دو اگر و بشناسد
بلكه مفسده آن    ندارد و   وجود يمعلوم است كه درعشق مصلحتي ديني يادنياي      

  :به چند دليل است اين ت وآن اس در از مصلحت موجود بيشتر بسيار
 به جاي محبت وياد خداونـد، و       او  مشغول شدن به محبت مخلوق وياد      :يكي

كند وسلطه   ميديگري غلبه    شوند مگراينكه يكي بر    ميهيچ قلبي اين دوجمع ن     در
  .بود غلبه ازآن اوخواهد و

محبوب  را كس غيرخدا هر زيرا بيند ميياد معشوق عذاب ورنج   قلبش با:دوم
  .واز بزرگترين عذابهاي قلب عشق است. شود ميبه آن عذاب داده  رد ناچاربگي

 رساند امـا   ميسبكي وپستي     قلب عاشق درتسلط معشوقش است وبه او       :سوم
زنـدگي عاشـق     اسـت و   به دليل مستي عشق ازآنچه به آن گرفتارشـده بـي خبـر            

  .زندگي اسيري دربند است
هـيچ چيـز     دارد و  ميدنيـا بـاز    واز اشتغال به مصالح ديـن         عشق اورا  :چهارم

ومصلحت دين منوط اسـت بـه   . ازدس مي را مانند عشق تباه ن     دنيا مصلحت دين و  
 ، وعشق بزرگتـرين پريـشان كننـده و        روي آوردن به خدا    اصالح پريشاني قلب و   
 كـه در   هر و  هستند دينابع مصلحت   ت مصالح دنيا نيز   و .متفرق كننده قلب است   

مصالح ديني براو تباه گشت پس مـصالح دنيـوي اش      مصالح ديني كوتاهي كرد و    
  .است وضايع تر تباه تر

 هيـزم خـشك بـر      وارد شدن آتـش بـر      از وآخرت سريعتر   آفتهاي دنيا  :پنجم
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رچه قلـب بـه عـشق نزديكتـر شـود        هوسببش آن است كه     ،  شوند ميعاشق وارد   
 اگر وقلب عاشقان است     دورترين قلب ها از خدا     شود و  ميبيشتراز خداوند دور    

آورد وشيطان ازهرسو اورا بـه دوسـتي         ميروي   آفات به او   دور شود  قلبي ازخدا 
 مستولي شود هرآسـيبي را     او كه دشمنش اورا به دوستي بگيرد وبر       هر گيرد و  مي

 اب را اينكه او  زند وهيچ اذيتي نيست كه بتواند آنرابه شخص برساند مگر          مي به او 
تـسلط   او مورد قلبي كـه دشـمن بـر    ود در ر ميپس چه گمان    . نمايد ميآن اذيت   

 كـه  ،اش ولـي  چيره شـده اسـت و    او  بر ،نابودي اش  يافته وحريص ترين كس بر    
  .دور شده است او نزديكي اوممكن نيست از با شادماني جز رستگاري و سعادت و
 كنـد و   مـي  اگر عشق برقلب تسلط يابد ومـستحكم شـود ذهـن راتبـاه               :ششم

 تبـاه   انگاني كـه عقلـشان    صاحبش را به زمره ديو     ساكند وچه ب   مي وسواس ايجاد 
است وبلكه بعـضي ازآن      موجوداين مورد    عاشقان در  واخبار .شده است بكشاند  

 آن ازسـاير  هم قابل مشاهده اسـت وشـريفترين چيزدرانـسان عقلـش اسـت وبـا            
عقلش زايل شود وبه ساير حيوانـات ملحـق خواهـد            واگر شود مي حيوانات جدا 

 عشق عقل مجنون و    چيزي جز  آيا بهترخواهد بود و   حيوان ازاو بلكه وضع    شد و 
  از ميان برده است؟ را امثال او
 معنـوي و   چـه فـساد   ،   چه بسا عشق به فاسد كردن حواسش منجر شود         :هفتم

چشم  قلب فاسد شد قلب است، پس اگر معنوي تابع فساد   واما فساد  .چه ظاهري 
ديدن بديهاي   از وچشم را  .بيند يمزيبا   زشت را  گردد و  ميزبان فاسد    گوش و  و

  كـر  وا از تمايل بـه شـنيدن وسـرزنش وانتقـاد         از گوش را  و كند ميمحبوب كور 
عيبهـاي   ، به چيزيعالقه مندشخص   و پوشاند مي را  عيبها  همانا عاليق،  و كند مي
پـس شـدت    . بينـد  مي عيوبش را     و يابد ميزماني كه ميلش پايان      بيند تا  مين را   آن

  .كند ميديدن هرچيزي آن طوركه هست ممانعت  پرده اي برچشم است كه از مانند عالقه
كسي كه خارج چيـزي      نيز و بيند ميكسي كه داخل چيزي است عيبهايش را ن       

بيند مگراينكه داخل آن شده      ميبيند، وكسي عيب چيزي را ن      مياست عيبهايش ران  
 اسالم آوردنـد  ،كفر از به همين دليل اصحابي كه بعد      و آن خارج شود   سپس از  و
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  .هستند بهتر اسالم متولد شدند كساني كه در از
 شـوند  مـي گره هاي اسالم يكي يكي بـاز         همانا: گويد مي �ابن خطاب  عمر

  .شناسند مين كه جاهليت را شوند ميكه كساني دراسالم متولد هنگامي 
تلـف   را كند وچه بـسا او     ميمريض    اما فاسدشدن حواس ظاهري كه بدن را      

جواني راپيش   .است كساني كه عشق آنان راكشته است مشهور       كه اخبار چنان كند
 آن جوان آن قدر ازمريضي الغـر       عرفه بود و   در ابن عباس آوردند درحالي كه او     

: اين راچـه شـده اسـت؟ گفتنـد        : گفت استخوان بود  پوستي بر  شده بود كه مانند   
  .دبر ميپناه   از عشق به خدا،ابن عباس تمام آن روز. عاشق است

 عشق چنانكه گذشـت زيـاده روي درمحبـت اسـت بـه گونـه اي كـه                   :هشتم
رهـا   را يـادش او   خيـال و   و فكـر  در و شـود  مـي معشوق برقلب عاشق مستولي     

انسان از مـشغول شـدن      شود و  ميذهنش غايب ن   و كند به گونه اي كه ازفكر      مين
 شـود  مي ماند وهمه اين نيروهايش تعطيل     ميباز نفسي خود  به نيروهاي حيواني و   

كـه درمـان آن      شـود  مـي  روحش وارد  بدن و  بر نواع بالها  ا تعطيل شدن آنها   با و
همه مختـل   كند و مي اهدافش  تغيير صفات و  و غيرممكن است وكارها   مشكل و 

 ت و اوايل عشق آسان وشيرين اس     و .گردد ميشود وانسان از اصالحش ناتوان       مي
 قتـل اسـت اگـر       هالكـت و   آن اواخـر  سطش غم ودرد واشتغال قلب اسـت و       اوا

  .خداوند به او ياري نرساند
  

   عشق سه تاست تبمرا

  . مرحله متوسط ومرحله انتهاء، مرحله ابتدا:ه وجود داردتببراي عاشق سه مر
رسيدن بـه معـشوق      از درمرحله ابتدا آنچه براو واجب است اين است كه اگر         

نتوانـست وقلـبش     گـر ا و كند ميازخود دفع    شرعا ناتوان است عشق را     تقديرا يا 
 –كه اين مرحلـه متوسـط وانتهاسـت       –جزبه سفربه سوي محبوبش رضايت نداد       

بـراي محبـوبش     مردم بيان نكنـد و     نزد آنرا كتمان كند و   سپس الزم است كه آنرا    
هـم   بـا  اين كار شـرك وظلـم را       با بين مردم لكه دارنكند تا     را آتش نيفروزد واو  
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ظلـم مـالي     بزرگترين انواع ظلم اسـت واز      زظلم دراين زمينه ا    همانا جمع كند و  
 لكه دارنمودن بـا    باـ   زند زيرا معشوق را    مي بيشتري به معشوق وخانواده او     ضرر
كننـد   مـي دهد وعده اي تصديق   مي درمعرض حرف وحديث ديگران قرار       -عشق

ايـن زمينـه    كـوچكترين شـبهه اي در   بـا  وعده اي تكذيب، وبيشترمردم چيزي را  
فالن زن فـالن   فالني با فالن مرد يا    كنند واگرگفته شود   ميصديق  و ت  بشنوند باور 

  .كنند ميباور  آنرار نه نف نود و و نهصد رد كند نفرآنرا يك كار را كرد تا
لكه داركردن معـشوق رادارد درايـن زمينـه نـزد مـردم       سخن عاشقي كه قصد   

 او  بـا  كه حتي اگركسي  و .كنند ميباور   دارد وآنرا  درست را  حكم خبري قطعي و   
 يقـين سـخنش را   به كسي نسبت دهد مردم با را لواط شده به دروغ وتهمت خود 

گوينـد   ميجايي جمع شوند مردم  در يكديگر به صورت اتفاقي با پذيرند واگر  مي
اين زمينه برخيـال    با هم جمع شده اند ويقينشان در مالقاتروي قرار    كه قطعا از  

 ]قطعـي  [حس مـشاهده   مانند يقينشان بر  دروغ   اخبار و  وهم و  گمان و شبهه و    و
 ،تهمت زدند �ا محبوب رسول خد،واهل افك به وسيله آن به عايشه پاك. است

دن صـفوان ابـن     مـ آ تنها  ي شبهه وتهمت با  .كه ازباالي هفت آسمان تبرئه شد      او
  و  هر آنكه در آن هالك گشت      الك گشت  ه تا از لشكرصورت گرفت،     بعدمعطل  

 تكـذيب تهمتگـر   جانب او و دفاع از رئه كردن وبدگار وتواليت پرور براستي اگر 
  .يافت مينبود جريان طوري ديگر پايان  توسط او
  برايش حالل نيـست و     عشق او   كسي كه   به ابراز عشق  در اين است كه   منظور

 شود كـه در    مي  باعث شود و  مي را سبب  خانواده او  و به او   دشمني اذيت و ستم و 
 اگر تصديق كنند و باور و او مورد گمانهايشان رادرمعرض آن قرار گيرد كه مردم 

بيم، ترس و   باتشويق يا با  چهمايل سازد  به او  معشوق را  از كسي كمك بگيرد تا    
 رسول بيشتر نموده است وآن واسطه نيز ديوث ستمگري است واگر         همانا ظلم را  

د  نموده است پس درمـور     ١ و اسطه بين رشوه گير و رشوه دهنده را لعنت          �خدا

                                                 
حديث لعن واسطه بين رشوه دهنده و رشوه گيرنده ضعيف اسـت، گرچـه چنـين شخـصي گناهكـار و عـصيانگر              .1

 ]محقق.[است
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ديوثي كه واسطه بين عاشق و معشوق در وصـلتي حـرام اسـت گمانـت چگونـه        
قبيـل   از او  عاشق و شخص واسطه درظلم به معشوق وظلـم بـه غيـر         پساست؟  

ظلم به جان ومال و ناموس آنها ممكن اسـت بـا             كساني كه رسيدن به هدفشان با     
ط بـه قتـل     كنند وچه بسيار هدفهايي كه رسيدن به آنها منـو          ميهمكاري   يكديگر

 چه بسيار مقتوالني از    شود و  ميكسي است كه وجودش از رسيدن به هدف مانع          
  كه خونشان به اين دليل ريخته شده وبدون قصاص هـدر           ،و نزديكان  قبيل همسر 

زناني كـه نـسبت بـه شـوهران و كنيزانـي كـه نـسبت بـه           چه بسيار  رفته است و  
كسي را   �رسول خدا  همانا و. وتباه شده اند   خدعه ونيرنگ فاسد   سرورانشان با 

  و اعالم بيزاري كـرده اسـت      او  واز ١انجام دهد لعنت نموده است     كه اين عمل را   
 از خواسـتگاري مـردي بـر       �رسـول خـدا    واگـر . اين ازبزرگترين گناهان است   

معامله برادرش نهي نموده  معامله بر از  و٢خواستگاري برادرش نهي فرموده است
 بـا  خود اندازد تا ميكنيزش مفارقه   يا ٤ و زنش پس حال كسي كه بين مرد     ٣است

  بود؟ چگونه خواهد آنها وصلت كند
 داننـد امـا    مـي گنـاه ن   چنين چيزي را   ديوث او واسطه  شخص   عاشق و  فرد اما

او،  مشاركت همـسر   براستي دراين درخواست عاشق براي رسيدن به معشوقش و        
  .ر نيستنباشد كمت  اگراز گناه زنا بيشتر گناه آنت كهس اظلمي

چه توبه حق خداونـد      اگر شود زيرا  ميزنا ساقط ن   حق ديگران باتوبه كردن از    
  اسـت  ظلـم  حق بندگان درقيامت قابل مطالبه خواهد بود زيرا        كند اما  ميساقط   را

بيـشتر دوسـت    از خود را اوكه  ، پاره جگرشان ومادربا تباه كردن فرزند   و به پدر 
اينكه   از ، كه وي دن محبوبش وخيانت به بستر    تباه كر  با  وظلم به همسر   ،دارند مي

                                                 
 . روايت كرده اند568 و ابن حبان 5170 و ابوداوود 2/397چنانكه احمد  1

 . روايت كرده است38 و 1408چنانكه مسلم  2

 . روايت كرده است1515چنانكه مسلم  3

ي اين از موضوعاتي است كه خصوصا در اين برهه از زمان با توجه به اسـتفاده از وسـايل ارتبـاطي و ايجـاد                          براست 4
روابط نامشروع به بحث و آسيب شناسي اجتماعي و تبيين ديني فراوانـي نيـاز دارد و جـا دارد بـدان بيـشتر توجـه          

 .شود
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گـرفتن   از به همين دليل اين كار ي است وتربگيري ظلم بزرگ او تمام مالش را از   
آن برابري  ريختن خونش با جز ميظل كند و ميرا اذيت  او تمام دارئيش هم بيشتر 

است كـه گناهـشان ازخـود        آن موجود  ظلم هاي ديگري در    وچه بسيار . كند مين
كـسي   نموده حـق دارد    راه خدا جهاد   دركه  مجاهدي   اگر ه زنا بزرگتراست، و   گنا

  وشـود قيامت برايش متوقـف   روز در به همسرش خيانت نموده، غياب او  كه در 
 �سول خدا رچنانكه  .) خواهي بردار  ميهرآنچه ازنيكيهايش   (: شود ميگفته   به او 

گمـان   يعني آيـا  ) يد؟بر ميچه گمان   (:داده است و سپس فرموده است      از آن خبر  
عـالوه براينهـا مظلـوم       مانـد؟ واگـر    ميبريد كه براي اونيكي وحسنه اي باقي         مي

شـده   بزرگتر و باشد ظلم بيشتر  نزديكان او  فاميالن و  يكي از  يا همسايه اوباشد و  
كـسي كـه قطـع    ( و استداشته نيز باخود اذيت همسايه را  است زيرا قطع رحم و    

كسي كه همسايه اش    (همچنين   و ١)شود ميبهشت ن  رابطه خويشاوندي كند وارد   
  ٢.)درامان نباشد او آزار از

 سحر با- عاشق براي رسيدن به معشوقش ازشياطين جن كمك بگيرد         فرد اگر
بـه آن   نيز سحركفر  عمل ،شرك عالوه برظلم و -يا به كارگيري اجنه وامثال اينها  

 بـه كفـر    اضـي باشـد همانـا     بـه آن ر    امـا  انجام ندهد  شود واگرهم آنرا   ميافزوده  
  .دورنيست كفر از اين خود رضايت داده است و

رواقـع همكـاري درگنـاه و تجـاوز        منظوراين است كه همكاري دراين زمينه د      
گيـرد   مـي حاصل شدن هدف عاشق صـورت       ي  ارب وآنچه ازظلمهاي فراگير  است  

 يـز كند، براي معشوقش ن    به معشوق دسترسي پيدا    اگر او اهمان ،امري آشكاراست 
اونيـز چـاره اي      رادرآن كمك كنـد و     خواهد او  ميداردكه ازعاشق    اهدافي وجود 

يـاري   در ظلـم وتجـاوز     بـه يكـديگر    دو جزهمكاري بامعشوق نـدارد پـس هـر       
ظلم به خانواده و نزديكان وهمسرش كمـك         معشوق به عاشق در    زيرا رسانند مي
عشوق مشروط  كند وعاشق نيزبه معشوق درظلم به كسي كه رسيدن به هدف م            مي

                                                 
 2556 و مسلم 5684بخاري  1

 46 و مسلم 5670بخاري  2
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 كند پس هركدام درچيزي كه درآن ظلم به مردم وجود          ميبه ظلم به اوست كمك      
چنانكه اين ازعادتهاي بين عاشق ومعشوق اسـت        . كنند ميكمك   دارد به يكديگر  

سركـشي   و قبيل كمك عاشق به معشوقش درچيزهايي كه درآن ظلـم وتجـاوز       از
بدسـت   در ه شايسته اونيست و   قراردهد ك  ميدرمقا را او  بسا  چه وجود دارد حتي  

معشوقش باديگران خـصومتي   كه حاللش نيست واگر آوردن مالي به اوكمك كند  
گيرد چه ظـالم     ميفقط جانب معشوقش را      شكايت كنند  ازيكديگر داشته باشد يا  

  براي گرفتن اموال مـردم و ،وظلم هاي ديگري كه عاشق باحيله     .باشد چه مظلوم  
 راهزنـي و  زدي وغـصب وخيانـت وقـسم دروغ و    رسيدن به معشوقش ازطريق د    

كـه   ايـن بـه قتـل نفـسي منجـر شـود            شـود وچـه بـسا      مـي امثال آنهـا مرتكـب      
  .به معشوقش برسد باگرفتن مال او خداوندكشتنش راحرام نموده است تا

 حتي به كفـر    گيرد و  ميعشق نشات    از چندبرابر اينها  و بالها و همه اين آفتها  
ه دراسالم تربيت شـده انـد بـه سـبب آن مـسيحي              شود وحتي عده اي ك     ميمنجر
 بيند عاشق اوشـده     مي را روي بام زني زيبا    چنانكه يكي ازموذنان وقتي از     اند شده

 گويد كه مسيحي هـستم واگـر       مي كند واو  ميخواستگاري   او از و آيد ميپايين   و
 از شـود وهمـان روز   مـي آيم پس او مـسيحي     ميدر دينم شوي به ازدواج تو     وارد

كتاب العاقبه   در و عبدالحق اين قضيه را     ميرد مي خانه سقوط كرده و    لندي در آن  ب
  .كند ميبيان 

نـشان   بـه او  را دارند اسيري رامـسيحي كننـد زنـي زيبـا     مسيحيان وقتي قصد  
جـايي كـه حـبش درقلـب      تا. به طمع بيندازد  را گويند كه او   ميبه زن    و دهند مي

مسيحي شـود پـس اينجاسـت        اگر گذارد يماختيارش   در را خود اوجا بگيرد واو  
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راه  گردانـد و سـتمگران را بـى        گى دنيا و در آخرت با سخن استوار ثابت مـى          زند
  ) .دهد گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام مى مى

 در يكديگر را كنند زيرا ميه عاشق ومعشوق به سبب عشق به يكديگرستم      كبل
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هم به ديگـري   و كنند ميظلم   كدام به خود   وهر دهند ميياري   گناه وظلم به خود   
 ظلـم شـرك   ،كننـد وازايـن بزرگتـر    ميظلم  نيز خود چنانكه گذشت به غير  نيز و

  .با خود دارد همانا عشق انواع ظلم را است و
دهـد وايـن     ميدرمعرض هالكت قرار     نترسد عاشق را   خدا از اگر معشوق نيز 

 را انـدازد وخـود   مـي طمـع   در را به خود ازجانب اوست به اين گونه كه او   ميظل
 او از مـالش را   تا كند ميجذب   بخود را راهي ميل او   هر د واز كن ميبرايش تزيين   

دسـت   از اهـدافش را   دسـتيابي او،   بـا  گذارد تا  مين او اختيار در را خود بگيرد و 
 معـشوقش   ،رساند وچه بسا عاشق    ميرا   سخت ترين دردها   اوبه    اين كار  وندهد  

عـشوق سـعي    م نجات دهد مخصوصا اگـر     دست او  از را به قتل برساند تاخود    را
  .درآيد او كند كه به وصال غير

ازبين برده   دوطرف كشته داده است، وچه بسيارنعمت را       ازهر عشق چه بسيار  
 نمـوده    پراكنـده  را جمـع هـا    كم نموده و   درجه ها  از كرده و  را نيازمند  بي نياز  و

زن ببيند كه    اگر و .تباه ساخته است   فرزند و مرد نزد را همسر چه بسيار   و ،است
گيـرد ومـرد نيـز بـين      مـي  نيز معشوقي براي خـود     اوست او  رش عاشق غير  شوه

 ماند وعده اي اين يكـي را       مي  متردد ،بين ديوثي  خراب كردن منزل با طالق زن و      
  .گزينند وعده اي آن يكي را مي بر

 بعـضي از   ه اين تباهي يـا     ب را انسان عاقل كسي است كه اجازه ندهد عشق او        
كوتاهي نموده است وبه خـود مغـرور    كند درحق خودهركه چنين  و آنها بكشاند 

تكـرار كـردن    هالك كرده است واگر را خودش خود  شده است واگرهالك شود،   
 گرفـت و   ميقلبش جاي ن   در نگاه به معشوق واميد به وصالش رانداشت عشق او        

روي  روي نگـاه باشـد چـه از         جلوه دادن آن است چه از      نيكاولين سبب عشق    
آن روبرو شـود عـشق       نااميدي با  با و واميدي همراه آن نباشد   طمع   شنيدن، واگر 
قلبش رابـه آن مـشغول       آن برگرداند و   از آيد واگرهم فكر ش را     ميبرايش پيش ن  

  و دهد ادامهنيكي هاي معشوق     در  فكر  به اگر  و ،آيد مينكند عشق برايش پيش ن    
 يـا – گتر باشـد لذت وصال بزر كند اما همراه آن ترسي باشد كه از به اوفكر  بسيار
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ايـن    و –ترسي ديني مانند وارد شدن درآتش وخشم خداوند وجمع شدن گناهان          
 واگراين نوع ترس .آيد ميعشق برايش پيش ن  باز،فكرش غلبه كند ترس براميد و 

 نداشت اما همراه آن ترسي دنيوي بود مانند ترس ازدست دادن جان يا مـال و                را
 م وافتادن ازچشم عزيزان، واين ترس بـر     مرد دست دادن منزلتش نزد    از مقامش يا 

  آن آيـد و   مـي خواند غلبه نمايد پس عشق بـرايش پـيش ن          ميبه عشق    را آنچه او 
 از دارد و  مـي دوسـت    را او ازدست دادن محبوبي كـه بيـشتر        كه از  استهنگامي  

و محبتش از محبت معشوق اولي تر اسـت         معشوق برايش سودمندتراست بترسد     
اينها نبـود ومحبـت معـشوق براينهـا      هيچ كدام از اگر  و.دران ميرا پس  نيز عشق   

  .درون تماما به آن ميل خواهدكرد و شود ميغلبه كرد پس قلب كامال جذب 
بيـان كرديـد پـس       مفاسدآنرا و آفت هاي عشق وضرر     شما :١اگرگفته شود كه  

راحتي درون وسبكي  سرشت و مي نر:كنيد از جمله   ميآنرا ذكرن  فوايد منافع و  چرا
قبيـل شـجاعت وكرامـت و     مكـارم اخـالق از   تـشويق بـر   تربيـت نفـس و   ن وآ

  .اطرافيان همراهان و نيكي با و مينر جوانمردي و
: گفت .كه پسرت عاشق فالن زن شده است      رازي گفته شد   به يحيي ابن معاذ    

  .سرشت آدميان قرار داده است را بر سپاس خدايي كه او
  .رگواراست عشق درد دلهاي بز:بعضي گفته اند كه

  و آشـكار كـسي كـه داراي جـوانمردي         بر   عشق برازنده نيست مگر    گفته اند  
 يـا  و  واحـساني كامـل داشـته باشـد     بخشندهاني   كسي كه زب   اخالقي پاك باشد يا   

  .كسي كه داراي ادبي نيكو واحساسي خالص باشد
كند وذهـن كـم فهـم را         ميشجاع   را  عشق درون هاي ترسو    :گويد ميديگري  

كنـد وعـزت پادشـاهان را        ميدست بخيل را سخاوتمند      دهد و  ميني  روش و صفا
ـ          ميآرام   اخالق گريزان را   و شكند مي  س و يكند وانس وهمراه كسي اسـت كـه ان

  .همراهي ندارد

                                                 
كند و مولف رحمـه اهللا در صـفحات بعـد جـواب        جا به بعد جمله معترضه اي است كه سوالي را مطرح مي            از اين  .1

 .دارد آنرا بيان مي
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دهد  ميلطافت   روح را  برد و  ميميان  ز   عشق سنگيني دل را ا     :گويد ميديگري  
 شـادماني از   ي و موجـب خوشـنود    بخـشد و   ميروشني   و سياهي قلب را صفا    و

  .شود مينيك  رفتار
 اخـالق را   كنـد و   مـي عشق نفس راتربيـت     : كه بعضي ازاهل حكمت گفته اند    

  . نمايد،آشكارنمودنش طبيعي است ومخفي كردن آن مشكل است ميتهذيب 
 مـشتاق و   صـدايي نگـران و     بـا  راد   هركـه نفـس خـو      :ديگري گفته است كه   

دربـاره آن    ودارد ت وبه درمان نيـاز صورتي تابان شادمان نكند طبيعتش فاسد اس      
  :سروده است

  نصيب الحياة طيب في لك فما.. .الهوى ما تدر ولم تعشق لم أنت إذا
داني كه ميل وآرزو چيـست پـس ازپـاكي وخوشـي             ميورزي ون  مياگرعشق ن 

  .زندگي بهره اي نبرده اي
  : ديگري گفته است

   حمار فأنت بنات واعتلف فقم.. .الهوى ما تدر ولم تعشق لم أنت إذا
 داني كه ميل آرزو چيست پس بلند شو وكاه بخور          مين ورزي و  ميعشق ن  اگر
: كـه  پرهيز بوده اند گفته اند بعضي ازعاشقان كه اهل عفت و      و .هستياالغ   كه تو 

  .شويد ميشويد وعشق بورزيد لطيف وخوش ذوق  ميعفت داشته باشيد بزرگوار
 كسي كه آرزويش را داري برسي چـه        به به بعضي ازعاشقان گفته شده كه اگر      

رابـا يـادش     قلبم   كنم و  مياز ديدن صورتش بهره مند       چشمانم را : كني؟ گفت  مي
كنم ومرتكـب عمـل      ميكنم وآنچه رادوست ندارد آشكار شود ازاو پنهان          ميشاد  

  . كندمعيوبرا  او شوم كه پيمان با ميزشتي ن
ن است اگرآنراترك بگويي     عشق براي روح مانند غذابراي بد      :گويد ميديگري  

  .رساند ميرساند واگردرآن زياده روي كني تورابه هالكت  ميبه توضرر
 در سـخن مـا    معشوق شود نيستيم امـا     با به زنا  عشقي كه منجر   منكر فساد  ما

عفت و جوانمردي اش  شخصي لطيف كه دين و     مورد عشق همراه عفت است از     
حرام بكشاند روي گردان است مانند      به   معشوقش را  از اينكه رابطه اش با خدا و      
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  .١امامان بزرگ عشق سلف بزرگوار و
چه درمورد رخصت درعشق وعدم سخت گيري درآن بجـز حـديثي وارد        اگر

از ابـي يحيـي      او است كه ازعلي ابن مسهر و      ابن سعيد  نيست وآن حديث سويد   
 كنـد  مـي نيز از ابن عباس به صورت مرفوع روايـت   او او نيز از مجاهد و     ت و اقت

هركس عاشق شود وعفـت پيـشه       ( ١)شهيد فهو فمات وكتم وعف عشق من (:كه
از  او ايضا سويد از ابن مسهر و و .)كند وآنرا پنهان كند تابميرد پس اوشهيد است      

 از عايشه به صـورت مرفـوع ايـن حـديث را            او از پدرش و   او هشام ابن عروه و   
ابن فضل  قطبه از ن ذكريا ازمعافي اب  نيز خطيب از زهري از     و. روايت كرده است  

ابـن   همچنـين زبيـر   و .روايت كرده اسـت  ابن عباس آنرا   روق از ابن مس  احمد از
مجاهد از   ابن ابو نجيح از    عبدالعزيز ابن ابوحازم از    العزيز ماجشون از  دعب از بكار

  . روايت كرده است ابن عباس آنرا
نـب بنـت   بـه زي  كه سـرور گذشـتگان و آينـدگان اسـت       � رسول خدا  همانا

 ٢.)كنـد  مـي پاك ومنزه است كسي كه دلها رادگرگـون  ( :فرمود و جحش نگاه كرد 
كـه  هنگـامي    امـا    ،بود �درحالي كه زينب زن زيد ابن حارثه موالي رسول خدا         

.) از خـدابترس وهمـسرت رانگـه دار    : (را داشت به او فرمـود      زيد قصد طالق او   
بـه ازدواج    را فـت آسـمان او    بـاالي ه   را طالق داد خداوند از     كه زيد او  هنگامي  

 �با رسـول خـدا     ولي ازدواج او   خداوند ولي زينب و    آورد و  در �رسول خدا 
 نـازل فرمـود   �رسول خدا خداوند آيه اي بر   و عرش بسته شد   بر او عقد شد و 

��:� � �:كه � � ��T
 �&�� BQ9� K�"� � � � � �+ � ��W C4 9$ C84'� �4 9$ Yb&��� � 9$ � � � � � �� �� �� � � � �� � �� � �� ��
 ¦4�
� C4?� + � �� �T
 �' C8�� I A�¨�� � �� �� � � � ��T

� ��5�
 ag¨� ��<.' � � � �+ � � � � � ��Td�g¨ �� ¦n� � �� � � � �J� )زماني ) (37احزاب

                                                 
مولف رحمه اهللا در قالب اين سوال و در ادامه آن اخبار و داستانهايي را از گذشتگان و سلف بزرگوار نقـل نمـوده       . 1

باشد لذا از آوردن آنهـا     سياري از آنها هم شايسته اين بزرگان نمي       است كه درستي و نادرستي آن نامشخص بوده و ب         
 .خودداري شده است

 .در ادامه در مورد اين حديث بحث مي شود 1

 ، هر دو اين روايت را از طريق واقـدي نقـل كـرده انـد كـه وي      4/23 و حاكم 102 و8/101ابن سعد در الطبقات   2
اين روايت با وجود اينكه ضعيف است اما با توجـه بـه اينكـه       ). ققمح(متروك و حتي نزد بعضي تكذيب شده است           

 . در فصول آخر به آن اشاره شده آورده شده است
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بـدو  ) بـا هـدايت دادن وي بـه اسـالم         (كه خداوند   ) حارثه  زيدبن(را كه به كسي     
ـ ) با تربيت كـردن و آزاد نمـودن وي        (نعمت داده بود، و تو نيز        دو لطـف كـرده     ب

تو چيـزي را    ) !اي پيغمبر .  ( همسرت را نگاهدار و از خدا بترس       :گفتي  بودي، مي 
ترسـيدي،    سازد، و از مردم مي      داشتي كه خداوند آن را آشكار مي        در دل پنهان مي   

  ).در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي
  :جواب اين است كه

  نيازدارد و مضر ومفيدن جايز وحرام وبحث دراين زمينه به قايل شدن فرق بي      
شود بلكه باذكر متعلقات آن  ميقبول ازروي عبارت حكم ن  مدح و  يا ذم وانكار  بر

شود ونـه   ميلحاظ عشق بودن نه ستايش    گردد وگرنه عشق از    ميحكمش روشن   
  .كنيم مي رابيان محبتوجايز وحرام ، و ما مفيد و مضر گردد ميسرزنش 

سودمندترين محبت وبزرگترين آن محبت كسي است كـه  بدان كه به طوركلي   
 برمحبت اوخلق شده است ومخلوقات بربندگي اوآفريده شده اند وآسمانها و دلها

الاله اال اهللا است واله همان كـسي اسـت كـه             زمين براواستوارند واين محبت سر    
يز جـا  براي او عبادت جز و كنند ميبندگي  را  او و تعظيم و خضوع  با محبت  هالد

  وهمانا شـرك در    ،عبادت عبارت است از نهايت محبت و كمال خضوع         نيست و 
بخـشد وهمانـا     مـي آنـرا ن   اين عبودت ازبزرگترين ظلم هايي اسـت كـه خداونـد          

 محبـوب اسـت و     شود و  ميخودش ازهمه لحاظ دوست داشته       به خاطر  خداوند
  .شوند ميدوست داشته  او به خاطرديگران 

دعوت تمام پيامبرانش وهمچنين فطرتي كه  رموده ونيزتمام كتابهايي كه نازل ف
انسان رابر آن خلق كرده است وعقلي كه برايشان قرار داده است وهرچه ازنعمتها              

فطرتي  بر دلها زيرا. واجب بودن محبتش داللت دارد     كه برسرشان ريخته است بر    
ه آنهـا   خلق شده اند كه محبت كسي رادر دل  دارند كه به آنها نعمت بخشيده وب               

 نعمتـي بـر    هـر  اوسـت و   از مخصوصا كسي كه همه نيكي ها      نيكي كرده است و   
اوسـت چنانكـه     اوسـت وبزرگـي همـه از       مخلوقات بخشيده شده است همـه از      
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 و گذشـته از آن،   آنچه از نعمتهـا داريـد همـه از سـوي خـدا اسـت              ( )53نحل(
  ) خوانيد به شما رسيد او را با ناله و زاري به فرياد مي هنگامي كه زياني

  و ،جـالل  ديگـري بزرگـي و     جمـال و   محبت دوسـبب دارد يكـي زيبـايي و        
 زيبـايي را دوسـت دارد و       او زيباسـت و    دارد زيرا  را دو خداوند كمال مطلق هر   

او شايـستگي    از اوست وبزرگي همه از اوسـت وكـسي جـز           بلكه همه زيبايي ها   
75� 4.³��   � :فرمايد ميخداوند   .دوست داشتن به خاطر خودش را ندارد       �: ,�� J � � � � � � � �

�T
�T
 ��..¸ ��&.��� � � � �� �� � � + داريـد، از مـن     اگر خدا را دوست مي:بگو( )31آل عمران(��
    .) شما را دوست بداردپيروي كنيد تا خدا
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 �m � � �� � � �  jÃ»z�) اي ( )54-56مائده
به جاي ايـشان  (هركس از شما از آئين خود بازگردد  خداوند جمعيتي را    ! مؤمنان

دارد و آنـان هـم خـدا را           خواهد آورد كه خداوند دوستـشان مـي       ) بر روي زمين  
نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كـافران سـخت و           . دارند  دوست مي 
ايـستند و از سـرزنش هـيچ     كنند و به تـالش مـي     در راه خدا جهاد مي    . نيرومندند
؛ خداونـد  اين هم فضل خدا اسـت . دهند اي هراسي به خود راه نمي       كننده  سرزنش

داراي فـضل فـراوان و آگـاه        و خداوند   . كند  آن را به هركس كه بخواهد عطاء مي       
تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كـه خاشـعانه و                )54(.است

 و هـركس     ) 55( . كننـد  آورند و زكات مال به در مي خاضعانه نماز را به جاي مي  
اهللا است  از زمره حزب  (كه خدا و پيغمبر او و مؤمنان را به دوستي و ياري بپذيرد              

  ))56( . اهللا پيروز است د حزبتردي بي) و
ندارد چنانكه اصـل     محبت وجود  با واليتي بجز   محبت است و   ،اصل واليت  
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خداوند ولي ايمانداران است وايمانـداران اوليـاي    نفرت است و عداوت، خشم و 
گيرند واوآنهارابـا محبـت كـردن بـه          ميبا محبت به دوستي      را او هستند وآنها  او

  .دارد ميداوند برحسب محبتش بندگانش را دوست گيرد وهمانا خ ميدوستي 
گيرند رد كـرده   ميبه همين سبب خداوند عمل كساني كه غير او را به دوستي  

 زيرا آنان غير او را بـه     .گيرند مي بر خالف كساني كه اوليايش را به دوستي          ،است
 و  .دوستي نگرفته اند بلكه دوستي اولياي خدا كامل كننـده ي دوسـتي خداسـت              

 و خبر   ،كند مي كسي را كه بين خدا و غير خدا محبتي يكسان قائل است رد               عمل
داده است كه هر كس اين عمل را انجام دهد غير خدا را شريك گرفته است كـه                  


���45   �: چنانكه خدا را دوست دارد و فرموده است    آن  آنها را دوست دارد      �'�� + � ��
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گزيننـد و آنـان را       هـائي برمـي     برخي از مردم هستند كه غير از خدا، خـدا گونـه           (
اند خدا را سخت دوست       دارند، و كساني كه ايمان آورده       همچون خدا دوست مي   

   )دارند مي
 در  ، و شـريكاني كـه بـا خـدا گرفتـه انـد را              كه خدا خبر داده است    از كساني   

��T��� A4�� �5   :گويند مي در جهنم به معبودان خود       وگيرند   ميمحبت يكسان    �: � � + � �
 P.' Kif � J  � � j½Æ z  PR�4&�
 o�41 ����84� �: � � � � * *� � �� � � � � j½Âz� )   بـه خـدا    ) (97-98شـعراء

معبـودان  ( آن زمـان كـه مـا شـما      ) 97(  .ايـم  سوگند ما در گمراهي آشكاري بوده    
   ))98( . دانستيم برابر مي) در عبادت و طاعت(را با پروردگار جهانيان ) دروغين

 در محبت خداوند تمام پيامبرانش را فرستاده است         دو براساس اين نوع توحي    
و همه ي كتابهايش را نازل كرده است و دعوت تمام پيامبران از اول تا آخـر بـر                   

 و به خاطر آن آسمانها و زمين و بهشت و جهنم خلق شده اسـت              آن مطابق است  
  .و بهشت براي اهل بهشت و جهنم براي مشركين قرار داده شده است

 قسم خورده است كه  هيچ بنده اي ايمان ندارد تا اينكه رسول              �رسول خدا 
حال محبت پروردگـار    .  محبوب تر باشد   ش نزد او از فرزند و پدر و مادر        �خدا
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  اهد بود؟چگونه خو
 تا اينكه من نزد تو از       ]ايمان نداري [نه اي عمر    ( : فرمود �به عمرابن خطاب  

  .يعني ايمان نداري تا زمانيكه محبتت به اين اندازه برسد.) خودت هم محبوب تر باشم
 از ما به خودمان در حـب و دوسـتي اولـي تـر اسـت آيـا                   �اگر رسول خدا  

 خودشان در حـب و دوسـتي        رش ب پروردگاري كه خدايي جز او نيست از بندگان       
  اولويت ندارد؟

رسد انسان را به محبت و دوسـتي او دعـوت            ميهر آنچه از خدا به بندگانش       
كند چه آن چيزي كه انسان دوست دارد و چه آنهايي كه دوست ندارد اعـم از          مي

بخشش و منع او و سالمتي و گرفتار كردن و تنگ كردن و گشايش دادن و عـدل             
راندن و زنـده كـردن و لطـف و نيكـي و رحمـت و احـسان او و        و فضل او و مي    

پوشاندن گناه و عفو او و بردباري و صـبر او و اجابـت نمـودن دعـا و برداشـتن                     
مصيبت و گشايش در مصيبت و همه ي اينهـا انـسان را بـه بنـدگي و محبـت او              

كند  يمدهد و او را به انجام آن كمك  ميو بلكه به بنده امكان گناه . كند ميدعوت 
را كمـك و يـاري    پوشـد و بـا نعمـت دادن او    مـي و بعد از انجام آن گنـاهش را       

آيد  ميو همانا خير خداوند بر انسان فرود       .دهد با وجود اينكه گناه كرده است       مي
كند در   ميرود او با دادن نعمت به انسان محبت          ميو شر انسان به سوي خدا باال        

آورد در حالي كـه      ميده با گناه او را به خشم        حالي كه از انسان بي نياز است و بن        
شـود كـه     مـي به او نيازمند است، نه نيكي و احسان و نعمت خداوند از اين مانع               

شود خداوند احسانش را از او      ميانسان گناه نكند و نه گناه و معصيت بنده سبب           
  . قطع كند

  .ستي استت كسي كه شان او چنين است نهايت پپس سرپيچي قلب از محب
همچنين تمام كساني از مخلوقات كه تـو را دوسـت دارنـد تـو را بـه خـاطر                    

خواهند و به خاطر هدفي كه از تـو دارنـد امـا خداونـد تـورا بـراي                    ميخودشان  
  .خواهد مي تخود

كند اگر به او سودي نرساني با تو معاملـه     ميايضا هر مخلوقي كه با تو معامله        
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را  مـي كند تا تو بزرگترين سود را ببري و دره         ميكند اما خداوند با تو معامله        مين
دهـد و يـك گنـاه را بـا يكـي       مـي با ده درهم تا هفتصد برابر و حتي بيشتر جـزا            

  .دهد ميعقوبت 
 در دنيـا و      را همچنين خداوند تورا براي خودش خلـق كـرده اسـت و آنچـه             

ده است پس چه كسي اولي تر است كه محبـت او  نموآخرت است براي تو خلق     
  شته باشد و براي به دست آوردن رضايتش تالش كند؟را دا

 – و بلكه تمام خواسته هـاي همـه ي مخلوقـات           –ايضا تمام خواسته هاي تو      
بخشد قبـل از     مي به بنده اش     .نزد اوست و سخاوتمند ترين و بزرگوارترين است       

دهـد و   مـي آنكه در خواست كند و بيشتر از آنچه آرزو كند، اعمال كم را پـاداش       
برد، هـر آنچـه در آسـمانها و          ميبخشد و از بين      ميدهد و گناه بزرگ را       يمرشد  

كنند و او هر روز مشغول تـدبير امـور           ميزمين است از او نيازشان را درخواست        
دارد و فراواني درخواسـت او   مياست و شنيدن كسي او را از شنيدن ديگري باز ن 

آيد و بلكه كـساني      مين به ستوه ن   اندازد و از اصرار اصرار كنندگا      ميرا به اشتباه ن   
 و دوست دارد كه از او درخواست شود         ،كنند دوست دارد   ميرا كه در دعا اصرار      

گيرد، جايي كـه بنـده از او شـرم نـدارد از           ميو اگر از او درخواست نشود خشم        
پوشاند و جـايي كـه بـه       ميپوشد او را     مياش شرم دارد و جايي كه خود را ن         بنده

 كرامـت و   سوي او را با نعمت و احسان به      . كند ميكند به او رحم      ميخود رحم ن  
كند پس فرسـتادگانش را بـه دنبـالش          ميكند اما انسان امتناع      ميرضايتش دعوت   

كيست كه از من بخواهـد تـا بـه او           ( :فرمايد ميآيد و    ميو خود پايين     .فرستد مي
  ١)خواهــد تــا او را ببخــشم؟   مــيببخــشم؟ كيــست كــه از مــن آمــرزش     

كني، فرسـتاده ام را در       ميخوانم امتناع    مي تو را به وصل      :چنانكه گفته شده است   
  . بينم مي تو را خوابيده  وآيم ميفرستم،  خود به سويت  ميطلبت 

 آورد و  مـي ن او  جـز  ،را كه نيكي ها   دارند كسي را   ميست ن وچگونه قلب ها د   
 جـز  لغزشها را  كند و  مي ن اجابت او جز را دعاها برد و  ميميان ن  او از  جز را بديها
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 بالهـا  پوشـد و  مين او جز را بخشد وعورتها  مين او جز را كند وخطاها  ميكم ن  او
بـه   او فريـادرس نيـست وجـز      او  جـز   را ا هـ  حـسرت  و كنـد  ميدفع ن  او جز را

  .رساند مين ها خواسته
شايسته تـرين    و شودمي   ياد  و هدشپس شايسته ترين كسي است كه نام برده         

شايسته ترين است كه بندگي شـود وشايـسته تـرين            و شود تشكر و ا است كه از  
 بيناترين كسي است كه طلب شود ومهربانترين مالك است    ،است كه ستايش شود   

مهربانترين كسي است كـه     درخواست شود و   بخشنده ترين كسي است كه ازاو      و
ه آوردي  رو طلب مهرباني ورحمت شود وبزرگوارترين كسي است كه به او          او از

عزيزترين كسي است كه به اوپناه برده شود وكافي ترين كسي اسـت كـه                شود و 
از رحم پدرومادر به فرزند بربنده اش مهربانتر است وازتوبه           توكل كند،  او بنده بر 

 آبي كه بـرآن بـوده در       و غذا با كسي كه مركبش را    بنده اش خوشحال تراست از    
  ١.يابد ميزندگي دوباره آنرا  ازمايوس شدن ز ا كند وبعد ميبياباني مهلك گم 

چيـزي   هر مالكي است كه شريكي ندارد ويكتايي است كه مانندي ندارد و           او
نافرمـاني   و،  شـود  مـي كسي اطاعـت ن    از به اذن او   شونده است وجز   او نابود  غير

نافرمـاني   دهـد و   مـي جـزا    شود و  مياطاعت  . آن آگاه است   شود مگراينكه از   مين
نزديكتـرين   ، او  كنـد  ميعفـو شـود و      قـش ضـايع مـي     حبخـشد،    مـي  شـود و   مي

پيمـان اسـت     و شهادتگراست وبزرگترين نگهبان اسـت و وفـادارترين بـه عهـد           
كرده است  ميان جانها نفوذ عادلترين كسي است كه عدالت رابر پاداشته است ودر

 نـزدش آشـكار    رازهـا  گرفته است ودلهابه سوي اوروان اسـت و        را پيشاني ها  و
 روي هـا   هركسي به سويش مشتاق اسـت و       نزدش عيان است و    اغيب ه  است و 

بي  بر تمام داللت ها   اداراك ماهيتش ناتوانند و    از توجه دارد وعقل ها    به سوي او  
 روي اوروشـن گـشته اسـت و        ازنـور  ها   تاريكي ،مانندي اش داللت دارد    مثل و 

   :گيرند وهمه مخلوقات براواستوارند مياو نور  زمين از و آسمانها
بـاال   عـدالت راپـايين و    ] تـرازوي  [،شايسته نيست كـه بخوابـد      خوابد و  مين(
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رود وعمل روز قبـل ازعمـل    مي عمل شب قبل ازعمل روز به سوي اوباال   ،برد مي
سـيمايش    حجابش نوراست واگرآنرا آشكاركند انوار     ،رود ميشب به سويش باال     

  ١).سوزاند مي رسد ازمخلوقات را ميجاييكه ديدش به آن  تا
  

  سرورتابع دوچيز است  كمال لذت و

آن  عاقلي به آن توجه كنـد و       دارد كه الزم است هر     وجود مينكته مه  اينجا در
 شـادماني روح دو    شادي ونعمت قلب و    و سرور ت و ذنكته اين است كه كمال ل     

   :چيز است
محبوب وكمال زيبايي او واينكه اوبرغيرخـود بـراي محبـت             كمال خود  :يكي

  .اولي ترباشد
تـرجيح   دوسـت داشـتنش و      كمال محبت براي او وصرف تمام توان در        :مدو

  .دادن نزديكي ورسيدن به او برهرچيزديگري
داند كه لذت دستيابي به محبوب به ميزان محبت شخص بـستگي      ميهرعاقلي  

حبوب بيشترباشد لذت محبـت نيـز        م اندازه كه محبت شخص نسبت به       هر ،دارد
كه تشنگي به او فشار آورده بارسـيدن بـه آب          پس لذت كسي    . كاملتر خواهد بود  

زالل ولذت كسي كه گرسنگي به اوفشار آورده باخوردن غذايي لذيـذ بـه ميـزان                
  .محبت شخص بستگي دارد عالقه و شوق و

امـري   ذات خـود   لـذت وشـادماني وسـرور در       اين دانسته شد همانا   كه  حال  
است كه دردي    سندزماني ناپ  مطلوب است وبلكه هدف هرزنده وعاقلي است اما       

 مانع شـود، مخـصوصا اگـر       نيكوتر را  و لذتي بزرگتر  بزرگتررابه دنبال بياورد ويا   
زمـاني   و،  به دنبال بيـاورد وبزرگتـرين لـذتهارا تبـاه سـازد            را بزرگترين حسرتها 

وپايدار كه تيرگي درآن نباشـد       ميپسنديده است كه به رسيدن به لذتي بزرگ ودائ        
  نعمت وگوارايي زندگي آن است   وآن لذت آخرت و كمك كند

� �  �  :فرمايد مي خداوند<�
 =� �
 ���]-� ,1� � �� J �� �� � �� � � jº»z   a4"1�� _G =�GM
� � � � �� ( � �� � � � jºÆz� 
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 در حالي    ) 16(.گزينيد  دهيد و برمي    بلكه زندگي دنيا را ترجيح مي     ) (16-17اعلي(
كـه  هنگـامي  وسـاحران فرعـون    )) 17(  .تر است  بهتر و پاينده)از دنيا(كه آخرت  

�� ���4! �   :ايمان آوردند گفتند ��� BQ�
� r�5 .�
 �' ��t�? �' U$ ��]-� �� 
����� � �� �� � J� * � �� � � � �+ � � � �� � � � �� � �
 � �<�
 =� �
 dQm ±"� S�: h�� Y�� �'� � �� +J � �� �� � � �� � �� � � jÆÅz  ���G �45� �4�N � �451�1 �5'X ��: � � � � �� � � � +� � �� +* � � �4'� �4��� � �

$ �57m��� �� � �� ��T
� �^8�
 �' � 9� � �� * �� � � a"1�� _G � � �� ( � � jÆ¼z�)  جـادوگران پاسـخ    ((  )72-73طـه
ما هرگز تو را بر دالئل و براهين روشني كه برايمان آمده است، و        : گفتند) دادند و 

ر داريـم، پـس هـ     گزينيم و مقدم نمـي      بر پروردگاري كه ما را آفريده است بر نمي        
تواني در زندگي اين جهان       خواهي صادر كني، صادر كن تو تنها مي         فرماني كه مي  
ايم تا ببخشايد گناهـان مـا را و            ما به پروردگارمان ايمان آورده      )72( فرمان بدهي   

  ) )73( . خدا بهتر  و پايدارتر است.كردي جادوگريهائي را كه بدان وادارمان مي
دنيايي جاودانـه    در را مياين نعمت دائ   تامخلوقات راخلق كرده است      خداوند

لذات آخرت قابل وصف نيست  منقطع است ولذاتش با اين دنيا بدهد زيرا به آنها
 تيرگـي و  است ونعمت هايش ازهر مي برخالف لذات آخرت كه دائ .دوام ندارد  و

ازآن لـذت ببرنـد      درآن هرآنچه كه نفسها اشتها كنند وچشمها       دردي پاك است و   
بـراي   چه چشم روشني هايي را   داند خداوند  ميدارد وهيچ كس ن    وجودبراي ابد   

آن چيزهـايي اسـت كـه        بلكـه در  . مخفـي نگـه داشـته اسـت        آنجـا  بندگانش در 
 آدميـان خطـور    به قلب كـسي از     نديده است و گوشي نشنيده است و       آنرا ميچش

  .نكرده است
داد آنگـاه    مـي  بدان پند   قومش را  ،]قوم فرعون [ناصحاين همان معني است كه      


����3 �  :گفت مي , .E �<m� ��&.�
 c�� �� � �� + � � �� � �� +� � �� � � � j¼Â z  ;�7' � �<�
 =� �
 dQm S�: c�� �� ( � �� J� � � �� + �� �� � � � � �
 0
�"�
 0
3 Am =�GM
 �:�� � � � �� � � �� �� � + � j¼½z�)از من پيروي كنيد تـا  ! اي قوم من( )38 -39غافر

ايـن حيـات دنيـوي كـاالي        ! اي قوم مـن    ) 38( . كنم شما را به راه صحيح هدايت     
    ))39( .ناچيزي است، و آخرت سراي ماندگاري و استقرار است

نعمتهـاي آن    و نيا فقط كااليي است كه لـذتهاي دنيـا        دداد كه    پس به آنهاخبر  
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لذتهاي آن به اين دليل  و ذت آخرت است واصال دنيالوسيله اي براي دستيابي به 
كه به رسـيدن بـه لـذت اخـروي كمـك كنـد               يس هرلذت دنياي  پ ،خلق شده اند  

  .نيست وبلكه برحسب كمك به رسيدن به لذت اخروي پسنديده است ناپسند
همانا بزرگترين نعمت و لذت آخرت نگاه كردن به صورت خداونـد اسـت و               

 در حديث رويـت     ]مسلم[شنيدن كالم او و نزديكي به اوست چنانكه در صحيح           

j T:آمده است ��� �
 ��5�
 �' �� �
 >n� �[ � �m��$� �'zقسم به خدا چيـزي     ( ١

به آنها بخشيده نشده است كه نزد آنها از نگاه كردن به او برايشان دوست داشتني                
  ).تر باشد

در مسند امام احمد و نسائي در حديث عمار ابن ياسر آمده است كـه رسـول                 

�j  4�5: در دعايش فرموده است    �خدا =Q4� �4�9�
 C9[4E
 ���4��
 C4�?� k
 �

Cw�"� k
 ��g�
�z  )                و از تو لذت نگاه كردن به صـورت بزرگـوارت و ميـل بـه
  ).ديدارت را مسئلت دارم

رسـاند در واقـع    مـي لذا بزرگترين اسبابي كه در دنيا انـسان را بـه ايـن لـذتها      
بزرگترين لذتهاي دنيا هستند كه همان لذت شناخت خدا و لذت محبـت اوسـت            

بهشت دنيا و نعمت بزرگ آن است و نسبت لذت هاي فاني دنيا بـه          كه به راستي    
و همانا روح و قلب و بدن براي آن خلق شده است و              آن مانند كفي در درياست    

پاكترين و خوشبوترين چيز در دنيا شناخت و محبت خداست و لذيذ ترين چيـز               
در بهشت ديدن و مشاهده ي اوست همانا محبـت و ديـدار او روشـني چـشم و                   
لذت روح و سرور قلب و نعمت دنيا است وبلكه هر لـذت دنيـوي كـه مـانع آن        

گـذارد وبراسـتي     مـي باشد درد و عذاب است وصاحبش را در زندگي تنگ باقي            
  . خداوندي با همراهدرزندگي پاكي وجود ندارد مگر

اگـر اهـل    : گفتنـد  مـي گذشـت كـه      ميبر بعضي از دوستداران خداوند اوقاتي       
  .ي باشند به راستي كه در زندگي پاك و گوارايي هستندبهشت در چنين حال
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بريم بـا   مي اگر شاهان و شاهزادگان از آنچه در آن به سر    :گويد ميكسي ديگر   
  .كردند ميخبر بودند بر سر آن با شمشير با ما نبرد 

اگر صاحبان محبت هاي باطلي كه محبتشان در واقع عذابي براي قلبشان است 
  :گويند ميدر مورد حال خود 

  ويعشق يحب ال منيف خير فال.. .الهوي ذوو العاشقون إال الناس وما
و در كسي كـه دوسـت نـدارد و عـشق            ،   مردم نيستند جز عاشقاني آرزو مند     

   :گويد ميو  نورزد خيري نيست
  حبيب أو محب الدنيا صاحب.. .يكن لم ما متى للدنيا أف

  .شداوف بر دنيا اگر صاحبش يا دوستدار يا محبوب نبا
پس چگونه خواهد بود محبتي كه زندگي قلب و غذاي روح است و جز با آن  
لذت و نعمت و رستگاري و حياتي براي قلب وجود نـدارد و اگـر قلـب آنـرا از         
دست بدهد دردش از چشم وقتـي نـورش را از دسـت بدهـد بيـشتر اسـت و از         

از دسـت   گوش وقتي شنواييش را از دست بدهد و از بيني وقتـي بويـايي اش را                 
  .را از دست بدهدش بدهد و از زبان وقتي گويايي ا

بلكه تباهي قلب وقتي كه از محبت خالقش و اله واقعيش خالي شود از تباهي               
بدن وقتي از روح خالي شود بزرگتر است و اين را جز كـسي كـه داراي زنـدگي        

  .رساند ميكند و همانا زخم به مرده دردي ن مياست تصديق ن
كه بزرگترين لذتهاي دنيا سبب رسيدن به بزرگترين لـذتهاي          منظور اين است    

  .آخرت هستند
   :لذتهاي دنيا سه نوع هستند

پس بزرگترين و كاملترين آن چيـزي اسـت كـه انـسان را بـه لـذت آخـرت                    
و به همين دليل انـسان       گيرد ميرساند و انسان در مقابلش بزرگترين پاداش را          مي

ن و پوشـيدن و ازدواجـش قـصد رضـايت        كه در خوردن و نوشيد    هنگامي  مومن  
شود و چه لذت بخش خواهد بود لـذت          ميخدا را داشته باشد از ثواب بهره مند         

ن صـورت   ايمان و شناخت خدا و محبت او و ميـل بـه ديـدارش و آرزوي ديـد                 
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  .بزرگوارش در بهشت پر نعمت
 لذتي است كه مانع لذت آخرت است و درد و عـذابهاي بزرگـي          :   نوع دوم 

گيرنـد كـه سـبب       مـي ه دنبال دارد مانند لذت كساني كه بتهايي را به خـدايي             را ب 
دارند آن بتهـا را نيـز       ميدوستي آنان در زندگي دنياست و چنانكه خدا را دوست           

گيرند چنانكه در آخرت هنگـام       ميدارند و بعضي از بعضي ديگر بهره         ميدوست  

�7b7E �  :گويند ميمالقات پروردگار    �510� +� � �� � � Y49?� BQ�
 �59?� �5N91� !&.1 �5�&1 � � � �� + � �+ � � � � � � � �� �� �  � �

�<��G �
�`' 0�5�
 K�� �5�� � � � + �� � �� � �� ��T
 t�� �' �: �� � �� � + � � � � � 9$ � �n C10 �: ( ( �� � +� � + � jºÅÂ z  C�Q� � � � � �
 ��.8�� 
��� S1 ��&1 PR���
 !&1 	��� � � � � � �� ��� � �� � )� � � � + �  !پروردگـارا  ( )128-129انعـام ( �)129(  *

و به مرگي گرفتار آمديم كه براي ما معين .  برخي از ما از برخي ديگر سود برديم       
جايگاه شما است و هميشه در آن       ) دوزخ(آتش  : گويد  مي.  و مقدر فرموده بودي   

 آگـاه   وبيگمان پروردگار تو حكـيم      . ماندگاريد مگر مدت زماني كه خدا بخواهد      
ــه برخــي از ســتمگران را همنــشين برخــي ديگــر      )128(. اســت  و همــان گون

.  انـد   داده  انجام مـي  ) در جهان گذران  (گردانيم، و اين به خاطر اعمالي است كه           مي
و نيز لذت كساني كه دچار ظلم و تجـاوز در زمـين و بزرگـي در آن بـه                   ))129(

  .شوند از اين دسته است ميناحق 
از جانب خداسـت تـا بوسـيله ي آن بزرگتـرين           اين لذتها در واقع استدراجي      

دردها را به آنان بچشاند و از كاملترين لذتها محرومشان كند مانند كسي كه غذاي 
را به ديگري بدهـد تـا كـم كـم سـبب هالكـت او شـود خداونـد                     ميلذيذ مسمو 

��  � :فرمايد ميb9&� � � n �' ��?0<785E� � � � * � �� � � � �� � � � � � � jºÂÅz  4� £'�� �� � � � �P47' B<4  �: �( � �� � �� + � 
ــار و  كــم(  )182-183اعــراف(� )183(  ــه عــذاب خــود(كــم گرفت دچارشــان ) ب

. دهـم   و به آنان مهلـت مـي        ) 182( . دانند  اي كه نمي    سازيم، از راهي و به گونه       مي
   ))183( . بيگمان طرح و نقشه من سخت استوار است
آنان گناهي جديـد مرتكـب      هرگاه    :بعضي از سلف در تفسير آن گفته اند كه        

  .كنيم ميشوند نعمتي به آنان عطا  مي
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�b9� ��� � ��� � �� � � PR�&�
 o0 � � � � *� � jÌÃ z�)نعمـت  ( آن گـاه كـه       تا) (44-44انعام

بدانچه بديشان داده شد، شاد و مسرور گشتند ما به ناگاه ايشان ) ور شدند و غوطه
بـدين   (  )44(.و آنان مأيوس و متحير ماندند     ) و به عذاب مبتال كرديم    (را بگرفتيم   

كن شد، و ستايش تنها پروردگـار جهانيـان را سـزا              نسل ستمكاران ريشه  ) ترتيب
  ))45( . است

�K�' �' �1 �m<b   � :فرمايد مي در مورد صاحبان اين لذت    خداوند S�� ��.8¸� + �� � �� � �J � +� � �� � �
 P51�� � � � jÃÃz   ���&g4� � ,41 r
_4�
 I �� ;0�8� � � � � � �� � �� �+ � � �� � ��� j56(�)  آيـا  () 55-56مومنـون

براي  (  )55( . نمائيم  برند اموال و فرزنداني كه با آن ياريشان مي          گمان مي ) كافران(
خيرات ) گشائيم و درهاي خوبيها و نعمتها را به رويشان مي(شتابان ) اين است كه

   ))56( . فهمند بلكه نمي) كنند  اشتباه مي!نه(نمائيم؟   و بركات را نصيبشان مي

�� �� ����  :فرمايد ميدر حقشان   �'� C.6&� i� � �� � � � �� �� ��� � � � � ��T
 <��� S�: �m3� � � �� + � � � �Z �ZQ& � � � � �� * � �

����� �m� ��8��� ¦m��� � �<�
 =� �
 I� � � � � � �� �� � � J� � � �� � � � � �� �j�1��ÃÃz �)     يعني (فزوني اموال و اوالد
چـرا كـه خداونـد    . دايشان، تـو را بـه شـگفتي نينـداز    ) نيروي اقتصادي و انساني 

 كفـر جـان     خواهد آنان را در زندگي دنيا بدين وسيله معذّب كنـد و در حـال                مي
    ) .دهند و قالب تهي كنند

لذتي است كه نه لذت آخرت و عذاب آنرا به دنبال دارد و نيز مانع      :نوع سوم 
لذت آخرت نيست اگر چه مانع رسيدن به كمال آن اسـت، و ايـن لـذت مبـاحي      

كند و زمانش كم است و بهتر است       مياست كه به رسيدن به لذت آخرت كمك ن        
  .هتر از آن پرداختبه لذتي سودمند تر و ب

 لهـو  كل: (كند مياين نوع همان است كه پيامبر خدا با اين فرموده به آن اشاره              

 مـن  فـانهن  امرأتـه  ومالعبتـه  فرسه وتأديبه بقوسه هرمي  اال باطل فهو الرجل به يلهو

هايي كه انسان به آن مشغول اسـت باطـل اسـت مگـر تيـر                 ميتمام سرگر ( )الحق
   .) اسبش و بازي كردن با همسرش، همانا اينها حق استاندازي با كمانش و تربيت
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پس هر چه به رسيدن به هدف اصلي كمـك كنـد حـق اسـت و هـر چـه بـه          
  .رسيدن به آن كمك نكند باطل است

  
  محبتي كه ناپسند نيست

 ناپـسند نيـست و      ]محبت خدا و آنچـه او دوسـت دارد        [پس اين نوع محبت     
 نيـز چنـين   � محبت رسـول خـدا    بلكه پسنديده ترين محبت هاست و همچنين      

منظور محبت خاصي است كه قلب و فكر و يـاد را بـه محبـوب مـشغول                  . است
كند وگر نه در قلب هر مسلماني محبت خدا و رسولش وجود دارد كه جز بـا                  مي

شوند و مردم در اين محبت درجات متفاوتي دارند كـه            ميبودن آن داخل اسالم ن    
خليـل خـدا و محبـت       دو  ه بگيرد و بين محبت      تواند آنرا انداز   ميجز خدا كسي ن   

  .غير آنها تفاوت بسيار است
كند و سنگيني سختي هـا را        ميهمانا اين نوع محبت است كه انسان را لطيف          

وتمند و ترسو را شجاع و ذهن را پـاك و روشـن و              اكند و بخيل را سخ     ميسبك  
 و. ي حـرام كند نه عـشق بـه صـورتها       ميكند و زندگي را پاك       مينفس را تربيت    

كه اسرار و پنهاني ها در قيامت آشكار شود اسرار صاحب اين محبـت از          هنگامي  
  . بهترين اسرار خواهد بود

دهـد   ميكند و سينه را گشايش       مياين نوع محبت است كه صورت را نوراني         
دارد و همچنين محبـت كـالم خـدا كـه نـشانه ي محبـت         ميو قلب را زنده نگه      

  . خداست
 محبت خدا را در دل داريـد         اندازه بداني خودت يا ديگران چه    خواهي   مياگر  

 از  آياپس به محبت قرآن در دلت بنگر و به لذت بردن از شنيدن آن توجه كن كه       
 و معلوم است كه هر كسي محبـوبي را          ؟لذت صاحبان لهو و موسيقي بيشتر باشد      

  .دوست بدارد كالم و گفتارش نيز نزد او محبوب ترين چيزهاست
بـود از كـالم خـدا سـير          مـي  اگر دلهاي ما پـاك       :گويد مي � بن عفان  عثمان

شود  ميو چگونه كسي كه محبوبي را دوست دارد از كالم محبوبش سير             شد   مين
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  .ست اودر حالي كه مقصود نهايي اش
:��� j C4 9$ ��4�� K�4"� £4$ : به عبداهللا بن مسعود گفت     �روزي رسول خدا  
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��� �E�0 ���� �M
 C.8n K��(١)       بـر مـن قـرآن
ه اسـت؟   آيا بر تو قرآن بخوانم در صورتي كه قرآن برتو نـازل شـد        :گفت. بخوان
گشود وسوره ي نساء را      پس آنرا  .من دوست دارم آنرا از غيرخودم بشنوم      : فرمود

چگونه خواهد بود بدان گاه كـه از        ) !اي محمد  ( (:بر او خواند تا به اين آيه رسيد       
بياوريم و تو را شـاهدي      ) از پيغمبران براي شهادت بر قوم خود      (هر مّلتي گواهي    

ابن مسعود سـرش را      . كافي است  : فرمود )  بياوريم ؟  اينان) قوم خود، از جمله   (بر  
  .) كه از چشمان رسول خدا به سبب گريه اشك جاري است]ديد[بلند كرد 

شدند و در ميانـشان ابـو موسـي وجـود داشـت        ميكه جمع   هنگامي  اصحاب  
خواند و آنها  مياي ابو موسي پروردگارمان را به يادمان بياور، پس قرآن : گفتند مي

  . گرفتند يمهم گوش 
پس براي دوستدار قرآن وجد و ذوق و لذت و شيريني و سروري چند برابـر                
سرور دوستدار آوازهاي شيطاني وجود دارد و اگر كسي را ديدي كه ذوق و وجد 
و شادماني و ميل او به شنيدن اشعار و آوازهاست و به شنيدن قرآن ميلـي نـدارد                  

بش از محبت خدا و محبت كـالم        پس اين بزرگترين دليل است بر خالي بودن قل        
  . و دليل است بر تعلق قلبش به شنيدن آواز شيطان،خدا

  بيشتريمنفعت  محبت كالم و رسول او چندين برابر       در پس در محبت خدا و    
 و بلكـه محبتـي      از منافع و فوايد عشق كه سوال كننده آنرا بيان كـرد،           وجود دارد   

 رسيدن بـه    درر آن باطل است اگر      سود مند تر از آن وجود ندارد و هر محبتي غي          
  .آن كمك و تشويق نكند
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   همسرانعشق

را دوست بـدارد و     همسرش  اما محبت همسران، سرزنشي نيست بر كسي كه         
 اسـت و فرمـوده    خداوند با آن بر بنـدگانش انعـام نمـوده         بلكه از كمال اوست و    

9¦ ��� '� ����W� ��8   :استG �� ����X �'�� �� � �� * �� �� � � �� � � �� �� � =3�' ��5 1 ,&?� �� �: 
�5�87� �?
�) + � � � � � �+ � � �� �� � �� � *� � )
�����7� c�"� r��M C�� I �: F#0�� +� � � �+ � � � � �� )*  �� � � � � هاي خـدا ايـن       و يكي از نشانه    ) (21روم(  ��

است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان  بياراميـد،                 
هـا و دالئلـي     مسلّماً در اين نـشانه   . ن مهر و محبت انداخت    و در ميان شما و ايشا     

  ) .انديشند است براي افرادي كه مي
گيرد و بـين آنهـا    مي قلبش با او آرام تاپس زن را موجب آرامش مرد قرار داد  

محبتي خالصانه قرار داد كه همان رافت همراه با مهرباني است و همانـا خداونـد                

��T   :فرمايـد  مـي  كه برايمان حالل يا حرام اسـت         بعد از بيان آنچه از زنان      <4���� � � 
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�T �� &44f ��844��
 ¦449G� ��544$ §44�� �� ) � �� � � �� � � � �� � * � � � jÅÂz�) ــسا ــد  ) (26-28ءن خداون
برايتان روشن كند و شما را به راه كساني رهنمود كند           )  را قوانين دين (خواهد    مي

. رد، و خداوند آگـاه و حكـيم اسـت         اند، و توبه  شما را بپذي        كه پيش از شما بوده    
خواهد توبه شما را بپذيرد و كساني كـه بـه دنبـال شـهوات راه                  خداوند مي   )26( 

   )27( ) تـا همچـون ايـشان شـويد    (خواهند كه خيلي منحرف گرديد        افتند، مي   مي
كـار را بـر شـما آسـان كنـد  و      ) با وضع احكام سهل و ساده  (خواهد    خداوند مي 

و در امـر گـرايش بـه زنـان تـاب مقاومـت              (ه شـده اسـت      انسان ضعيف آفريـد   
  ))28( )ندارد

�� j }�0 :كند مي روايت   � جابر از رسول خدا    ]مسلم[در حديثي در صحيح     �
 I �1<4�� ��� 4� =0�4L I ,4."� =��4R
 �
 K��� ��5' �7?�n Ï"� >5�W a�D� =��':
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 زني را ديد و نزد زينب آمد و نياز خود را از او بر طرف كـرد          �كه رسول خدا  (

 پـشت   آورد و در صـورت شـيطان       ميهمانا زن درصورت شيطان روي       :و فرمود 
 پـس نـزد     انـداخت  شـگفت  هر گاه كسي از شما زني را ديد كه او را در              .كند مي

  ).راند مي پس  رادر درونش است آنچه  كار،همسر خود بيايد زيرا اين
  :در اين حديث چند فايده وجود دارد

همان نوع سرگرم و    يكي راهنمايي به اينكه شخص خود را به چيز ديگري از            
كند مانند اينكه از غذايي به جاي غذاي ديگر يا از لباسي به جـاي لبـاس          خرسند  

  .ديگر استفاده كند
 كـه بـه     ،ا سود مند ترين داروهـا      ب ، امر به مداواي شگفت شدن به زن       :يديگر

 است و اين ميل به سوي زن بيگانـه را از             خودش جاي آوردن شهوت نزد همسر    
چنانكـه دو نفـر كـه يكـديگر را دوسـت دارنـد بـه نكـاح و ازدواج                     .برد ميبين  

 :راهنمايي شده اند چنانكه در سنن ابن ماجه به صورت مرفوع روايت شده است             
براي دو نفر كه يكديگر را دوسـت دارنـد چيـزي     ( ٢)احالنك مثل للمتحابين ير لم(

  ).مانند نكاح پسند يده نيست
پس ازدواج با معشوق درمان عشق است و خداوند شرعا و قدرا آنرا درمانش              

   .قرار داده است
 زيد تصميم قطعي بر طـالق دادن او داشـت           ،اما در داستان زينب بنت جحش     

 در مورد طالق او مشورت كـرد و         �خداكرد و زيد با رسول       مياما او موافقت ن   
او گفت چاره اي جـز جـدايي از          . او را به نگه داشتنش امر فرمود       �رسول خدا 

 كه اگر زيد او را طالق دهـد بـا او ازدواج             ، اين امر  �زينب ندارد و رسول خدا    
:  بگوينـد كند را درون خود مخفي نگه داشت و از اين سخن مردم ترسـيد كـه    مي

 قبل از نبوت    � زيرا رسول خدا   .پسرش ازدواج كرده است    با زن    �رسول خدا 
                                                 

 1403مسلم  1
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خواسـت كـه قـانوني عـام      ميزيد را به پسر خواندگي گرفته بود و از طرفي خدا  
كه زيد او را طالق داد هنگامي تشريع كند كه مصلحت بندگانش در آن باشد  لذا          

اري و عده ي او سپري شد زيد را به سوي زينب فرستاد تا از او برايش خواسـتگ      
 فرموده بود بر � آنچه رسول خدادر حاليكهكند پس زيد آمد و به در پشت كرد 

 رسول خدا از تو   !اي زينب : كرد و او را از پشت در صدا زد         ميسينه اش سنگيني    
م تا خداوند مرا به چيزي امـر        نمي كن  ي من كار  : زينب گفت  .كند ميخواستگاري  

ند خود ولي نكاح او براي رسـول         و خداو  .كند و به محرابش رفت و نماز خواند       
 َفلَما قَضَى زيـد       : عرش بست و وحي آمد      روي  شد و عقد نكاحش را بر      �خدا

هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به پايان برد ما     ()  37احزاب  (مْنها وطَراً زوجَناَكها    
     )او را به همسري تو درآورديم

شـما را   : گفـت  مـي كـرد و     مـي مباهـات   زينب بـا آن بـر ديگـر زنـان پيـامبر             
هايتان به ازدواج در آورده است و مرا خداوند بر باالي هفـت آسـمان بـه        خانواده

  ١. در آورد�ازدواج رسول خدا
  . و زينب بود�اين داستان رسول خدا

داشت  چنانكـه در حـديث        مي زنان را دوست     �شكي نيست كه رسول خدا    
 النساء دنياكم من الي حبب( : فرمود�صحيح آمده است كه انس گفت رسول خدا

از دنياي شما نزد من زنـان و بـوي خـوش             ()الصالة في عيني قرة وجعلت والطيب
  ).محبوبند و روشني چشم من در نماز است

 دنيـاكم  من الي حبب (:كنند كه مياين لفظ حديث است نه آنچه بعضي روايت  

  )...سه چيز از دنياي شما نزد من محبوب است( )ثالث
انـدوهي جـز   : يهوديان دشمن خدا در اين باره به او حسد ورزيدنـد و گفتنـد    

� �c ¸84>��  � : و خداوند ايـن تهمـت را از او دور نمـود و فرمـود     .ازدواج ندارد  � � �� � �
�
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 S �$) � برند كه خداونـد از روي فـضل و           آيا آنان بر چيزي حسد مي     ( ) 54نسا  (  ��
به مردم داده است؟ ما كه به آل ابراهيم كتـاب  ) با برانگيختن محمد  (رحمت خود   

    ) .و پيغمبري و پادشاهي عظيمي داديم
يبا ترين زن جهان همانا خليل خدا ابراهيم كه امام موحدين است ساره را كه ز  

 و  . همسري داشت و هاجر را دوست داشت و او را بـه همـسري برگزيـد                بهبود  
  .رفت همانا سليمان پيامبر در يك شب نزد نود نفر از زنان خود مي

مـن دوسـتي     (١)حبهـا  رزقـت  إني (:گفت  در مورد خديجه مي    �رسول خدا 
  ).شدم ميخديجه را روزي داده 

بهترين اين امت كـسي  ( :گويد مي ابن عباس   ،تمحبت زنان از كمال انسان اس     
  ٢).است كه بيشترين زن را دارد

كنيزي سهم او شد ء كند كه در روز جلوال ميامام احمد از عبداهللا بن عمر نقل 
تحمـل ننمـودم تـا او را       ( :گويـد  مـي  عبداهللا   .كه گردنش مانند ظرفي نقره اي بود      

  ).كردند ميبوسيدم و مردم نگاه 
شقي را شفاعت نمود تا او را به معـشوقش برسـاند و بـا او                 عا �رسول خدا 

ازدواج كند اما او رد نمود و آن داستان مغيث و بريره بود كه بعد از دوري او بـه                    
 : به زن گفـت � رسول خدا.شد ميرفت و اشك بر گونه هايش روان     ميدنبالش  

نـه مـن   : كني اي رسـول خـدا؟ فرمـود    مي آيا مرا امر  :گردي؟ گفت  مينزد او بر ن   
:  پس به عمويش عباس فرمود     . مرا به او نيازي نيست     : گفت .كنم ميشفاعت او را    

 و  ٣كني؟ مياي عباس آيا از عشق مغيث به بريره و نفرت بريره از مغيث تعجب ن              
 به دليل محبتش انتقاد نكرد هر چند كه از او جـدا شـده بـود زيـرا ايـن          مغيثبه  

  .محبت چيزي بود كه تحت مالكيت او نبود

                                                 
 2435 و مسلم 3816بخاري  1
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4� 74L�n� � :فرمايـد  مـي خداوند  �� t�845�
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ميان زنان دادگري  برقرار كنيـد،       ) از نظر محبت قلبي   (توانيد    شما نمي ) (129نسا(

  .يعني در دوست داشتن و جماع ).هر چند هم همه كوشش و توان خود را به كار بريد
   : گونه استعشق مردم سه

 عشقي كه نزديكي و طاعت خداست و آن عشق مرد به همـسر و كنيـزش              -1
است و اين عشقي سودمند است و به سوي اهدافي كه خداوند نكاح را بـراي آن     

خواند و بازدارنده ي چشم و قلب از چـشم دوزي بـه              ميتشريع نموده است فرا     
 و مـردم سـتايش   غير همسر شخص است و به همين دليل اين عاشـق نـزد خـدا            

   .شود مي
و مضر ترين چيـز بـراي         عشقي كه غضب خدا و دوري از رحمت اوست         -2

 و كـسي بـه آن مبـتال          و آن عشق به مردان بي موست       دين و دنياي شخص است    
شود و قلبش    ميافتد و از در رحمت او طرد         ميشود مگر اينكه از چشم خدا        مين

   .ي بريدن از خداستگردد و از بزرگترين پرده ها مياز او دور 
 شـد و  سـبب  قوم لوط شد هـر آنچـه را كـه            سبباين همان محبتي است كه      
 خداونـد  ،كـه از جانـب ايـن نـوع عـشق بـود      ايـن  چيزي به آنـان نرسـيد مگـر        
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    ).ستي خود سرگردان بودندآنان در م! تو سوگند

طلب فريادرسي ازدگرگون كننده دلهاست وپناه بردن صادقانه         ،   دواي اين درد  
نيـز   نزديكـي او و     محبت و   آن با  وجايگزين كردن  او مشغول شدن به ياد    و به او 
 بـرد و  مـي لذتهايي كه ازبين  آورد و مي دردي كه اين عشق به دنبال خود   در تفكر

 را بزرگترين ناپـسندي هـا   آورد و ميرين محبوب را به دنبال  دست دادن بزرگت   از
انتخـاب كـرد پـس       كسي با وجود همه اينها چنين چيـزي را          واگر ،به دنبال دارد  

  .احاطه كرده است را دان كه بال او بخوان وب او بر تكبير جنازه را
  عشقي مباح است كه تحت اراده شـخص نيـست ماننـد            ،نوع سوم ازعشق  -3

 را او بـدون منظـور     و  اتفـاقي  يـا  برايش توصيف شود و     زني زيبا  عشق كسي كه  
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 آورد كه بـراي او  ميپديد   او اين عشقي را در    .كند قلبش به اوگرايش پيدا    ببيند و 
 بهتر برآن معاقبه نمب شود و     نيست و  تحت مالكيت او   گناه محسوب نيست زيرا   

 ،است مشغول شـود    آن سودمندتر  دفع كند وبه چيزهايي كه از      آن است كه آن را    
 آن اجر  بر را او خداوند تا پيشه كند    صبر واجب است كه آنراكتمان كند وعفت و      

انتخاب رضـايت    هوس و   و اهو ترك اطاعت از   عفتش و  و صبر به خاطر  دهد و 
  .پاداش دهد را  او،خداوند

  
  اشقان سه گونه اندع

  .بعضي عاشق زيبايي مطلق هستند
 آرزوي وصـال هـم داشـته باشـند چـه            هستند چـه   بعضي عاشق زيبايي مقيد   

  .نداشته باشند
  .دارند به چيزي كه آرزوي وصالش را مگر ورزند ميوبعضي عشق ن

صـورت   بـه هـر    وادي سرگردان است و    پس عاشق زيبايي مطلق قلبش درهر     
بـسيارجابه   غيرثابـت و    پس عشق اين شخص گسترده است اما       ،دارد زيبايي نظر 

  .شونده است جا
محبتش نسبت بـه او      عشق به معشوقش ثابت تراست و      بر يدعاشق زيبايي مق  

جمـع   محبتش براي يك نفر    است زيرا  اولي بيشتر  از محبت او  است و  دوام تر  با
كنـد،   ميشقشان راتضعيف    ع ،عدم اميد به وصال معشوق     دو هر در شده است اما  

محبـتش   عاشقي كه آرزومند وصال معشوق اسـت عـاقلترين عاشـق اسـت و              اما
  .كند ميعشقش را تقويت  اميد است زيرا بيشتر
  

  »عفت پيشه كند و كسي كه عاشق شود« بحثي درمورد حديث

اين حديث را سـويد ابـن   ، ١»كسي كه عاشق شودوعفت پيشه كند «اما حديث   

                                                 
ميرد، پـس   نگه دارد تا ميكسي كه عاشق شود و عفت پيشه كند و آنرا پنهان  : (تمام حديث به اين صورت است      . 1

 .)او شهيد است



348  ضعف ايمان و درمان آن 

  :دانسته اند منكر اهل حديث آنرا و كند ميسعيد روايت 
 سـويد  منكـر احـاديثي     اين يكـي از    :گويد مي خود» كامل« كتاب   ابن عدي در  

ابـوالفرج ابـن     و» التـذكره «و  » الـذخيره « در همچنين بيهقي وابـن طـاهر      و .است
وجود  وحاكم با  .را دارند   اين نظر  - شمرده است  ١موضوعات  كه آنرا از   –جوزي  

  .كنم ميآن تعجب  از: گويد ميدانسته و اهل بودن آنرا منكرسمت
ـ    كه درست اين است كه اين حـديث از        : گوييم مي  و   اسـت  ن عبـاس  كـالم اب

  .مرفوع كردن آن به اشتباه افتاده است سويد در
ازسـويد   ارزق ايـن حـديث را       ابوبكر :گويد ميابن خلف ابن مرزبان         محمد
 حديث سـاقط نمـود و   را از  نام پيامبر  و را برآن سرزنش نمود    سپس او  نقل كرد، 

   .كرد ميبه صورت مرفوع روايت ن آنرا شد مياز آن اگر از او پرسيده  بعد
  . اين كالم به كالم پيامبرشباهت ندارد و

كـه   گويد معافي ابن زكريا برايمان نقل كرد    ميازهري كه    روايت خطيب از   اما
 ابـن مـسهر    ابن مـسروق گفـت سـويد       ابن محمد  قطبه ابن فضل گفت كه احمد     

عايشه به صورت مرفـوع   از نيز او از پدرش و  هم او هشام ابن عروه و    برايمان از 
روشن ترين خطاهاست وكسي كه كمترين بويي ازحديث         اين از  نقل نمود، برايم  

اونيـز ازعايـشه روايـت       پـدرش و   ازهشام كه اوهم از    برده باشد چنين روايتي را    
  .كرده باشد قبول نخواهدكرد

روايـت   �ازرسول خـدا   گيريم كه عايشه چنين چيزي را      مي را شاهد  خدا ما
روايـت   عروه  است ونه هشام آنرا از     كردهعروه از عايشه روايت     نكرده است ونه    

 ابن ابـونجيح از  ابن ابوحازم از لعزيز حديث ابن مجشون ازعبدا  واما. نموده است 
 دروغـي  ،ابن عباس كه به صورت مرفوع روايـت شـده اسـت            از هم او و مجاهد

 است كه برابن ماجشون بسته شده است واوچنين حديثي روايت نكـرده اسـت و              
ساخته هـاي وضـع كننـدگان        روايت نكرده است واين از     او  از هم ابن بكار  زبير

  .حديث است
                                                 

 2/285 در واهيات  1
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كنـد؟ خداونـد     مـي اين چنين متني راحمـل        چگونه چنين سندي،   !سبحان اهللا 
  .نيكي دورگرداند و خير از وضع كنندگان را

 در  اسـت و   )يعني محدثين  (اين حديث سخن حافظان حديث     انكار  در معيار 
 به او اعتمـاد نمـود        درعلم حديث   كه بتوان  ود وكسي ش ميرجوع   به آنها  اين كار 

و حتي كـساني كـه اهـل تـساهل و            ندانسته است حسن   صحيح يا   را اين حديث 
تسامح هستند آنرا صحيح يا حسن ندانسته اند و حتي ابن طـاهر كـه در روايـت                  
احاديث تصوف بسيار متساهل است و صحيح و ضعيف و بـي ارزش را روايـت                

  .و باطل دانسته استكند آنرا منكر  مي
  .گرچه از ابن عباس چنين سخني بعيد نيست

اثـر   مـورد مـرگ بـر      در او كه از  :كند ميابن عباس نقل     ابن حزم از   ابومحمد
  .نه قصاص  وهوس است نه ديه دارد واكشته هو: گفت .عشق سوال شد

 :گفت شده بود ] الغر[ جوجه اي  آوردند كه مانند   او نزد عرفات جواني را   در 
   .برد ميپناه  عشق به خدا از پس تمام آن روز ،عشق :گفتند كلش چيست؟مش

 وآنرا وعفت پيشه كند   هركس عاشق شود  : (گويد مياين همان كسي است كه      
   .)است ميرد پس اوشهيد ميپنهان كند تا

 شـهيدان را   �سازد اين است كه رسـول خـدا        ميروشن   چيزهايي كه آنرا   از
كشته شده است وكسي كـه        كه درجهاد   را سيك درحديث صحيح برشمرده اند و    

 زني كه براثر وضـع حمـل مـرده اسـت و            سوختن مرده است و    يا شكم درد و   با
مبتال به نوعي مريضي است كـه         كه كسي نيز غرق شدن مرده است و     كسي كه با  

 كرده است وكـسي را     ذكر را كند، ميدملها و آبله مانندهايي را در پهلويش ايجاد         
  .ننموده است  ذكر،كشته باشد را كه عشق او

ابن عباس درحق مقتول عشق صحيح باشد الزم اسـت بـه       براي اينكه اين اثر   
 پنهـان نگـه دارد و      عـشقش را   خدا به خاطر  و عفت پيشه كند   و خدا صبر  خاطر

 و خـدا  تـرس از   محبت و  و معشوقش توان داشته باشد    اين درحالتي است كه بر    
  .آن ترجيح دهد بر را رضايت او
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 كـه   شـود شايسته ترين كساني است كه شـامل ايـن فرمـوده خداونـد               اين از 
4�{ �  : فرمايد مي�
 �$ ��5�
 a�� �10 c�"' ��G �' �'��� � � � � * � ��� � � + � �� � � � � +� � � jÌÇ z  A4m F45O
 �@4� � � � + �� + � �

 }�DR
� � و اما آن كس كه از جاه و مقـام پروردگـار خـود              ( )40-41نازعات  (�)41(��
قطعاً بهشت جايگاه   ) 40( .  و هوس بازداشته باشد    اده باشد، و نفس را از هو      ترسي

ــه كــه  نيــز   و))41( . اســت) او( ــهِ  : فرمايــد مــيايــن آي بر ــام ــنْ َخــاف مَق لِمو 
در (هر كسي كه از مقـام پروردگـار خـود بترسـد، باغهـائي               (   )46رحمان  (جنََّتانِ
  .)دارد) بهشت
 را از خواهيم كه ما مياست   كه صاحب عرش بزرگوارعظيم پروردگار از لذا

آن  بـا  دهنـد و   برهـواي نفـس تـرجيح مـي        كساني قرار دهد كه محبتش را      جمله
  .جويند مي را رضايت او نزديكي و
 پنهـان  و آشـكار  در  و ،آخر اول و  سپاس در ،   ارك به پايان رسيد   ب م باين كتا 

 كمال ادا كنـد و معـادل       ام و  حق نعمتهايش را به تم      سپاسي كه  ،  را سزاست  خدا
  . پايان يافتشريفياوري پروردگار فتواي  حمد وه  ب بسيارش باشد ونعمتهاي

  
*****  
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به اميد اينكـه خداونـد   . در اينجا امر ترجمه كتاب الداء و الدواء به پايان رسيد 
آنــرا بپــذيرد و بــدان بــه مــسلمانان ســود برســاند و براســتي عاقبــت نيــك ازآن 
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